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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

αι αυτή τη χρονιά ο όμιλος της Δημιουργικής Γραφής 

αποτέλεσε έναν φιλόξενο χώρο, όπου οι μαθητές που 

συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την 

εμπειρία και τη γοητεία της συγγραφικής απόπειρας. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία ξεδίπλωσαν την ψυχή 

τους και τη σκέψη τους, και ανακάλυψαν τα ταλέντα τους 

και τη μαγεία του πεζού αλλά και του ποιητικού λόγου.

Στην παρέα αυτή είχαμε φέτος και ευκαιριακούς επισκέπτες που θέλη-

σαν να ζήσουν μαζί με τους τακτικούς θιασώτες της δημιουργικής γρα-

φής την εμπειρία της συγγραφής και φαίνεται ότι την απόλαυσαν. Έτσι 

στο έντυπο αυτό φιλοξενούνται και τα δικά τους κείμενα.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κο Μιχάλη Αντωνόπουλο, για 

την εξαιρετική γραφιστική του επιμέλεια, που έδωσε στο αγαπημένο 

μας έντυπο μετά από 7 χρόνια και έναν αέρα στιλιστικής ανανέωσης.

Καλή ανάγνωση,
Μαρία Αρβανιτάκη

K
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Χωρίς μάσκες
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

ε λένε Σοφία, αλλά λίγοι με φω-
νάζουν έτσι. Οι περισσότεροι με 
φωνάζουν Σοφάκι, και ομολογώ 
πως μ’ αρέσει πολύ, πολύ περισ-
σότερο! Αν έπρεπε να είμαι για 
κάτι γνωστή, αυτό θα ήταν το χα-
μόγελο, το οποίο δεν θέλει να με 

αποχωριστεί, ή μάλλον εγώ δεν το αφήνω να φύ-
γει! Φοβάμαι για ο,τιδήποτε μπορεί κανείς να φα-
νταστεί, και είμαι εξαιρετικά ανασφαλής και αγ-
χώδης, πράγμα που προσπαθώ – ανεπιτυχώς βέ-
βαια – να περιορίσω. Μου λείπει επίσης η υπομο-
νή, την οποία πρέπει να αρχίσουν να μοιράζουν, 
ώστε να την αποκτήσω κι εγώ επιτέλους. Από την 
άλλη όμως, μπορώ να πω πως έχω μια ικανοποιη-

τική δόση χιούμορ, καθώς και μπόλικη τρέλα. Αγα-
πώ πολύ την κιθάρα μου, την οποία συγκαταλέγω 
στους καλύτερούς μου φίλους, και της ζητώ συγ-
γνώμη, γιατί την κούρασα πολύ τον τελευταίο και-
ρό! Αγαπώ να παγιδεύω με τον φακό της μηχανής, 
στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές αναμνή-
σεις και αναμνήσεις που δε θέλω να ξεχάσω. Και 
στο χρόνο που πέρασε, και που συνεχίζει να κυ-
λάει, αγάπησα να αποτυπώνω και να γράφω στο 
χαρτί όλα όσα σκέφτομαι και αισθάνομαι. Κλείνο-
ντας, θα γράψω πως η ζωή είναι σαν τη μουσική· 
έχει υφέσεις, έχει διέσεις, σαν μια μελωδία που 
ηχεί όμορφα σε εκείνους που ξέρουν να την ακού-
νε. Αν και εγώ δηλώνω, πως -για την ώρα τουλά-
χιστον- δεν ανήκω ανάμεσα σ’ αυτούς! 

M

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

ου αρέσουν οι νύχτες. Το σκο-
τάδι πλημμυρίζει το δωμάτιο και 
εγώ κολυμπάω στο μελανότε-
ρο της αβύσσου. Μου αρέσει 
και η θλίψη. Πρέπει να το παρα-
δεχτώ. Μισώ τις Κυριακές. Γιατί 
να υπάρχει μια μέρα τόσο κενή; 

Δεν έχω βαρεθεί ακόμη τα Σαββατόβραδα. Αντι-
θέτως με γεμίζουν. Λατρεύω τη βροχή. Δε θα συ-
νηθίσω ποτέ το αίσθημα του νερού. Τόσο ελα-
φρύ, μα τόσο δυνατό. Σε αγκαλιάζει με αγάπη. 
Έχω κουραστεί να σκέφτομαι. Δεν αντέχω άλλο. 
Διχάζομαι ανάμεσα σε δύο πλευρές. Αυτή είναι η 
αλήθεια. Δύσκολη η ζωή. Ευτυχώς υπάρχουν φι-

λίες. Οι αληθινές. Δυστυχώς δεν κρατάς τις ίδιες 
για πάντα. Το ξέρω αυτό. Ανανεώνονται. Φοβά-
μαι το μέλλον. Ο μεγαλύτερος φόβος μου ίσως 
είναι αυτός. Πρέπει να αρχίσω να κρατάω το πα-
ρόν. Προσπαθώ. Μερικές φορές νιώθω το χρό-
νο να περνάει μέσα από τα χέρια μου σαν άμ-
μος. Είμαι ακόμη 17. Λες το πέταγμα να είναι κι 
αυτό μια υποχρέωση; Όχι, μου αρέσει να πετάω. 
Μόνο τότε είμαι λίγο πιο ελεύθερη. Απομακρύνο-
μαι λίγο από την αλυσίδα μου. Καθένας μας έχει 
όνειρα που ίσως όμως γίνουν καπνός. Εγώ θα 
παλέψω. Θα παλέψω όπως έκανα πάντα. 
Σιωπηλά αισιόδοξη. 

M

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε Λ Ε Α Ν Ν Α  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Β Ε Λ Η
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Με λένε Πέννυ και είμαι στη Γ’ Λυκείου. Έχω δύο 
πανέμορφα σκυλιά, τα οποία υπεραγαπώ. Λα-
τρεύω τις ατελείωτες συζητήσεις με φίλους. Εύ-
χομαι όλα μου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν 
και να κατορθώσω να επιτύχω τους στόχους μου. 
Μου αρέσουν τα ταξίδια και θέλω να γυρίσω όλο 
τον κόσμο. Αυτά! 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Π Ε Ν Ν Υ  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ω Τ Η
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Με λένε Σήλια και είμαι μαθήτρια της Γ’ Λυκείου. Τι 
να πρωτοπώ δεν ξέρω! Αγαπώ το καλοκαίρι, τους 
φίλους μου, τη μουσική και φυσικά τα ταξίδια. 
Μου αρέσει να ζω για το τώρα, αφού αυτό έχει ση-
μασία τελικά. Ελπίζω όταν μεγαλώσω να γίνω μια 
ανεξάρτητη, επιτυχημένη γυναίκα, που θα πραγμα-
τοποιεί όλα τα τρελά όνειρά της. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Η Λ Ι Α  Γ Ι Α Κ Ο Υ Μ Α Κ Η
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Με λένε Κατερίνα 
και είμαι απ’ την Αθήνα. 
Είμαι κλειστή στον εαυτό μου 
γιατί δεν συμπαθώ τον διπλανό μου. 
Θέλω να με επαινούν 
για να συνεχίζω
αλλιώς εγώ τα παρατώ
και παύω να πασχίζω. 
Μου αρέσει ο ύπνος ο βαθύς
και όταν με ξυπνάνε
αμέσως φεύγουν μακριά
καμία κλωτσιά μη φάνε. 
Αγαπώ την τηλεόραση 
μα έχω να δω καιρό
και φυσικά γι’ αυτό, φταίει 
μόνο το σχολειό. 
Την οικογένεια την έχω
στην πιο ψηλή την σκάλα
και όταν την υποτιμούν 
ενοχλούμε εγώ τα μάλα. 
Ξανθός / μελαχρινός 
εμένα δε με νοιάζει 
αρκεί να είναι Γερμανός 
και να με αγκαλιάζει. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Σ Τ Α Τ Η Ρ Η

Η μπίρα πιο γλυκιά από το ούζο 



18



19

ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Αυτή δεν είναι η καλύτερη περίοδος 
για να περιγράψω τον εαυτό μου, 
αλλά τέλος πάντων. Είμαι η Μαριάν-
να και είμαι μαθήτρια της Γ’ Λυκεί-
ου στη Θεωρητική Κατεύθυνση. Παί-
ζω κιθάρα. Αν έπρεπε να πω κάτι για 
εμένα τώρα, δεν ξέρω τι θα έλεγα. 
Νομίζω ότι η φετινή χρονιά έχει αλ-
λάξει πολύ τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζω ό,τι συμβαίνει. Μάλ-
λον με βοήθησε να ωριμάσω. Γενικά 
με προβληματίζουν διάφορα πράγ-
ματα και είμαι περίεργη. Όμως πά-
ντα αισιόδοξη! 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α  Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ποια είμαι τελικά;
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Είμαι η Ίνα Καστρίτη, τελειώνω την τρίτη Λυ-
κείου και θέλω να γίνω αρχαιολόγος. Από 
μικρή μου άρεσε η φύση και λάτρευα τα ζώα, 
γιατί με ενθουσίαζαν. Καμιά φορά νευριά-
ζω με τους γύρω μου, χωρίς να μου φταί-
νε σε τίποτα, επειδή είχα μια άσχημη ημέρα, 
αλλά προσπαθώ να το ελέγξω. Το θετικό με 
εμένα είναι ότι μ’ αρέσει το χιούμορ και να 
κάνω καινούριες γνωριμίες. Θέλω πάνω απ’ 
όλα να είμαι αισιόδοξη και να χαίρομαι όλες 
τις ωραίες στιγμές της ζωής μου. Νομίζω θα 
θυμάμαι για πάντα το σχολείο που τελείωσα 
και τους φίλους που έκανα. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι Ν Α  K A Σ Τ Ρ Ι Τ Η
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Σχεδόν 18 χρονών, υποψήφια Πανελληνίων και 
μαθήτρια της Ελληνογερμανικής Αγωγής, στιγμα-
τισμένη από την ψυχοφθόρα διαδικασία των εξε-
τάσεων. 
Παρόλα αυτά ονειρεύομαι ένα ευτυχισμένο μέλ-
λον και προσπαθώ για αυτό. Με ευχαριστεί να χο-
ρεύω και αυτό κάνω για να νιώσω καλά. Με δι-
ασκεδάζει να ακούω μουσική, να βλέπω ταινίες 
και να γεύομαι καλό φαγητό. Απολαμβάνω την πα-
ρέα των φίλων μου και εκτιμώ τις συζητήσεις μαζί 
τους. Ζω για το σήμερα και παλεύω για το αύριο. 
Είμαι η Κωνσταντίνα Αρβανίτη.  

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Η
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Με λένε Γιώργο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και 
πολύ ανοιχτός, δε χωνεύω εύκολα. Η ζωή μου χα-
ρακτηρίζεται από βαρεμάρα, φαγητό και λίγη γκρί-
νια. Μπορώ να πω ότι η αίσθηση του θανάτου και 
γενικά κάτι που είναι σκοτεινό με γοητεύει. Εκνευ-
ρίζομαι εύκολα, αν και δεν το δείχνω. Είμαι ένας 
που του αρέσει η 10η εντολή (ευλόγησον) και γε-
νικά η άλλη πλευρά του ανθρώπου. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Με λένε Χριστίνα και είμαι μαθήτρια της Γ' Λυκεί-
ου. Τρία πράγματα αγαπώ πιο πολύ, τις τέχνες, ιδί-
ως τον κινηματογράφο, τα ζώα και τους λαχανο-
ντολμάδες.  

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α  Β Ε Ρ Ω Ν Η
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Από το φακό στο χαρτί
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ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

Μια ιστορία δύσκολη
Μια μέρα, στο σκοτάδι 
Μια μέρα ο ήλιος έσβησε
Και χάθηκε στο βράδυ 

Μια πόρτα, τότε έκλεισε
Στα όνειρα μόνο ανοίγει 
Και αυτή η σιωπή, η δυνατή 
Φωνάζει, δεν μ’ αφήνει  

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Φως από σκοτάδι
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ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

ταν χειμώνας όταν γνωρίστη-
καν για πρώτη φορά. Εκείνος 
την ερωτεύτηκε αμέσως. Εκεί-
νη όμως όχι. Θα έπρεπε να της 
αποδείξει πως την αγαπούσε, 
γιατί αυτή πίστευε στην αγάπη, 
στην παντοτινή, δεν ήταν όμως 

διατεθειμένη να δώσει έτσι εύκολα την καρδιά 
της σε έναν νεαρό που ήξερε πως θα έφευγε σύ-
ντομα για τον πόλεμο. Φοβόταν… φοβόταν πολύ. 
Εκείνος, όμως, δεν φοβήθηκε ούτε στιγμή. Της 
έδωσε την καρδιά του και υποσχόταν πως θα την 
αγαπούσε για πάντα. Αυτό το «για πάντα» θα ρί-
ζωνε βαθιά μέσα της, αυτό θα της ξέσκιζε την 
καρδιά, γιατί το πίστευε, τον πίστευε, τον αγαπού-
σε κι αυτή τόσο όσο δεν είχε αγαπήσει ποτέ κανέ-
ναν. Ποτέ όμως, δεν του το’ πε, ποτέ. 
Έφτασε η ώρα που έπρεπε να τον αποχαιρετήσει. 
Τον φίλησε και τον αγκάλιασε. Μέσα της θρηνού-
σε, δεν είπε όμως τίποτα. Της είπε «θα σου γρά-
φω» «κι εγώ» απάντησε αυτή. «Σ’ αγαπώ» της 
είπε πάλι, καθώς η φωνή του χανόταν. Αυτή δεν 
είπε τίποτα. Τα μάτια της βούρκωσαν κι ύστερα ξέ-
σπασε. Τον αγαπούσε. 
Έτσι, πέρασε ένας χρόνος με εκατοντάδες γράμ-
ματα να «πηγαινοέρχονται», χιλιάδες «Σ’ αγαπώ» 
γραμμένα με κεφαλαία και μια ατέρμονη προσμο-

νή. Τον περίμενε, θα τον περίμενε για πάντα. Δεν 
είχαν περάσει πέντε μήνες και τα γράμματα του 
γίνονταν ολοένα και λιγότερα. Δεν ανησύχησε. 
Όταν όμως σταμάτησε να της γράφει και ο καιρός 
περνούσε, τότε ανησύχησε. Νόμιζε πως δε θα τον 
ξαναέβλεπε ποτέ. Όμως αυτός ζούσε. Της έστειλε 
ένα τελευταίο γράμμα που έλεγε πως ήταν καλά. 
Αυτό μόνο, χωρίς ένα «Σ’ αγαπώ» από αυτά τα χι-
λιάδες που της έγραφε. Τίποτα. 
Δεν άργησαν να φτάσουν τα νέα. Αυτός πράγμα-
τι ζούσε, όμως με κάποια άλλη, την οποία μάλιστα 
σκόπευε να παντρευτεί.
Το «για πάντα» ηχούσε ξανά και ξανά στο μυαλό 
της, την πλήγωνε, την πονούσε.
Οι μήνες περνούσαν, κι αυτή βυθισμένη στη θλί-
ψη της. Ώσπου μια μέρα - ποιος να το περίμενε - 
κάποιος της χτύπησε την πόρτα. Ήταν Αυτός. Για-
τί είχε έρθει; Τι ζητούσε; Τι ήθελε από αυτή; Δεν 
μπορούσε να τον κοιτάζει.
Αυτός της ψιθύρισε «Συγχώρεσέ με», «Σε παρα-
καλώ». Εκείνη δαιμονίστηκε. Μα πώς, πώς ήταν 
δυνατόν να της ζητούσε κάτι τέτοιο, τώρα που είχε 
συνηθίσει την απουσία του, την απώλειά του.
«Ποτέ» απάντησε.
Εκείνος έφυγε. Δάκρυα κυλούσαν στα μάτια του. 
Είχε μετανιώσει. Την αγαπούσε ακόμα. Κι εκείνη.  

Η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Π Ε Ν Ν Υ  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ω Τ Η

Για πάντα…;
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ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

ια ευτυχισμένη οικογένεια ενω-
μένη να μην μπορεί να τη χαλά-
σει και να την διαλύσει κανείς 
και τίποτα. Παίζαμε συνέχεια με 
τον μπαμπά και τη μαμά κρυφτό ο 
μπαμπάς το τράβαγε βίντεο. 
Εγώ δεν φόρεσα ποτέ πιπίλα, 

γιατί μου τις έπαιρνε η αδελφή μου. Να ήμασταν 
μόνο οι τέσσερις μας! Οι σχέσεις μας με τους άλ-
λους υπήρχαν, μα ήταν τυπικές. Να μη μεγαλώνα-

με ποτέ και να μη φεύγαμε από αυτό το σπίτι! Όταν 
με τάιζε η μαμά μου μέχρι να διανύσει το κουτάλι 
την απόσταση από το πιάτο στο στόμα μου, έβα-
ζα τα κλάματα, γιατί πείναγα συνέχεια. Έβλεπα τη 
μαμά με το μπιμπερό και ξάπλωνα μέσα στο κρε-
βάτι για να το πιω. Ναι ήμουν σε όλες τις φωτο-
γραφίες τόσο χαρούμενη, επειδή έχω μια κατα-
πληκτική, ιδανική οικογένεια και της χρωστάω 
πολλά. 
Ελπίζω κι εγώ να αξιωθώ μια τέτοια στο μέλλον. 

M

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Σ Τ Α Τ Η Ρ Η

Μια υπέροχη ζωή 
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ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΟ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

ερνούσε η ώρα και εγώ βυθιζό-
μουν ολοένα και περισσότερο στο 
σκοτάδι του δωματίου. Για ακόμη 
μια φορά σκεφτόμουν εκείνα τα 
χρόνια, πόσο γρήγορα χάθηκαν. 
Αναμνήσεις θολές. Μα φυσικά 
πώς μπορούσα να ξεχάσω;

Την παλιά μου ευτυχία; Ποτέ! Συγκεκριμένα θυμά-
μαι εκείνη τη δύσκολη εποχή. Πίεση, άγχος, μα μο-
ναξιά ποτέ, αφού είχα εκείνη. Το ότι δε θα χαθού-
με ποτέ, το θεωρούσα δεδομένο. Τότε. Ανακαλώ 
στη μνήμη μου τα Σαββατόβραδα, όταν βγαίναμε, 
που χανόμασταν μαζί στα στενά του κέντρου της 
Αθήνας. Φυσικά εκείνη τα είχα μάθει καλά. Εκεί 
κοντά, θυμάμαι, έμενε. 
Μου έρχονται στο μυαλό εκείνες οι τηλεφωνικές 
συζητήσεις για τους καβγάδες που είχαμε, στο Δη-
μοτικό, οι οποίοι τώρα είχαν μετατραπεί σε αστεία. 
Γελούσα πολύ μαζί της. Δεν χρειαζόμουν τίπο-
τα άλλο παρά την παρουσία της, για να μου φτιά-
ξει τη μέρα. Θυμάμαι κάθε έξοδο μαζί της, κάθε 
γέλιο αλλά και τις σοβαρές συζητήσεις μας. Ήταν 
το μόνο άτομο στο οποίο εκφραζόμουν ελεύθερα, 
χωρίς να χρειαστεί να σκεφτώ. Ένιωθα ολόκλη-
ρη. Ανησυχούσα πολύ για το αν θα τα κατάφερνε. 
Τελικά πέρασε εκεί που ήθελε και ηρέμησε επιτέ-
λους. Ηρέμησα κι εγώ μαζί της. Παρ’ όλα αυτά η 
αγωνία για το τι θα γίνει, αφού θα αποχωριστού-
με κυριαρχούσε στο κεφάλι μου. Δεν μπορούσα 

να φανταστώ τι θα έκανα αν την έχανα. «Όλα καλά 
θα πάνε», μου χαμογέλασε, «είπαμε μαζί θα γερά-
σουμε» και μου έκανε εκείνη την περίφημη γκρι-
μάτσα, που σουφρώνει τα χείλη και γουρλώνει 
τα μάτια της. Ένιωθα ευγνώμων. Ευγνώμων που 
είχα τη δυνατότητα να νιώσω αυτό το δέσιμο που 
νόμιζα ότι ποτέ δε θα έβρισκα. Μου φαίνεται αδύ-
νατο να μην χαμογελάω κάθε φορά που τη βλέ-
πω. «Τι εννοείς, δηλαδή, είμαι γελοία;» ρωτούσε 
σοβαρά, θαρρείς πως το είχε πάρει κατάκαρδα. 
Αλλά όχι, τίποτα δεν την ένοιαζε. Σαν μια ελεύθε-
ρη χίπισσα. Το στιλ της μοναδικό και τα μαλλιά της 
ξεχώριζαν στο πλήθος. Θυμάμαι τον τρόπο με τον 
οποίο κάπνιζε, λες και ξέφευγε για μια στιγμή από 
το δίχτυ της δυστυχίας. 
Ήμασταν διαφορετικές, αυτό ήταν το μόνο σίγου-
ρο. Αλλά ο τρόπος που ταιριάζαμε μοναδικός. Με 
απασχολούσε το ζήτημα του άλλου μισού. Εκνευ-
ριζόμουν. Μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια 
θεωρία ή μάλλον μια υπόθεση τόσο απόλυτη; Εί-
χαμε έναν δικό μας κόσμο. Τέρμα. Αυτό μου αρ-
κούσε. 
«Πάμε βόλτα;» με ρώτησε και με έβγαλε από τις 
σκέψεις μου. Δεν είχε καταλάβει ότι ταξίδεψα. Δεν 
χρειαζόταν. 
Τα τσιγάρα έσβησαν και σηκωθήκαμε. Κατεβαίνα-
με την κατηφόρα που ήταν καλυμμένη από γρασί-
δι καθώς ο ουρανός ρουφούσε το σκοτάδι. Ήμουν 
σίγουρα εκεί, ήμουν σίγουρα μαζί της. 

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε Λ Ε Α Ν Ν Α  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Β Ε Λ Η

Μια φωτογραφία
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Cinema Paradiso
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CINEMA PARADISO

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α  Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

λλάζει ο άνθρωπος όσο περ-
νά ο καιρός ή μήπως όχι; Γενι-
κά είναι δύσκολο ή και αδύνατο 
να αλλάξει κάποιος, όσος καιρός 
κι αν περάσει. Ίσως να ωριμάσει 
ή ίσως να ευτελίσει τη ζωή του 
εξαιτίας των απωθημένων του. 

Όσο δυνατός, ανεξάρτητος κι αν φαίνεται κάποιος, 
αργά ή γρήγορα συνειδητοποιεί ότι είναι ο ίδιος 

άνθρωπος που ήταν πάντοτε. Τίποτα δεν αλλάζει 
οριστικά, φτάνει να βρούμε την κατάλληλη αφορ-
μή, να μας το υπενθυμίσει, να ενεργοποιήσει αυτή 
μας την κρυμμένη και ξεχασμένη ιδιότητα. 
Επιστρέφοντας στα παλιά θυμάσαι ποιος ήσουν, 
ποιος θα ήθελες να ήσουν και συνειδητοποιείς ότι 
δεν έχεις αλλάξει και πολύ. Απλά και μόνο με μια 
επιστροφή σύντομη στο παρελθόν, όπως στο πα-
τρικό σου σπίτι.  

Α
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CINEMA PARADISO

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε Λ Ε Α Ν Ν Α  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Β Ε Λ Η

Γιατί αφού φύγεις μακριά, φοβάσαι να γυρί-
σεις στα παλιά· όλα έχουν αλλάξει ή πρόκειται 
τα λίγα εναπομείναντα, να χαθούν. 
Το μέρος όπου μεγάλωσε ο Τότο καταστράφη-
κε μπροστά στα μάτια του. 
Η αγάπη του η πρώτη, και μάλλον η μοναδική, 
δεν ξαναβρέθηκε στον ίδιο δρόμο με εκείνον. 
Χάθηκε για πάντα. 
Τον καλύτερό του φίλο τον αποχαιρέτησε μια 
και καλή. 

Νοσταλγία
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CINEMA PARADISO

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Είναι κάτι στιγμές, που φεύγεις μακριά. Ξέχα-
σες να κοιτάξεις πίσω, ξέχασες να πεις ένα 
«σ’ αγαπώ», ένα συγγνώμη… Και κάποτε θα 
’ρθει η στιγμή που θα επιστρέψεις. Ίσως να σε 
ξέχασαν, ίσως όλα να ερήμωσαν, ή τουλάχι-
στον στα δικά σου μάτια να φαντάζουν ερημω-
μένα. Έμειναν μόνο κάτι αναμνήσεις χαραγ-
μένες στην καρδιά, ενώ όλα τα άλλα χάθηκαν 
στης λήθης και του χρόνου τη σιωπή… και εσύ 
να ψάχνεις για μια αγκαλιά και μια αγάπη.  
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CINEMA PARADISO

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α  Β Ε Ρ Ω Ν Η

Κι όμως πόσο τελικά μοιάζει η ζωή με μια ταινία. 
Κάθε σκηνή είναι μια διαφορετική εμπειρία. 
Εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές της και πολλές 
φορές και οι σκηνοθέτες της.  
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CINEMA PARADISO

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Η

Ο έρωτας και η πρώτη νεανική αγάπη με ευαι-
σθησία και ρομαντισμό. 
Εμπιστοσύνη, σεβασμός και αμοιβαία εκτίμηση 
που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ δύο ανθρώ-
πων ανεξαρτήτου ηλικίας. 
Ο «αργός» κινηματογράφος, που δε θυμίζει τόσο 
τον πιο γρήγορο και γεμάτο ένταση αμερικανικό, 
σου δίνει χρόνο να κατακτήσεις τα γεγονότα και 
να απολαύσεις την ταινία.  
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CINEMA PARADISO

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Σ Τ Α Τ Η Ρ Η

Κάθε σκηνή μιλούσε στην ψυχή μου. 
Το τέλος ήταν τόσο θλιβερό που 
ήθελα εκείνη τη στιγμή να αλλάξει. 
Για μένα ο Τότο και η Έλενα θα είναι πάντα μαζί.  
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Περασμένα
αλλά όχι

ξεχασμένα
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ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ  ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

-Δεν το πιστεύω! Ο Παπαδόπουλος! 
-Με συγχωρείτε;
-Παπαδόπουλο δεν σας λένε;
-Μάλιστα. Εσείς ποιος είστε;
-Θεοδωρόπουλο με λένε. Ορφέα Θεοδωρόπου-
λο. 
-Κάτι μου θυμίζει αυτό. 
-Σκηνή 34. Ήμασταν στην ίδια κουκέτα στο στρα-
τό τη χρονιά του ’64. 
-Ωχ, ο Ορφέας. Πού είσαι, Ορφέα μου! Πάνε 
τόσα χρόνια!! 
-Αυτό ξαναπέστο, φίλε μου. Πάει, γεράσαμε πια. 
-Τι κάνεις; Η οικογένεια; Η γυναίκα σου;

-Έφυγε. 
-Οι γιοι σου. 
-Ο ένας έφυγε κι αυτός από ατύχημα. Ο άλλος 
σπούδασε, αλλά τον βρήκε ανεργία. Δύσκολοι 
καιροί. 
-Πολύ λυπάμαι. 
-Εσύ; Τι έγινες; Το πόδι σου;
-Εεε όπως βλέπεις από τότε ακόμη κούφιο είναι. 
Εγώ μόνος μου έμεινα. Ούτε οικογένεια, ούτε 
καλό. Ποιος μπορεί να αγαπήσει έναν κουτσό 
σαν και μένα;
-Είσαι όμως ήρωας. 
-Πάνε αυτά, σάπισα.  

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε Λ Ε Α Ν Ν Α  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Β Ε Λ Η

Η σειρά του ’64
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ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ  ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

-Άννα; Εσύ εδώ;
-Συγγνώμη, κυρία μου, σας ξέρω;
-Έλα, βρε Άννα, δεν με γνώρισες, σ’ όλο το Δη-
μοτικό τελευταίο θρανίο μαζί καθόμασταν. 
-Δεν το πιστεύω, Ηλέκτρα!! 
-Ποια Ηλέκτρα, καλέ, η Κάτια είμαι. 
-Α! Η Κάτια, κοίτα να δεις…
-Τι κάνεις, βρε ψυχή; Όλα καλά;
-Καλά, καλά. Εσύ παντρεύτηκες;
-Παντρεύτηκα αμέ, και έχω και τρία ζιζάνια. 
-Α παντρεύτηκες κιόλας. Και δεν μου λες, πλού-
σιος και ωραίος;
-Τι ρωτάς καλέ; Τον ξέρεις. 
-Τον ξέρω; Από πού;
-Φιλενάδα, δεν θα το πιστέψεις, αλλά παντρεύτη-
κα τον Γιάννη. 
-Τι;;; Τον Γιάννη, μα μα μα αυτός είναι κούκλος. 
-Μμμμ. Όντως και συνεχίζε… χαχα
-Μα καλά με εσένα; Πώς;
-Αχ, άσε φιλενάδα, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Να 
φανταστείς, κάθε μέρα ξυπνάω και βρίσκω στο 
μαξιλάρι μου ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο και 
ένα σημείωμα «Καλημέρα και σ’ αγαπώ». Κάθε 
μέρα είναι διαφορετική. 
-Μμμμ μπράβο, μπράβο! Βέβαια θυμάσαι ότι ο 
Γιάννης με εμένα ήταν κολλημένος σε όλο το δη-

μοτικό. 
-Άννα μου, συγγνώμη, αλλά εγώ το αντίθετο θυ-
μάμαι. Τέλος πάντων, τέρμα με μένα, εσύ; Βρή-
κες τον τυχερό;
-Κοίτα, η αλήθεια είναι πως με κυνηγάνε πολλοί, 
αλλά εγώ είμαι αφοσιωμένη στην καριέρα μου. 
-Αλήθεια. Με τι ασχολείσαι;
-Μα έγινα δημοσιογράφος. Δεν με βλέπεις στην 
τηλεόραση; Στο κανάλι «Τηλεβόας». 
-Συγγνώμη, Άννα μου, αλλά δεν το γνώριζα το 
κανάλι. Αλήθεια; Συγγνώμη. Και τι εκπομπή 
έχεις; Πολιτική; Οικονομική; Ειδήσεις;
-Τι λες καλέ; Είμαι παρουσιάστρια της εκπομπής 
«Κουβέντα στην κουβέντα». Πάταγο κάνω. Έχω 
και fan. Εσύ, νοικοκυρούλα έμεινες να φαντα-
στώ. 
-Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν παρέμεινα στο νοι-
κοκυριό. Σπούδασα στον Καναδά γραφολόγος 
και σήμερα έχω δικό μου γραφείο στη Γλυφάδα. 
-Α σπούδασες κιόλας ε; Μπράβο, μπράβο! Κοίτα 
η Κάτια επιτυχία! Να σου πω όμως, επειδή εγώ 
έχω και εκπομπή σε λίγο, να σε αφήνω. Να πας 
και στον Γιάννη σου. 
-Εντάξει φιλενάδα μου, μη χαθούμε όμως ε; Να 
βγούμε και με το Γιάννη. Πιστεύω, θα χαρεί πολύ 
να σε δει. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Σ Τ Α Τ Η Ρ Η

Ας πούμε… φίλες
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ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ  ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια τελικά; Σαν την ώρα 
που κυλάει τόσο γρήγορα και δεν καταλαβαίνεις 
πώς πέρασε ο καιρός. Ένα χειμωνιάτικο πρωινό 
σε ένα πάρκο η κολλητή μου κι εγώ καθόμασταν 
και μιλάγαμε ώσπου…
-Ωχ. 
-Τι έγινε;
-Βάζω στοίχημα ότι αυτός είναι ο Άρης. Δες, δες!
-Μα ποιος Άρης;
-Ο Άρης από το δημοτικό, αυτός μωρέ με τα ξαν-
θά μαλλάκια και τα μεγάλα γυαλιά. Που πηγαίνα-
με μαζί κάθε απόγευμα στην παιδική χαρά και μετά 
για παγωτό στη Δωδώνη. 
-Ααα ναι. 
-Λοιπόν, πάω να του μιλήσω. 
Η φίλη μου δεν ήλθε, αφού πήγε πιο δίπλα να μι-
λήσει στο τηλέφωνο. 
-Συγγνώμη;

-Παρακαλώ. 
-Είσαι ο Άρης;
-Ε ναι, με ξέρετε από κάπου;
-Η Μαρία είμαι από το δημοτικό, που μου τραβού-
σες τα κοτσίδια. 
-Μα κυρία μου, τι λέτε, ούτε καν σας ξέρω. 
-Μαααα. 
-Σας παρακαλώ, μην με καθυστερείτε. Έχω ένα 
επείγον meeting και βιάζομαι. Καλή σας μέρα. 
Καθώς έφευγε τον έβλεπα και ολοένα σιγουρευ-
όμουν περισσότερο ότι ναι, ήταν αυτός. Αλλά για-
τί να μην το παραδεχθεί και γιατί να με αποφύγει; 
Δεν ξέρω, το μόνο που κατάλαβα είναι ότι είχε αλ-
λάξει, τα πάντα πάνω του δεν θύμιζαν τον παλιό 
Άρη, το χαμογελαστό αυτό παιδί, που τόσο αγα-
πούσα. Για μια στιγμή γύρισα πάλι να κοιτάξω, μα 
αυτός ήδη κοιτούσε…
 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ

Μια τυχαία συνάντηση
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ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ  ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

Κάθομαι στο καφενείο, παίζοντας τάβλι και ρου-
φώντας ελληνικό καφέ. 
-Κοίτα. Πάλι εξάρες έφερες, ρε Κώτσο; Άντε από 
δω. Διπλό το πήρες. Ξανά! 
-Πάψε πια την γκρίνια. Οπ… κοίτα ποιος ήρθε, ο 
Γιάννης, ο φίλος που σου ‘λεγα. Πρώτη του φορά 
στα λημέρια μας. Εεε… Γιάννη, έλα δω. Έλα να 
σου γνωρίσω τον παλιόφιλο τον Αριστείδη. 
-Κώτσο μου, κοίτα που κατάντησα, σε καφενείο. 
-Γειας σας, Αριστείδης. 
-Χάρηκα, Γιάννης. Μα κάτσε, κάτσε μια στιγμή. 
Άρη εσύ; Άρη, παλιοσειρά, πού ‘σαι βρε;
-Παπαδόπουλε, εσύ; Μα δεν το πιστεύω Κώτσο. 
Να ξέρεις τον Γιαννάκη και να μην μου το ‘χεις 
πει; Καλά ε, και εσύ Παπαδόπουλε, ίδιος είσαι, 
άτιμε. 
-Και εσένα όμως, με το μουστάκι σε άφησα με το 

μουστάκι σε βρίσκω; 
-Εε… τα κιλάκια μου τα πήρα. 
-Κάτσε εδώ, να πούμε στον Κώτσο τις ιστορίες 
από τα τότε χρόνια. Αχ Κώτσο, άκου ‘δω τι κά-
ναμε. Θυμάσαι τον ηλίθιο τον λοχία με το γελοίο 
όνομα. Πώς ήταν το όνομα, Κουτσεδάκης;
-Α ναι, ο βλάχος ο Κουκουτσάκης, ο αλλήθωρος. 
Χαχαχα. Χάζι που κάναμε με δαύτον. 
-Να σαν εκείνη την φορά που είχαμε πάρει το 
καπέλο του και εκείνος το ‘ψαχνε, το ‘ψαχνε και 
εμείς δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τα γέ-
λια. 
-Ε, ντροπή σας. Ο Κουκουτσάκης, ο βλάχος, ο αλ-
λήθωρος είναι ο μπάρμπας μου. Φτου σας.
Μετά από αυτό μπορεί εγώ και ο Γιάννης να ξα-
ναβρεθήκαμε, ο Κώτσος όμως δεν μίλησε σε κα-
νέναν μας ξανά. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Η

«Μια τυχαία ατυχία»
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Απολογισμοί
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

λλη μια βροχερή και στενάχωρη 
μέρα στην Αθήνα. Δουλειά και 
πλήξη. Δυσαρεστημένοι πελά-
τες για τα οικονομικά τους που 
θέλουν να πάρουν τη σύνταξή 
τους και να εκταμιεύσουν χρή-
ματα. Τι βαρετά…

Επιτέλους πήγε 3 η ώρα. Ώρα να σχολάσω και 
να πάρω το αμάξι να βάλω και την Πάολα στη δι-
απασών, έως ότου φτάσω στον ναό της τρίχας. 
Θα γίνω πάλι μια κουκλίτσα. Ανεβαίνω το δρόμο! 
Ένα κίτρινο σχολικό. Τι μου θύμισε τώρα; Αυτό το 
πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον, τους νεανι-
κούς έρωτες, αλλά και τις κοπάνες. Ενίοτε διάβα-
ζα. Τα παιδιά στο σχολικό με κοιτάνε και φαίνεται 
να σχολιάζουν το ντύσιμό μου. Δεν καταλαβαίνω 
το λόγο. Φοράω απλά ένα λεοπάρ φόρεμα, μια 
χρυσή ζώνη και τακούνια ασορτί με το κόκκινο 
μαλλί μου. Ευτυχώς, ο εκνευρισμός από αυτό το 

κοζάρισμα δεν φαίνεται, λόγω των μυγογυαλιών 
μου και του άφθονου σοβά που έχω βάλει. 
Πού να καταλάβουν, τι θα πει ομορφιά μετά τα 
50; Δεν αντιλαμβάνονται την ευτυχία που είμαι 
ακόμα καλοστεκούμενη. Ενώ οι παλιές συμμαθή-
τριές μου έχουν χοντρύνει, ασχημύνει και έχουν 
χάσει κάθε θηλυκό από πάνω τους. 
Η οικογένεια φέρνει την ευτυχία ... Μπούρδες. 
Εγώ ένα ξέρω: ζω μόνη μου, απολαμβάνω τον 
έρωτα, ψωνίζω, καπνίζω, μεθώ και δε δίνω λόγο 
σε κανέναν. Αυτό θα πει ευτυχία.
Ή μήπως όχι. Μήπως τελικά απέτυχα στη ζωή 
μου, μήπως κατάντησα μια κενή γεροντοκόρη, 
που σκορπάει χρήματα ασύστολα σε λούσα; Αυ-
τές έχουν κάνει παιδιά, εγώ έχω τη μικρή Λού-
συ, το πανέμορφο ντυμένο πάντα ροζ τσιουάουά 
μου. Τι λέω μωρέ, εγώ μπορεί να ‘μαι πάντα μόνη 
και παρόλα αυτά λάμπω. Ακόμα βρέχει και αυτή η 
πόλη δυστυχεί. 

A

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ

Ο μονόλογος μιας 50άρας
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όσος χρόνος μου μένει, τώρα 
που η αρρώστια τρώει όλο μου το 
σώμα. Υποθέτω όχι πολύς. Πόσα 
είναι αυτά που θα αφήσω πίσω 
μου, τώρα που το τέλος πλησιά-
ζει; Το αισθάνομαι, το μυρίζω και 
με αηδιάζει. Δεν ξέρω αν οι ανα-

γούλες είναι εξαιτίας της σκέψης του θανάτου ή 
εξαιτίας της χημειοθεραπείας, πάντως ξέρω πως 
και τα δυο τα σιχαίνομαι.
Μήπως φεύγω νωρίς; Ακόμη έχω πολλά να 

ζήσω. Θέλω να δω τις κόρες μου να παντρεύο-
νται, θέλω να δω εγγόνια, μα δεν θα μπορέσω. 
Η κατάσταση πλέον δεν έχει γυρισμό, το τέλος εί-
ναι προδιαγεγραμμένο κι είναι κοντά. Ξέρω πως 
θα προσπαθήσω να κρατηθώ όσο μπορώ για αυ-
τούς που αγαπάω και μ’ αγαπούν, για την οικογέ-
νεια και για τους φίλους. 
Τώρα πια ξέρω όσα άξιζαν στη ζωή και είμαι σί-
γουρος πως αυτά ήταν στιγμές που με σημάδε-
ψαν και που θα μείνουν. 
 

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Η

Λίγο πριν το τέλος
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υτό ήταν. Δεν καταλαβαίνω για-
τί τη σκέφτομαι. Με καταστρέφει. 
Τα βράδια πλέον βασανίζομαι. 
Τόσο όμορφη! Όταν κοιτάει αλ-
λού, μόνο τότε μπορώ να την κοι-
τάζω όπως στ’ αλήθεια νιώθω. 
Όταν όμως με κοιτάει στα μάτια… 

Ανατρίχιαζα. Τι μου έχει συμβεί. Πρώτη φορά οι 
σκέψεις μου με καταπλακώνουν για μια κοπέλα. 
Για εκείνη. Δεν έχω προορισμό. Σε λίγο θα περά-
σω από το σπίτι της. Γιατί; Φταίει που είναι γλυ-
κιά; Φταίει το άρωμά της που κάθε φορά με μα-
στιγώνει; Ή μήπως φταίνε τα μάτια της; Τα μάτια 
της τα θλιμμένα. Χάνομαι στο βάθος τους. Λες 
εκείνη να με σκέφτεται; Μου λείπει. Αλλά φυσι-
κά δεν είναι κοπέλα για μένα. Αν δεν ασχολείται 
αυτή, γιατί να ασχοληθώ εγώ; Γιατί να νοιαστώ;
Μόλις πέρασα έξω από το σπίτι της. Φυσικά δεν 
σταμάτησα. Αντίθετα προχωράω ευθεία προς το 
δικό μου. Το καταραμένο. Οι φωνές μόνιμη συ-
νήθεια. Δεν αντέχω να δω τη μάνα μου να κλαίει 
άλλο. Θα φύγω. Το έχω πάρει απόφαση. Δεν με 
νοιάζει. Όλο βλακείες. Θα νοικιάσω ένα διαμέρι-
σμα και θα κάνω ό,τι γουστάρω. Θα φέρνω κο-
πέλα όποτε θέλω. Θα κάθομαι όση ώρα θέλω. 
Θα έρχονται και τα παιδιά. Θα καθόμαστε, θα πί-
νουμε μπύρες και θα ακούμε ραδιόφωνο. Θα 
έχω βρει και μια δουλειά. Καλύτερη. Ίσα-ίσα να 
πληρώνω το νοίκι, δεν ζητάω πολυτέλειες. 

Ένας ναρκομανής κάθεται στην άκρη στο πεζο-
δρόμιο. Βαράει ενέσεις. Κάτι τέτοιοι είναι για 
μένα σκουπίδια. Περνάνε παιδιά από εδώ! Η κοι-
νωνία θα έπρεπε να λάβει πιο δραστικά μέτρα. 
Πόσο καιρό έχει να περάσει αστυνομία από εδώ; 
Τους ναρκομανείς και τις ιερόδουλες. Αυτούς σι-
χαίνομαι. Δεν αξίζουν τη ζωή τους. Δεν παλεύ-
ουν για τίποτα. Ανώριμοι. Εγώ προχωράω μπρο-
στά. 
Παρ’ όλα αυτά, νιώθω μόνος αυτόν τον καιρό. 
Γκόμενες είχα αρκετές αυτό το διάστημα. Δεν 
είχα ανάγκη. Μέχρι που γνώρισα εκείνη. Είδα τι 
σημαίνει μοναξιά. Δεν είμαι μόνος, κάποια σαν 
και εκείνη μου λείπει. Αλλά δεν με νοιάζει. Καλύ-
τερα ελεύθερος. Πού να κάνω σχέση τώρα; Δεν 
είναι του τύπου μου. Έρωτας; Δεν είμαι σίγου-
ρος ότι το έχω νιώσει. Βασικά μια φορά στο γυ-
μνάσιο. Με μια μεγαλύτερη. Είχε ωραίο παρου-
σιαστικό. Βέβαια, ποτέ δεν έγινε τίποτα. Και βα-
ρέθηκα μετά. Δε σημαίνει τίποτα πια. Και εκείνη 
τώρα, δεν ξέρω. 
Ποτέ όμως δεν έχω αντικρίσει μάτια σαν και 
εκείνης. Μήπως είμαι ερωτευμένος; Μπα, αν 
ήμουν, δεν θα κοιτούσα άλλες. Γιατί τη σκέφτο-
μαι όμως τόσο; Το χειρότερο είναι οι επιθυμί-
ες που δεν απελευθέρωσα ποτέ. Έχουν σαπίσει 
μέσα μου. Εκείνη θέλω. Την ευτυχία μου. Τα μά-
τια μου. Το λυπημένο χαμόγελό της. Δε σκέφτο-
μαι τον έρωτα, αλλά την αγκαλιά της. 

Α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

E Λ Ε Α Ν Ν Α  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Β Ε Λ Η

Τι μου συμβαίνει άραγε…
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αι τώρα τι; Τώρα θα είμαι μόνος; 
Οι πρώτες σκέψεις μετά τον χω-
ρισμό μου με την Αντιγόνη, ήταν 
αυτές. Ήμουν στήλη άλατος, απο-
σβολωμένος. Πιστεύω πως εκεί-
νη τη στιγμή που ξεστόμιζε τις λέ-
ξεις, ο χρόνος μου πάγωσε. Ποτέ 

δεν είχα καταλάβει πόσο εξαρτημένος ήμουν. 
Νιώθω άσχημα, όλοι με είχαν για δυναμικό, βα-
σικά ανεξάρτητο κι εγώ τότε αισθανόμουν ευάλω-
τος. Η ευθύνη όμως ήταν δική μου. Της είχα επι-
τρέψει να εισβάλει στη ζωή μου και να την ελέγ-
χει. Στην αρχή με καταπίεζε, όμως με τον καιρό 
συμβιβάστηκα, βολεύτηκα, μπορώ να πω. Ίσως 
και να ένιωθα ικανοποίηση που κάποιος φρόντι-

ζε τόσο για μένα, που με νοιαζόταν. Έτσι ήθελα να 
πιστεύω, όμως εκείνη απλά εκπλήρωνε την οργα-
νωτική της μανία, την εμμονή της να ελέγχει τα πά-
ντα. Με πληγώνει να το σκέφτομαι, έχω την εντύ-
πωση πως εθελοτυφλούσα. 
Δεν μου λείπει εκείνη, αλλά η ζωή μου μαζί της, οι 
συνήθειες. Τότε δεν το ένιωθα, όμως με έμαθε να 
είναι όλα έτοιμα για μένα, προτού τα ζητήσω. Εί-
μαι τόσο αποτυχημένος που άφησα αυτή τη γυναί-
κα να χτίσει τη ζωή μου, με αποτέλεσμα τώρα που 
είμαι μόνος να μην μπορώ να ανασυγκροτηθώ, να 
οργανωθώ. Έτσι καταλήγουν οι σχέσεις, να καπε-
τανεύει ο ένας το καράβι του άλλου. Ε όχι! Θα τα 
καταφέρω και μόνος, μου χωρίς εκείνη! Θα ζήσω 
τη ζωή που μου στέρησα. 

Κ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Η

Χωρίς καπετάνιο
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ωνάζει, συνέχεια… Γιατί; Μή-
πως φταίω εγώ; Μήπως τον 
πιέζω; Μα… Δε συζητάμε ποτέ 
ήρεμα! Κάθε φορά προσπαθώ 
να τον προσεγγίσω, και κάθε 
φορά με διώχνει! Συχνά θέλω 
να ξεφύγω, να φωνάξω. Κα-

τεβαίνω τα σκαλιά και κάθομαι έξω, στο πεζο-
δρόμιο… Άλλωστε, ερημωμένα είναι όλα, ξεχα-
σμένα… Δε θα με δει κανείς να σχολιάσει!
Όση ώρα είμαι έξω, αναπνέω τσιγάρο, σκόνη και 
μοναξιά… Και όταν μπαίνω πάλι μες το σπίτι, δεν 
αναπνέω καν! Χτυπάνε τα τηλέφωνα, ανάθεμα… 
Τα μισά από διαφημίσεις, τα υπόλοιπα από τη 
δουλειά. Σπάνια πλέον τα τηλεφωνήματα από φί-

λους. Με ξέχασαν! Ίσως παλιά το χαμόγελο σχη-
ματιζόταν αβίαστα στο πρόσωπό μου. Τώρα, ούτε 
λόγος γι’ αυτό… 
Χαζεύω κάτι παλιές ξεθωριασμένες φωτογραφί-
ες, και μόνο εκεί χαμογελάω, ταξιδεύω, νιώθω. 
Μέσα από σκονισμένα χαρτιά στην ουσία, που σε 
μια στιγμή παγιδεύτηκε η ζωή μέσα τους. 
Ξεθωριασμένος πλέον ο ουρανός σου! Χωρίς 
χρώμα… Μα… τους άφησες όλους! Να τώρα! Κά-
θισε μόνη σου! Δίχως ίχνος αγάπης να σε σκε-
πάζει, όταν κρυώνεις… Και να, έρχεται ο βαρύς 
χειμώνας… Κι εσύ εδώ, σε μια γωνία καθισμένη. 
Στο ένα χέρι το τσιγάρο και το άλλο να σκουπίζει 
τα δάκρυα που κυλούν και χάνονται. 
 

Φ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Καθυστερημένες εξομολογήσεις
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ιατί; Γιατί τώρα; Τώρα που όλα κύ-
λησαν όπως τα ήθελα εγώ, τώρα 
που όλα είχαν φτιάξει. Πάντα από 
μικρή, μου λέγανε πως είμαι αυ-
ταρχική, σκληρή, τελειομανής, πως 
προσπαθώ να επιβάλω τη γνώμη 
μου και ότι δεν σηκώνω μύγα στο 

σπαθί μου και, ναι, ίσως, να είμαι. Έτσι όμως κα-
τάφερα να βγάζω 7000 € τον μήνα, να έχω τρεις 
μεζονέτες στο Διόνυσο, να βγαίνω για καφέ με 
τις φίλες μου στα ακριβότερα μπιστρό και τα παι-
διά μου να πηγαίνουν στο πιο καλοφημισμένο 
σχολείο. 

Όλοι μου έλεγαν, πρόσεξε θα χάσεις, η ζωή δεν 
είναι μόνο αυτά. Είναι κάτι παραπάνω, κάτι πιο 
βαθύ. Και έτσι έχασα. Έχασα τον μοναδικό άν-
δρα που αγάπησα με όλη μου την ψυχή, τον μο-
ναδικό που πραγματικά ερωτεύτηκα, αφού μου 
έκανε τρία πανέμορφα παιδιά, τον μοναδικό που 
θα αγαπώ παντοτινά. Άραγε του έδειξα ποτέ την 
αγάπη μου, αυτό που πραγματικά ένιωθα για αυ-
τόν, δίχως κάτι από τον εγωισμό ή καλύτερα τον 
εγωκεντρισμό μου να με κρατάει πίσω; Φταίω, 
εγώ και μόνο εγώ φταίω που άφησα ό,τι αγαπού-
σα να μου φύγει έτσι απλά, παίρνοντας μαζί του 
ό,τι πολυτιμότερο είχα, τα παιδιά μου… 

Γ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Η Λ Ι Α  Γ Ι Α Κ Ο Υ Μ Α Κ Η

Πού πήγε η ευτυχία;
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Σήμερα είναι τα πεντηκοστά μου γενέθλια. 
Σήμερα κλείνω τον μισό αιώνα, δίχως ακόμα να 
έχω καταλάβει το πραγματικό νόημα της ζωής. 
Άμα αυτό λέγεται ζωή. 
Το μόνο όμως που ξέρω είναι ότι αγαπώ την 
κόρη μου, αλλά αυτή δεν ξέρει καν άμα ακόμα ζω. 
Την έκανα από απροσεξία μου πολύ νέα και δεν 
το μετάνιωσα. 
Την αγαπώ, αλλά αυτή δε με αγαπά. 
Και μετά σου λένε ότι σημασία έχει να αγαπάς, 
αλλά άμα η αγάπη αυτή δεν έχει ανταπόκριση;
Η ζωή θα συνεχιστεί… όπως και ο πόνος και η 
αδικία. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α  Β Ε Ρ Ω Ν Η

Οι σκέψεις 
μιας ανώνυμης γυναίκας
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«Μα κι ο καθείς σκοτώνει ό,τι αγαπάει» είχε πει 
ο Όσκαρ Ουάιλντ κι όσο περνάει ο καιρός το πι-
στεύω όλο και περισσότερο. Σκότωσα βλακωδώς 
τη σχέση που είχαμε, αν κι η μαγεία της ήταν εδώ 
και καιρό ήδη νεκρή…
Μα όλοι κάνουμε λάθη, ακόμα κι αυτή… Όσο πιο 
πολύ προσπαθώ να την ξεχάσω, τόσο πιο πολύ 
μου λείπει, τη θέλω… Μα τι ξεροκέφαλη που είμαι! 
Αφού δεν πρόκειται να γυρίσει, τι κάθομαι και μο-
νολογώ… Έρωτας είναι θα περάσει… 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α  Β Ε Ρ Ω Ν Η

Το μπλε
το πιο ζεστό χρώμα
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3 Οκτωβρίου 2021
Γεια σου μαμά!
Σήμερα έχω γενέθλια. Μα τι ανόητος! Φυσικά και 
το ξέρεις, εσύ είσαι η μαμά μου. Ο μπαμπάς μού 
έφτιαξε μια τούρτα μεγάλη με κρέμα και ολόφρε-
σκες κατακόκκινες φράουλες. Το αγαπημένο μου! 
Λέει ήταν και το δικό σου αγαπημένο. Επτά χρυσά 
κεράκια γυάλιζαν επάνω και ο μπαμπάς τραγου-
δούσε το γιορτινό τραγούδι. Κάπως θλιμμένος βέ-
βαια, αλλά πάντα έτσι είναι. Μου έδωσε και ένα 
δώρο! Το άνοιξα και είδα το τηλεκατευθυνόμενο 
αεροπλανάκι που τόσο πολύ ήθελα, αν και δεν του 
το ζήτησα ποτέ. Του έδωσα ένα μεγάλο φιλί και 

όλη μέρα ασχολούμασταν μ’ αυτό· να το συναρ-
μολογήσουμε, να το ρυθμίσουμε, να το κάνουμε 
να πετάξει!
Βλέπεις, μαμά, φέτος τα γενέθλιά μου έπεσαν 
Σάββατο, γι’ αυτό ούτε κι εγώ είχα σχολείο, ούτε 
και ο μπαμπάς πήγε στη δουλειά. 
Σήμερα ήρθε και η γιαγιά στο σπίτι. Αυτή δε με φί-
λησε, δε μου ευχήθηκε. Σιγομουρμούριζε κάτι πε-
ρίεργα πάλι. Είπε στο μπαμπά: «Μόνο για χάρη 
σου, Γιώργο, ήρθα.» Νόμιζε ότι τάχα δεν την άκου-
σα, αλλά ήμουν εκεί, κάτω από την πολυθρόνα 
της. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λέει, αλλά δε 
δίνω και μεγάλη σημασία! Πάντα έτσι μιλάει, πα-

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α  Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Γιατί μαμά;
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ράξενα. «Πώς μιλάς έτσι για το παιδί μου;» είπε 
αυτός. Εκείνη γέλασε. Γιατί μαμά;

20 Φεβρουαρίου 2022
Επιτέλους, μαμά μου, σου ξαναμιλώ! Σήμερα η 
μέρα ήταν πολύ κουραστική. Είχαμε πολλά και 
δύσκολα μαθήματα στο σχολείο και πάντα αυτήν 
την τεράστια τσάντα! Θα έλεγε κανείς πως είναι 
πιο μεγάλη από μένα. Η δασκάλα μας με βοήθησε 
σήμερα, αφού είδε πως με δυσκολία κατάφερνα 
να ανέβω τις σκάλες. Τα παιδιά στην τάξη γελού-
σαν μόλις φτάσαμε στην τάξη. Μαζί μου υποθέτω, 
πάλι. Αλλά δε με νοιάζει! Έτσι κι αλλιώς τους μισώ 
όλους. 
Αυτό όμως μαμά μου, που με ενοχλεί πιο πολύ 
είναι αυτά που σιγοψιθυρίζουν, όταν περπατάω 
(κάτι λένε και γελάνε λίγο, αλλά δεν καταλαβαίνω. 
Κοντορεβιθούλη, λένε…)

17 Σεπτεμβρίου 2026
Γεια σου μητέρα, και πάλι! Σήμερα είμαι πολύ… 
Για μισό λεπτό. Γιατί πάλι σου γράφω; Ο Δημήτρης 
βρήκε το τετράδιό μου και διάβασε τις σημειώσεις 
μου. Δεν τους αντέχω άλλο, μαμά! Δυνατά κιόλας! 
Όλοι γέλασαν, πάλι. 
Σήμερα στη Γλώσσα διαβάσαμε για μια κριτική 
ενός θεατρικού έργου από το παραμύθι «η Χιονά-
τη και οι επτά νάνοι». Όλοι γέλασαν. «Σαν τη μαμά 
του Κωστή!» είπε μια φωνή. Δε με νοιάζει ποιος 
ήταν. Δεν έκλαψα, εγώ είμαι δυνατός. Τουλάχι-
στον μέχρι να γυρίσω σπίτι…

20 Νοεμβρίου 2030
Έβρεχε σήμερα πολύ κι εγώ ήμουν σκεπτικός ως 
συνήθως. Διαβάζω πολύ, μου αρέσουν οι γνώ-
σεις. Με ταξιδεύουν… κυρίως τα αρχαία ελληνικά, 
είναι το αγαπημένο μου μάθημα! Καθώς λοιπόν 
καθόμουν στο διάλειμμα και έκανα για τελευταία 
φορά επανάληψη τη μετάφραση από το έργο του 
Θουκυδίδη «Ιστορία», με πλησιάζει ο Δημήτρης. Τα 
μάτια του ήταν λαμπερά και γυαλιστερά. Κάτι κακό 
σκέφτεται μάλλον: «Χθες έκανα σεξ με την κοπέ-

λα μου… Ουπς! Ξέχασα, δεν ξέρεις εσύ από αυτά. 
Πάω αλλού! Χαχα…» Βλακείες λέει, το ξέρω! Το 
ξέρω! Ο έρωτας πρέπει να είναι αγνός. Σαν λου-
λούδι στις πρώτες μέρες του Μάη. Εγώ θέλω να 
περιμένω την κατάλληλη στιγμή…
Τελικά το απόγευμα πήρα το μετρό. Κατέβηκα στη 
γνωστή συνοικία. Μπήκα μέσα. Στην αρχή ένιωθα 
περίεργα, ένα αλλοπρόσαλλο μούδιασμα. Σταδια-
κά το συνήθισα. Μάλιστα, ίσως μου αρέσει! Μια 
κυρία ντυμένη φανταχτερά με κοίταξε, απόρησε 
μάλλον, αλλά με καθοδήγησε με το γνωστό μει-
δίαμα. Μπήκα μέσα στο δωμάτιο. Μια γυναίκα με 
όμορφες μακριές καστανές μπούκλες στεκόταν 
μπροστά μας. Τα μάτια της έλαμπαν καστανά. Μή-
πως ήταν κεχριμπαρένια; Έκλεισε την πόρτα. Έπε-
σε στο πάτωμα το νυχτικό της από σατέν. Το στή-
θος ήταν στρογγυλό, όμορφο, το δέρμα της σταρέ-
νιο κι αυτή όμορφη ήταν. Άνοιξα τα μάτια μου και 
την απόλαυσα…

4 Μαΐου 2032
Σήμερα είχα μια σοβαρή συζήτηση με τον πατέ-
ρα. Πατέρα… τέλος πάντων. Η μητέρα του μου τα 
είπε όλα. Ναι, για σένα! Ξέρω, τώρα ξέρω. Εσύ 
ήσουν! Εσύ φταις για όλα! Γιατί; Γιατί; Για μια δή-
θεν απόλαυση στη νεότητά σου; Εσύ κι αυτός! Αυ-
τός έκανε τη δουλειά του βέβαια! Αλλά εσύ; Νό-
μιζα με άκουγες τόσο καιρό, αλλά μάλλον με κα-
ταριόσουν. 
«Αμ’ τι θαρρείς! Η μάνα σου, αυτή η αισχρή, μια 
μέρα πριν παντρευτεί το Γιώργο… ήθελε να δια-
σκεδάσει. Μ’ αυτόν το γυμνό νάνο! Χορευτής δή-
θεν!»
Βγήκα από το σπίτι. Τώρα εξηγούνται όλα. Όλα 
όσα συνέβαιναν τόσα χρόνια! Τα παιδιά στο σχο-
λείο, ο «πατέρας», ο Δημήτρης, η μητέρα του 
«άντρα» σου… εσύ! Δάκρυσα. Έφυγα. Πήγα στην 
παραλία. Η ψιλή άμμος ήταν ευχάριστη στα πόδια 
μου. Προχώρησα πολύ. 18 χρονών πια. Προχώ-
ρησα πολύ. Η θάλασσα είναι δροσερή και στη συ-
νέχεια αλμυρή. Προχώρησα κι άλλο… Ελπίζω εκεί 
να μη σε βρω… 
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Αξέχαστες νύχτες
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ελευταία ώρα στο σχολείο και ανυ-
πομονούσα να χτυπήσει το κουδού-
νι για να φύγουμε. Κάποια στιγμή 
όμως είδα τις δύο κολλητές μου φί-
λες από τη γειτονιά εκεί. Ταράχτη-
κα και ενθουσιάστηκα ταυτόχρο-
να: πώς είναι δυνατόν να βρέθη-

καν εδώ; Γιατί δεν μου είχαν πει τίποτα; Ποιος 
τις έφερε; Σε λίγο όμως συνειδητοποιήσαμε πως 
δεν μπορούσαμε να φύγουμε από το σχολείο. 
Τότε ο φόβος άρχισε να με ζώνει. Οι καθηγητές 
δεν μας άφηναν να πάμε στα σχολικά. Πέρασαν 
μια… δυο… τρεις ώρες και ακόμα τίποτα. 
Ξαφνικά η μία φίλη μου, η Ναταλία, κατάλαβε 
πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τους ίδιους τους 
καθηγητές, αφού πλέον είχαν μεταμορφωθεί σε 
σκελετούς. Είχαμε παγιδευτεί, αλλά μόνο εμείς! 
Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές είχαν φύγει! Μονα-
δικός τρόπος για να πάμε σπίτια μας ήταν να το 
σκάσουμε από τους σκελετούς. Και ξαφνικά με 
κάποιον ανεξήγητο τρόπο βρεθήκαμε στη Μεσο-
γείων. 
Είχε πια βραδιάσει κι εγώ φοβόμουν πως δε 
θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην Αγία Παρα-
σκευή. Ξαφνικά ένα ταξί σταματάει στο μέρος 
όπου βρισκόμασταν. Ο ταξιτζής ανοίγει την πόρ-
τα μας λέει να περάσουμε μέσα. Φοβήθηκα και 

τον έδιωξα. Έφυγε χωρίς να κάνει ή να πει κάτι. 
Ξαφνικά η Ναταλία δεν ήταν πια μαζί μας. Ο φό-
βος όλων μας κορυφώθηκε. Αμέσως μετά παρα-
τήρησα ένα άδειο σπίτι ακριβώς δίπλα μας. Έκα-
να τότε νόημα στη Λυδία να του ρίξουμε μια μα-
τιά. Ανοίξαμε προσεχτικά την πόρτα και μπήκα-
με μέσα. Προχωρήσαμε σιγά προς την κουζίνα. 
Στα δεξιά βρισκόταν μια πόρτα που οδηγούσε 
στην κρεβατοκάμαρα. Τεντώσαμε τα κεφάλια και 
τι βλέπουμε; Τη Ναταλία όρθια και ψύχραιμη σαν 
να μη συμβαίνει τίποτα. Και τότε ακούστηκε ένας 
δυνατός θόρυβος από το σαλόνι. «Πρέπει να φύ-
γουμε από εδώ μέσα», κατάφερε να αρθρώσει 
η Ναταλία. Σκύψτε γρήγορα, τις πρόσταξα με χα-
μηλό τόνο. Μπροστά μας βρισκόταν ένας κανα-
πές που μπορούσες εύκολα να κρυφτείς. Ήμα-
σταν τόσο στριμωγμένες που δεν ήταν δυνατό 
να κινηθούμε. Οι θόρυβοι στην πόρτα δυνάμω-
ναν. Κάποιοι προσπαθούσαν να τη σπάσουν. Και 
ξαφνικά η πόρτα έπεσε κατά γης με έναν δυνα-
τό κρότο. «Είναι οι καθηγητές-σκελετοί, Παναγία 
μου!» ψιθύρισε η Ναταλία. Μετά από λίγα δευτε-
ρόλεπτα απόλυτης σιωπής φτάσαμε στην εξώ-
πορτα του κήπου όσο πιο αθόρυβα γινόταν νιώ-
σαμε ένα βάρος να φεύγει από πάνω μας. Λίγα 
δευτερόλεπτα αργότερα το ξυπνητήρι στο κομο-
δίνο μου χτυπούσε καθησυχαστικά. 

Τ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι Ν Α  Κ Α Σ Τ Ρ Ι Τ Η

Στο άδειο σπίτι 
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ρέπει να βγει από μέσα σου! Αυτό 
το παιδί θα σε καταστρέψει.» Ήταν 
οι κουβέντες που μου έδωσαν να 
καταλάβω πως η μάνα μου το εν-
νοούσε. Όλα τα υπόλοιπα τα θυ-
μάμαι απλώς να συμβαίνουν. 
Εγώ έντρομη, ξαπλωμένη σε ένα 

κρεβάτι που με είχε κουράσει πια. Δεμένη εκεί, 
τους τελευταίους δύο μήνες. Εκείνη πλησιάζει, 
με βήμα αργό και σταθερό, με κοιτάζει με βλέμ-
μα έντονο και αποφασιστικό. Εγώ κλαίω, ξέρω 
τι θα συμβεί. Και μετά το βλέπω το νυστέρι να 
βγαίνει από την τσέπη, εκείνη να μου σηκώνει 

την μπλούζα και μετά να το νιώθω. Η κοιλιά μου 
σκίζεται, ο πόνος με ξεπερνά, αλλά οι αισθήσεις 
μου δε θέλουν να με εγκαταλείψουν. Ουρλιάζω, 
τσιρίζω, κλαίω και προσπαθώ να ξεφύγω από τα 
δεσμά μου, από αυτόν τον αβάσταχτο πόνο. Το 
αίμα μου παντού, το αίμα μου στα χέρια της, το 
παιδί μου στα χέρια της. Το τραβάει να βγει, να 
αφήσει τη μήτρα μου που το προστατεύει. Σφα-
δάζω από πόνο, δεν αντέχω. Αυτή κόβει τον ομ-
φάλιο λώρο, το κοιτάζει με μίσος και το τοποθε-
τεί σ’ ένα βάζο ριγέ, άσπρο-μαύρο. 
Τα είδα όλα και μετά τα μάτια μου έκλεισαν. Δεν 
άντεξα. 

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α  Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Η

Φρίκη
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Στη στάση
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όρνες, κόρνες παντού, ένας κά-
γκουρας κάνει σούζες στο δρόμο. 
Έχει ψωφόκρυο και το λεωφορείο 
αργεί να έρθει. Δυστυχώς έχα-
σα το προηγούμενο. Ο ηλικιωμέ-
νος κύριος δίπλα μου περιμένει το 
λεωφορείο, μάλλον για να γυρίσει 

σπίτι του έπειτα από μια μάλλον βαρετή μέρα αλλά 
και κουραστική λόγω της πλήξης. 
Η κοπέλα δίπλα του ντυμένη στα μωβ, κρατώντας 
ένα βιβλίο τύπου «50 αποχρώσεις του γκρι», νιώ-
θει πλήρης που επιτέλους μια συναρπαστική και 
περιπετειώδης ερωτική ζωή ανοίγεται και σε εκεί-
νη. Από το μειδίαμά της διακρίνω την ηδονή αλλά 
και την ντροπή για το έργο που διαβάζει. Η ξαν-
θιά παραδίπλα φαίνεται κουρασμένη και ταλαιπω-
ρημένη από τις μανιώδεις προσπάθειές της να γί-
νει κορμάρα. Ντυμένη στα ροζ και στα λευκά, περι-
μένει το λεωφορείο για να πάει σπίτι της να πλυ-

θεί και να απολαύσει το βράδυ του Σαββάτου. Στο 
παγκάκι της στάσης ένα ζευγαράκι έχει συναντη-
θεί και αδημονεί να φτάσει στον προορισμό του. 
Εκείνη φαίνεται πολύ ερωτευμένη και χαρούμε-
νη γι’ αυτό που της συμβαίνει. Αντίθετα με αυτόν, 
του οποίου την προσοχή του έχει κερδίσει το τσι-
γάρο. Ρουφάει αρκετή ώρα, κρατάει τον καπνό και 
ξεφυσάει γεμάτος ανακούφιση είτε στο μπογιατι-
σμένο πρόσωπο της κοπέλας του είτε στο κενό. 
Το λεωφορείο έρχεται, εντάξει δεν είναι αυτό που 
ήθελα, αλλά τουλάχιστον οδηγεί στο πλησιέστε-
ρο μετρό. Επιβιβάζομαι, χτυπάω το εισιτήριο, αρά-
ζω στη φυσούνα και συνεχίζω να παίζω με το κι-
νητό μου και πιο συγκεκριμένα να μιλάω από το 
Facebook, αλλά χωρίς να λέω κάτι ενδιαφέρον κι 
ουσιώδες. Πιο πέρα κάτι γιαγιάδες σχολιάζουν τις 
νύφες τους, ανταλλάσσουν συνταγές. Δύο φίλοι 
μιλούν για τις σειρές που βλέπουν στο Internet. 
Εγώ πλήττω. 

Κ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ

Βράδυ Σαββάτου
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ε μια στάση ενός λεωφορείου. 
Ήταν καλοκαίρι, είχε πολλή ζέστη.. 
τα μαλλιά μου ήταν βρεγμένα και 
δρόσιζαν το πίσω μέρος του λαι-
μού μου, που κόντευε να σπάσει. 
Πάλι δεν είχα κοιμηθεί καλά. Τα μά-
γουλά μου κόκκινα, τα μάτια μου μι-

σόκλειστα και κουρασμένα και τα χέρια μου ιδρω-
μένα. Ένα περίεργο συναίσθημα ένιωθα. Ήθε-
λα να νιώσω την ευτυχία του καλοκαιριού, αλλά η 
κούρασή μου δεν με άφηνε να το νιώσω καθαρά. 
Κοίταζα συνεχώς το ρολόι μου σαν να περίμενα 
κάτι αλλά όχι το λεωφορείο. Χτυπούσα νευρικά τα 
πόδια μου στο πάτωμα και περίμενα. Καθώς κοι-
τούσα τα αυτοκίνητα να περνούν -πολύ μ’ αρέσει 
να κοιτάζω τ’ αυτοκίνητα- και είχα χάσει την αίσθη-
ση του χρόνου, με ρώτησε τι ώρα είναι.«Τι; Τι μου 
είπες, συγγνώμη».. «Τι ώρα είναι», σε ρώτησα. 
Τον κοίταξα για λίγη ώρα στα μάτια και μετά άρ-

χισα να χαζεύω το πρόσωπό του, που ήταν ηλιο-
καμμένο και κατακόκκινο. Μου γέλασε λιγάκι αμή-
χανα θυμίζοντάς μου ότι δεν είναι κανένα άγαλμα 
να τον κοιτώ, του απάντησα. «Κάθισε» του είπα, 
«Έχει χώρο». Μαζεύτηκα αμέσως για να καθίσει. 
Τι όμορφη οσμή, πιπεριές! «Πολύ μ’ αρέσουν οι 
πιπεριές». Κοίταξα τα χέρια του με προσοχή, αλλά 
διακριτικά, μη με καταλάβει ότι τα κοιτάω. Μεγάλα 
χέρια, αντρικά, αρρενωπά. Φαίνονταν ταλαιπωρη-
μένα και ήταν λίγο βρώμικα. «Με τι ασχολείσαι;» 
«Στα χωράφια του πατέρα μου εργάζομαι, στο κέ-
ντρο. Τότε το κέντρο είχε ακόμα εκτάσεις με ζαρ-
ζαβατικά». Τι όμορφα! Ήρθε το λεωφορείο. Επιτέ-
λους! Επιτέλους; Έπρεπε να κάτσω δίπλα του! Μό-
λις μπήκα, παρατήρησα ότι δεν είχε διπλές θέσεις. 
Έκατσα δίπλα σε μια κυρία, στην εξωτερική πλευ-
ρά και αυτός έμεινε γυρισμένος όρθιος απένα-
ντί μου. Οι ώμοι του είχαν αρπάξει χρώμα απ’ τον 
ήλιο, αλλά ο λαιμός του ήταν λευκός. Κρατιόταν 

Σ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Γ Α Β Α Λ Α

Γεύση πορτοκάλι
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από το χερούλι του λεωφορείου και γω τον χά-
ζευα. Λίγη ώρα αργότερα το βλέμμα μου χάθηκε 
πάλι και κάποιος πέρασε μπροστά μου. Μέσα σε 
δευτερόλεπτα βγήκα απ’ το σύννεφό μου και τον 
είδα. Αυτός ήταν! Ήρθε και έκατσε δίπλα μου. Θεέ 
μου, πώς χτύπησε έτσι η καρδιά μου, τόσο γρή-
γορα. «Μην του μιλήσεις» έλεγα μέσα μου. Εκεί-
νος, έβλεπα πως με κοίταζε προσεκτικά, αλλά δεν 
έλεγε να μου μιλήσει. Ήθελα τόσο πολύ να μου 
πει κάτι, ακόμα και κάτι μικρό. Έριξα το ρολόι μου 
κάτω, τον κοίταξα λίγο με την άκρη του ματιού μου 
κι αμέσως έσπευσα να το πιάσω. Αν και τσούγκρι-
σαν τα χέρια μας, το έπιασε εκείνος. Χαμογέλα-
σε γλυκά, χαμογέλασα αμήχανα. Έβαλα τα μαλλιά 
μου πίσω απ’ το δεξί μου αυτί, τον κοίταξα κατά-
ματα ξεφυσώντας για να βγάλω το χαζό χαμόγελο 
απ’ το πρόσωπό μου και τον ευχαρίστησα. «Παρα-
καλώ», είπε. «Είσαι πολύ όμορφη»… Το έλεγε με 
τόση σιγουριά, σαν να μην το νοιάζει που το λέει 
αλλά έδειχνε να το εννοούσε. Εγώ τον ευχαρί-
στησα ξανά και τον ρώτησα πού πηγαίνει. «Εδώ», 
μου είπε και σηκώθηκε. Κοίταξα γύρω μου και κα-
τάλαβα ότι ήταν μια στάση πριν από τη δική μου, 
αλλά κατέβηκα μαζί του. «Γιατί δεν σε χω ξαναδεί; 
Δεν είσαι από δω;» Εγώ δεν απάντησα. Μιλούσα-
με αρκετή ώρα μέχρι που φτάσαμε στο μαγαζί της 
κυρίας μου και τον χαιρέτησα. «Τα λέμε» είπε και 
εξαφανίστηκε. Είχαν περάσει τρεις μέρες και δεν 
είχε εμφανιστεί. Πώς τα λέμε; Πότε; Δεν είχα ξε-
χάσει ακόμα τη μυρωδιά του, τον σκεφτόμουν κά-
που κάπου. Είχε πάει αργά, αλλά δεν είχα τελειώ-
σει το φόρεμα και ποιος την ακούει την κυρία, όταν 

δεν είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους! 
Την ώρα που έκλεινα την πόρτα, μου έπεσε κάτω 
το κλειδί. «Τρύπες έχεις στα χέρια σου»; Ακούστη-
κε πολύ κοντά μου. Πήγα να φωνάξω απ’ το φόβο 
μου και μου ‘κλεισε το στόμα. Γέλασε και μου ξα-
νάπε: «Τρύπες έχεις στα χέρια σου; μια το ρολόι, 
μια τα κλειδιά...» Κατέβασα τους ώμους μου ανα-
κουφισμένη, αλλά η καρδιά μου συνέχισε να χτυ-
πάει δυνατά. «Θες να δεις κάτι;» «Σαν τι δηλαδή; 
«Θα δεις» μου πε και με άρπαξε. Με πήγε στα στε-
νά, στα Αναφιώτικα και μου έδειξε απ’ το πιο ψηλό 
σημείο την Αθήνα. Εκείνος μου έδειχνε τα κτίρια 
και γω μεθυσμένη απ’ τη μυρωδιά του αγνάντευα 
τη θέα σαν μικρό παιδί. «Τα μάτια σου», μου λέει. 
- Εγώ τον κοίταξα με απορία. Δε μου απάντησε. 
Ξυπνώντας το πρωί είχα το άρωμά του μέσα στα 
μαλλιά μου. Άνοιξα την πόρτα και τον είδα γυρι-
σμένο να περιμένει απ’ έξω. «Ξέχασα να σου δεί-
ξω κάτι χθες». Άφησα όλες μου τις δουλειές και 
πήγαμε στα χωράφια που δούλευε. Τον κοιτούσα 
μέσα από τα δέντρα καθώς ο ήλιος έπεφτε πάνω 
του και τα μαλλιά του φαίνονταν χρυσά, ακόμα αν 
και ήταν μαύρα. Δάγκωνε ένα πορτοκάλι και γω 
μύριζα το φρέσκο φρούτο. Μου έδειχνε κάθε δέ-
ντρο και γω τον άκουγα με προσοχή μη μου ξεφύ-
γει τίποτα. Έπιασε τη μέση μου, που φάνταζε τόσο 
μικρή με τα χέρια του γύρω της. Με το άλλο του 
χέρι χάιδεψε απαλά το πρόσωπό μου και με φίλη-
σε. Τα χείλη του ακούμπησαν στα δικά μου. Η ανά-
σα του ήταν ζεστή και μπορούσα να γευτώ το πορ-
τοκάλι που έτρωγε. - Πόσο μ’ αρέσουν τα πορτο-
κάλια-.  
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Γιατί και 
οι καρέκλες
έχουν ψυχή
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τέκομαι για ώρες ατελείωτες στο 
ίδιο σημείο, αμίλητη, ακούνητη, 
αγέλαστη. Έχω συνηθίσει πια τη 
δουλειά μου στο γωνιακό κομμω-
τήριο της γειτονιάς και νομίζω πως 
όλοι από το χωριό με έχουν αγαπή-
σει αφού συνεχώς όλη την ώρα το 

κουρείο επισκέπτονται. Βέβαια δεν συνομιλούν με 
εμένα αλλά με αφήνουν να συμμετάσχω στις συ-
ζητήσεις τους ως σιωπηλός ακροατής. Ο κύριος 
Βαγγέλης, ο κουρέας και διευθυντής μου, έχει το 
κατάστημα από πολύ παλιά και όλοι στο χωριό τον 
εμπιστεύονται πια και κάθε βράδυ πριν κλειδώσει 
την πόρτα μου απευθύνει το λόγο λέγοντας ‘’Αχ τι 
μάθαμε πάλι σήμερα’’. 
Σχεδόν πάντα τα νέα ήταν όλο τα ίδια, η κυρία 
Γιώργενα, η γυναίκα του μανάβη, μιλούσε για το 
γάτο της που δεν κάθεται ήσυχος με τις άλλες γά-
τες, ίδιος με τον άντρα της. Ο κυρ Θανάσης, ο πα-
ντοπώλης, παραπονιέται για τα πολιτικά που δια-
βάζει στις εφημερίδες κάθε πρωί. Ο πάτερ Νε-
κτάριος κλασικά για την παπαδιά, που δεν βάζει 
γλώσσα μέσα της, η κυρά Κική, νοικοκυρά και γυ-
ναίκα του κυρ Αντρέα, με τρία παιδιά να προσέχει, 
η δεσποινίς Κατερίνα, νέα κοπέλα και λιγομίλητη 
ζητάει συμβουλές για το τι θα κάνει με τους γονείς 
της και ου το καθ’ εξής…
Σήμερα μπήκε έντρομη στο κατάστημα η κυρά Δι-
ονυσία και φώναζε τον κύριο Βαγγέλη, ο οποίος 
ήταν στο πίσω μέρος του καταστήματος. 
-Πού είσαι, χριστιανέ μου;
-Τι έγινε, κυρά δασκάλα; Γιατί είσαι κάτασπρη;
-Εξαφανίστηκε ο γιος του Μανώλη που έχει το τα-
βερνάκι. 

-Εξαφανίστηκε; Από πότε;
-Έχει μέρες να εμφανιστεί. Θα έλεγες πως σηκώ-
θηκε κι έφυγε, αλλά έτσι ξαφνικά;
-Θα βρεθεί, κυρά δασκάλα. Νέος άνθρωπος, 20 
χρονών σε καμιά κοπελίτσα από διπλανό χωριό 
θα ‘ναι. Κάτσε να σε κουρέψω! 
Την ίδια μέρα σχεδόν όλο το χωριό πέρασε από 
το κουρείο, ο παντοπώλης, φίλος του αγνοούμε-
νου και του πατέρα του, ο φούρναρης που ομολό-
γησε ότι τον είδε τελευταία φορά Κυριακή μεση-
μέρι. Η παπαδιά είχε σοκαριστεί και υπονόησε ότι 
πρόκειται για φόνο! Μάλιστα τόλμησε να κατηγο-
ρήσει τον κυρ Θωμά, κάτοχο του καφενείου απέ-
ναντι από την ταβέρνα. Διστακτική μπήκε στο μα-
γαζί και η δεσποινίς Κατερίνα, η οποία υποστήρι-
ξε ότι απλά έφυγε, γιατί δεν άντεχε άλλο εδώ. Και 
εκείνη το ίδιο θα έκανε. 
Το απόγευμα μπήκε στο κουρείο ο κύριος Αστυνό-
μος να ανακοινώσει τα δυσάρεστα. 
-Βρέθηκε θαμμένο το πτώμα, με σπασμένα τα πό-
δια. Μάλλον αυτοκίνητο θα τον πάτησε και ο οδη-
γός τρομοκρατήθηκε και θεώρησε αυτό ως λύση. 
Αν και από ό,τι φαίνεται αίτιο θανάτου ήταν η 
ασφυξία. Αύριο γίνεται η κηδεία. 
-Ατύχημα; Μα πώς, αφού δεν έχουμε πολλά αυ-
τοκίνητα στο χωριό. Και από πότε 20χρονο αγό-
ρι, κοτζάμ άντρας δεν ξέρει να περνάει τον δρόμο; 
Κρίμα το παιδί. 
Πολλά ειπώθηκαν εκείνη τη μέρα. Πολλές μαρτυ-
ρίες και υποψίες. Ο κυρ Βαγγέλης άκουγε σιωπη-
λά χωρίς να βγάζει συμπεράσματα, όπως κι εγώ. 
Βέβαια, εκείνος δεν μπόρεσε να δει τις γρατζου-
νιές στο πίσω μέρος του ποδιού και τις λάσπες 
στα παπούτσια, τα οποία κάλυπτε η φούστα. 

Σ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε Λ Ε Α Ν Ν Α  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Β Ε Λ Η

Στο κουρείο
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ώς πέρασαν έτσι τα χρόνια…
Άλλος ήταν ο προορισμός μου 
και αλλού κατέληξα. Μεταξύ των 
αδερφών μου ήμουν ο εκλεκτός, 
αυτός που προοριζόταν για τα 
σπουδαιότερα. Αμέσως με ξε-
χώρισαν στο εργοστάσιο, μου 

προσέφεραν το καλύτερο λούστρο, το πιο ακρι-
βό δέρμα. Ήμουν υποτίθεται το σκαμνί για ένα 
υπέροχο πιάνο, που προοριζόταν για ένα ωδείο. 
Ήμουν αναμφίβολα ο εκλεκτός! Ή τουλάχιστον 
έτσι νόμιζα. 
Στην αρχή μου άρεσε πολύ. Άκουγα όλη την ώρα 
υπέροχη μουσική, μουσική που ειλικρινά σου αγ-
γίζει την καρδιά!
Η πρώτη μου αγάπη ήταν πολύ όμορφη. Την έλε-
γαν Ευτυχία και αγαπούσε πολύ το πιάνο. Καθό-
ταν πάνω μου προσεκτικά, απαλά και κάθε φορά 
με ξεσκόνιζε σαν να ένιωθε την αγάπη μου για 
εκείνη. Για εκείνη και τη μουσική της…
Δυστυχώς, όμως, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι 
δεν είναι όλοι έτσι. Τα παιδιά είναι ανυπάκουα 
και οι καθηγητές είχαν απαυδήσει. Μερικά έμπη-
γαν με μανία τα νύχια τους στο δέρμα μου και 
άλλα ακουμπούσαν τα χεράκια τους για να στη-
ριχτούν, τα οποία ήταν μουσκεμένα με δάκρυα. 
Πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί τους το κάνουν 
αυτό οι γονείς τους. Η μουσική θέλει πειθαρχία – 
ακόμα κι εγώ το ξέρω αυτό! Τα παιδιά αυτά ήταν 
πολύ μικρά για να υπακούσουν σ’ αυτό και ελά-
χιστα από αυτά ήταν σε θέση να κατανοήσουν 
τι σημαίνει να αγαπάς τη μουσική. Γενικώς, δη-

λαδή, τι σημαίνει να αγαπάς. Παρά την ομορφιά 
και την καλαισθησία που μου προσέδιδε το μαύ-
ρο μου λούστρο, δε δίσταζαν να με κακοποιούν, 
ακόμη και να με χτυπούν με τα πόδια τους από τα 
νεύρα τους. 
Υπήρχαν βέβαια και μαθητές που ήταν ξεχωρι-
στοί στη μουσική, αναμφίβολα είχαν κλίση σ’ αυ-
τήν. Όμως οι περισσότεροι ήταν τυπικοί, κρύ-
οι, θα έλεγα καλύτερα. Όλη αυτή η πειθαρχία, 
η τελειομανία τους καθιστούσε ψυχρούς. Πάντα 
έφευγαν με ένα σφιγμένο χαμόγελο είτε τα εί-
χαν πάει καλά είτε όχι. Η υποκρισία σε όλο της 
το μεγαλείο!
Χαμογέλα, μην κλάψεις, υποκλίσου, δείξε πόσο 
ευχαριστημένος είσαι, συγκροτημένα όμως μην 
παρεξηγηθείς. Τα καημένα αυτά τα παιδιά, ο χεί-
μαρρος της τέχνης τα είχε συμπαρασύρει κι αυτά 
αγωνίζονταν να τεντώσουν τα χεράκια τους, να 
δείξουν ότι υπάρχουν, ότι δε χάθηκαν. Και ποιο 
το αποτέλεσμα; Άνθρωποι κρύοι με πάθος!
Πέρασαν τα χρόνια. Κι εγώ γέρασα, «Αχρηστεύ-
τηκα» λένε ακόμα οι ιδιοκτήτες. Θα με αντικατα-
στήσουν λένε με κάτι πιο σύγχρονο, «Αψεγάδι-
αστο», χωρίς σημάδια υπερβολικής χρήσης. Μα 
πώς γίνεται; Αυτή είναι η εμπειρία μου! Ποιος άλ-
λος έχει την πείρα που έχω εγώ; 20 χρόνια δί-
πλα στους μαθητές!
Τελικά τι είναι η τέχνη; Είναι αγάπη και έρωτας 
όντως; Μήπως όμως είναι μια υποκριτική σύμβα-
ση; Μια υποταγή στις δεοντολογικές αξίες και στις 
σύγχρονες απαιτήσεις; Μήπως είναι η φιλοδοξία 
και η υποκρισία που θέλγει τους ανθρώπους; 

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α  Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Το μαύρο μου λούστρο
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ΚΕΙΜΕΝΟ:

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Σ Τ Α Τ Η Ρ Η

όσμο έχουμε και σήμερα! Τι θα 
ακούσω πάλι απόψε! Οπ! Πρώτος 
πελάτης. Ωραίο παιδί. Εμπρός πα-
λικάρι μου, είμαι όλη δική σου! 
Στρογγυλοκάθισε. Πάρε κανα κιλό, 
καλέ, θα ρέψεις. Δεν έχεις κιλά, 
έχεις όμως ντέρτια απ’ ό,τι βλέπω. 

Ουίσκι διπλό με πάγο από τόσο νωρίς! Θα σε πει-
ράξει. Κάποιος καημός θα σε βασανίζει και σένα 
φουκαρά. 
-Πολύ μουντό σε κόβω, του είπε ο Χάρης δίνο-
ντάς του το τρίτο ουισκάκι. 
-Άτιμες οι γυναίκες, φίλε. Άτιμες και σκληρές. Δε 
με θέλεις, κυρία μου, πες το μου. Τι μας βασανί-
ζεις εκεί πέρα και μας γλυκοκοιτάζεις και μας φι-
λάς. Ξεκαθάρισέ το από την αρχή. Δε σε θέλω 
κύριε, δεν είσαι ο τύπος μου. Αλλά όχι, αυτό θέ-

λουν, συνωμοτούν όλες να τις αγαπήσουμε, να 
μην σκεπτόμαστε τίποτε άλλο, να παρατάμε φί-
λους και οικογένεια για να είμαστε μαζί τους. Και 
σαν πας να κάνεις το πρώτο βήμα και τη φιλάς, 
σου πετάει το ποιηματάκι «Δεν είμαι έτοιμη για 
σχέση». 
Κάθε βράδυ το ίδιο πράγμα. Αμάν, αυτοί οι άν-
θρωποι με τον εγωισμό τους. Μα, συγγνώμη, 
τώρα ήταν τρόπος αυτός; Πας και την φιλάς, κύ-
ριε, με το έτσι θέλω. Την ρώτησες; Επειδή δηλα-
δή το μυαλό σας είναι συνέχεια στους έρωτες, 
πρέπει οι άλλες να τα δέχονται όλα;! Τίποτε, τίπο-
τε, να μου ζήσεις κοπελιά, όπου κι αν είσαι. Έτσι 
θέλουν!
-Η γυναίκα, φίλε, δεν είναι ανθρώπινο είδος. 
-Ωχ! Άρχισε πάλι ο μπουμπούνας ο Χάρης τις θε-
ωρίες του. 

K
Στο μπαράκι
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-Η γυναίκα, φίλε, πώς σε είπαμε;
-Πέτρος. 
-Η γυναίκα Πέτρο είναι η πιο όμορφη πλευρά του 
Κακού. Σε μαγεύει, σε ζαλίζει και μετά… μην την 
είδατε! Θα σου πω και κάτι ακόμη, ρε φίλε, επει-
δή σε συμπάθησα. Οι γυναίκες είναι σαν τα γραμ-
ματόσημα, όσο πιο πολύ τις φτύνεις, τόσο πιο 
πολύ κολλάνε! Χάρης. 
-Μμμ… Πρωτοτύπησες! Πολύ ωραία, Χάρη! 
Μπράβο! Του άνοιξες τα μάτια του κακόμοιρου. Τι 
ρομαντικός που είσαι… Έτσι μου ‘ρχεται να σου 
πετάξω το μαξιλάρι μου στο πρόσωπο. 
-Και δε μου λες, φίλε μου, είναι όμορφη η λεγά-
μενη;
-Κάτια τη λένε και ναι, είναι πανέμορφη! Κάθε 
φορά που είμαι κοντά της… δεν… δεν σκέφτομαι 
τίποτε άλλο, όσες σκοτούρες κι αν έχω. Είναι η 
ζωή μου. Κάθε φορά που κοιτώ τα μάτια της ζα-
λίζομαι. Είναι το ναρκωτικό μου. Και πραγματικά, 
είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Πρέπει! 
Πρέπει να είμαστε μαζί. 
Μετά από 10 λεπτά. 
-Όλοι το λένε. Μα… μα εκείνη δεν είναι έτοιμη. 
Και όμως κάτι μέσα μου, μου λέει πως κι εκείνη 
κάτι αισθάνεται. 
Η καρέκλα κοιμάται 
-Δεν μπορεί να ήταν όλα ιδέα μου. Με κοιτάζει 
όπως κανέναν άλλον. Ήταν συνέχεια στραμμένη 
προς εμένα. Γιατί; Γιατί όλα αυτά, αν δεν ένιωθε 
τίποτε; Γιατί; Γιατί, ρε Κάτια, ε, γιατί;

-Γιατί, βρε μπουμπούνα, έχει πληγωθεί, μπορεί 
όχι από εσένα τον ίδιο. Αλλά τόσοι είστε, κά-
ποιος θα βρέθηκε και θα της έκανε την καρδού-
λα κομμάτια. Να, κάποιος σαν τον Χάρη από εδώ 
ένα πράγμα. Πήγαινε, βρε μάτια μου, να της μιλή-
σεις ξανά, γλυκά κι ωραία. Φιλί αμέσως! Το στό-
μα υπάρχει πρώτα για να μιλάμε και μετά για να 
φιλάμε.… Μα τις χίλιες πολυθρόνες! Τι ωραία κο-
πέλα είναι αυτή. Αμάν! Φίλε, προς εσένα έρχεται. 
Βρε λες να είναι η…
-Κάτια, εσύ εδώ. Τι… τι… κ…
-Κοίτα, Πέτρο, δεν είναι ότι δεν σε θέλω ή ότι δεν 
αισθάνομαι κι εγώ το ίδιο. Καταλαβαίνεις; Εγώ 
απλά δεν… Εγώ ποτέ δεν… Αυτό που θέλω να 
σου πω είναι ότι…
-Ε, παιδιά, πάρτε και καμιά ανάσα! Καλέ! Ξεκολ-
λήστε, καλέ! Όπα, Πέτρο, εσύ μπορεί να είσαι 
σαν οδοντογλυφίδα, αλλά κι εσένα και την κοπε-
λιά σου δεν μπορώ να σας αντέξω! Α ρε φουκα-
ριάρη, σου ‘φεξε. 
-Φίλε, Παντελή, συγγνώμη, αλλά όπως βλέπεις 
δε θα χρειαστώ τις συμβουλές σου. Αν θες, κρά-
τα αυτό: Μπορεί οι γυναίκες να είναι σαν τα γραμ-
ματόσημα, αλλά αν τις φτύσεις πολύ, τότε δεν 
κολλάνε,… γλιστράνε. Γλιστράνε και φεύγουν. 
Πέτρος!
-Πες τα, χρυσόστομε! Να μου ζήσεις παλικάρι 
μου! Τ’ ακούς Χάρη; Τ’ ακούω να λες! Αυτός είναι 
έρωτας και εγώ είμαι καρέκλα. 
Καλή αρχή! 
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αριέμαι, βαριέμαι πάρα πολύ. Το 
μόνο που κάνω είναι να στέκο-
μαι σε ένα μέρος. Ενίοτε κουνιέ-
μαι, αλλά συνέχεια στο ίδιο μέ-
ρος, ούτε ένα βήμα παραπέρα. 
Πέρα-δώθε, πέρα-δώθε, πέρα-
δώθε. Πώς, λοιπόν, να μη βαριέ-

μαι; Από την άλλη υπάρχουν άλλες που αλλάζουν 
θέσεις συνεχώς, δε μένουν ούτε μια μέρα στην 
ίδια θέση. Άλλες πάλι που μπορεί να μην μετακι-
νούνται, τουλάχιστον αλλάζουν παραστάσεις, και 
εννοώ με αυτό ότι έρχονται σε επαφή με πολλά 
πρόσωπα, μικρούς-μεγάλους, άντρες-γυναίκες, 
εύσωμους-αδύνατους. Σε αντίθεση με τη δική 
μου ζωή, η δική τους είναι πολύ πιο ενδιαφέρου-
σα. Εγώ, όμως, έχω κολλήσει εδώ, ρίζες θα βγά-
λω σε λίγο, όλο τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιες φάτσες 
και συγκεκριμένα – για να λέμε την αλήθεια – μία 
και μοναδική φάτσα, αυτή του γκρινιάρη του κύ-
ριου Ευλαμπίου. Και λέω κυρίου, γιατί ο τύπος 
είναι πάνω από 80. Μετά βίας ζει για να μην πω 
καλύτερα ότι είναι με το ένα πόδι στον τάφο. 
Αυτή είμαι, λοιπόν, μια ξεχασμένη πολυθρό-
να, παλιά και ξεφτισμένη όσο και ο κύριος Ευ-
λάμπιος. Όμως, η αλήθεια είναι ότι κατά βάθος 

τον αγαπώ αυτόν τον γερο-γκρινιάρη. Γιατί παρά 
την καθημερινή τριβή μας - και μιλάω κυριολεκτι-
κά για το τελευταίο - έχουμε περάσει σχεδόν μια 
ολόκληρη ζωή μαζί. Ήταν κι αυτός νέος, όπως κι 
εγώ, όταν πρωτοκάθησε πάνω μου. Με αγόρα-
σε αμέσως και με μετέφερε στο νέο του σπίτι. 
Και λέω νέο, γιατί μόλις είχε παντρευτεί την κυ-
ρα-Σούλα και μαζί της θα άνοιγε το σπιτικό του. 
Στο ίδιο σπίτι μεγάλωσαν και τα παιδιά τους, για 
τα οποία, ωστόσο, δεν θα πω περισσότερα. Αξί-
ζει, όμως, να σημειωθεί ότι ο γερο-Ευλάμπιος 
ποτέ δεν άφησε τα παιδιά του να κάτσουν πάνω 
μου. Ήμουν η αγαπημένη του πολυθρόνα. Ακόμα 
είμαι. Ήμουν η θέση του μπροστά στην ασπρό-
μαυρη τότε τηλεόραση. Ίσως, λοιπόν, ίσως η ζωή 
μου να μην είναι και τόσο βαρετή και μίζερη, για-
τί σε αντίθεση με τις άλλες καρέκλες, των ακρι-
βών εστιατορίων, των σχολείων, των υπουργεί-
ων, των κουρείων, των κομμωτηρίων και των 
κάθε λογής καταστημάτων, εγώ έχω βρει τον άν-
θρωπό μου! Αυτόν που με αγαπά, ακόμα κι αν εί-
μαι παλιά και ξεφτισμένη. Κυρίως αυτόν που δεν 
θα με αντικαθιστούσε ποτέ με μια ολοκαίνουργια 
και αφράτη πολυθρόνα που μόλις βγήκε από το 
εργοστάσιο. 

Β

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Π Ε Ν Ν Υ  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ω Τ Η

Ο κυρ Ευλάμπιος
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ΓΙΑΤΙ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ

άει πολύς καιρός που με έφεραν 
εδώ, νομίζω πως ήταν ένα από-
γευμα από εκείνα του χειμώνα. 
Εκεί, δίπλα στο τζάκι με είχαν βά-
λει. Κάθε φορά που ο ήλιος έδυε, 
ερχόντουσαν τα παιδιά στο δωμά-
τιο που ήμουν, και τσακώνονταν 

για το ποιος θα καθίσει πρώτος. Δεν περνούσε 
πολλή ώρα, και αμέσως άκουγα τα βήματα της 
μαμάς, πάνω στο ξύλινο πάτωμα που έτριζε. Μά-
λωνε τα παιδιά, φοβόταν μήπως μου χαλάσουν 
το λούστρο. Ήμουν, βλέπεις, καινούργια τότε, και 
δεν έτριζα σαν το ξύλινο πάτωμα, που όλοι ήθε-
λαν να το αντικαταστήσουν με πλακάκι. 
Τις ώρες που ο ήλιος ανέτειλε, ερχόταν πάντα 
ο παππούς, με την εφημερίδα στο ένα χέρι και 
τον καφέ στο άλλο. Χειμώνα-καλοκαίρι, ήταν 

εκεί, μου έκανε παρέα όσο τα παιδιά ακόμη κοι-
μόντουσαν. Μόλις διάβαζε και τις γελοιογραφί-
ες που υπήρχαν στο πίσω μέρος της εφημερίδας, 
γελούσε και ύστερα έφευγε για δουλειές, όπως 
συνήθιζε να λέει. 
Κάποια μέρα – θυμάμαι καλά πως ήταν άνοιξη – 
κάποια μέρα δεν ξημέρωσε, ο ήλιος έμεινε καρ-
φωμένος πίσω από τα βουνά, δεν τον άφηναν να 
ανατείλει. Ο καφές του παππού κρύωσε, η εφη-
μερίδα έμεινε στο γραμματοκιβώτιο ξεχασμένη, 
και τα παιδιά δεν κατέβηκαν. Ο παππούς, δεν ξα-
ναγύρισε, δεν ξανακάθισε, δεν ξαναγέλασε. Και 
εγώ, έγινα μια συνηθισμένη καρέκλα, που τώρα 
πια, είμαι σε μια αποθήκη ξεχασμένη. Μια καρέ-
κλα, που τρίζει σαν εκείνο το ξύλινο πάτωμα, που 
τελικά το έντυσαν με το ωραίο και αστραφτερό 
πλακάκι. 

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Σαν το αστραφτερό πλακάκι
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ΓΙΑΤΙ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ

ίμαι μια καρέκλα του σχολείου. Βρί-
σκομαι σε αυτό το μέρος εδώ και 
πολλά χρόνια. Έχω βαρεθεί πλέον να 
κάθονται πάνω μου οι μαθητές. Έτσι 
περιμένω να με πετάξουν, γιατί η ζωή 
με αυτούς είναι σκέτο βασανιστήριο. 
Όλοι εδώ με απεχθάνονται, δεν κα-

ταλαβαίνουν ότι κι εγώ έχω ψυχή και πονάω, μα 
δε με λυπούνται καθόλου. Κάθε φορά που κάθε-
ται κάποιος σε εμένα λέω από μέσα μου «πάρε 
τον πισινό σου από τη μούρη μου» ή «εδώ βρή-

κες πάλι να κάτσεις; Τόσες καρέκλες υπάρχουν 
σε αυτή την τάξη». Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Συ-
χνά μου κολλάνε τσίχλες, άλλοτε με γρατζουνάνε, 
άλλοι την αμολάνε, ενώ άλλοι βάζουν τα βρώμικα 
παπούτσια τους στο στόμα μου, και το χειρότερο, 
με σηκώνουν ψηλά και ύστερα με πετάνε από ‘δω 
κι από εκεί σαν να είμαι ένα άχρηστο αντικείμενο. 
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν πως 
απλώς είμαι ένα αντικείμενο αλλά όχι άχρηστο. Γι 
αυτό το λόγο θέλω να φύγω. Θέλω να γλιτώσω 
από τις κακουχίες που τραβάω!!! 

Ε

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ι Ν Α  Κ Α Σ Τ Ρ Ι Τ Η

Δίπλα στα θρανία
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Σκόρπιες σκέψεις
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ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ταν βράδυ, μεσάνυχτα. Είχε ξεχά-
σει το παράθυρο ανοιχτό, όχι πολύ, 
ίσα που έμπαινε φως από το φεγ-
γάρι και έφτιαχνε σκιές. Μια νύχτα 
ξάστερη, αυτός δεν έβλεπε τα αστέ-
ρια. Εφιάλτες έβλεπε. Ώσπου ξύ-
πνησε. 

«Είναι ακόμη μεσάνυχτα, και το τρένο φεύγει στις 
6 το πρωί» είπε. Μάταια προσπαθούσε να κοιμη-
θεί, τελικά σηκώθηκε, φόρεσε το σακάκι του, πήρε 

την ομπρέλα του και κλειδώνοντας την εξώπορτα, 
έφυγε. Έριξε μια τελευταία ματιά και έφυγε. 
Έφτασε στον σταθμό και περίμενε το τρένο, για 
πολλή ώρα. Άρχιζε να βρέχει, κα δεν είχε μαζί του 
την ομπρέλα. Την άφησε κάτω, καθώς κλείδω-
νε την πόρτα. Δεν ήταν το μόνο που ξέχασε. Είχε 
αφήσει και το παράθυρο ανοιχτό, αυτό το παράθυ-
ρο που δεν του έδειξε ποτέ τα αστέρια. 
Το τρένο ήρθε, και αυτός έφυγε. 
Μακριά. 

Η

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Ένα τρένο που πια έφυγε
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ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

κείνο το απόγευμα την είδα. Περ-
πατούσε βιαστικά στο απέναντι πε-
ζοδρόμιο. Ήταν εκείνη η ώρα που 
το σκοτάδι μόλις είχε αντικαταστή-
σει τον πορτοκαλί ουρανό. Κάτω 
από τα ήπια φώτα μπόρεσα να την 
παρατηρήσω. Ήταν πολύ περιποιη-

μένη και είχε ένα χαρακτηριστικό αλαζονικό και 
απόμακρο ύφος. Περπατούσε πολύ βιαστικά, 
ώσπου κάποια στιγμή σκόνταψε και έπεσε η τσά-
ντα της στο δρόμο. Σχεδόν όλο της το περιεχό-

μενο άδειασε. Την προσοχή μου απέσπασε αμέ-
σως το μεγάλο κόκκινο πορτοφόλι, αρκετά φου-
σκωμένο, κάτι γυαλιά και τόσα πολλά καλλυντι-
κά. Τότε αντίκρισα τα τσιγάρα. 
Ήταν τα δικά σου. Εκείνη τα μάζεψε – γρήγο-
ρα. Σαν να μην είχε γίνει ποτέ τίποτα. Σαν όλα 
να ήταν απλά μια στιγμή, άλλο ένα σαββατόβρα-
δο. Όχι, δεν σε σκέφτομαι πια. Μόνο εκείνες τις 
νύχτες που βγαίναμε. Που γέμιζες τα πνευμόνια 
σου με καπνό και εγώ ρουφούσα όσο πιο πολλή 
γαλήνη μπορούσα… 

E

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Ε Λ Ε Α Ν Ν Α  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Β Ε Λ Η

Εισπνέοντας τη νύχτα
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ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 1986

04:15 π.μ.
Ήταν ακόμη βράδυ, όλα τα φώτα είχαν σβήσει. 
Εκτός από την λάμπα φθορίου που τρεμόπαιζε σε 
ένα γραφείο, πιο πέρα· στα «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ». 

04:45 π.μ.
Η πόρτα του θαλάμου Β’ χτύπησε δυνατά, σαν 
ένας κρότος που σκέπασε όλη την πτέρυγα. Δυο-
τρεις νοσοκόμες έτρεξαν προς τα εκεί, ο προϊστά-
μενος, και μετά εγώ. Δεν μπορούσα να καταλάβω 
τι έγινε, στην αρχή όλοι νόμιζαν πως ήταν διαρρή-
κτες. Αλλά τι να κλέψουν; Τα κρεβάτια του νοσοκο-
μείου και τις σύριγγες; Όσο περνούσε η ώρα, όλο 
και περισσότερος κόσμος μαζευόταν εκεί, κάποιοι 
γιατροί έφερναν πετσέτες. 

05:03 π.μ.
Περνούσαν βασανιστικά τα λεπτά, και με έτρωγε η 
περιέργεια να μάθω τι συνέβη. Να, αρχίζει να αραι-
ώνει ο κόσμος και βρίσκω την ευκαιρία να πλησι-
άσω. Ένας άνθρωπος, νέος, είχε έρθει στο νοσο-
κομείο, ήταν χτυπημένος, αιμορραγούσε. Ο κρότος 
που ακούστηκε, ήταν οι τύποι που τον κυνηγούσαν, 
έσπασαν την πόρτα και έφυγαν. Εκείνος ακόμη αι-
μορραγούσε, είχε σχεδόν χάσει τις αισθήσεις του. 
Πλησίασα κι άλλο, μήπως μπορούσα να βοηθήσω. 

05:15 π.μ.
Κόντευε να ξημερώσει, μα ήταν ακόμη βρά-
δυ. Και η λάμπα που τρεμόπαιζε στα «επείγο-
ντα», τώρα έσβησε. Και ο κρότος που ακούστη-
κε, τώρα σώπασε. Κι εκείνος που αιμορραγούσε, 
μάλλον έφυγε… 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ»
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ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

να κομμάτι ζωής είσαι και εσύ. Μι-
κρό, φθαρμένο, αλλά έτοιμο να γευ-
τείς όλον τον κόσμο, τις ομορφιές 
από ένα άγνωστο, κουρασμένο, αν-
θρώπινο χέρι, γεμάτο θάρρος, αλλά 
και θράσος, αφού καταπατά τα όρια 
της περιοχής σου. Και αν ήταν μόνο 

αυτό, όλα θα ήταν καλά…
Δεν φτάνει αυτό όμως, σε γεμίζει και με έγνοιες και 
με συναισθήματα, που θα γεμίζουν την καρδιά σου 
με λύπη και φόβο για το μέλλον των άλλων που θε-
ωρούνται ζωντανοί, ενώ εσύ τι είσαι γι’ αυτούς; Ένα 
αντικείμενο είσαι, απλά αυτό είσαι και πιστεύουν ότι 
τα συναισθήματά τους είναι άγνωστα σε σένα, λευ-
κό μου περιστέρι, που μου δίνεις την ελευθερία 
να φύγω από αυτόν τον κόσμο των πολιτισμένων 
απολίτιστων, που τρέφονται από την ασυδοσία που 
βασιλεύει στη χώρα τους και να βρεθώ μπροστά 
στα δικά μου πάθη και λάθη. Συγγνώμη, για αυτήν 
τη διακοπή μου, το ξέχασα, εσύ είσαι ο πρωταγωνι-
στής. Δεν έχεις αισθήματα λέει, και όμως, αποδει-
κνύονται λάθος, όταν αρχίζεις να δακρύζεις από το 

άσπλαχνο άγγιγμα του χεριού στην απαλή και ολό-
λευκη επιδερμίδα σου και από την έντονη πίεση της 
μύτης του ύπουλου εχθρού σου, του στυλό, που πά-
ντα σε διαβαίνει με ύφος αλαζονικού στρατηλάτη, 
χωρίς να δείχνει ίχνος οίκτου, ακόμη και όταν πα-
ραδοθείς προτού ακόμα έχει αρχίσει αυτή η άνιση 
μάχη. Παρόλο που φαίνεται σε εσένα φαινομενικά 
ανίκητος, να μην ξεχνάς ποτέ, πως η ζωή είναι ένας 
φαύλος κύκλος και «τιμωρεί» την αδικία, με αποτέ-
λεσμα και ο ίδιος να βιώνει την ταπείνωση στο τέ-
λος της ζωής του μέσα σε ένα μακρύ όχημα γεμάτο 
με άδειες ψυχές, έτοιμες να πέσουν στη φωτιά του 
ήλιου, γιατί όπως μας μαθαίνουν και στα σχολεία, η 
ανακύκλωση είναι απαρατήρητη.
Αξίζει, πάντως, να ξέρεις πως το χέρι αυτό εδώ που 
σε ακουμπά είναι ξεχωριστό, για να χαρείς, στο λέω 
αυτό, να νιώσεις για λίγο μοναδικός, όπως εγώ με 
τα χέρια αυτά βαμμένα στο αίμα που με κάνουν να 
ξεχωρίζω από τους πολλούς. Το αίμα το φοβάσαι 
άμα το δεις, λες και δεν τρέχει μέσα σε κάθε φλέβα 
και αρτηρία σου μέχρι το τελευταίο άκρο του άκρου, 
όμως αυτή είναι η τρέλα… 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Μ Α Ρ Ι Α  Π Ε Ρ Α Θ Ω Ρ Α Κ Η

Το φύλλο

E
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Στο alter ego…
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ΣΤΟ ALTER EGO

ώς ήταν χθες ο ύπνος σου; Πάλι 
δεν μπόρεσες να κοιμηθείς; Για-
τί σε απασχολούν τόσο πολύ οι 
βλακείες; Γιατί κολλάς στο παρελ-
θόν και δεν κοιτάς καθόλου το πα-
ρόν και το μέλλον; Ξεκόλλα! Α, 
άλλη μια ερώτηση, γιατί δεν συ-

γκεντρώνεσαι εύκολα; Τι αλλόκοτη που είσαι. Η 
αλήθεια είναι βέβαια ότι έχεις κάνει μια πρόο-
δο. Σε θυμάμαι παλιά που μισούσες σχεδόν όλο 

τον κόσμο και έλεγες ότι όλοι οι άνθρωποι είναι 
από τη φύση τους κακοί, σε αντίθεση με τα ζώα. 
Τώρα ευτυχώς πιστεύεις ότι λίγοι άνθρωποι εί-
ναι αυτοί που αξίζουν πραγματικά, και δεν νομί-
ζω ότι ανήκεις σε αυτούς. Ίσως θα άνηκες αν δεν 
ήσουν τόσο κλειστή με τον εαυτό σου και μπο-
ρούσες να συγχωρείς τους ανθρώπους. Σε αυτό 
όμως φταίει το γεγονός ότι δεν προσπαθείς καν 
να προοδεύσεις, γιατί δεν θέλεις. Σε βλέπω να 
καταντάς η γριά με τις γάτες… 

Π

ΚΕΙΜΕΝΟ:

A N Ω Ν Υ Μ Ο Σ

Στη Χριστίνα
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ΣΤΟ ALTER EGO

ήμερα, 27 Μαρτίου 2015. Σε λίγο 
το σχολείο τελειώνει. Ο χρόνος 
που καθόσουν στα θρανία τελειώ-
νει. Μεγαλώνεις. Αλλάζεις. Ο κό-
σμος γύρω σου αλλάζει. Οι προτε-
ραιότητες, οι υποχρεώσεις σου, τα 
πάντα αλλάζουν. Δεν ξεχνάς, μονά-

χα αλλάζεις. Πώς να ξεχάσεις άλλωστε; Ήταν τότε 
που πείραζες το διπλανό σου, τότε που κόλλαγες 
χαρτάκια στους μπροστινούς και γελούσες αστα-
μάτητα. Ήταν τότε που είχες κάνει σκονάκι και εί-
χες κοκκινίσει απ’ τη ντροπή σου. Τότε που ο δά-

σκαλος σε έβγαλε έξω από την τάξη. Τότε που 
έκανες κοπάνα για να χάσεις το μάθημα της μου-
σικής. Πώς να τα ξεχάσεις όλα αυτά; Κι όμως τα 
ξεχνάς, μονάχα λίγες στιγμές κρατάς. Κι αυτά σε 
ξεχνούν με τον καιρό. Μια γλυκιά ανάμνηση, παι-
δική, μένει στο νου. Κι αυτή μετά ξεχνιέται, κατα-
χωνιάζεται στα βάθη της μνήμης. Την ανασύρεις 
όποτε σου κάνει κέφι ή όποτε έρχεται κάποιος 
-παλιός συμμαθητής- να στη θυμίσει. Και τότε 
πράγματι θυμάσαι. Θυμάσαι και αναπολείς. Άλλο-
τε νοσταλγείς. Μα πάντοτε θυμάσαι και ίσως, όταν 
χρειαστεί, διηγείσαι. 

Σ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Π Ε Ν Ν Υ  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ω Τ Η
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γαπητή Σοφία, 
Τελευταία νιώθω πως περνάει 
γρήγορα ο χρόνος. Και ευτυχώς, 
και δυστυχώς. Η αλήθεια είναι πως 
όταν πρωτοξεκίνησα το σχολείο, 
δεν θυμάμαι να μου είχε πει κανείς 
πόσο κουραστική και δύσκολη θα 

ήταν η τελευταία χρονιά πριν το τελειώσω – μου 
το κρατούσαν μάλλον για δώρο-έκπληξη. Αφού 
θυμάμαι, πως τα πρώτα χρόνια ανυπομονούσα να 
έρθω στο σχολείο. Δεν ήμουν και από τα πιο ήσυ-
χα παιδιά, από τα πιο ζωηρά θα με έλεγαν – αν 
και δεν μου φαίνεται. Τουλάχιστον πάντα κατάφερ-
να να ξεφεύγω. Τις περισσότερες φορές δηλαδή, 
γιατί την επίσκεψη στο γραφείο της διευθύντριας 
τελικά δεν τη γλύτωσα. Μια φορά έγινε βέβαια, 
ίσως δεν τόλμησαν να με «καρφώσουν» πάλι – 

όπως λέγαμε. Πέρασε όμορφα το δημοτικό, και 
σειρά είχε το γυμνάσιο. Ήταν αρκετά όμορφα και 
τότε, εάν εξαιρέσουμε την Α’ γυμνασίου, που ήμα-
σταν κάπως τρομοκρατημένα, και μόνο στην ιδέα 
ότι θα κάναμε αρχαία ελληνικά. Μου φαίνονταν κι-
νέζικα, τώρα πια όμως τα λατρεύω, αν και δεν το 
περίμενα ποτέ. Και μετά το λύκειο. Πρώτη, δευτέ-
ρα έφυγαν, και ούτε που το κατάλαβα. Φέτος κα-
τάλαβα τι είναι να είσαι στο ΛΥΚΕΙΟ. Θα παρακάμ-
ψω τα δύσκολα αυτής της χρονιάς, γιατί μ’ αρέσει 
να θυμάμαι μόνο τα όμορφα. Ήταν μια χρονιά δια-
φορετική, έμαθα πολλά - και δεν εννοώ αυτά που 
μόλις τελειώσω, θα ξεχάσω. Χαίρομαι, και στενα-
χωριέμαι, συγχρόνως, που τελειώνω, και θα κλεί-
σω με αυτό, σαν ένας καμβάς συναισθημάτων 
ένα πράγμα!
Σίγουρα δε θα χαθούμε! 

Α

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ
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ίλτατε Γιώργο!
Επιτέλους ξεφορτώνομαι το 
σχολείο. Φέτος ήταν μια πολύ 
βαρετή χρονιά με διάβασμα, 
αλλά ήταν και η πιο ωραία 
χρονιά όσον αφορά τη δια-
σκέδαση. Φέτος η τάξη μου 

ήταν πολύ ενωμένη, διασκεδαστική. Ουσιαστι-
κά δεν υπήρχαν κλίκες· η θεωρητική ήταν ο κό-
σμος όλων μας, με εξαίρεση τον επίγειο παρά-
δεισο της καντίνας. Επίσης, φέτος γνωρίστηκα 
και άρχισα να κάνω παρέα με αρκετά άτομα από 
την τάξη και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Εντάξει 
δεν μπορώ να πω ότι δε θα μου λείψει το σχο-
λείο. Κάποιοι καθηγητές ναι, τα παιδιά που ίσως 
χαθούμε ναι, αλλά σε γενικές γραμμές όχι. Αρ-
χίζει μια νέα περίοδος της ζωής μου, η ενήλικη. 
Σίγουρα οι ξέγνοιαστες εποχές πέρασαν, ελπί-
ζω και οι βλακείες. Έξω από το σχολείο φέτος 
η ζωή ήταν πολύ ωραία, διασκεδαστική. Πέρα-
σα πολύ ωραία έξω με φίλους, έφαγα – βασικό 

αυτό – με άλλα άτομα χάθηκα, με άλλα γνωρίστη-
κα. Έτσι είναι η ζωή. Ααα ξέχασα να σου πω, φέ-
τος ανακάλυψα και τη συγγραφή διηγημάτων. Εί-
ναι μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα, η οποία 
συνοδεύεται με μουσική. 
Περιμένω πώς και πώς το καλοκαίρι! Θα ‘ναι εκ-
πληκτικό και σίγουρα αξέχαστο. Αυτός είναι ο 
δεύτερος στόχος μου. Ο πρώτος καταλαβαίνεις 
είναι να μπω στη Νομική. Θα μου πεις τώρα δί-
νεις πανελλαδικές και δεν αναφέρεσαι στο βα-
σικότερο της χρονιάς. Όχι, δεν θα κάτσω να σκά-
σω, λίγο διάβασμα, πολλές βλακείες και ένας 
στόχος είναι. Δε σημαίνει τόσο όσα η χρονιά με 
τα παιδιά. Εκτός αυτού, φέτος ήταν η μόνη χρονιά 
που βαρέθηκα σε μέτριο βαθμό. Μπορώ να πω 
ότι μ’ άρεσε που είχαμε δουλειά φέτος και είχα 
να ασχολούμαι και με το σχολείο. Όσον αφορά το 
δημοτικό, το γυμνάσιο και τις προηγούμενες τά-
ξεις ήταν ωραίες, ιδίως η γ’ γυμνασίου αλλά δεν 
ήταν σαν φέτος. 
Άντε γεια, τα λέμε.  

Φ

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ
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ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

Ποιήματα
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Να ‘ταν αυτό το τέλος, ή μόνο η αρχή;
Να ‘ταν ένα όνειρο, ή μήπως η αλήθεια;
Και ποιος είπε πως η αλήθεια τελικά υφίσταται;
Ποιος τη γνώρισε, ποιος την άγγιξε, ποιος την ένιωσε, 
ώστε να μπορεί να μιλάει γι’ αυτήν;
Όλη σου η ζωή, ένα όνειρο είναι. 
Μέχρι να τα χάσεις όλα, 
μέχρι να ξυπνήσεις
μέχρι να σωπάσεις, να αγανακτήσεις, να φωνάξεις, να διεκδικήσεις. 
Να διεκδικήσεις τη ζωή που σου αρπάζουν μέσα από τα χέρια. 
Να φωνάξεις για όλα αυτά που νοιώθεις, για όλα αυτά που αγαπάς. 
Να αγανακτήσεις γιατί δεν έχεις πλέον δυνάμεις να κερδίσεις όσα 
έχασες. 
Και να σωπάσεις, για να θυμηθείς πόσο μεγάλη σημασία είχαν αυτά 
για σένα…
Ίσως κάποτε, προσπαθήσεις να τα ξαναποκτήσεις, γνωρίζοντας βέ-
βαια πόσο επώδυνο είναι να τα χάνεις. 
Είναι ωραίο να ονειρεύεσαι…
Αλλά αναγκαίο, το να ζεις! 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Τέλος ή αρχή;
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Αν
τα φώτα κάποια μέρα
σβήσουν, 
το σκοτάδι την αλήθεια 
θα σκεπάσει. 

Αν 
οι φόβοι σου αλήθεια
γίνουν, 
η ψυχή σου μες το βράδυ 
θα σωπάσει, 
θα κρυφτεί. 

Αν σωπάσεις, 
αν κρυφτείς, 
για πάντα, θα φοβάσαι. 

Αν φοβάσαι, 
θα κρυφτείς, 
και για πάντα, θα σωπαίνεις.  

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Αν, οι φόβοι…
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σε πεζοδρόμιο, υγρό, 
που βήματα προσμένει. 
Γονατίζεις, τώρα πια, σκυφτός, 
σταγόνες πικρές, μαζεύεις. 
Ζυγίζεις κάθε λογής σκιά, 
ήχο, και της βροχής δροσιά
και ξανασκύβεις βαθιά στη γη, 
στο άδυτο, της πέτρας, γκρι. 
Με δάκρυα πότισε η βροχή
τις πλάκες που αγγίζεις
κάπως ελάφρυναν, 
αλλά εσύ πάλι τις βαραίνεις. 
Σε πεζοδρόμιο υγρό
που δάκρυα, πια, προσμένει, 
Ξάπλωσες μόνος, μα μεστός, 
από μια λύπη που βαραίνει. 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Βαριά βροχή 
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Περνούν οι μέρες, 
σαν χαρτιά που προσμένουν μελάνι·
και λίγο συναίσθημα. 
Σελίδες, 
άλλες γεμάτες, άλλες κενές
και άλλες ξεχασμένες·
προέκταση του σώματος, 
σημάδια της ψυχής σου. 
Άλλες τις έγραψες στο ακύμαντο σκοτάδι, 
άλλες, όταν ούρλιαζαν οι φόβοι και η σκιά σου. 
Τώρα, κάθεσαι μόνος, 
τις ξεσκονίζεις, ξαναζώντας τες. 
Σε ένα απόμακρο από το φως, δωμάτιο, 
ένα κερί, οι σελίδες σου, κι εσύ. 
Ένα κερί, 
-για σένα ζωοδόχο- 
που σκίαζε με το φως του το σκοτάδι σου, 
τώρα σιγοσβήνει δειλά…
Αγωνιάς, 
φοβάσαι, το φως του μήπως ξεθωριάσει·
και με μανία προσπαθείς, 

να το φυλάξεις σώο. 
Εμπόδιο, ο αέρας ο ψυχρός, 
όπως ο χρόνος, 
αγέλαστος ηθοποιός. 
Μα, όσο εσύ αδημονείς, 
τόσο πιο γρήγορα θα σβήνει. 
Λιώνει, 
και πάνω στις σελίδες στάζει·
τις λιώνει, 
και τώρα με θάρρος σβήνει, 
σε σβήνει. 
Στο σκοτεινό σκοτάδι βουτηγμένος
εσύ και οι σελίδες σου. 
Και το κερί, 
σαν βουλοκέρι τώρα σφράγισε
εσένα, 
την αλήθεια σου. 
Τελείωσες το μελάνι, τις σελίδες, και το λίγο σου 
συναίσθημα. 
Μην προσμένεις άλλα·
δεν περνάνε πια οι μέρες 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Για όσο καίει το κερί 
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σκιώδη νήματα, 
που ύφανες με φόβους, 
ποτισμένα με χρώμα μονάχα της δικής σου
σκέψης. 
Νήματα, κάπως λεπτά, 
στο νου σου, φαντάζουν ατσάλινα. 
Έδεσαν τα ίδια σου τα χέρια, 
και φυλακίζουν σαν δεσμά, 
το ίδιο σου το σώμα. 
Υπέταξαν τη δύναμή σου·
σαν σκιές ελεύθερες, 
που διεκδικούν λίγο από την ύλη
και την υπόστασή σου. 
Νήματα που έθρεψε η σκέψη σου, 
ξεθάρρεψαν και ρούφηξαν στιγμές
που τώρα ‘γίναν αναμνήσεις. 
Η σκέψη σου, πάντα αεικίνητη, 
μα κατοικεί σε ακίνητο, πια, σώμα·
καλά κρυμμένη στη μορφή σου, 
υφαίνει φόβους, και φαντάσματα. 

Ίσως σκουριάσουν τα δεσμά, 
στου χρόνου το ταξίδι. 
Αλλά και συ είσαι φθαρτός, 
μην το ξεχνάς, 
-κάτι που ξέχασες προτού, να λογαριάσεις- 
Τώρα είσαι ανήμπορος, σκυφτός, 
σε κυνηγούν οι φόβοι, 
και ‘συ γδέρνεις το ίδιο σου το σώμα
με τις σκέψεις. 
Κρατάς τα μάτια σου ανοιχτά στο ζοφερό,
αξημέρωτο σκοτάδι, 
όμως ματαίως τη φυγή αναζητάς. 
Μην κουράζεσαι κι άλλο, 
άσε καλύτερα τον χρόνο να ξέρει. 
Εσύ, κλείσε τα μάτια, 
μείνε άπραγος, σιωπηλός·
σαν ένας σύγχρονος δεσμώτης, 
που όμως η σκέψη σου 
σε δεσμά δεν υποτάσσεται. 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σ Ο Φ Ι Α  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Σύγχρονος δεσμώτης






