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Αγαπητοί αναγνώστες,
Από τη φετινή σχολική χρονιά στην Ελληνογερμανική Αγωγή λειτουργούν δύο απογευματινοί όμιλοι δημιουργικής γραφής, ένας για το
Γυμνάσιο και ένας για το Λύκειο. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μία ενιαία έκδοση των
κειμένων των παιδιών, καθώς με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα το ξεκίνημα, η πορεία, η εξέλιξη και η ωριμότητά τους. Άλλωστε,
η λογική και το πλαίσιο της δουλειάς μας είναι κοινό αλλά εναρμονισμένο με τις διαφορές
και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικίας. Νιώθουμε καλύτερα να είμαστε «ένα». Από την
άλλη πλευρά, εσείς θα έχετε την ευκαιρία να
διαβάσετε τα καλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα έργα όλων των μαθητών που παρακολούθησαν τις δράσεις των ομίλων της δημιουργικής γραφής. Τα έργα των νεαρών συγγραφέων
μαρτυρούν τη λογοτεχνική και συναισθηματική τους ευαισθησία αλλά και τους ευρύτερους
προβληματισμούς τους, υπαρξιακούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, που διατυπώνονται συχνά με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Επιπλέον, και
οι δύο όμιλοι δημιούργησαν από ένα ομαδικό έργο, γραμμένο με την τεχνική της «σκυταλοδρομίας», το οποίο προηγείται των ατομικών. Τέλος, στις «Λογοτεχνικές μας Ανησυχίες» νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε ένα
ειδικό αφιέρωμα στους μαθητές μας ή πρώην
μαθητές μας, οι οποίοι διακρίθηκαν σε πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.
Καλή ανάγνωση,
Μαρία Αρβανιτάκη
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Έπαινος ±– Ε΄ Παγκόσμιου Ποιητικού Διαγωνισμού
Αμφικτυονίας και Ελληνισμού 2015
της ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Περίπατος
Ανεβαίνοντας προς της Ακρόπολης
τον βράχο
στα πόδια μου θροΐζει
ένα ποτάμι αργυρόφυλλα.
Ταχέως το βλέμμα μου απέσπασαν
τεχνίτες αψεγάδιαστοι·
κάποιοι του λόγου,
άλλοι της μορφής.
Κληρονόμοι της θείας περιουσίας,
στα χέρια τους ευλαβικά κρατούν
του Προμηθέα τα δώρα.
Φιλοτεχνούν το μάρμαρο σκαλίζοντας
στους κίονες αυλάκια
και σαν φορείς δεξιοτεχνίας
κοινωνούς της τέχνης τους μας καθιστούν.
Μα πιο πολύ με συγκινεί
το πώς τον λόγο περιεργάζονται
–λόγος που σμιλεύεται
κι ύστερα σαν τροχός σμιλεύει.
Απλώνω το χέρι μου ν’ αγγίξω...
«Παρακαλώ μην αγγίζετε»
με διακόπτει η ξεναγός.
Θα αφαιρέθηκα!
Μα, δεν φαντάστηκα κι εγώ
πως τόση ώρα
μες στην ιστορία σεργιανίζω.
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Διάκριση – 3ος διαγωνισμός συντόμου διηγήματος
από το Eyelands & τις εκδόσεις Παράξενες Μέρες
της ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Η φιγούρα της βροχής
ΗΤΑΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Νύχτωνε και όλοι μαζεύονταν με βιαστικά
βήματα στα σπίτια τους. Κάποιοι συνέχιζαν τη βόλτα τους αμέριμνοι και άλλοι με μάτια βαριά σαν σκούρα σύννεφα αγανακτούσαν
κάθε φορά που έπεφταν πάνω σε κόκκινο φανάρι. Βράδιαζε και άρχιζε να ψιχαλίζει. Κι έμοιαζαν τα λιγοστά φώτα του δρόμου με ψηφίδες που έντυναν τα πέτρινα σπίτια. Κάθισα δίπλα στο παράθυρο
που έβλεπε στον δρόμο, κάθισα δίπλα στη βροχή. Απλώνω το χέρι μου να σπρώξω τα πατζούρια που από τις ανυπόμονες κι επίμονες σπρωξιές είχαν ξεχαρβαλωθεί, εδώ και πολύ καιρό. Δεν έκανα τον κόπο να τα φτιάξω, αφήνω κάτι βράδια ο ήχος της βροχής
να θροΐζει στο δωμάτιο σαν ένα τσούρμο χρυσαλίδες. Χρυσαλίδες
ανάλαφρες, μελωδικές που αχνοφαίνονται στην κουρτινούλα πλάι
στην κάμαρα όταν η λάμπα είναι αναμμένη. Σαν βιαστικοί περαστικοί βαδίζουν, τρέχουν κι ύστερα σβήνουν. Πλησιάζω κι άλλο στο
παράθυρο. Μυρίζει ο βασιλικός, μυρίζει κι η βροχή που χρυσίζει
στο φως των αμαξιών. Μια φιγούρα με διέκοψε, περνώντας ξυστά
μπροστά απ’ το παράθυρό μου. Σέρνει τα βήματά της, τη σπασμένη ομπρέλα της και ένα τσίγκινο καροτσάκι που τόσο ταιριαστά με
τη βροχή ηχούσε. Γύρισε, με κοίταξε. Κι έφυγε. Άφησα το παράθυρο ανοιχτό, έτρεξα πίσω της, της έδωσα την ομπρέλα μου. Μια
ομπρέλα που είχε χρώματα σαν της βροχής. Γκρίζο, σκούρο μπλε,
βαθύ πράσινο, άσπρο. Κάθε φορά στρέφοντάς την στον ουρανό, την
άνοιγα κόντρα στη βροχή κι άκουγα τη μουσική της που με αγκάλιαζε και που πολλές φορές μου ερχόταν κι εμένα να αγκαλιάσω.
Η γυναίκα, μου χαμογέλασε σκύβοντας τα μάτια, πήρε την ομπρέλα χωρίς να την ανοίξει και διστακτικά συνέχισε να ανηφορίζει το
πέτρινο δρομάκι. Το καροτσάκι που ακούραστα τραβούσε, συνέχιζε να τρίζει κι η παλιά της σπασμένη ομπρέλα σερνόταν ακόμη στο
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πλάι της. Γύρισα κι εγώ το βλέμμα μου, ανέβηκα τα σκαλιά του
σπιτιού μου και έμεινα εκεί για κάμποση ώρα. Στο κατώφλι στεκόμουν, χωρίς ομπρέλα. Άφησα τη βροχή να με αγκαλιάσει, την
αγκάλιασα κι εγώ. Η ώρα θα ήταν μάλλον περασμένη, ο ουρανός
σκούραινε κι εγώ στεκόμουν ακόμη εκεί, ανάλαφρα, ανάμεσα στα
βρεγμένα φύλλα. Με ένα κοντομάνικο κι ένα λινό παντελόνι. Ήταν
ακόμη Σεπτέμβρης…
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Βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λογοτεχνικού Διηγήματος
του ΦΟΙΒΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Περί της αγριότητας των λύκων
και των ανθρώπων
(μια φιλία παράξενη και προβληματισμοί
πάνω σε μια ρήση του Μενέλαου Λουντέμη)
«Κείνο το βράδυ σώπαιναν οι λύκοι γιατί ουρλιάζανε οι
άνθρωποι» Μενέλαος Λουντέμης, Οδός Αβύσσου Αριθμός 0
Η ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΙΛΑΔΑ που βρίσκεται κοντά στο χωριό
μου, διαθέτει ένα τοπίο που σε καθηλώνει, με έναν από τους πλουσιότερους δρυμούς με μεγάλη ποικιλία δέντρων, τεράστιους γκρεμούς,
κρυστάλλινα, ορμητικά ρέματα, εναλλαγές στη θερμοκρασία και μια
από τις πιο ενδιαφέρουσες πανίδες στον Ελλαδικό χώρο.
Εκεί, σε μια μαγική ενότητα με την άγρια φύση, γνώρισα πέρυσι το καλοκαίρι την αρκούδα, το ζαρκάδι, την αλεπού, τον αγριόγατο, τον ασβό
και είδα για πρώτη φορά τον κολλητό μου φίλο, τον λύκο. Στην αρχή
– για να είμαι πιο ακριβής – τον άκουσα.
Κι ήταν το ουρλιαχτό του ο πιο συναρπαστικός και ανατριχιαστικός
ήχος της φύσης. Άλλοι λένε πως είναι η ανακοίνωση κάποιας επιτυχίας. Άλλοι πως είναι θρήνος, γιατί πέθανε ένα μέλος της αγέλης.
Εγώ το εισέπραξα σαν μια προσπάθεια επικοινωνίας. Κι ύστερα τον είδα ακίνητο, πολύ κοντά μου, μεγαλόπρεπο μέσα στο πυκνό του τρίχωμα. Τα μάτια του λοξά και λαμπερά, το κεφάλι του κάπως δυσανάλογα
μεγάλο σε σχέση με το λεπτό αλλά εύρωστο σώμα του και τα σαγόνια
του οπλισμένα με κοφτερούς, αστραφτερούς κυνόδοντες. Αναμετρηθήκαμε. Στο βλέμμα, στην κραυγή, στον φόβο. Δεν είμαι ατρόμητος. Φοβήθηκα. Αλλά ένιωσα ότι φοβήθηκε και το αγρίμι. Γιατί και ο λύκος
φοβάται τον άνθρωπο που τον κυνηγάει και έχει βαλθεί να τον εξολο-
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θρεύσει. Στην πραγματικότητα, ο λύκος δέχεται απείρως πιο ανελέητο κυνήγι από αυτό που κάνει ο ίδιος.
Στεκόμουν με παγωμένο το αίμα στις φλέβες μου για κάποια λεπτά,
που μου φάνηκαν αιώνες, χωρίς ανάσα, για να διαπιστώσω έκπληκτος
ότι ο λύκος περήφανος κι αγέρωχος δεν είχε διάθεση να μου επιτεθεί. Πρώτος αυτός μου γύρισε την πλάτη και έφυγε με ένα περπάτημα που ήταν σίγουρα επίδειξη της δύναμής του. Εγώ, όμως, το ερμήνευσα ως πρόταση φιλίας.
Τις επόμενες μέρες δεν τόλμησα να πλησιάσω. Τον κοίταζα κρυφά πίσω
από τα πυκνά φυλλώματα των δέντρων. Είδα την παρέα του, την αγέλη
και θαύμασα την ομαδικότητα και την αλληλεγγύη που υπήρχε σε αυτή.
Η αγέλη είναι μια οργανωμένη κοινωνία και κάθε μέλος προστατεύει το
άλλο από τους ενδεχόμενους κινδύνους. Ο φίλος μου ήταν ο αρχηγός,
όλοι τον υπάκουαν, τον σέβονταν και τον ακολουθούσαν.
Μου έκανε εντύπωση πόσο έξυπνα ξεγελούσαν τα θηράματά τους, πόσο
ήξεραν να επιβιώνουν στις διαφορετικές καιρικές συνθήκες, πόσο πάλευαν ενάντια στους νόμους της φύσης, για να κατακτήσουν τη λεία τους και
πόσο θαρραλέα διεκδικούσαν το δικαίωμα στην επιβίωση.
Μέσα στο βαρύ χειμώνα που ακολούθησε και η τροφή τους ήταν λιγοστή, είδα τον φίλο μου να λιμοκτονεί, να ψάχνει απεγνωσμένα να φάει.
Μου φάνηκε λογικό το ότι κυνηγούσε με λύσσα το θήραμά του. Σκεφτόμουν πως κι ο άνθρωπος σε αντίστοιχες συνθήκες πείνας και κρύου θα μπορούσε να γίνει αιμοδιψής και σαρκοβόρος.
Aναλογιζόμουν ότι και ο λύκος μπορεί να με φοβόταν όσο και γω αυτόν. Σίγουρα φοβόταν τους κυνηγούς, που ήθελαν να τον σκοτώσουν.
Βρήκα ένα παρατηρητήριο και προσπαθούσα, με όση ασφάλεια γινόταν, να παρατηρώ από μακριά τα αγρίμια. Αισθανόμουν ότι βρισκόμουν στην καρδιά του βασιλείου του λύκου και ήθελα να τον πείσω ότι
δεν ήθελα το κακό του, αφού πρώτα είχα πειστεί κι εγώ ότι ούτε αυτός
ήθελε το δικό μου. Κάποτε βρήκα τα χνάρια του, τα ακολούθησα και
έφτασα στη φωλιά του. Ο λύκος με είδε, με κοίταξε με αυτό το διαπεραστικό βλέμμα, που θα θυμάμαι για πάντα, με αναγνώρισε και για δεύτερη φορά δεν έκανε επιθετική κίνηση προς το μέρος μου. Στη φωλιά
υπήρχαν μικρά λυκάκια που έπαιζαν και η λύκαινα που τα φρόντιζε με την ίδια τρυφερότητα που κάθε μάνα φροντίζει τα παιδιά της.Το
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ήρεμο παιχνίδι το διαδέχτηκε έντονη ταραχή, όταν από μακριά ακούστηκαν κυνηγετικά σκάγια. Το λυκάκι σταμάτησε να μασουλάει την
ουρά του αδελφού του και έτρεξε κατατρομαγμένο προς το δάσος, ενώ
η άγρια γαλήνη σχίστηκε από το μακρόσυρτο ουρλιαχτό της λύκαινας, που ξεχύθηκε πίσω από το μικρό της.
Ήμουν πεπεισμένος πως στη μυστηριώδη και άγρια κοιλάδα είχα γνωρίσει ένα από τα πιο ελεύθερα, έξυπνα και περήφανα ζώα. Σε πείσμα
όλων των ιστοριών που κυκλοφορούν για κακούς λύκους, εγώ συνάντησα μια ευγενική οικογένεια, γεμάτη θάρρος και αξιοπρέπεια, που
αγωνιζόταν να θρέψει και να προστατεύσει τα μικρά της. Είχα καταλάβει πως ο λύκος σκοτώνει μόνο όταν πεινάει. Τότε μόνο εκδηλώνεται η απληστία του, ενώ ίσως οι άνθρωποι σκοτώνουν και για πολλούς άλλους λόγους. Και αντίθετα με τους ανθρώπους, ποτέ δεν είδα
τον λύκο να χτυπάει τη λεία του από πίσω, πάντα ορμούσε και επιτίθονταν κατά μέτωπο. Μερικές φορές ο λύκος έτρωγε πρόβατα και οι
κτηνοτρόφοι δικαίως διαμαρτύρονταν. Δεν θα έπρεπε, όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και η πολιτεία να φροντίζουν για την ειρηνική συνύπαρξη του λύκου με τον άνθρωπο, να δημιουργούν περιφράξεις για να προστατεύουν τα ζώα και να δίνουν έγκαιρες αποζημιώσεις,
πριν φτάσουν να κατηγορούν για βαρβαρότητα τους λύκους; Μην ξεχνάμε ότι η ύπαρξη των λύκων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το δασικό οικοσύστημα και χωρίς αυτούς τα δάση χάνουν την ομορφιά τους
και το οικοσύστημα την ευαίσθητη ισορροπία του.
Εκείνο το βράδυ διάβασα την ιστορία του Ρώμου και του Ρωμύλου που
τους μεγάλωσε με το γάλα της μια λύκαινα. Ήξερα κι άλλες ιστορίες
ανθρώπων, που έζησαν ανάμεσα σε λύκους και αυτοί δεν τους πείραξαν, αντίθετα τους φέρθηκαν με απαράμιλλη τρυφερότητα. Μου φαινόταν, λοιπόν, άδικος ο χαρακτηρισμός του κακού, που απέδιδαν στο
αγαπημένο μου ζώο τα παραμύθια που διάβαζα μικρός.
Με το πέρασμα του χρόνου αναγνώρισα τη σημασία των κραυγών των
λύκων, τα μηνύματα της χαράς, του φόβου, της άγριας κατάκτησης,
της νίκης και του θρήνου.
Μια μέρα με πολύ κρύο, που πίστευα ότι ο φίλος μου θα πεινάει, άφησα στο μονοπάτι του ψωμί. Η προσφορά μου αγνοήθηκε επιδεικτικά. Ο
φίλος μου ήταν περήφανος και αυτάρκης. Θα αγωνιζόταν μόνος, σύμ-
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φωνα με τους δικούς του απαράβατους νόμους, να επιβιώσει. Καθώς
ερχόμουν σε επαφή μαζί του, διαπίστωνα πως και τα αγρίμια έχουν
κώδικες τιμής και αξιοπρέπειας.
Σιγά-σιγά η επαφή μας, έστω και από κάποια απόσταση, γινόταν πιο
ζεστή. Έπαψα να τον φοβάμαι, κατάλαβα ότι με θεωρούσε φίλο του,
γιατί κάθε φορά που με έβλεπε μου χάριζε το λαμπερό και διεισδυτικό βλέμμα του και ποτέ δεν ένιωσα εχθρότητα και κακοβουλία από
μέρους του.
Μέσα στο βουνό ανακάλυψα και τους τρόπους που έχουν οι άνθρωποι να εξοντώνουν τους λύκους, τα δόκανα και τις φόλες.Τα θεώρησα
ύπουλα και πλάγια μέσα. Αλλά και με ελικόπτερα, με πλήρωμα που
παραμονεύει από ψηλά και τον κυνηγάει, ώσπου πολλές φορές το ζώο
σκάει και ψοφάει από την τρεχάλα, προτού καν το χτυπήσουν τα βόλια του κυνηγού.
Στην καρδιά εκείνου του χειμώνα υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στο
χωριό. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κυνηγών, ο λύκος κατασπάραζε
όλα τα θηράματα, τα ελάφια και τους λαγούς και οι κυνηγοί θεωρούσαν αυτά τα θηράματα κατά κάποιον τρόπο δικά τους. Έπρεπε άμεσα να ληφθούν μέτρα για την εξόντωση των λύκων και μάλιστα θα
υπήρχε και αμοιβή ανάλογη με την επιτυχία και το θάρρος του γενναίου κυνηγού. Η αγέλη αναστατώθηκε. Στο συμβούλιο που ακολούθησε, οι λύκοι αποφάσισαν να απομακρυνθούν γρήγορα από την περιοχή, με τον κίνδυνο ότι στο νέο μέρος που θα μετανάστευαν, υπήρχε πιθανότητα να μην έβρισκαν εύκολα τροφή. Έπρεπε να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους και να ανακτήσουν το δικαίωμα στη ζωή. Αρκεί να προλάβαιναν…
Στην πλατεία του χωριού, λίγες μέρες αργότερα, γίνονταν πανηγυρισμοί. Μέσα σε ένα κλίμα γενικότερης ευθυμίας, με τραγούδια και χορούς, οι χαρούμενοι κάτοικοι γιόρταζαν τον θάνατο ενός λύκου. Ξαπλωμένο και αιμόφυρτο, ανίκανο πια να δείξει πόσο δυνατός κάποτε υπήρξε, αντίκρυσα για τελευταία φορά τον φίλο μου. Το κρασί έρεε
άφθονο και οι περισσότεροι ζητωκραύγαζαν, γιατί κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το αγρίμι που απειλούσε τα θηράματα, που ούτως ή άλλως θα σκότωναν αυτοί. Όπως και την πρώτη φορά, που τον συνάντησα, περίμενα από μακριά να ακούσω το ουρλιαχτό των άλλων λύκων,
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που θα θρηνούσαν για την απώλειά του. Έναν παρόμοιο ήχο με κείνον που άφησε ο λύκος τη στιγμή της πρώτης μας γνωριμίας. Εκείνο
τον ήχο που θα τον ταύτιζα σε όλη μου τη ζωή με δύναμη, ελευθερία
ή και με επιβράβευση ενός άνισου αγώνα για την επιβίωση. Μάταια
περίμενα εκείνο το βράδυ, που γιορταζόταν η εξολόθρευση ενός φίλου, να διακρίνω το ουρλιαχτό των λύκων. Εκείνο το βράδυ οι λύκοι
σώπαιναν. Και ήταν η σιωπή τους ακόμα πιο ανατριχιαστική από την
κραυγή τους. Μια σιωπή πιο δυνατή από τον προσωπικό μου θρήνο
για την απώλεια του φίλου μου, του δικού μου λύκου, που ήταν πολύ
διαφορετικός από τον λύκο των παραμυθιών. Ήταν μια πένθιμη σιωπή, πολύ πιο εύγλωττη από τα τραγούδια και τον άγριο θρίαμβο των
χωρικών. Μια ησυχία που με δίδαξε ότι υπάρχουν φορές που οι άνθρωποι γίνονται πιο βάρβαροι από τους λύκους.
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Βραβείο στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λογοτεχνικού Διηγήματος
της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Ημερολόγια
Δευτέρα του Πάσχα, 15 Απριλίου 1974
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,
Σήμερα πήγαμε στην Ελένη, στην Αμμόχωστο. Το ταξίδι μέχρι εκεί πάντα με κουράζει, όμως με αποζημίωσαν τα υπόλοιπα: τα αστεία του μπαμπά και τα τραγούδια της μαμάς στο αυτοκίνητο, το ανοιξιάτικο τοπίο του
κάμπου, το σοβαρό χαμόγελο του «κύριου Πενταδάκτυλου» στο βάθος, η
θέα της θάλασσας στο τέλος – και, βέβαια, τα παιγνίδια με την Ελένη! Είχα
να τη δω πολύ καιρό, από τα Χριστούγεννα, και τώρα είναι κιόλας Πάσχα.
Σήμερα συνεχίσαμε το μυστικό μας σχέδιο, που κάθε φορά που συναντιόμαστε γίνεται όλο και πιο συναρπαστικό! Είπαμε, πως όταν μεγαλώσουμε
και είμαστε παντρεμένες με δικά μας παιδιά, θα χτίσουμε στην Αμμόχωστο
ένα μεγάλο σπίτι που θα μας χωράει όλους, στην παραλία, δίπλα στη χρυσή άμμο που στολίζει το Βαρώσι. Στο αγαπημένο μας μέρος!
Μακάρι η Ελένη να έμενε πιο κοντά και να συναντιόμασταν συχνότερα! Η μαμά μού είπε πως θα την καλέσουμε κι εμείς στη Λευκωσία,
αλλά μάλλον θα πρέπει να περιμένω γι’ αυτό μέχρι το καλοκαίρι, όταν
κλείσουν τα σχολεία. Ανυπομονώ!
Τετάρτη 17 Απριλίου 1974
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,
Χθες σκεφτόμουν το σχέδιο που καταστρώσαμε με τη Μαίρη τη Δευτέρα. Έχω εντοπίσει ένα μεγάλο πεύκο, ό,τι πρέπει για να χτίσουμε το
σπίτι δίπλα του! Βέβαια χτίζονται συνέχεια ξενοδοχεία εδώ γύρω και ο
παππούς γκρινιάζει ότι «χαλάνε τον τόπο», αλλά νομίζω υπερβάλλει.
Του το λένε συνέχεια κι ο μπαμπάς κι η μαμά, που ξέρουν από αυτά
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τα πράγματα. Πιστεύω θα μείνει και για μας λίγη γη να χτίσουμε το
σπίτι των ονείρων μας, αποκλείεται να μη μείνει!
Έγραψα «παππούς» και το μυαλό μου πέταξε στο χωριό. Εκεί που περνούσαμε τα καλοκαίρια με τη Μαίρη, τότε που ήμασταν μικρές. Στη δροσιά του βουνού, του «κύριου Πενταδάκτυλου», που λέει πάντοτε με ύφος
η φιλενάδα μου! Οι μεγάλοι τη μαλώνουν που προσβάλλει, λέει, την παράδοση και την ιστορία μας, αλλά εγώ νομίζω ότι ο «κύριος Πενταδάκτυλος» είναι το καλύτερο αστείο απ’ όσα λέει η Μαίρη – και δε λέει και λίγα!
Μου λείπει το χωριό μας. Μου λείπουν κι οι παρέες και τα παιγνίδια
στην πλατεία. Προχθές θυμόμασταν το κυνηγητό που παίζαμε με την
Αϊσέ στα στενά της γειτονιάς του δικού της παππού. Τότε δεν πηγαίναμε ακόμη σχολείο και τώρα τελειώνουμε το Γυμνάσιο!
Την χάσαμε την Αϊσέ από τότε που σταματήσαμε να πηγαίνουμε στο
χωριό. Όμως, θα την ξαναβρούμε, το βάλαμε κι αυτό στο σχέδιό μας με
τη Μαίρη. Αν συμφωνήσει κι η Αϊσέ, το σπίτι που θα χτίσουμε εδώ στο
Βαρώσι θα πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερο! Λες να μην μας φτάνει ο τόπος που μας άφησαν τα ξενοδοχεία; Θα ρωτήσω τον παππού!
Πέμπτη 25 Ιουλίου 1974
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,
Οι γονείς μου είναι πολύ ανήσυχοι. Πρώτη φορά βλέπω τόσο φόβο στα
μάτια τους. Όλα αλλάζουν, όλα τρέχουν, δεν καταλαβαίνω... Πραξικόπημα, συγκρούσεις, μάχες, πόλεμος!... Εμείς κι εκείνοι, εμείς μεταξύ μας...
Η απειλή του εχθρού... Ποιος είναι εχθρός, ποιος ο καλός και ποιος ο κακός; Πώς μπορεί να έγινε εχθρός μου η Αϊσέ; Κι ό,τι είχα μάθει από τη
γιαγιά πως ζει πια στη Λευκωσία, στις γειτονιές που δεν πάμε εμείς... Είχα σχέδιο, μόλις έρθει η Ελένη, να πάμε μαζί να βρούμε την Αϊσέ, κρυφά από τους μεγάλους – μόνο στη γιαγιά θα το λέγαμε! Πώς θα γίνει τώρα αυτό; Θα έρθει η Ελένη; Θα πάμε να βρούμε την Αϊσέ; Θα πάμε άραγε ποτέ από εκεί που παλιά μπορούσαμε, αλλά δεν πηγαίναμε;
Κι η γιαγιά; Η γιαγιά είναι σαν χαμένη. Την κοιτάζω που στέκεται συνέχεια στο παράθυρο. Το βλέμμα της χάνεται προς το βουνό, προς το χωριό,
προς την Κερύνεια, που πάμε εκδομές... Στο λιμανάκι με κερνάει πάντα
παγωτό... Πάντα; Ποιος μπορεί να λέει «πάντα» σήμερα;
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Πρέπει να μιλήσω με την Ελένη. Τέτοιες ώρες, σκέφτομαι ότι θα ήθελα πολύ να ζω στο σπίτι της, δίπλα στη θάλασσα. Πιστεύω ότι γι’ αυτό φαίνεται πάντα τόσο σίγουρη, ότι κι αύριο όλα θα είναι καλά, όπως
πρέπει...
Πέμπτη 15 Αυγούστου 1974
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,
Σήμερα είναι η γιορτή μου. Δεν γιορτάζω. Το πρωί ήρθε τελικά η Ελένη. Όχι για να μου πει χρόνια πολλά. Ήρθε γιατί έπρεπε να φύγει. Τα
αεροπλάνα βομβαρδίζουν την Αμμόχωστο! Το μέρος των ονείρων μας!
Έφτασε με τους γονείς της και δυο βαλίτσες που πρόλαβαν να πάρουν
μαζί. Ο παππούς της δεν υπάρχει πια! Γιατί, γιατί, γιατί;
Τη φαντάζομαι μέσα στο αυτοκίνητο: ούτε τραγούδια της κυρίας Μίριαμ, ούτε αστεία του κύριου Αχιλλέα, όπως κάναμε εμείς το Πάσχα
στην ίδια διαδρομή.
Φοβάται η Ελένη, φοβάται πολύ, κλαίει συνέχεια. Εγώ φοβάμαι ακόμα
περισσότερο από εκείνη, αλλά δεν το λέω. Δε λέω τίποτα. Πρέπει να
βρω δύναμη να τη βοηθήσω. Και να βοηθήσω και μένα, γιατί με αυτά
που γίνονται αυτές τις μέρες, τίποτα δε μένει όρθιο.
Σήμερα ξυπνήσαμε από το όνειρό μας για το μεγάλο σπίτι στη θάλασσα
και είδαμε τον αληθινό εφιάλτη. Η είδηση ότι ο εχθρός έχει πάρει το
χωριό, ήταν πολύ σκληρή, με έκανε χθες να κλάψω. Σήμερα, όμως,
κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να νιώσω τι πραγματικά σήμαινε. Σήμερα...
Σήμερα, που την είδα να στέκεται στην πόρτα του σπιτιού μου αγνώριστη, αχτένιστη, αφρόντιστη, με τις χρυσαφένιες μπούκλες της να έχουν
θαμπώσει και τα ροδοκόκκινα μάγουλα τώρα χλωμά, γεμάτα δάκρυα.
Καθώς κοιταχτήκαμε, μέσα σε λίγες στιγμές μάθαμε κι οι δυο μας πολλά πράγματα σήμερα. Πράγματα, που δε χρειαζόταν να μάθουμε.
Πέμπτη 29 Αυγούστου 1974
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,
Η Ελένη δε μιλάει. Μόνο κλαίει, ή κοιτάζει βουβή από το παράθυρο.
Δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Ευτυχώς, κατάφερε να σώσει το δικό
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της ημερολόγιο, αλλά δεν ξέρω αν ποτέ θα του ξαναγράψει. Θα προσπαθήσω να την πείσω.
Τη θυμάμαι με ένα πλατύ χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της,
δίπλα στη θάλασσα. Πού πήγε εκείνη η αισιοδοξία; Μας την πήραν,
μαζί με τα σπίτια και τα όνειρά μας.
Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 1974
ΣΗΜΕΡΑ ΠΗΡΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θα την ξανακάνω χαρούμενη! Δε θα αφήσω κανέναν να κατακτήσει και να καταστρέψει τα όνειρά μας! Είχαμε συμφωνήσει ότι εμείς θα κατακτήσουμε
τον κόσμο, αυτό δε θα μας το πάρουν! Θα είμαι για πάντα δίπλα της!
Τρίτη 15 Αυγούστου 1978
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,
Τέσσερα χρόνια πέρασαν. Σήμερα σε ξαναπιάνω στα χέρια μου. Είσαι
το μόνο πράγμα που μου έχει μείνει από το παλιό μου δωμάτιο. Μόνο
εσένα πρόλαβα να πάρω.
Σου ξαναγράφω χάρη στη Μαίρη. Το κάνω για χάρη της, σαν δώρο για
τη γιορτή της σήμερα. Της χρωστάω κάθε χαμόγελο, κάθε καινούριο
όνειρο που κάναμε μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Φέτος γινόμαστε δεκαοχτώ. Σε λίγες μέρες φεύγω για τη Μελβούρνη,
να βρω τους θείους μου. Θα σπουδάσω Ιατρική. Η Μαίρη φεύγει κι
αυτή. Θα πάει στην Αμερική, θέλει να γίνει ψυχολόγος.
Πότε θα ξαναβρεθούμε άραγε; Δε θα χαθούμε! Ποτέ!
Τρίτη 29 Αυγούστου 1978
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,
Αν και θα το έχεις καταλάβει, να σου πω και κάτι άλλο, που πια δε μπορώ να σου κρύψω: Το σχέδιο για το σπίτι δίπλα στη θάλασσα, ίσως να
μην πραγματοποιηθεί ποτέ. Δε θέλω να το πιστέψω, αλλά πρέπει πια να
το πάρω απόφαση ότι υπάρχει κι αυτό το ενδεχόμενο. Σου το λέω τώρα
που φεύγω. Μακάρι όταν γυρίσω, να έχει τελειώσει ο εφιάλτης...
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Δευτέρα του Πάσχα 5 Μαίου 1986
ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Στάθηκα στο παράθυρο που άλλοτε στεκόταν η γιαγιά και η Ελένη, και κοίταζα το βουνό. Το είχα μάθει τα χρόνια που έλειπα, αλλά τώρα το έβλεπα η ίδια.
Ο «κύριος Πενταδάκτυλος» δε φορούσε πια το παλιό του σοβαρό χαμόγελο και δε μιλούσε τη γλώσσα μου.
Πόσες χιλιάδες ασπρισμένες πέτρες χρειάστηκαν άραγε για να φτιάξουν αυτή τη σημαία; Πόσο ανάγκη το είχαν να κάνουν το βουνό μου
να μιλήσει τη γλώσσα τους και να γίνει ένας από αυτούς; Τους κάνει
για λίγο το χατίρι ο κύριος Πενταδάκτυλος, προσποιείται ότι παπαγαλίζει τα λόγια που γράψαν στα πλευρά του. Είμαι σίγουρη.
Θυμάμαι συχνά την Αϊσέ. Ελπίζω κι εκείνη να μη μας ξέχασε. Προσπαθώ να μου θυμίζω πως αυτή δε φταίει σε τίποτα, που μας έκλεψαν
το παιδικό μας όνειρο για ένα μεγάλο σπίτι δίπλα στη θάλασσα.
Το Βαρώσι, περίκλειστο, άδειο, «πόλη-φάντασμα», όπως ακούω να το
λένε. Μας περιμένει.
Σάββατο 15 Αυγούστου 2015
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,
Ξανά μαζί, λοιπόν, ύστερα από τόσα χρόνια!
Βρεθήκαμε εδώ, σε αυτό το νησί, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην
πρώτη υποδοχή των χιλιάδων απελπισμένων ανθρώπων που βγάζει η
θάλασσα. Πρόσφυγες!...
Ακούμε ιστορίες πονεμένες, βλέπουμε ανθρώπους απελπισμένους, που
ονειρεύονται κάτι καλύτερο. Δεν είναι η πρώτη φορά, έτσι δεν είναι;
Κάθε πόνος είναι διαφορετικός, το ίδιο και κάθε όνειρο. Και συγχρόνως όλα έχουν κάτι κοινό.
Σήμερα γνωρίσαμε δυο δεκατετράχρονα κορίτσια από τη Συρία, που
κάτι μας θύμιζαν...
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ομαδικό

Το αεροδρόμιο των ανατροπών
ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ να είναι ένα ήσυχο και συνηθισμένο
πρωινό. Μια ημέρα γεμάτη χαρά, που θα γυρνούσαν σπίτι τους, στα
αγαπημένα τους πρόσωπα. Θα ήταν πάλι κοντά τους μετά από ένα ευχάριστο ταξίδι, είτε επαγγελματικό, είτε για διακοπές, είτε για μια επίσκεψη σε έναν αγαπημένο – ο καθένας είχε τη δική του ιστορία.
Τα πάντα άρχισαν, κατά τις επτά το πρωί, στο μικρό αεροδρόμιο της μαγευτικής Σαντορίνης. Όλοι οι επισκέπτες είχαν τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτό το ελληνικό νησί, αισθάνονταν εκστασιασμένοι. Όμως, μια
είδηση στο αεροδρόμιο προκάλεσε μια μεγάλη αναταραχή στο πλήθος,
που ξεσηκώθηκε θυμωμένο. Από τα μεγάφωνα ακούστηκε: «Αγαπητοί
επιβάτες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω εκτάκτου τεχνικού
προβλήματος θα υπάρξει καθυστέρηση στις επόμενες πτήσεις. Σας παρακαλούμε θερμά να παραμείνετε με τις αποσκευές σας στην αίθουσα
αναμονής.Dear passengers...». Σε όλα τα πρόσωπα είχε σχηματιστεί μια
μεγάλη δυσαρέσκεια. Συγκεκριμένα, ο Άλεξ, ένας εξηντάχρονος Γεωργιανός, παραπονέθηκε: «Ανάθεμα την καθυστέρηση! Πρέπει να είμαι σε
σύσκεψη το απόγευμα στη Γεωργία. Πότε θα προλάβω;». Τότε, κάποιος
μουρμούρισε: «Λες και με νοιάζει πότε θα προλάβεις!»
«Δεν μου λες, παιδί μου, δεν σου έμαθαν οι γονείς σου τρόπους;» Το
μόνο που πήρε από τον Τσάρλι σαν απάντηση ήταν ένα ξερό «όχι»,
όταν τελείωσε να ξύνει τη μύτη του με το μεσαίο του δάχτυλο. Ο Άλεξ
ξαφνιασμένος συνέχισε «Φαντάζομαι τι γονείς έχεις».
«Μαϊμούδες».
«Έτσι εξηγείται».
«Ναι, από αυτούς έχω κληρονομήσει αυτή τη φοβερή δεξιότητα στα
χέρια μου».
Και συνέχισε:
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«Παρεμπιπτόντως, πολύ ωραίο ρολόι!»
«Α, ευχαριστώ!» και άπλωσε το αριστερό του χέρι για να δείξει το χρυσό του Rolex στον Τσάρλι, έναν Άγγλο γύρω στα δεκαεφτά-δεκαοχτώ,
με ξανθά σγουρά μαλλιά και γκρίζα μάτια.
«Και δεν φοβάστε, δηλαδή, μην σας το κλέψει κάποιος;» τον ρώτησε
ο Τσάρλι με ένα περίεργο χαμόγελο.
«Ε όχι, φυσικά. Ποιος θα τόλμαγε;» απάντησε τότε ο Άλεξ.
«Ε, άμα είστε τόσο σίγουρος... Κανείς, φυσικά.»
Και τότε, με αναπάντεχη ευγένεια, ο Τσάρλι ρώτησε: «Θέλετε καθόλου βοήθεια με τις βαλίτσες σας;»
«Α, ναι. Ευχαριστώ πολύ!»
«Ωραία! Πάμε, λοιπόν!»
Όταν έφτασαν στην είσοδο της καφετέριας του αεροδρομίου, ο Άλεξ άπλωσε
το αριστερό του χέρι και είπε «Τελικά, χάρηκα που σε γνώρισα, παιδί μου!»
«Κι εγώ!»
Όταν τελείωσαν με τη χειραψία και μάζεψε το μακρύ του χέρι ο Τσάρλι, γύρισε την πλάτη στον Άλεξ και άρχισε να βλέπει την ώρα στο καινούριο χρυσό Rolex του, που είχε αποκτήσει με αυτή τη φοβερή δεξιότητα των χεριών του. Τότε, έπεσε πάνω σε κάποιον και όταν σήκωσε
το κεφάλι του είδε δυο πράσινα μάτια να τον κοιτάζουν με ενδιαφέρον,
σαν να έψαχναν ήδη το βλέμμα του.
«Καλημέρα!»
Μουρμούρισε εκείνος και έμεινε με ανοιχτό το στόμα, όταν παρατήρησε την κοπέλα μπροστά του.
«Καλημέρα, και σε σένα!»
Εκείνη χαμογέλασε και στρίμωξε μια τούφα των μαλλιών της πίσω
από το δεξί της αυτί. Ο Τσάρλι έμεινε να την κοιτάζει με ανοιχτό το
στόμα. Εκείνη χαμογέλασε διπλά.
«Είμαι η Κάρα. Εσύ;»
Ο Τσάρλι ανατρίχιασε σύγκορμος.
«Τσ-τσ-τσάρλι» κατάφερε να αρθρώσει.
Η Κάρα δεν κατάφερε να μην γελάσει.
«Κόλλησες κι εσύ εδώ; Βάσανο το αεροδρόμιο, αν κι εμένα μου αρέσουν. Από πού είσαι, Τσάρλι;»
Έψαχνε κάτι μέσα στη μεγάλη μπορντό τσάντα της. Ο Τσάρλι χάζευε
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τα χείλη της, τον τρόπο που κινούνταν γρήγορα.
«Από την Αγγλία. Εσύ;»
Ο Τσάρλι έκανε μια εσωτερική σημείωση να επιβραβεύσει τον εαυτό
του, που συμπλήρωσε μια ολόκληρη πρόταση, μπροστά της.
«Από την Αργεντινή, μα μεγάλωσα στην Αμερική».
Φυσικά. Η προφορά της είχε κάτι το εξωτικό, όπως άλλωστε και ολόκληρη η παρουσία της. Ζουμερά χείλη, τέλειες γωνίες προσώπου,
αμυγδαλωτά πράσινα μάτια. Επιτέλους, εκείνη βρήκε αυτό που έψαχνε. Έβγαλε έξω το καινούριο iPhone της.
Ξαφνικά, ο Τσάρλι δεν είχε καμιά απολύτως διάθεση να κλέψει. Κοίταξε το Rolex στον καρπό του. Έφερε το χέρι του ασυναίσθητα πίσω
από την πλάτη του.
«Είσαι εντάξει; Χλόμιασες».
Η Κάρα τον κοιτούσε με περιέργεια. Ψυχολόγος ήταν, άλλωστε. Παρ’
όλα αυτά, της άρεσε ο τρόπος που κοκκίνιζε κάθε φορά που του απηύθυνε τον λόγο.
«Όχι, είμαι εντάξει. Θες βοήθεια με τις αποσκευές σου;»
Ο Τσάρλι την υπολόγιζε κάπου στα 25. «Όχι, ευχαριστώ!»
Ο Τσάρλι σήκωσε το βλέμμα του και την κοίταξε.
Παράξενη έκπληξη στα μάτια της. Τον φοβόταν;
Μπα, σιγά μην φοβόταν μια τόσο εξωτικά όμορφη και λεπτεπίλεπτη
κοπέλα εκείνον... Όχι, εκείνη δεν πίστευε αυτό που αντίκριζε πίσω από
τον εγγλέζο νεαρό.
«Κάρα!» ακούστηκε να φωνάζει τώρα μια γυναικεία φωνή.
Η Κάρα κοίταζε τώρα τη γυναίκα που φαινόταν να ήξερε καλά, με οικειότητα στα μάτια αλλά και έκπληξη.
«Γεια σου, Τρίνα... τι κάνεις εσύ εδώ;» απάντησε η Κάρα με ένα προβληματισμένο ύφος.
«Είχα έρθει στο νησί για διακοπές. Ξέρεις τώρα, να χαλαρώσω λίγο,
να ξεφύγω από τη δουλειά» είπε η Τρίνα.
«Έχω καιρό να σε δω στο πρακτορείο. Πού χάθηκες;» αποκρίθηκε η
Τρίνα στην καστανόξανθη καλλονή.
Πριν προλάβει να απαντήσει η Κάρα σε αυτήν την ερώτηση, ένα παιδάκι διέκοψε τη συζήτηση τους, δείχνοντας την Τρίνα με το δάχτυλο
του και σχεδόν φωνάζοντας:
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«Μαμά, γιατί αυτή η κυρία είναι δίχρωμη;»
Τότε, η μητέρα του παιδιού φανερά ντροπιασμένη απάντησε: «Μην
δείχνεις αγόρι μου, δεν είναι ευγενικό» και το τράβηξε από το χέρι να
προχωρήσει, μην δίνοντας άλλες διαστάσεις στο θέμα. Φεύγοντας, άρχισε να του εξηγεί τι ήταν η λεύκη.
Η Τρίνα δεν φαινόταν τόσο χαρούμενη με αυτό που άκουσε, αλλά ούτε και ξαφνιασμένη. Το ήξερε ότι τους φαινόταν περίεργο το δέρμα της.
«Έλα τώρα, εσύ τα κατάφερες, είσαι μοντέλο. Νομίζω έχεις ξεπεράσει
κάθε αμφιβολία ότι είσαι όμορφη. Αλλιώς, δεν θα ήσουν στο εξώφυλλο τόσων περιοδικών» είπε η Κάρα χωρίς ζήλια.
Η Τρίνα απλώς σχολίασε «Ο καθένας είναι όμορφος με τον δικό του
τρόπο» και συνέχισε χαμογελώντας «Τι έλεγες, λοιπόν;»
«Α, ναι, λοιπόν, έχω αφοσιωθεί στην ψυχολογία τώρα τελευταία και μ’
αρέσει πιο πολύ τελικά από τις φωτογραφίσεις»
Ο Τσάρλι είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Στεκόταν δίπλα σε δύο μοντέλα! Ποτέ του δεν είχε νιώσει τόσο ευγνώμων.
«Καλά, τώρα, κι εσύ! Δεν μπορεί να μην σου λείπει ούτε λίγο. Δεν
θυμάσαι πόσο καλά περνάγαμε μαζί; Γνωρίζαμε κόσμο, ήμασταν σαν
αδερφές, θυμάσαι;»
«Καλά, ναι.... ήταν τιμή μου να είμαι η «αδελφή» σου, η σκιά σου. Κι
όσο για τον κόσμο που γνωρίζαμε, άστο καλύτερα...»
Τότε ακούστηκε μια ανυπόμονη αντρική φωνή να τις διακόπτει:
«Συγγνώμη, μήπως ξέρετε τι ώρα είναι;» ο Τσάρλι γύρισε και κοίταξε αυτόν που είχε μιλήσει. Μαύρα μαλλιά, πράσινα μάτια, γεροδεμένος με κολάν και μια κολλητή μπλούζα.
«Ωραία ρούχα!» μουρμούρισε ο Τσάρλι, την ίδια ώρα που η Τρίνα
απαντούσε κοιτώντας το ρολόι της «12.15».
«Ευχαριστώ!»
«Γιατί, άργησες για το μανικιούρ σου;» ρώτησε όλο χλευασμό ο Τσάρλι.
«Μπα, για το πεντικιούρ μου».
«Αλήθεια; Δεν ήξερα ότι οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να κάνουν πεντικιούρ. Νόμιζα ότι τα πόδια τους είναι εκ-γενετής ωραία».
«Από όσο έχω ακούσει, δεν είναι εκ γενετής ωραία και δεν είμαι ομοφυλόφιλος. Είμαι απλά χορευτής».
«Ναι, ε;» ρώτησε ο Τσάρλι κοιτάζοντας έντονα τα ρούχα του.
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«Μπαλαρίνος, λοιπόν;» είπε μέσα στα γέλια ο Τσάρλι. Πριν προλάβει, όμως, να του απαντήσει ο χορευτής, μπήκε στη συζήτηση η Κάρα.
«Έλα, Τσάρλι! Το μπαλέτο δεν είναι μόνο για γυναίκες. Μάλιστα, οι
καλύτεροι χορευτές είναι άντρες. Και επίσης οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι απαραίτητα κακοί ή γελοίοι» συμπλήρωσε η Κάρα και, γυρνώντας προς τον χορευτή ρώτησε: «Πώς σε λένε;»
«Κάρλος και είμαι από τη Βραζιλία».
«Μμμ, Βραζιλία. Πάντα ήθελα να πάω. Εγώ είμαι η Κάρα και είμαι
από την Αργεντινή, η Τρίνα από την Ιταλία και ο Τσάρλι από την Αγγλία» πριν ο Κάρλος προλάβει να σχολιάσει, ακούστηκε μια φωνή
από τα μεγάφωνα: «Παρακαλώ, όλοι οι επιβάτες με πτήση για Παρίσι στις 12.45 να πάνε στη πύλη Β1».
«Α, αυτή είναι η πτήση μου. Χάρηκα για τη γνωριμία, Τρίνα, Κάρα!»
και με φανερή αντιπάθεια στο τέλος ένευσε και στον Τσάρλι και έφυγε.
«Αυτό είχε πλάκα!» σχολίασε ο Τσάρλι γελώντας, όταν ο Κάρλος
ήταν αρκετές δρασκελιές μακριά.
Στράφηκε στις κοπέλες. Η Κάρα τον κοιτούσε και το βλέμμα της όχι
απλώς τον άγγιζε, τον διαπερνούσε, τον τρύπαγε. Είχε απογοητεύσει
τους γύρω του ξανά. Ξανά και ξανά.
Μα έτσι ήταν.
Από την άλλη, και με ξεκάθαρη την αλλαγή διάθεσης στο πρόσωπο
της, η Κάρα σκεφτόταν διάφορα. Τον Τσάρλι, κυρίως. Πόσο ρηχά και
ανώριμα, σχεδόν παιδιάστικα, φέρθηκε σε κάποιον που ασχολείται με
τον χορό. Το κλεμμένο ρολόι τώρα στεκόταν ανάλαφρα στον καρπό
του, σαν να την περιγελούσε για τον οίκτο της.
«Τσάρλι Φιλντ;»
Η μπάσα φωνή έπιασε τον Τσάρλι απ’ τον ώμο. Είχε μια ψεύτικη προφορά, προφανώς κακό επίπεδο αγγλικών. Εκείνος απλώς γύρισε και
ξαφνιάστηκε. Το ρολόι κρύφτηκε πίσω από τη μέση, σέρνοντας μαζί
του έναν κοκκαλιάρικο καρπό.
«Συλλαμβάνεσαι!»
«Για ποιο πράγμα;»
Ήξερε τι έκανε. Το είχε ξανακάνει. Είχε γλιτώσει.
«Για κλοπή εντός του χώρου του αεροδρομίου, κύριε Ντομπρέβιτς.»
Ο Άλεξ, εμφανίστηκε αθόρυβα πίσω από τον αστυνομικό, και ο Τσάρλι
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πάγωσε. Όλοι τριγύρω είχαν παγώσει. Το μόνο που ακουγόταν ήταν οι
τραπεζίτες της Τρίνας, που βασάνιζαν δίχως έλεος μια τσίχλα φράουλα.
«Λοιπόν, στο τμήμα!»
Κάποιοι άρχισαν να κουτσομπολεύουν, μόλις ακούστηκαν να κλείνουν οι χειροπέδες.
«Μα αυτό είναι αδικία!»
Η προφορά του Τσάρλι είχε αλλάξει. Ίσως να προσπαθούσε να τονίσει
τη βρετανική καταγωγή του, ή ίσως πάλι να μην είχε τι να πει.
«Είναι δυνατόν; Πιστεύετε έναν Γεωργιανό; Από πότε, κύριοι, οι Γεωργιανοί μπορούν να κατηγορούν έναν Εγγλέζο;»
Ο Άλεξ κοιτούσε τον Τσάρλι. Όπως όλοι.
«Και εσύ, Κάρα; Δεν μιλάς; Αλλά τι να πει μια τρελή;»
Μικρή σιωπή. Ο Τσάρλι αντιστέκεται και συνεχίζει.
«Τρίνα; Τι έγινε; Ντρέπεσαι να μιλήσεις; Προφανώς, έτσι που είσαι!»
Ο αστυνομικός τον τραβούσε.
«Και εσύ βρωμιάρη;»
Γύρισε στον Άλεξ.
«Θα ’πρεπε να ντρέπεσαι, μ’ ακούς; Να ντρέπεσαι!»
Και ο Τσάρλι μιλούσε, μιλούσε, μιλούσε.
Μέχρι που τον κατάπιε η σιωπή.

Γράμμα
σ’ έναν λογοτεχνικό
χαρακτήρα
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ακριβή Λιόση

The Hunger Games
Catching Fire Mockingjay
ΑΓΑΠΗΤΕ Finnick,
είσαι απλά υπέροχος! Ω, ειλικρινά μισώ την Susanne Collins! Ξέρεις
αυτή τη γυναίκα που σε σκότωσε, τη συγγραφέα. Σωστά κατάλαβες!
Δεν πιστεύω πως σου άξιζε να φύγεις. Γιατί, το μόνο που ήσουν, ήταν
ένα αγόρι – ένα εξωφρενικά όμορφο αγόρι, από την περιοχή 4, με μια
ιδιαίτερη τρίαινα. Γιατί ήταν άδικο που στα 14 σου, ρίχτηκες σε μια
αρένα με άλλους 23 ανθρώπους να θέλουν να σε σκοτώσουν. Όμως,
εσύ βγήκες νικητής.
Finnick, πώς είναι να σκοτώνεις με ένα χτύπημα της τρίαινάς σου; Πώς
είναι να χαίρεσαι για τον θάνατο του άλλου, γιατί εσύ θα μείνεις ζωντανός; Δεν σε κατηγορώ, όμως. Άλλωστε, ήσουν μικρός τότε. Και έπειτα,
μετά από αυτούς τους Αγώνες Πείνας, ερωτεύτηκες την Annie Cresta,
ένα τρελό κορίτσι από την περιοχή σου. Και, Θεέ μου, την αγάπησες
βαθιά. Και αλήθεια ζηλεύω. Γιατί εκείνη είχε το προνόμιο να βλέπει
τα πράσινα μάτια σου κάθε μέρα, να χαϊδεύει τα καστανόξανθα μαλλιά
σου! Ναι, είσαι όμορφος. Και όσο διάβαζα τα βιβλία, σε έβλεπα να είσαι
ο μοναδικός, γοητευτικός και αστείος εαυτός σου και ένιωθα τόσο ευτυχισμένη, γιατί ήσουν εκεί και αυτό μου αρκούσε. Και ξαφνικά, προς
το τέλος του 4ου βιβλίου, σε τρώνε μερικά μεταλλαγμένα της Κάπιτολ.
Γιατί; Ήσουν πάντα εκεί για όλους και ξέρεις κάτι; Αυτός δεν ήταν ποτέ εκεί για σένα. Αλλά αυτός ήσουν εσύ. Έτσι ένιωθες καλά. Finnick,
έκλαψα. Ω, έκλαψα πολύ! Και όσο και αν σε είχα ερωτευτεί, ποτέ δεν
σταμάτησα να σε σκέφτομαι. Σε ερωτεύτηκα ακόμα περισσότερο την
ώρα που σκοτώθηκες. Μα τώρα σου γράφω, και δεν μπορώ να συνθέσω
προτάσεις να σου εξηγήσω αυτά που νιώθω. Είναι περίεργο. Τέλος πά-
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ντων, να ξέρεις ότι σε θαυμάζω. Δεν ξέρω γιατί, ίσως φταίει το περίεργο χαμόγελό σου. Πάντα ένιωθα πως ήσουν σε έναν άλλο κόσμο, γιατί αυτός ο δικός σου κόσμος, ήταν πολύ σκληρός για σένα, μικρέ μου.
Τελειώνω, χωρίς ιδιαίτερα λόγια.
Μου λείπεις!

36

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

ΚΕΙΜΕΝΟ

Στέλλα Ζαφείρη

Η ζωή του Πι
ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΠΙ,
πρόσφατα έμαθα για την περιπέτεια που πέρασες στη σχεδία στη μέση
του Ινδικού ωκεανού και θα ήθελα να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις.
Αρχικά, πώς ένιωσες, όταν έχασες τους γονείς σου; Εγώ θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Περίμενες ποτέ ότι αυτό σου το ταξίδι θα κατέληγε κάπως έτσι; Πώς νιώθεις για τον ρόλο σου στην ταινία; Επίσης θα
ήθελα να μάθω πώς αισθάνθηκες, όταν έμεινες μόνος σου πάνω στη
σχεδία με την ύαινα, τη ζέβρα, την τίγρη και τον χιμπατζή. Αν βρισκόμουν στη θέση σου, θα είχα κατατρομάξει. Από ποιο ζώο ένιωθες ότι
κινδύνευες περισσότερο; Εγώ τότε είχα μεγάλο ενδιαφέρον να μάθω
τι θα συνέβαινε μετά.
Περιμένω νέα σου.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Γιάννης Γιαννακός

Η καλύβα του μπάρμπα Θωμά
ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ,
Τι κάνεις; Θέλω να σε ρωτήσω κάτι: Πώς είναι το αίσθημα του θανάτου;
Σου άρεσε που ο συγγραφέας σε έβαλε να είσαι γέρος και στο τέλος
να πεθάνεις; Πώς είναι να είσαι γέρος; Κατάφερες να ζήσεις πολύ ως
δούλος;
Εμένα μου άρεσε πολύ η ιστορία και συγκινήθηκα πολύ και με τον θάνατο σου στην ιστορία. Μου άρεσαν και οι άλλοι χαρακτήρες. Θα ήθελες να είχες τον ρόλο ενός άλλου λογοτεχνικού χαρακτήρα, μέσα σε
αυτή την ιστορία, ή σου αρέσει αυτός ο ρόλος, επειδή είναι ο κεντρικός και σε αναφέρει και ο τίτλος;
Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε στο τέλος να πεθάνεις. Τέλος, εκεί
που είσαι, πώς περνάς; Θα ήθελα να σε συναντήσω από κοντά μια μέρα, πιθανότατα, όταν πεθάνω και εγώ!
Ελπίζω να μου απαντήσεις γρήγορα!

Δεν φταίει η μπριζόλα...
αλλά οι μασέλες
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Ακριβή Λιόση

Ποιος φταίει;
KΑΘΟΜΟΥΝ ΓΙΑ ΩΡΑ και κοιτούσα τα χόρτα γύρω μου, λες και
ξαφνικά εκείνα θα έβγαζαν μιλιά και θα μου μιλούσαν γλυκά, σχεδόν
συμπονετικά. Όμως, όχι. Είναι χόρτα. Ένα μάτσο καταραμένα χόρτα.
Απελπίστηκα.
Πάνω στην απελπισία μου, έχτιζα με μνήμες κάτι, που μεγάλωνε, όλο
μεγάλωνε, ώσπου σκέπασε το «εγώ» μου, την ύπαρξή μου ολόκληρη
και με κατάπιε ζωντανή. Ε, λοιπόν, θυμάμαι, ναι. Κοιμόμουν ήσυχα
και η ανάσα μου σκάλωνε στο λαιμό μου, έβγαινε έξω ασθενική. Είχα
κλείσει τα φώτα, είχα σκεπαστεί με την κουβέρτα μου και είχα κλείσει
ερμητικά τα μάτια. Όταν, μετά από ώρα βρέθηκα να τρέχω με το στενό
μου εσώρουχο και τη μεταξωτή μου ρόμπα μισάνοιχτη στους δρόμους,
καταλαβαίνετε πως δεν είχα συνειδητοποιήσει απολύτως τι συνέβαινε. Έτρεχα, και γύρω μου έτρεχαν και άλλοι – ένας κύριος συνέχιζε
να φωνάζει: «Θα πεθάνουμε!». Και τότε έσκασε δίπλα του. Έσπασε σε
κομμάτια, πλημμύρισε ο τόπος με αίμα. Πιτσιλιές, στο πρόσωπό μου.
Τώρα έτρεχαν ζωηρά στα μάγουλά μου, έσταζαν από το σαγόνι μου.
Μόλις είχα δει έναν άντρα να ανατινάζεται. Άρχισα να κλαίω. Στην
αρχή απλά βούρκωσα, κάπου στη μέση φύσαγα τη μύτη μου στο στρίφωμα της ρόμπας, και προς το τέλος, έβγαλα τα σωθικά μου πίσω από
έναν κάδο σκουπιδιών. Φώναζα, ούρλιαζα, ήθελα πίσω το κρεβάτι μου,
τον αδερφό μου. Έτσι όπως παραπατούσα, στηριζόμενη από τοίχο σε
τοίχο, κατάλαβα. Μάλιστα, το εμπέδωσα, όταν η δεύτερη βόμβα έσκασε λίγα τετράγωνα μακριά και ακούστηκε ένας βαθύς κρότος. Κρύωνα πολύ και ήμουν μόνη και πονούσε ο λαιμός μου. Σωριάστηκα σε
ένα σοκάκι, ακούμπησα πίσω στον τοίχο και συνέχισα να κλαίω, βουβά, με μια πικρή γεύση ακόμα να τυραννάει τον ουρανίσκο μου. Άκουσα παντόφλες να πλησιάζουν γρήγορα και ένιωσα, ξαφνικά, να στέκο-
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μαι στα πόδια μου, με δυο χέρια να κρατούν σφιχτά τους ώμους μου.
«Είσαι τρελή, κοπέλα μου; Τρέξε!»
«Δεν μπορώ».
Άνοιξα τα μάτια μου και αντίκρισα ένα χοντρό μουστάκι.
«Δεν φταίω εγώ. Αυτοί. Μόνο αυτοί».
Ξεστόμισα τη μεγαλύτερη μπούρδα στην ιστορία της μπούρδας, και έτσι
χαμήλωσα τα μάτια και κοιτούσα πλέον το γυμνό στήθος του άντρα.
«Δεν φταίει η μπριζόλα, οι μασέλες φταίνε!»
Έφτυσε τις λέξεις και με τράβηξε πίσω του. Το τελευταίο πράγμα που
θυμάμαι, είναι να πέφτω πάνω σε άλλους και να ακούω τη θάλασσα
δίπλα μου να χτυπάει απαλά τους βράχους. Ήμουν στο λιμάνι. Και
τώρα είμαι εδώ. Μετά από βδομάδες, είμαι εδώ. Ζωντανή, υγιής και
– προς Θεού – είμαι εδώ. Και στο μυαλό μου παίζει σε επανάληψη η
φράση του σωτήρα μου, χοντροκομμένη και στεγνή, σαν μπαγιάτικη
μπριζόλα.
Τελικά τα χόρτα σάλεψαν. Ένιωσα σχεδόν ευτυχισμένη.
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Εργίνα Γεωργίου

Μια διαφορετική Οδύσσεια...
«ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΦΑΓΗΤΟ, ΟΔΥΣΣΕΑ! Σκέψου τα παιδιά! Τι σημαίνει είναι χάλια ο καιρός; Αμάν πια, μόνο εγώ θα δουλεύω
σ’ αυτό το σπίτι;» Ο Οδυσσέας, μην έχοντας άλλη επιλογή, έπρεπε να
θρέψει την οικογένειά του. Γι’ αυτό πήρε το κίτρινο φωσφοριζέ μπουφάν του, τα σύνεργά του και κατευθύνθηκε προς τον γιαλό, μες στην
άγρια νύχτα. Είχε πια βραδιάσει και το μόνο φως που έλαμπε στο απόλυτο σκοτάδι ήταν αυτό του φεγγαριού.
Ο ψαράς μπήκε με θόρυβο στην ξύλινη βάρκα του και έκανε κουπί μέχρι να φτάσει στα βαθιά. Δεν τον τρομοκρατούσαν πια τα γιγάντια κύματα. Ούτε φοβόταν από τον ήχο των αφρών τους που έσκαγαν με δύναμη στα μυτερά βράχια. Είχε κοντά του τον φακό του, τα αγκίστρια
και τα δολώματα για τα ψάρια. Συνήθως είχε καλή ψαριά και την επομένη πήγαινε στην αγορά και τα πουλούσε όλα.
Εκείνη η νύχτα, λοιπόν, ήταν διαφορετική από τις άλλες. Δεν είχε
το θάρρος να γυρίσει έτσι, με άδεια χέρια στο σπίτι. Όλα ξεκίνησαν το
βράδυ εκείνο στο λιμάνι. Ως συνήθως, βούτηξε στη μικρή βάρκα του
και προχώρησε πιο βαθιά για να ψαρέψει. Όμως, εκείνη τη φορά όχι,
η μοίρα δεν θα ήταν με το μέρος του. Ένα τεράστιο κύμα κάλυψε τη
βάρκα του κι ο ίδιος βρέθηκε κάτω απ’ αυτήν. Δεν διέκρινε τίποτα στο
τόσο σκοτάδι. Του είχαν λυθεί τα γόνατα, όλα τα αγκίστρια και τα δολώματα είχαν χυθεί και σκορπιστεί στη θάλασσα. Ξαφνικά, αισθάνθηκε έναν οξύ πόνο στο καλάμι και όχι, δεν ήταν ψάρι που τον είχε
τσιμπήσει. Ένα αιχμηρό μεταλλικό αγκίστρι είχε καρφωθεί στο σώμα
του. Εκείνος έβγαλε μια δυνατή κραυγή, καθώς το τραβούσε έξω από
το δέρμα του. Τον τύλιξε ένα κόκκινο υγρό. «Το αίμα, μπαμπά, αποτελείται από λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια και... και... το... πλάσμα!»
θυμήθηκε τον γιο του που τα έλεγε όταν τον εξέταζε αυτός στη Βιολο-
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γία. «Όχι!» φώναξε αποφασισμένος ο Οδυσσέας. Δεν θα παρέδιδε έτσι
τη ζωή του, πάνω απ’ όλα η οικογένειά του.
Αγκομαχώντας, κατάφερε να ακουμπήσει στεριά. Ταλαιπωρημένος
σκεφτόταν τι δικαιολογία θα έλεγε στη γυναίκα του, πώς θα της έλεγε ότι ένας επαγγελματίας ψαράς δεν θα φέρει ούτε ένα ψάρι αύριο
στο πιάτο του, επειδή είχε πολύ κύμα. Κατέληξε, όμως, στην αλήθεια.
Της περιέγραψε όλες τις περιπέτειές του στη θάλασσα, υπογραμμίζοντας το πόσο τολμηρός στάθηκε, που δεν τα παράτησε. Έδωσε στην
ιστορία ζωή, την έλεγε τόσο ζωηρά και όμορφα, που όλοι οι ακροατές
θα ένιωθαν εντελώς συνεπαρμένοι μετά από αυτό. Ή μάλλον, σχεδόν
όλοι, εκτός από την Πηνελόπη.
Φαίνεται πως η γυναίκα του δεν είχε την ίδια γνώμη με αυτόν, καθώς
με ένα ξινισμένο και θυμωμένο βλέμμα του είπε ειρωνικά: «Δε φταίει η μπριζόλα, Οδυσσέα μου, αλλά οι μασέλες!»

Ακραία
καιρικά φαινόμενα
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Εργίνα Γεωργίου

Η ψυχή που ζεστάθηκε
«ΣΥΓΓΝΩΜΗ, ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ...» «Όχι!» διέκοψε αγενέστατα ο Ρόμπιν το ορφανό παιδάκι που είχε χτυπήσει μες στο
κρύο του χειμώνα την πόρτα του ζεστού σπιτικού του «Μα, Ρόμπιν»
ακούστηκε από τις ξύλινες στριφογυριστές σκάλες μια γλυκιά γυναικεία φωνή. Εκείνος, χωρίς να ακούσει δεύτερη κουβέντα, έκλεισε δυνατά την πόρτα στο βουρκωμένο μικρό. Η γυναίκα του Τζέιν δε μίλησε πάλι. Γνώριζε ότι η θερμοκρασία της ψυχής του άντρα της κυμαινόταν από τους -30 έως τους -100. Από τότε που έχασαν το μόνο παιδί που είχαν κάνει, το πήρε η βαριά αρρώστια, όταν ήταν τεσσάρων,
θυελλώδεις άνεμοι έπνεαν στο σπίτι τους. Ακραία καιρικά φαινόμενα,
από καταιγίδα μέχρι και πυκνό χαλάζι έπεφτε στο σαλόνι τους. Γι’ αυτό και ο ίδιος δεν δεχόταν να αντικρίσει ή να συζητήσει με ένα παιδί,
και, κυρίως, με τα κοριτσάκια που χαρούμενα κουνούσαν τις κοτσίδες
τους, γιατί του θύμιζαν τη μικρή του Άννα.
Μια μέρα, που έλειπε ο Ρόμπιν, χτύπησε πάλι η πόρτα του σπιτιού.
Ήταν το ίδιο ορφανό που παρακαλούσε για λύπηση, για βοήθεια. «Πέρασε μέσα!» είπε μια μελένια φωνή. Εκείνο, διστακτικό μπήκε στο
όμορφο σπίτι. Είχε αγχωθεί. Μήπως η κυρία μπροστά του δεν ήταν
καλή, αλλά υποκρινόταν; Εξάλλου, έτσι είχε κάνει μια άλλη οικογένεια της γειτονιάς, αφού ο σκοπός της ήταν να το μελανιάσει. Ενώ αυτές οι σκέψεις τυραννούσαν το μυαλό του, η Τζέιν το σκούντηξε και του
πρότεινε: «Γιατί δεν τρως ένα λουκούμι; Μόλις τώρα τα πήρα. Δοκίμασε καλύτερα αυτό με το τριαντάφυλλο, είναι το αγαπημένο μου!» Το
μικρό παιδί σκούπισε τη ζάχαρη άχνη από τα αφυδατωμένα χείλη του
και τότε αυτή το ρώτησε: «Πώς σε λένε; Εγώ είμαι η Τζέιν!» κι εκείνο
αποκρίθηκε: «Μου φαίνεται πως με λένε Μπεν, αν και δεν καλοθυμάμαι, γιατί έχω καιρό να το ακούσω!» Ένας κόμπος στον λαιμό πήγε
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να πνίξει την οικοδέσποινα, όμως κρατήθηκε και αποφάσισε να θρηνήσει από μέσα της.
Τότε, ακούστηκε και το κλειδί της πόρτας. Ήταν ο Ρόμπιν. Ο Μπεν,
ενώ καταβρόχθιζε πεινασμένος το πέμπτο λουκούμι, φώναξε: «Μπαμπά είναι τέλεια!» Ο Ρόμπιν, όταν κατάλαβε ποιο ήταν το παιδάκι, το
πλησίασε. Σήκωσε το χέρι του ψηλά και άρχισε σιγά-σιγά να το κατεβάζει, μέχρι που ακούμπησε τα ξανθά μαλλιά του δεκάχρονου. Κάθισε δίπλα του στον καναπέ, του έπιασε το χέρι και το χάιδευε. Του είχε
λείψει να τον αποκαλούν μπαμπά. Πήρε το παιδάκι από το χέρι και το
οδήγησε με τη γυναίκα του σε ένα ροζ κοριτσίστικο δωμάτιο κι εκείνη τη στιγμή του είπε: «Όταν κανονίσουμε κάποια χαρτιά, θα βάψουμε όλο το δωμάτιο μπλε. Και θα σου πάρω και παιχνίδια με πειρατές!»
Κι έτσι, μια ανθρώπινη ψυχή ζεστάθηκε.
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Φρατζέσκα Φραγκιάδη

Σπίτι γεμάτο θύελλες και καταιγίδες
«ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΕΜΕΝΑ ΑΥΤΟ!» φώναξε μπαίνοντας φουριόζα στο δωμάτιο. «Χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου, μαμά! Ντροπή, μπροστά στον Αμπντούλ!» της απάντησα.
«Δεν με νοιάζει τίποτα πια! Ούτε αν θα με παρεξηγήσει αυτός!» είπε
με φωνή βροντερή κι ένα δυνατό χτύπο, που ακούστηκε από το χέρι
της, το οποίο χτύπησε στο τραπέζι και μας προετοίμασε για τα ακραία
καιρικά φαινόμενα που θα ακολουθούσαν. «Καλά σου λέει το παιδί,
να την ακούς» συμπλήρωσε η θεία μου. Εκείνη πάντα με υποστήριζε,
ακόμα και σε αυτόν τον γάμο. «Τι ξέρει και η Μαντώ δηλαδή; Κόρη
μου είναι, 25 ετών, ακόμα παιδί», αποκρίθηκε η μητέρα με ένα συννεφάκι μικρό αλλά αρκετά σκούρο που λες και έβρεχε συνέχεια πάνω
στο κεφάλι της και την έκανε πάντα δυστυχισμένη. Παντού το κουβαλούσε το άτιμο το συννεφάκι. Ακόμα και τη μέρα που της ανακοίνωσα τον αρραβώνα μου με τον Αμπντούλ. «Μια χαρά ξέρω. Είμαι πια
μεγάλη και μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου και να παίρνω αποφάσεις μόνη μου! Εγώ θα τον παντρευτώ, δεν καταλαβαίνω καθόλου, γιατί σας πειράζει που είναι Ινδός», ανακοίνωσα κι εγώ με τη σειρά μου.
«Δεν είναι μόνο Ινδός, είναι και άχρηστος, όπως όλοι οι όμοιοί του»,
είπε η μητέρα, αυτός ο άνθρωπος, που ούτε καν μητέρα δεν θέλω να
την αποκαλώ μετά από αυτό. Με το που ειπώθηκαν αυτές οι λέξεις,
από εκείνη τη στιγμή η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα στο δωμάτιο.
Ξαφνικά το ύφος μου έγινε και εκείνο ψυχρό και θυελλώδεις άνεμοι
και αστραπές ένιωθα να με περιτριγυρίζουν. «Μην τον ξαναπιάσεις στο
στόμα σου! Έχει καταφέρει περισσότερα από σένα και τον μπαμπά μαζί. Ούτε μια ευκαιρία δεν του έδωσες», είπα βγάζοντας ατμούς από τα
αυτιά μου. «Μα...», και πριν συνεχίσει την απάντησή της η μαμά την
πρόλαβε η θεία. «Μαμούνια! Καλά σου λέει το παιδί! Τελικά είναι πιο
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σοφή από εσένα. Σε ποιον αιώνα νομίζεις ότι ζούμε; Άνθρωπος είναι ο
Αμπντούλ σαν εσένα. Πώς μπορείς να μιλάς έτσι, χωρίς καν να τον ξέρεις; Ντροπή σου, δεν μας μεγάλωσε ρατσιστές η συγχωρεμένη η μάνα μας», με αυτά τα λόγια οργής της θείας η μαμά είχε μείνει άφωνη.
Με κοίταγε στα μάτια κι ένα ίχνος λύπης και μετάνοιας ξεχώρισα μέσα της. «Θα έρθω και αύριο με τον αρραβωνιαστικό μου για φαγητό.
Θα μας δεχτείς;» τη ρώτησα. Εκείνη έκατσε σε μια καρέκλα και ξεφυσώντας, είπε, «Ναι κόρη μου...». Και με αυτά τα τελευταία λόγια που
ανταλλάξαμε, εγώ και ο Αμπντούλ αφήσαμε το σπίτι γεμάτο θύελλες
και καταιγίδες πίσω μας και κατευθυνθήκαμε προς το νέο μας διαμέρισμα, που φάνηκε να το λούζει ο ήλιος.

Σκέψεις... υποθέσεις
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ακριβή Λιόση

Στο μετρό
ΜΥΡΙΖΕ ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ, κάτι σαν τη
μυρωδιά που αφήνει πίσω του ένα μικρό αυτοκίνητο, μύριζε κάτι σαν
πόλη. Κάτι σαν καυσαέριο, αλλά όχι τόσο βαρύ, σχεδόν ευχάριστο. Όσο
περπατούσα, τόσο άλλαζαν τα πρόσωπα και οι μυρωδιές επίσης. Όμως,
κυρίως, τα πρόσωπα. Μου αρέσουν τα πρόσωπα. Λάμπουν, και κάπως
έτσι φωτίζουν τη σκοτεινή σήραγγα. Αλλά, φυσικά, σκοτεινιάζουν και
με κάνουν να σκέφτομαι ότι μερικοί, αντί για κεφάλι, έχουν σύννεφα.
Αλλά όχι από τα σκοτεινά, ούτε από αυτά τα ροζ και τα αφράτα, από
αυτά που βλέπουμε στις ταινίες με τα αγγελάκια και τα σχετικά. Εγώ
μιλάω για τα γκρίζα, τα τρομακτικά, τα άγρια. Πίσω στο μετρό, λοιπόν.
Παραδόξως, είχε ησυχία. Προφανώς, ο κόσμος δεν έχει όρεξη για ψιλή κουβέντα, όταν γύρω του δεν έχει δικούς του ανθρώπους. Σκληρό
στη σκέψη. Το μόνο που μπορούσα να ακούσω καθαρά ήταν το σύρσιμο των ροδών (υποθέτω δηλαδή – αλήθεια, πώς κουνιέται το μετρό)
πάνω στις ράγες, και ανατρίχιασα. Η θερμοκρασία ήταν, ομολογουμένως, υψηλή. Έβγαλα το πανωφόρι μου και κάθισα λίγο πιο αναπαυτικά στο κάθισμά μου. Ένα μικρό σύννεφο σκόνης σηκώθηκε, πλανήθηκε για λίγο γύρω μου. Κάποια στιγμή, ακούστηκε μια δυνατή γυναικεία φωνή – κάπως ξινή μου φάνηκε. Ανακαλύπτοντας πως είναι
από το μεγάφωνο, ησύχασα, γιατί προς στιγμήν είχα τρομάξει. Δεν ήθελα να βρεθώ αντιμέτωπος με έναν τόσο ξινό και κάπως επιθετικό άνθρωπο, ειδικά τώρα που είχα αποφασίσει να σταματήσω να περιγράφω
σαν μανιακή τον χώρο και απλά έριξα το κεφάλι μου πίσω και χαλάρωσα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ακριβή Λιόση

Εγώ και μόνον εγώ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕTΑΝΙΩΝΟΥΜΕ για αυτά που κάναμε, τιμωρούμε τους εαυτούς μας για τα λάθη μας, για τα πάντα που μας άφησαν με μια
πικρή γεύση στο στόμα. Και σκέφτηκα, τι θα γινόταν, αν ξαναγεννιόμουν;
Ε, λοιπόν, δεν με νοιάζει. Γιατί αν ξαναγεννιόμουν, δεν θα ήμουν εγώ.
Δεν θα μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί και να γκρινιάξω για το πόσο
εκνευριστικό είναι ότι η αγαπημένη μου κούπα είναι άπλυτη.
Δεν θα μπορούσα να πω «καλημέρα» στην καλύτερη μου φίλη το
πρωί, με τα μάτια πιθανώς μισόκλειστα από το ιδιαίτερα πρωινό ξύπνημα.
Δεν θα μπορούσα να προσέξω σε καμιά παράδοση, κανενός μαθήματος.
Δεν θα μπορούσα να βάλω ούτε ένα καλάθι στη συνηθισμένη απογευματινή προπόνηση.
Δεν θα μπορούσα να καταπιώ μπουκιά από το υπερβολικά νόστιμο κι
επίσης διάσημο παστίτσιο του μπαμπά μου.
Δεν θα μπορούσα να ξεφυλλίσω χαλαρά τις σελίδες ενός αγαπημένου
χιλιοδιαβασμένου βιβλίου μου, που ξενυχτά μαζί μου τα βράδια.
Δεν θα μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου με ασφάλεια, γιατί δεν θα
ήμουν εγώ.
Και, επίσης, πόσο ανιαρό θα ήταν να ζούσαμε πάλι από την αρχή! Εννοώ, εντάξει, για κάνα δύο μέρες, ωραία θα ήταν, αλλά για μια ζωή;
Και φαντάσου ότι είμαι μόλις 14! Βάσανο μου ακούγεται.
Ούτως ή άλλως, κουτρουβαλώντας πίσω στον χρόνο, αυτομάτως θα
έχανα μερικές αντιλήψεις και απόψεις που έχω χτίσει για τον κόσμο,
και αυτό θα ήταν μια τεράστια και βαθιά τρύπα στο νερό.
Ωστόσο, αυτό ακούγεται τόσο εγωιστικό. Τι θα μου συνέβαινε εμένα, τι θα
έκανα εγώ; Δεν σκέφτηκα δευτερόλεπτο, τι θα έκαναν οι άλλοι χωρίς εμένα.
Υποθέτω πως οι άνθρωποι είμαστε εγωιστικά πλάσματα.

Χριστουγεννιάτικες
ιστορίες
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Εργίνα Γεωργίου

Το γράμμα μου στον Αϊ – Βασίλη
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΑΓΙΕ ΒΑΣΙΛΗ,
αν και με λίγη χρονική καθυστέρηση, ξέρεις, επειδή είναι 28 Δεκεμβρίου σήμερα, αποφάσισα να σου γράψω ένα γράμμα. Φέτος, όμως,
θα σου ζητήσω ένα άλλο δώρο, όχι κανένα ρούχο ή κανένα παιχνίδι, όπως για παράδειγμα μια κούκλα, αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό.
Όπως ήδη γνωρίζεις από τα προηγούμενα χρόνια που μου έφερνες
κάθε Χριστούγεννα ένα ωραίο δώρο κάτω απ’ το δέντρο, με λένε Λένα. Είμαι πια οχτώ χρονών, μεγάλωσα! Κι έχω μία απορία που θέλω
να μου λύσεις: πώς χωράς και κυλάς μέσα στο τζάκι, δεν σφηνώνει η
κοιλιά σου; Και κάτι άλλο: η φίλη μου η Άννα μου είπε ότι η οικογένειά της δεν έχει τζάκι, τότε πώς πας στο σπίτι της; Από την πόρτα; Και
ο Ρούντολφ και τα υπόλοιπα ελαφάκια πού μένουν; Ξέχασα να αναφέρω τι δώρο θέλω!
Λοιπόν,... πριν κάποιες μέρες άνοιξα την τηλεόραση για να δω μια
ταινία, το «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία»! Ήταν τόσο ενδιαφέρουσα! Και πάνω στο καλύτερο σημείο, αυτό με το τελευταίο όνειρο του
Σκρουτζ, το πρόγραμμα διακόπηκε για μια έκτακτη επικαιρότητα, κάπως έτσι την ονόμασαν οι παρουσιαστές στις ειδήσεις. Κάτι κακοί άνθρωποι, οι τζιχαντιστές αν το λέω καλά, άρχισαν, έτσι ξαφνικά, χωρίς
λόγο να πυροβολούν τον κόσμο γύρω τους! Και τη νύχτα, μετά από
αυτό, είδα έναν εφιάλτη! Παντού ήταν χυμένα αίματα, που είχαν βάψει
κόκκινα τα πεζοδρόμια, απ’ τα παράθυρα κρέμονταν κομμένα και ματωμένα χέρια, και εκείνοι που το προκάλεσαν όλο αυτό φώναζαν δυνατά: «Θα κατακτήσουμε τον κόσμο!», και οι υπόλοιποι δολοφόνοι ζητωκραύγαζαν χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι! Η πόλη είχε βυθιστεί σε πένθος και οι δρόμοι, τα σοκάκια, οι πλατείες, τα πάντα άδεια και σκοτεινά.
Τρόμαξα τόσο πολύ με αυτό το όνειρο και, αν και έσφιξα στην αγκαλιά
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μου το αρκουδάκι μου, συνέχισα να φοβάμαι. Και ακολούθησε κι άλλο τρομακτικό όνειρο! Είχαν ενωθεί, λέει, όλοι οι κακοί, σε μια ομάδα και σκόπευαν να ανατινάξουν τον κόσμο! Είμαι απολύτως σίγουρη
ότι θα πεις πως βλέπω πολλές ταινίες ή ότι παίζω συνέχεια ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά, βρε Άγιε Βασίλη, σε παρακαλώ βοήθησέ με και
κάνε την ευχή μου πραγματικότητα, είσαι η μόνη ελπίδα που υπάρχει στις μέρες μας! Σκόρπισε παντού με τη μαγική σου σκόνη το καλό, φέρε ειρήνη και αγάπη! Αυτό θέλω, μόνο, φέτος τα Χριστούγεννα!
Σε παρακαλώ, μπορείς να μου το φέρεις;
Χαιρετίσματα στη γυναίκα σου, τα ξωτικά σου και σ’ όλα τα ελάφια σου,
και ιδιαίτερα στην αδυναμία μου, τον Ρούντολφ!
Σε αγαπώ πολύ!
Υ. Γ. Όταν έρθεις πάλι την Πρωτοχρονιά σπίτι μας, να ξέρεις πως θα
σου έχω κρατήσει λίγη σοκολατένια βασιλόπιτα, μελομακάρονα και
χειροποίητους κουραμπιέδες.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Στέλλα Ζαφείρη

Μοναχικά Χριστούγεννα
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,
πριν λίγες μέρες είχαμε κανονίσει με τους γονείς μου να πάμε τα
Χριστούγεννα στη Γαλλία, όμως σήμερα άλλαξαν τα σχέδια. Αυτό
δεν μου κάνει εντύπωση, βέβαια, αφού πάντα, όταν κανονίζουμε κάτι, οι γονείς μου βρίσκουν έναν τρόπο, ώστε να μείνω τελικά μόνη με
την αδερφή μου στο σπίτι. Έχουμε αρχίσει να το συνηθίζουμε. Τώρα,
όμως, θα είναι τελείως διαφορετικά. Όλο το προσωπικό μας θα είναι
με τις οικογένειές τους, εκτός από την κοπέλα που μας προσέχει, τη
Μαρία. Εκείνη μας κρατάει πάντα συντροφιά και, ό,τι και αν χρειαστούμε, είναι πάντα εκεί για μας. Ποτέ δεν είχε πρόβλημα να κάτσει
περισσότερη ώρα να μας προσέξει, και αυτό αλήθεια της το αναγνωρίζω. Όμως, σήμερα εκνευρίστηκα πάρα πολύ, όταν μας είπαν οι γονείς μας ότι θα έλειπαν για τα Χριστούγεννα λόγω «επαγγελματικών
υποχρεώσεων». Και, έτσι, εμείς θα μείνουμε για άλλη μια φορά μόνες. Αυτό που με έκανε να θυμώσω πιο πολύ, ήταν η αντίδραση της
μικρής μου αδερφής. Όταν το άκουσε, έτρεξε επάνω στο δωμάτιό της
και άρχισε να κλαίει. Και είχε δίκιο! Ακόμα και τα γενέθλιά της έχασαν! Της είχαν υποσχεθεί ότι θα γυρίσουν εγκαίρως, για να μην χάσουν τίποτα από τη γιορτή, αλλά για μια ακόμη φορά την απογοήτευσαν. Περίμενε πώς και πώς να πάμε στη Disneyland και της τα κατέστρεψαν όλα! Το ξέρω ότι χιλιάδες παιδιά θα ήθελαν να είχαν γονείς εκατομμυριούχους, αλλά πραγματικά δεν αξίζει! Θα προτιμούσα, χίλιες φορές, οι γονείς μου να είχαν λιγότερα λεφτά και να νοιάζονταν περισσότερο για μας, να ήταν πιο στοργικοί και να ασχολούνταν περισσότερο μαζί μας.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Φρατζέσκα Φραγκιάδη

Χριστούγεννα στη βεράντα
«ΜΠΑΜ!» ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΔΥΝΑΤΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ που άκουσε η Ανίτα να έρχεται από το παράθυρο που οδηγούσε στη βεράντα.
Εκείνη καθώς καθόταν στον αναπαυτικό καναπέ της και έπινε σοκολάτα παρατηρώντας την αξιοθαύμαστη κίνηση της φωτιάς, ταράχτηκε.
Σκέφτηκε λίγο, τι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει τον ήχο κι έπειτα αποφάσισε, μετά τις τρομακτικές σκέψεις της περί κλεφτών και δολοφόνων, να βγει στη βεράντα να ελέγξει. Με μεγάλη έκπληξη, όμως,
αυτό που ανακάλυψε εκεί ήταν ένα μωρό ταρανδάκι με κόκκινη φωτεινή μυτούλα. Η Ανίτα, όπως τη φώναζε η γιαγιά της, παραξενεύτηκε με αυτό το θέαμα κι έτσι αγνόησε αυτήν την «παραίσθηση», για να
επιστρέψει στον βολικό της καναπέ. Όμως, δεν πέρασαν μερικές στιγμές, και ένα δεύτερο δυνατό «Μπαμ!» ακούστηκε. Η Ανίτα έτρεξε στο
παράθυρο της βεράντας και είδε έναν τάρανδο αυτήν τη φορά να χτυπάει με δύναμη το κεφάλι του στο παράθυρο. Έκπληκτη με αυτό που
αντίκριζε, έμεινε με το στόμα ανοικτό. Άνοιξε το παράθυρο - πόρτα και
το ταρανδάκι μπήκε με τόση φόρα στο σαλόνι, που τελικά έριξε κάτω
το στολισμένο δέντρο. Άρχισε μετά να κουνιέται πέρα δώθε, πέφτοντας
συνεχώς στο πάτωμα, αφού προσπαθούσε να ξεμπλέξει μια τρέσα που
είχε μπλεχτεί στις οπλές του. Η Ανίτα το κοίταζε σαν χαζή. Μετά από
ένα άγριο βλέμμα του τάρανδου, φώναξε: «Αχ ναι, σωστά» και προσπάθησε να το βοηθήσει να σταθεί πάλι στα πόδια του. Όταν ο μικρός
τάρανδος, τελικά, κατάφερε να σηκωθεί, η Ανίτα πρόσεξε ότι φορούσε ταυτότητα στο λαιμό του. «Ρούντολφ» το όνομά του. «Ωραία, τι θα
σε κάνω τώρα εγώ εσένα;» είπε τρυφερά. Ο Ρούντολφ την κοίταξε με
ένα πεινασμένο βλέμμα. Της μιλούσε με τα μάτια του. «Καλά, καλά,
κατάλαβα» απάντησε η Ανίτα και κατευθύνθηκε στην κουζίνα να βρει
κάτι να φέρει στον Ρούντολφ. Όταν έφτασε εκεί, συνειδητοποίησε ότι
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δεν ήξερε τι τρώνε οι τάρανδοι, οπότε σκέφτηκε τα καρότα. Όταν, όμως,
επέστρεψε ενθουσιασμένη στον τάρανδό της, ανακάλυψε ότι δεν ήταν
πια κανένας στο δωμάτιο και το παράθυρο που οδηγούσε στη βεράντα
ήταν κλειστό. Στεναχωρήθηκε που δεν πρόλαβε να περάσει, έστω και
λίγες στιγμές, με αυτό το γλυκούλι πλασματάκι με τη φωτεινή, κόκκινη μυτούλα. Είχε, όμως, μια ιδέα! Άνοιξε το παράθυρο της βεράντας
και ακούμπησε στο κατώφλι τρία καρότα, ελπίζοντας ότι το παράξενο
πλάσμα θα επέστρεφε.
Οι ώρες πέρασαν και το επόμενο πρωί, με την πρώτη ηλιαχτίδα που
έπεσε στο γλυκό πρόσωπο της, εκείνη έτρεξε στη βεράντα. Με μεγάλη της έκπληξη, αντίκρισε πάλι τον τάρανδο από το παράθυρο, την
ώρα που εκείνος έφευγε. Η Ανίτα τότε αποφάσισε να στολίσει τη βεράντα της, έτσι ώστε κάθε βράδυ που θα πέρναγε ο τάρανδός της για
να τρώει τα καρότα του, να ένιωθε και αυτός λίγο Χριστούγεννα μέσα
του. Εκείνα τα Χριστούγεννα η Ανίτα τα πέρασε στολίζοντας τη βεράντα. Κι όχι μόνο αυτά, αλλά και τα επόμενα, αφού ο Ρούντολφ το καθιέρωσε να έρχεται κάθε Χριστούγεννα να την επισκέπτεται.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Αναστασία Μπέσια

Το καλύτερο δώρο
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, πέρασε και το 2016. Και
καθώς χαλάρωνα, θυμήθηκα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
του 2015. Είχα, λοιπόν, μια μέρα την ιδέα να πάμε να αγοράσουμε δώρα για τους συγγενείς, τους φίλους και την οικογένειά μας. Εγώ έχω
την άποψη ότι ένα δώρο δεν χρειάζεται να είναι ακριβό και φανταχτερό, αλλά να έχει μεγάλη συναισθηματική αξία.
Φτάσαμε, λοιπόν, στα μαγαζιά. Μπήκαμε στο πρώτο, και η μικρή μου
αδερφή έτρεξε στα ηλεκτρονικά και τα δυο μικρά μου ξαδέρφια στα
παιχνίδια. Εγώ με τους γονείς μου πήγαμε στα περιτυλίγματα και τις
σακούλες. Είχε αστραφτερά, χρυσά, ασημένια, γεμάτα με χρυσόσκονη
περιτυλίγματα, που θα ταίριαζαν απολύτως στο γιορτινό μας δέντρο.
Ήρθε η στιγμή που θα έπαιρνα και εγώ δώρα. Πήρα βιβλία, παιχνίδια,
αξεσουάρ. Α ναι, ημερολογιάκι μου, δεν σου είπα ότι έχω μεγάλη αδυναμία στην αδερφή μου. Αλλά σκέφτηκα να της κάνω μια φάρσα. Έτσι
πήρα ένα χαρτί, το έβαλα μέσα σε ένα κουτί κινητού, τύλιξα το κουτί και το τοποθέτησα μέσα σε ένα τηγάνι, το οποίο επίσης τύλιξα. Τα
έχωσα σε μια τεράστια τσάντα και την τοποθέτησα κάτω από το δέντρο.
Κάθε μέρα η αδερφή μου, η Μαρία, με πίεζε να το ανοίξει, αλλά εγώ
δεν την άφηνα. Πέρασαν οι ημέρες, όπου έφτασε η παραμονή Πρωτοχρονιάς. Η Μαρία είχε ξαπλώσει κάτω από το δέντρο, με ένα ρολόι στο χέρι, προσπαθώντας να μείνει ξύπνια, ώσπου να φτάσει δώδεκα η ώρα. Ήρθα δίπλα της, την κοίταξα και σκέφτηκα. Ήταν ακόμα 9
και 57. Έφτασε η ώρα. Η Μαρία κοίταξε το ρολόι, σηκώθηκε και πήρε την τσάντα. Καθίσαμε όλοι συγγενείς και φίλοι γύρω από εκείνη.
Άρχισε να ξετυλίγει τα δώρα. Έφτασε το δικό μου. Το έβγαλε από την
τσάντα. Είδε το τηγάνι και απόρησε. Είδε και το κουτί του κινητού και
τρελάθηκε. Το άνοιξε και δεν είχε τίποτα μέσα. Μόνο ένα μικροσκο-
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πικό χαρτί που έγραφε: «Μπορεί να είναι μικρό, αλλά έχει μεγάλη
αξία. Σ’ αγαπώ πολύ!»
Ήρθε προς εμένα και με αγκάλιασε σφιχτά, λέγοντάς μου «Είσαι η καλύτερη αδερφή του κόσμου!»
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Μάσκες
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Εργίνα Γεωργίου

Η μάσκα
ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΖΕΣΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Ο ουρανός πορτοκαλοκόκκινος και τα παιδιά έκαναν ανέμελα παρέλαση με τη στολή
τους. Είχαν πια φτάσει οι Αποκριές, μεγάλοι, και μικροί είχαν ξεχυθεί στους πέτρινους δρόμους του νησιού για να απολαύσουν από κοντά το καρναβάλι.
Η μουσική ακουγόταν δυνατά και χαρμόσυνα. Όλοι οι μασκαράδες
είχαν ξεσηκωθεί, χόρευαν ευτυχισμένοι στο ρυθμό της και φυσούσαν
σερπαντίνες, ενώ ταυτόχρονα πετούσαν δυναμιτάκια και βεγγαλικά
στον ουρανό. Ε, και, όπως είναι λογικό, με τόση βαβούρα και φασαρία, μια μάσκα έπεσε, κατρακύλησε στο πάτωμα. Όμως, ο ιδιόκτητης
της δεν γύρισε να την ψάξει κι έτσι αυτή βρέθηκε να την ποδοπατούν
στο έδαφος. Δεν φαινόταν συνηθισμένη. Το χρώμα της ολόλευκο, στολισμένη με διάφορα σχέδια από λουλούδια. Κι εκεί που τη θαύμαζα,
ένα δάκρυ σαν να κύλησε από το πρόσωπό της. Μου φάνηκε εντελώς
αλλόκοτο, γι’ αυτό συνέχισα κι εγώ τον δρόμο μου τραγουδώντας μαζί με τους υπόλοιπους.
Σε λίγο η μάσκα είχε γίνει κόκκινη. Κάτι περίεργο έβγαινε από τα μάτια της, σαν ένα κόκκινο υγρό που έμοιαζε με αίμα! Τα λουλούδια που
είχαν ζωγραφιστεί με λεπτομέρεια πάνω της είχαν όλα σβηστεί και είχαν αντικατασταθεί με πραγματικές ρωγμές από τις οποίες ανάβλυζε κι
άλλο αίμα. Οι παλμοί της καρδιάς μου χτυπούσαν πάρα πολύ δυνατά
μόλις αντίκρισα εκείνο το σκοτάδι στον ουρανό. Ο ήλιος είχε κρυφτεί
κάπου, η ζέστη το ίδιο. Ένας πολύ ψυχρός αέρας φύσηξε σαν να ήθελε
να μας τυλίξει όλους. Μια βαριά τρομακτική φωνή, ή μάλλον κραυγή
θα τη χαρακτήριζα, ακούστηκε: «Εσείς... οι άνθρωποι δεν εκτιμάτε τίποτα! Εγώ, σχεδιάστηκα για εσάς, για να με φοράτε πάνω σας! Αλλά,
όχι, προτιμήσατε να με ποδοπατήσετε, να με σπάσετε! Δεν θα μπορού-
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σαν να σκεφτώ χειρότερη προσβολή από το να είσαι άνθρωπος. Πολύ καλά, λοιπόν, αφού εσείς οι ίδιοι το προκαλέσατε, θα σας δείξω τι
πραγματικά σημαίνει να είσαι μάσκα!»
Αμέσως η μάσκα ξεπετάχτηκε ψηλά αφήνοντας πίσω της φλόγες. Όλοι
κοιτούσαν αποσβολωμένοι τον ουρανό, υπερβολικά φοβισμένοι αντίκριζαν τη στοιχειωμένη μάσκα να σπέρνει την καταστροφή καθώς έριχνε θυμωμένη κεραυνούς και αστραπές. Τα κλάματα των μικρών και ο
πανικός που επικρατούσε έπνιγε τη φωνή μου που απεγνωσμένα προσπαθούσε να συμβουλεύσει τον κόσμο να μείνει ψύχραιμος. Αποφασισμένη, είπα στον εαυτό μου: «Ή τώρα ή ποτέ!» και χρησιμοποίησα τα
όπλα που είχε η ίδια η μάσκα εναντίον της. Θυμήθηκα ότι στην τσέπη
του παντελονιού μου είχα ένα καθρεφτάκι, γιατί αργότερα θα πήγαινα σε ένα πάρτι και σκόπευα να φρεσκάρω το μακιγιάζ μου. Έτσι, λοιπόν, πήρα τον καθρέφτη μου και τον έστρεψα προς τη μάσκα την ώρα
που στόχευε τους ανθρώπους με τους κεραυνούς της. Λόγω της ανάκλασης, το φως γύρισε κατευθείαν πίσω στα μάτια της, με αποτέλεσμα να την τυφλώσει. Τότε, εκείνη άφησε μια δυνατή κραυγή, ικανή
να ακουστεί μέχρι την άλλη άκρη της Γης, κι εγώ άρπαξα την ευκαιρία να ρίξω στον ουρανό ένα δυναμιτάκι που έσκασε στο πρόσωπο της.
Έγινε μια μεγάλη έκρηξη. Ο τόπος είχε καλυφθεί με τα απομεινάρια της μάσκας. Καπνός γέμισε τον ουρανό και ξεκάθαρα αποτυπωνόταν στα σύννεφα ένα μήνυμα: «Νικήσατε! Αλλά θα επιστρέψω...» και
αμέσως μετά ξαναέλαμψε ο ήλιος και ακούστηκε πάλι ωραία μουσική.
Όμως από τότε, η μάσκα δεν έχει ξαναέρθει στα μέρη μας...
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Βίκυ Ανδριοπούλου

Η Βασίλισσα της νύχτας
ΚΟΙΤΑΖΑ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ κι ύστερα τα άστρα
ακούμπησαν πάνω στο αστραφτερό μπλε φόρεμα μου κι εγώ μεταμορφώθηκα. Και από ένας κανονικός άνθρωπος έγινα βασίλισσα της νύχτας. Σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω μέσα σε ένα παραμύθι. Υπέροχα! Είμαι βασίλισσα και τι ωραίο θρόνο που έχω! Μετά από λίγο ήρθε κάποιος και μου
είπε «Στις διαταγές σας». Εκείνη τη στιγμή ταράχτηκα και δεν ήξερα τι
να πω, και έφυγα. Βγαίνοντας έξω από το κάστρο ο ουρανός ήταν σκοτεινός και το μόνο που ξεχώριζε ήταν τα λαμπερά αστέρια σαν αυτά στο φόρεμά μου. Τότε παραξενεύτηκα και ρώτησα κάποιον που στεκόταν από πίσω μου τι ώρα είναι, και εκείνος μου απάντησε 10 το πρωί. Προσπαθούσα
να το συνειδητοποιήσω. Έπειτα τον ξαναρώτησα, γιατί δεν υπάρχει ήλιος
και εκείνος μου είπε «Επειδή η βασίλισσα του ήλιου έχει αρρωστήσει και
εσείς, Βασίλισσά μου, πρέπει να την αντικαταστήσετε μέχρι να αναρρώσει».
«Μα εγώ δεν ξέρω τίποτα για το πώς λειτουργεί η μέρα».
«Θα σας μάθω εγώ, Υψηλοτάτη! Βλέπετε πως όλα τα αστέρια είναι μαζί
και κανένα απομακρυσμένο από το φεγγάρι. Έτσι κάθε φορά που ένα
αστέρι θα απομακρύνεται ή θα πέφτει, εσείς θα πρέπει να το βοηθάτε για να έρθει πάλι κοντά στο φεγγάρι». Πέρασαν κάποιες μέρες και
η βασίλισσα του ήλιου έγινε καλά. Έτσι ανέλαβε πάλι το ρόλο της και
όλα κυλούσαν πάλι σαν ρολόι.
Την άλλη μέρα, στο αποκριάτικο πάρτι του σχολείου φόρεσα το ίδιο
αστραφτερό μπλε φόρεμα. Όλα τα άλλα κορίτσια είχαν ντυθεί αστέρια.
Όση ώρα χορεύαμε, μια φίλη μου, δυστυχώς, ντυμένη βασίλισσα του
ήλιου στραμπούληξε το πόδι της και τότε την αντικατέστησα εγώ, η
βασίλισσα της νύχτας.

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

69

ΚΕΙΜΕΝΟ

Φρατζέσκα Φραγκιάδη

Η ευκαιρία της ελευθερίας
«ΑΧ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΡΙΩΝ κι ακόμα κανένας δεν με έχει ελευθερώσει. Η μόνη μου ελπίδα στηρίζεται στο ότι κάποια πάρτι θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και πάλι και να έρθει κόσμος στο μαγαζί, πώς θα με βρουν έτσι κρυμμένη που είμαι στον
πάνω όροφο με τις υπόλοιπες χαζές μάσκες». «Εεεε, πρόσεχε τα λόγια
σου, χαζές δεν είμαστε και, στο κάτω κάτω, όλοι το ίδιο δεν θέλουμε; Να
φύγουμε από εδώ. Έτσι κι αλλιώς για αυτόν τον σκοπό φτιαχτήκαμε», είπε ο Μάρκ, η μάσκα κρεμασμένη δίπλα μου. «Συγγνώμη, δεν ήθελα να
σε πληγώσω» απάντησα. Ξαφνικά άκουσα βήματα στη σκάλα. Επιτέλους!
Κάποιος ερχόταν να με πάρει, σκέφτηκα ενθουσιασμένη. Ένα κορίτσι, πολύ όμορφο. Προσπάθησα να της ψιθυρίσω να μην φοβάται για vα αρχίσει
να ψάχνει τις μάσκες σαν εμένα και να πάρει κάποια, όχι να κάθετα απλά
σαν χάνος, όπως τώρα, και να μας κοιτάει. Παραξενεύτηκε με αυτόν τον
ψίθυρο, αλλά ίσως να είχε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί την είδα να δοκιμάζει μία από μας. Της φώναξα να δοκιμάσει κι εμένα! Νομίζω θα της πήγαινα. Την είδα που άρχισε να ψάχνει γύρω-γύρω μήπως και βρει κάποιον του είδους της - άνθρωπο δηλαδή. Αποφάσισα να την κατατοπίσω,
κάπως, φωνάζοντάς της «Από δω!». Με κοίταξε γουρλώνοντας τα μάτια. Της χάρισα ένα γλυκό χαμόγελο να τη γλυκάνω, αλλά εκείνη τρόμαξε. Έτρεξε, λοιπόν, να φέρει τη φίλη της από τον κάτω όροφο φωνάζοντας «Στέλλα!». Όμως υπήρχε ένας κανόνας, οι μάσκες επιτρέπεται να
μιλήσουν σε ανθρώπους μόνον όταν είναι μόνοι τους. Έτσι όταν η Νίκη,
όπως την ονόμασε η Στέλλα, γύρισε με τη φίλη της, εγώ δεν μπορούσα
να μιλήσω, ούτε να χαμογελάσω. Τα κορίτσια έφυγαν απογοητευμένα κι
εγώ έχασα με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία της ελευθερίας μου.
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Ευγενία Αραβώση

Η ζωή μιας μάσκας
Ο,ΤΙ ΘΥΜΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ το είχε περάσει εδώ, στριμωγμένη ανάμεσα σε όλες τις άλλες, μην βλέποντας τίποτε άλλο εκτός
από ανθρώπους να περνάνε, να κοιτάνε και να συζητάνε. Καμιά φορά κάποιος άνθρωπος την έπαιρνε με τα λιγδιασμένα του χέρια και
την έβαζε πολύ κοντά στο βρώμικο πρόσωπό του. Τότε μόνο άλλαζε η
θέα. Τότε έβλεπε μέσα σε ένα γυάλινο πράγμα μια άλλη μάσκα να την
κοιτάει. Ευτυχώς, για αυτήν, όχι και τόσο όμορφη. Άσπρο δέρμα, μάτια κατεβασμένα προς τα κάτω σαν από στεναχώρια, με μαύρους κύκλους γύρω τους, μύτη λίγο προς τα πάνω και στόμα ανοιχτό με κατεβασμένες τις άκρες του προς τα κάτω. Η ομορφιά τότε ήταν γρουσουζιά. Όταν μια μάσκα ήταν πολύ όμορφη, σήμαινε ότι περισσότεροι άνθρωποι θα την έπαιρναν, καμιά φορά το ίδιο, όμως, γινόταν και με τις
πολύ άσχημες.
Και όταν έπαιρναν οι άνθρωποι τις μάσκες; Τότε κανείς δεν ήξερε τι
γινόταν. Καμιά φορά μόνο οι γηραιότερες μάσκες έλεγαν ιστορίες για
το πώς είχαν δει ανθρώπους να έρχονται πίσω με τις μάσκες που αγόραζαν, χτυπημένες, σπασμένες, με πληγές και κοψίματα. Καμιά δεν
ήξερε τι να περιμένει. Άλλες μάσκες έλεγαν ότι,όταν τις έπαιρναν, τις
πήγαιναν σε ένα ωραίο μέρος όπου τις φορούσαν και μετά, όταν είχαν πιει αρκετά, τις παρατούσαν κάπου και όταν είχαν φύγει όλοι, κάποιοι άλλοι άνθρωποι τις πήγαιναν ή στα σκουπίδια ή σε ένα μέρος
όπου ήταν γεμάτο με άλλες μάσκες, κοστούμια, μολύβια, μαξιλάρια,
τραπέζια στριμωγμένα το ένα πάνω στο άλλο, μέχρι που κάποιος άνθρωπος αποφάσιζε στο τέλος να έρθει να πάρει κάποια και να την πάει κάπου αλλού.
Αυτή ήταν η ζωή των μασκών. Στρίμωγμα για χρόνια ανάμεσα σε άλλες, βρώμικοι άνθρωποι να τις ακουμπάνε και μετά κανείς δεν τις
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ήθελε. Υπήρχαν, όμως, κι αυτές που ήθελαν να τις πάρουν, και άλλες
που είχαν γυρίσει πίσω στη θέση κάποιας άλλης. Από ό,τι είπαν αυτές, όσες μπορούσαν να μιλήσουν μόνο, μιας και οι περισσότερες από
αυτές ήταν τραυματισμένες, τις έπαιρναν, τις παρατούσαν κάπου και
μετά από λίγο καιρό τις έφερναν πίσω εδώ.
Τότε, κάποιος άνθρωπος με μουστάκι μπήκε στο μαγαζί, κατευθύνθηκε προς το ράφι της μάσκας, άπλωσε τα δυο λιγδιασμένα του χέρια και
έπιασε τη μάσκα. Την έβαλε στο βρώμικο του πρόσωπο μπροστά από
το γυάλινο πράγμα με την άλλη μάσκα, την απομάκρυνε και κατευθύνθηκε προς το τραπέζι με το κουτί-ταμείο που ανοιγόκλεινε και είπε στον άνθρωπο «Αυτή θα πάρω».

Αναπάντεχες συναντήσεις
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Ακριβή Λιόση

Μόνος με καφέ στο χέρι
«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ!»
μουρμούρισα καθώς έβγαζα το πορτοφόλι από την τσάντα μου, όμως
δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω του. Ήταν ακριβώς δίπλα μου.
«Σταύρο;»
Προσπάθησα να θυμηθώ το όνομά του και το πέτυχα, γιατί γύρισε. Με
κοιτούσε ξαφνιασμένος, με μάτια λίγο γουρλωμένα.
«Μαρίνα;»
Χαμογελούσε. Παναγιά μου, σταμάτα να με βασανίζεις! Με λίγα λόγια, ήταν κούκλος!
«Γεια! Ξέρεις, προσπαθούσα να σε θυμηθώ για ώρα».
«Τελικά, τα κατάφερες!»
Με διέκοψε με τον πιο χαριτωμένο τρόπο κι εγώ γέλασα. Πλήρωσα
επιτέλους τον καφέ μου κι αυτός παρήγγειλε τον δικό του. Χαμογελούσαμε.
Ρούφηξα μια γουλιά και τον κοίταξα. Είχε βάλει τα χέρια του γύρω
από τον καφέ του – ζεστός διπλός εσπρέσο – και προσπαθούσε να ζεσταθεί. Είχε κρύο, είναι η αλήθεια.
«Ποιος θα φανταζόταν ότι θα σε συναντούσα μετά από τόσα χρόνια σε
ένα καφέ, να μουρμουρίζεις τα δικά σου και μετά να με φωνάζεις χαμογελώντας. Όχι, ότι με χάλασε βέβαια...»
Καλέ, μαζεύτε τον!
«Κοκκινίζω, βρε Σταύρο... Μόνος;»
Βουρ! Στο ψητό! Μην με κατηγορείτε!
«Ναι. Να φανταστώ κι εσύ;»
«Ναι».
«Πώς γίνεται να είσαι μόνη; Μου φαίνεται παράξενο να είναι μόνη μια
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άκρως ελκυστική τριαντάρα, με χιούμορ και στιλ».
Κλείνω τα μάτια μου γελώντας. Θυμάμαι, ακόμα, όταν στο πάρκο της
γειτονιάς, εκείνος σκάλιζε τη μύτη του με το μικρό του δαχτυλάκι και
έτρωγε τα... ευρήματα. Πώς γίνεται να εξελίχθηκε από εκνευριστικό
βρωμιάρικο επτάχρονο, σε όμορφο και γοητευτικό τριαντάχρονο; Μαγεία της φύσης!
«Άστα αυτά».
«Εντάξει».
«Με τι ασχολείσαι;»
«Προς το παρόν, ζωγραφίζω διάφορα και παρακολουθώ σεμινάρια μαγειρικής. Εσύ;»
Ώστε ζωγράφος ο Σταύρος.
Γέλια.
«Εγώ ασχολούμαι με τη φωτογραφία αλλά και με τη γάτα μου».
«Μπλιαχ! Γάτες!»
«Πώς τολμάς;»
Γελούσαμε. Και κάπως έτσι κύλησε η ώρα, χωρίς καμιά άβολη σιωπή
μεταξύ μας, μόνο γέλια, χαμόγελα και ζωηρές ματιές. Μιλήσαμε για
τις διαφορές των χρωμάτων, τις αντιθέσεις και τα σχετικά πράγματα,
που μόνο εμείς καταλαβαίναμε. Έπρεπε να φύγω όμως.
«Πρέπει να φύγω, δυστυχώς!»
Σούφρωσε τα χείλη του, προβληματισμένος.
«Ελπίζω να τα ξαναπούμε».
«Φυσικά, και θα τα ξαναπούμε!»
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Βίκυ Ανδριοπούλου

Αχ, το αντηλιακό μου!
ΑΧ, ΤΙ ΩΡΑΙΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ! Οχ, ξέχασα να βάλω αντηλιακό. Θα με κάψει ο ήλιος, τώρα θυμήθηκα, το έχω μέσα στην τσάντα
μου. Δεν το πιστεύω, μου έπεσαν όλα κάτω στην άμμο.
«Κύριε, συγγνώμη, γιατί μαζεύετε τα πράγματά μου από κάτω;»
«Για να σας βοηθήσω».
«Σας ευχαριστώ». Καθώς μάζευε, είδα για λίγο το πρόσωπό του.
«Τίποτα, χαρά μου να βοηθώ τους ανθρώπους».
Αυτή η φράση κάτι μου θυμίζει.
«Ορφέα, εσύ είσαι; »
« Πώς ξέρεις το όνομά μου;»
«Το κατάλαβα από τη φράση, «τίποτα, χαρά μου να βοηθώ τους ανθρώπους», γιατί αυτό έλεγες συνεχώς παλιά».
«Νομίζω ότι κι εγώ κατάλαβα ποια είσαι. Η Μαριλένα. Τα αμυγδαλωτά σου μάτια με έκαναν να θυμηθώ ποια είσαι, που είναι και τόσο
όμορφα!»
«Αχ, σε ευχαριστώ για το κομπλιμέντο! Κι εσύ δεν πας πίσω, το χαμόγελό σου, αστραφτερό, όπως πάντα.»
« Μαριλένα, μου φαίνεται πάντως πως άλλαξες».
«Τι εννοείς, δηλαδή;»
«Εννοώ ότι ψήλωσες και είσαι....»
«Τι είμαι, Ορφέα;»
«Πολύ όμορφη!»
«Έχασες τα λόγια σου, ε;»
«Νομίζω, θαμπώθηκα από την ομορφιά σου».
«Αχ, βρε Ορφέα, όλο κάτι τέτοια έλεγες παλιά στην παιδική χαρά και
με έκανες να γελάω».
«Εγώ την αλήθεια λέω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αλλά ντρέπομαι».
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«Πες μου!»
«Είσαι παντρεμένη;»
«Όχι, γιατί;»
«Απλά δεν γίνεται μια τόσο όμορφη γυναίκα να είναι ανύπαντρη».
«Ορφέα, για πες μου, εσύ είσαι παντρεμένος;»
«Ήμουν, αλλά τη χώρισα».
«Κρίμα!»
«Παρόλα αυτά, ελπίζω να βρω κάποια καλύτερη. Μαριλένα, θες να
βγούμε το βράδυ, να πάμε για φαγητό και να τα πούμε πιο ήσυχα;»
«Οκ, στις 9.00 το βράδυ, μπορείς;»
«Ναι, στις 9.00, στο εστιατόριο “Παλλάς”».
«Θα σε περιμένω, Ορφέα. Πάω να ετοιμαστώ».
«Γεια σου, Μαριλένα!»
«Γεια και σε σένα, Ορφέα!»
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Ευγενία Αραβώση

Συνάντηση από τα παλιά
«ΟΠΑ!» ΑΚΟΥΣΑ ΝΑ ΛΕΕΙ μια γελαστή γυναικεία φωνή, όταν
έπεσα πάνω σε κάποιον. «Αχ, συγγνώμη» είπα και αντίκρισα δύο χαμογελαστά οικεία μάτια.
«Δεν πειράζει» μου απάντησε γελώντας, ενώ εγώ το μόνο που έκανα
ήταν να την κοιτάζω. Το πρόσωπο, τα μάτια της, τα μαλλιά της, ακόμα
και η στάση του σώματός της ήταν τόσο οικεία, και, ενώ έψαχνα όλα
τα πιθανά μέρη από όπου μπορεί να τη γνώριζα, τη ρώτησα «Μήπως
σας ξέρω από κάπου;» μπας και θυμόταν αυτή τίποτα.
«Ε... Δεν νομίζω» μου απάντησε, ενώ το χαμόγελό της άρχισε να χάνεται και να παίρνει τη θέση του μια προβληματισμένη έκφραση.
«Α, καλά. Συγγνώμη!» είπα και, όπως γυρνούσα για να φύγω, το
βλέμμα μου έπεσε σε ένα διαφημιστικό πόστερ για βιβλία και τετράδια
για όλα τα παιδιά του Δημοτικού. Και τότε μου ήρθε μια εικόνα από
την πρώτη μου μέρα στο σχολείο.
«Ελένη!» φώναξα αμέσως, ενώ γύρισα προς το μέρος της. Η Ελένη είχε ήδη κάνει τη μισή διαδρομή προς το ταμείο, όταν μαρμάρωσε. Σιγάσιγά γύρισε προς το μέρος μου. «Πώς ξέρεις το όνομά μου;» με ρώτησε παραξενεμένη. «Δεν θυμάσαι;» τη ρώτησα, ενώ τώρα χαμογελούσα ολόκληρη. «Εεεε.... όχι».
«Πρώτη δημοτικού! Την πρώτη μέρα στο σχολείο είχαμε πάει και καθίσαμε δίπλα, γιατί ήμασταν τα μόνα καινούρια παιδιά της τάξης, μιας
και όλοι γνωρίζονταν ήδη από το Νήπιο. Και από τότε ήμασταν κολλητές, μέχρι την τρίτη δημοτικού, που έφυγες και άλλαξες πόλη, οπότε δυστυχώς χαθήκαμε».
Την παρακολουθούσα καθώς τα φρύδια της από ζαρωμένα που ήταν,
χαλάρωναν και στα χείλη της άρχισε να ζωγραφίζεται ένα χαμόγελο.
«Μαρία;» ρώτησε, ενώ τώρα χαχανίζαμε χαζά και οι δύο.
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«Πού ήσουν τόσον καιρό;» τη ρώτησα, όταν σταματήσαμε κάπως να
γελάμε, μετά από κάποια περίεργα βλέμματα αυτών που μας έβλεπαν.
«Μέσα σε 23 χρόνια; Λοιπόν. Παντρεύτηκα, χώρισα και τώρα έχω δύο
παιδιά. Πέντε και εννιά. Εσύ;»
«Παντρεύτηκα και έχω τρία παιδιά. Δέκα, οχτώ και τέσσερα. Πότε γύρισες Αθήνα; Απ’ ό,τι θυμάμαι, είχες πάει στην Κρήτη, γιατί ο πατέρας σου ήταν από εκεί».
«Γύρισα για να σπουδάσω».
«Α ναι; Τι σπούδασες;»
«Ιατρική».
«Αλήθεια; Κι εγώ ψυχιατρική!» Για λίγο συνεχίσαμε να μιλάμε, μέχρι που χτύπησε το κινητό της.
«Α, συγγνώμη!» είπε ενώ πάτησε κάτι στην οθόνη και σταμάτησε τον
ήχο που ακουγόταν, κάτι σαν πάπια. «Είχα βάλει ξυπνητήρι, για να
μην αργήσω. Έχω συνάντηση με τη δασκάλα του μικρού» είπε ξαφνικά σε βιασύνη. «Πρέπει να φύγω» είπε.
«Θα τα πούμε, όμως, ε;»
«Ε, ναι! Άντε γεια!»
«Γεια!» και ενώ έκανε να φύγει, ξαφνικά γύρισε με μια λάμψη στα μάτια της. «Να ανταλλάξουμε τηλέφωνα!» είπε με ένα χαμόγελο. «Ναι!»
της είπα ενθουσιασμένη, ενώ της έγραψα σε ένα χαρτί το τηλέφωνό
μου και αυτή το ίδιο σε ένα άλλο.
«Άντε, γεια! Τα λέμε!», είπε, ενώ ανταλλάζαμε τα χαρτάκια.
«Θα τα πούμε!»
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Εργίνα Γεωργίου

Τα ετερώνυμα έλκονται
«ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ; AYTH EIMAI EΓΩ!» αναφώνησε ενθουσιασμένη η Μαίρη στον Αλέξη. «Ε... τι εννοείς; Αποκλείεται!» της απάντησε ο αρραβωνιαστικός της. «Μα σου λέω, κοίτα, εγώ είμαι αυτό το
κορίτσι. Κι εγώ πήγαινα στην παιδική χαρά, εκείνη στο νηπιαγωγείο.
Δες ομοιότητες!» και τότε έβαλε τη φωτογραφία ακριβώς δίπλα στο
πρόσωπό της και πρότεινε στον Αλέξη να συγκρίνει το τότε με το τώρα. «Απίστευτο! Τώρα που το λες, έχεις δίκιο! Σου μοιάζει πολύ αυτό
το κοριτσάκι της εικόνας. Ίδια καστανά ίσια καρέ μαλλιά, ίδια πράσινα
μάτια, ίδιο χαμόγελο...!» Τότε ήταν που η Μαίρη άρχιζε να κοκκινίζει.
«Μόνο που τα πήρες λιγάκι τα κιλάκια σου!» αστειεύτηκε ο Αλέξης,
αλλά έπιασε το νόημα, όταν τον αγριοκοίταξε η μέλλουσα γυναίκα του.
Αυτή είπε: «Ίσως, αλλά τι να κάνουμε; Βέβαια, κι εσύ έχεις κάποιες
διαφορές από τότε. Ας πούμε, εκείνο το κούρεμα, σού πήγαινε στην
Α’ Δημοτικού. Τώρα μεγάλωσες, κάνε μια αλλαγή πια, σε βαρεθήκαμε έτσι» και του έσκασε ένα πλατύ, γλυκό, αθώο χαμόγελο. Έπρεπε
ως γυναίκα να αντιμιλήσει, δεν θα καθόταν να τον ακούει να την προσβάλλει! Έστω, και για πλάκα. Εκείνος μετανιωμένος που έκανε ένα
τέτοιο σχόλιο στην κοπέλα του, νιώθοντας άβολα, της πρότεινε: «Ξέρεις κάτι; Γιατί δεν δείχνουμε το άλμπουμ στους γονείς μας, αφού ήρθαν εδώ και οι δικοί σου για τραπέζι, ώστε να γνωριστούν με τους δικούς μου; Θα χαρεί πολύ η μανούλα να το μάθει, ότι εσύ είσαι το κορίτσι της φωτογραφίας!». Κοίτα εκεί το μαμόθρεφτο, σκέφτηκε από μέσα της η Μαίρη, όμως στην πραγματικότητα αποκρίθηκε στον Αλέξη:
«Ναι! Ναι! Τέλεια ιδέα!» Εξάλλου, κι εκείνη ενδόμυχα είχε ενθουσιαστεί πολύ με την ιδέα του μελλοντικού της άντρα.
Τελικά, κανείς από τους γονείς δεν χάρηκε και αυτό άνετα το καταλάβαινε ο οποιοσδήποτε, παρατηρώντας τα ξινισμένα βλέμματα

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

81

που αντάλλασσαν. Και οι κουβέντες τους: «Α, εσύ είσαι η συμπεθέρα
μου;», «Αχ, βρε συ καημένη, πώς γέρασες! Έχεις κάνει ρυτίδες! Θες
να σου δώσω μια ειδική κρέμα;», «Πάλι χάσατε χτες, ρε!» «Τι λες,
μωρέ; Στημένος ήταν ο αγώνας! Πληρώσατε τον διαιτητή και δεν έδωσε κόκκινη κάρτα στον Τριανταφυλλίδη μετά το ξεκάθαρο φάουλ του
στον Μήτρογλου!» Παρότι τα παιδιά τους συμπαθιούνταν, οι γονείς
δεν άντεχαν ο ένας να βλέπει τον άλλο. Οι μαμάδες διαπληκτίζονταν
όπως τότε, για το ποιανής το παιδί είναι πιο έξυπνο, και οι μπαμπάδες για το ποια ομάδα νίκησε στο ποδόσφαιρο ή και για τα πολιτικά.
Και ευτυχώς, που η οικογένεια της Μαίρης μετακόμισε στο Χαλάνδρι, όταν αυτή ήταν επτά χρονών, γιατί αυτός ο μεγάλος έρωτας μεταξύ τους δεν θα μπορούσε να έχει γεννηθεί, με τόσο φανερή αντιπάθεια
ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Γιατί μπορεί ο Αλέξης και η Μαίρη να
ήταν διαφορετικοί, να είχαν αντίθετες πολιτικές πεποιθήσεις και αυτός
να υποστήριζε τον Παναθηναϊκό – και με το δίκιο του φυσικά – ενώ
εκείνη τον Ολυμπιακό, όμως ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο. «Τα ετερώνυμα έλκονται» ψιθύρισαν μεταξύ τους αγκαλιασμένοι, όταν τελείωσε το τραπέζι.

Όταν η είδηση
γίνεται λογοτεχνία

ΕΝΑΣ ΦΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
Τρεις διαφορετικές οπτικές
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Χριστίνα Αχλιόπτα

Η μητέρα του θύματος
Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι η κόρη μου δεν έφταιξε σε τίποτα.
Αυτός ο μπεκρούλιακας, ο γαμπρός μου, ευθύνεται για όλα. Είχε απειλήσει πολλές φορές το παιδί μου, μα εκείνη δεν αντιδρούσε. Δεν μου
είχε μιλήσει ποτέ για αυτό το ζήτημα. Μονάχα εκείνη την ημέρα. Με
πήρε τηλέφωνο τα μεσάνυχτα, κλαίγοντας και μου εξήγησε τα πάντα.
Τρόμαξα και αποφάσισα να πάω από το σπίτι τους. Φοβόμουν για το
παιδί μου και τα εγγόνια μου. Έφτασα στο κατώφλι τους και ακουγόντουσαν δυνατά κλάματα. Φώναζε:
«Όχι, Τάσο... Κάν’ το για τα παιδιά! Σε ικετεύω!»
Έτρεξα μέσα και αντίκρισα την Ανθή σε άθλια κατάσταση. Τα χέρια
της ήταν γεμάτα μελανιές και ήταν ξεμαλλιασμένη. Ο γαμπρός μου
ήταν έξαλλος και, μόλις με είδε, άρχισε να φωνάζει να φύγω. Η Ανθούλα μου, μου είπε και εκείνη να φύγω και ότι όλα ήταν υπό έλεγχο.
Εγώ έφυγα διστακτικά, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Δεν περίμενα
ότι... (Λυγμός)
Ότι θα τη σκότωνε. Το επόμενο πρωί έπαιρνα το κοριτσάκι μου στο κινητό του, μα δεν απαντούσε. Περίμενα δύο ώρες, και μετά της τηλεφωνούσα ανά διαστήματα περιμένοντας να ακούσω τη φωνή της. Άρχισα
να ανησυχώ ακόμα πιο πολύ. Δεν έκανα τίποτα, όμως. Το απόγευμα
έβλεπα τον Μπογδάνο με τον άντρα μου. Ξαφνικά, εμφανίστηκε στην
οθόνη η φωτογραφία της Ανθής και, από κάτω, ο τίτλος:
Δολοφόνησε τη σύζυγο του και την έθαψε στο χωράφι τους.
Εγώ και ο Γρηγόρης, ο άντρας μου, τρελαθήκαμε. Πάγωσα. Έλεγα είναι ένα κακόγουστο αστείο. Δυστυχώς, αποδείχθηκε πως ήταν η αλήθεια. Ο γαμπρός μου πρέπει να σαπίσει στη φυλακή. Όχι για μένα, αλλά για να δικαιωθεί η Ανθή μου. 
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Γιάννης Γιαννακός

H μητέρα του δράστη
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗ, όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι και πήγα μέσα να πιω καφέ. Άνοιξα την τηλεόραση και, όπως άρχισα να βλέπω την αγαπημένη μου σειρά, το πρόγραμμα διακόπηκε
και έβγαλε «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». Δυνάμωσα τον ήχο
κι άκουσα για μια δολοφονία, που έγινε το προηγούμενο βράδυ. Κοίταξα το σπίτι που έδειχνε η τηλεόραση και μου φάνηκε γνώριμο, στη
συνέχεια άκουσα το όνομα του γιου μου. Τρελάθηκα! Δυνάμωσα για
να ακούσω. «Δολοφόνησε τη γυναίκα του το βράδυ ο 40χρόνος Τάσος, από την Κοζάνη, στραγγαλίζοντάς την και πήρε και τα τρία παιδιά
τους. Η αστυνομία τον συνέλαβε και τον οδήγησε στον ανακριτή, για
να εξηγήσει για ποιο λόγο τη δολοφόνησε, και μάλιστα με τόσο φρικτό τρόπο. Κι αυτός είπε πως διαπίστωσε ότι η γυναίκα του εδώ και
καιρό μιλούσε μέσω ίντερνετ με τον πρώην σύζυγο της». Και τότε τον
είδα και τον άκουσα. «Και μια μέρα, όταν γύρισα στο σπίτι, τη βρήκα
στην κρεβατοκάμαρα μας ξαπλωμένη και μου είπε πως θέλει να φύγει και να πάρει μαζί της και τα τρία παιδιά μας. Όταν το άκουσα αυτό, της ζήτησα άλλη μια ευκαιρία στη σχέση μας, αλλά αυτή αρνήθηκε. Τότε με το ένα χέρι, την πήρα από τον λαιμό και με το άλλο τής
έκλεισα το στόμα. Κάποια στιγμή, όταν σταμάτησε να αμύνεται, κατάλαβα ότι την είχα σκοτώσει. Μετάνιωσα πολύ γι’ αυτό που έκανα, αλλά ήταν πια αργά».
Έκλεισα την τηλεόραση και σκέφτηκα του αξίζει η φυλακή γι’ αυτό το
έγκλημα που έκανε. Ντρέπομαι για τον γιο μου....
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Ακριβή Λιόση

Ο ανακριτής
ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ και άφησα το άρωμα του να γεμίσει
τα ρουθούνια μου. Ο καφές δεν ήταν ιδιαίτερα καλής ποιότητας, αλλά
είχε ένα μαγευτικό άρωμα και μια σχετικά καλή γεύση. Κύλησα λίγο
την καρέκλα μου στο πλάι και άνοιξα το συρτάρι μου, καθώς μια φωνή ακουγόταν σαν μουσική υπόκρουση στο βάθος, έτσι που δημιουργούσε μια πολύ ρετρό κατάσταση. Διαβάζοντας τη σημερινή υπόθεση,
που σε λίγο θα ακολουθούσε, μου κόπηκε κάθε όρεξη για κάθε είδους
βρώσιμο αντικείμενο κι έτσι, με βιαστικά βήματα, άφησα την κούπα
μου σε ένα έπιπλο, έξω ακριβώς από το δωμάτιο.
Είχα ανατριχιάσει σε τέτοιο βαθμό, που δεν νομίζω ότι είναι εφικτά ανθρώπινο να ανατριχιάσει κανείς τόσο πολύ. Είχα και μια ελαφριά τάση για αναγούλα, που προσπαθούσα πολύ να μετριάσω, αλλά δεν τα
κατάφερα.

***

Είπε ότι δεν έφταιγε.
Είπε ότι την ανακούφισε.
Είπε ότι εκείνη του το ζήτησε.
Σαν βασικός ανακριτής, που είχε αναλάβει την υπόθεση, και σαν βασικός ανακριτής που σέβεται τον εαυτό του, καθόμουν και κοίταζα για
ώρα την υπόθεση. Ειλικρινά, τίποτα δεν μπορούσε να με προετοιμάσει για αυτό που με περίμενε.
Όταν μπήκε μέσα φαινόταν χλωμός, σαν να του είχαν ρουφήξει το
χρώμα από το πρόσωπο του, ενώ στην πραγματικότητα εκείνος είχε
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ρουφήξει το χρώμα από το πρόσωπο της γυναίκας του. Έπαιζα νευρικά με το στιλό μου, ενώ εκείνος τέντωνε και μάζευε τα χέρια του, ξανά
και ξανά, και έτσι δεν απόρησα, ούτε όταν είδα τους ματωμένους του
καρπούς, ούτε όταν άρχισε να κλαίει.
«Και;»
«Ορίστε;»
«Ε, και τι κάνατε, αφού τη στραγγαλίσατε;»
Έσκυψε το κεφάλι.
«Δεν-δεν θυμάμαι».
Δάγκωσα το χείλος μου.
«Ανοησίες! Απλώς, πείτε μου! Τα ψέματα, κύριε Αποστόλου, δεν θα
μας οδηγήσουν πουθενά».
Δεν τον κοιτούσα. Πείτε το υποτίμηση, πείτε το ντροπή, πείτε το φόβο.
«Την τεμάχισα».
Η φωνή του ακουγόταν καθαρή, κρυστάλλινη, μαλακή και ήρεμη.
«Χαίρομαι που με εμπιστεύεστε».
Χαμογέλασε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσε.
«Εγώ δεν την εμπιστεύτηκα».
Σήκωσε τα μάτια του και δεν πρόλαβα να αλλάξω θέση τα δικά μου. Κι
έτσι εκείνος τα εγκλώβισε και τα κράτησε πάνω του για ώρα.
«Τα έχουμε πει αυ...»
«Την αγαπούσα όμως. Πολύ, κύριε ανακριτά».
Είχα καταλάβει το παιχνιδάκι του. Τρυφερός και παραπονετικός μονόλογος. Κλασικό. Οι σημερινοί άνθρωποι δεν έχουν καθόλου καινούριες ιδέες πια;
«Κύριε Αποστόλου, σας παρακαλώ πολύ! Εγώ συντονίζω τη συζήτηση. Κατανοητό;»
«Μάλιστα».
«Λοιπόν, που βρίσκεται το πτώμα της; Περιγράψτε μου τη διαδικασία, αναλυτικά!»
Στιγμιαία, μου πέρασε από το μυαλό να προσθέσω ένα «παρακαλώ»
στο τέλος της πρότασης μου, αλλά το μετάνιωσα γρήγορα. 
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Μισό τηλεφώνημα
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ευγενία Αραβώση

Τα παπούτσια
«Α, ΝΑΙ ΤΟ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ. Μπορείς να μου το φέρεις ή να έρθω εγώ να το πάρω;»
Μου είχε πέσει το μολύβι μέχρι τη μισάνοιχτη πόρτα της μαμάς μου κι
έσκυψα να το πιάσω, όταν την άκουσα από μέσα να μιλάει. Μόνο και
μόνο για την ασφάλεια της μαμάς μου, έκατσα να κρυφακούσω. Ποιος
ξέρει; Μπορεί μετά το διαζύγιο να πάθει κανείς κανένα ψυχολογικό
και να αρχίσει να μιλάει μόνος του. Έπρεπε να το ελέγξω.
«Στις 9.00 μπορείς;» Μάλλον στο τηλέφωνο μιλούσε. Τέλος πάντων,
εγώ έπρεπε πάλι να το ελέγξω. «Όχι, ο γιος μου δεν θα είναι τότε, έχει
σχολείο». Και τότε κάνοντας τη φωνή της πιο βαθιά, συνέχισε «Οπότε θα έχουμε όλη τη μέρα δική μας, βασικά τη μισή».
Τι; Από πότε καλούσε ανθρώπους σπίτι τόσο νωρίς για να της φέρουν
τάχα κάτι, και να έχουν όλη τη μέρα δική τους, σόρρι, τη μισή.
Φαίνεται ο φίλος – συνομιλητής στο τηλέφωνο της είπε κάτι, γιατί αυτή γέλασε και απάντησε με κανονική φωνή, ευτυχώς. «Θα έρθω να τα
πάρω εγώ. Θα του τα δώσω να τα δει και, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα σε πάρω, εντάξει;» Είχε και τηλέφωνό του; Προχωρημένη σχέση, βλέπω. Αλλά τι να δώσει και σε ποιον; «Ωραία, τα λέμε!»
Γρήγορα πήγα στα μουλωχτά πίσω στο δωμάτιό μου και προσπάθησα
να συνεχίσω το διάβασμα, χωρίς όμως να τα καταφέρω. Το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούσα να συγκεντρωθώ εκείνη τη στιγμή ήταν στο
τηλεφώνημα της μαμάς μου.
Τρεις μέρες είχαν περάσει από αυτή την ιστορία, και σ’ όλο αυτό το διάστημα την παρατηρούσα. Η μόνη διαφορά ήταν μερικά περίεργα χαμόγελα που έπιανα στο πρόσωπό της, καμιά φορά, όταν με κοιτούσε
και νόμιζε ότι δεν τη βλέπω. Τότε, ενώ καθόμουν στο δωμάτιό μου και
έπαιζα ένα παιχνίδι στο κινητό μου, η μαμά μου όρμησε ξαφνικά στο
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δωμάτιό μου και μου είπε ότι πάει μια βόλτα και θα έρθει σε λίγο. Εγώ
φυσικά την ακολούθησα. Ευτυχώς, πήγε με τα πόδια στο σπίτι του θείου μου. Μετά από λίγη ώρα βγήκε με μια σακούλα στα χέρια της και
κατευθύνθηκε πίσω προς το σπίτι. Για να φτάσω πιο γρήγορα, έκοψα
δρόμο από το πάρκο. Όταν έφτασα, πήγα πίσω στο δωμάτιό μου, ξάπλωσα στο κρεβάτι μου και, μετά από λίγο, μπήκε μέσα και μου τοποθέτησε μπροστά μου τη σακούλα που είχε πάρει από τον θείο μου. Με
κοίταξε χαμογελαστή περιμένοντας να την ανοίξω. Περίεργος, άνοιξα
το κουτί. Είχε μέσα τα παπούτσια που ήθελα εδώ και καιρό. Τελικά,
μιλούσε μόνο με τον θείο μου. Ουπς!
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Φρατζέσκα Φραγκιάδη

Μια σκηνή...
ΚΑΘΟΜΟΥΝ ΗΡΕΜΗ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ το τελευταίο βιβλίο της
αγαπημένης μου τριλογίας, όταν η αδερφή μου ήρθε τρέχοντας στο
δωμάτιό μου και έκλεισε με δύναμη την πόρτα πίσω της. Εγώ την
κοίταγα εκνευρισμένη, που δεν χτύπησε την πόρτα πρώτα, για να δει
αν θα την άφηνα να μπει, κι όταν προσπάθησα να την προσβάλω, μου
υπέδειξε με ένα νεύμα του χεριού της να κάνω ησυχία.
«Σους! Άκου τι λέει ο Τάκης, που είναι δίπλα στο δωμάτιό μου». Ο
Τάκης είναι το αγόρι της αδερφής μου, στον οποίο, όμως, δεν έχει και
πολλή εμπιστοσύνη. Είχε έρθει σήμερα μαζί της μετά το σχολείο για
να βγούμε μετά όλοι μαζί και να γνωρίσει κι αυτός την οικογένεια.
«Έλα, γλυκιά μου, τι κάνεις;» τον ακούσαμε χαρούμενο στο κινητό του.
«Ναι, μωρέ, και εμένα μου έχεις λείψει, τώρα και με τη σχολή, δεν προλαβαίνω να σε βλέπω τόσο συχνά». Εγώ, ενώ άκουγα έκπληκτη τα λόγια αυτά του Τάκη, παρατηρούσα και την αδερφή μου που σιγά-σιγά άλλαζε χρώμα και γινόταν πράσινη. «Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω»,
είπε η Τέτη με το αυτί κολλημένο στον τοίχο δίπλα στο δικό μου.
«Εσύ τι κάνεις; Το λύκειο πώς πάει;» Ααα, δεν φτάνει που μιλάει με
άλλη μέσα στο σπίτι μου, αλλά είναι και μικρότερη, ξεστόμισε όλο νεύρα η Τέτη.
«Μπράβο, ρε Τάνια. Άντε το Σαββατοκύριακο κανόνισε να μην έχεις
τίποτα να κάνεις για να βγούμε μαζί. Πάμε για φαγητό ή βόλτα στο μέρος που σου αρέσει». «Δεν πάει άλλο, θα πάω να του μιλήσω» είπε
με ένα δάκρυ στα μάτια της. Με φόρα άνοιξε την πόρτα και με φοβερή
ενέργεια μπήκε στο διπλανό δωμάτιο.
«Εντάξει, γλύκα, τα λέμε. Τώρα ήρθε η Τέτη. Φιλάκια!»
Καλά, εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό με το θράσος αυτού του
παιδιού.
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«Τάκη, τι κάνεις;»
«Τι εννοείς, καλέ;»
«Όχι, εδώ θα κάτσουμε, μέχρι να το λύσουμε αυτό».
«Ποιο, βρε Τάνια;»
«Με ποια μίλαγες στο τηλέφωνο; Με απατάς!»
«Ααα, καλά, εσύ είσαι τρελή! Μα καλά δεν με εμπιστεύεσαι; Με την
αδερφούλα μου μίλαγα».
Μια άβολη σιγή ακολούθησε, αλλά εγώ μπορούσα σχεδόν να νιώσω
την ντροπή της αδερφής μου, τόσο που αποφάσισα να κατέβω στο σαλόνι και, να τους αφήσω να λύσουν αυτήν την παρεξήγηση, που είχε
δημιουργηθεί μεταξύ τους.

Μια τσάντα
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Εργίνα Γεωργίου

Η αγαπημένη της τσάντα
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΝΑΣ και είμαι δεκατεσσάρων χρονών. Μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Με αυτά δηλαδή ασχολούμαι και σε κάθε διάλειμμα. Α, και εκτός από αυτά, πρέπει
να παραδεχτώ ότι μου αρέσει να παρατηρώ και τον κόσμο γύρω μου
και κυρίως όλους τους έφηβους και τις έφηβες. Και ακόμη, πιο συγκεκριμένα, μια παρέα κοριτσιών που κάθεται δίπλα από εμάς στο προαύλιο, ιδιαίτερα μια κοπέλα, τη Βάλια. Η Βάλια είναι το πιο όμορφο πλάσμα στον πλανήτη. Έχει λαμπερά, καστανά μαλλιά και λευκή επιδερμίδα. Μοιάζει με μοντέλο που έχει μόλις βγει από φωτογράφιση. Συνεχώς κουβαλάει μαζί της μια πράσινη δερμάτινη τσάντα, που ταιριάζει με τα μάτια της. Και τη βλέπω όλη την ώρα να φοράει γυαλιά ηλίου, άλλοτε κοκκάλινα και στρογγυλά, άλλοτε γυάλινα και τετράγωνα. Όμως, έλεος! Τι αηδίες γράφω; Εγώ είμαι ολόκληρος άντρας, σιγά που θα κάτσω να ασχοληθώ μόνο με μια κοπέλα! Ας δείξουμε και
λίγη ωριμότητα! Το μόνο που κάνει εκείνη, είναι να βάζει λιπ-γκλος
και να πειράζει τις μπούκλες της! Αν είναι δυνατόν, τα έφηβα κορίτσια είναι τόσο χαζά και το μόνο που τις ενδιαφέρει είναι τα ψώνια! Θεέ
μου, πώς αντέχουν πέντε ώρες σε ένα εμπορικό κέντρο; Σε αντίθεση μ’
εμάς τα αγόρια, που χρειαζόμαστε λιγότερα ρούχα και, ας μην κοροϊδευόμαστε, είμαστε πολύ πιο ώριμοι από αυτές! Άουτς! Ο Μάριος μου
πέταξε μια μπάλα στο κεφάλι! Αχ, θα τον πλακώσω αυτόν τον τύπο...
Οι μέρες περνούσαν κι εγώ είχα σχεδόν ξεχάσει τη Βάλια. Ή τουλάχιστον, έτσι νόμιζα, μέχρι που την είδα στο πάρκο. Στα χέρια της είχε
την ίδια αγαπημένη της δερμάτινη τσάντα. Πήγα να της μιλήσω, όμως
δεν τα κατάφερα. Μπορεί να μας χώριζαν μόνον έξι μέτρα, άρα και περίπου είκοσι δευτερόλεπτα, αλλά εμένα μου φαινόταν αγώνας δρόμου.
Τα πόδια μου έτρεμαν σαν ζελέ και τα χέρια μου ίδρωναν. Η καρδιά
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μου χτυπούσε σαν τρελή, κόντευε να σπάσει! Κι όταν αποφάσισα να
πάω να της μιλήσω, να της πιάσω κουβέντα, ήταν πια πολύ αργά. Είχε μόλις σηκωθεί να φύγει. Απογοητευμένος βυθίστηκα στη θλίψη. Δίπλα στο παγκάκι παρατήρησα ένα πορτοφόλι. Το αναγνώρισα. Ήταν
της Βάλιας! Πήγα γρήγορα να το πιάσω, αλλά με πρόλαβε ένας μουσάτος κύριος, γύρω στα εξήντα, με φουσκωτή κοιλιά. «Κάτω τα χέρια
σου!» μου είπε. Εγώ αποκρίθηκα: «Κλέφτη! Άσε, τώρα αμέσως, κάτω το πορτοφόλι!» κι εκείνος με χτύπησε απότομα στο μάτι, προκαλώντας μου μια τεράστια μελανιά. Τράβηξε το πορτοφόλι από το γρατζουνισμένο χέρι μου κι έτρεξε. Όμως, η τύχη ήταν με το μέρος μου.
Το σκισμένο καρό του πουκάμισο μπλέχτηκε στο ξύλινο παγκάκι, με
αποτέλεσμα να καταφέρω να αρπάξω βιαστικά το πορτοφόλι, όσο αυτός
έβριζε θυμωμένος. Έτρεξα, έτρεξα και τυχαία έπεσα πάνω στο τελευταίο άτομο που ήθελα να με δει με ένα χαρτομάντιλο γεμάτο αίμα στο
χέρι. Και αυτό το άτομο ήταν η Βάλια. Φοβόμουν την αντίδρασή της,
τι θα σκεφτόταν για μένα. Όμως, αυτή μου είπε ένα μεγάλο και αληθινό «ευχαριστώ» και μου έσκασε ένα φιλί στο χτυπημένο μου μάγουλο και απάλυνε τον πόνο μου. Ύστερα, πήραμε μαζί τον δρόμο του γυρισμού, όσο αυτή μου κρατούσε το χέρι...
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Με τα μάτια των άλλων
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Ντορίνα Ξένου

Αναπάντητα ερωτήματα
ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ, τότε, πες μου ποιος ξέρει; Ή
ποιος νομίζει πως ξέρει; Εσύ, ναι, εσύ θα το ανακαλύψεις. Με την πάροδο του χρόνου θα γνωρίσεις ή θα δημιουργήσεις; Τελικά, βρίσκουμε ή δημιουργούμε τον εαυτό μας; Τελικά, όμως, απαντάται το ερώτημα ποιοι πραγματικά είμαστε; Ή πάντα θα λείπει κάτι; Μήπως αυτό
που θα λείπει σχετίζεται με το αίσθημα του ανικανοποίητου, που νιώθουν οι άνθρωποι; Μήπως, επειδή δεν έχουν ανακαλύψει όλα τα κομμάτια του εαυτού τους, περιμένουν να βρουν αυτά τα χαμένα χαρακτηριστικά, που τους λείπουν, στους άλλους; Ισχύει, όντως, ότι εμείς δημιουργούμε την πραγματικότητά μας, ανάλογα με τα βιώματά μας; Και
ο καθένας, γιατί βιώνει αυτά που ζει; Τα έχει επιλέξει; Ζει πραγματικά ή απλώς υπάρχει; Αν απλώς υπάρχει, θα νιώθει ευχαριστημένος
με τη ζωή που θα παρακολουθεί, και άβουλος θα περιμένει την κάθε
μέρα, λες και όλες οι μέρες είναι ίδιες, να φτάσει στο τέλος της, χωρίς κανένα νόημα; Θα ζει τη λεγόμενη κλασική ρουτίνα; Θα εκτιμάει
τα υπάρχοντά του; Θα κοιτάζει μόνο τα υλικά αγαθά ή θα εστιάζει και
θα υιοθετεί αρετές και ηθικές αξίες όπως αγάπη, καλοσύνη, εμπιστοσύνη; Θα μοιράζεται την ευτυχία και τη χαρά με τους άλλους; Υπάρχει το λεγόμενο κάρμα; Τα λάθη πληρώνονται; Μήπως η ζωή είναι
το σημαντικότερης σημασίας διαγώνισμα, στο οποίο ποτέ δεν θα γράψουμε άριστα; Μήπως όλο αυτό είναι μια περιπέτεια; Γιατί ταξιδεύουμε; Θέλουμε μήπως να γνωρίσουμε και να εξερευνήσουμε; Η ζωή είναι ένα μεγάλο ταξίδι που μας βάζει σε μια περιπέτεια; Έχουμε κάποιο
χρονικό όριο, για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας; Ο κάθε
άνθρωπος έρχεται σε αυτή τη ζωή έχοντας έναν προκαθορισμένο ρόλο
για να εκτελέσει; Καταστάσεις επαναλαμβάνονται; Αν γίνεται αυτό, μήπως έχει κάποιο λόγο; Μήπως για να πάρουμε μαθήματα που θα μας
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βοηθήσουν στο μέλλον μας; Μήπως όλες οι εμπειρίες που βιώνουμε
έχουν το δικό τους μοναδικό νόημα; Μήπως, ακόμα και να μην γνωρίζουμε, πρέπει να εμπιστευτούμε; Μήπως, τελικά, να μην έχει και τόσο πολύ νόημα να ψάχνουμε συνεχώς για απαντήσεις;
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Νάνση Ανδρέου

Και ο ήλιος δύει
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΟΡΙΝΑ
Για άλλη μια φορά έδυσε ο ήλιος στο νησί. Από τη μια, στενοχωριόταν που
γινόταν αυτό, από την άλλη, όμως, όχι, γιατί τα χρώματα τη μάγευαν και ταξίδευε βλέποντάς τα. Στεναχωριόταν, γιατί είχε έρθει η ημέρα που θα γυρνούσε πίσω στην πόλη. Πίσω στη γκρίζα ζώνη, πίσω στην ανυπόφορη καθημερινότητα. Στο νησί είχε την άνεσή της να κάνει ό,τι ήθελε. Βόλτες, θάλασσα, και το καλύτερο, βόλτες με τα κορίτσια που γνωρίζονταν από μικρά
παιδιά. «Θυμάστε τότε που παίζαμε μαξιλαροπόλεμο ή τις ατελείωτες συζητήσεις ή πώς γελάγαμε;», «τότε που κάναμε τις βόλτες μας στο λιμάνι τα
δειλινά ή τα βράδια με το φεγγάρι μας παρέα;». Ένα σωρό αναμνήσεις θυμόταν και χαμογέλαγε καθώς έβλεπε τον ήλιο να δύει. Πάντα αγαπούσε αυτό το μέρος, την ηρεμούσε. Μα τα καλά κρατάνε λίγο και όλα έχουν αρχή
και τέλος, ή μάλλον όλα κάνουν τον κύκλο τους. Έτσι, και εκείνη ήταν η
τελευταία μέρα που κάποτε ήταν η πρώτη. Αλλά θα ξαναρχόταν. Όσο και αν
καθυστερούσε, θα ερχόταν. Χαμηλωμένο το βλέμμα της στη θάλασσα, έκανε μια τελευταία βόλτα. Τα κοκκινωπά και μπλε καΐκια, άλλα εν κινήσει,
άλλα σταματημένα, ο λευκός αφρός της θάλασσας, που ξέβγαζε στην άμμο
σκορπισμένα κοχύλια, άλλα σπασμένα, άλλα όχι, και ο ήλιος που αντανακλώνταν στην απέραντη θάλασσα δημιουργώντας αποχρώσεις τις φωτιάς,
την έκαναν να ξεχαστεί και να βρίσκεται στον κόσμο της. Ο ήλιος μόλις είχε δύσει. Πάει κι αυτό. Τώρα κάτι νέο θα ξεκινούσε, ενώ κάτι είχε φτάσει
στο τέλος του. Το νέο θα της δημιουργούσε εμπειρίες και αναμνήσεις, καλές ή το αντίθετο. Εξάλλου, όλα είναι μέρος της ζωής. Ο αποχωρισμός, οι
αναμνήσεις, οι μελαγχολίες, οι αλλαγές, το καινούριο, οι αποδοχές. Εκείνη, όμως, ήξερε κάθε φορά πώς να αντιμετωπίσει την κάθε κατάσταση, την
κάθε στιγμή, χωρίς να το βάζει κάτω. Απλά κοιτάει τη θεατή πλευρά των
πραγμάτων και συνεχίζει αυτό το ταξίδι που λέγεται ζωή.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Νάνση Ανδρέου

Μια νέα γνωριμία
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΝΗ
Ήταν μεσημέρι. Για άλλη μια φορά βρισκόταν μπροστά από τον υπολογιστή του βλέποντας την αγαπημένη του σειρά, “Anime”, ενώ η μαμά του για πέμπτη φορά του είπε να βγει έξω. «Πρέπει να σε δει λίγο
ο ήλιος. Έχεις μαραζώσει με αυτό το χαζοκούτι όλη μέρα!» «Αμάν, μ’
έπρηξες πάλι! Καλά, θα βγω». Πίστευε πως θα βαριόταν έξω, γι’ αυτό πήρε ένα μολύβι και ένα τετράδιο για να ζωγραφίσει. Μόλις βγήκε,
το ανοιξιάτικο τοπίο αντανακλώνταν στα πρασινωπά του μάτια. Κάθισε σε ένα πεζούλι και άρχισε να κάνει σκίτσα από την αγαπημένη του
σειρά. Ξαφνικά, μια σγουρομάλλα κοπέλα εμφανίστηκε μπροστά του
κρατώντας ένα βιβλίο. Κάθισε στο ίδιο πεζούλι με αυτόν. Φαίνονταν
και οι δύο τους αφοσιωμένοι σε αυτό που έκαναν. Ο ένας στο σχέδιο, η
άλλη στο διάβασμα. Για την ακρίβεια, όμως, η κοπέλα έβλεπε τα σχέδια του διπλανού της. «Ζωγραφίζεις πολύ καλά» του είπε. Το βλέμμα του υψώθηκε σε εκείνη. «Ευχαριστώ! Θα πρέπει να διαβάζεις πολύ, έτσι δεν είναι;» της είπε βλέποντας το βιβλίο. «Ναι, αγαπώ τα βιβλία. Πρέπει να σου δείξω τη συλλογή μου» του είπε καθώς πήγαιναν προς το σπίτι της.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Μαρία Βηδενμάιερ - Αμοιρίδη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ
Τη βλέπω τώρα, 20 χρόνια μετά από τη στιγμή που τη γνώρισα. Βλέπω αυτό που περίμενα να δω. Βλέπω τα καστανά της μαλλιά, όμορφα, μακριά να περικυκλώνουν το πρόσωπό της. Το αεράκι της βραδιάς τα κάνει ανέμελα. Και τότε σκέφτομαι, το ήξερα. Πάντα ήξερα ότι
θα γίνει μια από τις ομορφότερες γυναίκες, μια ευτυχισμένη γυναίκα.
Ήξερα ότι το όνομα Αγάπη δεν ήταν τυχαίο. Αγαπιέται, αγαπάει, θα
αγαπηθεί. Το ξέρω, πάντα το ήξερα. Είναι όπως ακριβώς τη θυμόμουνα. Τρελή. Ακόμα πιστεύει ότι υπάρχουν μονόκεροι, ακόμα της αρέσει η λέξη cremisch. Χαμογελάει. Πάντα χαμογελάει, πάντα χαμογελούσε. Όταν έκλαιγε, χαμογελούσε. Δεν τη χαιρέτησα εκείνο το βράδυ. Δεν ήθελα. Ήθελα απλώς να δω πως είναι. Η Αγάπη εκπροσωπούσε το όνομά της, οπότε αποφάσισα να το κάνω κι εγώ. Η ζωή προχωρά και ποτέ δεν στέκεται, απλώς γελάει, που πιστεύουμε ότι τίποτα
δεν θα πάει καλά. Ίσως τίποτα να μην πηγαίνει καλά, αλλά στο τέλος
και το άσχημο καλό είναι. Στο τέλος, είμαστε ευτυχισμένοι. Στο τέλος
θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Χρύσα Γκιόκα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
Ήταν ανήσυχο πνεύμα. Σίγουρα, όχι σαν τα άλλα κορίτσια. Εκείνη
έπαιζε μποξ, λάτρευε τις μηχανές, άκουγε ροκ μουσική. Δεν ήθελε να
κάνει αυτό που οι άλλοι θα περίμεναν από εκείνη. Δεν την ένοιαζε τι
θα έλεγαν οι άλλοι για εκείνη. Έτσι, έκανε μόνο αυτό που ήθελε, που
την έκανε χαρούμενη. Και ναι, ήταν πολύ χαρούμενη. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Φάνης Κουρουπέτρογλου

Αυτή
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑ
Μπλε ουρανός, σύννεφα κάτασπρα και τα γαλανά βαθιά νερά του Αιγαίου να χτυπάνε τους βράχους. Ο ήλιος φώτιζε τα νερά και το φως
πήδαγε από κύμα σε κύμα, όπως το πρόσωπό της, τα λαμπερά εκείνα
μάτια που κοιτάνε μόνο ψηλά, μόνο μακριά, που το φως σαλεύει μέσα
τους, που αν τα κοιτάξεις, ξέρεις ότι είναι ελπίδα. Αυτή καθόταν στον
βράχο ώρες, κοιτώντας τα νερά. Τίναξε τα μαλλιά της καθώς ο άνεμος χτυπούσε πάνω της. Όπως οι γλάροι πετούσαν στον ουρανό, έτσι
και η ψυχή της, θα έλεγες πως είχε φτερά. Αυτή συνέχισε να κοιτάει
τον ορίζοντα, σαν να περίμενε κάτι, κάποιον. Θα έλεγες ότι η καρδιά
της ήταν αγνή σαν μικρού παιδιού, και από μέσα της ξεχείλιζε η ζωή.
Και τώρα, αυτή, άρχισε να τραγουδά και πάλι, να μοιράζεται τις σκέψεις της με τους βράχους. Φαινόταν αισιόδοξη. Φαινόταν γαλήνια. Το
ξέρω, όμως, ότι δεν ήταν. Μέσα της ήταν ανήσυχη.
Ποιον ή τι περίμενε, όμως; Μήπως να πάω να δω τι θέλει; Μήπως
δεν με θέλει εκεί; Μα είναι φίλη μου. Γιατί δεν ξέρω τι να κάνω; Αισθάνομαι ότι δεν τη γνωρίζω ακόμα καλά, γι’ αυτό φοβάμαι να μπω
στον κόσμο της, να δω τι πραγματικά περίμενε στον βράχο, τι σκεφτόταν. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Λυδία Καλογεροπούλου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ
Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα κορίτσι που ήθελε να πραγματοποιήσει τα όνειρά της και θα το κατάφερνε ό,τι εμπόδιο και αν έβρισκε μπροστά της. Αλλά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, η μητριά
και οι αδελφές της. Καθώς καθάριζε τα πατώματα του σπιτιού, φανταζόταν τη στιγμή που θα ήταν ελεύθερη και θα έβρισκε αυτόν τον πρίγκιπα, που πάντα επιθυμούσε, αλλά η σφουγγαρίστρα ήταν εκεί για
να την κρατάει πίσω. Τα ψώνια του σπιτιού τα έκανε αυτή και έβλεπε τον κόσμο να χαμογελάει και να τραγουδάει, αλλά πάντα αναρωτιόταν γιατί δεν χαμογελάει και εκείνη. Μέχρι που τον είδε και ένιωσε κάτι μέσα της να καίγεται. Πονούσε. Έκλαιγε. Χαμογέλαγε. Μπορεί να ήταν αυτός που έψαχνε. Τη βρήκε, επιτέλους. Θα ήταν ελεύθερη. Την κοιτάει και της χαμογελάει. Την αγκαλιάζει. Την ερωτεύεται.
Ξυπνάει. Καταλαβαίνει για πρώτη φορά ότι μπορεί να ονειρευτεί, ότι
θα ήταν κάτι μαγικό, αν το ζούσε. Γι’ αυτό και αποφασίζει να σηκωθεί, να ντυθεί, να φύγει, να προχωρήσει, χωρίς καμιά αμφιβολία, καμιά αρνητική σκέψη και χωρίς ψέματα. Μόνο αλήθεια, μόνο όνειρα,
μόνο μαγεία. Όχι, δεν ήταν η τυπική ιστορία της Σταχτοπούτας αλλά μιας κοπέλας με όνειρα και χαμόγελα, με κλάματα και δυστυχίες.
Ξέρει ότι, αν προχωρήσει, θα βρει αυτήν την κοπέλα με το χαμόγελο
και αυτή θα βρει το δικό της.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ειρήνη Μανιώτη

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΑ
Κάποια που δεν έχεις ξαναδεί...
Κάπου, κάποτε, σε κάποιο νησί ή κάποια εξοχή, ένα πρωί, έξω από ένα
γκαράζ βγαίνει μια grunge, ή μάλλον, όχι και τόσο grunge, είναι λίγο hippie, αλλά της αρέσει και η indie. Κοιτάει τη δύση, μα βρεθήκαμε κάποια στιγμή σε μια ανατολή. Μυστήριο τρένο για ξένους, μα και
για γνωρισμένους.
Ιδιαίτερο στιλ, ελεύθερο άτομο, πολύ ανεξάρτητο!
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Μαρία Περαθωράκη

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Συναντάς πολλούς ανθρώπους καθημερινά. Σαν εικόνες ξεθωριασμένες περνάνε από μπροστά σου. Υπάρχουν, όμως, πολλοί λίγοι, ξεχωριστοί, που δεν διαγράφονται από τη μνήμη σε μια στιγμή. Ίσως να
τους χαρακτηρίσεις φίλους, στο τέλος. Δεν αρκεί μόνο μια στιγμή, αλλά «αιώνες» πολλοί, για να καθιερωθεί αυτός ο δεσμός.
Γιατί κάθε φιλία συναντά εμπόδια πολλά και, ή θα συνεχίσει ακόμη
πιο δυνατά ή θα αποδειχθεί ότι δεν είχε χτιστεί σωστά.
Πάντα προσπαθεί σαν φίλη καλή να σε στηρίξει, όταν έχεις χάσει την
ελπίδα σου μπροστά στις καθημερινές δυσκολίες. Με το δικό της το
μοναδικό χαμόγελο, αλλάζει τη διάθεσή σου και η ελπίδα σου σαν Φοίνικας, από τις στάχτες ξαναγεννιέται. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Θεοδώρα
Φιλοπούλου
Θεοδώρα Φιλοπούλου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟ
«Βαριέμαι». Η αγαπημένη του φράση. Τον ρωτάω. «Τι κάνεις;» «Βαριέμαι» μου απαντάει. Σκέψεις και συναισθήματα σε ένα ρήμα. Όχι,
δεν βαριέται συνέχεια! Φτιάχνει σαΐτες, χτυπάει τους φίλους του, ασχολείται με τα αεροπλάνα και διαβάζει πολλά κόμικς. Δεν μπορεί! Τόση δημιουργικότητα και όρεξη, από πού πηγάζουν; Σε πολλά διακρίνεται αυτό το παιδί!
Το κορυφαίο είναι η υπομονή του. «Μαρκήσιο» τον ανεβάζω, «Μαρκήσιο» τον κατεβάζω και, ενώ θα μπορούσε άνετα να με χτυπήσει, δεν
το κάνει. Ξέρει να ξεχωρίζει καλά τους ανθρώπους ή τουλάχιστον αυτή την εντύπωση μου έχει δώσει. Έχει χιούμορ, δεν αντιλέγω, αλλά,
αρκετές φορές μαύρο και σαρκαστικό. Χαμογελαστός, όταν θελήσει,
και πάνω από όλα, καλό παιδί! Αν η πραγματική φιλία θεωρείται δύσκολο να τη βρεις και πολύτιμη να την έχεις, τότε σίγουρα, θα αξίζει ο
Μάρκος!
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ΚΕΙΜΕΝΟ
Θεοδώρα
Φιλοπούλου
Αλίκη Δερμιτζάκη

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜΟΙΡΙΔΗ
Την κοιτάζω.
«Δεν είμαι όμορφη» λέει και κοιτάζει το είδωλό της στον καθρέφτη.
Σοβαρά; Το πιστεύει αυτό στα αλήθεια;
«Τι λες; Πας καλά;»
Χαμογελάει και λέει: «Ναι;»
Ξεφυσώ. Αγανακτώ, όταν ακούω άτομα να υποβιβάζουν τον εαυτό τους.
«Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος! Και μην μιλάς έτσι για τον εαυτό
σου!» της λέω, καθώς την κοιτάζω στα μάτια.
Εννοώ αυτά που λέω. Είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα με φοβερό χαρακτήρα.
Αυτό που πιστεύω ότι με τραβάει πάνω της είναι ο δυναμισμός της. Ότι θα
πει την άποψή της, θα υποστηρίξει τα «πιστεύω» της. Μου αρέσει που μπορώ να συζητήσω μαζί της για σοβαρά ή και όχι, θέματα και να συμμεριστώ
την άποψή της είτε έχουμε την ίδια, είτε όχι. Μου αρέσει που δεν έχουμε τις
ίδιες απόψεις σε όλα τα θέματα, αλλά σε άλλα μοιάζουμε πολύ. Μα, πάνω
απ’ όλα, αυτό που θαυμάζω είναι ότι είναι πρόθυμη πάντα να ακούσει αυτά που θα της πεις και θα βρει πάντα μια λύση. Και πάντα, ακόμα κι αν δεν
μπορεί, θα σε υποστηρίξει. Πάντα. Γι’ αυτό δεν μπορώ να ανεχτώ, όταν μιλάει έτσι για τον εαυτό της. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορώ να της το
δώσω, έτσι όπως πρέπει, να το καταλάβει, πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι.
Και έτσι, απλά μένω αθόρυβη, ανήμπορη να της εξηγήσω όλα αυτά που
θέλω, που νιώθω ότι πρέπει να πω. Όλα αυτά που δεν θα μάθει ποτέ.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ντορίνα Ξένου

ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΝΣΗ
Η Νάνση είναι μια κοπέλα. Αλλά όχι, η οποιαδήποτε κοπέλα, γιατί τέτοιες απλές κοπέλες υπάρχουν πάρα πολλές! Ε, λοιπόν, η Νάνση είναι για μένα πολύ σημαντική και παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου.
Είναι ένα κορίτσι χαμογελαστό που πάντα θέλει να βρίσκει κάτι να κάνει στον ελεύθερό της χρόνο. Θέλει συνεχώς να απασχολείται! Να κάνει σχέδια για το μέλλον, αισιόδοξα αλλά και με μια δόση άγχους για το
αύριο. Συναρπάζεται από τα ταξίδια, την εξερεύνηση, τις εκπλήξεις γενικότερα. Έχει πολλές ιδέες, αλλά χρειάζεται ανθρώπους γύρω της να
την υποστηρίζουν. Κάποιες φορές έχει ένα βλέμμα αβεβαιότητας, αλλά με τη βοήθεια των φίλων της το ξεπερνάει. Είναι υπομονετική και
ακούει το πρόβλημά σου με μεγάλη προσοχή. Σε νιώθει! Πονάει με τον
πόνο σου, λυπάται με τη λύπη σου, χαίρεται με τη χαρά σου, αλλά, πάνω απ’ όλα, σε στηρίζει. Σε οτιδήποτε, ΠΑΝΤΑ! Την αγαπάω απεριόριστα και χαίρομαι πολύ που είναι κομμάτι της ζωής μου.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ειρήνη Μανιώτη

Μπλε
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗ
Μπλε. Σαν το μπλε της θάλασσας, αυτό του ωκεανού, και μπλε, σαν
αυτό του ουρανού. Αυτά τα δύο μαζί ανάμεικτα σε δύο μάτια!
Και λιγο πιο κάτω μια καμπύλη. Το χαμόγελο. Ένα χαμόγελο που σου
φτιάχνει τη μέρα και σου δίνει ενέργεια από τα όντως μεγάλα αποθέματα αυτής που διαθέτει. Μπορεί ακόμα και να τρέχει όλη μέρα χωρίς
να σταματά. Το ίδιο γρήγορα τρέχει και το μυαλό της... Σε έναν κόσμο
φανταστικό που κυριαρχεί κυρίως το έγκλημα και το μυστήριο. Παίζει και ποδόσφαιρο με τον μικρότερό της αδελφό!
Της αρέσει να βοηθάει τους συνανθρώπους της, γι' αυτό σκοπεύει να
γίνει γιατρός. Μα πάνω απ’ όλα, η Μαρία είναι άνθρωπος!

Η μέρα που
δεν άλλαξε τη ζωή τους

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ομαδικό

ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ο ΗΛΙΟΣ.
Η ώρα πλησιάζει επτά. Υπό κανονικές συνθήκες, το καράβι θα έπρεπε να είχε ήδη δέσει στο λιμάνι και να είχαν αρχίσει να επιβιβάζονται
σιγά-σιγά κάποιοι λίγοι τουρίστες που είχαν μείνει στο νησί μέχρι το
τέλος του Σεπτέμβρη. Ναι, είχε τελειώσει σχεδόν και αυτός ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης του 2015.
Η Αφροδίτη στεκόταν όρθια στη μέση της προβλήτας, κρατώντας το
εισιτήριο της στο χέρι και έχοντας ακουμπισμένο μπροστά της το χακί σαμάρι της. Ατένιζε τη γραμμή του ορίζοντα περιμένοντας να δει το
πλοίο να εμφανίζεται, όμως το μόνο που έβλεπε ήταν αφρισμένα κύματα, που θα της δυσκόλευαν το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα. Είχε περάσει τόσο όμορφα αυτό το καλοκαίρι στην, κατά κάποιο τρόπο,
ιδιαίτερη πατρίδα της, την Ικαρία, που της φαινόταν σχεδόν απίστευτο
το γεγονός ότι θα την εγκατέλειπε και θα επέστρεφε στην γκρίζα καθημερινότητα της πρωτεύουσας.
Ο Άρης, ο μονίμως τις τελευταίες ημέρες οργισμένος και καταπονημένος, βρισκόταν ανάμεσα σε γνωστούς ντόπιους Καριώτες. Δεν μιλούσε και πολύ, μοναχά παρατηρούσε, όπως συνήθιζε να κάνει τώρα τελευταία. Σαν να ανέλυε τα χαρακτηριστικά όλων των ανθρώπων γύρω
του, των ξένων που περίμεναν ανυπόμονα το καράβι, των εργαζομένων στο λιμεναρχείο, των ντόπιων που πηγαινοέρχονταν εδώ και εκεί
κουβαλώντας κούτες και κουτάκια. Κοίταξε το ρολόι του και συνειδητοποίησε πως η ώρα είχε περάσει πολύ κι άρχισε να κινείται έξω από
το υπόστεγο προς την άκρη του λιμανιού. Όμως, δεν πρόσεξε μια κοπέλα που στεκόταν μπροστά του καθισμένη πάνω σε έναν μπόγο και
σχεδόν την γκρέμισε. Ήταν γύρω στα είκοσι, όμορφη ή μάλλον εντυπωσιακή. Γύρισε και τον κοίταξε.
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«Συγγνώμη» της ψέλλισε εκείνος.
Το πρόσωπό του της φαινόταν οικείο. Σαν να τον είχε ξαναγνωρίσει
κάπου. Ψηλός, μελαχρινός, γύρω στα τριάντα, νοστιμούλης, ή καλύτερα «ουάου», όπως συνήθιζε να λέει με τις συμφοιτήτριές της στην
Σχολή Καλών Τεχνών.
Ο Άρης δεν συνήθιζε να φέρεται με αγένεια, έτσι έσπευσε να σηκώσει από
το έδαφος και την κοπέλα, αλλά και το σαμάρι. Κάτι τον τραβούσε πάνω
σε αυτήν. Σίγουρα ήταν όμορφη, πολύ όμορφη. Αλλά ήταν μόνο αυτό; Η
κοπέλα απέπνεε μια χαλαρότητα, κάτι το οποίο τον βοηθούσε να βγει από
την αμήχανη θέση, στην οποία είχε βρεθεί. Αυτό ήταν. Τα μάτια της. Του
θύμιζαν αυτά του πατέρα του, του ανθρώπου που αγαπούσε όσο κανέναν
άλλο στον κόσμο αυτό, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε μέχρι πριν λίγες ώρες,
όταν και συνάντησε πιθανότατα για τελευταία φορά τη γιαγιά του.
Αμήχανη σιωπή επικράτησε μεταξύ τους.
«Μήπως έχουμε ξανασυναντηθεί κάπου;» τη ρώτησε.
«Δεν νομίζω».
«Κι όμως τα μάτια σου μου φαίνονται γνωστά...»
Η Αφροδίτη χαμογέλασε λοξά και κοίταξε το ακριβό επώνυμο μπουφάν του, με το γνωστό κροκοδειλάκι και τον φορητό υπολογιστή με το
δαγκωμένο μήλο που κρατούσε.
«Κερνάω καφέ» της είπε. «Πάμε;»
«Μα όπου να’ ναι έρχεται το πλοίο....»
«Δεν άκουσες την ανακοίνωση;»
«Το πλοίο θα αργήσει, τουλάχιστον, δύο ώρες, όπως πάντα.»
«Τότε, γιατί όχι;» είπε η Αφροδίτη με έντονη ανακούφιση. «Με έχουν
χτυπήσει κι αυτά τα πάνινα...»
Ο Άρης γέλασε και, πράγματι, ένιωσε καλύτερα με την παρέα αυτής
της άνετης άγνωστης κοπέλας.
«Λοιπόν, δεν θα μου πεις και το όνομά σου;»
«Αφροδίτη».
Ο Άρης κοντοστάθηκε και την κοίταξε κατάματα. «Της Μήλου;... Άρης!»
«Χάρηκα» του απάντησε χαμογελώντας αινιγματικά.
Στην πρώτη καφετέρια με θέα τη θάλασσα που κάθισαν ήταν ακόμα
δυο παρέες. Νέοι άνθρωποι, μάλλον ντόπιοι. Η Αφροδίτη παρήγγειλε
φραπέ, ο Άρης παγωμένο τσάι.
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«Τέλος οι διακοπές;» τον ρώτησε πρώτη εκείνη.
«Δεν τις λες και διακοπές... Ήρθα πιο πολύ για να δω τους δικούς
μου» απάντησε ξερά, σχεδόν ανόρεχτα.
«Α.. κι εγώ. Δηλαδή σχεδόν...» συνέχισε η Αφροδίτη κι άρχισε να
παινεύει τούτο το νησί με τα πανηγύρια του και αιωνόβιους κατοίκους του, που ζουν τόσο χαλαρά, που έχουν κάνει τη νύχτα μέρα, κυριολεκτικά.
Ο Άρης κοίταζε αλλού. Ξαφνικά σταμάτησε να νιώθει άνετα. Εκείνη
το ένιωσε.
«Τέλος πάντων!... Και με τι ασχολείσαι;»
«Είμαι στέλεχος σε μια πολυεθνική. Εσύ;»
Η Αφροδίτη τίναξε μια τούφα από τα μαλλιά της που της ζέσταινε τον
ώμο. «Φοιτήτρια στην Καλών Τεχνών. Βάζω χρώμα στο γκρίζο της ζωής σου. Σε πολυεθνική, λοιπόν... Βαρετό μου ακούγεται».
«Τι σου ακούγεται βαρετό, δηλαδή;»
«Ε, να... που ζεις μια κανονική ζωή, με μια κανονική δουλειά κι είσαι τόσο νέος... που δεν κάνεις κάτι πιο συναρπαστικό...» ξεστόμισε αυθόρμητα.
Ο Άρης την κοίταξε καλά καλά, γεμάτος απορία. Μόνον τότε πρόσεξε
τα περίεργα για το γούστο του ρούχα και τα χαϊμαλιά που κρέμονταν
στο λαιμό και τα χέρια της.
«Εγώ το βρίσκω συναρπαστικό. Μου αρέσει πολύ η ζωή μου έτσι. Κι
αν σταματήσει να μου αρέσει, θα την αλλάξω» της απάντησε με μουδιασμένο χαμόγελο. Πρώτη φορά συναντούσε κοπέλα τόσο απροσποίητη και, σχεδόν, αγενή.
«Χα... η μαμά μου λέει ότι έτσι έλεγε και ο πατέρας μου. Και τελικά το
έκανε. Την άλλαξε». Πίκρα σχηματίστηκε στο πρόσωπό της και ρούφηξε με θόρυβο την τελευταία γουλιά φραπέ για να την κρύψει.
«Δηλαδή, πώς την άλλαξε;» τη ρώτησε εκείνος με ενδιαφέρον.
«Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός. Βασικά δεν τον γνώρισα ποτέ. Μας
παράτησε. Αυτό άλλαξε. Εμάς άλλαξε».
Τώρα εκείνη ένιωθε αμήχανα. Απορούσε με τον εαυτό της που μίλησε.
Που μίλησε για αυτό το θέμα με έναν άγνωστο. Δεν τον κοιτούσε πια.
Το βλέμμα της προτιμούσε το πάτωμα κι έπαιζε νευρικά με τα μαλλιά
της. Κι εκείνος αντιλήφθηκε τη φόρτιση.
«Σε νιώθω, γιατί και μένα ο πατέρας μου ναυτικός ήταν. Δεν μας πα-
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ράτησε, βέβαια, αλλά ήταν σχεδόν πάντα απών. Κι εγώ μόνο με τη μάνα μου μεγάλωσα στην ουσία».
Τότε σήκωσε τα μάτια της στο πρόσωπό του. «Πλάκα μου κάνεις...»
«Καθόλου. Μια απ’ τα ίδια είμαι κι εγώ...»
Σταμάτησε να μιλάει. Ίσως, ήταν καλύτερα έτσι. Η σιωπή θα αποφόρτιζε
την ατμόσφαιρα. Το τσάι του είχε τελειώσει από ώρα. Το ποτήρι της Αφροδίτης κι αυτό άδειο. Κι οι κουβέντες είχαν πλέον τελειώσει κι αυτές, όπως
φαινόταν. Να της πει να επιστρέψουν στο λιμάνι; Αλλά δεν ήταν αυτό που
ήθελε τώρα. Ένιωθε μια παράξενη οικειότητα, μια πρωτόγνωρη έλξη. Πάσχιζε να βγάλει νόημα, αυτός που με τα νούμερα και τις συμφωνίες ήταν
άπαιχτος, με τους ανθρώπους με το ζόρι περνούσε την τάξη. Πήρε ανάσα κι
αποφάσισε. «Τι λες, πάμε μια βόλτα στα σοκάκια μέχρι να ’ρθει το πλοίο;»
«Και τα πράγματά μας;» του απάντησε ακόμα κακόκεφη. Εκείνος σάστισε,
αλλά όχι για πολύ. Όταν ήθελε κάτι, πάντα έβρισκε τον τρόπο. «Θα παρακαλέσουμε να μας τα φυλάξουν για λίγο στο κατάστημα. Τι λες;»
Συμφώνησε κι αυτή κι ο μαγαζάτορας.
Περπάταγαν αργά σιωπηλοί. Την κοίταζε με την άκρη του ματιού του
κι απορούσε τι γύρευε μαζί της. Έψαξε να βρει κάτι να πει, αλλά τι. Το
μάτι του έπεσε στη μαύρη Πόρσε που βρισκόταν παρκαρισμένη στο τέλος του δρόμου κάτω από μια μουριά. Θα της αρέσουν σίγουρα τα αυτοκίνητα. Σε ποιον, άλλωστε, δεν αρέσει μια Πόρσε;
«Σου αρέσουν τα σπορ αυτοκίνητα;» τη ρώτησε ξαφνιάζοντάς την.
«Πώς σου ’ρθε; Μου αρέσει η ταχύτητα» απάντησε κοφτά.
Της έδειξε το σούπερ αυτοκίνητο κι εκείνη απόρησε τι γύρευε στο νησί.
Όμως, ο Άρης ξεκίνησε να αραδιάζει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες του
μοντέλου και το πόσο ωραίος είναι ο ήχος της μηχανής και πόσο τρέχει
και τι ωραίο δέρμα έχουν τα καθίσματα και πόσα χρήματα κάνει, και τούτο και το άλλο. Η Αφροδίτη τα άκουγε όλα, θα ’λεγες με προσοχή, και
τον περιεργαζόταν όση ώρα εκείνος αγόρευε συνεπαρμένος. Είχαν ήδη
πλησιάσει στο αντικείμενο του πόθου του Άρη κι εκείνος ένιωθε σχεδόν
λατρεία, όταν το ακούμπησε. «Αυτή είναι η ζωή μου, η απόλυτη φαντασίωσή μου!» της είπε τονίζοντας κάθε του συλλαβή. Αν τα μάτια λένε ότι
είναι ο καθρέφτης της ψυχής, τότε ο δικός του έχει σπάσει και τα βλέπει
όλα θολά, σκέφτηκε η Αφροδίτη, μα δεν είπε τίποτε αυτή τη φορά. Ήταν
έτοιμη να φύγει μακριά του, είχε ήδη φύγει, δεν τον άντεχε άλλο.
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Λίγο παρακάτω τους πλησίασε ένα αποστεωμένο αγόρι με μελαμψή
επιδερμίδα και άπλυτα ρούχα. Το μάτι του μικρόσωμου αγοριού φάνηκε να θαμπώνεται από το χρυσό ρολόι στον αριστερό καρπό του Άρη,
που ήταν κι αυτό παράταιρο με το κλίμα του νησιού.
Το βλέμμα του Άρη άλλαξε καθώς αντίκρισε το ζητιανάκι. Η Αφροδίτη
δεν φάνηκε να παραξενεύεται. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν αντιμέτωπη με μια τέτοια εικόνα. Είχε γεμίσει η πλατεία Βικτωρίας, όπου έμενε, μικρούς και μεγάλους ζητιάνους. Όμως ο Άρης φάνηκε σαν να έβλεπε πρώτη φορά μια τέτοια εικόνα. Αηδία και απέχθεια σκέπαζαν το βλέμμα του και θα ήθελε να του φωνάξει να χαθεί από μπροστά του.
Τράβηξε δυνατά την Αφροδίτη από το χέρι και την έφερε απότομα κοντά του. «Έχει βρωμίσει ο τόπος από δαύτους...!» Γύρισε και τον κοίταξε άναυδη. Δεν πίστευε στ’ αυτιά της. Αποτραβήχτηκε βίαια από τη λαβή του και τον κάρφωσε στα μάτια. Κι εκείνος την κοίταξε με τέτοια απορία, που τα μεγάλα μάτια του είχαν γίνει ακόμη μεγαλύτερα μπροστά στο
βλέμμα αυτό. Ήθελε μόνο να την προστατεύσει. Μήπως τον παρεξήγησε;
«Μην μου πεις ότι σε πείραξε... Δεν είχα καμιά κακή πρόθεση».
«Τι εννοείς; Φυσικά και με πείραξε» του απάντησε γεμάτη επιθετικότητα.
«Συγγνώμη αν σε πόνεσα, μα αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στη χώρα μας, τη
βρωμίζουν, κλέβουν, σκοτώνουν, μας παίρνουν τις δουλειές... είναι απειλή!»
Τον παραξένεψε αυτή η αντίδραση. Αισθάνθηκε ψυχρή την ατμόσφαιρα, σαν να έβαλε κρύο. Εκείνος ξερόβηξε, γιατί ξαφνικά η σιωπή που
είχε πέσει ήταν υπόκωφη. Συνέχισε να ξεροβήχει. Του πρότεινε να
αγοράσουν ένα μπουκαλάκι νερό. Συμφώνησε. Πήραν το δρόμο της
επιστροφής. Πεζόδρομος φαρδύς, στρωμένος με λευκές πέτρες και δίπλα τους η αμμουδιά.
Η Αφροδίτη αγνάντευε τον ορίζοντα. Τα κύματα της θάλασσας, τον βαμμένο κόκκινο και βιολετί ουρανό και τα σύννεφα μέσα στο λυκόφως.
Ο Άρης από την άλλη, δεν κοίταζε τη θάλασσα, ούτε τον ουρανό. Μεγάλωνε στην Ικαρία τα καλοκαίρια, τόσες ώρες κοίταζε αυτό το τοπίο, δεν τον
ενέπνεε πια η ομορφιά του. Το βλέμμα του τώρα έπεσε σε δυο κοπέλες που
κάθονταν με τα σακίδιά τους πάνω στην άμμο, λίγα μέτρα πιο πέρα.
Η μία είχε ξανθά μαλλιά, σχεδόν λευκά, κι η άλλη κόκκινα και πράσινα μάτια. Ήταν πολύ όμορφες, δεν μπορούσε να το αρνηθεί. Τις πρόσεξε και η Αφροδίτη.
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Φαίνονταν ξένες, μάλλον τουρίστριες, απ’ αυτές που γυρίζουν σε όλο
τον κόσμο μ’ ένα σακίδιο στην πλάτη, υπέθεσε η Αφροδίτη. «Τι τέλεια! Αυτή είναι ζωή!!! Μια σκέτη περιπέτεια!» Ο Άρης δεν απάντησε. Ήταν απορροφημένος, τις παρατηρούσε.
Καθόντουσαν απέναντι από τη θάλασσα με τα χέρια τους ενωμένα. Η
μία στραμμένη στο ηλιοβασίλεμα, τα πράσινα μάτια της άλλης να χαρτογραφούν τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης. Τα σώματά τους
λουσμένα με το φως του ήλιου, τα πράσινα μάτια να λάμπουν σαν σμαράγδια.
Τα βλέμματά τους συναντιούνται. Οι ανάσες τους συναντιούνται. Τα
χείλη τους συναντιούνται.
Σιωπή. Ο Άρης προσπαθεί να επεξεργαστεί την εικόνα με γουρλωμένα μάτια. Είναι οργισμένος.
«Δεν ντρέπονται;» διαμαρτύρεται. «Φιλιούνται, μπροστά στον κόσμο!!!
Έχω άδικο, βρε Αφροδίτη;»
Εκείνη δεν απάντησε. Δεν έβγαλε λέξη μέχρι το τέλος της διαδρομής. Για ποιο λόγο, άλλωστε, να μιλούσε; Να εξηγούσε τι και σε ποιον
για τα ανθρώπινα δικαιώματα; Σε λίγο θα ανέβαινε στο καράβι και θα
χανόταν μέσα στον κόσμο που θα το γέμιζε. Άλλωστε, εκείνη έφταιγε
που δεν αρνήθηκε την πρόσκληση ενός ξένου για μια σύντομη βόλτα.
Η ξαφνική ένταση έκανε τον Άρη να ιδρώσει ακόμη περισσότερο, αλλά και να μιλάει λιγότερο. Είχαν φτάσει πάλι στην προκυμαία, αμίλητοι και οι δύο.
«Συγγνώμη, για πριν» της πέταξε.
«Γιατί μου ζητάς συγγνώμη; Δεν υπάρχει λόγος. Δεν είμαι η μαμά
σου...» προσπάθησε να σπάσει τον πάγο η Αφροδίτη. Κοίταξε γύρω της
για εκείνο το περίπτερο και το μπουκάλι το νερό. Θα ήταν ό, τι έπρεπε
και για τον εσωτερικό καύσωνα. Πρότεινε στον Άρη το μικρό μπουκάλι, που το δέχτηκε σαν βάλσαμο.
«Σ’ ευχαριστώ πολύ! Ό, τι πρέπει για τη ζέστη και την ένταση...»
Η Αφροδίτη χαμογέλασε. Κι εκείνος έβγαλε το δερμάτινο, ακριβό
όπως φαινόταν πορτοφόλι του, για να της πληρώσει το χρέος του. 50
λεπτά. Τη στιγμή που το άνοιγε κάτι ξέφυγε από αυτό.
«Κάτι σου ’πεσε!» άκουσε την Αφροδίτη.
Ένα μικρό παραλληλόγραμμο σκληρό χαρτί είχε ξεφύγει από την

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

125

ασφάλεια του πορτοφολιού. Ο αέρας το στέλνε κατευθείαν μέσα στο
λιμάνι. Η Αφροδίτη είχε ήδη ξεκινήσει να το φτάσει έγκαιρα και το
πέτυχε. Μια μικρή φωτογραφία είχε σωθεί από το νερό. Και τότε, είδε
ένα κοριτσάκι με μελαχρινές μπούκλες να φοράει ένα άσπρο δαντελένιο φουστάνι. Και χλόμιασε. Ο Άρης την πλησίασε.
«Ευτυχώς, που το έπιασες! Είναι το μοναδικό στοιχείο που έχω για
την αδελφή μου...»
«Τι εννοείς; Έχεις αδερφή;» ήταν το μόνο πράγμα που μπορούσε να
βγει από το στόμα της Αφροδίτης. Ο κόμπος στον λαιμό της ήταν έντονος και δεν ευθυνόταν ο καύσωνας γι’ αυτό.
«Άστο, μεγάλη ιστορία. Την έμαθα κι εγώ πρόσφατα. Να, πάρε» και
της έδωσε το μπουκάλι το νερό. Η Αφροδίτη το χρειαζόταν. Το χρειαζόταν οπωσδήποτε.
Ο αδερφός της. Συνειδητοποιεί ότι βρήκε αυτό που ονειρευόταν πάντα, έναν μεγαλύτερο αδερφό, αλλά δεν τον θέλει. Θυμώνει. Αυτό το
κάρμα δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστά;
Ξεφυσάει και πνίγεται. Πνίγεται από τη γκαντεμιά της και το νερό. Ξεροβήχει για πολλοστή φορά σε μια μέρα και ο Άρης τη χτυπάει απαλά, αδελφικά στην πλάτη.
«Είσαι εντάξει;» τη ρωτάει ανυποψίαστος.
Η Αφροδίτη νεύει καταφατικά και βλέπει για τελευταία φορά τη φωτογραφία της, πριν τη δώσει στον αδερφό της. Την ίδια φωτογραφία που
αντίκριζε για χρόνια σε μια χρωματιστή κορνίζα στο σπίτι της.
Την πιάνει αηδία. Αηδία για τα ψέματα, για τη μαμά της, για την ίδια,
για τον Άρη. Θέλει απλά να φύγει μακριά. Μακριά από το σπίτι της
και μακριά από εκείνον. Θέλει να βρει τον εαυτό της.
Έδωσε τη φωτογραφία κοιτώντας προς το λιμάνι και είδε το πλοίο να
δένει. Μα καλά, πώς δεν το παρατήρησε νωρίτερα;
«Πάμε σιγά-σιγά να πάρουμε τα πράγματά μας και να μπούμε;» ρώτησε ήρεμα ο Άρης. Η Αφροδίτη φαινόταν προβληματισμένη. Κάτι
πρέπει να έγινε, λογικά, κάτι να είπε και να τη νευρίασε, δεν εξηγείται αλλιώς. Αλλά δεν θυμάται να είπε κάτι κακό σε όλη τη διαδρομή.
Τι συμπέρασμα να βγάλεις... γυναίκες!
Και η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έκανε πολλές απόπειρες να φτιάξει τη διάθεση της Αφροδίτης, αλλά δεν κατάφερε κάτι ιδιαίτερο. Εκείνη παρέμενε
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σκεπτική, ανεξάρτητα από το θέμα που εκείνος έπιανε. Καλά, και αυτή η
κοπέλα, τελείως στον κόσμο της. Του έφερνε την εικόνα μιας σαμπρέλας,
που απλά την έπαιρνε ο αέρας και την πήγαινε στο απέραντο της θάλασσας. Ό, τι να’ ναι! Άνθρωπος χωρίς στόχους, μέλλον και σχέδια, που θίγεται για τα πάντα. Τι να πεις, ο καθένας έχει μεγαλώσει διαφορετικά...
Έφτασαν στο καφέ. Τι έπρεπε να κάνει τώρα; Να του το πει, να του πει
ότι εκείνη είναι η αδερφή που δεν γνώρισε τα πρώτα σχεδόν τριάντα
χρόνια της ζωής του, και στέκεται ακριβώς μπροστά του; Και εκείνος να
μείνει έκπληκτος και να αγκαλιαστούν τόσο σφιχτά, ώστε να αναπληρώσουν αγκαλιές είκοσι χαμένων χρόνων. Να γυρίσουν στην Αθήνα
μέσα στην τρελή χαρά που, επιτέλους, βρήκαν ο ένας τον άλλο, κατά
τύχη, και να έχουν να λένε ιστορίες, για το πώς από μια τυχαία συνάντηση ένα καλοκαίρι άλλαξε η ζωή τους ολοκληρωτικά σαν σε ταινία;
Τον κοίταξε στα μάτια, κάτι που δεν είχε κάνει καθόλου από τη στιγμή που αντίκρισε τον τετράχρονο εαυτό της. Την κοίταξε πίσω, χαμογελώντας, χωρίς να καταλαβαίνει το γιατί. Πρέπει να τη θεώρησε τελείως καθυστερημένη που του απαντούσε μονολεκτικά τόση ώρα, και
ξαφνικά τον κοίταζε τόσο έντονα.
Τον κοιτούσε, σαν να παρακαλούσε να της δώσει έναν λόγο να του πει
την αλήθεια. Αλλά δεν της έδωσε κάτι ουσιαστικό.
«Τι γίνεται, δεν θα πάρεις το σακίδιό σου;»
Όχι, αυτός δεν είναι ο αδερφός της. Δεν έχει σημασία αν το ίδιο αίμα
κυλάει στις φλέβες τους, δεν είναι αδερφός της. Δεν έχει σημασία τι
λέει η γιαγιά του, η μητέρα της, το τεστ DNA.
Δεν αντέχει άλλο κοντά του. Κάθε στιγμή που περνάει δίπλα του πεθαίνει από πόνο και μίσος. Πόνο για τα ψέματα και μίσος για το προσωπικό της αδιέξοδο.
«Εγώ...» δεν ξέρει τι ακριβώς να του πει και να μην την περάσει για
τελείως τρελή. Μερικές ώρες πριν, ξεφυσούσε που δεν είχε έρθει το
πλοίο και τώρα θέλει να μην επιβιβαστεί σε αυτό.
«Δεν θα ανέβω στο πλοίο» πήρε την απόφαση και είπε.
«Δεν θα ανέβεις; Γιατί όχι;» είπε συνοφρυωμένος. Αυτή η κοπέλα δεν
βγάζει κανένα απολύτως νόημα.
«Αποφάσισα να καθίσω λίγο ακόμα για να σκεφτώ... κάποια πράγματα».
«Για πόσο ακόμα;»

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

127

«Δεν ξέρω, μερικές ημέρες, ίσως εβδομάδες».
Αυτή η έλλειψη οργάνωσης είναι ανυπόφορη. Ο Άρης δεν έχει μάθει
να συμβαίνουν όλα έτσι χαλαρά και να αλλάζει το πρόγραμμά του τόσο εύκολα. Και δεν καταλαβαίνει καθόλου πως τέτοιοι άνθρωποι επιβιώνουν. Δεν άλλαζε κάτι αυτό όμως. Για την ακρίβεια, καλύτερα. Δεν
θα χρειαζόταν να σκεφτεί πώς θα έπρεπε να φερθεί, για να μην προσβάλει την απρόβλεπτη Αφροδίτη.
«Α, εντάξει, λοιπόν. Τότε υποθέτω ότι έφτασε η ώρα του αποχωρισμού» είπε ο Άρης κοιτώντας περισσότερο προς το μέρος του καραβιού, που μόλις είχε αρχίσει να φορτώνει επιβάτες.
«Επιτέλους» σκέφτηκαν και οι δύο, αλλά δεν το είπε κανείς.
Χαιρετήθηκαν. Αποχωρίστηκαν. Ο ένας έμεινε πίσω, ο άλλος έφυγε.
Ο ένας ήξερε, ο άλλος όχι. Ο ένας έπρεπε να θάψει την αλήθεια βαθιά μέσα του, ο άλλος θα την αγνοούσε. Αδέλφια εξ αίματος, ξένοι στον
χαρακτήρα. Δύο άγνωστοι που ποτέ δεν επρόκειτο να γίνουν γνωστοί.
Δύο γνωστοί που έγιναν πάλι άγνωστοι. Και οι δύο έζησαν τις ζωές
τους χωριστά, χωρίς να ανακαλέσουν στη μνήμη τους αυτήν την ημέρα. Την ημέρα που η ζωή τους δεν άλλαξε.

Ένα ψέμα
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ειρήνη Μανιώτη

Μια τελευταία σφαίρα
ΤΑ ΕΧΑΣΑ ΟΛΑ. Τα πόνταρα όλα και, τελικά, τα έχασα όλα! Και
όλα αυτά από ένα ψέμα. Όταν ποντάρεις τα πάντα, οι πιθανότητες είναι 50-50. Ή θα χάσεις τα πάντα, ή θα κερδίσεις τα πάντα. Κάθε φορά που θα πας να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, να προσέχεις να μην το
στηρίξεις πάνω σε ψέματα. Γιατί τα ψεύτικα θεμέλια είναι αυτά που θα
καταρρεύσουν πρώτα, στον πιο απλό σεισμό, ακόμα και αν το υπόλοιπο κτήριο είναι από τα καλύτερα οικοδομικά υλικά.
Έτσι συνέβη και με μένα.
Έφτιαξα τη ζωή μου όπως την ήθελα. Παντρεύτηκα έναν βιομήχανο
αυτοκινήτων. Πολλά λεφτά. Όμως εγώ τον ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή. Σπουδάζαμε και οι δύο οικονομικά στο Harvard. Εγώ είχα πάρει υποτροφία, εκείνον απλώς τον είχε στείλει ο πατέρας του, ο
οποίος φιλοδοξούσε κάποια μέρα να τον δει πλανητάρχη. Ήμασταν στο
πανεπιστήμιο, όπου σπουδάζουν «οι καλύτεροι των καλύτερων», εκεί
που ο καθένας κοιτάζει να βγάλει το μάτι του άλλου! Ο καθένας δούλευε μόνος, όμως εμάς μας ένωσε κάτι, η κοινή μας καταγωγή. Εγώ
ήμουν Ελληνίδα και αυτός Γάλλος από Ελληνίδα μητέρα. Στην Ελλάδα περνούσε όλα του τα καλοκαίρια, γυρνώντας από νησί σε νησί
με το κότερο του πατέρα του.
Όταν βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα μόνος, χωρίς να γνωρίζεις κανέναν,
η μοναξιά είναι πολύ δύσκολη. Έτσι κι εμείς ενωθήκαμε αμέσως. Γίναμε φίλοι ή μάλλον αυτοκόλλητοι. Εγώ έμενα στην εστία, εκείνος
όμως είχε ένα φοβερό διαμέρισμα, σχετικά μικρό, αλλά με όλες τις
ανέσεις. Το καλύτερο, όμως, ήταν η θέα, αφού το διαμέρισμά του βρισκόταν στον 89ο όροφο. Ήταν απίστευτο! Τα βροχερά απογεύματα τα
περνούσαμε εκεί. Το λάτρευα. Το καλοκαίρι που ήρθε, αφότου τελείωσαν τα μαθήματα, θα πηγαίναμε και οι δυο στα σπίτια μας. Τον είχα
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συνηθίσει τόσο, που δυσκολεύτηκα να τον αποχωριστώ, ακόμα κι αν
ήταν για έναν μόνο μήνα.
Ένα απόγευμα, στη μέση των διακοπών, γυρνώντας σπίτι από τη θάλασσα, βρήκα έναν άνδρα να στέκεται στην εξώπορτα! Όταν γύρισε
και είδα το πρόσωπό του ανατρίχιασα. Ήταν εκείνος! Έτρεξα και τον
αγκάλιασα.
«Ετοίμασε τα πράγματα σου, φεύγουμε» μου είπε. Από εκείνο το απόγευμα ξεκίνησε κάτι διαφορετικό μεταξύ μας, κάτι πολύ περισσότερο
και σημαντικότερο.
Ζήσαμε δέκα ολόκληρα χρόνια μαζί. Όλα στην Αμερική και όλα σε εκείνο το υπέροχο διαμέρισμα. Αποκτήσαμε και μια κόρη πέντε χρόνια αργότερα. Κατόπιν ζήσαμε στη Γαλλία, αφού, πλέον, είχε αναλάβει τη διοίκηση του εργοστασίου. Όμως, από τότε άρχισαν σιγά σιγά τα προβλήματα.
Σήμερα, στα 40 μου χρόνια, δέκα χρόνια μετά, βρίσκομαι στην Αθήνα,
σε ένα σκοτεινό υπόγειο. Τα δόντια μου τρέμουν. Έχω αγκαλιά τη δεκαπεντάχρονη Άννα, την κόρη μου. Κρυβόμαστε. Δεν βλέπουμε πλέον το φως του ήλιου. Βγαίνουμε μόνο το βράδι και ξεγλιστράμε σαν
σκιές. Και σίγουρα αναρωτιέστε, πώς φτάσαμε ως εδώ.
Ένα χρόνο πριν. Νότια Γαλλία. Έκρηξη στο εργοστάσιο αυτοκινήτων.
Ο άνδρας μου είχε πάει εκεί για έλεγχο. Όταν σημειώθηκε η έκρηξη, σκοτώθηκαν οι περισσότεροι. Λίγοι οι τυχεροί που επιβίωσαν με
ακρωτηριασμένα κάποια μέλη του σώματος. Η έκρηξη, αρχικά, αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα, όμως, τα στοιχεία που ανακάλυψα μετά, δείχνουν άλλα. Συντετριμμένη ανοίγω τη διαθήκη του, στην οποία αφήνει σε εμένα τη διοίκηση του ομίλου. Διαθέτουμε άλλα δύο εργοστάσια. Σκέφτομαι σοβαρά να πουλήσω την αυτοκινητοβιομηχανία και να
επιστρέψω στην Ελλάδα. Το συζητώ και με την Άννα, η οποία δέχεται.
Αποφασίζω, πριν τα πουλήσω όλα, να ρίξω μια ματιά σε όλα τα έγγραφα. Έτσι, ξεκινώ από το γραφείο του άνδρα μου, στο οποίο δεν είχα
μπει ποτέ μετά τον θάνατό του. Ό,τι έγγραφο ήθελα από εκεί, έστελνα
πάντα άλλον να το φέρει. Δεν ήξερα τι ακριβώς έψαχνα, λογικά, κάποιο στοιχείο για την έκρηξη. Κάτι που να επιβεβαίωνε ότι πρόκειται
για βόμβα και όχι για ένα απλό βραχυκύκλωμα. Στις 4 το πρωί βρήκα κάτι, αφού είχα ψάξει τους περισσότερους φακέλους. Όλοι είχαν να
κάνουν με τεχνικούς όρους, λειτουργίες και αριθμούς.
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Πίσω, πίσω παραχωνιασμένος όμως βρισκόταν ένας φάκελος. Απ’ έξω
έγραφε «Μέση Ανατολή». Περίεργο! Κατ’ αρχάς, τι σχέση είχε η Μέση Ανατολή; Εμείς πουλούσαμε αυτοκίνητα μόνο στην Ευρώπη. Άνοιξα τον φάκελο και βρέθηκα αντιμέτωπη με χειρόγραφα σημειώματα
τους ανδρός μου και με χαρτιά γραμμένα σε κάποιο κώδικα. Τα κοιτούσα για ώρες, χωρίς να βγάζω νόημα!
Ήταν Κυριακή, όλοι οι υπάλληλοι έλειπαν. Όλοι, εκτός από τους φύλακες. Η ώρα είχε πάει δέκα, όταν άκουσα βήματα έξω από την πόρτα. «Κανείς δε θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ» σκέφτηκα και άρχισα να
ανησυχώ. Τα επόμενα δευτερόλεπτα κύλησαν, με την καρδιά μου να
χτυπά σαν τρελή. Κάποιος επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του γραφείου. Για καλή μου τύχη, το βράδυ είχα σκεφτεί να την κλειδώσω.
Έβρισε μεγαλόφωνα και στράφηκε σε κάποιον άλλον που ήταν μαζί
του, κάτι είπε που δεν κατάφερα να ακούσω, και έφυγαν.
Έμεινα αρκετή ώρα παγωμένη στη θέση μου. Δεν ήξερα ούτε ποιος
ήταν, ούτε τι ήθελε, όμως, υποψιαζόμουν ότι είχε να κάνει με τον φάκελο που κρατούσα στα χέρια μου. Άνοιξα τον υπολογιστή με την ελπίδα να μπω στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, για να δω από
τις κάμερες ασφαλείας κάτι που θα με βοηθούσε. Και αυτό που αντίκρισα δεν είχε προηγούμενο. Ήταν ο γενικός διευθυντής και καλύτερος φίλος του άντρα μου, μαζί με έναν άλλο μεγαλόσωμο άντρα,
τον οποίο κάπου είχα ξαναδεί. Και τότε θυμήθηκα! Είχε έρθει σπίτι μου μια φορά, και ο άντρας μου, όταν έφυγε εκείνος, ήταν ωχρός
και κακοδιάθετος. Και μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα μιας ακριβής
ΒMW, που ήταν παρκαρισμένη έξω από το σπίτι μου κάθε πρωί,
όταν πήγαινα για δουλειά. Πλησίασα δειλά, τοίχο-τοίχο στο παράθυρο και την είδα. Ήταν εκεί. Η ίδια μαύρη ΒMW. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι κινδυνεύω. Ό,τι ήταν γραμμένο στον φάκελο που
κρατούσα στα χέρια μου, ήταν κάτι που ήθελαν οι άνθρωποι αυτοί.
Προφανώς κάθε βράδυ, εδώ και ένα μήνα, από τότε, δηλαδή, που
πέθανε ο άντρας μου, αυτοί έρχονταν για να βρουν τον φάκελο αυτό. Το είδα και στα αρχεία της κάμερας. Έψαχναν παντού, όμως δεν
τον είχαν βρει.
Και έτσι, ξαφνικά, ο κόσμος μου γέμισε εχθρούς. Ήμουν βέβαιη ότι θα
περίμεναν στην είσοδο για να δουν ποιος ήταν αυτός που είχε κλει-
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δώσει την πόρτα του γραφείου. Έπρεπε να βρω ένα πειστικό ψέμα να
τους πω.
Έχωσα μέσα στη μεγάλη μου τσάντα τον φάκελο μαζί με μερικούς ακόμα, άσχετους που περιείχαν διάφορα ποσοστά κερδών και γενικά αριθμούς. Βγήκα από το γραφείο και κλείδωσα την πόρτα. Είχα αποφασίσει να τους δυσκολέψω. Αν και κάτι μου έλεγε, πως υπήρχε και δεύτερο κλειδί. Κατέβηκα με το ασανσέρ.
Όπως το περίμενα. Αυτοί βρίσκονταν εκεί. Ξαφνιάστηκαν. Με ρώτησαν όλο απορία. «Ήθελα να πάρω κάποια χαρτιά για τους αγοραστές»
αποκρίθηκα. Στη συνέχεια τους προσπέρασα μπήκα στο αυτοκίνητό
μου και έφυγα.
Μέρες πάλευα να καταλάβω, ώσπου τα κατάφερα. Λαθρεμπόριο
όπλων. Η εταιρεία ήταν μπλεγμένη σε κάτι τόσο αισχρό. Χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο σκοτώνονταν από όπλα που διακινούσε η αυτοκινητοβιομηχανία του άντρα μου. Μόνο που τη στιγμή που έμαθα εγώ
γι’ αυτό, με μαγικό τρόπο, έμαθαν και οι λαθρέμποροι για εμένα.
Μέσα σε ένα βράδυ πήρα το παιδί και εξαφανίστηκα. Με βρήκαν. Πήγα στην αστυνομία! Όμως ήταν και αυτή μπλεγμένη σε όλο αυτό και
έτσι από γυναίκα αυτοκινητοβιομήχανου, βρέθηκα να είμαι κυνηγημένη χήρα λαθρέμπορου όπλων, με δύο επιλογές: τη φυλακή ή τον
θάνατο. Όμως, επειδή ποτέ δεν το έβαλα κάτω, θα τους κάνω να πληρώσουν και για τη βόμβα που έβαλαν και για όλες αυτές τις ψυχές που
χάθηκαν εξαιτίας τους.
Σκύβω κάτω από τον καναπέ και παίρνω το πιστόλι που έχω κρυμμένο.
Ώρα για κυνήγι...
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Μάρκος Τζάννες

Υπόθεση 6723/4.8.2003
ΑΝΑΦΟΡΑ #7: Δίπλα στα κτήρια στέγασης των κολυμβητικών αποδυτηρίων του Ο.Α.Κ.Α. εντοπίστηκαν τρία (3) πτώματα. Δύο (2) βρίσκονταν μπρούμυτα, στοιβαγμένα στη ΝΑ γωνία του κτηρίου με επιγραφή
«46». Τα πτώματα είχαν μετακινηθεί από το σημείο, όπου κάποιος τους
είχε πυροβολήσει σχεδόν εξ’ επαφής. Δύο (2) κάλυκες εννέα χιλιοστών
βρέθηκαν τριάντα (3) μέτρα δυτικά και συνάδουν βαλλιστικά με τις δύο
σφαίρες που σκότωσαν τους νεαρούς. Αναγνωρίστηκαν ως σωματοφύλακες σημαντικών προσώπων, ονόματι n n n n n n και n n n n n n. Το τρίτο πτώμα ανήκει στον επιφανή λογιστή n n n n n n. Δέχτηκε έξι (6) πυροβολισμούς στο στήθος και την κοιλιακή χώρα. Δεν εντοπίστηκαν κάλυκες. Βαλλιστική εξέταση θα ακολουθήσει.
Άφησε τον καφέ του κάτω. Η αναφορά ήταν περίπου σωστή: το έγκλημα είχε όντως γίνει έτσι, οκτώ σφαίρες και τρία πτώματα. Αλλά δεν
ήταν ακριβής σε ένα σημείο: τα θύματα ήταν ένας «νονός» και τα δύο
τσιράκια του. Και ποιος είχε λογοκρίνει τα ονόματα ούτως ή άλλως; Σε
δύο ώρες τα ονόματα θα φιγουράριζαν στο μεσημεριανό δελτίο. Περίεργο, όμως ήταν το ότι τους μπράβους τους εκτέλεσε επαγγελματίας. Αλλά τον λογιστή, αυτό ήταν έγκλημα μίσους. Οι δολοφόνοι να ήταν δύο;
Τελείωσε τον καφέ του και πήγε να σηκωθεί, μα πρόσεξε κάτι να λαμπυρίζει στη θέση δίπλα του. Το σήμα του. Υπαστυνόμος Γεράσιμος
Δημητρίου. Κάθε φορά που το κοίταζε, θαύμαζε τον εαυτό του για τις
θυσίες που είχε κάνει για να το αποκτήσει. Τη μάνα που δεν του μιλούσε. Την οικογένεια που δεν είχε. Την κοπέλα που δεν κάλεσε ποτέ,
αλλά δεν έλεγε να σβήσει το κινητό της από τις λιγοστές επαφές του.
Έχωσε γρήγορα το σήμα στην τσέπη του, σηκώθηκε κι έφυγε. Λίγο μετά ξαναμπήκε, γιατί είχε ξεχάσει να πληρώσει. Κάτι τέτοιο του συνέβαινε πάντα, όταν σκεφτόταν μια υπόθεση. Κάποτε είχε ξεχάσει και το
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υπηρεσιακό περίστροφο σ’ ένα ταξί. Ευτυχώς ο ταξιτζής τον βρήκε και
του υπενθύμισε εύθυμα ότι ξέχασε το αεροβόλο του στο αμάξι. Έπρεπε
να είναι πιο συγκροτημένος στο μέλλον.
Πετάχτηκε μέχρι το περίπτερο και αγόρασε ένα πακέτο τσιγάρα, όχι
γιατί κάπνιζε, αλλά γιατί στην ανάκριση όλοι έσπαγαν, όταν τους έδινε ένα τσιγάρο, και του απαντούσαν σε ό,τι ρωτούσε. Χρήσιμη τεχνική. Χωρίς να το καταλάβει, περπατούσε προς το τμήμα. Καλύτερα,
γιατί η ώρα του διαλείμματος είχε τελειώσει. Παρουσιάστηκε στον δεκανέα υπηρεσίας και πήρε διαταγή να παρουσιαστεί στον επιθεωρητή. Στον δρόμο προς την ενημέρωση χαιρέτησε τον φίλο του που υπέγραφε αναφορές.
«Καλημέρα, Δημητρίου!»
«Καλημέρα, κύριε επιθεωρητά!»
«Όπως μάλλον ξέρεις, έχουμε επείγον».
«Εννοείτε τους φόνους στο Ο.Α.Κ.Α.;»
«Ναι».
«Τελικά ποια είναι τα θύματα; »
«Το λέει στην αναφορά».
«Όχι, είναι σβησμένα».
«Τότε, υπάρχει λόγος».
«Μάλιστα».
Δέκα λεπτά μετά είχε φύγει για το σπίτι της χήρας, τη μόνη πληροφορία που είχαν για τον νεκρό λογιστή. Φτάνοντας στη μονοκατοικία,
πρόσεξε στο κουδούνι «Πολυζοϊδης» χωρίς τόνο. Και γιατί υπήρχε
όνομα σε κουδούνι μονοκατοικίας; Χτύπησε την πόρτα. Του άνοιξε μια
γυναίκα, λίγο πολύ εύθυμη χήρα.
«Καλημέρα, ήρθατε να με συλλάβετε;»
«Για ποιο πράγμα;»
«Εγώ τον δολοφόνησα. Να το πιστόλι».
«Γιατί;»
«Γιατί ήταν τέρας».
«Έλεγξε το πιστόλι, έλειπαν έξι σφαίρες».
«Πώς ξέρατε πού ήταν;»
«Τον ακολούθησα. Δεν σκέφτηκε ποτέ ότι θα το έκανα».
«Τότε πρέπει να σας συλλάβω για φόνο εκ προμελέτης».
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«Επιτέλους! Αυτό λέω τόση ώρα!»
Της πέρασε τις χειροπέδες και βγαίνοντας από τον αφρόντιστο κηπάκο σκέφτηκε ότι η ψυχή των ανθρώπων είναι άβυσσος. Και πού διάολο ξέχασε πάλι το σήμα του;
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Μια γροθιά
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ιωάννα Λαγωνίκα

Γροθιές και…
Τον ξάπλωσα με μια γροθιά, αλλά μετά γίναμε φίλοι ήταν ένας πιωμένος… και όλα αυτά ενώ γύριζα από τη δουλειά μπαϊλντισμένος.
ΤΟΝ ΞΑΠΛΩΣΑ ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ, αλλά μετά γίναμε φίλοι. Ήτανε πιωμένος. Το καταλάβαινες από μακριά, μόνο από τον τρόπο που
κουνιότανε. Εγώ καθόμουνα μόνη μου στο μπαρ, όταν με πλησίασε στην αρχή, αλλά τον αγνόησα. Αλλά αυτός ήταν επίμονος και δεν
έφευγε με τίποτα. Τότε έφυγα εγώ, πήγα λίγο πιο πέρα, αλλά αυτός
με ακολούθησε. Τρόμαξα. Ποιος αντέχει τώρα έναν πιωμένο. «Γεια
σου κούκλα» μου είπε και εγώ απλώς γύρισα τα μάτια μου. Τι φταίω
η γυναίκα, σκέφτηκα «Τι λες, θα μου πεις λίγα πράγματα για σένα»,
ρώτησε και μου χαμογέλασε. «Δεν σε συμπαθώ, αυτό πρέπει να είναι
αρκετό» του απάντησα. Έτσι κι αλλιώς, δεν φημιζόμουνα για την ευγένεια και την υπομονή μου. Και δεν ήταν και η μέρα μου. Τον προειδοποίησα ότι θα τον χτυπήσω, δεν φταίω εγώ που δεν με άκουσε και
τις έφαγε. Αφού του έριξα την μπουνιά, έφυγα από το μπαρ, χωρίς να
με ενδιαφέρει τι κάνει, αλλά αυτός πάλι με ακολούθησε. «Περίμενε»
φώναξε και έτρεχε δίπλα μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω τα αυτιά μου,
όταν μου είπε συγγνώμη. Μου εξήγησε ότι δεν ήταν η μέρα του, και
αυτός είχε προβλήματα όπως εγώ. «Εδώ είναι το τηλέφωνό μου» είπε δίνοντάς μου μια κάρτα. «Πάρε με αύριο, που θα μπορώ να ξεχωρίσω τον εαυτό μου από το ποτό. Σε παρακαλώ!» είπε και μετά έφυγε, πριν κάνει καμιά βλακεία. Και όλα αυτά έγιναν, αφού είχα γυρίσει
από τη δουλειά μπαϊλντισμένη.
Έτσι γνώρισα τον πατέρα σου.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Χρύσα Γκιόκα

Ένας χαμένος φίλος
ΤΟΝ ΞΑΠΛΩΣΑ ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ, αλλά μετά γίναμε φίλοι. Ήταν
ένας πιωμένος, ένας χαμένος. Και σαν χαμένος προτίμησε να χαθεί σ’
ένα σκοτεινό σοκάκι και να ζητιανεύει.
Εδώ και μια βδομάδα έχει χαλάσει το αυτοκίνητό μου και το ’χω στο συνεργείο. Έτσι παίρνω το λεωφορείο. Το βράδυ, όταν γυρίζω, περπατάω
μέσα από διάφορα σοκάκια. Σ’ ένα από αυτά βρισκόταν κι αυτός. Κάθε
βράδυ στο ίδιο σημείο. Συνήθως τον αγνοούσα, καμιά φορά μπορεί να
του πέταγα και κανένα ψιλό. Κάθε βράδυ τον άκουγα να επαναλαμβάνει την ίδια φράση στους περαστικούς «Δώσε κάτι, ρε, δώσε κάτι, ρε».
Εκείνο το βράδυ, ήμουν πολύ τσαντισμένος μ ’αυτά που ’χαν γίνει στη
δουλειά. Θα έδερνα κόσμο απ’ την τσαντίλα μου. Όταν πέρασα από
μπροστά του κι άκουσα το «Δώσε κάτι, ρε» δεν κρατήθηκα. Γυρνάω
και φωνάζω «Βρε, δεν πας να πνιγείς κι εσύ!». Αρπάζεται από αυτό
και μου ορμάει. Ήταν τόσο πιωμένος, όμως, που τον ξάπλωσα μόλις
με μια γροθιά. «Σώπα, αδερφάκι, μη βαράς, ρε» με δυσκολία αρθρώνει τις λέξεις. Μόνο τώρα τον παρατηρώ καλύτερα. Του έχουν πέσει
τα δόντια, φαίνεται όμως νέος.
«Πόσο χρονών είσαι;»
«32».
Είναι σαν κι εμένα.
«Πονάς;»
«Όχι».
«Σπίτι δεν έχεις;»
«Μ’ έδιωξαν κι αυτή και τα παιδιά μου».
«Γιατί;» και ενώ κάνω την ερώτηση, συνειδητοποιώ πως αλήθεια θέλω να μάθω.
«Εσύ, γιατί λες;»
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Χμ, ήταν ένας χαμένος. Είχε χάσει ή τουλάχιστον πίστευε ότι είχε χάσει το παιχνίδι.
«Κακές παρέες».
«Ε, παράτησα το σχολείο. Δεν θέλει και πολύ. Όταν ήμουν μικρός,
όμως, ήθελα να τελειώσω το σχολείο και να βρω δουλειά. Έχω κι οικογένεια, αλλά η άλλη μ’ έδιωξε».
Του δίνω ό,τι ψιλά έχω πάνω μου. «Καληνύχτα, φίλε! Ευχαριστώ που
μ’ άκουσες». Θέλω να γυρίσω και να του πω ότι δεν είμαι φίλος, αλλά
κρατιέμαι. Αύριο το βράδυ θα του πω να πάει να βρει δουλειά στην οικοδομή, που είναι δύο τετράγωνα παρακάτω. Κοίτα να δεις που έκανα και φίλους.
Και όλα αυτά, ενώ γύριζα από τη δουλειά μπαϊλντισμένος.
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Στα παπούτσια
του άλλου ή της άλλης
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Αλίκη Δερμιτζάκη

Μέχρι το τέλος
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ» της φωνάζω. Δεν είμαι σίγουρος αν με άκουσε. Ο ήχος των πυροβολισμών είναι πάνω από
δυνατός. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
Κοιτάζει τα χέρια της. Τρέμουν. Τα κάνει μια γροθιά και τα κρύβει.
Δεν θέλει να τα βλέπω. Δεν θέλει να τη δω αδύναμη. Δεν θέλει να
νιώθει ότι τη λυπούνται. Ποτέ δεν ήθελε.
«Φοβάμαι» σχηματίζουν τα χείλη της. Δεν θέλει να το πει δυνατά. Δεν
θέλει να το ακούσω ούτε εγώ, ούτε ο εαυτός της.
Τα μάτια της δείχνουν δυσπιστία. Δεν πιστεύει ότι θα σωθούμε. Δεν
πιστεύει στη δύναμή μας.
Τα έχει παρατήσει. Κοιτάζει στο πάτωμα με βλέμμα κενό μια σφαίρα
που έχει «ξυρίσει» τη μοκέτα.
Δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι. Δεν μπορώ να βλέπω το πρόσωπό της,
χωρίς ελπίδα. Το ίδιο πρόσωπο που εμπνέει την ελπίδα στους άλλους.
Και ξαφνικά, είναι λες και ο χρόνος σταματάει. Σηκώνομαι από την
ασφαλή κρυψώνα μου και δεν με νοιάζει αν με πετύχουν. Δεν με νοιάζει τίποτε άλλο, εκτός από αυτή. Την κοιτάω κατάματα. Είναι ο στόχος
μου. Θα φτάσω σε εκείνη, ό,τι και να γίνει.
Περπατάω αργά. Δεν βιάζομαι. Ούτως ή άλλως, δεν με νοιάζει ό,τι και
να πάθω. Απλά να τη φτάσω. Μόνο αυτό μπορώ να καταφέρω πια. Είμαι ρεαλιστής. Δεν θα καταφέρουμε να τους νικήσουμε. Αλλά αυτό
δεν έχει σημασία.
Λογικά, με πέτυχε μια σφαίρα στον ώμο. Νιώθω το ρυάκι από αίμα να
ρέει κατά μήκος του χεριού μου και να φτάνει στα δάχτυλά μου.
Ακούω μια κραυγή. Δική μου ήταν; Φωνάζω από τον πόνο; Όχι, δεν
το νιώθω καν. Είναι λες και υπάρχει φραγή ανάμεσα στον εγκέφαλο
μου και το υπόλοιπο σώμα.
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Η κραυγή προέρχεται από τον στόχο μου. Έχει πάρει τα μάτια της από τη
σφαίρα στο πάτωμα και τώρα με κοιτάει με τρόμο, σαν να είμαι φάντασμα.
Βγαίνει λίγο από την κρυψώνα της και με τραβάει από το ένα χέρι για
να έρθω πιο γρήγορα κοντά της.
Η κρυψώνα είναι πολύ μικρή για δύο άτομα και έτσι βρισκόμαστε σε
απόσταση αναπνοής.
«Είσαι τρελός;» με ρωτάει με τόνο θυμού και ανησυχίας.
Δεν της απαντώ. Όχι, επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή δεν πρόλαβα.
«Γύρνα να δω τα τραύματά σου!» με διατάζει.
Τραύματα; Είπε τραύματα; Πότε απέκτησα κι άλλο;
Με γυρνάει απαλά και σκίζει την μπλούζα της στο μέρος της κοιλιάς.
Μου δένει τον θώρακα.
«Μυρτώ, σταμάτα! Δεν πονάω» της λέω ήρεμα.
«Όχι, πονάς» λέει εκνευρισμένη και προσηλωμένη στις πληγές μου.
«Δεν πονάω. Θέλω να σου πω κάτι» και κρατάω τα χέρια της.
«Όχι! Πονάς. Πονάς πολύ. Είσαι με τα καλά σου; Κόντεψες να σκοτωθείς! Θεέ μου, με αυτήν την απερισκεψία σου! Και αν πέθαινες, εγώ
τι θα έκανα;»
Έχασε την ψυχραιμία της. Δάκρυα άρχισαν να κυλάνε στα μάγουλά
της. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Βασικά, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου.
Απλώς έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό εκείνη την ώρα.
«Ε; Πες μου, τι θα έκανα;» λέει και με χτυπάει στον θώρακα. Και αμέσως μετά έπεσε κατευθείαν στην αγκαλιά μου, σφίγγοντάς με.
Κλείνω τα χέρια μου γύρω της κι αρχίζει να κλαίει με λυγμούς.
Ξέρω ότι τώρα θα έπρεπε να νιώθω ευάλωτος, όπως και είμαι, στους
εχθρούς. Αλλά δεν νιώθω. Για την ακρίβεια, ακόμα και οι πυροβολισμοί μού ακούγονται σαν μια γλυκιά μελωδία.
Η Μυρτώ έχει πια ηρεμήσει. Έχει επανέλθει στην πραγματικότητα. Τα
μελί της μάτια έχουν γίνει από το κλάμα πράσινα, και τα χείλη της ροδοκόκκινα. Είναι πανέμορφη, ακόμα και όταν κλαίει.
Της σηκώνω το κεφάλι, έτσι ώστε να με κοιτάζει.
«Κουράστηκα» μου λέει κοιτώντας με, πριν προλάβω να μιλήσω εγώ
πρώτος. Φαίνεται πολύ κουρασμένη. Μακάρι να μπορούσα να την ξαπλώσω στο κρεβάτι και να την αφήσω να κοιμηθεί. Να φύγει από όλο
αυτό. Αλλά δεν μπορώ. Μπορώ απλώς να ελπίζω.
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Κλείνω τα μάτια μου και προσπαθώ να μας φανταστώ κάπου αλλού.
Σε μια παραλία, σε μια πισίνα, στο σινεμά. Παίρνω μια βαθιά ανάσα.
Όνειρα που δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Όχι στη δική μας ζωή.
Και όχι από επιλογή μας.
«Κοίτα, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Και να σου πω την αλήθεια; Δεν θα
γίνει ποτέ πιο εύκολο. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Γιατί ξέρω ότι είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί σε αυτό. Και ξέρω ότι σε αγαπώ. Ξέρω ότι με
αγαπάς και εσύ. Και αυτό, ό,τι και να μας κάνουν, δεν θα μας το πάρουν. Δεν μπορούν. Γιατί, αν υπάρχει ένα πράγμα, στο οποίο είμαστε
δυνατοί, είναι σε αυτό. Και, αν είναι να έρθει το τέλος, θέλω να είναι
μαζί σου. Θέλω να είναι κοιτώντας τα μάτια σου».
Κάπου στο βάθος, βλέπω φιγούρες να έρχονται. Δεν κρατάνε όπλα.
Μας σημαδεύουν. Βλέπω κόκκινες κουκίδες πάνω της. Δεν φοβάμαι.
Ούτε η Μυρτώ φοβάται. Για την ακρίβεια, νιώθω ευτυχία. Νιώθω απέραντη ευτυχία.
«Μαζί» μου λέει χαμογελώντας.
«Μέχρι το τέλος» προσθέτω.
«Πυρ!» φωνάζει κάποιος. Σφαίρες που εκτοξεύονται από κάννες
όπλων αντηχούν στο δωμάτιο. Όσο γρήγορα και αν ταξιδεύουν, δεν
μας πρόλαβαν. Τα χείλη μας είναι ένα. Τα σώματά μας είναι ένα. Είμαστε ένα. Και μόνο αυτό μετράει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής μου. Ότι είμαστε μαζί. Μέχρι το τέλος.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Φάνης Κουρουπέτρογλου

Απολογισμός ζωής
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ, δεν είμαι τίποτα το ασυνήθιστο. Είμαι απλώς μια μητέρα. Πιστεύω, όμως, ότι και η δική μου η ζωή
έχει ενδιαφέρον. Δεν έχω κάτι απίστευτο και εξωπραγματικό να διηγηθώ,
όμως αυτά έχουν πραγματική σημασία! Τα μικρά, απλά, καθημερινά, που
συνήθως τα προσπερνάμε.
Και αισθάνομαι ότι πνίγομαι, όταν σκέφτομαι την ηλικία μου. Συνειδητοποιώ ότι γέρασα, ότι μου μένουν μόνο μερικές δεκαετίες ακόμα. Δεν θα ζήσω για πάντα. Κάποια μέρα θα ανήκω στο παρελθόν.
Και μετά, λέω στον εαυτό μου ότι δεν μπορεί να είναι όλα τόσο άσχημα. Και
τότε δεν σκέπτομαι τις εκδρομές, τα ξενύχτια, τον έρωτα, τη δουλειά μου.
Σκέφτομαι πόσο τυχερή είμαι που έζησα και κατανόησα τα απλά, καθημερινά, πράγματα, που μπόρεσα να ξαναπερπατήσω μετά από εκείνο το ατύχημα το 1993, που γέλαγα και έτρεχα σαν παιδί, που τα μαλλιά μου ήταν
αχτένιστα και το φόρεμά μου το έπαιρνε ο άνεμος, που δεν είχα έγνοιες.
Σκέφτομαι τον πόνο και την αγωνία που με είχαν κυριεύσει, την ώρα που
χάριζα στον άντρα μου την Άννα, το πρώτο μας παιδί, και τη χαρά που πήρα βλέποντας το κεφαλάκι της, τα λαμπερά της μάτια. Το ίδιο και με τον
Άγγελο και την Αγάπη, τα δίδυμα, όταν άνοιξα τα μάτια μου στο κρεβάτι
του νοσοκομείου και τα πήρα στα χέρια μου. Ή απλά και μόνο το γεγονός
ότι είδα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν, τον άντρα μου να γερνάει.
Ναι, τώρα είμαι σίγουρη. Η ευτυχία δεν βρίσκεται στο χρήμα ή στην επιτυχία, ούτε κάπου μακριά. Είναι γύρω μας, είναι κοντά μας και στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Μας περιτριγυρίζει. Είναι αυτό που ονομάζουμε «απλά, καθημερινά και μικρά».
Είμαι τυχερή που έζησα, που έφτασα ως εδώ. Είμαι πραγματικά χαρούμενη και δεν μετανιώνω για τίποτα!

Οι συνταγές της ευτυχίας
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Χρύσα Γκιόκα

Συνταγή ευτυχίας
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ. Βασικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει συνταγή, για να γίνει κανείς ευτυχισμένος. Δεν θα
ήθελα να υπάρχει συνταγή. Γιατί η συνταγή σε περιορίζει. Πρέπει να
βάλεις συγκεκριμένα υλικά, με συγκεκριμένη σειρά. Πρέπει να ακολουθήσεις συγκεκριμένα βήματα. Εγώ, λοιπόν, λέω ότι μπορείς να είσαι ευτυχισμένος, χωρίς βήματα. Η ευτυχία δεν χρειάζεται προεργασία ή εκτέλεση. Η ευτυχία η δικιά σου δεν χρειάζεται να εξαρτάται από
κάτι. Ή τουλάχιστον η ευτυχία η δικιά μου. Δεν χρειάζομαι αφορμή ή
αιτία, για να είμαι ευτυχισμένη. Ζω. Υπάρχω. Σκέφτομαι. Μπορώ να
πω ότι μου είναι ήδη αρκετά.
Η ευτυχία δεν είναι κάτι μακρινό και άπιαστο. Όχι, με τον τρόπο που
την αντιλαμβάνομαι εγώ. Η ευτυχία είναι κάτι απλό, άμεσο. Αν έπρεπε, όμως, να δώσω μια οδηγία, τότε αυτή θα ήταν: «Κάνε αυτό που
θες, με αυτά που έχεις. Μην ζητάς παραπάνω!». Τις περισσότερες φορές είναι υπεραρκετά!

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

153

ΚΕΙΜΕΝΟ

Μελίσσα Παπαδοπούλου

Σοκολατένιες καρδούλες
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1
Υλικά:
1 κουταλιά της σούπας πονηριά
2 γεμάτες κούπες γέλιο
1 μπολ με αλληλεγγύη
1 κούπα καλοί φίλοι
300 γρ. παιχνίδι
500 γρ. amore
150 γρ. τρυφερότητας
1 μπολ με αγάπη
5 φράουλες
και φυσικά σοκολάτα!
Εκτέλεση:
1. Παίρνουμε ένα κατσαρολάκι και βάζουμε το μάτι στο 2. Ρίχνουμε
μέσα τα 500 γρ. amore και αρχίζουμε να ανακατεύουμε. Μετά από
5 λεπτά ρίχνουμε μέσα και το γέλιο. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να δούμε ένα ροδοκόκκινο χρώμα στο μείγμα. Δοκιμάστε, όμως,
το μείγμα, πριν κλείσετε το μάτι. Η γεύση του πρέπει να είναι γλυκιά, αλλά και λίγο αλμυρή ταυτόχρονα.
2. Ρίχνουμε μέσα στο μπολ με την αγάπη, την κούπα με τους καλούς φίλους και περιχύνουμε την τρυφερότητα από πάνω. Παίρνουμε μια σπάτουλα ειδική και ανακατεύουμε, χωρίς να κολλάει το μείγμα στα τοιχώματα του μπολ. Μόλις το μείγμα αρχίσει να ομογενοποιείται, ρίχνουμε το κουταλάκι με την πονηριά, τα 300 γρ. παιχνίδι και τη σοκολάτα.
Μετά από 15 λεπτά σταματάμε το ανακάτεμα. Το μείγμα μας πρέπει να
είναι πηχτό και ρευστό. Το βάζουμε στην κατάψυξη για δύο ώρες.
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3. Ό
 ταν το βγάλουμε, το πασπαλίζουμε με τρούφα σοκολάτα. Για το
σερβίρισμα ψιλοκόβουμε φράουλες σε ένα πιάτο και τις τοποθετούμε
ανάμεσα στις σοκολατένιες καρδούλες. Να θυμάστε, όμως, όσο πιο
πικρό είναι το γεύμα που φάγατε προηγουμένως, τόσο πιο πολύ θα
απολαύσετε και θα βρείτε την ευτυχία στις καρδούλες σας!
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ντορίνα Ξένου

Συνταγή ευτυχίας για όλους
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: Ορίζεται ανάλογα με το πόσο μακριά θέλει κανείς να φτάσει.
Υλικά:
1 φλιτζάνι ανταπόκρισης
στο ενδιαφέρον του καθενός προς τον άλλο
1 κουταλιά της σούπας κατανόηση
1 κουταλιά της σούπας εμπιστοσύνη
50 γρ. συγχώρεση
100 γρ. υπομονή
200 γρ. αλληλοϋποστήριξη
300 γρ. χαρά
1 κουταλάκι του γλυκού έκπληξη, μυστήριο
Εκτέλεση:
Παίρνουμε ένα μεγάλο βαθύ μπολ για να ρίξουμε από πάνω το φλιτζάνι ανταπόκρισης στο ενδιαφέρον του καθενός προς τον άλλο. Πάνω από αυτό, προσθέτουμε την κουταλιά της σούπας κατανόηση. Βάζουμε σε ένα μίξερ 50 γρ. συγχώρεσης, τα 100 γρ υπομονής και τα
200 γρ. αλληλοϋποστήριξης. Τα χτυπάμε με το μίξερ στη δυνατή ρύθμιση. Στη συνέχεια, παίρνουμε τα προϊόντα του μίξερ και τα ρίχνουμε στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά. Τέλος, προσθέτουμε τα 300 γρ.
χαράς και την κουταλιά της σούπας εμπιστοσύνης. Τα ρίχνουμε όλα
σε ένα ταψί και το βάζουμε στο φούρνο για 45 λεπτά, στους 150 βαθμούς. Μόλις δούμε ότι έχει ψηθεί καλά, το βγάζουμε από τον φούρνο. Τέλος, πασπαλίζουμε γύρω γύρω με το 1 κουταλάκι του γλυκού
έκπληξης – μυστηρίου, που θα δημιουργήσει μια ιδιαίτερη γλυκιά
και πικάντικη γεύση.
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Χρόνος Παρασκευής:
Μια ζωή.
Κόστος:
Όλη η ψυχική δύναμη που μπορεί να διαθέτει ο καθένας.

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

157

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ειρήνη Μανιώτη

Τα τσουρεκάκια της ευτυχίας
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 5
Υλικά:
1 δόση ειλικρίνειας
1 κουταλάκι του γλυκού μέλι, για να αντισταθμίσει την πίκρα που προσθέτει η ειλικρίνεια.
1 κούπα καρύδια, που θρέφουν τον εγκέφαλο και βοηθούν τη σκέψη.
1 ποτήρι λιωμένη αγάπη
3 κουταλιές της σούπας αντοχή στις ακραίες θερμοκρασίες και στις
αντίξοες συνθήκες
2 κουταλιές της σούπας επιμονή
Ξύσμα από ένα πορτοκάλι
1 σέσουλα σεβασμό
3 σταγόνες δάκρυα
1 πρέζα ζάχαρη ανάμεικτη με φόβο για να ζήσεις γλυκά ακόμη και τους
πιο μεγάλους φόβους σου.
2 κουταλιές Merenda (γιατί, ως γνωστόν, κανείς δεν μπορεί να της
αντισταθεί)
1 κούπα περιπέτεια
3 κουταλιές της σούπας χαρά
Εκτέλεση:
Προσθέτουμε σιγά σιγά όλα τα υλικά. Ανακατεύουμε δυνατά για πέντε λεπτά μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί. Πλάθουμε τη ζύμη για
δύο λεπτά και κατόπιν φτιάχνουμε δύο ανθρώπους, με χέρια, πόδια,
μάτια, μύτες, τα πάντα, και τους ενώνουμε τα χέρια. Το δεξί του κοριτσιού και το αριστερό του αγοριού, και τους βάζουμε στην κατάψυξη. Τους αφήνουμε εκεί για μία ώρα και στη συνέχεια, τους βάζουμε
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στον φούρνο στους 180 βαθμούς με αέρα, για μία ώρα. Τους βγάζουμε.
Έτοιμοι για απόλαυση!
Για μεγαλύτερη απόλαυση:
Αν είστε τυχεροί και τα ζυμάρια σας, όταν ψηθούν, συνεχίζουν να κρατούν τα χέρια τους, έστω καμένα, να ξέρετε πως η συνταγή σας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Αν πάλι χωρίστηκαν, δεν πειράζει. Δοκιμάστε
ξανά αλλάζοντας λιγάκι τις αναλογίες, αλλά βάζοντας όλα τα υλικά.
Βαθμός απόλαυσης: 5
Κόστος: Ανεκτίμητο
Χρόνος Προετοιμασίας: Μια ζωή!
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Φάνης Κουρουπέτρογλου

Τούρτα ευτυχίας με μπισκότα
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 3
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Πηρουνάκια: 5
Υλικά:
200 γρ. διασκέδαση
1 συσκευασία αξέχαστες εμπειρίες
1 πακέτο μπισκότα φιλίας
2 κουτ. του γλυκού όνειρα
1 κουταλιά της σούπας επιτυχίες
500 γρ. φόβοι θρυμματισμένοι
300 γρ. ελαττώματα
300 γρ. αδυναμίες
Μερικές κουταλιές του γλυκού θάρρος και ελπίδα
3 αυγά (χωριστά η αγάπη από τον έρωτα)
600 γρ. αγάπη
300 γρ. τρυφερότητα
300 γρ. χαρά
Εκτέλεση:
Για το παντεσπάνι: Σε ένα μπολ βάζουμε τα ελαττώματα, τους φόβους
και τις φορές που αισθανθήκαμε αδύναμοι, και ανακατεύουμε δυνατά.
Αφού το μείγμα ομογενοποιηθεί, το τοποθετούμε σε φόρμα και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 1800 C. Το κάνουμε για αρκετή ώρα, μέχρι να γίνει σκληρό. Στη συνέχεια, το ραντίζουμε με θάρρος και ελπίδα, για να φύγει η πικρή γεύση και να μαλακώσει ο πόνος. Έτσι έχουμε μια γερή βάση για το γλυκό μας.

160

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

Για τη σοκολάτα: Χωρίζουμε την αγάπη από τον έρωτα. Βάζουμε τον
έρωτα στην άκρη. Θα τον χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Σε ένα μπολ
ανακατεύουμε την αγάπη με την τρυφερότητα και τη χαρά. Σε ένα άλλο, τη διασκέδαση και όλες τις αξέχαστες εμπειρίες, και σιγά σιγά θα
τα αναμείξουμε απαλά, μέχρι να έχουμε ένα παχύρευστο μείγμα. Για
έξτρα γεύση και υφή, προσθέτουμε τα μπισκότα της φιλίας που έχουμε
κόψει σε μικρά κομμάτια, όσα οι φίλοι και οι άνθρωποι που αγαπήσαμε. Στη συνέχεια, βάζουμε το μείγμα της σοκολάτας πάνω από το παντεσπάνι και βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για μισή ώρα, ώστε να αφήνει μια ευχάριστη δροσερή αίσθηση.
Για τη διακόσμηση: Πρώτα χτυπάμε τον έρωτα στο μπλέντερ, για να
φτιάξουμε τη μαρέγκα. Έπειτα, βέβαια, είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε τα όνειρα, τις επιτυχίες και ό,τι επιθυμούμε για να διακοσμήσουμε και να αναδείξουμε το γλυκό.
Το γλυκό μας είναι έτοιμο να το απολαύσουμε με παρέα!
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ιωάννα Λαγωνίκα

Συνταγή της ζωής
ΠΙΡΟΥΝΑΚΙΑ: 5
Υλικά:
Αγάπη
Όνειρα
Χαμόγελα
Δάκρυα
Δυσκολίες
Μελωδίες
Μαγεία

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 5

Εκτέλεση:
Πρώτα πρώτα φτιάχνετε τη βάση του γλυκού με 10 κουταλιές αγάπης. Για
να το καλύψετε, θα βάλετε από πάνω όσα όνειρα έχετε μέσα στο βαζάκι, και
θα το αλείψετε με πολλά χαμόγελα. Αλλά, επειδή δεν αρέσουν σε όλους
τα πολύ γλυκά κέικ, θα ρίξετε 5 κουταλιές δάκρυα και από πάνω μερικά
τρουφάκια δυσκολιών. Για να τελειοποιήσετε το γλυκόξινο κέικ σας, θα
ρίξετε το ζουμί μελωδιών πάνω στα τρουφάκια δυσκολιών και, τέλος, λίγη
από τη σκόνη μαγείας. Θα το βάλετε σε φούρνο που έχει ζεσταθεί για τριάντα λεπτά και μετά στο ψυγείο για άλλη μισή ώρα.
Το μόνο που έμεινε είναι να το δοκιμάσετε χωρίς φόβο.
Μικρή βοήθεια:
Μην αφήσετε ούτε ένα υλικό απ’ έξω!

Ένας χρόνος φεύγει...
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Μαρία Βηδενμάιερ - Αμοιρίδη

Χριστούγεννα 2015
ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ, όταν
ήμουν ακόμα μικρή. Και θα ρωτήσει κανείς πώς γίνεται να τα θυμάμαι.
Ανέκαθεν τα Χριστούγεννα ήταν η αγαπημένη μου εποχή. Μην φανταστείτε ότι έχω καμιά ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία, το αντίθετο θα
έλεγα, όμως πάντα λάτρευα τον Αϊ Βασίλη, αν και δεν πίστεψα ποτέ ότι
υπάρχει, τα δώρα, τον κόσμο που μαζευόταν στο σπίτι, ότι μέναμε ως
αργά ξύπνιοι, πράγματα που τώρα μου φαίνονται σαχλά (δεν βρίσκω
καλύτερη λέξη, για να τα περιγράψω). Αυτό που λατρεύω μέχρι και
σήμερα στα Χριστούγεννα είναι μια ζεστασιά που νιώθουν όλοι οι άνθρωποι μέσα τους. Που, αν και κάνει παγωνιά έξω, μέσα στις καρδιές
των ανθρώπων υπάρχει μια φλόγα που τους ζεσταίνει και όλοι περπατάνε χαρούμενοι στους δρόμους και φιλιούνται και αγκαλιάζονται
συνέχεια, πιστοί και μη. Και ένα πράγμα που λατρεύω είναι οι αγκαλιές. Σε ζεσταίνουν! Σήμερα, όμως, καθώς ήμουν στη Ερμού, ψωνίζοντας με το λιγοστό χαρτζιλίκι που πήρα στα γενέθλιά μου, και απέναντι μου είχα την πλατεία Συντάγματος, θα έλεγα λίγο κιτς στολισμένη, είδα την πιο φρικτή εικόνα! Οι άνθρωποι ήταν, όντως, ζεστοί και
χαρούμενοι, όπως κάθε Χριστούγεννα, όμως, κάτω στον κρύο δρόμο
ξαπλωμένοι βρίσκονταν δύο άνθρωποι και, πιο πέρα, τρία σκυλιά να
αργοπεθαίνουν.
Και ενώ, εσύ βγαίνεις από το ένα μαγαζί και τρέχεις γρήγορα να μπεις
στο άλλο, για να μην παγώσεις, εκείνοι αργοπεθαίνουν στον δρόμο
από το κρύο, από την αϋπνία, από την ασιτία. Και εσύ δεν σταματάς
ούτε λεπτό. Δεν σταματάς να τους κοιτάξεις. Δεν τους πηγαίνεις. Δεν
τους δίνεις ούτε ένα πιάτο φαγητό. Το μόνο που ζητάνε είναι ένα πιάτο
φαγητό. Και εσύ, που υποκρίνεσαι ότι υπάρχει Θεός και πιστεύεις σε
εκείνον, δεν σταματάς. Και όλη σου τη ζωή προσεύχεσαι και ποτέ δεν
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τηρείς αυτά που η (δήθεν) θρησκεία σου διδάσκει. Και εσύ «άγνωστε,
Θεέ» που όλοι πια σε επαινούν, εσύ που (τάχα μου) υπάρχεις, γιατί
δεν σώζεις; Όχι, εμένα, αλλά αυτούς. Αφελείς! Κουτοί!
Σταμάτα να προσεύχεσαι και κάνε κάτι πρακτικό! Κάνε κάτι που θα
βοηθήσει πραγματικά! Σώσε κάποιον! Δώσε ζωή! Και μην μου πεις,
πως μόνο ο Θεός δίνει και παίρνει ζωές, γιατί το ξέρουμε κι οι δυο
πως δεν ισχύει. Όταν πας σπίτι σου και ανοίξεις την τηλεόρασή σου
και προσευχηθείς για όλες τις ζωές, που χάθηκαν λόγω μιας θρησκείας, σκέψου πόσες ζωές χάνονται, επειδή εσύ πιστεύεις φανατικά σε μια
θρησκεία, που πολλές φορές κάνει κακό. Πριν προσευχηθείς, σκέψου
μήπως υπάρχει κάτι πιο πρακτικό να κάνεις!
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ειρήνη Μανιώτη

Ένας χρόνος φεύγει
ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΑ ΓΙΑ
ΕΚΕΙΝΗ. Αυτά τα Χριστούγεννα ήταν μοναχικά. Είχε αφοσιωθεί τόσο πολύ στη δουλειά της, που είχε χάσει επαφή με κάθε φίλο και συγγενή. Ήταν μόνη. Και δυστυχώς δεν το είχε καταλάβει έγκαιρα. Τον
πρώτο καιρό είχαν αραιώσει απλά τα τηλεφωνήματα που δεχόταν, αλλά αυτό δεν την είχε απασχολήσει ιδιαίτερα. Εξάλλου, εκείνο τον καιρό πάλευε να κερδίσει προαγωγή στη δουλειά της. Και στη συνέχεια,
έπρεπε να αποδείξει σε όλους ότι πραγματικά άξιζε.
Τώρα όμως, έξι μήνες μετά, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ήταν μόνη της.
Είχε πάρει τηλέφωνο όλους τους φίλους που της είχαν απομείνει.
Όλοι όμως της έκλεισαν την πόρτα, όπως είχε κάνει κι εκείνη στο παρελθόν, όταν εκείνοι είχαν ανάγκη. Είχε αρνηθεί την πρόταση της μητέρας της να αλλάξουν μαζί τον χρόνο, γιατί αυτό προϋπέθετε την πολυήμερη απουσία της από τη δουλειά της. Ήταν εργασιομανής, ήθελε
δεν ήθελε, αυτό έπρεπε να το παραδεχτεί.
Τα πράγματα είχαν φτάσει στα άκρα. Άνοιξε το ψυγείο και έβγαλε ένα
μπουκάλι καλό γαλλικό κρασί. Το είχε φυλαγμένο για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, αλλά, αφού κανείς δεν θα την τιμούσε με την παρουσία
του, δεν είχε σημασία. Η ώρα πλησίαζε έξι. Έξω είχε νυχτώσει. Από το
μπαλκόνι διέκρινε γιορτινά φωτάκια και άκουγε μουσικές από τα μαγαζιά του δρόμου. Το σπίτι της βρισκόταν στο κέντρο, στο λόφο του «Στρέφη». Είχε φοβερή θέα τον Λυκαβηττό. Ωστόσο, κάθε μέρα έβλεπε και
άσχημες εικόνες. Αυτές οι εικόνες, ξαφνικά, κατέκλυσαν τη μνήμη της,
άνθρωποι να ψάχνουν τα σκουπίδια, ναρκομανείς, αλλοδαποί, έμποροι
ναρκωτικών. Κάθε μέρα που περνούσε με το αυτοκίνητο της από την
Πλατεία Ομονοίας ή περπατούσε στο κέντρο, έβλεπε αυτές τις εικόνες.
Εκείνη τη στιγμή άρχισε να αναρωτιέται τι μπορεί να έκαναν εκείνοι
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αυτή τη μέρα. Ήταν κι εκείνοι άνθρωποι, μόνοι, ως επί το πλείστον,
άνθρωποι που δεν είχαν καν σπίτι ή οικογένεια.
Αυτά σκεφτόταν για ώρα, ενώ έπινε το κρασί της, και χωρίς καλά καλά να το καταλάβει, βρέθηκε στον δρόμο να περπατάει, σφίγγοντας το
παλτό και την τσάντα, επάνω της, για να εμποδίσει το δριμύ ψύχος να
διαπεράσει τη ραχοκοκκαλιά της.
Ήθελε να δει κόσμο, να μιλήσει, να χαμογελάσει. Σχεδόν, όλα τα μαγαζιά τώρα είχαν κλείσει. Στον δρόμο ελάχιστοι άνθρωποι πηγαινοέρχονταν, φορτωμένοι με τα ψώνια της τελευταίας στιγμής για το αποψινό δείπνο, το τελευταίο του 2015 και το πρώτο του 2016.
Χωρίς να το καταλάβει είχε φτάσει στο Κολωνάκι. Εκεί ο κόσμος ήταν
περισσότερος και τα μαγαζιά ανοιχτά, στολισμένα, περιμένοντας τους
θαμώνες, που θα γιόρταζαν εκεί την αλλαγή του χρόνου.
Φαινόταν παράταιρη, μόνη της όπως ήταν. Παντού γύρω της έβλεπε χαρωπές κυρίες, ζευγαράκια, παιδιά και γονείς... Μπήκε στο πρώτο άδειο κατάστημα που βρήκε μπροστά της και παρήγγειλε ένα βαρύ
ποτό να πιει. Δεν το συνήθιζε, αλλά το είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή.
Ζήτησε κι ένα τσιγάρο από τον μπάρμαν. Ούτε αυτό το συνήθιζε. Κι
εκείνη τη στιγμή, μπήκε μέσα ένας αποστεωμένος άντρας. H όψη του
ήταν ταλαιπωρημένη. Δεν φαινόταν πολύ μεγαλύτερός της. Ο άνδρας
πλησίασε τον μπάρμαν και του ευχήθηκε, στη συνέχεια, όμως, αντί να
ζητήσει ένα ποτό είπε κάτι πολύ διαφορετικό.
«Έχω τρεις μέρες να φάω, ρε φιλαράκι, μήπως σου περισσεύει κάτι;»
Ο μπάρμαν πήγε να τον διώξει αμέσως μόλις άκουσε τη φράση του,
ωστόσο εκείνη που καθόταν λίγα μέτρα πιο δίπλα, ακούγοντάς τον
ανατρίχιασε και, καθώς ο αποστεωμένος άντρας απομακρυνόταν, φώναξε: «Στάσου!»
Έδωσε εντολή στον μπάρμαν να του ετοιμάσει κάτι φαγώσιμο, και τον
φώναξε να καθίσει μαζί της.
Συζητούσαν για ώρα. Ο άνδρας είχε πλέον χορτάσει και άκουγε γεμάτος ευγνωμοσύνη τα όσα έλεγε η απελπισμένη κοπέλα.
Ύστερα από ώρα κοίταξε το ρολόι της. Είχε 15 λεπτά ακόμη, έως ότου
να τελειώσει ο χρόνος. Ήθελε να παραστεί στην εκδήλωση για την αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα! Έτσι, μαζί με τον άγνωστο νεαρό, που
δεν ήταν πλέον άγνωστος, αφού είχε μάθει τόσα για τη ζωή του, όσα κι
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αυτός για τη δική της, μπήκαν σε ένα ταξί και έφτασαν στο Σύνταγμα.
Είχαν λίγα λεπτά ακόμη. Κάθισαν σε μια άκρη σιωπηλοί και κοιτούσαν τα πάντα γύρω τους. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
10.
Για όλα τα άσχημα που συνέβησαν.
9.
Για όλους τους ανθρώπους που μας πρόδωσαν.
8.
Για τα ψέματα που είπαμε.
7.
Για τις «αμαρτίες» στις οποίες αφεθήκαμε.
6.
Για τους ανθρώπους που μισήσαμε.
5.
Για τα αισθήματα που δεν εκφράσαμε.
4.
Για τους στόχους τους οποίους πέτυχαμε.
3.
Για τις χαρές που ζήσαμε.
2.
Για όλα αυτά που αγαπήσαμε.
1.
Γιατί η ζωή συνεχίζεται!
Για τον αριθμό 1, για το φιλί που της έδωσε ο άλλοτε άγνωστος άνδρας,
μόλις φώτισε τον ουρανό το πρώτο πυροτέχνημα.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ιωάννα Λαγωνίκα

Χριστούγεννα 2015
365, 360, 200, 100, 50, 30, 20, 10, μία εβδομάδα, μία μέρα. Σήμερα! Επιτέλους, μου φαίνεται λες και πέρασε ένας αιώνας! Σήμερα
θα φτιάξει η μαμά τη γαλοπούλα και θα έρθουν όλοι οι φίλοι του μπαμπά, που πάντα με κάνουν να γελάω και τους αγαπώ, γιατί φέρνουν
δώρα, ΠΟΛΛΑ ΔΩΡΑ ή λεφτά πολλά, λεφτά που, στο τέλος, μου κλέβει η αδερφή μου, αλλά δεν πειράζει. Προχθές, έκλεισε και το σχολείο,
που σημαίνει ότι δεν θα δω την κυρία Μελίνα και την Αγγελικούλα
για λίγο ή τον Νικολάκη, αλλά υπάρχουν και τα θετικά. Πρώτο, πρώτο ότι δεν θα ξυπνάω στις 7 το πρωί. Ναι, αυτό είναι καλό, πολύ καλό.
Με όλα αυτά που σκεφτόμουν δεν κατάλαβα ότι η μαμά ήρθε και άνοιξε την τηλεόραση. Τα ίδια κάθε μέρα. «Πώς να γιορτάσουμε με όλα
αυτά που γίνονται;» αναρωτήθηκε η μαμά. Εγώ την πλησίασα και
κοίταξα τα μάτια της. «Γι’ αυτό, ακριβώς, πρέπει να γιορτάσουμε» της
απάντησα και το πίστευα. «Τι διαφορά θα είχε, αν καθόμασταν μόνοι
και δεν κάναμε τίποτα; Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος διαλύεται, οι άνθρωποι διαλύονται και όλα γύρω μας καταστρέφονται. Αν χάσουμε
όλοι την ελπίδα και τη χαρά, τι θα γίνει; Πρέπει να γιορτάσουμε για
αυτούς που σώθηκαν στο Παρίσι και για τα παιδάκια που είναι ακόμα
ζωντανά, να γιορτάσουμε, γιατί γι’ αυτό είναι τα Χριστούγεννα, για τα
μικρά φωτάκια στη μέση του πουθενά, για τις ευχές στα αστέρια, για
την αγάπη και την ελπίδα που χάσαμε, για τη μουσική, για όλη αυτή
τη μαγεία» της απάντησα και εκείνη με αγκάλιασε.
Πρέπει να σκεφτόταν κάτι σοβαρό. Ποιος ξέρει! Εγώ πάντως μόνο τη
γαλοπούλα που μύριζε σκεφτόμουν.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Αλίκη Δερμιτζάκη

Πρωτοχρονιά
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ, γιατί οι άνθρωποι νιώθουν τόσο μεγάλη ένταση, όταν αλλάζει ο χρόνος. Άλλοι
νιώθουν άσχημα γι’ αυτό, άλλοι ενθουσιάζονται. Δεν ανήκω σε καμία
από αυτές τις κατηγορίες. Δεν συμμερίζομαι την άποψη αυτών που πιστεύουν ότι, αφού μπαίνει ο καινούριος χρόνος, θα έχουν καινούριο
χαρακτήρα, θα είναι πιο ευγενικοί, πιο χαρούμενοι, πιο καλοί.
Μπούρδες! Θα είναι πιο καλοί για τις πρώτες δέκα μέρες και μετά θα
γυρίσουν πίσω στον παλιό, στραβό εαυτό τους. Υποκριτές!
Και μετά, είναι και οι άλλοι, που υποστηρίζουν ότι ήταν τόσο τέλεια η
περσινή τους χρονιά, που δεν θέλουν να έρθει η καινούρια. Φοβούνται για το τι κρύβει ο καινούριος χρόνος. Φοβούνται τους κινδύνους,
που μπορεί να συναντήσουν, τη θλίψη ή τον θάνατο, που ίσως και να
βιώσουν στο κοντινό τους περιβάλλον. Φοβούνται να ζήσουν. Φοβούνται. Δειλοί!
Όχι, για εμένα, ο καινούργιος χρόνος δεν έχει κάποια ουσιαστική αξία.
Απλά αλλάζει η ημερομηνία. Αλλά δεν στέκομαι σε αυτό που έζησα.
Ξέρω, ότι μπορεί να έρθει στεναχώρια όπως και χαρά. Κοιτάζω τον
νέο χρόνο ως μια ακόμα εμπειρία, μια ευκαιρία να συναντήσω καινούρια πράγματα. Κάτι βέβαια, που θα έκανα είτε άλλαζε ο χρόνος είτε όχι.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Μαρία Βηδενμάιερ - Αμοιρίδη

Πρωτοχρονιά. Και λοιπόν;
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ και το μόνο
που θέλεις να κάνεις είναι να τσιρίζεις και να κλαις. Και, κάπως έτσι,
πέρασε κάθε μέρα του 2015. Και τίποτα δεν πάει καλά. Και μάλλον δεν
θα πάει, αλλά τότε σκέφτεσαι ότι με τη νέα χρονιά όλα θα αλλάξουν.
Ψέμα! Ένα μεγάλο ψέμα, που όλοι λέμε στους εαυτούς μας.
Η Πρωτοχρονιά είναι απλώς μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Ίσως, λίγο πιο χαρούμενη ή συγκινητική. Μια μέρα είναι και νομίζουμε ότι
θα τα αλλάξει όλα. Πόσο αδύναμα πλάσματα είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Αφελείς. Δυστυχώς, δεν υπάρχει η μοίρα, δεν θα γίνει καλύτερη
η επόμενη χρονιά, θα γίνει αυτό που θέλουμε εμείς. Εμείς ορίζουμε
τη ζωή. Κι αν κρίνω από τη διάθεσή μου, το 2016 μέλλεται φρικτό και
καταστροφικό, αλλά, πού θα πάει, 365 μέρες είναι, θα περάσουν!
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Φάνης Κουρουπέτρογλου

6 ώρες πριν το 2016
ΠΑΕΙ, ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ. Πήγε 18:00, άρα έχουμε ακόμα 6 ώρες πριν από το 2016. Εγώ, όμως, είμαι σκεπτικός. Πώς
περνάνε έτσι οι ώρες, οι μέρες; Πώς περνάνε, έτσι, οι μήνες, τα χρόνια,
οι δεκαετίες; Γιατί τόσο γρήγορα; Ποτέ δεν προλαβαίνω. Και ο χρόνος αδιάκοπα προχωρά και φεύγει με ιλιγγιώδη ταχύτητα από μπροστά μου. Και αφήνοντάς με πίσω, με κοιτά από μακριά και με κοροϊδεύει, που είμαι πιο αδύναμος από αυτόν, που με κάνει ό,τι θέλει. Ναι,
έτσι είναι, είμαστε εξαρτημένοι από τον χρόνο.
Τέλος πάντων, δεν είναι στιγμές για να μελαγχολεί κανείς. Είναι γιορτινές μέρες, έτσι δεν είναι; Όλοι είναι χαρούμενοι και γεμάτοι ελπίδα.
Εγώ είμαι; Γιατί δεν είμαι; Ήταν ένας ωραίος χρόνος, δεν ήταν; Βασικά, θα μπορούσε να είναι και καλύτερος, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα, και αυτό είναι το σημαντικό. Βασικά, για να λέμε και του στραβού
το δίκιο, δεν έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά προσπάθησα αρκετά. Μόνο
που, αν τελικά είχα αφήσει εκείνο το πρότζεκτ για να πάω διακοπές
το καλοκαίρι, θα ήταν όμορφα, και αν είχα πάρει δώρο στα παιδιά για
τα Χριστούγεννα, δεν θα είχα ενοχές, αλλά είχα δουλειά, έτσι δεν είναι; Τώρα που το σκέφτομαι, αν είχα κάνει τα πράγματα που ήθελα
τότε, ο χρόνος που πέρασε θα ήταν πραγματικά υπέροχος, αλλά δεν
ήταν. Αναβολή στην αναβολή, πάει, καταστράφηκαν όλα. Αν, ας πούμε, της είχα πει αυτό που αισθανόμουν, δεν θα ήμουν μόνος μου. Ήθελα να το κάνω, αλλά δεν μπόρεσα. Και τώρα, είμαι στο δωμάτιο μόνος
μου και οι τοίχοι έχουν βαφτεί στο πορτοκαλί χρώμα του ουρανού και
κλαίω, δακρύζω, δακρύζω ασταμάτητα, γιατί είμαι ένα θύμα, ένα θύμα
του χρόνου. Συνειδητοποιώ ότι δεν ζω, αυτοκαταστρέφομαι. Μακάρι
να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω...
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Νάνση Ανδρέου

Μην περιμένεις
ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΥΓΕ και έρχεται ένας νέος. Ο νέος
θα έχει νέες εμπειρίες, νέες αναμνήσεις, νέα άτομα, νέες «περιπέτειες» και αλλαγές. Μπορεί εκεί, που δεν το περιμένεις, να έρθει το καλό ή και το αντίθετο. Δεν ξέρεις αν θα είσαι, αυτός που είσαι ή αν θα
είσαι με αυτούς που είσαι. Κάθε χρόνος φέρνει και τις δικές του αλλαγές, που πολλές φορές δεν τις καταλαβαίνεις. Γίνονται αργά και τις
συνειδητοποιείς, όταν συγκρίνεις αυτό που ζεις με αυτό που είχες ζήσει. Αυτό που λένε όλοι, πως ο νέος χρόνος είναι μια ευκαιρία για ένα
νέο ξεκίνημα, ίσως να είναι λάθος. Αν θέλεις να κάνεις μια αλλαγή,
να την κάνεις τώρα, να μην περιμένεις. Με τον νέο χρόνο και με την
κάθε μέρα, περνάει η ζωή, ενώ γίνονται αργά αλλαγές, που δεν τις καταλαβαίνεις.

Απόκριες
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Νάνση Ανδρέου

Μπεζ κοστούμι και λουστρίνι παπούτσι
ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΗΚΩΘΗΚΕ. Έριξε λίγο νερό
στο πρόσωπό του, έβαλε τον καφέ να βράζει, φόρεσε την τσαλακωμένη
μαύρη μπλούζα και το μπλε του τζιν. Ήπιε δύο γουλιές, πήρε τα κλειδιά και έφυγε. Έφτασε στο μαγαζί με τα αποκριάτικα. Είδε παιδιά, μητέρες να αγοράζουν μάσκες ή στολές. Ήταν και ένας σοβαρός άντρας
με μπεζ κοστούμι, λουστρίνι παπούτσι και χαρτοφύλακα στο χέρι του.
«Τι κάνει εδώ αυτός;» αναρωτήθηκε. Για τον ίδιο λόγο, βέβαια, θα
αναρωτιόταν και ο σοβαρός άντρας, αφού είδε έναν αξύριστο, μαυροφορεμένο άντρα στο αποκριάτικο μαγαζί. Έριξαν μια σύντομη ματιά ο
ένας στον άλλον και συνέχισαν τις δουλειές τους. Ο μαυροφορεμένος
βρήκε μια στολή αρκούδου, ολόσωμη. «Ό,τι πρέπει» σκέφτηκε.
Βιαστικός μπήκε στο αυτοκίνητο. Οδηγούσε γρήγορα, ώσπου έφτασε
στο σπίτι. Η ώρα περνούσε καθώς τηλεφωνούσε ή δεχόταν τηλεφωνήματα σχετικά με τη δουλειά του για να πάρει την αποζημίωσή του,
αφού μόλις είχε απολυθεί.
Βράδιασε. Φόρεσε τη στολή και βγήκε έξω. Ήταν περίεργο να βλέπεις
έναν καφέ αρκούδο στους δρόμους της Αθήνας. Άλλοι τον φωτογράφιζαν, άλλοι απομακρύνονταν. Μετά από αρκετό περπάτημα, έφτασε
σε ένα μαγαζάκι με δυνατή μουσική και χαμηλό φωτισμό, στο οποίο
γινόταν ένα πάρτι μασκέ. Εκείνη τη βραδιά, ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Να είναι ένας ανώνυμος. Καθισμένος σε μια ψηλή,
δερμάτινη καρέκλα χάζευε τον κόσμο. Άλλοι χόρευαν, άλλοι έπιναν, άλλοι συζητούσαν ή χαζογελούσαν. Η ώρα περνούσε. Από ώρα
έβλεπε έναν άντρα που προσπαθούσε να βγάλει τη μάσκα του, αφού
τον ενοχλούσε. «Χα, πόσο γελοίος» έλεγε από μέσα του. Ο άντρας
αυτός κάθισε σε λίγο δίπλα του, στο μπαρ. Παρήγγειλε και ήπιε δύο
τρεις γουλιές. Κοίταξε τον διπλανό του, τον άντρα-αρκούδα. «Καλά,
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δεν ζεσταίνεσαι με αυτό το πράγμα στο κεφάλι σου;» του είπε απότομα. Φαινόταν μεθυσμένος. «Μπα» του απάντησα ξερά. «Τι σε φέρνει εδώ;» συνέχισε. Ο άντρας αρκούδα τον λοξοκοίταξε. Σιγά, γιατί να μην πω... ένας μεθυσμένος άγνωστος είναι, σκέφτηκε και άρχισε «Να... απολύθηκα από τη μοναδική δουλειά που είχα ποτέ μου...
έχω δάνεια και είμαι μόνος». Ο μεθυσμένος αποκρίθηκε «Κουράγιο φίλε μου, κι εγώ είχα μια δουλειά, αλλά τώρα έχω δύο. Με έβαλε ο πεθερός μου βλέπεις σε νέα θέση στην εταιρεία του. Μην σκοτίζεσαι, όλο και κάτι θα βρεις εκεί έξω». Τα λόγια του τον νευρίασαν.
«Μμμ... ναι, ωραία τα λες» απάντησε ο άντρας-αρκούδα. Προτίμησε
να σταματήσει τη συζήτηση εκεί. «Φίλε μου, βγάλε μου λίγο τη μάσκα, με ενοχλεί εδώ και ώρα». «Ορίστε!» Τον κοίταξε. Μα ναι, ήταν
ο κουστουμάτος άνδρας που είχε δει το πρωί. «Χα, ήμασταν στο ίδιο
μαγαζί το πρωί». Ο μεθυσμένος απόρησε. «Τι εννοείς;» Τότε έβγαλε
και ο άλλος τη μάσκα. «Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι» του είπε χαζογελώντας. Ο άντρας-αρκούδος του συστήθηκε «Θωμάς». «Χάρηκα,
Γρηγόρης». «Το πρωί ήσουν πιο σοβαρός, άλλος χαρακτήρας», του
είπε ο Θωμάς. «Λόγω δουλειάς. Μην με βλέπεις όπως το πρωί, δεν
είμαι έτσι εγώ» του απάντησε.
Ο Θωμάς παρατηρούσε το σκισμένο του τζιν και την μπλούζα με τα
καρφάκια. Κοίτα να δεις πως ξεγελιέσαι καμιά φορά, σκεφτόταν. «Βρίσκω δουλειές πολύ εύκολα. Αν θες, να συνεργαστούμε να βρεις μία.
Έχω μέσο, δεν χρειάζεται να έχεις πτυχία και τα σχετικά» είπε ο Γρηγόρης με ένα πονηρό ύφος. Ο αρκούδος του απάντησε ξερά «Όχι.
Δεν μου αρέσουν οι δουλειές τέτοιου είδους» και σηκώθηκε και έφυγε. Έφτασε σπίτι έκανε ένα σύντομο ντους και έπεσε για ύπνο. Πρέπει να είσαι και πονηρός, τελικά, σκεφτόταν καθώς θυμόταν τα λόγια
του Γρηγόρη.
Άλλη μια μέρα ξημέρωσε. Άνοιξε τα μάτια, σηκώθηκε, έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό του, ντύθηκε και ξεκίνησε για την εταιρεία. «Καλημέρα, Μιχάλη» είπε στο παλιό του αφεντικό. «Ήρθα για την αποζημίωση». Το αφεντικό ξαφνιάστηκε. Ούτε «Καλημέρα κ. Δημητρίου»
ούτε «Καλημέρα, αφεντικό». «Ορίστε», του την έδωσε με γρήγορες
κινήσεις. «Καλή συνέχεια!» είπε ο Θωμάς. Ο κ. Μιχάλης δεν τόλμησε να τον κοιτάξει. Απορημένος ο Θωμάς έφυγε. «Μα γιατί τέτοια
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συμπεριφορά;» Κινήθηκε προς το ασανσέρ. Και ενώ περίμενε, άκουσε έντονα από το γραφείο που ήταν πριν λίγο «Καλημέρα κ. Μιχάλη. Καλώς σας βρήκα!» Η φωνή, του ήταν γνωστή. «Καλώς τον νέο
γραμματέα!» Γυρνάει χωρίς δεύτερη σκέψη να δει ποιος ήταν ο αντικαταστάτης του. Μπεζ κοστούμι, λουστρίνι παπούτσι, χαρτοφύλακας.
«Γρηγόρη;»
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ιωάννα Λαγωνίκα

Ο καθρέφτης και η Αλίκη
ΜΠΛΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ και άσπρο σαν τα σύννεφα που ταξίδευε κάθε μέρα ήταν το φόρεμά της και τα μάτια της. Ξανθά και λαμπερά σαν τον ήλιο τα μαλλιά της. Κανείς θα έλεγε ότι η εξωτερική
της εμφάνιση χαρακτήριζε και την ψυχή της με κάθε λεπτομέρεια. Κάθε χρόνο περίμενε να βάλει αυτό το κοστούμι γιατί πάντα ένιωθε ελεύθερη σε αυτό, ένιωθε ότι χανόταν και ο κόσμος γύρω της γινόταν μαγικός, σαν τη χώρα των θαυμάτων.
Το φιογκάκι στα μαλλιά της σαν την αθώα και γλυκιά ψυχή της και
στα γαλανά μάτια της όλα τα όνειρά της, καθαρά σαν να σου τα έλεγε εκείνη δυνατά. Βλέποντας τα μαύρα παπούτσια της που είχαν γίνει καφέ, και τις άσπρες κάλτσες της που είχαν γίνει μαύρες, καταλάβαινες ότι είχε μόλις γυρίσει από ένα από τα μακρινά της ταξίδια. Και
βέβαια, ήταν και το χαμόγελο που έλαμπε και σε τραβούσε για να την
ακολουθήσεις σε εκείνο το μέρος που πάντα γύριζε πίσω με το φόρεμά της γεμάτο λάσπες.
Είναι μόνο ένα κοστούμι ενός χαρακτήρα, θα έλεγε κάποιος, αλλά κοιτώντας την εγώ μπορούσα να δω τον χαρακτήρα να ζωντανεύει, και
μπορεί να είμαι μόνο ένας καθρέφτης, αλλά ακόμα και ένας καθρέφτης θα έβλεπε τη μαγεία γύρω της.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Μαρία Περαθωράκη

Μάσκα συνείδησης
«Μέσα στην πυκνή ομίχλη
εμφανίστηκε η σκιά
ενός άνδρα από τα παλιά»
ΟΙ ΧΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ της έδιναν τον ρυθμό στις ακατανόητες – γι’ αυτήν – και τρομακτικές κραυγές του κορακιού, που συνέθεταν αυτό το μυστήριο τραγούδι. Ένιωθε ο χρόνος να έχει σταματήσει. Τίποτα δεν μπορούσε να κάνει. Είχε παγιδευτεί. Η παγίδα των αγριογούρουνων είχε τραυματίσει σοβαρά το πόδι της και ήταν ανήμπορη να ξεφύγει από τα δόντια της. Έτρεχαν ρυάκια αίματος από τη γάμπα της και
κατευθύνονταν στο καταπράσινο και ζωηρό χορτάρι, το γεμάτο πάχνη.
Οι σταγόνες του αίματος έπαιζαν με τις σταγόνες του νερού ερωτικό παιχνίδι, ενώ παράλληλα παιζόταν παιχνίδι ζωής και θανάτου.
Καθώς, ο άντρας πλησίαζε απειλητικά καταπάνω της, πλέον φαινόταν ξεκάθαρα η μορφή του. Λιγνός, ψηλός και μαυροφορεμένος, αναρωτήθηκε όλο απορία και πόνο στο βλέμμα της: «Αν δεν είναι αυτός,
ποιος μπορεί να είναι, άραγε;»
Ξαφνικά, ενώ είχε αφαιρεθεί, παρατήρησε τις μαύρες αρβύλες που είχαν
ακινητοποιηθεί μπροστά της. Σήκωσε αργά τα μάτια της προς τα πάνω. Πρόσωπο δεν υπήρχε, διαπίστωσε με τρόμο. Φορούσε την κεφαλή ενός αγριογούρουνου. Πιθανότατα αρσενικού με έναν σπασμένο χαυλιόδοντα. Τα μάτια του ζώου ήταν βγαλμένα για να βλέπει την οδύνη των θυμάτων του.
«Τι περιμένει;» σκεφτόταν, ενώ πάλευε να ελευθερωθεί. Δεν άντεξε
και λιποθύμησε. Μια λίμνη αίματος είχε σχηματιστεί στα πόδια της.
Ο κυνηγός παρέμεινε ακίνητος για λίγα λεπτά, χαζεύοντας το λάφυρό
του, ώσπου έβγαλε από την αριστερή του αρβύλα...
Τότε απότομα, πετάχτηκε από το κρεβάτι της τρομαγμένη.

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

181

«Ένας εφιάλτης ήταν» μονολόγησε.
Ο ιδρώτας έκαιγε το πρόσωπό της. Τα μάτια της είχαν μαυρίσει.
«Τι να σημαίνει αυτό το όνειρο, άραγε;» σκέφτηκε, καθώς ακουμπούσε το κεφάλι της στο υγρό μαξιλάρι.
Τι της επιφυλάσσει το μέλλον στην καινούρια της ζωή; Δεν είναι
μπλεγμένη στην παράνομη διακίνηση ζώων; Μήπως όμως υπάρχει
επιστροφή να εξιλεωθεί; Ίσως, η συνείδηση μιλά. Τώρα που ακόμη δεν
είναι αργά.

«Ο χρόνος θα το δείξει
με συγχώρεση θα την τιμήσει
ή με ποινή θα την καταδικάσει
Η ζυγαριά ξέρει πάντα την πλευρά
ακόμη και αν καθυστερεί
περιμένει την κατάλληλη στιγμή.
Το κοράκι πέταξε στα ψηλά και
χάθηκε στα χαμηλά»

Ο παραμορφωτικός
καθρέφτης
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Νάνση Ανδρέου

Παρέα με το τζάμι
ΚΑΦΕΣ, ΒΙΒΛΙΟ, ΠΑΡΑΘΥΡΟ. Τρία πράγματα που χρειάζεται
καθημερινά για να πάει η μέρα του καλά. Ανοίγει το ντουλάπι, παίρνει
τη ζάχαρη. Μια κουταλιά του φτάνει. Κάθεται στην καρέκλα, την αγαπημένη του, αφού συνήθιζε να κάθεται εκείνη. Εκείνη που τον άφησε.
Ούτε η ίδια το ήθελε. Δίπλα ένα κομοδίνο. Ένα ξύλινο, παλιό κομοδίνο που έβαζε τα κοσμήματά της. Πλέον, εκείνος βάζει το βιβλίο της,
το οποίο και διαβάζει κάθε βράδυ.
Η ώρα περνάει ασυναίσθητα. Διαβάζει δίπλα από το παράθυρο, στην
ξύλινη καρέκλα. Δεν θέλει να φαίνεται απ’ έξω και, γι’ αυτό διαβάζει
εκεί το πρωί, όταν το «έξω» αντανακλάται στο τζάμι. Παρατηρεί τον
ουρανό, τα σπίτια, τους ανθρώπους. Τα βράδια, οι δρόμοι αδειάζουν, οι
άνθρωποι φεύγουν. Όταν τον πιάνουν οι σκέψεις, κάθεται εκεί. Πότε
βλέπει τα φώτα της πόλης, πότε ανοίγει ένα παλιό φωτιστικό χαμηλής
φωτεινότητας, για να δει τον εαυτό του στο τζάμι.
2:20. Δεν τον νοιάζει ποιος κυκλοφορεί τέτοια στιγμή έξω. Δεν θέλει να
κοιταχτεί σε έναν συνηθισμένο καθρέφτη, όπου το χρώμα και το σχήμα
αντανακλώνται όπως στην πραγματικότητα. Κοιτάζει το τζάμι, τον εαυτό
του. Οι σκούρες αποχρώσεις τον γεμίζουν, τον περικυκλώνουν. Γι’ αυτόν
σημαίνουν φόβος, λύπη και μελαγχολία. Το σκότος ταυτίζεται με την ψυχική του κατάσταση. Νιώθει πως του συμπαραστέκεται, πως είναι εκείνη
κοντά του. Αλλά, όχι. Υψώνει το βλέμμα του ψηλά. Κλείνει το φως. Βλέπει μονάχα τον ουρανό, τα αστέρια.
Ώρα 3:10. Κοιτάζει επίμονα. Νιώθει πως τα αστέρια θα του μιλήσουν.
Αλλά όχι, τα σύννεφα αρχίζουν να τα κρύβουν. Νιώθει πιο μόνος από
ποτέ. Αυτό το βράδυ περνάει αργά... Κοιτάζεται στον καθρέφτη ή μάλλον στο παράθυρο. Δεν θέλει να δει τον εαυτό του ξεκάθαρα και αληθινά. Μόνο τις σκιές, τον χαμηλό και σκούρο φωτισμό, αφού τον ηρεμούν.
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Ώρα 4:00. Οι σκέψεις τον πνίγουν, τα σύννεφα όλο και πιο πυκνά. Αρχίζει να βρέχει. Νιώθει καλύτερα με τη βροχή, γιατί πιστεύει πως τον
συμπονάει.
Ώρα 5:00. Σταμάτησε να βρέχει. Κοιτάζεται για τελευταία φορά. «Καληνύχτα» του λέει, ελπίζοντας να τη συναντήσει σε κάποιο ακόλουθο
όνειρο.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Θεοδώρα Φιλοπούλου

Καθρέφτης-Συγγενείς: 1-0
ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ την κλασική φράση: «Εσύ,
παιδί μου, μοιάζεις του πατέρα σου ή της μητέρας σου!»;
Εμείς, όταν οργανώνουμε οικογενειακά τραπέζια και καλούμε τους
«αγαπημένους» μας συγγενείς, με το πού βλέπουν νέο αίμα αρχίζουν
την υπερ-ανάλυση της προσωπικότητας, και, φυσικά, για να μην φανούν αγενείς, λένε και την προηγούμενη φράση. Πρέπει να το έχουν
πει, τουλάχιστον 20 φορές και πάνω, ή εγώ δεν ξέρω να μετράω, αλλά με αυτά που ακούω...
Ένας άνθρωπος, όμως, δεν κρίνεται μόνο από τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά αλλά και από τον εσωτερικό του κόσμο. Η αλήθεια είναι πως
δεν πέφτουν συχνά έξω, αλλά και πάλι δεν με ξέρουν σαν Θεοδώρα.
Δεν ξέρω, αν έχει τύχει σε πολλούς να παραμιλάνε, αλλά εμένα ώρες
– ώρες μου γίνεται συνήθεια, ειδικά όταν πιάνω κουβέντα με τον καθρέφτη. Όταν δεν νιώθω καλά, η παρηγοριά μου είναι ο καθρέφτης.
Γιατί; Γιατί μπορώ μέσα από αυτόν να βρω τον εαυτό μου. Γιατί το να
κοιτάω κατάματα το πρόσωπό μου, με κάνει να σκέφτομαι και να αναλύω όλα αυτά, που πράττω και νιώθω και, όταν ολοκληρώνω αυτή την
ιστορία, αρχίζει το παραμιλητό και κάποια στιγμή τελειώνει, φαντάζομαι, όταν κουραστώ. Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο υπερβολικά τα πράγματα! Ωστόσο, ένας καθρέφτης, ένας αληθινός, όχι παραμορφωτικός
καθρέφτης, που βλέπεις μέσα απ’ αυτόν εσένα, γιατί όλοι ξέρουμε σ’
ένα βαθμό τον εαυτό μας, σε κάνει να νιώθεις ανακούφιση και να κάνεις σκέψεις για κάτι νέο, διαφορετικό, που να το κρατάς σαν στόχο.
Αν ζεις με έναν καθρέφτη, που δεν σε εκφράζει, είναι μια ακόμα μέρα
χαμένη.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Χρύσα Γκίοκα

Αυτοπροσωπογραφία
Η ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ. Δεν ξέρω τι βλέπω. Ο εγωισμός μου δεν μ’ αφήνει να δω. Και δεν νομίζω ότι
θα με αφήσει ποτέ να δω. Κι ακόμα, κι αν με αφήσει να δω, δεν θα με
αφήσει να το πω δυνατά ή να το γράψω. Τέλος πάντων, δεν είναι το τι
θα δω, που με απασχολεί. Γιατί το να αραδιάζεις όλα όσα εσύ θεωρείς
προτερήματα ή ελαττώματά σου, να ασκείς σκληρή κριτική στον εαυτό σου, ή να τον αποθεώνεις, αυτό είναι εύκολο. Λόγια είναι, λέξεις.
Το θέμα μου είναι, τι θα κάνεις μετά. Αφού ασκήσεις την κριτική
σου. Αν θα κάνεις κάτι για όλα, όσα είπες, ή αν απλά τα είπες για
να τα πεις.

Εξομολογήσεις
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ντορίνα Ξένου

Να τα πάρει η θάλασσα...
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ.Πράγματα, τα οποία δεν
έχω μοιραστεί ποτέ με κανέναν. Καθόμουν στα βράχια δίπλα στη θάλασσα. Ήταν ένα χειμωνιάτικο – με καλό καιρό – απόγευμα. Κοίταζα
την ήρεμη θάλασσα, που είχε πάρει αυτά τα θερμά πορτοκαλί χρώματα, ως αντανάκλαση του ήλιου. Έκανα μια ενδοσκόπηση της πορείας
του εαυτού μου μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Όλες αυτές οι εμπειρίες που είχα βιώσει... ! Άλλες μου προκαλούσαν φόβο, άλλες αγωνία,
άλλες αναστάτωση, άλλες μελαγχολία, άλλες στενοχώρια. Υπήρχαν,
όμως, και στιγμές για τις οποίες είχα νιώσει αγάπη, αισιοδοξία, χαρά,
ανακούφιση. Η θάλασσα με είχε συνεπάρει με αυτή της την ηρεμία.
Είχε έρθει η ώρα να τα βγάλω από μέσα μου. Δεν θα με άκουγε κανένας. Καλύτερα, βέβαια, για να μην έκρινε αυτά που θα άκουγε.
Αντίθετα, θα έχω τη θάλασσα, που θα μου επιτρέψει να εξομολογηθώ
πράγματα, τα οποία κανείς δεν ξέρει. Θα άφηνα να τα πάρει η θάλασσα μακριά, στον μακρινό ορίζοντα. Τότε, θα ένιωθα πραγματικά την
κάθαρση μέσα μου.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ιωάννα Λαγωνίκα

Πόρτες
Σ’ ΑΓΑΠΩ, ΤΟΥ ΤΟ ΕΙΠΑ, ΤΗΣ ΤΟ ΕΙΠΑ, ΤΟ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΔΥΟ. Το είπε και στον άλλον, πριν φύγει και κλείσει την πόρτα, το
είπε σε πολλούς, το είπε και χωρίς να το εννοεί και, κάθε φορά που
το έλεγε σκεφτόταν τη μικρή και τον μεγάλο, που κάποτε, ήταν ο μικρός της από τη στιγμή που τον αντίκρισε, τον αγάπησε και, από τότε
και μετά από δύο χρόνια σκεφτότανε αυτόν και την αδελφή του. Δεν
ξαναγάπησε ποτέ όπως αγάπησε αυτά τα δύο παιδάκια, τα δύο παιδάκια που τώρα ήταν και τα δύο ευτυχισμένα με τα δικά τους παιδάκια,
με τις δικές τους τρέλες, δουλειές, χαρές, λύπες.
Λύπη, ναι, αυτή ήταν η σωστή λέξη, το σωστό αίσθημα. Λύπη ένιωθε,
όταν είδε τον μικρό της να φεύγει για να πάει στην Αγγλία να σπουδάσει, και φόβο, όταν έφυγε η μικρή της από το σπίτι. Φοβότανε για το
αγγελούδι της, αλλά φοβότανε και για τον εαυτό της, γιατί όσο και αν
την είχανε τρελάνει, τα αγαπούσε. Και τα δύο, και ένιωθε τόσο περίεργα, που τώρα μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια χωρίς φωνές, ή που
μπορούσε να δει ό,τι ήθελε στην τηλεόραση και να φτιάξει φακές, χωρίς να πρέπει να πάει να πάρει γλειφιτζούρια. Δεν είναι ότι δεν της
άρεσαν όλα αυτά, αλλά ήταν λες και άλλαξε όλη η ζωή της, από τότε
που η μικρή έκλεισε την πόρτα και από τότε που ο μεγάλος έφτιαξε τη
δική του πόρτα.

192

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

ΚΕΙΜΕΝΟ

Nάνση Ανδρέου

Το μωσαϊκό
ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Ο ζεστός ήλιος έκαιγε την κ. Αιμιλία,
καθώς ανέβαινε την ανυπόφορη ανηφόρα, γεμάτη με ξερά και κιτρινωπά χόρτα. Ευτυχώς, το είχε συνηθίσει, αφού έπρεπε καθημερινά να
πηγαίνει στην πόλη για δουλειές. Μόνη της ζούσε, σε ένα σπίτι με ξεθωριασμένα γαλάζια παράθυρα και μια ξεφτισμένη πόρτα που την κάλυπταν οι ροδοκόκκινες μπουκαμβίλιες. Αν και μακριά, είχε θέα το
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, το οποίο και θαύμαζε καθημερινά στη
λευκή τσίγγινη καρέκλα της. Το σπίτι ήταν σε απόμακρο και ερημωμένο μέρος, που, αν πέρναγες έξω από αυτό, θα νόμιζες πως ήταν παρατημένο. Πολλές φορές κοίταγε φωτογραφίες.
12 Μαρτίου 1967: σε χορό φορώντας το λευκό της νυφικό, στον γάμο
της. Ήταν ήδη 21.
22 Απριλίου 1973: ο μικρός της γιος καθισμένος στο γαλάζιο παράθυρο έπαιζε με το τόπι.
29 Δεκεμβρίου 1992: όταν ήταν ήδη φαντάρος.
1 Ιουλίου 2005: όταν παντρεύτηκε. Από τότε, δεν είχε άλλες, με τον
γιο της, κάτι που τη στεναχωρούσε, αφού ο γιος της, πλέον, δεν έμενε
μαζί της στο νησί αλλά στο εξωτερικό. Το πολύ, πέντε φορές τον χρόνο, τον έβλεπε. «Ο Λάμπρος μου, το λαμπρό μου το παιδί, έμενε μαζί μου, όταν έφυγε ο Κοσμάς. Θα έμενα μόνη μου, μα ο Λάμπρος ήταν
εκεί. Μου είπε πως δε θα με άφηνε ποτέ μόνη. Το θυμάμαι. Ήταν το
’86. Με βοήθαγε με τις δουλειές, με πήγαινε στην πόλη με τη Vespa,
και ερχόταν πάντα στην ώρα του. Έλεγε πως έφτιαχνα τα καλύτερα
γεμιστά σε όλο το νησί. Αλλά, τώρα, το σούσι και σασίμι, όπως το λέει, τον γοητεύουν περισσότερο. Άλλαξε ο Λάμπρος μου, όταν γνώρισε
την κοπέλα του κι έφυγε. «Με ξέχασε» έλεγε κάθε μεσημέρι, κυρίως όταν ανέβαινε την ανηφόρα. «Αχ, Λάμπρο! Μας ξέχασες! Ξέχασες
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την Ελλάδα, το νησί, το σπίτι. Κοίτα, πώς έγινε το σπίτι! Πώς με άφησες μόνη σε τέτοια ερημιά;» Παραμίλαγε, όταν σφουγγάριζε το μωσαϊκό πάτωμα. Όλα αυτά, ποτέ, δεν του τα έλεγε. Ποτέ, δεν παραπονέθηκε στον Λάμπρο. Τα κράταγε για τον εαυτό της και τον περίμενε.

194

λογοΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝησυχιες 2016

ΚΕΙΜΕΝΟ

Μαρία Περαθωράκη

Το παρελθόν είναι μπροστά
«ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΜΑΣ, άλλοτε για καλό και άλλοτε για κακό» είπε και σχηματίστηκε
ένα ειρωνικό χαμόγελο στο πρόσωπό της. Σήκωσε τα κοκκινισμένα
μάτια της από το έδαφος και κοίταξε κατάματα τα τρία παιδιά της. «Δεν
περίμενα να φτάσει η στιγμή αυτή», είπε με μια αναπάντεχη ανακούφιση. «Βέβαια, βαθιά μέσα μου, το ήξερα ότι, αργά η γρήγορα, καμιά
αλήθεια δεν θα έμενε κρυμμένη κάτω από τις πορφύρες των ψεμάτων μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τίποτα δεν μένει κρυφό στη δίνη του
χρόνου. Όλα τα μυστικά ξεχύνονται ορμητικά κατά πάνω σου και σαν
πλούσια πόλη βάρβαρα σε λεηλατούν».
Επικράτησε απόλυτη σιωπή. Αμήχανα βλέμματα διασταυρώνονταν
στον αέρα και τότε:
«Ίσως να θεωρείται το ψέμα μου αυτό ασυγχώρητο. Όμως, σκεφτείτε τη δική
μου πλευρά. Ό,τι έκανα, το έκανα για να σας προστατεύσω από το να πληγωθείτε. Το ξέρω, ότι ακούγεται σαν μια φτηνή δικαιολογία. Η αγάπη, η αγάπη.
Ορθώς, στο όνομα της αγάπης δεν πρέπει να γίνονται τέτοια «εγκλήματα».
Αλλά στα λόγια είναι πάντα εύκολα, η πράξη, όμως, διαφέρει».
Πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε: «Δεν θα ωφελούσε σε τίποτα να
γνωρίζατε ότι ο πατέρας σας μας παράτησε. Γιατί να στεναχωριέστε
και να θεωρείτε τον εαυτό σας υπεύθυνο; Σε αυτήν την περίπτωση, η
άγνοια είναι πιο ουσιαστική από τη γνώση».
Η πόρτα έκλεισε με δύναμη. Η ανδρική όψη χάθηκε στη σκιά της.
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Στα τυφλά
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Φάνης Κουρουπέτρογλου

Στον κήπο της Εδέμ
ΞΑΦΝΙΚΑ ΝΙΩΘΩ ΔΡΟΣΙΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ. Ναι, όντως, είναι ψηλό χορτάρι γεμάτο δροσοσταλίδες, που άφησε η νύχτα καθώς
έφευγε για να πάρει τη θέση της η γλυκιά αυγή. Βγήκα από το δάσος.
Δεν υπάρχουν γύρω μου δέντρα. Βρίσκομαι σε κάποιο ξέφωτο, μάλλον, αισθάνομαι το φως του λαμπερού ήλιου να μεταδίδει τη ζεστασιά
του, κύτταρο-κύτταρο, πάνω στα χέρια, στο πρόσωπο μου και, από μακριά, ακούω, σαν τραγούδι, τρεχούμενο νερό. Γύρω μου πουλιά και
άλλα μικρά ζώα του δάσους. Οι μικρές τους ανάσες και οι παιχνιδιάρικοι βηματισμοί μού κρατάνε συντροφιά. Ξαφνικά, μπροστά μου, μια
μάζα. Μια ογκώδης μάζα με ύψος πιο πάνω από μένα. Κι άλλη, κι άλλη, περίπου δέκα. Δεν είναι όμως δέντρα, δεν έχουν την τραχιά επιφάνεια του ξύλου. Είναι ψυχρό και γερό υλικό, χαραγμένο εδώ κι εκεί.
Ναι, είναι κολόνες. Στύλοι παλιοί, άλλοι πιο ψηλοί, άλλοι διαβρωμένοι από το πέρασμα του χρόνου. Και πάνω τους ανάγλυφες διακοσμήσεις και αναρριχόμενα φυτά. Πρέπει να είναι χρόνια εδώ. Αιώνες.
Ποιος ξέρει άραγε, τι έχουν δει στεκόμενοι αγέρωχοι σ’ αυτόν τον τόπο; Πράγματα που εγώ δεν θα δω ποτέ!
Ναι, δεν θα τα δω ποτέ αυτά τα πράγματα, που όλοι τόσο θαυμαστά τα
περιγράφουν. Ούτε τοπία εντυπωσιακά, τις λάμψεις του ήλιου στο γαλανό νερό, ούτε της ίριδας τα χρώματα τα μαγευτικά, ούτε τα σαγηνευτικά χείλη, τα χέρια, τα φωτεινά μάτια των ανθρώπων. Είναι μπροστά μου, όλα αυτά, και τόσο μακριά από μένα. Παίζει παιχνίδια μαζί μου η Μοίρα. Και τώρα άνεμος. Φυσάει νέος άνεμος, μια μελωδία
που δεν μπορώ να καταλάβω. Τι λέει, άραγε, με τα γλυκά του λόγια, ο
αέρας στα φυτά; Αυτά του απαντούν με τα θροΐσματά τους. Ίσως απαντήσουν και σε μένα. Τι θέλω εδώ; Πού βρίσκομαι; Φωνάζω στα δέντρα, στα κλαδιά να μου απαντήσουν! Τίποτα. Σκύβω κάτω, στο χορτά-
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ρι, και ρωτάω σιγανά τα φυτά, και πάλι, να μου πουν το μυστικό τους.
Και μου απαντούν!
Σ’ αυτό το γαλήνιο ξέφωτο με τις ασημόχρυσες ηλιαχτίδες, σ’ αυτό το
μέρος είναι οι πύλες του Παραδείσου. Ανοίγω τα μάτια μου και ξαφνικά φως!
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Μαρία Βηδενμάιερ - Αμοιρίδη

Χώρος
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΩ ΣΑΝ ΜΩΡΟ. Μυρίζω ιδρώτα, αίμα. Μυρίζω πόνο. Γλείφω τους τοίχους του στενού δωματίου. Γλύφω τις ρωγμές του.
Γεύομαι το χώμα, το μπετόν, γεύομαι το αίμα που έχει χυθεί. Αναζητώ με τη γλώσσα μου μια έξοδο. Αγγίζω σώματα. Γυμνά, ντυμένα.
Όλα, όμως, πεθαμένα. Δεν μπορώ να βρω ούτε ένα σημείο αδειανού
πατώματος. Μπουσουλάω πάνω σε σώματα που κείτονται στο άλλοτε κρύο και ξύλινο πάτωμα. Το ξέρω πως εκεί θα καταλήξω. Συνεχίζω, όμως, να αναζητώ με τη γλώσσα μου μιαν έξοδο. Ακούω προσεκτικά. Αφουγκράζομαι. Σιωπή. Η σιωπή που συνεπάγεται τον θάνατο. Αναζητώ μια ανθρώπινη ύπαρξη. Αναζητώ λίγο φως. Θυμάμαι,
τότε, που είχα φως. Τότε που είχα ζωντανούς ανθρώπους δίπλα μου.
Θυμάμαι την αίσθηση. Μα τώρα σκοτάδι. Μες το σκοτάδι προσπαθώ
να βρω την έξοδο από την κόλαση. Και συνεχίζω να γλείφω τους τοίχους και να αγγίζω τα σώματα.
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Φωτογραφία
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Μαρία Βηδενμάιερ - Αμοιρίδη

Εναλλακτική Συνταγή Ευτυχίας
ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ. Εκείνες που έκλαψες και γέλασες. Όπως τότε, που κοιμήθηκες στο σπίτι μιας φίλης
σου και έκλαιγες όλο το βράδυ, γιατί η ζωή σου ήταν δύσκολη και
έπειτα γέλαγες με την ψυχή σου και έφτιαχνες ζεστή σοκολάτα με
marshmallows. Τότε, που πήρες την πρωτοβουλία να ψήσεις τα ζαχα-
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ρωτά, για να λιώσουνε, και όλη η παρέα παραδεχόταν το ταλέντο σου
στις γλυκές αλχημείες. Τότε που σε έβγαζαν φωτογραφία με τις πιτζάμες και τα γυαλιά. Τότε, που δεν σε ένοιαζε για το πώς θα έβγαινες
στη φωτογραφία και έκλεινες τα μάτια σου από την υπερβολική δόση
ευτυχίας. Ζεστή σοκολάτα, μια σακούλα πατατάκια και ο αγαπημένος
σου αρκούδος. Η εναλλακτική συνταγή της ευτυχίας.
Είναι και εκείνη, η άλλη στιγμή. Η στιγμή της τρέλας, που χοροπηδάς και τρέχεις και τραγουδάς και χορεύεις μακριά από το σπίτι σου.
Είναι η στιγμή που φοράς τα εσώρουχα της φίλης σου, στα μαλλιά που
μόλις έχεις χτενίσει και φτιάξει για να βγεις. Αλλά δεν σε νοιάζει, γιατί εκείνη η στιγμή, είναι η στιγμή της τρέλας σου. Εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή σου.
Ή τότε, που είσαι στο σπίτι σου με τους ανθρώπους που αγαπάς. Τότε που σε αιφνιδίασαν με τον απροσδόκητο ερχομό τους. Τότε που οι
κολλητοί σου κι εσύ βλέπατε ταινίες και τρώγατε και βγάζατε φωτογραφίες και, χωρίς να μιλάτε, καταλαβαίνατε το ένας τον άλλο. Και πίσω στον τοίχο υπήρχε μια αφίσα που έγραφε: “There is always hope”.
Και εκείνη, μόνο εκείνη, τη στιγμή πιστεύεις ότι υπάρχει ελπίδα για
ευτυχία.
Και τότε, που είσαι στο σχολείο τα Χριστούγεννα και πηγαίνεις στα,
άλλες φορές, γεμάτα γήπεδα και ξαπλώνεις εκεί στο πράσινο, με τον
ήλιο να πέφτει στα μάτια σου, Δεκέμβριο μήνα. Να ξαπλώνεις εκεί με
τις κολλητές σου και να είναι η πρώτη στιγμή που νιώθεις ελεύθερος. Από τη μια, την αίσθηση του γρασιδιού κάτω από το σώμα σου,
και από την άλλη, τα ανοιχτά χέρια που σου δίνουν την αίσθηση ότι
θα απογειωθείς και φυσικά ο ήλιος, η ζέστη που σε κάνουν ελεύθερο, χαρούμενο.
Εκείνες τις στιγμές αναπολείς κοιτώντας τις φωτογραφίες σου. Κοιτάς
στα μάτια σου και βλέπεις την ευτυχία ή τη δυστυχία. Βλέπεις αυτές
τις φωτογραφίες και προσπαθείς να ξαναπετύχεις τη συνταγή της ευτυχίας, μόνο που αυτή συνέχεια αλλάζει.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Ειρήνη Μανιώτη

Ο ήλιος δεν δύει ποτέ το ίδιο
ΜΙΑ ΚΑΥΤΗ ΚΟΥΠΑ ΤΣΑΪ. Γυαλιά ηλίου. Ένα ζεστό πανωφόρι. Ένα μάλλινο κασκόλ. Κι ένα καλό βιβλίο. Αυτά είναι τα μόνα πράγματα που χρειάζεσαι για να απολαύσεις το μαγευτικό, χειμωνιάτικο ηλιοβασίλεμα. Ναι, όταν ο βοριάς καθαρίζει τα σύννεφα από τον ορίζοντα, η δύση του ήλιου μες τη θάλασσα είναι μαγευτική.
Χαλάρωση. Απόλυτη χαλάρωση! Ένα όμορφο τοπίο είναι αυτό που
θα σου φτιάξει τη διάθεση, που θα σε κάνει να ξεχάσεις όλη την
κούραση και τα παράπονα μιας δύσκολης μέρας. Από την άλλη,
το κάθε τοπίο θα το συνδέσεις με την παρούσα κατάσταση της ζωής σου. Η εικόνα θα γίνει ένα συνονθύλευμα καταστάσεων και συναισθημάτων και, επειδή ο ήλιος δεν δύει ποτέ το ίδιο, κάθε φορά που θα συλλογίζεσαι την εικόνα αυτή, θα ταυτίζεσαι και με την
κατάσταση.
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Κι έτσι, λοιπόν, ένα τέτοιο απόγευμα μπορεί να γίνει το πιο τρελό σου
όνειρο πραγματικότητα είτε είσαι μια απελπισμένη ερωτευμένη, είτε
μία απηυδισμένη εργαζόμενη, είτε έχεις σιχαθεί πλέον όλα τα παιχνίδια που σου παίζει η μοίρα... όλα είναι εφικτά! Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, εγώ εκείνο το απόγευμα ήμουν και τα τρία.
Μέχρι που χτύπησε το κουδούνι... Και το τηλέφωνο...
Ναι, μπορώ να πω με σιγουριά ότι εκείνο το απόγευμα μου άλλαξε
τη ζωή. Δεν ήξερα πού να πάω πρώτα. Τελικά σήκωσα το τηλέφωνο.
Νέα δουλειά. Αυτό σημαίνει νέες προοπτικές. Μακριά από όλα και
όλους. Στο Ντουμπάι.
Και μετά πήγα στην πόρτα. Λουλούδια και μια κάρτα με συγγνώμη.
Έσκυψα, τα σήκωσα και γύρισα να μπω μέσα. Ή μάλλον καλύτερα, αυτό σκόπευα να κάνω μέχρι να με αγγίξει... Ναι, με άγγιξε και το ήξερα
ότι ήταν εκείνος! Με φίλησε με τόσο πάθος. Και ήξερα πως αυτή ήταν
η νέα αρχή που τόσο καιρό πρόσμενα.

