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7 ος χρόνος για την ομάδα της δημιουργικής γραφής και οι μαθητές
της Γ’ Λυκείου που συμμετείχαν σε αυτή δοκίμασαν έναν άλλο τρόπο
ομαδικής έκφρασης. Το θεατρικό δρώμενο αποτέλεσε το κύριο όχημα της
προσπάθειάς τους να εκφράσουν τον προβληματισμό τους για την κρίσιμη
περίοδο την οποία διανύουμε σκιαγραφώντας την οικονομικοκοινωνική
κρίση μέσα από τη δική τους οπτική. Κι η δική τους ματιά ήταν καυστική,
αυστηρή, αφοπλιστική, μα όχι μίζερη. Το αποτέλεσμα μια θεατρική κωμωδία
που σαρκάζει και αφυπνίζει.
Και αυτή τη χρονιά, βέβαια, δεν έλειψαν και οι ατομικές συγγραφικές
απόπειρες, σε πεζό ή ποιητικό λόγο, που αγγίζουν θέματα υπαρξιακά,
ψυχολογικά, κοινωνικά.
Τέλος, φέτος για πρώτη φορά αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε στην
έκδοση αυτή λογοτεχνικές δημιουργίες και άλλων μαθητών του Λυκείου,
που παρακολουθούσαν στενά τα καλλιτεχνικά δρώμενα της ομάδας μας.
Καλή σας ανάγνωση!
Μαρία Αρβανιτάκη
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θεατρικό

Έλληνες σε κρίση!!!
Συγγραφείς (με αλφαβητική σειρά):
Χρίστος Γιακουμής
Σπύρος Διονυσιώτης
Ευάγγελος Καζιάκος
Χριστίνα Καλογεροπούλου
Ηλίας Κυριαζής
Αλεξάνδρα Πανταζή
Κώστας Πετρώνιος
Βάλια Σαρματζή
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Πράξη Πρώτη

έχει ζελέ στα μαλλιά με χωρίστρα. Στα χέρια του κρατάει ένα βιβλίο -διαφαίνεται
πως είναι Ιστορίας Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου- και προσηλωμένος σε αυτό
επαναλαμβάνει μουρμουρίζοντας χωρία.
Ψυχολόγος: Καλώς τον! Κάθισε!
Αγόρι: Ναι, ναι… γεια σας! Εξετάστε με λίγο σε αυτή την παράγραφο!
Δεν μπορώ να τη μάθω με τίποτα!
Έκπληξη ψυχολόγου. Το αγόρι αφήνει μπροστά της το βιβλίο και αρχίζει να λέει το μάθημα.

Γραφείο σχολικής ψυχολόγου – Μια σχετικά νέα γυναίκα κάθεται στο γραφείο
της στο οποίο δεσπόζει μια προτομή του Φρόιντ. Ανοίγει τον υπολογιστή της κι
ελέγχει τις υποχρεώσεις της ημέρας. Απορροφημένη στα χαρτιά της μονολογεί.
Ψυχολόγος: Για να δούμε τι θα δούμε σήμερα... kinder έκπληξη!!! Νέα
γενιά… αν είναι έτσι η νέα γενιά, σωθήκαμε! Κάτι ξέρω που δεν κάνω
παιδιά...
Ακούει ένα δειλό χτύπημα στην πόρτα.
Ψυχολόγος: Ορίστε, παρακαλώ!
Στο γραφείο μπαίνει με γρήγορες σπασμώδεις κινήσεις ένα αγόρι. Φοράει
στρογγυλά γυαλιά, πουκάμισο λευκό με το γιακά κουμπωμένο, μπορντό γιλέκο κι
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Αγόρι: Στις αρχές του 20ού αιώνα δεν υπήρχε ποντιακό χωριό χωρίς το
δικό του σχολείο και τη δική του εκκλησία…
Ψυχολόγος: Κάτσε κάτσε, βρε παιδί μου! Μισό λεπτό! Για άλλο λόγο…
Αγόρι: Σας παρακαλώ, χάνω τον ειρμό μου! Θα μιλήσουμε ευχαρίστως μετά.
Ελέγξτε αν τα λέω καλά! Ακριβώς όμως.
Η ψυχολόγος κάνει το σταυρό της και σιωπά κρατώντας το βιβλίο. Ο μαθητής
συνεχίζει.
Αγόρι: …σύμφωνα με τη στατιστική του Παναρέτου το 1913 στις επαρχίες
των 6 μητροπόλεων του Πόντου κατοικούσαν 697.000 Έλληνες, ενώ το ίδιο
διάστημα σύμφωνα με τον Γ. Λαμψίδη, λειτουργούσαν 1890. εκκλησίες,
22 μοναστήρια, 16… Καθίστε! Λαμψίδη τον λέγανε τον προηγούμενο; Γιατί;
Γιατί δε με διορθώσατε;
Η ψυχολόγος εμβρόντητη. Το αγόρι φανερά αναστατωμένο.
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Ψυχολόγος: Εμ… εντάξει, δεν πειράζει, βρε παιδί μου. Αφού φαίνεται πως
το ξέρεις το μάθημα.
Αγόρι: Λοιπόν, θα το πάρω από την αρχή...
Ψυχολόγος: Είχες μείνει στο σημείο που παρατίθεται ο αριθμός διαφόρων
κτηρίων το 1913.
Αγόρι: Καλά, καλά. Δεν ξέρω τι λέτε. Θα το πάρω από την αρχή. Πείτε μου
την πρώτη λέξη!
Ψυχολόγος: Μα, τι εννοείς;
Αγόρι: Την πρώτη λέξη της παραγράφου!
Ψυχολόγος: Δεν μπορείς να συνεχίσεις;
Αγόρι: Στις αρχές…
Ψυχολόγος: Ναι, μπράβο!
Αγόρι: Θα το ξαναπώ!
Ψυχολόγος: Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται… σε παρακαλώ, παιδί μου!
Θα ξημερωθούμε με την ιστορία σου…
Αγόρι: Καλά, καλά, να σας πω και τη δεύτερη παράγραφο της σελίδας 246
που δεν τη θυμάμαι καλά;
Ψυχολόγος: Αυτή, και μετά όμως θα ασχοληθούμε με τα δικά μας, εντάξει;
Αγόρι: Ναι ναι, πείτε μου την πρώτη λέξη.

Αγόρι: Τα όσπρια; Απαπαπα! Τετάρτη και Παρασκευή τρώμε όσπρια!
Όσπρια... όσπρια... Εντάξει, το ’χω. Να το ξαναπώ;
Ψυχολόγος: Όχι, όχι, συνέχισε! Και τα εξαίρετα καπνά...
Αγόρι: Όχι, δεν μπορώ. Θα το ξαναπάρω από την αρχή!
Ψυχολόγος: Α... έτσι δεν γίνεται…
Αγόρι: Μη με αγχώνετε! Αχ, δεν το ξέρω! Δεν το ξέρω!
Ψυχολόγος: (με ένα ύφος απόγνωσης) Λοιπόν, έλα να τελειώνουμε νωρίς, να
πας να τα ξανακάνεις επανάληψη…
Αγόρι: Σωστά!!! Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο χάνω το χρόνο
μου εδώ πέρα αντί να διαβάζω... Τι δηλαδή, είναι κακό το διάβασμα; Γι’
αυτό με στείλανε; Δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Ο χρόνος είναι μόρια κυρία!
Ψυχολόγος: Αφροδίτη Παπαδοπούλου, κλινική ψυχολόγος,
παιδοψυχολόγος με ειδίκευση στην εφηβική ψυχοσύνθεση.
Αγόρι: Αριστείδης Παπανικολάου. Οσονούπω φοιτητής Νομικής και
επερχόμενος Πρόεδρος Αρείου Πάγου, βεβαίως, βεβαίως!
Ψυχολόγος: Ορίστε;
Αριστείδης: Τι ακριβώς δεν καταλάβατε;

Η ψυχολόγος γυρνάει τις σελίδες και ψάχνει αναστενάζοντας.

Ψυχολόγος: Τίποτα, τίποτα. Για συνέχισε…
Αριστείδης: Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο που η μητέρα μου με έβγαλε
Αριστείδη. Ως ένας Αριστείδης, άριστος στο είδος δηλαδή, δε θα μπορούσα
να κάνω τίποτα λιγότερο στη ζωή μου από το άριστο φυσικά! Μέχρι και το
όνομά μου προϊδεάζει πως γεννήθηκα για σπουδαία πράγματα.
Ψυχολόγος: Α μάλιστα… Το παιδί σάλεψε από το διάβασμα (μονολογεί).
Αυτοί είναι λοιπόν οι στόχοι σου; Ενδιαφέρον! Και για πες μου, παιδί
μου, γιατί σε βλέπω λίγο αγχωμένο… τι σε προβληματίζει περισσότερο, οι

Ψυχολόγος: Πάλι; Καλά… Καλά… Η γεωργική...
Αγόρι: Η γεωργική οικονομία στηριζόταν κυρίως στο σιτάρι, το καλαμπόκι,
το κριθάρι, τα πορτοκάλια, τα γεώμηλα και τα εξαίρετα καπνά.
Ψυχολόγος: Τα όσπρια ξέχασες!
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Ο μαθητής χλομιάζει.

Η ψυχολόγος τον κοιτάζει περίεργα και κατεβάζει τα γυαλιά της.
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σπουδές σου, το μέλλον, η κρίση…
Αριστείδης: Οι σπουδές μου όχι. Η Νομική μας είναι ένα από τα καλύτερα
πανεπιστήμια του κόσμου! Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχώ για το μέλλον…
Ψυχολόγος: Α, μάλιστα. Τι να σου πω παιδί μου… Σου εύχομαι τα καλύτερα…
Αριστείδης: …και όσο για την κρίση… μέχρι να τελειώσω εγώ τις σπουδές
μου η κρίση θα έχει τελειώσει…
Ψυχολόγος: Α… πώς είσαι τόσο βέβαιος;
Αριστείδης: Την κάναμε ως θέμα έκθεσης την προηγούμενη εβδομάδα. Μιας
και το είπατε να θυμηθώ να την κάνω επανάληψη… Ταλανίζει το σύγχρονο
άνθρωπο… είναι πολύπλευρη και πολυδιάστατη καθώς δεν είναι μονάχα
οικονομική αλλά και κρίση αξιών…
Ψυχολόγος: Ναι, και;
Αριστείδης: Τι και; Δε θα πέσει φέτος μας είπαν, γιατί είναι πολύ επίκαιρο
και δε θίγουν τέτοια θέματα.
Ψυχολόγος: Παιδί μου, άλλο σε ρωτάω. Εσένα δε σε προβληματίζει; Δε
σε επηρεάζει; Κόσμος αυτοκτονεί, πεινάει, χάνει τις περιουσίες του και
κοιμάται στους δρόμους… Πλήττεται ακόμη και η Παιδεία!
Αριστείδης: Α ναι; Σε ποιες χώρες; Αυτές εκεί κοντά στη Σοβιετική Ένωση
θα λέτε. Ναι όντως είναι πολύ φτωχές… κρίμα κρίμα...
Ψυχολόγος: Ε;
Η ψυχολόγος τον κοιτά σα χαμένη.
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Αριστείδης: Ναι, πολύ κρίμα! Αλλά εντάξει… Δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ
και πολύ με τις ειδήσεις του κόσμου. Διάβασμα βλέπετε. Δεν είναι στα
άμεσα ενδιαφέροντά μου. Εάν σκεφτόμουν τη δημοσιογραφία, ίσως, μα
τώρα προέχει το διάβασμα.
Ψυχολόγος: Και δε σε προβληματίζει το σύστημα των πανελληνίων

εξετάσεων, που αναγκάζεσαι να μαθαίνεις μηχανιστικά ανούσια πράγματα;
Ο μαθητής το σκέφτεται λίγο και απαντά γρήγορα.
Αριστείδης: Υπερβολές! Τι σημασία έχει τι μαθαίνω και εάν καταλαβαίνω
και τι καταλαβαίνω; Σημασία έχει μόνο πως θα γράψω τέλεια, γιατί
ακολουθώ επ’ ακριβώς αυτό που λέει το σύστημα, χωρίς φλυαρίες… Η
παπαγαλία είναι αναγκαίο κακό, που ίσως δεν είναι τελικά…
Ψυχολόγος: Ναι, αλλά νιώθεις ήρεμος; Μπορείς να κοιμηθείς ήσυχα τις νύχτες;
Αριστείδης: Ήρεμος είμαι. Βέβαια τις νύχτες παραμιλάω, αλλά αυτό δείχνει
ότι έχω εμπεδώσει καλά την ύλη!!! Και δε χρειάζομαι βαλεριάνες που λέει η
μητέρα μου…
Ψυχολόγος: Αγόρι μου, τι να σου πω. Συνέχισε έτσι κι ο Θεός μαζί σου…
Αν κι εγώ βλέπω τον ψυχίατρο μαζί σου (μονολογεί).
Αριστείδης: Σας παρακαλώ! Μπορώ τώρα να φύγω... με καθυστερείτε
άσκοπα από το διάβασμά μου!
Ο μαθητής φεύγει βιαστικός από το γραφείο της ξεχνώντας το βιβλίο του στο
γραφείο της.
Ψυχολόγος: Κι ακόμη είναι μονάχα η αρχή… τέλεια! Να περάσει ο
επόμενος, παρακαλώ.

λογοτεχνικές ανησυχίες 2013

Πράξη Δεύτερη

Η πόρτα ανοίγει και μπαίνουν μέσα δύο δίδυμες κοπέλες γύρω στα δεκαέξι,
ξανθιές – του σταχιού το χρώμα – με ροζ φόρμα, ροζ γυαλιά μασώντας μια ροζ
τσιχλόφουσκα.
Ψυχολόγος: Καλώς τα κορίτσια με τα ροζ!
Δίδυμες: Καλημέρα σας!!! Είμαστε οι αδελφές Τατά, η Μιμή και η Ζιζή
(ταυτόχρονα).
Ψυχολόγος: Ναι, ναι σας ξέρω… είστε γνωστές στο σχολείο… Σας κάλεσα
στο γραφείο μου για ένα περιστατικό που συνέβη πριν τρεις μέρες στην
τάξη σας. Με πληροφόρησαν ότι επιτεθήκατε σε μια συμμαθήτριά σας.
Μιμή: Αα… μη μου το θυμίζετε το σούργελο! Λέρωσε με στιλό το μεταξωτό
μου μαντίλι. Δεν μπορούσα να μην την ξεμαλλιάσω! Και γέλαγε η ηλίθια…
Ζιζή: Καλά της έκανες! Καραφλή την άφησε την πατσαβούρα!
(στην ψυχολόγο) Και ήταν ολοκαίνουριο… Ευτυχώς το είχα πάρει μόνο 699
ευρώ από 860 τις προάλλες που πήγα στο Κολωνάκι.
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Ψυχολόγος: Και ήταν σωστό να τη χτυπήσετε επειδή σας λέρωσε ένα
μαντίλι;
Μιμή: Τι λέτε, καλέ; Καταρχήν δεν τη χτυπήσαμε! Μόνο το μαλλί της
βγάλαμε! Και της άξιζε! Τώρα δεν έχω με τι να συνδυάσω το μαύρο φόρεμα
που πήρα χτες.
Ψυχολόγος: Πωπω… μπλέξαμε πάλι (μονολογεί).
Zιζή: Ααα αυτό το υπέροχο, άψογο, μίνι εξώπλατο φόρεμα;
Μιμή: Ναι αυτό! Α… δε σου είπα τι έγινε όταν ήμουν στο ταμείο…
Δίνω τη χρυσή κάρτα της μαμάς στο ψηλό μελαχρινό κουκλί στο ταμείο
και μου λέει ότι είναι φουλ. Πρέπει όμως να ήταν τελείως άσχετος! Είμαι
σίγουρη ότι δεν ήξερε πώς δουλεύει εκείνο το μαραφέτι, αφού δεν υπάρχει
περίπτωση ο μπαμπάς να μην την ξεχρέωσε.
Ζιζή: Κι όμως μπορεί να έφταιγε ο μπαμπούλης, γιατί κι εμένα δεν μου έδωσε
σήμερα το πρωί 100 ευρώ που του ζήτησα για να βγω το βράδυ με τα κορίτσια.
Μιμή: Περίεργο… Μήπως δε μας αγαπάει ο μπαμπάς πια;
Ζιζή: Μήπως έχει κι άλλες κόρες; Ή μήπως μας ξέχασε;
Μιμή: Κοίτα, δε νομίζω ότι μας ξέχασε...
Ψυχολόγος: (διακόπτει η ψυχολόγος) Κορίτσια! Τέλος! Αρκετά άκουσα! Στο
θέμα μας λοιπόν… Η συμπεριφορά σας δεν ήταν σωστή. Όλα τα θέματα
όμως μπορούν να λυθούν με το διάλογο.
Ζιζή: Ναι, και ο μπαμπάς έτσι λέει, αλλά...
Ψυχολόγος: Να μην ακούω «αλλά». Ο μπαμπάς σας έχει δίκιο! Έχει
απόλυτο δίκιο!!!
Μιμή: Αχ… ο μπαμπάς… μας κάνει όλα τα χατίρια, μας φέρνει δώρα, μας
πηγαίνει ταξίδια…
Ζιζή: Ξέρετε μας υποσχέθηκε και σούπερ σπουδές για σχέδιο μόδας στο εξωτερικό!!!
Μιμή: Αχ ναι! Είναι πολύ πολύ ακριβή σχολή! Ο μπαμπάς όμως δεν έχει
ανάγκη, παρόλο που λένε κάτι για μια κρίση…
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Ζιζή: Καλέ, τι κρίση; Του Μακρόπουλου; Κρίιιιση ...με πιάνει κρίση... σούπερ
κομμάτι!!!
Ψυχολόγος: Ωχ… Θεέ μου!!! Γιατί… τι φταίω η ταλαίπωρη…
Μιμή: Καλέ, όχι! Οικονομική κρίση... αλλά μη με ρωτάς περισσότερα, δεν
έχω ιδέα!
Ζιζή: (στρεφόμενη προς την ψυχολόγο) Αλήθεια, μήπως ξέρετε εσείς τι κρίση
είναι αυτή;
Ψυχολόγος: Αχ κοριτσάκια μου... πώς φαίνεται ότι δεν έχετε αίσθηση της
πραγματικότητας…
Ζιζή: Μα αφού τα φροντίζει όλα ο μπαμπάς για μας!
Ακούγεται ένα κινητό να χτυπάει… Η Μιμή ανοίγει βιαστικά τη ροζ τεράστια
πανάκριβη τσάντα και βγάζει πάνω στο γραφείο διάφορα… καλλυντικά, μια ροζ
ατζέντα, μια ροζ θήκη γυαλιών, διάφορα χαρτιά… προκειμένου να βρει το τηλέφωνό
της, ένα iPhone. Τη στιγμή εκείνη πέφτει μαζί κι ένας φάκελος.
Μιμή: (απαντά στο τηλέφωνο) Έλα, ζουζούνι μου! Να σου… Πρέπει να κλείσω
για να ξεμπερδέψουμε με μια ψυχολόγο που μιλάει… Θα σε πάρω μόλις
τελειώσω. Σμουτς! Φιλάκιαααα!!! Να με σκέφτεσαι εεε…

Μιμή: Αεροπορικά εισιτήρια για Νέα Υόρκη; Πώς δεν το σκέφτηκα!!! Τον ανοίγω αμέσως!!!
Ψάχνει από πού να τον ανοίξει... Της χαλάει το νύχι καθώς προσπαθεί.
Μιμή: Πάρτε τον εσείς σας παρακαλώ και πείτε μας πού θα πάμε με τον μπαμπά…
Η ψυχολόγος τον ανοίγει, διαβάζει με σοβαρό ύφος και μουρμουρίζοντας λέει...
Ψυχολόγος: Κορίτσια, πρέπει να σας πω κάτι σημαντικό. Δυστυχώς, δεν είναι μια
ευχάριστη έκπληξη από τον μπαμπά σας αλλά μια δυσάρεστη από την τράπεζα…
Εδώ αναφέρει πως η εταιρεία του κυρίου Απληστόπουλου χρεοκόπησε. Είναι ο
πατέρας σας, έτσι δεν είναι;
Μιμή: (έκπληκτη) Ναι, αυτός είναι… αλλά… τι σημαίνει αυτό;
Ψυχολόγος: Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα χρήματα για να
συνεχίσει τη λειτουργία της η εταιρεία… Αυτό λέει εδώ.
Ζιζή: (με τρεμάμενη φωνή) Δηλαδή δεν έχουμε πια λεφτά; Δεν είναι δυνατόν,
δε γίνεται, δεν το δέ-χο-μαι!!!
Μιμή: Αποκλείεται! Κάποιο λάθος έχει γίνει!!! Πάμε να βρούμε τον μπαμπά…
Σηκώνονται και οι δύο και καθώς πάνε να βγουν από την πόρτα η ψυχολόγος λέει...

Η Μιμή ξαναβάζει τα πράγματα στην τσάντα κρατώντας το φάκελο στο χέρι.
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Ζιζή: Τι είναι αυτό; Τι ψώνισες πάλι; Καλέ, η απόδειξη αυτή είναι τεράστια!
Μιμή: Γλυκιά μου, δεν είναι απόδειξη! Ένας φάκελος είναι που βρήκα το
πρωί στο γραμματοκιβώτιο. Ε… είχε το όνομα του μπαμπά και τον πήρα για
να του τον δώσω εγώ μετά.
Ζιζή: Πες το έτσι! Λες να ’ναι καμιά έκπληξη του ντάντι και να ’χει μέσα
αεροπορικά εισιτήρια;

Ψυχολόγος: Το φουλάρι σας ξεχάσατε!
Μιμή: Α... καλά δεν πειράζει… κρατήστε το! Θα αγοράσουμε άλλο, μόλις
βρούμε τον μπαμπά…
Η ψυχολόγος κουνάει απογοητευμένη το κεφάλι.
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Πράξη Τρίτη

γρήγορες κινήσεις κοιτώντας αριστερά δεξιά. Φορά ένα μαύρο κασκόλ κι ένα
σκούφο. Το πρόσωπό του είναι καλυμμένο και φαίνονται μονάχα τα μάτια του.
Ψυχολόγος: Τι είν’ τούτο; Φορά τα γυαλιά της για να τον δει καλύτερα.
Μαθητής: Ακίνητη!
Η ψυχολόγος τρομάζει και σηκώνεται απότομα.

Ψυχολόγος: (μονολογεί) Είμαι πολύ περίεργη να δω τι μπουμπούκι θα
μου φέρουν πάλι. Κάθε νέος σήμερα πάσχει από κάποιο σύνδρομο;
Και περιμένουμε να μας σώσουν. Αυτό είναι το αστείο! Χα! Αυτοί είναι
χειρότεροι από εμάς! Τι να φταίει άραγε; Η οικονομική κρίση; Η τρύπα του
όζοντος; Ο υπερκαταναλωτισμός ληγμένων; Πόσα ναρκωτικά παίρνουν αυτά
τα παιδιά πια; Να θυμηθώ να το googlάρω αυτό. Να βρω καμιά έρευνα για
το τι παίρνουν τα παιδιά στις μέρες μας. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά!
Αχ… Τέλος πάντων. Να περάσει ο επόμενος παρακαλώ...
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Μπαίνει μέσα στην αίθουσα ένας νεαρός μαθητής με τρόπο επιφυλακτικό. Κάνει

Ψυχολόγος: Τι, τι; Τι συμβαίνει; Κανένα ποντίκι; Τι πάθαμε;
Μαθητής: Όχι, τίποτα. Μπορείτε να ξανακαθίσετε. Ήθελα να δω απλώς εάν
είστε καλωδιωμένη. Δεν πιστεύω να κρύβετε κανέναν κοριό από εκεί κάτω;
(λέει πλησιάζοντας να ψάξει στο γραφείο)
Καπιταλιστικά γουρούνια όλοι σας εδώ μέσα… (συνεχίζει σκυμμένος κάτω από
το γραφείο)
Ψυχολόγος: Αγόρι μου τι κάνεις; Κάτσε, σε παρακαλώ, απέναντι να
αρχίσουμε τη συνεδρία… Μήπως να έβγαζες κι αυτό το σκούφο; Να είσαι
πιο άνετα;
Μαθητής: Θάνατος στην εξουσία! Όχι! Δε βγάζω τίποτα!
Ψυχολόγος: Καλά καλά, μη συγχύζεσαι. Πες μου πώς λέγεσαι.
Μαθητής: Όχι! Πρώτα θα βγάλω το σκούφο μου! Εγώ δεν κρύβομαι στις
σκιές όπως τα καπιταλιστικά γουρούνια της εξουσίας! Βγάζει με μια κίνηση
το σκούφο και τον πετάει κάτω.
Ψυχολόγος: Είσαι λιγάκι ευέξαπτος. Χαλάρωσε, Γρηγόρη! Έτσι δε σε λένε;
Γρηγόρης: Καπιταλιστικά γουρούνια. Όλα σας τα ρουφιανέψανε... Ναι,
λοιπόν, λέγομαι Γρηγόρης. Αλλά να ξέρετε εγώ δεν υποτάσσομαι εύκολα
στο Σύστημα ούτε στα καπιταλιστικά γουρούνια που το απαρτίζουν. Εγώ δε
φοβάμαι τίποτα και κανέναν σας. Θάνατος στην εξουσία!
Ψυχολόγος: Το Σύστημα… τους πολιτικούς να φανταστώ, έτσι;
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Γρηγόρης: Και όχι μόνο, αλλά και όλους όσοι είναι υποταγμένοι μέσα στον
πλούτο τους και στις βίλες τους αδιαφορώντας για τους συνανθρώπους
τους, για το λαό. Θάνατος και σε αυτούς!
Ψυχολόγος: Γρηγόρη νομίζω πως είσαι απόλυτος! Η βία δεν φέρνει λύσεις.
Γρηγόρης: Ξέρετε το όνομά μου, αλλά μη νομίζετε πως με αυτό τον τρόπο
θα με καταδώσετε στους μπάτσους. Γιατί θα το προσπαθήσετε, το ξέρω
καλά. Αλλά τότε το ιατρείο σας θα γίνει στάχτη και μπούρμπερη, εάν
επιτεθούμε. Γιατί κι εσείς οι ψυχολόγοι εκμεταλλεύεστε τους ανθρώπους και
το λαό με τις μπούρδες που τους λέτε. Θάνατος και σε εσάς!
Η ψυχολόγος τον κοιτάει περίεργα και πνίγει ένα γέλιο.
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Ψυχολόγος: Ναι, ναι. Το ξαναείπαμε αυτό! (και γυρίζοντας λέει προς το κοινό)
Αφού δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τους τρελούς, ας παίξω το παιχνίδι
τους.
Γρηγόρης: Τολμάτε να με ειρωνεύεστε;
Ψυχολόγος: Όχι, όχι αγόρι μου, έχεις πολύ δίκιο. Να απλά αναρωτιόμουν…
πραγματικά πιστεύεις πως η στάση σας απέναντι στην εξουσία, ή μάλλον η
αντίστασή σας γίνεται με τρόπο αποτελεσματικό; Εννοώ, καίτε αρκετά την
Αθήνα; Μήπως δεν είστε αρκετά αποτελεσματικοί;
Γρηγόρης: Βέβαια, τώρα συνεννοούμαστε! Τα πάντα πρέπει να καούν,
να καταστραφούν, έτσι ώστε να ανατείλει μια καινούρια εποχή. Χωρίς
διαφθορά, φτώχεια! Θάνατος σε όλους ΑΥΤΟΥΣ!
Κι ο λαός θα μας ακολουθήσει στην επανάσταση… Θάνατος….
Ψυχολόγος: Ναι, ναι ξέρω, θάνατος στους καπιταλιστές.
Γρηγόρης: Ακριβώς!
Ψυχολόγος: Από ότι έχω μάθει, εδώ ήρθες γιατί πήγες να πετάξεις μια
μολότοφ στο παράθυρο του διευθυντή. Γιατί έκανες κάτι τέτοιο; Μήπως

γιατί είναι κι αυτός όργανο της εξουσίας;
Γρηγόρης: Και γι’ αυτό... αλλά περισσότερο γιατί δε μου άρεσε η φάτσα
του. Είναι γλοιώδης και βλάκας. Νομίζει πως με μια αποβολή μπορεί να μου
κόψει τον αέρα, αλλά με τη μολότοφ ίσιωσε. Έτσι για να μην τα βάζει με
εμάς, γιατί όποιος τα βάζει με μας, εμείς ανταποδίδουμε με φωτιά. Θάνατος
στο διευθυντή!
Ψυχολόγος: (χαμηλόφωνα) Εδώ μιλάμε για σοβαρή περίπτωση παράνοιας...
Ωχ Θεέ μου, τι τραβάω η ψυχολόγος!
Γρηγόρης: Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει, εγώ δεν έχω ανάγκη από τις
αηδίες σας, κυρία Ψυχολόγε! Θάνατος στις μπούρδες σας!!!
Ψυχολόγος: Α, δεν είμαστε καλά, δε φτάνει που προσπαθώ να σε βοηθήσω,
αλλά με βρίζεις και από πάνω. Είσαι αγενής και ευέξαπτος, αυτό πρέπει να
το ελέγξεις.
Γρηγόρης: Ναι, βρίζω, και θα βρίζω μέχρι να σας πετάξουμε όλους μέχρι να
σας λιώσουμε για να…
Ψυχολόγος: Ξέρω, για να ανατείλει ένας καινούριος κόσμος από τις
στάχτες…
Γρηγόρης: Μέχρι να συνθλίψουμε το Σύστημα και τους ηλίθιους
που κάθονται στα έδρανα της εξουσίας με τις κοιλάρες τους και μας
φορολογούν. Αυτοί τρώνε χαβιάρι, ενώ εμείς τρώμε τα αγγούρια στη σειρά!
Θάνατος!
Ψυχολόγος: Θάνατος και στα αγγούρια;
Γρηγόρης: Με κοροϊδεύετε;
Ψυχολόγος: Όχι, όχι προς Θεού! Καλά… εμείς, εσύ δεν έχεις ένα μερίδιο
ευθύνης για τη διαφθορά στη χώρα;
Γρηγόρης: Μην προσπαθείτε να θολώσετε τα νερά. Εγώ δε φταίω σε τίποτα,
αυτοί φταίνε.
Ψυχολόγος: Μάλιστα, πολύ ωραία! Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι
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άλλο. Οι γονείς σου και ειδικά ο πατέρας σου – πολιτικός άνθρωπος –
γνωρίζουν ότι πετάς μολότοφ;
Γρηγόρης: Εγώ αυτός είμαι, και κάνω ό,τι θέλω εγώ. Θάνατος στο τι
πιστεύουν!
Ψυχολόγος: Αμάν με αυτό το θάνατο! Για νεκρόφιλο σε κόβω…
Γρηγόρης: Όχι! Αρνούμαι να απαντήσω σε οτιδήποτε άλλο! Θάνατος στις
ερωτήσεις σας και σε εσάς την ίδια! Φεύγω!

Πράξη Τέταρτη

Σηκώνεται και πάει να πιάσει το σκούφο του από το γραφείο της ψυχολόγου.
Εκείνη τον προλαβαίνει και του τον τραβάει μακριά.
Γρηγόρης: Θέλω τον σκούφο μου να φύγω! Δεν ξέρετε τι λέτε! Ο σκούφος
χάρισμά σας! Αύριο δε θα υπάρχει ούτε το ιατρείο σας ούτε κι εσείς. Θα
επιστρέψω ξανά κι όχι μόνος για το σκούφο μου. Θάνατος σε εσάς και στα
ψέματά σας!
Ψυχολόγος: Να επανέλθεις με τον κηδεμόνα σου…
Ο Γρηγόρης φεύγει γρήγορα.

Ψυχολόγος: Θα με τρελάνουν οι πολιτικές λύσεις που προτείνουν… Σκέτη
δημοκρατία!!! Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Περικλή… Ας έρθει ο επόμενος!
Πέρνα μέσα, παιδί μου!
Μπαίνει μέσα ένα παιδί φορώντας ένα μαύρο t-shirt. Γενικώς μαύρα ρούχα… και
στέκεται σε στάση προσοχής.
Κατσαδιάρης: Γιώργος Κατσαδιάρης, μαθητής Γ’ Ενιαίου Λυκείου μόλις
αφίχθη! Salute!
Η ψυχολόγος εκπλήσσεται και τον κοιτάζει περίεργα φορώντας τα γυαλιά της.
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Ψυχολόγος: Αγόρι μου, τι κάνεις ακριβώς;
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Κατσαδιάρης: Συστήνομαι, φυσικά! Υπάρχει πρόβλημα, κυρία μου;
Ανεβάζει τον τόνο της φωνής του.
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Ψυχολόγος: Παιδί μου, ηρέμησε. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι.
Κατσαδιάρης: Με στείλανε, δηλαδή, σε μια κυρία να με πει ευέξαπτο, να με
βγάλει και τρελό; Κυρία μου, ξέρετε ποιος είμαι εγώ;
Ψυχολόγος: Ποιος είσαι;
Κατσαδιάρης: Ξέρετε τι γνωριμίες έχω εγώ; Γι’ αυτό ό,τι έχετε να πείτε,
πείτε το γρήγορα να τελειώνουμε.
Ψυχολόγος: Δηλαδή, αγόρι μου, με απειλείς τώρα;
Κατσαδιάρης: Όχι… απλά το αναφέρω.
Ψυχολόγος: Μάλιστα… Μπορείς να μου πεις το λόγο για τον οποίο
βρίσκεσαι σήμερα εδώ;
Κατσαδιάρης: Τίποτα το σημαντικό… Χτύπησα ένα παιδί!
Ψυχολόγος: Γιατί; (σαστισμένη)
Κατσαδιάρης: Θέλει και ρώτημα; Αλβανός είναι!
Ψυχολόγος: Και εσύ δηλαδή χτυπώντάς τον σπέρνεις τον τρόμο;
Κατσαδιάρης: Είναι Αλβανός, δεν έχει κανένα δικαίωμα να είναι εδώ.
Ψυχολόγος: Γιατί, δεν είναι άνθρωπος και αυτός; Δεν αναγκάστηκε να
φύγει από τη χώρα του για να βρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης;
Κατσαδιάρης: Μου προκαλούν εμετό όλα αυτά που ακούω! Πώς μπορείς
και τον υποστηρίζεις;
Ψυχολόγος: Είναι άνθρωπος και έχει δικαιώματα.
Κατσαδιάρης: Ναι, ναι. Αυτό από πού βγαίνει;
Ψυχολόγος: Εξήγησέ μου για ποιο λόγο πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι
δεν έχουν δικαιώματα;
Κατσαδιάρης: Αυτοί θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα άθλιο

προτεκτοράτο κατοικούμενο από υπανθρώπους.
Ψυχολόγος: Αυτά που λες κάτι μου θυμίζουν… (κουνάει προβληματισμένη το
κεφάλι) Τώρα καταλαβαίνω αυτό το μίσος… Τώρα εξηγούνται όλα…
Κατσαδιάρης: Δεν είναι μίσος, κυρία μου!
Ψυχολόγος: Αλλά;
Κατσαδιάρης: Δεν έχουν θέση εδώ αυτοί! Είναι κατώτεροι!
Ψυχολόγος: Τι εννοείς;
Κατσαδιάρης: Ανωτερότητα φυλής, κυρία μου! Εμείς έχουμε σημαντικότερη
ιστορία, είμαστε καθαροί, δεν μπαστακωνόμαστε στο σβέρκο των άλλων
χωρών! Εμείς εμπνεύσαμε όλες τις χώρες του κόσμου να αποδεχθούν τη
Δημοκρατία… Εμείς…
Ψυχολόγος: Πώς μπορείς εσύ να μιλάς για Δημοκρατία; Είναι τεράστια
ειρωνεία.
Κατσαδιάρης: Δεν κατάλαβα… Είναι ειρωνεία να υπερηφανεύομαι για τα
επιτεύγματα της χώρας μου;
Ψυχολόγος: Τι να πω… Αλλά για πες μου… Οι Έλληνες του εξωτερικού
έχουν δικαιώματα;
Κατσαδιάρης: Εννοείται πως έχουν! Γιατί να μην έχουν;
Ψυχολόγος: Γιατί να μην έχουν και οι ξένοι που ζουν στην Ελλάδα;
Χτυπά το τηλέφωνό του με το ναζιστικό ύμνο και πετάγεται πάνω σε στάση
προσοχής. Πάει να μιλήσει η ψυχολόγος και τη σταματά πριν καν αρχίσει τη
φράση της…
Κατσαδιάρης: Σκάσε τώρα! Δείξε σεβασμό!
Ψυχολόγος: Πώς μου μιλάς, παιδί μου; Τρόπους δεν έχεις;
Κατσαδιάρης: Τι είπα;
Ψυχολόγος: Απαιτώ σεβασμό όση ώρα θα είσαι εδώ.
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Κατσαδιάρης: Άντε, ρε νούμερο! Θα απαιτήσεις κιόλας! Ποια είσαι που
νομίζεις ότι θα κάνω ότι μου πεις;

Πράξη Πέμπτη

Η Ψυχολόγος σηκώνεται όρθια για να επιβληθεί.
Ψυχολόγος: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;
Κατσαδιάρης: Τι συμπεριφορά είναι αυτή; Παίρνεις το μέρος αυτών και
απορείς κιόλας για τη συμπεριφορά μου; Άψογη είναι!!!
Ψυχολόγος: Άψογη; Τι να πω, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά… Τέτοια
αναισθησία δεν την καταλαβαίνω.
Κατσαδιάρης: Είστε απλώς μια φιλελεύθερη της πλάκας!!! Κι αυτό από
εμένα για να καταλάβετε καλύτερα…
Φεύγει πετώντας ένα σουγιά στο γραφείο της ψυχολόγου και χτυπώντας πίσω
του την πόρτα.

Ψυχολόγος: Οι τελευταίοι που έχω για σήμερα και ξεμπερδεύω!
Δυο παιδιά μεσαίου ύψους με ομαδικά φούτερ και κασκόλ του Ολυμπιακού και
του Παναθηναϊκού συζητούν μεγαλόφωνα λίγο πριν μπουν.
Παιδιά: Πω πω, επειδή κολλήσαμε πέντε-έξι αυτοκόλλητα συνδέσμων στο
σχολείο, μας έστειλαν στην ψυχολόγο, λες και είμαστε τρελοί!
Γαύρος: Εσένα καλά σου κάνανε, βάζελε. Έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια που
’χεις να πάρεις πρωτάθλημα, έχεις τρελαθεί!
Βάζελος: Μίλα μας κι εσύ που τα παίρνεις τα παιχνίδια στα χαρτιά!
Η ψυχολόγος ακούει τις φωνές έξω από το γραφείο της και τους καλεί διακριτικά
να περάσουν μέσα.
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Ψυχολόγος: Περάστε μέσα και καθίστε ήσυχα.. έρχομαι, πάω να σας φέρω
λίγο νερό.
Γαύρος: Πω πω βαριέμαι, ρε παιδί μου...
Ψυχολόγος: Λοιπόν, καταρχάς γιατί ήρθατε εδώ;
Βάζελος: Εντάξει, επειδή κολλήσαμε μερικά αυτοκόλλητα συνδέσμων του
Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι και ο διευθυντής Αεκτζής. Μα
ΑΕΚ; Τι περιμένεις από έναν που η ομάδα του δεν μπορεί να σταυρώσει
νίκη;
Γαύρος: Ενώ εσύ κάθε αγωνιστική κερδίζεις βλέπω!
Βάζελος: Βρες προπονητή και μετά μίλα μου, αλλά εσύ δεν έχεις ανάγκη
αφού τα κοράκια σου θα δώσουν κανά πέτσινο πέναλτι.
Ψυχολόγος: Εντάξει, φτάνει πια. Μου πήρατε το κεφάλι! Όμως θα ήθελα να
μάθω από πού πηγάζει αυτή η εμμονή σας με τις ομάδες;
Γαύρος: Καλά, πλάκα μας κάνετε; Όπως λέμε οικογένεια, έτσι είναι και η
ομάδα. Άμα χάσει το Σαββατοκύριακο δε μιλιέμαι σου λέω!
Βάζελος: Καλά, πώς να χάσεις εσύ; Αφού τα στήνεις τα παιχνίδια! Ούτε
πλειοψηφία δεν μπαίνεις… κακομοίρη!!!
Γαύρος: Για πες μου τώρα, θα σωθείς φέτος;
Ψυχολόγος: Καλά καλά… ας πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Έχετε σκεφτεί ότι όλα
αυτά εξυπηρετούν συμφέροντα των προέδρων των ομάδων;
Βάζελος: Τι είναι αυτά που λέτε τώρα; Αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν για να
φέρουν τους παικταράδες και να γεμίζουν τα γήπεδα!
Γαύρος: Σιγά τους παικταράδες που έχεις φέρει ρε βαζελάκο! Είχες ποτέ
Ριβάλντο;
Ψυχολόγος: Εε άμαν πια! Ό,τι και να σας πω, τρώγεστε! Σε λίγο θα παίξετε
και ξύλο! Αλήθεια, ποια είναι η γνώμη σας για τη βία στα γήπεδα;
Γαύρος: Για τη βία, ε; Θυμάσαι τότε που έτρεχες στα στενά σα λαγός, όταν
σε κυνηγούσε η 7;

Βάζελος: Εσύ γαυράκο. δε θυμάσαι την γκολάρα του Τζιμπρίλ και τις
κροτίδες που έπεφταν και τρέχατε σαν κυνηγημένοι στα αποδυτήρια;
Ψυχολόγος: Είστε ανυπόφοροι! Δε σας αντέχω άλλο! Έτσι κάνετε όλη μέρα;
Γαύρος: Ναι, έτσι κάνουμε! Υπάρχει πρόβλημα; Μπαλίτσα βλέπουμε!
Βάζελος: Ναι, βρε άσχημε, υπάρχει πρόβλημα με την κωλοομάδα σου! Τώρα
που το λέει όμως, κάτσε να μπω στο leoforos.gr να δω καμιά μεταγραφάρα.
Αααα, ρε Κασιγιάμα, τρέλανέ μας, παικταρά!
Ψυχολόγος: Μάλιστα, μάλιστα… κατάλαβα. Με τα μαθήματα πώς πάτε;
Γαύρος: Εε κοιτάξτε.. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακο
δεν μπορώ. Να μην πάω γήπεδο να στήσω κανά πανό; Μπροστά στην
Ολυμπιακάρα... τι είναι τα μαθήματα; Άμα έχει δε και κανα Champions
League μεσοβδόμαδα, άστα!
Ψυχολόγος: Εσύ είσαι τελειωμένη υπόθεση!
Βάζελος: Ε πες τα χρυσόστομη! Άλλαξε παιδί μου ομάδα να δεις χαρά!
Ψυχολόγος: Παιδιά! Πώς μπορεί να σας νοιάζουν τόσο αυτά, ενώ
ταυτόχρονα η κοινωνία μας ταλανίζεται από την οικονομική κρίση;
Βάζελος: Τι κάνει;
Ψυχολόγος: Βασανίζεται…
Βάζελος: Αα! Αυτό μας αφορά λίγο, γιατί το budget έχει μειωθεί
κατακόρυφα! Πάνε οι εποχές Σισέ και Λέτο. Τώρα με κάτι Ιάπωνες τη
βγάζουμε!
Γαύρος: Εγώ με την προεδράρα, δεν έχω τέτοια προβλήματα! Και
παικταράδες φέρνει και τα εισιτήρια έριξε!
Ψυχολόγος: Μα δε βλέπετε τα συσσίτια, τους ανέργους; Τις αυτοκτονίες
που συμβαίνουν;
Γαύρος: Μην αλλάζετε τώρα θέμα! Τώρα μιλάμε για εισιτήρια! Και η
Ολυμπιακάρα, η προεδράρα φροντίζει για όλους!
Ψυχολόγος: Τι να σας πω, δεν υπάρχει λύση! Ειλικρινά στενοχωριέμαι...
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Μπορείτε να φύγετε… Τώρα.
Βάζελος: Ε, Αεκτζού θα είστε μάλλον! Στενοχωριέμαι κι εγώ για σας!
Βγαίνουν από το γραφείο της ψυχολόγου πετώντας επιδεικτικά στο γραφείο της
τα κασκόλ τους.
Η ψυχολόγος κοιτάζει όλα τα πράγματα που άφησαν οι μαθητές στο γραφείο της
και αναφωνεί τραβώντας τα μαλλιά της.

Έλεος! Έλληνες σε κρίση!!!
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Η Ματιά
Χρήστος Χριστοδουλάκης
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Αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι ο χρόνος,
μια ζωή δε φτάνει, για να απαλύνει ο πόνος,
το ταξίδι στην Ιθάκη κατακλύζει ο φθόνος,
αφού ο φόβος για το άγνωστο είναι ο μόνος,
που σου δίνει τη δύναμη να προσπαθείς,
τις απολαύσεις της ζωής σου να ποθείς,
μα ποιος είμαι εγώ στο σύμπαν, ο αμαθής,
που ενώ ζαλίζομαι, σου λέω να μη χαθείς,
εγώ που είμαι άνθρωπος με όλα μου τα πάθη
να γίνεις πρέπει πνεύμα, μακριά από σάρκας λάθη,
την αριστεία του παντός, τα άδυτά του βάθη
για να τα δεις πρέπει να δώσεις μάχη
με τη ζωώδη ύπαρξή μας, του πάθους το αγκάθι
και απτό μυαλό διέξοδο, με σκέψεις σου για σκάφη.
Είναι άραγε, η Ιθάκη σκοπός ζωής,
είναι, άραγε, η ζωή ταξίδι αναψυχής,
είναι άραγε, το ταίρι ενός τίποτα,
ή το νόημα είναι, ποτέ να μην το βρεις;
Ό,τι και να ’ναι ο χρόνος δε σταματάει,
εγωιστής, μοναχικός, συνέχεια περνάει,
με εμάς, που δεν τον βλέπουμε γελάει
κύκλους ή ευθείες κι αν κάνει, δε σε ρωτάει
είναι ο αντίπαλος, που εύκολα προσπερνάει
και μία μία τις ημέρες, αχόρταγα μετράει.
34

Έχει όμως και αυτός, όπως όλα, ένα ψεγάδι,
όταν το εφευρίσκουμε, γελάμε με τον Άδη
ο άνθρωπος παύει το χρόνο με ένα χάδι,
αρκεί να αντικρίσει της ψυχής του το πηγάδι.
Εκεί θα δει πως όλα είναι σχετικά.
Πράγματα, αισθήματα, αληθινά, φανταστικά
θα δει τον κόσμο με μάτια διαφορετικά
σε μια στιγμή θα χάνεται, αιώνια, γλυκά,
ρομαντικά, χαώδη, σύνθετα, απλά
μονάχα με μιας ψυχής ματιά...
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Το τελευταίο βράδυ
Χριστίνα Καλογεροπούλου
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Χτυπάει το τηλέφωνο. Εκείνη δεν κάνει καμία απολύτως κίνηση να
απαντήσει. Την περιμένουν αλλού εξάλλου. Ντύνεται γρήγορα, με κοφτές,
γρήγορες κινήσεις. Φορά ένα μαύρο μπροκάρ φόρεμα με πορφυρά μικρά
λουλούδια στο τελείωμά του, ψηλές μαύρες κάλτσες και μαύρα μποτάκια.
Αφού κοιτάζεται στον καθρέφτη για να δει το ομοίωμά της όπως κάθε
ματαιόδοξη γυναίκα, που τιμά την αυταρέσκειά της, παίρνει την τσάντα της,
σβήνει το φως από το διαμέρισμα και κλείνει την πόρτα πίσω της.
Κατεβαίνει στο μουσκεμένο δρόμο της συνοικίας Λε Μαραί όπου ζούσε τον
τελευταίο χρόνο και στέκεται στην άκρη του δρόμου. Το εστιατόριο όπου
την περίμεναν λεγόταν “Le Dôme du Marais” και δεν ήταν περισσότερο από
500 μέτρα μακριά της. Είχε όμως χρόνο ακόμη. Το ραντεβού ήταν σε μισή
ώρα, οπότε αποφάσισε να πάει μια μικρή βόλτα κοντά στο Σηκουάνα.
Δε θα τους στήσω αυτή τη φορά αυτοσαρκάστηκε, κάνοντας ανεπιτυχείς
προσπάθειες να χαμογελάσει αμυδρά και κατευθύνθηκε προς την πλευρά
του ποταμού.
Συνήθιζε να κάνει τέτοιες βόλτες μόνη της, συντροφιά με ένα βιβλίο και
συχνά καθόταν σε μια απόμερη πλευρά του καναλιού και διάβαζε. Πόσες
ώρες είχε περάσει έτσι. Διασκέδαζε απίστευτα με τα βλέμματα των φίλων
της κάθε που τους έλεγε πού ήταν χαμένη. Κάποιοι δεν την πίστευαν. Άλλοι
παραξενεύονταν και άλλοι την πείραζαν.
Εκείνο το βράδυ όμως δεν κρατούσε κανένα βιβλίο, μονάχα τον εαυτό της.
Εκείνο το βράδυ προσπαθούσε να διώξει τις σκέψεις που τη βασάνιζαν,
μα ο καθαρός αέρας, άλλοτε αναλγητικός, τώρα έδειχνε να μην βοηθάει
καθόλου. Το κρύο αποπνικτικό. Ο ανοιξιάτικος μα τσουχτερός αγέρας
ξέσκιζε αμείλικτα τα πνευμόνια της.
Περπατούσε για αρκετή ώρα και σκεφτόταν. Την είχε κατακλύσει ένα τόσο
περίεργο συναίσθημα. Μια αλλοπρόσαλλη και παράταιρη απέχθεια για το
επερχόμενο γεύμα. Έπρεπε να ακολουθεί την καρδιά της στις αποφάσεις

της. Το ήξερε, της το είχε πει και ε κ ε ί ν ο ς ένα από αυτά τα βράδια που
περνούσανε μαζί. Όμως γιατί τώρα πήγαινε κόντρα σε αυτό που φώναζε η
ψυχή της; Αλλού θα ’θελε να είναι. Ή μάλλον, δε θα ’θελε να είναι εκεί.
Κοίταξε το ρολόι στον καρπό της. Το ραντεβού ήταν σε 5’ λεπτά. Πήρε
λοιπόν το δρόμο προς το εστιατόριο με τις σκέψεις της να μην μπορούν να
την αφήσουν σε ησυχία.
Περπατώντας στους πολύβουους παριζιάνικους δρόμους έφτασε κάποια στιγμή
στο μαγαζί, λίγο πριν αρχίσει να ψιχαλίζει. Ένας ευγενέστατος νεαρός της
άνοιξε την πόρτα και τη ρώτησε σε ποιο τραπέζι να την οδηγήσει. Ψάχνοντας
ανάμεσα στα τραπέζια εντόπισε την παρέα της, χαμογέλασε στο νεαρό και
προχώρησε προς τη γνώριμη παρουσία, έναν άντρα ευθυτενή, με μαύρο
πουκάμισο, και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στο χέρι. Στεκόταν όρθιος, πάνω από
ένα τραπέζι και συνομιλούσε με την παρέα που καθόταν εκεί.
Μόλις τον αντίκρισε, σφίχτηκε η καρδιά της και άρχισε να πάλλεται βίαια.
Νόμιζε πως θα της ξέσκιζε το στήθος. Μες στην αμηχανία της και καθώς
η απόστασή τους ολοένα και μίκραινε, αποφάσισε να φορέσει το πιο
λαμπρό της χαμόγελο. Ο άντρας πάλι, μόλις την αντίκρισε, σταμάτησε
να μιλάει στην παρέα και γύρισε να την κοιτάξει. Έμεινε εκεί, ασάλευτος
να την παρατηρεί με ένα μειλίχιο μα τόσο αινιγματικό χαμόγελο καθώς
προχωρούσε. Ο χτύπος της καρδιάς της ολοένα και δυνάμωνε που ήταν
σίγουρη πως θα ακουγόταν.
Έφτασε κοντά του, του χαμογέλασε και τον φίλησε τρυφερά στο μάγουλο.
Εκείνος της έδειξε το τραπέζι όπου θα κάθονταν και, μόλις τακτοποίησε την
τσάντα της, τη σύστησε στην παρέα που μιλούσαν. Αποδείχτηκε βέβαια πως
τον έναν εκ των τεσσάρων η κοπέλα ήδη τον είχε γνωρίσει πολύ παλιά.
Μόλις τελείωσαν οι τυπικές συστάσεις εκείνη και εκείνος καθίσανε στο
τραπέζι τους. Αρχίσανε να μιλάνε, εκείνος δηλαδή μιλούσε. Εκείνη παρέμενε
σιωπηλή. Η βραδιά κυλούσε, κόσμος ερχόταν και παρερχόταν. Εκείνη
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γνώρισε όλη την enfant gâté του Παρισιού, φίλους εκείνου, γνωστούς,
συναδέρφους, πρώην.. Κάπου στην πρώτη δεκάδα εκείνη έπαψε να μετράει
τον κόσμο που ερχόταν και χαιρετούσε.
Τι έχεις; Τι σε προβληματίζει; Τη ρώτησε απροσδόκητα ξαφνικά. Βέβαια πώς
ήταν δυνατόν να μην είχε εγερθεί η περιέργειά του; Ποτέ άλλοτε δεν ήταν
τόσο σιωπηλή. Πάνω που ήταν έτοιμη να του πει, χτύπησε το τηλέφωνό της.
Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω του αντιγύρισε και αρπάζοντας το
τηλέφωνο από το τραπέζι σηκώθηκε γρήγορα και απομακρύνθηκε. Καθώς
ξεμάκραινε, το μόνο που κατάφερε να ακούσει ο άντρας ήταν το γνώριμο,
τραβηγμένο με μια δόση μουσικότητας «Παρακαλώ» που συνήθιζε να λέει
όταν σήκωνε το τηλέφωνο.
Τα λεπτά περνούσαν. Εκείνος είχε πιάσει την κουβέντα με τους υπόλοιπους
συνδαιτυμόνες, μα παρόλα αυτά, έριχνε κλεφτές ματιές στο ρολόι του,
βλέποντας τη θέση δίπλα του να παραμένει αδειανή. Προφασιζόμενος μια
δικαιολογία σηκώθηκε για να ψάξει τη γυναίκα που έλειπε τουλάχιστον ένα
τέταρτο.
Φτάνοντας στην είσοδο του μαγαζιού, είδε εκεί την πλάτη της, να κάθεται
με το κινητό στο χέρι της, χωρίς όμως να μιλά. Τα ξανθά της μαλλιά
ξεχύνονταν ολόισια στους ώμους της και δημιουργούσαν μια ιδιαίτερη,
εξωκοσμική αντίθεση με το μαύρο φόρεμά της.
Είσαι καλά; Τη ρώτησε όλο ενδιαφέρον πλησιάζοντάς την ταυτόχρονα.
Η κοπέλα ξαφνιάστηκε και γύρισε να κοιτάξει από πού προερχόταν η φωνή,
αποκαλύπτοντας δύο γκρι μάτια που όμως ήταν κατακόκκινα. Έκλαιγε. Ο
άντρας τα έχασε.
Μα καλά, τι έχεις; Ποιος ήταν στο τηλέφωνο; Τι σου είπαν; Τι έγινε;
Ρωτούσε και ξαναρωτούσε προσπαθώντας να σκουπίσει τα δάκριά της που
γυάλιζαν στις παρειές της.
Σιωπή. Η κοπέλα δεν του απαντούσε.

Δεν καταλαβαίνω, γιατί δε μου λες; Τι συμβαίνει;
Με μια κίνηση, η γυναίκα του έκλεισε το στόμα με ένα χέρι της και με το
άλλο σκούπιζε τα μάγουλά της.
Ο άντρας δεν έκανε καμία κίνηση να απομακρύνει το χέρι της. Αντιθέτως
ένιωθε σαν υπνωτισμένος στο άγγιγμά της. Τέτοια επενέργεια είχε στο
σώμα του το όποιο άγγιγμά της.
Πριν το καταλάβει, η κοπέλα είχε χαθεί ξανά μέσα στο μαγαζί. Δεν πέρασε
ένα λεπτό και πριν προλάβει να κάνει την όποια κίνηση εμφανίστηκε ξανά
φορώντας το παλτό της και κρατώντας την τσάντα της.
Τι… τι κάνεις; Φεύγεις;
Πρέπει. Ανταπάντησε εκείνη και έκανε να φύγει. Ο άντρας την έπιασε από
το χέρι.
Μα, τι συμβαίνει; Πού πας; Έγινε κάτι;
Άφησέ με, καλέ μου αποκρίθηκε παρακλητικά η γυναίκα και του χάιδεψε το
χέρι. Ήταν έτοιμη να αφήσει το χείμαρρο να ξεχυθεί, αλλά είχε υποσχεθεί
στον εαυτό της πως δε θα το έκανε. Του χάρισε ένα εκτυφλωτικό χαμόγελο,
γύρισε την πλάτη της και έκανε να φύγει.
Δεν ταιριάζω στον κόσμο σου εγώ. Γύρισε, τον κοίταξε για λίγο βαθιά μέσα
στα μάτια και πριν προλάβει να στάξει το δάκρυ της έκανε νόημα σε ένα
ταξί που άφηνε μια άλλη παρέα να περιμένει. Μπήκε μέσα και έκλεισε την
πόρτα πίσω της κοιτάζοντάς τον να στέκεται σοκαρισμένος.
Γυρίζοντας στη θέση του στο τραπέζι, ο άντρας βρήκε να τον περιμένει ένας
λευκός φάκελος με ένα γράμμα μέσα.
Την επόμενη μέρα η γυναίκα πέταξε με την πρώτη πτήση από το Παρίσι.
Ποτέ δεν έμαθε για πού.
Ήταν η τελευταία φορά που την είδε.
Έχει όμως ακόμη μέχρι σήμερα το γράμμα της...
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Ο κορμός,
όχι ο φλοιός του
Χρήστος Χριστοδουλάκης
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Ας μην είναι αυτό άλλο ένα διήγημα που θα διαβάσεις. Ας είναι το μέσο
που θα σε ταξιδέψει μέσα σε κόσμους διαφορετικούς, σε κόσμους που τους
αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μόνο με τη νοημοσύνη του.
Είσαι τυχερός, λοιπόν, πολύ τυχερός! Έχεις ένα εισιτήριο για να ταξιδέψεις
σε άλλους κόσμους. Όμως όπως όλα τα εισιτήρια έχει και αυτό μια «τιμή».
Απαιτεί όρεξη αλλά και ηρεμία, περιέργεια αλλά και γαλήνη, αναζήτηση
αλλά και καθησύχαση των ερωτήσεων... και όλα αυτά γιατί το ταξίδι αυτό
είναι η πνευματική ζωή! Είναι αυτό που ξεχνάμε να κάνουμε στη ζωή
μας και κοροϊδεύουμε τις ψυχικές μας αναζητήσεις με ηδονές της υλικής
πραγματικότητας. Η δύναμη όμως της ζωής, όπως μας δίδαξε ο Καβάφης,
βρίσκεται στο ταξίδι, στη διαδρομή... στις εμπειρίες, στην κάθε, μα κάθε
μέρα. Αυτό το ταξίδι είναι σε θέση ο κάθε άνθρωπος να κάνει, αρκεί να έχει
πνευματικά εφόδια, και αρκετή ποσότητα ζωής μέσα του, τόσο ανησυχίας, όσο
και ηρεμίας.

λεπτών έχεις φτάσει στην αποβάθρα της πνευματικής σου υπόστασης. Εδώ που
είσαι τώρα, σταμάτα να διαβάζεις και κάνε αυτά που περιγράψαμε παραπάνω.
Μη γυρίσεις σελίδα, μην πας παρακάτω, δοκίμασε.
Εάν δεν προσπάθησες, τότε το υπόλοιπο διήγημα δε θα είναι πλέον δικό σου,
δε θα είναι η ζωή δικιά σου. Όμως, έχεις ακόμη χρόνο, μια ευκαιρία ακόμη.
Ξαναδοκίμασε!
Εάν όμως προσπάθησες, είτε είχε αποτέλεσμα είτε όχι αυτή τη στιγμή, έχεις
ξεχάσει αυτά που συμβαίνουν γύρω σου, και μια έντονη σκέψη σε κρατάει
γύρω από αυτές τις λέξεις… Μπροστά σου μια γκρίζα εικόνα, μια μεσαία γκρίζα
εικόνα και μια λαμπερή φωνή σε τραβάει μέσα.
Τώρα είσαι μέσα, μείνε όμως, μην αποσπάσαι θα χάσεις την ευκαιρία. Μια
ατελείωτη σιγή κατακλύζει τον πνευματικό σου χώρο. Όμως, ήρθε η ώρα που
ξεκινά το αεροπλάνο. Αεροπλάνο; Ναι, σε ένα αεροπλάνο βρίσκεται η ζωή σου
και είσαι σε θέση να τη δεις. Το ταξίδι σου έχει αρχίσει...

Επιβίβαση: Όπως θα έπρεπε να έχεις ήδη καταλάβει, ο επιβάτης είσαι εσύ
που διαβάζεις αυτό το κείμενο, εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής και ο βασικός
χαρακτήρας του διηγήματος. Για να φτάσεις, λοιπόν, στην πλατφόρμα
επιβίβασης πρέπει να είσαι πλήρως συνειδητοποιημένος πως όλες σου οι
σκέψεις είναι συγκεντρωμένες στο στόχο σου, στο ταξίδι. Τα προβλήματα σου
δεν είναι όμως ούτε περιττά, ούτε ανόητα, τα χρειάζεσαι! Μάζεψε λοιπόν, όλο
σου το «είναι», κάθε σκέψη και προβληματισμό, κάθε αμφιβολία και ετοιμάσου.
Ηρέμησε! Χαλάρωσε! Κρύωσε την πραγματικότητα και αφήσου να σε
κατευθύνει το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο είναι μια φωνή, και γυναικεία
και αντρική, στο βάθος του πίσω μέρους του κεφαλιού σου. Ξεκίνησε να
πηγαίνεις προς τα εκεί. Στο δρόμο δε θα βρεις τίποτα άλλο παρά σκοτάδι, δεξιά
και αριστερά. Συνεχίζεις στο κενό αυτό της φαντασίας σου ακολουθώντας
τη φωνή που γίνεται όλο και πιο δυνατή, όλο πιο καθαρή. Εντός αυτών των

Συνειδητοποίηση: Το αεροπλάνο έχει ξεκινήσει και πετάει εδώ και όσο χρονών
είσαι. Η ζωή σου κάθεται σε μια θέση του αεροπλάνου και έχει κοιμηθεί.
Θα την ξυπνήσεις, δε γίνεται, όχι ακόμη ακούγεται από το μεγάφωνο. Είναι
φυσικό τώρα να μην καταλαβαίνεις, μα θα καταλάβεις σε λίγο. Την αφήνεις να
κοιμάται, αλλά σου εγγυώμαι, όχι για πολύ. Στα υπόλοιπα καθίσματα κάθονται
σκέψεις φίλων σου, άλλες κοιμούνται, άλλες προσποιούνται ότι κοιμούνται,
άλλες είναι ξύπνιες, αλλά στην πραγματικότητα κοιμούνται. Φαντάσου τη
μορφή σου, το σώμα σου να κάθεται σε ένα αδειανό κάθισμα. Μόνος σου θα
κάτσεις, δε σε έχει καταλάβει κανείς! Πρόσεχε μην αποσπάσεις την προσοχή
σου. Τώρα, βλέπεις ότι όλα πάνε καλά. Όντως! Έχεις αεροπλάνο! Έχεις μάλιστα
μια πολύ καλή μάρκα αεροπλάνου, ευρωπαϊκή και αμερικάνικη! Πολύ τυχερός…
Θα αναρωτιέσαι γιατί κοιμάται η ζωή σου; Περνάνε μερικά λεπτά, και δε
γίνεται τίποτα. Τώρα; Πάλι τίποτα... Σκέψου έντονα μια ερώτησή σου, κάτι που
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σε βασανίζει... Ο πιλότος του αεροσκάφους θα στην απαντήσει. Σου απαντάει
με πλήρη ειλικρίνεια, αλλά δε θες να τον ακούσεις... Ρώτα τι έχει η ζωή μου;
Για ποιο λόγο κοιμάται;
Σου απαντάει: «Πόσες φορές ακόμη θα την πληγώνεις; Όταν πάψεις να την
αγνοείς, να την παραμελείς θα ξυπνήσει, είναι το παιδί σου… »
Μα, έχεις κάνει τα πάντα για να είσαι καλός με τη ζωή σου, έχεις φίλους,
αγάπη, τους γονείς σου, τα πας καλά στην εργασία σου… Μπας κι έχει τίποτα
ψυχολογικά και είναι έτσι πεσμένη και κοιμισμένη; Ρωτάς ξανά: «Μπας και έχει
τίποτα προβλήματα; Γιατί εγώ μια χαρά περνάω, όλα τέλεια!»
Σου απαντάει: «Πόσο ακόμη θα της λες ψέματα; Σταμάτα να προσποιείσαι
και άκου και μια φορά τι σου λέει, πρέπει να την ακούς, είναι ο πατέρας
και η μητέρα σου… Άμα είναι να ξυπνήσει και να είναι και χαρούμενη, θα
την ακούσεις; ε... έτσι δεν είναι; Άμα δε θέλεις, πήδηξε καλύτερα από το
αεροπλάνο, με το τρύπιο αλεξίπτωτο. Ξύπνησε;»
Οπ, κουνήθηκε... χαχαχα, κουνιέται, νομίζω ξυπνάει... Κάτι λέει, κάτι ψιθυρίζει πριν
ανοίξει τα μάτια της: «Πες τους να κάνουν ησυχία, πες στους άλλους εδώ μέσα να
μη μιλάνε συνέχεια, με έχουν πνίξει, πρέπει, νομίζω πρέπει να σου μιλήσω… »
Κοίταξες τους υπόλοιπους, ναι τους κοίταξες... και όλοι αμέσως σώπασαν,
έπαψαν κάθε ήχο που έως τώρα τολμούσαν να κάνουν. Τώρα μπορείς να την
ακούσεις... μιλάει!
«Δεν έχουμε πολύ χρόνο, σε λίγο, σε πολύ λίγο θα ξανακοιμηθώ. Πρέπει να
ξέρεις κάποια πράγματα για μένα... Πρέπει αρχικά να μάθεις, ότι είσαι πολύ
τυχερός, τόσο που είμαι εδώ και με βλέπεις, όσο και για το γεγονός ότι έχεις
καλό αεροπλάνο. Αυτά σου εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να έχεις πνεύμα,
πνεύμα ανώτερο! Έξυπνο! Εγώ δεν είμαι κάτι το δεδομένο, το αεροπλάνο,
μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρουσιάσει βλάβη και οι μηχανικοί να μην
προλάβουν να έρθουν... Υπάρχει όμως μια λύση, μια ευκαιρία να ξυπνήσεις
πραγματικά και να πετάξουμε... να μη χρειαζόμαστε το αεροπλάνο συνέχεια...

Πρέπει να καταλάβεις ότι… »
Ξαφνικά, ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος, ένας ήχος κουδουνιού, σαν
ξυπνητήρι ή καμπάνα, πάντως δεν κατάφερες να ακούσεις τι είπε και ύστερα
κοιμήθηκε ξανά...
Εκνευρισμένος, ενώ είχες κάθε καλή διάθεση να ακούσεις τι θα σου πει
και ήσουν προσηλωμένος στα λόγια που σου ψέλλιζε, κάπως... ξαφνικά
κοιμήθηκε...
Στην πραγματικότητα αυτή την καθυστέρηση την κάνω εσκεμμένα. Κάτσε και
σκέψου τι είπε. Μην τα περνάς στο ντούκου... Όταν σκεπτόσουν, δεν σκεπτόσουν
ήρεμα. Κάπου στο πλάι του μυαλού σου μια έντονη σκέψη σε τσίγκλαγε πολύ,
σε πείραζε πάρα πολύ. Ήταν η περιέργεια. Αλλά ας μην αποσπόμαστε και ας
ηρεμήσεις... Καθώς κλείνεις τα μάτια, είδες τη συνέχεια, την απάντηση.
«Το κουδούνι ήταν ανάγκη; Με φόβισε... πότε θα συγκεντρωθείς επιτέλους;
Αυτό που ήθελα να σου πω, το σημαντικό, είναι το εξής: Σταμάτα να με
ταλαιπωρείς, σταμάτα να με ξοδεύεις μες την πολύ συνάφεια του κόσμου, κάθε
μέρα με σκοτώνεις, κάθε μέρα χάνω πολύτιμες ευκαιρίες να υπάρξω… »
Έχεις χαλαρώσει και όλα σου φαίνονται να κυλάνε ήρεμα. Αλλά ακόμη δεν
έχεις κατανοήσει πλήρως τι ήθελε να σου πει η ζωή σου. Είναι… κάτι που
φωνάζουν διάφοροι ανά καιρούς, είναι κάτι που πολλοί προσπαθούν να
διαδώσουν, μα μάταια, γιατί δεν αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα την πραγματική
αξία της ζωής, ένα μήνυμα διαφορετικό και ανάλογο της τρικυμίας κάθε
ανθρώπινης ψυχής.
Δε θα μιλήσουν για πολύ ακόμη τα γράμματα. Από εδώ και πέρα πρέπει να
πάρεις, να πάρω τα ηνία στα χέρια μου. Στη ζωή μου να μιλάει όχι μόνο η
λογική, μα και η καρδιά, δύο συνεπιβάτες που μακάρι να μην εγκαταλείψουν
το αεροπλάνο μου ποτέ... Επανερχόμενος στον υλικό κόσμο, πρέπει να έχω
αλλάξει. Εγώ ήμουν αυτός που ταξίδευε, η δικιά μου ζωή μίλησε, ήταν το δικό
μου ταξίδι, ήταν η αυτοψυχανάλυση μου, η αυτοψυχανάλυσή μας.
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Θέλω να φτύσω δυο τρεις ήχους, ίσα ίσα ν’ ακούσω το σφυγμό μου. Δε γίνεται
όμως εδώ, έχει πολλή φασαρία και δεν το αντέχω· άσε που θα χαθούν μες στο
θόρυβο και θα πρέπει να το επαναλαμβάνω επ’ άπειρον και πιθανότατα χωρίς
κανένα αποτέλεσμα. Το να κάνω λοιπόν ένα ταξίδι άρχισε να μη μου φαίνεται
και τόσο άθλιο. Για την ακρίβεια λίγο καιρό μετά από αυτή την δύστροπη
απόφαση, το ταξίδι αυτό μου έγινε εμμονή.
Καταφέρνω βιαστικά όχι μόνο να φύγω πάνω στην αγελάδα μου πατώντας
όποιον βρισκόταν μπροστά μου, αλλά και να κατέβω στο πρώτο μέρος που
βρήκα όπου επικρατούσε μια κατακρεουργημένη ησυχία. Είχα εφοδιαστεί με
τα απαραίτητα ζωικά κατάλοιπα για την τελετουργία, μαζί και με τις εμμονές
μου τις υπόλοιπες -το βιολοντσέλο και τις ψυχώσεις μου. Ήμουν λογικά σε μια
κατάσταση επιλεκτικής ύπνωσης· σ’ όλο το ταξίδι δεν άκουγα το μουγκάνισμα
της αγελάδας, γιατί το μόνο που σκεφτόμουν είναι το τι θα απογίνουν οι
φωνές μου.
Θα τεμαχίσω τους ήχους μου σε μικρότερες ανασφάλειες για να τους
στριμώξω στο κουτί με τους αγέννητους έκφυλους φίλους, τα πριόνια και το
γρύλισμα.
Αφού πόνεσα, ίδρωσα και εκτέθηκα μέχρι να φτύσω τον πρώτο ήχο, έστρεψα
την προσοχή μου στα σωθικά μου, μήπως τυχόν βγουν πιο ανώδυνα οι άλλοι.
Στριφογυρίζοντας στις εμβρυικές μου διακλαδώσεις ένιωσα κάτι κρότους των
μέσα μου σπαραγμών. Ξέφυγα λίγο από την προσοχή μου, εκστασιασμένος
από την αλήθεια του ωμού και πρώιμου ήχου μου. Τιποτένιες κραυγές και
αμέτρητοι ασήμαντοι κρότοι -αυτοί που πριν ήταν μέσα μου και πάσχιζαν
να βγουν κοροϊδεύοντας με ότι ωρίμασαν- τυλίγονται με σεντόνια δάκρυα φθόγγους και ακολουθούν τον καταϊδρωμένο πρώτο ήχο στο μουγγό δρόμο
για το βίαιο τεμάχισμα.
Απόκοσμοι οι φόβοι των ήχων μου περιμένουν υπομονετικά -ίσως και κυνικάτον τεμαχισμό τους.

Τα πριόνια, που τόσο εμβληματικά, φανταζόμουνα θα 'κοβαν τους ήχους μου
ρυθμικά, με το ρυθμό του ράθυμου ζητιάνου, με ειρωνεύονταν επιδεικτικά,
κλειδωμένα στο ίδιο μου το κουτί. Ήξεραν ότι δε θα το άνοιγα, παρά μόνο
για να παραχώσω τους στριγκούς μου ήχους -θα φοβόμουνα μη δραπέτευε
καμιά προηγούμενη μου ανασφάλεια. Έτσι συμβιβάστηκα με την ιδέα να τους
τεμαχίσω με το πρώτο πράγμα που βρήκα μπροστά μου. Το δοξάρι απ’ το
κατατρεγμένο μου βιολοντσέλο. Στάθηκα τυχερός. Ήταν ο πιο δοξαστικός
θάνατος για τους ήχους μου και συνάμα η πιο ανελέητη ατίμωση για μένα.
Ήταν όμως και η έμπνευση που μου επέβαλε κάποια τυχάρπαστη τύχη - που δε
θα μου εμφανιζόταν ποτέ αυτούσια και επιρρεπής στη σκέψη μου.
Η ώρα για το τεμάχισμα ξύπνησε από το λήθαργο της και μου έδωσε επίσημη
άδεια να πετσοκόψω τις κραυγές μου, αφού πρώτα γύρισε το ρολόι της έντεκα
ώρες πίσω.
Ακουστική Ψυχανάλυση: Δεν ήμουν ενθουσιασμένος που θα απελευθέρωνα
τους φόβους μέσα από τους ήχους μου, ούτε που θα αναμείγνυα την απόγνωση
τα βήματα και το χρόνο σε ένα συνονθύλευμα που χορεύει. Ούτε όμως με
κατάθλιβε ο αποχωρισμός από τα έμβρυα - τους ήχους μου. Άκουγα μόνο μια
σιωπή παρά τις εκκωφαντικές στριγγλιές του δοξαριού πάνω στους φόβους.
Προτού κόψω το σαματά, συμμάζεψα τις χαλαρωμένες από την αναμονή
κραυγές και όπως ήταν έτσι όλες μαζί τις περιέλουσα με σκόνη και
υδροφθορικό οξύ για να καταλύσουν την αλκυλίωση των φόβων μου και να
ενισχύσουν τους ήχους. Βασικά, το μόνο που κατάφεραν είναι να ακούγονται
λίγο δυνατότερα οι στριγγλιές του δοξαριού. Με τυπικές διαδικασίες, λοιπόν,
από κει και έπειτα τους πετσόκοψα και πέταξα ότι μου ήταν άχρηστο στη
φωτιά. Φωτιά για την οποία προόριζα τους ήχους, αλλά και το κεφάλι μου,
αν δεν πετύχαινε η τομή. Τότε, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω αν επικρατούσε ο
δυνατότερος βαρβαρικός κρότος ή η πιο υπαρξιακή σιωπή. Έτρεξα να ξεφύγω,
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με πρόσχημα να ψάξω απεγνωσμένα το κουτί που θα προσπαθούσα να χωρέσω
τους ήρεμους πια φόβους - προφανώς ήταν φυγοπονία.
Ποτέ δε βρήκα το κουτί. Ίσως γιατί είχα καταχώσει εκεί μέσα τη σχετική
ανάμνηση για το πού το είχα βάλει. Ίσως πάλι να είχε γεννηθεί κάποιος από
τους εμβρυοκρατούμενους φίλους μου και ποτισμένος με τόσες ανασφάλειες
εκεί μέσα να πήρε το κουτί για τον εαυτό του. Για να το δείχνει στους δικούς
του φίλους και να ανανεώνει τη ματαιοδοξία του. Τώρα μάλλον τα πριόνια θα
γιορτάζουν την αμέτοχη απραξία τους.
Οι φόβοι που απέμειναν από τις κραυγές μου φοβήθηκαν ότι θα μείνουν
ανέστιοι. Έχασαν τη μόνη αξιοπρέπεια - τον κυνισμό τους - οι γελοίοι. Η
αλήθεια είναι πως κι εγώ φοβήθηκα κάποτε για τους φόβους μου. Νοιάστηκα
για το θάνατο τους. Μπορεί πάλι όμως να φοβήθηκα μην τους ξεσυνηθίσω.
Έτσι, στοργικά τους κατάπια κι άρχισα να φοβάμαι ότι θα ζουν για πάντα.
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Αγωγή είναι αυτό που μένει όταν έχουμε
ξεχάσει πια αυτά που μας έχουν διδάξει.
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