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Οι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ συνεχίζουν να αποτελούν μια ελπίδα
για όλους όσοι συμμετέχουν, αφού γι αυτούς αποτελούν μια δημιουργική
ελπιδοφόρα υπόθεση, ιδιαίτερα μέσα σε δύσκολους καιρούς. Στις σελίδες
τους οι νεαροί συγγραφείς εκδιπλώνουν τις ευαισθησίες τους, τον
κοινωνικό τους προβληματισμό. Μέσα από τις λογοτεχνικές τους δοκιμές
επιχειρούν να δώσουν στο όραμά τους για τον κόσμο και τον εαυτό τους
υπόσταση. Ατομικές και συλλογικές οι προσπάθειες καταδεικνύουν ότι η
λογοτεχνία εξακολουθεί να αγγίζει και να αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο
έκφρασης , και αυτό δημιουργεί μια βάσιμη ελπίδα για το μέλλον!
Καλή σας ανάγνωση!
Μαρία Αρβανιτάκη
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ποίηση

Κύκλος
Νεφέλη Ασαριωτάκη

Σχέδιο: Ερμίνα Δεβούρου
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«Κύκλος»

της Νεφέλης Ασαριωτάκη
τότε όταν το παρελθόν ήταν παρόν
και το σήμερα μια απάτη
υπήρξε κάποιος

μια μορφή θα έλεγε κάνεις
μια μορφή ιδιάζουσα και πρόστυχη
είχε μάλλον μαλλιά κόκκινα και πρόσωπα πολλά
που άλλαζαν μεταβάλλονταν και φθείρονταν
ήταν την ίδια στιγμή όμορφο μα και άσχημο
βαθειά σκοτεινό αλλά και εκτυφλωτικά φωτεινό
ήταν τρομακτικά μαύρο μα και λευκό
έμοιαζε να το είχε καταλάβει την ίδια στιγμή
ο Διόνυσος και ο Απόλλωνας
θεώρησα πως ήταν η ενότητα
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καθώς συλλογίζομαι καταλαβαίνω
ποτέ μου δεν τον πίστεψα στ’ αλήθεια
αγάπησα όμως την ελπίδα
το μόνο πράγμα που μπόρεσα αν μπόρεσα
να αγαπήσω ποτέ
αγάπησα την ελπίδα που νόμισα πως μου έδωσε
που νόμισα πως θα με έβγαζε από εκείνο
το τρομακτικό σκοτάδι που βρισκόμουν
μα τελικά δεν ήμουν εγώ αυτή που θεωρούσε
το σκοτάδι εκείνο τρομακτικό
εμένα μου άρεσε τούτο το σκοτάδι

υποσχέθηκε την ελευθερία και τον πίστεψα
γιατί πού αλλού μπορεί να βρει κάνεις την
ελευθερία αν όχι στην ενότητα
εκεί όπου τα αντίθετα συναντώνται
εκεί όπου εκείνος ο απατηλός, βίαιος και
κίβδηλος χωρισμός μηδενίζεται, εξαφανίζεται
χάνεται και μετατρέπει την αιωνιότητα σε πράξη
εκεί που φαίνεται να γίνεται ένα, να ενώνεται,
να πραγματοποιείται.

αλλά τότε αδυνατούσα να κατανοήσω
πως η αλήθεια και το ψέμα ήταν και είναι ένα,
αδυνατούσα να καταλάβω πως το φως και το
σκοτάδι είναι από την ίδια σάρκα
πως η πραγματικότητα ζει μέσα στο όνειρο και
πως το όνειρο λιώνει μέσα στην
πραγματικότητα
δεν μπορούσα να διανοηθώ πως αυτός
ο βάναυσος τεμαχισμός του υποτιθέμενα
αληθινού μας κόσμου ήταν απλώς απόρροια της διαστροφής
ενός παραλόγου όντος
ίσως του μόνου παράλογου όντος

μη βιάζεσαι!
στάσου!

η διανόηση του όμως του απαγορεύει
να θεωρήσει τον εαυτό του παράλογο
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«Κύκλος»

της Νεφέλης Ασαριωτάκη

τότε όταν πίστευα ακόμα στις λέξεις
εκείνου συνήθιζα να αρνούμαι
δίχως δισταγμό το μεταφυσικό
έβλεπα χιλιάδες τσαρλατάνους γύρω μου
να αρνούνται το θείο
μα να προσκυνούν τους ίδιους τους, τους εαυτούς
να λατρεύουν τους ίδιους μέσα
σε μια ναρκισσιστική έκσταση παροιμιώδους αφέλειας
τότε όταν το παρελθόν ήταν παρόν και
το παρόν μια απάτη
νόμιζα πως ήξερα
δικαιολογούσα τους κλόουν
με το παράξενα μικρό μουστάκι και την παράλογη λατρεία
δικαιολογούσα τον εγωισμό τους
νόμιζα πως ήμουν πάντα εγώ
και είχα κλειστεί στο περίγραμμα μου
φοβόμουν τότε
φοβόμουν τους άλλους
χωρίς να το γνωρίζω
τώρα μάλλον ξέρω
ο μόνος δυνατός φόβος μου
είμαι εγώ
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τότε όταν το παρόν ήταν παρελθόν
και το παρελθόν παρόν
υπέθεσα την ανυπαρξία μου
την ανυπαρξία μας.

ποίηση

Ουτοπία
Νεφέλη Ασαριωτάκη

Σχέδιο: Ερμίνα Δεβούρου
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«Ουτοπία»

τηςΝεφέλης Ασαριωτάκη
κάποιος φώναξε - ουτοπία

ξημερώματα είναι ή σκοτεινιάζει; Αναρωτήθηκεη άγνοια μου έκλεψε το φως
μα η άγνοια μου άδειασε τα μάτια
και τώρα κοιτώ τους ανθρώπους χωρίς να τους κοιτώ
μ’ ένα βλέμμα αδειανό
το φεγγάρι πλησιάζει
μα εγώ δεν έχω μάτια να το δω
ακούω όμως
μου ψιθυρίζει τραγουδιστά στ’ αυτιά
μου μιλά για το άπειρο, το φως και το σκοτάδι
μου τραγουδά για την ενέργεια
Αντίο.δειλά, δειλά η πυρωμένη σφαίρα
σκίζει τις σάρκες της νύχτας
ξεγυμνώνει τους ανθρώπους
σαν νέος ιεροεξεταστής
άλλη μια κίβδηλη μέρα πίσω από τα σίδερα
της θλίψης
τα δεσμά του απατηλού ονείρου
καλημέρα!
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Εκείνη η ουτοπία που ονειρεύτηκες
θα’ ρθει
μου σιγομουρμουρίζει
μια νεφέλη.

ποίηση

Μια ιδέα από όνειρο
Αλίκη Ζωγράφου

Σχέδιο: Ερμίνα Δεβούρου
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«Μια ιδέα από όνειρο»
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τηςΑλίκης Ζωγράφου

Κι όταν νιώσεις πως όλα τελειώνουν,
όταν νομίσεις ότι τα πάντα καταρρέουν,
τότε φύγε!
Τρέξε μακριά! Μακριά από τους ανθρώπους,
μακριά από την κακία που σε τρομάζει.
Κάτσε μόνη.
Βυθίσου στα μαύρα σκοτάδια της ψυχής σου.
Δες μέσα σου. Βρες την παιδική φωνούλα που κρύβεται στα άδυτα του είναι σου
και μίλα της.
Πες της αυτά που σε φοβίζουν. Μίλα της για τον κόσμο που ζεις.
Αυτόν τον κόσμο που σιχαίνεσαι, κι όμως πρέπει να ανέχεσαι κάθε μέρα.
Κλάψε μαζί της.
Και μετά άκου την!
Άκουσέ την καθώς θα σου μιλάει για τόπους μακρινούς.
Μέρη όμορφα και παράξενα.
Κοντά στη θάλασσα ή στις κορυφές των ψηλότερων βουνών.
Θα σου πει για πράγματα που περάσανε, που θα έρθουν ή που δε θα
συμβούν ποτέ.
Τότε πιάστην απ’ το χέρι και άφησέ την να σε ταξιδέψει.
Θα σου δείξει τον κόσμο που ταιριάζεις.
Θα σε πάει σπίτι σου.
Ο κόσμος αυτός θα είναι υπέροχος!
Καθόλου μαύρο στον ορίζοντα. Μόνο πορτοκαλί και μωβ γύρω σου.
Και τα πλάσματα που τον κατοικούν όμορφα.
Χαμόγελα στα πρόσωπά τους, ηρεμία στις ψυχές τους.
Αρμονία παντού γύρω!
Η φύση κάνει το τοπίο ακόμα πιο μαγευτικό.
Πανύψηλα δέντρα, ποτάμια και καταρράκτες.
Λουλούδια παντού και στο βάθος το βουνό.

Σαν τον ομορφότερο πίνακα ή την πιο καλοπαιγμένη μελωδία.
Όταν γνωρίσεις αυτά τα ονειρικά πλάσματα, θα γίνεις ένα μαζί τους.
Θα γίνεις και συ όμορφη μέσα σου.
Τα σκοτάδια που σε πνίγουν θα εξαφανιστούν και θα είσαι ευτυχισμένη.
Και τότε.... όταν όλα θα φαντάζουν τέλεια...
ξυπνάς!
Το όνειρο τελείωσε.
Γύρω σου και πάλι ασχήμια.
Τσιμέντο, σκουπίδια... ναι! Είσαι πίσω στην πραγματικότητα.
Γύρισες πίσω, αλλά πρόσεχε!
Μην ξεχνάς ποτέ, όποτε πνίγεσαι, αυτή η φωνούλα θα είναι πάντα εκεί για
σένα.
Να σε πάρει αγκαλιά και να πετάξετε μαζί.
Και τον προορισμό τον αποφασίζεις εσύ κάθε φορά.
Από τώρα και για πάντα, αυτή η ομορφιά που είδες, θα είναι μέσα σου.
Και έτσι μπορείς να αντέξεις την αλήθεια.
Αυτόν τον κόσμο που μέρα με τη μέρα σε κατατρώει.
Ναι! Τώρα είσαι δυνατή.
Τώρα έχεις τα όνειρά σου.
Και μπορείς να ζήσεις, έστω και για λίγες μονάχα στιγμές, σε αυτά.
Γι’ αυτό μην τα ξεχάσεις ποτέ!
Αυτά χρειάζονται εσένα για να υπάρξουν και εσύ αυτά για να υπάρχεις.

διήγημα

Μονόδρομος
Κατερίνα Αλεξοπούλου
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«Μονόδρομος»

Ή
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τηςΚατερίνας Αλεξοπούλου

ταν η πρώτη μέρα που ξύπνησε χωρίς ένα επιπλέον βάρος, χωρίς
να νιώθει πως η ημέρα ξεκινά με μια ενοχή ακόμα, χωρίς ένα
μαύρο φόντο που καταπίνει τα υπόλοιπα χρώματα των γεγονότων
της ημέρας.
Σήμερα το μεσημέρι γύρισε με μια φωτογραφία που της έδωσε μια φίλη. Την
είχαν βγάλει από ένα άλμπουμ και γέλασαν, θυμήθηκαν – της φάνηκε μάλιστα
πως ψιλογελάστηκαν-, όλα φαίνονταν εντάξει… «Τώρα που γύρισα την
κοιτάζω ξανά και χάνομαι…», μου είπε, στις αναμνήσεις μου. Του παρελθόντος
λιγότερο και περισσότερο του μέλλοντος και ακόμη παραπάνω σε αυτές που
δεν θα ανήκουν ποτέ ούτε στο πρώτο ούτε και στο δεύτερο…
Εχτές το βράδυ λίγο πριν με πάρει στα χέρια του ο Ύπνος άκουγα τους λυγμούς
μου. Σκεφτόμουν την επόμενη μέρα ή μάλλον τις επόμενες και έπειτα, αυτές
που ακολουθούν. Και ύστερα σχημάτισα στον νου τον εαυτό μου σε δέκα
χρόνια, κοιτάζοντάς τον από πάνω μέχρι κάτω. Και τρόμαξα· τρόμαξα πολύ.
Κι ένιωθα στο όνειρό μου σαν κάποιος να μου χε χαράξει ένα μονοπατάκι.
έναν μονόδρομο. Κι εγώ πότε έτρεχα πάνω σ’ αυτόν . Έτρεχα μέσα στη ζάλη
και στην τύφλα μου νομίζοντας πως κάπου στρίβει.. Πότε περπατούσα με το
κεφάλι να κοιτά ψηλά στον χάρτινο ουρανό της αισιοδοξίας μου και πότε
σταματούσα και κοιτούσα γύρω μου. Και τότε έπαυαν οι ήχοι, τα φώτα· τότε
έμενα εγώ και το βλέμμα μου. Και έξαφνα σηκώνονται τα μάτια από το έδαφος
και πέφτουν - δήθεν τυχαία - σε αυτές τις αναμνήσεις που όλο γλύκα με
κάνουν να αναδιπλώνομαι και να αγαπώ ξανά τον εαυτό μου».
Νιώθω πως βρίσκομαι σε αυτήν την στοιχειώδη ατελή κατάσταση εδώ και
χρόνια. Κοιτώ τους άλλους γύρω μου, περνούν από μπροστά στρίβοντας
για λίγο το κεφάλι τους για να κοιτάξουν γύρω τους με αυτό το βλέμμα,
το επιφανειακά ζεστό, το λίγο ειρωνικό, το υποσυνείδητα αποδοκιμαστικό,
που διψά για την ικανοποίηση μέσα απ’ τη σύγκριση. Αηδιάζω μα θέλω να
πάω μαζί,. Ζηλεύω μα κι αν ξέρω που πηγαίνουν, κι αν κοιτάζω με δέος

προς τα εκεί, φοβάμαι να αρχίσω να περπατώ. Ναι! Με βαστούν τα πόδια
μου. Μπορώ να φτάσω πολύ κοντά στο τέρμα. Λένε πως θα κερδίσω απ’
το ταξίδι… Μα τι θα δω σαν έχοντας φτάσει στα μισά γυρίσω και κοιτάξω
πίσω; Σαν με καλέσει το παρελθόν να με αγκαλιάσει, να με τυλίξει, να με
σφίξει; Κι αν πνιγώ; Ποιος μπόρεσε ποτέ να του αρνηθεί...
Κι έχω στο νου μου - εκεί μόνο που μαζεύονται απλώς οι πληροφορίες-,
πως η ζωή ανοίγεται εδώ και προκαλεί να την πιάσεις απ’ το χέρι. Πως
ακόμα μπορώ να αρχίσω να στέκομαι μέσα στη δίνη μου, μέσα στη
ερωτοτροπία των «μήπως», μέσα στο όργιο των βλεμμάτων που τα νιώθω
πάνω μου σαν τον αφρό απ’ το κύμα που πέφτει πάνω στο βράχο και του
θυμίζει την ακινησία του.
Κι απλά για να νομίζω πως παίρνω θέση εκκίνησης, διαλέγω και δανείζομαι
αγάπες των περαστικών που επιμένουν καμιά φορά να τρέξουν δίπλα σου και
σε κοιτούν στα μάτια με έναν τρόπο που σε κάνει τόσο γλυκά να απορείς.
Κι εκεί που το δέσιμο αυτό με τραβά να προχωρήσω αρχίζουν οι υποψίες
πως το σχοινί κάπου - δεν μπορεί! - ξεσχίζεται. Και τότε ο φόβος μόνο της
αμφιβολίας που επέμενε να έρθει κι αυτός μαζί, με τραβά παράμερα.
Αχ αυτή η ψεύτικη αξιοπρέπεια.. Αυτή η σιχαμερή προσπάθεια να μην
ξεφύγει κανείς από αυτό που νομίζει για εγώ του.
Κι αν η δίνη των τυφλών συναισθημάτων που σε φυλακίζουν σε κυνηγά ως
το τέλος;
Πόσες στροφές κάνει ο άνθρωπος γύρω από τον εαυτό του πριν τον
αρπάξει όπως ακριβώς τον έφερε η ανυπαρξία;»
Αυτά μου είπε λίγο πριν δειλά ξεπροβάλλει η πρώτη ηλιαχτίδα της μέρας.
«Δώσε για μια φορά άλλοθι και σε εσένα», της είπα κι έφυγα γιατί όλα αυτά
μου ακούγονταν ανυπόφορα οικεία.

διήγημα

Υπεράνω πάσης
υποψίας
Χριστίνα Απέργη

Σχέδιο: Ερμίνα Δεβούρου
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« Υπ ε ρ ά ν ω π ά σ η ς υ π ο ψ ί α ς »

Ε
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της Χριστίνας Απέργη

κείνο το απόγευμα στο μετρό υπήρχε βαβούρα. Δεν ήταν σαν
τις άλλες φορές που ο μόνος ήχος που ακουγόταν ήταν αυτός
ανάμεσα στις ράγες και τα βαγόνια.
Εκείνου πάντα του άρεσε να παρακολουθεί το πώς αλληλεπιδρούν οι
άνθρωποι μεταξύ τους. Πίσω του ένας ψηλός, μελαχρινός άνδρας κρατώντας
στο χέρι του ένα κομπολόι παρατηρούσε την πλάτη μιας νεαρής κοπέλας
μπροστά του. Διπλά του ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι συζητούσαν για μια ταινία και
ακριβώς απέναντι τους ήταν μια γυναίκα με το παιδί της.
Η γυναίκα ήταν ψηλή, αλλά κάπως άχαρη, φορούσε μια μαύρη καμπαρτίνα,
μαύρες παλιές αρβύλες και κρατούσε το γιο της από το χέρι. Ένα παιδάκι
γύρω στα πέντε που όλο νάζι παραπονιόταν ότι είχε κουραστεί και πεινούσε. Η
μητέρα του το καθησύχασε.
- Σε λίγο φτάνουμε, είπε.
Στο βάθος του βαγονιού ακούστηκε αμυδρά μια αδύναμη και παράλληλα
γεμάτη παράκληση φωνή ενός άνδρα. Εκείνος σκέφτηκε πως θα ήταν
άλλος ένας ζητιάνος που αναζητούσε την επιβίωσή του στην ελεημοσύνη
των επιβατών. Προτίμησε να γυρίσει από την άλλη και να προσποιηθεί τον
αφηρημένο.
Ο ζητιάνος ήταν τώρα πιο κοντά του. Η φωνή του ακουγόταν δυνατότερα
αλλά ακόμη ήταν αδύναμη και παρακλητική. Πέρασε από μπροστά του και
κοντοστάθηκε στη μέση του βαγονιού ζητώντας την προσοχή των επιβατών.
Ήταν ένας άνδρας μετρίου αναστήματος με μακρύ λιγδιασμένο μαλλί και
κακοσχηματισμένο πρόσωπο. Ήταν αλήθεια πολύ άσχημος άνθρωπος. Το
πρόσωπο του ήταν γεμάτο έντονες διχρωμίες. Προφανώς είχε «πέσει» πάνω
του οξύ -εκτός βέβαια- αν αυτά τα σημάδια ήταν εκεί από τη γέννησή του.
Τελικά σταμάτησε να κάνει τον αδιάφορο και γύρισε να δει πως θα
αντιδράσουν οι άνθρωποι στο πέρασμα του. Το βλέμμα του έπεσε πάνω στη
γυναίκα απέναντί του και αμέσως μετά στο παιδί της. Μάλιστα πρόσεξε ότι το

βλέμμα του παιδιού ήταν διαφορετικό , δεν είχε οίκτο όπως όλα τα υπόλοιπα
βλέμματα του βαγονιού.
Ο άνθρωπος συνέχιζε να περπατάει, έφτασε πια στο επόμενο βαγόνι. Τότε το
παιδί ρώτησε τη μητέρα του όλο περιέργεια:
- Γιατί αυτός ο κύριος ζητάει χρήματα;
- Επειδή δεν έχει αρκετά για να ζήσει, του απάντησε εκείνη.
Ο μικρός σκέφτηκε για λίγο.
- Και οικογένεια δεν έχει;
- Όχι, δεν έχει.
Πέρασε μισό δευτερόλεπτο σιγής ανάμεσα τους και τότε το παιδί επιτέλους το
ξεστόμισε.
- Εγώ πάντως δεν τον λυπάμαι!
Η μητέρα του έμεινε άναυδη και παράλληλα ένιωσε μια απίστευτη ντροπή
να κυριεύει ολόκληρο το σώμα της. Ένιωσε ότι καίγεται ολόκληρη . Ήταν
βέβαιη, ότι τουλάχιστον το μισό βαγόνι είχε ακούσει το «καμάρι» της. Αλλά
η ντροπή της οφειλόταν κυρίως στο ότι μέσω αυτής της δήλωσης του γιου
της, αποκαλυπτόταν η ανατροφή που εκείνη του είχε δώσει. Αισθάνθηκε
ξεφτιλισμένη. Ο γιος της, το πλάσμα που αγαπούσε όσο τη ζωή της, την είχε
κάνει ρεζίλι.
- Μα γιατί; τον ρώτησε. Τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη οφείλουμε να τους
αγαπάμε.
- Εγώ πάντως δεν τον λυπάμαι. Αφού δεν έκανε οικογένεια και δεν δουλεύει,
δεν τον λυπάμαι. Θα μπορούσε να κάνει οικογένεια και να δουλέψει, αν ήθελε.
Δεν το έκανε, γι αυτό εγώ δεν θα του έδινα καθόλου λεφτά.
«Επόμενος σταθμός Μοναστηράκι» ακούστηκε μια φωνή από το μεγάφωνο
του μετρό. Το τρένο σταμάτησε. Οι πόρτες άνοιξαν και εκείνος βγήκε έξω. Δεν
πρόλαβε δυστυχώς να ακούσει την αντίδραση της μητέρας. Βγαίνοντας έβλεπε
το ζητιάνο να συνεχίζει την προσπάθειά του μέσα στα υπόλοιπα βαγόνια.
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της Χριστίνας Απέργη

Καθώς περπατούσε σκεφτόταν, πόσο σκληρά μπορούν να γίνουν αυτά τα
πλάσματα, που θεωρούνται τόσο αθώα.
Βγήκε έξω. Επιτέλους καθαρός αέρας. Άρχισε να περπατάει προς το στέκι του,
μια ταράτσα με την ωραιότερη θέα στην Αθήνα. Ήταν ξενυχτισμένος πάλι, δεν
είχε κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ.
Έβλεπε τώρα μπροστά του το κέντρο, το Θησείο και στη μέση την Ακρόπολη.
Ήταν όμορφα. Όταν τελικά κατέβηκε από την ταράτσα είχε πια βραδιάσει. Ένα
στενό πιο κάτω τον περίμεναν στο πεζοδρόμιο τα χθεσινοβραδινά στρωσίδια.
Ξάπλωσε στο νάιλον πάπλωμά του και αποκοιμήθηκε.
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Πόσο ωραία είναι
στην άκρη της ζωής!
Παναγιώτα Σίτου
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να χειμωνιάτικο και συνάμα βροχερό πρωί αφού έσβησε το τζάκι,
ο Αιμίλιος πήρε μαζί του δυο γυάλινες κούπες, ένα θερμός με
ζεστό και γλυκό καφέ και φυσικά τον κόκκινό του γάτο, τον Τζέρι.
Έβαλε μπρος τον πράσινο σκαραβαίο του που τόσο αγαπούσε. Του
είχε κάνει άπειρες φορές παρέα στα μοναχικά ταξίδια του.
Αυτό το πρωί όμως είχε αποφασίσει να πάει στη θάλασσα. Αφού έφτασαν στο
Νεράκι, έτσι λέγεται ένας ήσυχος κόλπος έξω από το Ναύπλιο, κάθισαν πάνω
στην κουβέρτα που είχαν πάρει μαζί. Οι γλάροι πετούσαν όλη μέρα πάνω από
τη γνωστή σε λίγους παραλία, ώσπου είδαν τον Αιμίλιο και το γάτο του και
τους περικύκλωσαν. Είχαν αποφασίσει να ξαποστάσουν κάνοντας παρέα στους
περίεργους αυτούς τύπους.
Ξαφνικά ο Αιμίλιος σηκώθηκε, έτρεξε και έκανε μια βουτιά στην κρύα
θάλασσα. Κολύμπησε μακριά, έπειτα ξαναγύρισε. Ήπιε ζεστό καφέ και χάιδεψε
τον Τζέρι στην κοιλίτσα που τόσο λάτρευε. Ξέθαψε ένα κοχύλι, το έβαλε στο
στόμα του και άρχισε να τραγουδάει.
«Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ,
θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό,
θα κατέβω μόνο αν θέλω να γελάσω,
σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ».
Τελευταία τον βασάνιζαν πολλά πράγματα. Ρούφηξε λίγη από την άσπρη
σκόνη που του είχε απομείνει και σκεφτόταν, μόνο σκεφτόταν. Στ’ αλήθεια
υπάρχουν καλοί άνθρωποι εκεί έξω; Υπάρχουν κάποιοι που αγαπάνε αληθινά;
Που χαίρονται με τη χαρά σου, που πονάνε όσο πονάς και συ;
Θα διασχίσεις ένα πρωινό τον κόσμο και θα ‘ναι πιο όμορφα από ένα όνειρο.
Εκείνος του το είχε υποσχεθεί. Μια μέρα πριν φύγει τον έκανε να νιώσει την
απόλυτη ευτυχία. Δε ζητούσε τίποτα άλλο. Δεν επιθυμούσε τίποτα άλλο. Μόνο
εκείνον. Όμως έφυγε. Έφυγε χωρίς να πει τίποτα. Υπάρχει τελικά αληθινή αγάπη;
Υπάρχει κάποιος που θα τον αγαπά περισσότερο από τον εαυτό του; Ποτέ του δεν

κατάλαβε γιατί οι άνθρωποι αναζητούν τόσα πολλά. Ποτέ δεν είναι αρκετό κάτι.
Τον τρομάζουν όλοι. Οι άνθρωποι, ο κόσμος. Πού κρύβονται αυτοί που θέλουν
μονάχα την ευτυχία σου, συνεπώς και τη δικιά τους; Σ’ όλη του τη ζωή αναζητούσε
τέτοιους. Νόμιζε ότι τους είχε βρει, ώσπου μια μέρα φύγαν όλοι κι έμεινε μόνος
του. Δεν ήθελε να γίνει σαν κι αυτούς. Ήθελε να μείνει πάντα παιδί. Του έφτανε
να ακούει μουσική, να κάνει τα πάντα για αγαπημένους ανθρώπους, να περνάνε
μαζί αξέχαστα βράδια στην ταράτσα με τον έναστρο ουρανό και τους φίλους.
Κάποτε τα είχε όλα αυτά. Ή νόμιζε πως τα είχε. Το φορητό ραδιόφωνο συνέχιζε να
παίζει μουσική. Οι γλάροι ήρεμοι βουβά του κρατούσαν συντροφιά. «Ξελευθερώνω
την ωραία πεταλούδα από τη σφραγισμένη γυάλα της, να σου δανείσει τα φτερά
της τα βελούδα και μεγάλα της. Κι αντί να ψάχνεις τριαντάφυλλα στα στήθη αυτών
που χάμω τα πετάξανε, φτιάξε μαζί μας το δικό σου παραμύθι, αλλιώς τη βάψαμε.
Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρές το ξεχασμένο μονοπάτι σου, και ξαναχάστο
ξαναβρές το, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου».
Μια πεταλούδα ήρθε και κάθισε πάνω στο ξαπλωμένο κορμί του.
«Κάτοικος της Νέας Φιλαδέλφειας εξαφανίστηκε εδώ και μια εβδομάδα.
Παρακαλούμε όποιος γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με το αστυνομικό
τμήμα. Ευχαριστούμε».
Το λιμενικό σώμα βρήκε νεκρό έναν 22χρονο νεαρό στην παραλία του Ναυπλίου.
Περιγραφή: Ψηλός με καστανοπράσινα μάτια, άσπρο δέρμα, μαύρα μαλλιά. Αιτία;
Χρήση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση. Στο κορμί του βρέθηκαν ίχνη
κάποιου άντρα. Δίπλα του υπήρχε ένας γάτος, ο γάτος του ο Τζέρι, όπως συνήθιζε
να τον φωνάζει. Ήταν νεκροί και οι δυο. Κείτονταν αγκαλιά και τα σώματά τους
πιο κρύα και από τη θερμοκρασία στην Αλάσκα. Στο μαύρο μπουφάν του βρέθηκαν
τσιγάρα, ναρκωτικά και μια φωτογραφία με μια παρέα πέντε αγοριών. Ο Αιμίλιος
κρατούσε στο χέρι του μια άλλη φωτογραφία ενός μεσόκοπου ασπρομάλλη
άντρα. Στο πίσω μέρος της αναγραφόταν ο στίχος «Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο,
αλλάζουνε εντός μου, τα σύνορα του κόσμου».
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βασιλιάς στέφθηκε νέος. Αφού ο πατέρας του πέθανε σε μικρή
σχετικά ηλικία από τύφο, ο βασιλιάς ήταν ο πρωτότοκος γιος,
επομένως και ο διάδοχος του θρόνου. Για την ακρίβεια, τα
αίτια του θανάτου του πατέρα του ήταν ουσιαστικά άγνωστα,
γιατροί όμως είχαν κάνει αυτή τη διάγνωση. Παρόλα αυτά, οι φήμες για
δηλητηρίαση του πατέρα του από κάποιον από τους υπηρέτες του πλανιόταν
στους διαδρόμους του παλατιού. Ο βασιλιάς όμως δεν έδινε σημασία στις
φήμες. Κυρίως στις φήμες που προέρχονταν από τους υπηρέτες. Βαθιά
μέσα του όμως άφηνε ένα παραθυράκι. Ίσως έδινε πιθανότητες στη φήμη
να ισχύει, απλώς δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Όμως κάτι που του διέφευγε
ήταν το ότι η δυσπιστία του αυτή ήταν γνωστή στο παλάτι. Δε σκεφτόταν
όμως ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε εύκολα να συμβεί και σε αυτόν. Το
κάστρο ήταν αρκετά μεγάλο για να χωράει τη βασιλική οικογένεια και
περίπου πενήντα υπηρέτες και συμβούλους του βασιλιά. Ήταν χτισμένο
σε ένα λόφο, λίγο έξω από την κοντινή κωμόπολη. Κανένας μύθος δε
στοίχειωνε το κάστρο αυτό.
Την εποχή εκείνη τύχαινε να επικρατεί ηρεμία στην περιοχή. Οι μεγάλοι
πόλεμοι είχαν σταματήσει όταν ακόμα ο πατέρας του βασιλιά ήταν νεαρός,
περίπου στην ηλικία του. Πολίτες, έμποροι, σύμβουλοι, πολιτικοί, βάρδοι
διάβαιναν καθημερινά τις μεγάλες πύλες του κάστρου. Η αυλή που
περικύκλωνε το κτήριο ήταν στολισμένη με διάσπαρτα δέντρα, θάμνους και
λουλούδια, κάτι συνηθισμένο την εποχή εκείνη. Ο βασιλιάς έτρεφε ιδιαίτερη
αγάπη για τη μουσική και για αυτό το λόγο είχε χρησιμοποιήσει μια
γωνία της αυλής ως ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τους πλανόδιους
μουσικούς και τους βάρδους που έρχονταν να εξιστορήσουν κατορθώματα
και ήρωες από το παρελθόν με τις μουσικές τους.
Καθώς η βασιλεία αυτή στηριζόταν από την αριστοκρατία, μόνο όσων
η καταγωγή τους το επέτρεπε μπορούσαν να συμμετάσχουν, έστω και

με συμβουλές ή συμμετοχές στα συμβούλια, στα πολιτικά πράγματα της
περιοχής. Ξεκινώντας από το γένος του βασιλιά διακλαδώνονταν όλα τα
γένη των αριστοκρατικών οικογενειών, οι ρίζες των οποίων χάνονταν στους
αιώνες.
Οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής μπορεί να είχαν
αλλάξει ριζικά ανά τους αιώνες, σχεδόν καμία όμως αλλαγή δεν είχε
επέλθει στις αριστοκρατικές οικογένειες, γνωστές και ως «πορφυροί». Οι
γόνοι των πορφυρών ονομάζονταν «καρποί» μέχρι να κλείσουν τα είκοσί
τους χρόνια. Οι πορφυροί θεωρούνταν, εδώ και αιώνες, αξιοσέβαστοι
και αξιέπαινοι. Η αλήθεια είναι όμως ότι ελάχιστοι από τους πολίτες το
πίστευαν αυτό. Η φτώχεια ήταν, αν όχι απελπιστική, σίγουρα δεσπόζουσα
στη ζωή της πόλης. Και αυτό γιατί ένα τεράστιο μέρος των εισοδημάτων
από τα χωράφια συλλεγόταν στο παλάτι. Όλη η υπόλοιπη μερίδα του
πληθυσμού, και αυτή ήταν η συντριπτικά μεγαλύτερη, ήταν ο απλός λαός,
γνωστός και ως «τάξη».
Όσοι περιλαμβάνονταν στην τάξη ήταν άνθρωποι με χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο, εργάτες, χωρικοί, νοικοκυρές, κτηνοτρόφοι. Η κοινωνική ευελιξία
ήταν κάτι το ανύπαρκτο την εποχή εκείνη, επομένως κανείς ταξικός δεν είχε
στη ζωή του την ευκαιρία να συμμετάσχει στα κοινά ή να λάβει μέρος στην
πολιτική εξουσία.
Για την ακρίβεια, ούτε καν το σκέφτονταν οι πορφυροί πως θα μπορούσε
κάτι τέτοιο να συμβεί, πόσο μάλλον οι ταξικοί. Η φτώχεια ήταν πια κάτι
σύνηθες. Κανείς δεν παραπονιόταν και όλοι είχαν μάθει να ζουν με αυτή.
Καμιά φορά φαινόταν πως οι ταξικοί απολάμβαναν τη ζωή περισσότερο από
τους πορφυρούς, κάτι φαινομενικά οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς τις συνθήκες
ζωής και των δύο.
Από την τάξη των ταξικών προέρχονταν και οι υπηρέτες του παλατιού
που συνήθως μεταβίβαζαν αυτή την ιδιότητα στα παιδιά τους. Έτσι οι
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οικογένειες των υπηρετών ήταν περίπου οι ίδιες για χρόνια. Κανείς όμως
δεν έδινε σημασία στους υπηρέτες.
Αποτελούσαν βέβαια μια προνομιούχα μερίδα των ταξικών, αφού ήταν
εσώκλειστοι στο παλάτι και συντηρούνταν αξιοπρεπώς σε σχέση με άλλους
ταξικούς. Η μόνη έξοδός τους από τις μεγάλες πύλες του κάστρου ήταν η
καθημερινή διαδρομή μέχρι την πόλη για την αγορά των αγαθών πρώτης
ανάγκης με χρήματα από το βασιλιά. Ήταν και η μόνη τους ευκαιρία να
έρθουν σε επαφή με ανθρώπους της ίδιας κοινωνικής τάξης με αυτούς.
Από αυτή την τάξη των υπηρετών προερχόταν και η Σιμόνη, της οποίας
αμφότεροι οι γονείς εργάζονταν ως μάγειρες στις κουζίνες του παλατιού. Η
δουλειά ήταν επόμενο να μεταβιβαστεί στη Σιμόνη, η οποία ως μεγαλύτερη
κόρη των γονιών της ήταν και υπεύθυνη να περάσει την τέχνη στις αδερφές
της.
Η Σιμόνη ήταν μελαχρινή με σκούρα μαλλιά και κατάλευκο δέρμα, κάτι που
της προσέδιδε μια αναμφίβολη ομορφιά, αποτέλεσμα της αντίθεσης αυτής.
Φακίδες ήταν διάσπαρτες στο πρόσωπό της. Το σώμα της, ώριμο πια στα
δεκαεπτά της χρόνια ήταν ένα ακόμα δυνατό σημείο. Τα μάτια της, σκούρα
και σκοτεινά, έδιναν μια μυστηριώδη όψη στο βλέμμα της.
Πολλοί νεαροί υπηρέτες τη φλέρταραν μέσα στο παλάτι, εκείνη όμως
κρατούσε μια διπλωματική στάση, παιχνιδιάρικη και αμφιλεγόμενη, χωρίς
ποτέ να απορρίπτει ή να δέχεται ένα παραπάνω άγγιγμα. Η μητέρα της
ήταν αυστηρή γυναίκα και την επέκρινε με το παραμικρό, όταν η Σιμόνη
αφαιρούνταν από τη δουλειά της.
Ο πατέρας της, από την άλλη ήταν πολύ ευχάριστος με τη μεγαλύτερη
κόρη του. Του άρεσε να αστειεύεται μαζί της και να γελούν την ώρα της
δουλειάς. Η αλήθεια είναι ότι από τις τέσσερις κόρες του, στη Σιμόνη είχε
τη μεγαλύτερη αδυναμία.
Η Σιμόνη ήταν πια δεκαπέντε χρονών, όταν ο βασιλιάς στέφθηκε μερικές

μέρες μετά το θάνατο του πατέρα του. Είχε πολλές φορές ακούσει για τις
φήμες περί δηλητηρίασης, ποτέ όμως δεν είχε ενδιαφερθεί να ασχοληθεί
παραπάνω με αυτό το θέμα. Τέτοιου είδους συζητήσεις κινούνταν ταχύτατα
μέσα στο παλάτι. Οι υπηρέτες θαρρείς πως είχαν αυτή την ιδιότητα να
μεταφέρουν τις ειδήσεις τους από το υπόγειο στην κουζίνα και στον κήπο
και στα δωμάτια τόσο γρήγορα, που ήταν θέμα μερικών ωρών, μια είδηση
να έχει μεταφερθεί σε πενήντα υπηρέτες που δούλευαν διάσπαρτα σε ένα
τεράστιο κάστρο.
Ο βασιλιάς ήταν στο θρόνο ήδη δέκα μήνες, όταν μια άμαξα με τέσσερα
μαύρα άλογα έφτασε έξω από τις μεγάλες πύλες. Ήταν ένας κήρυκας από
ένα διπλανό βασίλειο. Ο λόγος της επίσκεψής του ήταν ένα νέο που φυσικά
δεν άργησε να ταξιδέψει σαν ψίθυρος στο κάστρο. Ήταν μια πρόταση για
συνοικέσιο του βασιλιά με την κόρη του βασιλιά του συμμαχικού βασιλείου.
Ένας γάμος που θα ένωνε δύο μεγάλα βασίλεια και δύο τεράστιες
περιουσίες, ενώ η πολιτική σκοπιμότητα φυσικά δέσποζε. Παρά τη συνθήκη
ειρήνης και ενότητας που έβαλε τέλος στους μεγάλους πολέμους, τα
βασίλεια είχαν χωριστεί εκ νέου σε συμμαχίες, δίνοντας πλέον στη συνθήκη
μια τυπική πια ισχύ.
Σε λίγες μέρες έφτασε η ίδια άμαξα έξω από τις μεγάλες πύλες, αυτή
τη φορά με την κόρη του βασιλιά, την Άννα, η οποία είχε έρθει για
την καθιερωμένη γνωριμία με το βασιλιά. Η Άννα ήταν περίπου είκοσι
χρονών, σε ηλικία για γάμο. Είχε ξανθά σγουρά μαλλιά, γαλάζια μάτια
και λευκό δέρμα. Ήταν μια έξυπνη, πολυτάλαντη γυναίκα με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο και γνώσεις πολιτικής αλλά και μουσικής. Ο βασιλιάς
εντυπωσιάστηκε από τη γνωριμία του με την Άννα. Τόσο ο δυναμικός
της χαρακτήρας όσο και η ομορφιά της τον γοήτευσαν. Δεν πέρασαν
δύο μέρες, όταν οι υπηρέτες πήραν στα χέρια τους μια γιγάντια λίστα με
δουλειές για την προετοιμασία του γάμου. Η τελετή θα γινόταν μόλις σε μια
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εβδομάδα και, όσο μεγάλη διορία και αν φαίνεται, κάθε ώρα που περνούσε
ανεκμετάλλευτη ήταν κάτι που ζημίωνε την πρόοδο της προετοιμασίας.
Σε μια βδομάδα ήταν πια όλα έτοιμα. Η τελετή έγινε και ακολούθησε μια
μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση με άφθονο φαγητό και μουσική. Έκλεισε
με ένα λόγο του βασιλιά γεμάτο ευχαριστίες και άφθονες υποσχέσεις,
όπως αρμόζει σε ένα βασιλιά που σέβεται τον εαυτό του όταν εκφωνεί
ένα λόγο. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος είχε μεγάλο άγχος. Δεν είχε την
ηγετική φυσιογνωμία του πατέρα του και το στόμφο που τον χαρακτήριζε,
ακόμα τουλάχιστον, και δυσκολεύτηκε να κάνει το λόγο του να φαίνεται
δυναμικός.
Όταν κόπασε ο πυρετός της τελετής και το βασίλειο είχε επανέλθει στην
καθημερινότητά του, ο βασιλιάς άρχισε να περνά χρόνο με τη σύζυγό του. Η
Άννα τον είχε εντυπωσιάσει. Ήταν μια πανέξυπνη, μορφωμένη κοπέλα, από
αυτές που ο βασιλιάς πίστευε ότι σπάνιζαν. Ήταν πανευτυχής που κατάφερε
αφενός να συνάψει μια συμφωνία για τη συμμαχία του, αλλά αφετέρου
ότι το αντάλλαγμα γι αυτό ήταν τόσο προικισμένο. Το ζευγάρι περνούσε
πολλές ώρες μαζί, στα δωμάτια της μουσικής καθώς και οι δύο είχαν
πολλές γνώσεις πάνω στην τέχνη αυτή. Η Άννα ήταν εξίσου ενθουσιασμένη
και ερωτευμένη με το βασιλιά. Έβρισκαν πολλά κοινά σημεία και γρήγορα
δημιουργήθηκε μια άψογη χημεία μεταξύ τους. Ήταν τότε, που η σχέση
τους βρισκόταν στο απόγειό της, όταν η Άννα ανακοίνωσε στο βασιλιά
την εγκυμοσύνη της. Ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες στη ζωή του
νεαρού βασιλιά και ήταν ένα γεγονός που ήθελε να το γιορτάσει με μια
εκδήλωση για τα μέλη του συμβουλίου, τη βασιλική οικογένεια και πολλούς
«πορφυρούς» από όλα τα γένη. Έτσι και έγινε.
Η τελετή ήταν ακόμα μια φορά μεγαλοπρεπής. Οι υπηρέτες είχαν ακόμα
μια φορά δύσκολη δουλειά. Η Σιμόνη, παρά το νεαρό της ηλικίας της
βρέθηκε υπεύθυνη για τη μεταφορά των τροφίμων από την κουζίνα στο

χώρο της τραπεζαρίας. Πηγαινοερχόταν και ήταν δύσκολο για έναν υπηρέτη
να εξυπηρετεί «πορφυρούς», και πόσο μάλλον «καρπούς». Οι νεαροί,
κακομαθημένοι αριστοκράτες δεν έχαναν ευκαιρία να κάνουν πρόστυχα
αστεία σε βάρος της Σιμόνης, πράγμα που φυσικά περνούσε ασχολίαστο
από τους καλεσμένους που καμιά φορά γελούσαν. Η νεαρή υπηρέτρια δεν
πέρασε απαρατήρητη ούτε και από το βασιλιά. Εκείνος ταράχτηκε τόσο
πολύ όταν είδε τη Σιμόνη που έμεινε για λίγο να την κοιτάει έκθαμβος. Την
ακολούθησε με το βλέμμα του όπου και αν πήγαινε και συχνά αφαιρούνταν
από τη συζήτησή του με τους αριστοκράτες «πορφυρούς».
Πέρασε από το μυαλό του να τη φωνάξει στο τραπέζι του για να την
παρατηρήσει. Για κάποιο λόγο, δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά, και το
στόμα του σαν από μόνο του την κάλεσε. Η Σιμόνη, έσπευσε δίπλα του
και με μια χαριτωμένη υπόκλιση σηκώνοντας διακριτικά την άκρη του
φορέματός της του χαμογέλασε περιμένοντας τη διαταγή. Εκείνος σάστισε
και έμεινε αμίλητος για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να συνέλθει και να της
ζητήσει να του φέρει κρασί κι εκείνη κουνώντας ντροπαλά το κεφάλι της
απομακρύνθηκε. Ο βασιλιάς έμεινε να κοιτάζει στο κενό και επανήλθε
μόνο με ένα χάδι της Άννας. Εκείνο το βράδυ ο βασιλιάς δεν είχε ύπνο. Η
σκέψη του ακολουθούσε συνεχώς τη Σιμόνη μέχρι που, κουρασμένος πια,
αποκοιμήθηκε. Απεναντίας η Σιμόνη δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στο
συμβάν.
Το μόνο που συγκράτησε ήταν η γοητεία του βασιλιά. Τα πράσινα μάτια
του θυμόταν πως την κοιτούσαν επίμονα από τη στιγμή που αυτή έφτασε
κοντά του. Το επόμενο πρωί ο βασιλιάς ξύπνησε από τις αστραπές και τον
ήχο της βροχής. Είχε σκοπό να την ψάξει μόνος του. Δε θα ρωτούσε γιατί
θα τον υποψιάζονταν. Και ποιος βασιλιάς θέλει να τον υποψιάζονται οι
υπηρέτες του; Να περιφέρεται το όνομά του ανάμεσα σε χείλη υπηρετών για
τέτοια θέματα. Όλη τη μέρα περιφερόταν στους πολυδαίδαλους διαδρόμους
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του κάστρου. Περιφερόταν στους κήπους, στα δωμάτια, στα υπόγεια.
Προσπαθούσε να αγνοήσει τα περίεργα βλέμματα των υπηρετών που
έκπληκτοι έβλεπαν το βασιλιά στο υπόγειο. Φυσικά κανείς δεν τολμούσε
να ρωτήσει γιατί βρισκόταν εκεί. Ακόμα και μέλη του συμβουλίου δίσταζαν
να τον ρωτήσουν. Στο τέλος της ημέρας, ο βασιλιάς κουρασμένος πλέον
καθόταν με την Άννα. Κανείς βέβαια δεν είχε ακόμα υποψιαστεί τίποτα.
Πολλοί έλεγαν πως ξύπνησε μέσα του ο πόνος για το χαμό του πατέρα
του και ίσως να έψαχνε να βρει το δολοφόνο. Άλλοι έλεγαν πως πέρασε
για έλεγχο, για μια αιφνίδια επιθεώρηση, κάτι στο οποίο δεν τους είχε
συνηθίσει ούτε αυτός, ούτε ο πατέρας του πριν από αυτόν. Σαφώς, η
ολοήμερη απουσία του έγινε αισθητή και στην Άννα, η οποία όταν τον
ρώτησε αργά το βράδυ εκείνος κατέληξε στο ψέμα της επιθεώρησης. Ο
βασιλιάς, πριν κοιμηθεί, άρχισε να σκέφτεται. Περιέργως οι σκέψεις του δεν
τριγυρνούσαν στη Σιμόνη. Ούτε στο πού θα έψαχνε την επόμενη μέρα. Ούτε
σε ένα καλύτερο σχέδιο από το να ψάχνει στα τυφλά. Ούτε στην επόμενη
δικαιολογία. Αυτή τη φορά, ο βασιλιάς είδε με τα μάτια της λογικής του.
Το πόσο εύκολα έπεισε την Άννα τον έκανε να νιώθει επίπονες τύψεις. Έτσι
σαν να αναθεώρησε για τον έρωτα. Έπεισε τον εαυτό το ότι αυτό που τον
διαπέρασε αυτή τη μέρα ήταν ένας ενθουσιασμός. Επιπλέον σκέφτηκε τη
θέση του. Ήταν πια βασιλιάς, παντρεμένος με μια υπέροχη, πανέμορφη,
προικισμένη γυναίκα, που μάλιστα κυοφορούσε το παιδί του. Καθώς ,σκέψη
με τη σκέψη, η ιδέα του έρωτα εκφυλιζόταν στο μπερδεμένο μυαλό του, μια
ακόμα φρικτή σκέψη ήρθε να καρφωθεί στο κεφάλι του. Ήταν μια σκέψη,
που αυτή τη φορά χτυπούσε δυνατά το υποσυνείδητό του.
Ο βασιλιάς προσπάθησε να σταματήσει να το σκέφτεται αλλά δεν μπόρεσε.
Ένα ρίγος τον διαπέρασε καθώς ήρθε στη μνήμη του ο πατέρας του.
Είναι περίεργο το πώς κάποιοι άνθρωποι θυμούνται κάποια πράγματα
πολύ έντονα και άλλα πράγματα τους διαφεύγουν. Δεν θυμόταν πότε και

από ποιόν πληροφορήθηκε το θάνατο του πατέρα του. Θυμόταν όμως τη
θλίψη. Ο πατέρας του ήταν το μόνο πρόσωπο που τον κρατούσε όρθιο στις
δύσκολες αποφάσεις. Όταν τον έχασε, έχασε και τα πιο ισχυρά του θεμέλια.
Εκείνη τη στιγμή ο βασιλιάς ήταν που υποψιάστηκε μια πιθανή δηλητηρίαση
του πατέρα του. Ίσως για κάποιο περίεργο λόγο, τώρα πια αυτό το σενάριο
άρχισε να του φαίνεται πιθανό. Ένας αναπάντεχος θυμός φούντωσε στο
μυαλό του βασιλιά εκείνη τη στιγμή για τους υπηρέτες.
Το άλλο πρωί ξύπνησε κουρασμένος από τις σκέψεις του. Αποφάσισε
λοιπόν να μην ασχοληθεί με αυτό το θέμα εκείνη τη μέρα. Ασχολήθηκε με
τα θέματα των πολιτών, που για κάποιο λόγο εκείνη τη μέρα ήταν πολύ
περισσότερα από το συνηθισμένο. Λαός που ερχόταν από την πόλη για
να καταγγείλει, να κάνει παράπονα, να ευχαριστήσει, να προωθήσει την
παραγωγή του στο παλάτι. Απλοί, φτωχοί άνθρωποι που ο βασιλιάς ήξερε
ότι στήριζαν πάνω του τις ελπίδες τους. Εκείνο το μεσημέρι ήρθαν και
μουσικοί. Πριν το φαγητό λοιπόν τους συνόδεψε, μαζί με την Άννα, στον
ειδικό χώρου που είχε διαμορφώσει στην αυλή του και τους παρακάλεσε να
παίξουν όσο περισσότερο μπορούσαν.
Ο βασιλιάς το ήξερε ότι η μουσική τον γιάτρευε. Όταν ήταν μπερδεμένος,
όταν ήταν λυπημένος, όταν ήταν χαρούμενος, όταν ήταν κουρασμένος,
πάντα καλούσε τους καλύτερους μουσικούς της περιοχής και τους
παρακαλούσε να παίξουν μουσική. Φυσικά τους πλήρωνε αντάξια. Πίστευε
πως η μουσική ήταν η ύψιστη τέχνη. Πως είχε την ιδιότητα να καθαρίζει
το μυαλό, να ξεκουράζει το πνεύμα και να τον ηρεμεί όποτε αυτός ήταν
πιεσμένος. Γι αυτό και κάθε καλός μουσικός είχε πάντα μια θέση στο κάστρο
του βασιλιά. Όπως κάθε άλλη φορά, έτσι και τότε, ακούγοντας μουσική
έχοντας τα δάχτυλά του μπλεγμένα με εκείνα της Άννας, κατάφερε να
διώξει τις κακές σκέψεις από το μυαλό του. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος
με τους μουσικούς που τους κάλεσε να φάνε μαζί του εκείνο το μεσημέρι.
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Καθώς όλοι μαζί περίμεναν στην τραπεζαρία για το φαγητό, εμφανίστηκε
από την πόρτα ένα θέαμα που ο βασιλιάς δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να
δει. Η Σιμόνη. Ο βασιλιάς ανατρίχιασε. Ξαφνικά, εκεί που πίστευε ότι τα
πράγματα στο μυαλό του είχαν ηρεμήσει και ξεκαθαρίσει, ένιωσε για άλλη
μια φορά αυτό το έντονο συναίσθημα. Για άλλη μια φορά έπιασε τον εαυτό
του να την κοιτάζει και να μένει. Δεν μπορούσε να κρύψει αυτή την ένταση.
Ούτε μπροστά στη σύζυγό του και στους μουσικούς. Τι μπορούσε να κάνει;
Δεν μπορούσε να σηκωθεί να της μιλήσει. Η Άννα είχε την προσοχή της
πάνω του. Του κρατούσε το χέρι. Αυτός όμως έδειχνε τελείως αδύναμος
μπροστά στα συναισθήματά του. Πριν εμφανιστεί για δεύτερη φορά η
Σιμόνη, ο βασιλιάς αποφάσισε να κάνει την κίνησή του. Γρήγορα, πριν το
μετανιώσει και μετά είναι αργά. Η Σιμόνη εμφανίστηκε για δεύτερη φορά.
Αυτή τη φορά άφησε πιάτα στο τραπέζι. Για μια στιγμή, ο βασιλιάς νόμιζε
ότι τον κοίταξε. Όταν αυτή απομακρύνθηκε ξανά στην κουζίνα, ο βασιλιάς
αποφάσισε να σηκωθεί. Σε κανονικές περιπτώσεις δεν χρειαζόταν να δώσει
αναφορά σε κανέναν για το πού θα πήγαινε. Ένιωσε όμως εκείνη τη στιγμή
ότι έπρεπε να πει κάτι, τουλάχιστον στην Άννα. Κατέληξε στη δικαιολογία
του ξαφνικού ελέγχου για άλλη μια φορά. Της είπε πως ήθελε να ελέγξει το
κρασί. Η Άννα τον πίστεψε, τον φίλησε και τον άφησε να φύγει.
Ο βασιλιάς εντυπωσιάστηκε από τον εαυτό του με την κυνικότητά του.
Έφτασε γρήγορα στο χώρο της κουζίνας. Κοίταξε κρυφά μέσα. Περίπου
πέντε υπηρέτες εργάζονταν πάνω από κατσαρόλες, εστίες και πάγκους.
Δεν άργησε να την εντοπίσει. Αρχικά σκέφτηκε να μπει μέσα και να της
ζητήσει να απομακρυνθούν. Το ξανασκέφτηκε. Δεν ήταν καλή ιδέα. Δεν
ήθελε να σηκώσει για άλλη μια φορά κύμα περιέργειας και σχολίων από
τους υπηρέτες. Είχε πληροφορηθεί ότι το παλάτι είχε βουίξει από τα
σχόλια για την περιπλάνησή του στους διαδρόμους. Αποφάσισε λοιπόν να
περιμένει στην πόρτα και μόλις αυτή έβγαινε, θα της μιλούσε. Όταν εκείνη

εμφανίστηκε στην πόρτα, ο βασιλιάς, με μία γρήγορη κίνηση έπιασε το χέρι
της. Ένιωσε ότι η Σιμόνη τρομοκρατήθηκε. Λίγο έλειψε να βγάλει μια μικρή
κραυγή.
Ο βασιλιάς το κατάλαβε και της έκλεισε το στόμα με την παλάμη του. Είδε
τα μάτια της τρομοκρατημένα. «Τη δύση, στο χώρο για τους μουσικούς,
στον κήπο» της είπε τελικά. Εκείνη, με τα μάτια γουρλωμένα, έγνεψε με το
κεφάλι της. Ο βασιλιάς άφησε το χέρι του από το στόμα της και έμεινε να
την κοιτάζει. Μετά άφησε και το χέρι της. Αφού την κοίταξε στα μάτια για
μια τελευταία φορά, κινήθηκε γρήγορα προς το τέλος του διαδρόμου, στην
τραπεζαρία. Εκεί τον υποδέχτηκαν με χαμόγελο. Η Άννα τον κοιτούσε στα
μάτια. Την κοίταξε και εκείνος. Με τα μάτια της του χαμογέλασε. Κάθισε,
προσπάθησε να συγκεντρωθεί για να καταφέρει να δείχνει φυσιολογικός.
Αν και γενικά ήταν πολύ εκφραστικός και συνήθως καταλάβαινε κανείς
εύκολα το αν ήταν νευρικός ή όχι, κανείς δεν υποψιάστηκε τίποτα. Το μόνο
που είχε να κάνει λοιπόν, ήταν να περιμένει να περάσουν οι ώρες.
Οι ώρες όμως ποτέ δεν περνάνε, όταν κανείς τις περιμένει. Το απόγευμα
πέρασε, και ο βασιλιάς καθόταν στο περβάζι και κοιτούσε έξω χωρίς να
κάνει τίποτα άλλο. Προσπάθησε να ασχοληθεί με τα θέματα του εμπορίου,
αλλά μάταια. Το μυαλό του δεν μπορούσε να περιμένει. Στη σκέψη του
έφερνε πάλι τα μάτια της να κινούνται γρήγορα στα δικά του. Καθώς ο
ήλιος σιγά σιγά χανόταν στα βουνά, άρχιζε να προετοιμάζεται ψυχολογικά
για τη συνάντηση. Δεν είχε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Πήγαινε
σχεδόν στα τυφλά.
Περίμενε ο ήλιος να χαθεί εντελώς πίσω από τους μακρινούς λόφους και
όταν και η τελευταία δέσμη φωτός εξαφανίστηκε από τα σύννεφα άρχισε να
κατεβαίνει τα σκαλιά. Βγήκε έξω και ένιωσε ένα κρύο αέρα να σφυρίζει στα
αυτιά του που έκανε το σώμα του να ανατριχιάζει. Χνώτα από το στόμα του.
Αυτή ήταν ήδη εκεί. Όταν ο βασιλιάς πλησίασε, η Σιμόνη ήταν αφηρημένη.
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Έφτασε πια πολύ κοντά της για να αντιληφθεί αυτή την παρουσία του. Τον
κοίταξε στα μάτια με ένα αθώο βλέμμα. Είχε φτάσει σε απόσταση αναπνοής
από αυτήν και έμεινε για άλλη μια φορά να την κοιτάζει στα μάτια. Αυτή,
που μέχρι τώρα δεν του είχε μιλήσει ποτέ, τον κοίταζε τρομαγμένη και
μπερδεμένη. Όταν ο βασιλιάς της χαμογέλασε, η Σιμόνη έμεινε ανέκφραστη.
Εκείνος έκανε το επόμενο βήμα. Την έπιασε από τη μέση και τη φίλησε.
Ένιωσε πάλι το κορμί της τρομοκρατημένο και την έσφιξε πιο πολύ. Εκείνη
δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι συνέβαινε. Ο βασιλιάς της τη φιλούσε.
Γύρισε στο δωμάτιό της, μπερδεμένη, με το πρόσωπό της ακόμη ζεστό.
Αμίλητη πήγε στο κρεβάτι της. Ίσως να ήταν κάτι που είχε φανταστεί. Αλλά
θα συνειδητοποιούσε αν ήταν όντως η φαντασία της την επόμενη μέρα
«Τη δύση, στο χώρο για τους μουσικούς, στον κήπο» καθώς ο βασιλιάς
της ζήτησε να ξανασυναντηθούν. Οι σκέψεις της γυρνούσαν στην Άννα.
Και ήταν σκέψεις που γέμιζαν τις φλέβες της με δηλητήριο. Το πρωί
δυνατή βροχή χτυπούσε τα κεραμίδια. Δυνατός αέρας έκανε τα δέντρα να
κουνιούνται.
Η Σιμόνη ξύπνησε νωρίς, αφού εργαζόταν από το πρωί στην κουζίνα. Θα
ήταν μοιραίο λάθος να αναφέρει σε οποιονδήποτε το χτεσινό βράδυ. Ήταν
σίγουρη πως η απουσία της το προηγούμενο απόγευμα έγινε αισθητή από
την οικογένειά της, κυρίως στον πατέρα της. Παρόλα αυτά δεν ήθελε να
ξεκινήσει καμία συζήτηση. Οι σκέψεις ήταν ακόμα ρευστές στο μυαλό
της. Η ταραχή που της δημιούργησε η τελευταία αυτή συνάντηση ήταν
ακόμα φανερή μέσα της, προσπαθούσε όμως να την κρύψει όσο πιο πολύ
μπορούσε. Δεν ανήκε στους ανθρώπους που όταν βιώνουν τέτοιες εμπειρίες
έχουν την ανάγκη να τις διατυμπανίζουν.
Και πράγματι ο πατέρας της Σιμόνης ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε
την απουσία της Σιμόνης. Δεν άργησε να καταλάβει και την ταραχή στο
πρόσωπο της κόρης του που προσπαθούσε να κρύψει την ένταση και

ανησύχησε. Ήταν άνθρωπος καλόκαρδος και γλυκός, μόνο που κάποιες
φορές η αγνότητά του αυτή τον έκανε αφελή. Προσπάθησε να την
προσεγγίσει. Εκείνη όμως δεν ήταν ακόμη έτοιμη να του μιλήσει. Ο βασιλιάς
από την άλλη άργησε να ξυπνήσει. Όταν τελικά ξύπνησε, προτίμησε να
απολαύσει λίγη μουσική στο χώρο για τους μουσικούς, αυτή τη φορά
χωρίς την Άννα, η οποία έμεινε στο παλάτι, αφού εκείνη τη μέρα έτυχε να
έρθουν συγγενείς της. Ακούγοντας τη μουσική αυτή τη φορά, οι σκέψεις
του γυρνούσαν στη Σιμόνη που φιλούσε την προηγούμενη μέρα και θα
συναντούσε σε λίγες ώρες.
Η μέρα του, του φάνηκε να περνάει πολύ γρήγορα και σύντομα τον βρήκε
πάλι αγκαλιά με τη Σιμόνη. Ένιωθε την καρδιά της να χτυπά, ένιωθε το
πρόσωπό της να ζεσταίνεται. Ένιωθε το γυμνό της σώμα να κάμπτεται
πάνω στα χέρια του, ένιωθε τα χάδια της στην γυμνή του πλάτη. Ένιωθε τα
χείλη της υγρά, ένιωθε την ανάσα της στα αυτιά του. Πολλές συναντήσεις
ακολούθησαν σαν αυτή. Η Σιμόνη πια λιγότερο ταραγμένη από την πρώτη
φορά. Ο πατέρας της ακόμα πιο ανήσυχος και ο βασιλιάς ανέμελος και
αδιάφορος για πράγματα που παλιότερα τραβούσαν το ενδιαφέρον του, όχι
όμως για τη μουσική. Η Άννα δεν ήταν αφελής. Έβλεπε τον αγαπημένο της
να γίνεται όλο και πιο αδιάφορος. Δε του μίλησε αμέσως όμως. Πίστευε
πως η κατάσταση αυτή θα βελτιωνόταν με τον ερχομό του παιδιού τους.
Ήθελε να του δώσει χρόνο.
Ο βασιλιάς, πια χωρίς τύψεις, επωφελούταν από αυτό το γεγονός και
συνέχισε να συναντιέται κάθε βράδυ με τη Σιμόνη. Ήταν τόσο ερωτευμένος
με τη Σιμόνη που ούτε καν το γεγονός ότι μόλις γυρνούσε στο κρεβάτι του
τον περίμενε η Άννα, μια αγκαλιά και ένα φιλί δεν τον έκανε να νιώθει
τύψεις. Ήταν πια τυφλός από έρωτα. Τις αποφάσεις για τα πολιτικά και
κοινωνικά θέματα καθώς και για τα θέματα εμπορίου τις άφηνε τώρα πια
σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στους συμβούλους του. Πέρασε πια περίπου ένας

λογοτεχνικές ανησυχίες 2012

«Ο βασιλιάς»

48

του Δημήτρη Χατόγλου

μήνας από την πρώτη τους συνάντηση, όταν η Σιμόνη αποφάσισε να μιλήσει
στον πατέρα της για το γεγονός. Είχε μια εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση για
το θέμα.
Ο πατέρας της χρειάστηκε μερικά δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσει
αυτό που του είπε η κόρη του. Δεν ήξερε τι να σκεφτεί γι’ αυτό. Δεν
ήξερε αν αυτό που του είπε η κόρη του ήταν καλό ή κακό, θετικό ή
επίφοβο. Οι υπηρέτες δε φημίζονταν για την αλληλεγγύη τους. Ήταν
συχνά εκδικητικοί και δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν βία μεταξύ τους
όταν ένιωθαν αδικημένοι για κάποιο λόγο. Αυτό το γεγονός ανησύχησε
τον πατέρα της Σιμόνης, αλλά δεν μπορούσε να της πει κάτι. Εξάλλου ο
άντρας με τον οποίον συναντιόταν η κόρη του ήταν ο βασιλιάς. Μετά από
ένα μήνα όμως και η υπομονή της Άννας είχε αρχίσει να εξαντλείται, και
αποφάσισε να του μιλήσει. Ήταν πια καιρός, πίστευε, να μάθει το λόγο της
παράξενης συμπεριφοράς του. Φυσικά, όπως κάθε ένοχος, όταν έρχεται η
ώρα της απολογίας του, προσπαθεί να ξεφύγει από το θέμα. Ο βασιλιάς
προσποιούνταν τον ανήξερο με τρόπο ανεπιτυχή.
Η Άννα κατέληξε στο να του δώσει ακόμα χρόνο. Εκείνος όμως δεν ήταν
τόσο ψύχραιμος. Το γεγονός ότι ήρθε στη θέση να απολογείται με ψεύτικες
δικαιολογίες τον εξόργισε. Έκανε την Άννα να μοιάζει τόσο μικρόψυχη στα
μάτια του. Ο έρωτάς του για τη Σιμόνη τον άλλαζε δραματικά. Και η Άννα
ήταν η πρώτη που το έβλεπε αυτό. Από εκείνη τη μέρα, ο βασιλιάς άρχιζε
να συζητάει με τη Σιμόνη περισσότερο και συχνά η συζήτηση πήγαινε στην
Άννα, αφού η Σιμόνη ήταν αυτή που είχε εκφράσει το φόβο της γι’ αυτή τη
σχέση. Ο βασιλιάς μιλούσε με απάθεια για τη σύζυγό του. Δεν ένιωθε πια
αυτά που ένιωθε παλιότερα. Τρελές ιδέες περνούσαν από το μυαλό του,
καθώς την έβλεπε τώρα πια πιο πολύ σαν εμπόδιο, παρά σαν τη μέλλουσα
μητέρα του παιδιού του. Ο έρωτας τον είχε μεταλλάξει και αυτό δεν τον
ανησυχούσε, αυτό δεν το έβλεπε. Ο καιρός περνούσε, η Άννα βρισκόταν

στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και η συμπεριφορά του βασιλιά
δεν φαινόταν να αλλάζει στο ελάχιστο. Προσπάθησε πολλές φορές να το
συζητήσει μαζί του, αλλά στάθηκε μάταιο καθώς ο σύζυγός της επέμενε
να αλλάζει κουβέντα. Αρκετές φορές έδειχνε να τον στριμώχνει στη γωνία
αλλά εκείνος κατάφερνε να την πείθει να σταματήσει. Έκανε πια όνειρα με
τη Σιμόνη και η Άννα είχε γίνει πλέον το μεγαλύτερο εμπόδιο, μεγαλύτερο
και από τη διαφορά της κοινωνικής τάξης μεταξύ τους. Το μυαλό του συχνά
έκανε παράφρονα σχέδια.
Μια νύχτα σκέφτηκε να τα εκμυστηρευτεί στη Σιμόνη. «Θέλω να βγάλω
αυτό το εμπόδιο από τη μέση» είπε. «Δηλητήριο;» ρώτησε εμφανώς
ταραγμένη η Σιμόνη. Ήταν κάτι που προφανώς δεν περίμενε να ακούσει. Ο
βασιλιάς σχεδίαζε να βγάλει από τη μέση τη βασίλισσα δηλητηριάζοντάς
την. Το δηλητήριο προκαλούσε άμεσα παράλυση και αν το θύμα δεν έπινε
γρήγορα άφθονο νερό, ήταν νεκρό. «Μα πώς μπορείς να το σκέφτεσαι
αυτό;» είπε η Σιμόνη στο βασιλιά. «Είναι η γυναίκα σου, η μητέρα του
παιδιού σας. Δεν μπορείς να τη σκοτώσεις.». Ο βασιλιάς δεν δίστασε
καθόλου να της απαντήσει. «Το θέλω για μας. Κανείς δεν θα καταλάβει
ότι θα το κάνω εγώ.» Η Σιμόνη δεν πίστευε στα αυτιά της. Ήταν κι αυτή
ερωτευμένη μαζί του, αλλά δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. «Δεν είμαι
σίγουρη γι αυτό που θες να κάνεις. Δεν ξέρω αν αξίζει». Ο βασιλιάς τη
φίλησε. Δεν το ξανασυζήτησαν εκείνο το βράδυ.
Ο βασιλιάς περίμενε από τη Σιμόνη να συμφωνήσει αμέσως και
παραξενεύτηκε. Αυτός είχε πάψει από καιρό να νιώθει τύψεις για
τις σκέψεις που έκανε για την Άννα. Είχε πια σχεδόν ξεχάσει πόσο
ενθουσιασμένος ήταν όταν την παντρεύτηκε. Στο μυαλό του πια είχε
συνεχώς τη Σιμόνη. Δεν ντρεπόταν που σκεφτόταν να δηλητηριάσει τη
σύζυγό του. Όσο σκληρό κι αν ήταν, το έκανε για την ευτυχία του, που
υπήρχε μόνο με τη Σιμόνη. Δε θα ήταν δύσκολο για ένα βασιλιά να βρει μια
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εύκολη και πειστική δικαιολογία για το θάνατο της. Έπεσε στο κρεβάτι. Η
Άννα είχε ήδη κοιμηθεί. Το πρόσωπό της ήταν τόσο γαλήνιο. Στο μυαλό του
την έβλεπε ήδη νεκρή. Άπλωσε το χέρι του και χάιδεψε απαλά τα μαλλιά
της γυναίκας, που αν όλα πήγαιναν καλά τις επόμενες μέρες, θα είχε βγει
από τη μέση. Αυτή δεν έδειξε να αισθάνεται το άγγιγμά του.
Το πρόσωπό της παρέμεινε το ίδιο γαλήνιο, χλωμό, ήρεμο. Ο βασιλιάς
γύρισε πλευρό. Σκεφτόταν πως δεν έπρεπε ακόμα να αναλώνεται στο ποια
δικαιολογία θα βρει για το θάνατο της. Το σχέδιό του για τη δολοφονία
ήταν άψογο. Η Σιμόνη πέρασε μια ταραγμένη νύχτα. Σκεφτόταν συνέχεια
τα λόγια του. «...για μας.» της είπε. Μα πώς μπορούσε ένας άνθρωπος να
είναι τόσο σκληρός; Δεν ήξερε πολλά για την Άννα, αλλά ήταν σίγουρη πως
δεν άξιζε να δηλητηριαστεί. Ο βασιλιάς της φάνηκε τότε πολύ απάνθρωπος.
Όσο ερωτευμένη κι αν ήταν, δεν ήθελε με τίποτα να συνεργαστεί μαζί
του για μια δολοφονία, ακόμα κι αν αυτή εξασφάλιζε την ευτυχία τους.
Αρνούνταν να γίνει συνένοχη σε ένα τόσο φρικτό εγχείρημα. Στο κάτω
κάτω η Άννα δεν είχε κάνει τίποτα σ’ αυτή. «...για μας».
Η Σιμόνη ήταν σίγουρη ότι ο αγαπημένος της θα το έκανε. Όπως και να
είχαν τα πράγματα όμως, εκείνη δε θα δεχόταν να κάνει κάτι τέτοιο. Ήταν
ανήθικο κι αυτό έπρεπε να το καταλάβει ο βασιλιάς, πριν να είναι αργά.
Θα αρνούταν να συνεργαστεί. Το επόμενο κιόλας βράδυ θα το δήλωνε
ξεκάθαρα. Όταν ο βασιλιάς ανέφερε το θέμα αυτό την επόμενη νύχτα στη
Σιμόνη έδειχνε πια τελείως σίγουρος γι’ αυτό που ήθελε να κάνει. Εκείνη
πήρε μια βαθιά ανάσα και του είπε «Δεν θέλω να κάνεις κάτι τέτοιο. Είναι
άδικο για τη γυναίκα σου. Δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν θα συνεργαστώ μαζί
σου για μια δολοφονία.» Ο βασιλιάς έδειξε να ξαφνιάζεται. «Είναι για το
δικό μας καλό. Είναι για να ζήσουμε μαζί. Είναι η επιλογή μου και αυτό θα
κάνω».
Η Σιμόνη αναστέναξε βαθιά. Δεν είχε καμία απολύτως αμφιβολία για το τι

ήταν σωστό και τι λάθος. Ήξερε ότι ο βασιλιάς ήταν έτοιμος για το έγκλημα.
«Δεν θέλω να το κάνεις. Δεν θα είσαι ευτυχισμένος. Μην το κάνεις.». Ο
βασιλιάς δυσανασχέτησε. «Θα το κάνω. Θα δεις ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι
μαζί. Σε δύο μέρες θα φύγει το τελευταίο εμπόδιο που μας χωρίζει από την
απόλυτη ευτυχία μας.». Η Σιμόνη πήγε για ύπνο συγχυσμένη, θορυβημένη.
Ο βασιλιάς δεν είχε πια κανέναν ενδοιασμό για αυτό που ήθελε να κάνει.
Το πλάνο ήταν πια ξεκάθαρο στο μυαλό του. Το επόμενο βράδυ θα έδινε το
δηλητήριο στη Σιμόνη και θα τη διέταζε να το ρίξει στο φαγητό της Άννας
στο επόμενο βραδινό. Θα της απαγόρευε να φέρει νερό στο τραπέζι. Η Άννα
θα παρέλυε. Ο βασιλιάς δε θα έφερνε νερό.
Η Άννα θα πέθαινε μέσα σε ένα λεπτό. Το επόμενο πρωί θα προσποιούνταν
λύπη. Θα έλεγε πως η Άννα πέθανε στον ύπνο της. Κανείς δεν θα αμφέβαλε.
Θα ενημέρωνε τους γονείς της και θα τελούσε μια μεγαλοπρεπή κηδεία.
Μετά από λίγο καιρό θα παντρευόταν τη Σιμόνη και ο δρόμος για την
ευτυχία τους θα ήταν πια ανοιχτός. Κάθε φορά που έφερνε το σχέδιο
στο μυαλό του, η σκέψη τού προκαλούσε ανατριχίλα. Όχι όμως από τη
φρικαλεότητα με την οποία σχεδίαζε να σκοτώσει έναν άνθρωπο, γιατί
είχε άλλοθι, αλλά από την έπαρση για το άριστα σχεδιασμένο τρόπο της
εκτέλεσης. Είναι περίεργο όμως πως καμιά φορά, αυτά τα τόσο ανθρώπινα
συναισθήματα οδηγούν τους ανθρώπους σε τόσο απάνθρωπες επιλογές.
Η Σιμόνη δεν είχε άλλη επιλογή. Πήρε το δηλητήριο στα χέρια της. Το
κράτησε και αμέσως ένας πόνος στο στομάχι ήρθε να την τρυπήσει. Η θέση
της ακόμα δεν της επέτρεπε να φέρει αντίρρηση. Αυτός ήταν ο βασιλιάς
και αυτή ήταν απλώς μια υπηρέτρια, τουλάχιστον ακόμα. Ο βασιλιάς της
είπε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει το επόμενο βράδυ. Ανέλυσε όλες τις
λεπτομέρειες που αφορούσαν τα πιάτα, το νερό και τις κλειδωμένες πόρτες.
Η Σιμόνη δεν είχε άλλη επιλογή από το να εφαρμόσει τις εντολές, όσο και
αν τις φαίνονταν απάνθρωπες. Ήξερε ότι οι επιπτώσεις σε περίπτωση που
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παράκουε αυτά που τη διέταξε ο βασιλιάς θα ήταν σοβαρές. Το επόμενο
πρωί, ο ήλιος έλαμπε. Ήταν μια όμορφη μέρα, μετά από πολλές βροχερές
και συννεφιασμένες μέρες. Ο βασιλιάς ξύπνησε από το φως του ήλιου.
Ήταν η μέρα της δολοφονίας. Θα έδινε τέλος στη ζωή της Άννας και θα
ξεκινούσε η ζωή του με τη Σιμόνη. Το αίσθημα της ανυπομονησίας μαζί
με την ασυνείδητη ευχαρίστηση που νιώθουν όλοι οι άνθρωποι το πρωί
μιας όμορφης μέρας τον έκανε κεφάτο. Σκέφτηκε να ακούσει μουσική, για
τελευταία φορά μαζί με τη σύζυγό του. Έτσι αφού της πρότεινε, εκείνη
δέχτηκε με μεγάλη έκπληξη δεδομένης της αλλαγής στη συμπεριφορά του.
Ήταν η τελευταία φορά που την έπιασε από το χέρι.
Η ώρα είχε φτάσει. Ήταν και οι δυο καθισμένοι στο τραπέζι του δωματίου
τους και περίμεναν τα πιάτα τους. Το γεγονός της απουσίας της κανάτας
με το νερό δεν πέρασε απαρατήρητο από την Άννα, η οποία όμως τελικά
αποφάσισε να μη ρωτήσει, περιμένοντας να έρθει μαζί με τα πιάτα. Ο
βασιλιάς δε μιλούσε. Απλώς της χαμογελούσε. Η Άννα ένιωθε πολύ
χαρούμενη. Ήταν σίγουρη πως το σημερινό δείπνο θα έδινε ένα τέλος στην
περίεργη συμπεριφορά του συζύγου της. Τα πιάτα ήρθαν. Ο βασιλιάς τα
κοίταξε, δεν παρατήρησε καμία διαφορά. Καμία διαφορά εξάλλου δε θα
φαινόταν. Ο υπηρέτης όμως που έφερε τα πιάτα είχε πάρει τις οδηγίες από
τη Σιμόνη και ήξερε ποιο πιάτο θα ήταν της βασίλισσας.
Η Άννα παρατήρησε ότι ούτε τώρα υπήρχε νερό στο τραπέζι, αλλά και πάλι
το άφησε ασχολίαστο. Το ζευγάρι κοιτάχτηκε στα μάτια χαμογελώντας.
Σήκωσαν τα πιρούνια τους ταυτόχρονα. Σήκωσαν το φαγητό στο ύψος του
στόματός τους. Χαμογέλασαν για μια τελευταία φορά. Ο βασιλιάς κατάπιε
ταυτόχρονα με την Άννα. Το δηλητήριο θα δρούσε σε μερικά δευτερόλεπτα.
Περίμενε. Σε λίγα δευτερόλεπτα ένιωσε ένα μούδιασμα που γινόταν όλο και
πιο έντονο. Αυτός παρέλυε και αυτή ήταν ακόμα ζωντανή( I’m paralyzed
and you are still alive).

Η Άννα ταράχτηκε. Έβλεπε το βασιλιά να παραλύει μπροστά στα μάτια
της. Δεν είχε γνώσεις ιατρικής, αλλά πανικόβλητη ενστικτωδώς άρχισε να
φωνάζει «Φέρτε νερό!». Όταν είδε ότι δεν έπαιρνε ανταπόκριση, έτρεξε
προς την πόρτα. Άρχισε να τη χτυπάει νευρικά με δύναμη ρίχνοντας ματιές
στο σύζυγό της που παρέλυε. Αμέσως οι πόρτες άνοιξαν και ο υπηρέτης
που έφερε τα πιάτα έτρεξε με μια κανάτα νερό προς το βασιλιά . Αμέσως
πρόσφερε νερό στο βασιλιά. Τα μάτια του ήταν ακίνητα, ορθάνοιχτα και
το βλέμμα του χανόταν στο ταβάνι. Είχε χλομιάσει αλλά κατάπινε το νερό.
Σιγά-σιγά άρχιζε να συνέρχεται. Όταν η Άννα σιγουρεύτηκε ότι ο βασιλιάς
είχε συνέλθει, τον έβαλε να κάτσει και έτρεξε στην κουζίνα. Με φωνές
συγκέντρωσε όλους τους υπηρέτες που έβλεπε μπροστά της μέσα στην
κουζίνα και έκλεισε με πάταγο την πόρτα πίσω της. «Ποιος είναι υπεύθυνος
γι αυτό; Ποιος ήταν υπεύθυνος για το φαγητό; Απαιτώ να μάθω!».
Έριξε μια ματιά στα πρόσωπα των υπηρετών. Για κάποιο λόγο, κόλλησε τα
μάτια της στη Σιμόνη. Την κοίταξε επίμονα. Η καρδιά και των δύο γυναικών
χτυπούσε τώρα το ίδιο δυνατά. Η Σιμόνη ένιωθε το βλέμμα της Άννας
οξύ πάνω της. «Όποιος και να είναι υπεύθυνος, θα τον βρω. Και όταν τον
βρω, θα μετανιώσει τη στιγμή που το σκέφτηκε» κοίταξε τη Σιμόνη «Θα
μετανιώσει». Η Άννα έφυγε από την κουζίνα χτυπώντας δυνατά την πόρτα
πίσω της. Πήγε στο δωμάτιο. Ο βασιλιάς ήταν καθισμένος στο κρεβάτι.
Δυσκολευόταν ακόμα να σκεφτεί. Το σοκ που είχε υποστεί το σώμα του δεν
το είχε ξεπεράσει. Η Άννα τον πλησίασε, τον αγκάλιασε. «Θα το πληρώσει.
Όποιος το έκανε, θα το πληρώσει» είπε και τον φίλησε τρυφερά. Τα
πράγματα ηρέμησαν λίγο στο δωμάτιο και το ζευγάρι ξάπλωσε στο κρεβάτι.
Δε μιλούσαν καθόλου μεταξύ τους. Ο βασιλιάς κοιτούσε το ταβάνι. Δεν
ήξερε τι να σκεφτεί. Ήξερε μόνο ότι κάποιος υπηρέτης προσπάθησε να
τον δολοφονήσει. Προσπαθούσε να φέρει ένα προς ένα τα πρόσωπα στο
μυαλό του. Δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα. Με αυτές τις βαριές σκέψεις
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κοιμήθηκε. Θα ρωτούσε την επόμενη μέρα τη Σιμόνη. Έπρεπε να μάθει ποιος
αποπειράθηκε να τον σκοτώσει.
Η Άννα έβραζε από θυμό. Δεν είχε στοιχεία, αλλά υποψιαζόταν έντονα τη
Σιμόνη. Το βλέμμα της ήταν, μεταξύ όλων, το πιο ένοχο. Δεν ήξερε ότι αυτή
η υπηρέτρια που είχε βάλει στο στόχαστρο, είχε εδώ και μήνες σχέση με το
σύζυγό της. Δεν ήξερε πως ο βασιλιάς είχε βάλει αυτή την υπηρέτρια να τη
σκοτώσει. Μα κυρίως δεν ήξερε ότι αυτή η υπηρέτρια προσπάθησε να τη
σώσει από μια τόσο άδικη δολοφονία. Δεν τα ήξερε. Παρόλα αυτά ήθελε
τόσο πολύ να την κάνει να πληρώσει. Για κάποιο λόγο πίστευε πως εκείνη
ήταν που είχε προσπαθήσει να δηλητηριάσει το βασιλιά. Αυτή θα πλήρωνε.
Στο επόμενο δείπνο. Η Σιμόνη κατάλαβε ότι ο βασιλιάς είχε γλιτώσει. Ήταν
ακόμη ζωντανός και τυπικά θα ήθελε να τη συναντήσει το επόμενο βράδυ.
Το σχέδιό της είχε αποτύχει. Αυτό που δεν ήξερε ήταν αν ο βασιλιάς είχε
ακόμα την επιθυμία να σκοτώσει τη σύζυγό του.
Το επόμενο βράδυ, η Σιμόνη πήγε στο χώρο για τους μουσικούς με ένα
μεγάλο φόβο. Ο βασιλιάς θα κατηγορούσε εκείνη για την απόπειρα. Εκείνη
είχε το δηλητήριο, εκείνη είχε αναλάβει τα πιάτα το προηγούμενο βράδυ.
Εκείνη ήταν υπεύθυνη για τη μεταφορά. Προς μεγάλη έκπληξή της όμως, ο
βασιλιάς δε την κατηγόρησε. Το μυαλό του δεν πήγε καν σε κάτι τέτοιο. Η
Σιμόνη του είπε ψέματα πως δεν είχε ιδέα για την απόπειρα. Η συνάντηση
έπρεπε να ήταν σύντομη, γιατί η Άννα είχε ζητήσει από το βασιλιά να
δειπνήσουν μαζί. Ήθελε, λέει, να έχουν ένα φυσιολογικό δείπνο. Γι αυτό
το λόγο έπρεπε να είναι και η Σιμόνη γρήγορα στην κουζίνα. Τη φίλησε και
χωρίστηκαν.
Στο δωμάτιο ήταν όλα έτοιμα όπως και το προηγούμενο βράδυ. Η Άννα
χαμογελούσε. Προσκάλεσε το βασιλιά να κάτσει κοντά της. Τον φίλησε. Τα
πιάτα ήταν ήδη στο τραπέζι πριν έρθει εκείνος. Η Άννα κοίταξε με νόημα
το βασιλιά στα μάτια. Τότε φώναξε τον υπηρέτη που στεκόταν στην πόρτα

να έρθει δίπλα της. Αυτός έσπευσε και γονάτισε στο ύψος της καθισμένης
βασίλισσας. Εκείνη του ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Αυτός έγνεψε καταφατικά,
σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς την κουζίνα. Μετά από λίγο εμφανίστηκε
η Σιμόνη από την κουζίνα. Ο βασιλιάς εξεπλάγη όταν την είδε, προσπάθησε
όμως να μην αντιδράσει. Η Σιμόνη πλησίασε την Άννα με ένα βλέμμα
αμήχανο, στάθηκε μπροστά της και υποκλίθηκε διακριτικά. Η καρδιά της
χτυπούσε τώρα πολύ γρήγορα. «Δοκίμασε από αυτό το πιάτο» της είπε με
ψύχραιμο και αποφασιστικό ύφος η Άννα. Την κοίταξε βαθιά στα μάτια.
Η Σιμόνη έδειχνε να μην καταλαβαίνει ακριβώς. Η Άννα σηκώθηκε και
επανέλαβε « Δοκίμασε από αυτό το πιάτο, τώρα!» Η Σιμόνη δεν είχε άλλη
επιλογή. Τώρα τα χέρια της έτρεμαν. Σήκωσε το πιρούνι και έβαλε μια
μπουκιά στο στόμα της. Κατάπιε. Κοίταξε με τρεμάμενα χέρια τη βασίλισσα.
Τα χέρια της σταμάτησαν να τρέμουν μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
Γούρλωσε τα μάτια. Έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πάτωμα. Ο
βασιλιάς ήθελε να σηκωθεί, να της δώσει νερό, αλλά δεν μπορούσε να το
κάνει. Θα πρόδιδε τα πάντα. «Αυτή την τύχη θα έχει όποιος προσπαθήσει
να σκοτώσει το βασιλιά μας» φώναξε η Άννα. Ο πατέρας της Σιμόνης
δεν ήταν εκεί εκείνο το βράδυ. Η Σιμόνη σιγά-σιγά έχανε τον έλεγχο του
σώματός της και άρχισε να παραλύει. Ο βασιλιάς είχε παραλύσει. Η Άννα
σκότωνε τη Σιμόνη μπροστά στα μάτια του και αυτός δεν μπορούσε να
κάνει τίποτα. Σε λίγο δεν ένιωθε πια την καρδιά της Σιμόνης να χτυπάει.
Σε λίγα λεπτά η Άννα διέταξε να πάρουν το πτώμα της υπηρέτριας από το
δωμάτιο. Το επόμενο πρωί ο ήλιος έλαμπε και η μέρα ήταν πολύ ζεστή.
Ο βασιλιάς ένιωσε ένα περίεργο μούδιασμα όταν ξύπνησε. Τα όνειρά του
είχαν γκρεμιστεί. Ο πόνος και η οργή γέμιζαν τις φλέβες του με δηλητήριο.
Ο βασιλιάς στέφθηκε νέος. Ο βασιλιάς πέθανε νέος.
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τρίβοντας στη Γερανίου από την Πειραιώς, συναντάς ένα ινδικό
εστιατόριο, το κατάστημα απ’ όπου στέλνουν τα λεφτά τους οι
ξένοι στις πατρίδες τους, το μαγαζί ενός Μαύρου που πουλάει
γυαλιά κι ένα δικό μας ανάμεσά τους, με αιθέρια έλαια, που
επιμένει να υπάρχει. Έξω απ’αυτό βρήκε να παρκάρει. Κλείδωσε το
περιπολικό και ακολούθησε τους άλλους.
«Σήμερα θα τελειώσουμε νωρίς» είπε ο Παναγιώτης, αλλά τι ξέρει κι αυτός.
Πάντως τα βήματά του φάνηκαν κάπως βιαστικά, και προτού να το
καταλάβει κανείς ήταν στην πόρτα τους! Ο Πέτρος στάθηκε λίγα μέτρα πίσω
από τον επικεφαλής, όταν εκείνος χτύπησε με δύναμη την πόρτα.
«Ανοίξτε! Αστυνομία!» φώναξε και χύμηξε ξανά στην κλειστή πόρτα. Καμιά
απάντηση. Οι φλέβες του λαιμού του άρχισαν να φουσκώνουν και στο
πρόσωπο του διέκρινες την αρχή ενός αμυδρού κοκκινίσματος. Χτύπησε με
περισσότερη δύναμη κραυγάζοντας , αυτή τη φορά, ότι έχουν ένταλμα.
Περίεργοι ήχοι ακούστηκαν από το εσωτερικό και ο κοντός άνδρας από το
Υγειονομικό που τους συνόδευε, τους κοίταξε στιγμιαία.
Μόλις ακούστηκε το χαρακτηριστικό τρίξιμο από το άνοιγμα της ξύλινης
πόρτας εμφανίστηκε το κεφάλι ενός αγουροξυπνημένου Μπαγκλαντεσιανού
που έσταζε το σιχαμερό ιδρώτα του μεσημεριανού ύπνου. Οι κινήσεις τους
ήταν συντονισμένες. Ο επικεφαλής έσπρωξε την πόρτα αιφνιδιάζοντάς τον,
αυτός τραβήχτηκε πίσω, ο Πέτρος και ο Παναγιώτης όρμησαν μπούκαραν
κατευθείαν μέσα.
Ο Παναγιώτης για να ελέγξει μήπως υπάρχουν κι άλλοι, και ο Πέτρος για
να τον ακινητοποιήσει –ίσως το μόνο πράγμα που έκανε καλά αυτός ο
άνθρωπος. Είχε τεχνική: πρώτα τους ξαπλώνεις στο πάτωμα και ύστερα
ρίχνεις κλοτσιές για να τους πάρεις τον αέρα. Αν συνεχίζουν να μην

καταλαβαίνουν ότι πρέπει να υπακούσουν, τότε εκείνοι είναι υπεύθυνοι για
τα επακόλουθα…
Αυτός «ο σκούρος» είχε καταλάβει τη θέση του από την αρχή. Φωνές και
λίγα χαστούκια ήταν αρκετά για να τον κάνουν να τρέξει και να τους φέρει
τα χαρτιά του και μαζί ό,τι άλλο του ζητήσανε. Κανείς άλλος δεν ήταν στο
αχούρι τους.
Περίεργο! Συνήθως αυτοί δε μένουν 10-10 σε κάθε σπίτι; Λες να με
είδαν να παρκάρω και να την έκαναν για να αφήσουν τον ψωριάρη να τα
βγάλει πέρα μόνος του; Δεν αποκλείεται! Σκέφτηκε ο Πέτρος κι άρχισε να
φουντώνει.
Ο επικεφαλής έβαλε στην τσέπη του τα λεφτά που θα μοιράζονταν λίγο
αργότερα στο περιπολικό και πήρε στα χέρια του τα χαρτιά του «φίλου
τους». Τα άνοιξε και έμεινε σιωπηλός για μερικά δευτερόλεπτα –τα μόνα
ήσυχα δευτερόλεπτα κατά την παραμονή τους στο τσαντίρι τους. Δεν
καταλάβαινε, κάτι δεν πήγαινε καλά…
«Τι είναι αυτά, ρε ξεφτιλισμένε; Ποιον κοροϊδεύεις; Νομίζεις ότι είσαι πιο
έξυπνος, ρε; Ότι θα μας ξεγελάσεις; Για ηλίθιους μας περνάς;» ούρλιαξε ο
Πέτρος αναψοκοκκινισμένος.
«Βγάλτε τον έξω, τώρα! Τώρα! Στο αλλοδαπών! Θα σε λιώσω εγώ εσένα
σκουλήκι... Θα φτύσεις το γάλα της μάνας σου! Θα δεις τι θα πει Ελλάδα!»
Για τον άμοιρο Μπαγκλαντεσιανό δεν ήταν ο γλυκός Σεπτέμβρης της
καρδιάς του…
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ταν παραμονή Πρωτοχρονιάς. Ευτυχώς ο Πέτρος είχε πάρει
άδεια και ήταν σπίτι του, μακριά απ’ όλους τους τρελούς εκεί
έξω. Κάτι τέτοιες μέρες το τμήμα του φαινόταν τόσο βρώμικο.
Στο πατρικό του όλα ήταν έτοιμα· όλοι και όλα ήταν στη θέση
τους εκτός από αυτόν, τον ανεπρόκοπο, το δίδυμο τον αδελφό του, που
μόνο δίδυμους δεν τους έλεγες.
«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είναι εδώ… ο Άλκης είναι πάντα
τυπικός. Μπορεί να χάνεται κατά καιρούς, αλλά στις γιορτές πάντα
εμφανίζεται» έσπευσε να τον δικαιολογήσει η μάνα, σαν να διάβασε τις
σκέψεις όλων. Ο γιος της δυσφορούσε κι ο πεθερός της το ίδιο καθώς και η
κουνιάδα της.
Όμως η ώρα περνούσε κι η ίδια η κυρία Μαρία είχε αρχίσει να ανησυχεί
σοβαρά. Σε λίγο ήταν φανερά ταραγμένη και τίποτα πια δεν την
καθησύχαζε.
«Κάτι θα του έτυχε…» έσπευσε να την καθησυχάσει ο Πέτρος. Πριν όμως
καλά καλά προλάβει να τελειώσει την πρότασή του χτύπησε το τηλέφωνο.
Η αμηχανία όλων έπνιξε το δωμάτιο στη σιωπή. Ακόμα κι ο πατέρας του
σταμάτησε την καθιερωμένη του παρτίδα πόκερ για να μάθει τι γίνεται.
«Μόλις είχαμε μια σύλληψη» είπε η άλλη φωνή, «και ο Γεωργίου έπρεπε να
φύγει κατεπειγόντως… τη γυναίκα του την πιάσανε οι πόνοι».
Ο Πέτρος έβρισε την τύχη του χρονιάρα μέρα, μπούκωσε δυο μπουκιές
ψητό στα όρθια και κατέβηκε γρήγορα στο δρόμο.
Έφτασε στο τμήμα που επικρατούσε αναστάτωση. Ευτυχώς όμως ένας
ακόμη μαύρος ήταν μέσα, τον πληροφόρησαν.
«Οι βρωμιάρηδες που έχουν έρθει εδώ και νομίζουν ότι κάποιοι είναι…
Κλέβουν, φέρνουν ναρκωτικά, βιάζουν τις γυναίκες μας και πιστεύουν

ότι έχουν και δικαιώματα», γρύλισε για μια ακόμα φορά ο Πέτρος. «Δεν
καταλαβαίνουν ότι τα δικαιώματα δεν είναι για όλους! Είναι για τους
ανθρώπους…»
Ξεκίνησαν να τον κλωτσάνε, να τον φτύνουν, ένας τον έριξε κάτω και
άρχισε να τον κοπανάει με την καρέκλα του γραφείου. Νιώθανε όλοι τόσο
όμορφα, με κάποιο τρόπο κατάφεραν να φτιάξουν το βράδυ τους, τον
είχανε τσακίσει το σκυλάραπα.
Ο καινούριος χρόνος είχε ήδη έρθει και το κλίμα ήταν πια ήρεμο. Τότε
τον πήρε το μαύρο να τον πάει στο κελί του. Ίσα - ίσα που μπορούσε να
περπατήσει.
Τον έκλεισε μέσα και καθώς κλείδωνε την πόρτα έβλεπε τα μάτια του· ήταν
κόκκινα σαν αίμα, ιδρώτας έσταζε στο μέτωπό του.
Ένιωσε σαν να του κλείδωνε την ίδια του τη ζωή με αυτό το κλειδί. Κι
εκείνη τη στιγμή, εντελώς φευγαλέα το ένιωσε βαθιά μέσα του αυτό το
σφίξιμο που τον έπιασε μια δυο φορές τον τελευταίο καιρό. Να ήταν οι
μέρες, να ήταν το βλέμμα του, δεν ήξερε, δεν ήθελε να ξέρει.
Αυτός ήταν ο νόμος, η δύναμη. Ο άλλος ένα τίποτα.
Ο διάδρομος από το κελί μέχρι πίσω στο γραφείο του, του φαινόταν τέτοιες
στιγμές ατελείωτος. Το μονοπάτι των χαμένων ονείρων άκουσε μια φορά να
το λένε, κάποιοι ηλίθιοι στην τηλεόραση.
Λίγο πριν το τέλος της διαδρομής άκουσε δυο συναδέλφους να συζητούν
μια υπόθεση στο Μενίδι, ένας Έλληνας, συνονόματος του, στο πλευρό των
βρωμιάρηδων…. Τότε θυμήθηκε το ντόρο που είχε γίνει πριν 2-3 βδομάδες.
Τον είχε καρφώσει, λέει, ένας ξένος για κάτι διαβατήρια. Τώρα τα θυμόταν
όλα. Αποφάσισε να ασχοληθεί προσωπικά με την υπόθεση, κρυφά απ’
όλους.
Την επόμενη κιόλας μέρα κανόνισε να δει τον επονομαζόμενο «σφραγίδα»
στο κελί του. Έτσι τον λέγανε όλοι. …235, 237, 239 «Εδώ είμαστε» φώναξε
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Και μετά κανείς δεν ξαναμίλησε. Ο Πέτρος νόμιζε ότι δεν έβλεπε καλά,
ότι κάποιος του έκανε πλάκα. Ξανακοίταζε, κι ο άλλος ήταν ακόμα εκεί,
εξαντλημένος.
«Ναι, Πέτρο, εγώ είμαι!» ψέλλισε.
Ο Πέτρος δεν απαντούσε, προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς
συνέβαινε.
Ο αδερφός του στη φυλακή! Δεν ήταν δυνατόν! Γιατί; Τη σιωπή
ακολούθησαν φωνές. Είχε τρελαθεί, οι φλέβες του είχαν για μια ακόμα
φορά φουσκώσει.
«Άσε με, τουλάχιστον, να σου εξηγήσω», ακούστηκε ήρεμος ο Άλκης.
«Μη μου μιλάς! Να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα είσαι μόνος σου,
ολομόναχος! Αλήτη!» ήταν οι τελευταίες του λέξεις. Μετά του γύρισε την
πλάτη οριστικά.
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όσο δυνατός εκείνος ο υπόκωφος και σύναμα εκκωφαντικός
ήχος, εκείνο το τρίξιμο που θύμιζε το απότομο φρενάρισμα στην
Πειραιώς.
Εκείνο το τρίξιμο της παλιάς σκουριασμένης πόρτας που σε
μια και μόνο στιγμή ήταν ικανό να ξεριζώσει, δίχως κανένα έλεος, δίχως
κανένα δισταγμό, τα όνειρά σου.
Δε νιώθω πια ζωντανός. Τα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου δεν είναι πλέον
διακριτά, νιώθω σαν τα ζώα στην αιχμαλωσία.
Βλέπεις πρέπει να υπάρχει το σωστό και το λάθος. Εκείνο το πρέπει
που δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης ενός Θεού προστάτη και πότε πότε
τιμωρού. Ένα δίκαιο που βασίζεται αποκλειστικά σε μια διαστρεβλωμένη
χριστιανική ηθική, στην αυθαίρετη ύπαρξη της κοινής λογικής. Ε, λοιπόν,
η κοινή σας λογική δε μου λέει τίποτα.. είναι η λογική του παραλόγου… Οι
φωνές του δεσμοφύλακα επαναφέρουν τον Άλκη στην πραγματικότητα
της φυλακής και οι σκέψεις παύουν να απλώνονται στο χαρτί του μυαλού
του. Οι φωνές ακούγονται σαν κραυγές και τον επανατοποθετούν σε ένα
καθεστώς στρατιωτικής πειθαρχίας και υποκριτικής συμμόρφωσης.
«Κουνήσου, ηλίθιε! Πιο γρήγορα!». Καθώς προχωρά στον ασφυκτικά στενό
διάδρομο για το νέο του «σπίτι», οι σκέψεις του ανακατεύονται με τις
φωνές εκείνων των απεγνωσμένων προσώπων, που πίσω από εκείνη τη
συχνά σκληρή εμφάνιση και την προκλητική συμπεριφορά κρύβουν μοναχά
ένα φοβισμένο πλάσμα, κρύβουν το μοναδικό τους ίσως φόβο, πως είναι
πλέον νεκροί. Ξάφνου αντίκρισε μπροστά στα πόδια του τη μορφή ενός
αποστεωμένου ανθρωπάκου, λες και κάποιος τού είχε ρουφήξει κάθε
σταγόνα υγρού που έκρυβε βαθιά μέσα το δέρμα του, ένα δέρμα που είχε
μαραζώσει απότομα. Ένας άνθρωπος πιο πολύ νεκρός, που έμοιαζε να μην
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έχει μάτια, μ΄ ένα βλέμμα που κατέγραφε την κατάντια μιας χώρας που
ξέχασε να καταρρεύσει.
«Απεργία πείνας…» τον ενημέρωσαν χαμηλόφωνα κάποιοι, σαν είδαν πως
δεν πήγαινε παρακάτω.
Κοίταξε επίμονα τα μάτια του κι είχε την αίσθηση πως έβλεπε εκατοντάδες
εικόνες και γλυκόπικρες μνήμες να περνούν, από τα χρόνια εκείνα που τον
είχαν πλέον ξεπεράσει και τον είχαν παρατήσει δίχως έλεος ολομόναχο
σε μια ανελέητη πραγματικότητα. Ο Άλκης συνέχισε να περπατά σα
ναρκωμένος πίσω από το δεσμώτη του, αλλά τα βήματα της σκέψης του τον
οδηγούσαν αλλού, μακριά από εκεί, στα χρόνια της εφηβείας του. Και τότε
τριγύριζε συχνά στο κέντρο της πόλης.
Θυμάται εικόνες αποσπασματικές… Σύνταγμα, 1999. Εκείνος 16 χρονών.
Περπατάει με μια φίλη του στην πλατεία Συντάγματος. Μόλις έχουν
περάσει το σιντριβάνι. Πλησιάζουν το φανάρι για να περάσουν απέναντι,
όταν αντικρίζουν καμιά δεκαριά Αφρικανούς να τρέχουν έντρομοι μπροστά
τους, προσπαθώντας συνάμα να διασώσουν ό,τι μπορούσαν από την
πραμάτεια τους. Πέντε αστυνομικοί του δήμου τρέχουν ξωπίσω τους.
«Πιάστε τους αλήτες, που έρχονται στην Ελλάδα μας νομίζοντας ότι θα
καλοπεράσουν. Πιάστε τους αραπάδες!»
Μπορούσε να διακρίνει ξεκάθαρα στη φωνή και το οργισμένο βλέμμα τους
μια παράδοξη σαδιστική διάθεση. Το φανάρι ήταν κόκκινο για τους πεζούς,
η ροή των αυτοκινήτων πυκνή. Οι πρώτοι εννέα είχαν καταφέρει με χίλια
ζόρια να περάσουν στην αντίπερα όχθη, όχι όμως κι ο τελευταίος. Και τα
όργανα συνέχιζαν το λυσσαλέο κυνήγι τους. «Γρήγορα! Θα ξεφύγει το ζώο!»
Τώρα στόχος τους ήταν ο τελευταίος.
Όμως ένα απεγνωσμένο φρενάρισμα ακούστηκε και του πήρε σε μια στιγμή
την ελπίδα να σωθεί. Μια δυνατή κραυγή πόνου και φρίκης απλώνεται
στην άσφαλτο ανακατεμένη με τις βρισιές του έξαλλου οδηγού. Τρέχουνε

κατευθείαν στο πλευρό του θύματος. Άφωνος παρακολουθεί το σκηνικό ο
Άλκης. Κάποιος σκέφτεται να του δώσει λίγο νερό. Κανα δυο προσπαθούν
να τον σηκώσουν, αλλά μάταια. Ο Άλκης ξαναβλέπει το κόκκινο ρυάκι να
κυλάει στο καυτό τσιμέντο. Κάποιος θέλει να καλέσουν ασθενοφόρο.
«Μια χαρά είναι! Δεν έπαθε και τίποτα. Πρέπει να συνηθίσει…» φώναξε
χαιρέκακα ένας απ’ τους διώκτες του που στεκόταν παγερός στην
άλλη άκρη του δρόμου. Στο μεταξύ ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε ήδη
εξαφανιστεί. Δεν τον σταμάτησε κανείς.
Αγνόησαν τα λόγια του θυμωμένου μπάτσου και κάλεσαν τις πρώτες
βοήθειες. Και όταν εκείνες έφτασαν, κάθε φως στα μάτια του νεαρού
αφρικανού είχε πλέον σβηστεί. Ντάλα μεσημέρι, Αύγουστο μήνα.
Ο Άλκης πλησιάζει και του κλείνει τα βλέφαρα. Ποτέ δεν ξέχασε αυτά τα
βλέφαρα. Και μετά στέκεται για ώρα να κοιτά τις αρβύλες του νεαρού
μπάτσου που είχε ήδη πλησιάσει. Είχαν βλέπεις λερωθεί με το χυμένο αίμα.
«Α ρε, καθίκι, με λέρωσες… και σιχαίνομαι το αίμα γαμώτο μου!» βρίζει, ενώ
σκύβει και μαζεύει από το δρόμο ένα χαρτονόμισμα των είκοσι ευρώ. Το
ισιώνει και κάνοντας μια επιδέξια κίνηση το χώνει στην τσέπη του, αυτό το
χαρτονόμισμα που πριν από μερικά λεπτά γλίστρησε από την τσέπη αυτού
που έσβησε άδοξα στην άσφαλτο.
Από εκείνη τη στιγμή κάτι σταμάτησε μέσα του. Κι αυτό ήταν ο φόβος, ο
φόβος για την εξουσία, ο φόβος για το νόμο, τον άδικο νόμο. Τον άλλαξε,
τον μεταμόρφωσε και δε μετανιώνει για τίποτα. Ακόμα και τώρα σκεφτόταν
ότι για το περιστατικό δεν είπαν τίποτα ποτέ στις ειδήσεις.
Προχωρά στο διάδρομο και ακούει φωνές να τον καλωσορίζουν, άλλες να
τον βρίζουν. Είχε φτάσει ήδη στο καινούριο του σπίτι. Καμιά διαφορά! Προς
έκπληξη του δεν έχει καμία απολύτως διάφορα από το παλιό του σπίτι. Έχει
απλώς εμφανή κάγκελα. Βρίσκεται πλέον στη φυλακή. Στο σωφρονιστικό
κατάστημα του Κορυδαλλού.
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Ένα τέλος

«

Ξύπνα! Ξύπνα, σου λέω! Είναι ώρα!»
Ανοίγει τα μάτια του. Η μάνα του. Του αφήνει τον καφέ στο
κομοδίνο. Μα ποια ώρα ήταν; Τι έλεγε; Ανακάθεται. Φοράει τα
γυαλιά του και ανάβει ένα τσιγάρο. Σκέφτεται λίγο.. Και τότε
κατάλαβε. Είχε έρθει όντως η ώρα. Η ώρα της δίκης. Πότε πέρασε ο καιρός;
Ούτε που το κατάλαβε.
«Να φάει ισόβια ο μπάσταρδος» του ξεφεύγει χωρίς να το θέλει. Ευτυχώς
η μάνα του είχε πάει να ετοιμαστεί και δεν το άκουσε. Πίνει λίγο καφέ και
ρουφάει βαθιά το τσιγάρο του.
Μισή ώρα αργότερα ήταν καθισμένοι στο αυτοκίνητο. Αυτός στο τιμόνι και
αυτή δίπλα. Είχε άγχος. Φαινότανε. Το πρόσωπό της ήταν άγριο. Αγνώριστο.
Η κίνηση στο δρόμο απίστευτη και η ζέστη αποπνικτική λόγω της υγρασίας.
Το πουκάμισό του κόλλαγε στο ιδρωμένο σώμα του και τον εκνεύριζε ακόμη
περισσότερο.
Τελικά καταφέρανε να φτάσουνε στην ώρα τους. Στο δικαστήριο
επικρατούσε πανικός. Η γνωστή Ευελπίδων. Πλούσιοι, φτωχοί, όμορφοι,
άσχημοι.. εκεί γίνονταν όλοι ένα. Ένα γυφτάκι, μικρόσωμο και βρώμικο,
ζητιάνευε για λίγο φαί. Η μάνα του πήγε να του δώσει μερικά ψιλά.
«Μα τι κάνεις, ρε μάνα;» την αποπαίρνει ο γιος της.
«Άστο, μπας και ξεκουμπιστεί από ‘δω μέσα!» του απαντά ανόρεχτα.
Όταν μπήκανε στην αίθουσα που θα γινόταν η δίκη όλος ο χαμός
εξαφανίστηκε. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη και η ζέστη παρέμενε
αφόρητη. Τρεις φοιτητές της Νομικής κάθονταν στην άκρη της αίθουσας και
συζητούσαν για την υπόθεση. Δεν μπορούσαν να ακούσουν καλά τι έλεγαν,
αλλά μάλλον θα ήθελαν να καταδικαστεί ο «σφραγίδας».
Η μάνα του έκατσε μπροστά. Στην πρώτη σειρά, να είναι κοντά του. Να την
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αισθάνεται και να παίρνει θάρρος, όπως του είχε πει νωρίτερα. Ο Πέτρος
έκατσε όσο πιο πίσω γινόταν, κρυμμένος να μη φαίνεται, να μην τον δει. Να
μην καταλάβει πως νοιαζόταν έστω και λίγο για την τύχη του. Να του δείξει
και να πιστέψει πως τον έχει ξεγράψει μια για πάντα!
«Ησυχία, παρακαλώ!», ακούγεται επιβλητική η φωνή του δικαστή και η
αίθουσα βυθίζεται στη σιωπή.
«Ο κατηγορούμενος;»
«Παρίσταται, κύριε δικαστά.»
«Ωραία, ας ξεκινήσει η δίκη.»
«Παρακαλώ, την κυρία Θεώνη Παπαδοπούλου να προσέλθει.»
Μια κοντόχοντρη ηλικιωμένη γυναίκα πλησίασε το ειδώλιο. Είχε μακριά
ξανθά μαλλιά και φορούσε μικρά στρογγυλά γυαλάκια. Ήταν η γειτόνισσά
τους για πολλά χρόνια. Πρόσεχε τον αδελφό του μερικές φορές. Μετά
μετακόμισε.
«Το καλύτερο παιδί της γειτονιάς ήταν ο Άλκης. Δεν έδινε ποτέ αφορμή
για κουτσομπολιά… ήταν γλυκός κι ευγενικός με όλους. Κάθε Κυριακή
μου έφερνε ένα κίτρινο τριαντάφυλλο θυμάμαι. Δεν μπορώ να καταλάβω
πως έμπλεξε έτσι. Κρίμα τα νιάτα του. Οι κακές παρέες φταίνε! Άλλοι τον
μπλέξανε, κύριε Πρόεδρε, είμαι σίγουρη! Αυτός δε θα έκανε ποτέ κάτι
κακό!»
Η δίκη κράτησε ώρες. Η μάνα του δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά
της. Κάπου-κάπου της ξέφευγαν και μερικοί λυγμοί που αντηχούσαν στους
τοίχους της άχρωμης αίθουσας. Κανείς όμως δεν την κοίταζε κατάματα.
Όλοι φαίνονταν να τη σέβονται και να καταλαβαίνουν τον πόνο της για το
δράμα που ζούσε.
Αφού όλοι οι παλιοί γνωστοί και συγγενείς μίλησαν με τα καλύτερα λόγια
για τον Άλκη και απόρησαν, ο ένας μετά τον άλλον, για την κατάντια του,
ήρθε και η σειρά του ίδιου να μιλήσει. Ο Πέτρος δεν ήθελε να ακούσει τι θα
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πει. Ήταν σίγουρος ότι θα άρχιζε πάλι τις αηδίες του περί ισότητας. Μα πώς
μπορούσε να τους θεωρεί όλους ίσους, αυτούς τους βρωμιάρηδες ίσους με
μας. Ποτέ δεν μπορούσε να τον καταλάβει… Και να σκεφτεί κανείς ότι ήταν
δίδυμοι.. το alter ego…
Ο Άλκης σέρνει το ταλαιπωρημένο σώμα του μέχρι το ειδώλιο. Δεν μπορεί
να περπατήσει καλά και στηρίζεται από το δικηγόρο του, έναν γραβατάκια
σφιγμένο στα σχοινιά των νόμων. Λογικό του φάνηκε του Πέτρου, με τόσο
ξύλο που θα ‘χε φάει στο κελί. Τα παιδιά στο τμήμα του είπαν πως τον
κανόνισαν καλά. Ίσως τον λυπόταν λίγο, κατά βάθος. Του άξιζε όμως.
«Εσύ πλαστογραφούσες τα διαβατήρια;», ρωτάει ο δικηγόρος.
«Ναι.»
«Με ποιον άλλον;»
«Μόνος μου».
«Λες ψέματα».
«Μ’ αρέσει να δουλεύω μόνος. Ποτέ δε χρειάστηκα βοήθεια για τίποτα.
Ούτε και γι’ αυτό. Εγώ πλαστογραφούσα τα διαβατήρια. Κανείς δεν ξέρει
όμως γιατί…»
Το ακροατήριο αναστατώνεται. Περιμένει μια συνταρακτική αποκάλυψη.
Αρχίζει να σκέφτεται τρομοκράτες, ξένους δάκτυλους, συνομωσίες…
«Εσύ φταις!» συνεχίζει μετά από μια σύντομη σιωπή ο Άλκης και το δάχτυλό
του υψωμένο δείχνει προς το βάθος της αίθουσας. «Ναι, καλά άκουσες.
Μην προσπαθείς να κρυφτείς άλλο εκεί πίσω. Ξέρω καλά ότι σε νοιάζει τι
θα απογίνω.»
Ο Πέτρος είχε σοκαριστεί! Ένιωθε τα βλέμματα όλης της αίθουσας
καρφωμένα πάνω του, και δεν έσφαλλε.
«Μόνο ο αδερφός μου φταίει που έφτασα ως εδώ και όλοι αυτοί που
σκέφτονται και ζουν όπως αυτός. Ό, τι έκανα, το έκανα για να μοιράσω
λίγη χαρά εκεί, που αυτός έσπερνε για χρόνια τη δυστυχία. Να βοηθήσω

τους ανθρώπους αυτούς να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Να τους
ανοίξω ίσως το δρόμο για μια καλύτερη ζωή. Να τους δώσω λίγη ελπίδα, ρε
γαμώτο!»
Μιλούσε με μια δυνατή, αποφασιστική φωνή που κανείς δεν είχε
ξανακούσει να βγαίνει από το στόμα του. Σε υποχρέωνε με κάποιον τρόπο
να τον προσέξεις. Όλοι είχαν μείνει άφωνοι και τον παρακολουθούσαν. Και
αυτός συνέχιζε…
«Όσοι ήρθαν σε μένα να τους βοηθήσω ήταν άνθρωποι τελείως
διαφορετικοί μεταξύ τους. Άνθρωποι από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την
Αίγυπτο, τη Συρία, το Μπαγκλαντές. Όλοι, όμως, είχαν το ίδιο όνειρο. Να
βρουν έναν τρόπο να φύγουν από τη Ελλάδα. Να φύγουν από μια χώρα
που τους φέρεται λες και είναι σκουπίδια, παιδιά ενός κατώτερου θεού,
που δεν αξίζουν τίποτα. Για χρόνια ζούσαν εδώ, κρυμμένοι πίσω από τον
ήλιο. Αποφάσισαν να φύγουν. Να αναζητήσουν έναν άλλον τόπο, κάπου
μακριά. Ένα μέρος που θα τους αντιμετώπιζαν σαν αυτό που πραγματικά
είναι. Άνθρωποι! Άνθρωποι που ζουν, πονάνε, αγαπάνε και πεθαίνουν όπως
όλοι. Όπως κι εμείς! Σήμερα εγώ θα μπω φυλακή, που προσπάθησα να τους
βοηθήσω. Αυτοί που τους καταστρέφουν και τους βυθίζουν στη φτώχεια και
τη μιζέρια, πότε άραγε θα τιμωρηθούν;»
Έφαγε εννιά χρόνια, χωρίς αναστολή και πήγε φυλακή. Αυτή ήταν η
απόφαση. Δίκαιη ή άδικη, αυτή ήταν. Κι ο Πέτρος;

Αγωγή είναι αυτό που μένει όταν έχουμε ξεχάσει
πια αυτά που μας έχουν διδάξει.
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