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Έρεηο ζθεθηεί πνηέ λα πεξάζεηο εθείλε ηε γξακκή πνπ νξίδεη ηελ 

θαλνληθόηεηα ζνπ; Δγώ ηελ πέξαζα. ρη κηα, αιιά αξθεηέο θνξέο. Αλ 

απηό κε θάλεη ηξειή; Φαληάδνκαη όζν θαη εζέλα ινγηθό ην όηη δελ 

ηελ έρεηο πεξάζεη. Πξνζπάζεζα αξθεηέο θνξέο λα δηαηεξήζσ ην κπαιό 

κνπ ζηα θπζηνινγηθά ζνπ επίπεδα θξαηώληαο κηα ξνπηίλα πνπ 

θαηλνκεληθά ζα κε βνεζήζεη λα κελ μεθύγσ. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

απηή ε ξνπηίλα γίλεηαη κε ηέηνην ςπραλαγθαζκό πνπ ηειηθά αξρίδσ λα 

πηζηεύσ πσο όλησο ηξειάζεθα.  

 

ζνη δελ κε μέξνπλ κε ζεσξνύλ πεξίεξγε. Σπλήζσο θπθινθνξώ 

αηεκέιεηε, ηα κάηηα κνπ είλαη κνλίκσο πγξά έηνηκα λα μεζπάζνπλ θαη 

ε θαξδηά κνπ ρηππάεη ζε ξπζκνύο πνπ νη ππόινηπνη δελ κπνξνύλ λα 

πηάζνπλ. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαηαθέξλσ λα ηνπο αγλνώ όκσο 

εθείλνη ζπλερίδνπλ θαη κε παξαθνινπζνύλ.  

 

Μνλάρα ε ζάιαζζα κε θιείλεη κέζα ηεο θαη θαηαιαβαίλεη. Φηάλσ ζηελ 

αθξνζαιαζζηά θαη εθεί πνπ νη άιινη βξέρνπλ ηα πόδηα ηνπο εγώ 

μαπιώλσ αληίζεηα από όηη ζπλεζίδνπλ, κέρξη ην θεθάιη κνπ λα ληώζεη 

ην ράδη ηεο. Τα ιόγηα ηεο θηάλνπλ ζηα απηηά κνπ ςηζπξίδνληαο 

πληγκέλα επραξηζηώ πνπ επηηέινπο βξέζεθε άλζξσπνο πνπ αληί λα ηελ 

παηάεη απνθάζηζε λα ηελ αθνύζεη. Άιιεο θνξέο ηπιίγεη ηα καιιηά κνπ 

θαη γίλνληαη θύθηα πνπ πξνζπαζνύλ λα εγθισβίζνπλ ηα βόηζαια θαη 

άιιεο ηα απιώλεη αθήλνληαο κηα καύξε θειίδα ζηνλ ράξηε ηεο.  

 

Σηελ αξρή ζπλαληνύζα θόζκν γύξσ πνπ θνηηνύζε ηελ πεξίεξγε κα κε 

ηνλ θαηξό νη πεξίεξγνη ράζεθαλ. Τν λεξό είλαη πάληα δεζηό θαη ην 

θύκα αλεπαίζζεην, θαληάδνκαη πσο γηα ηνπο θπζηνινγηθνύο θαη απηό 

ζα απνηειεί πξόβιεκα θαζώο δελ έρνπλ κε θάηη λα παιέςνπλ θαη ηνπο 

δέρεηαη όπσο αθξηβώο είλαη. Έηζη έκεηλα εγώ θη απηή. Ίζσο θη 

εθείλν ην αξκπξίθη πνπ πεξηκέλεη θαξηεξηθά ζηε κέζε ηνπ πνπζελά λα 

ξίμεη ηνλ ςεύηηθν ίζθην ηνπ ζε θάπνηνλ πέξα απ΄ην πνδήιαην κνπ.  

 

Ο ήιηνο κνπ θαίεη ην πξόζσπν θαη ηνπ αθήλεη έλα θνθθηλσπό 

απνηύπσκα σο αληάιιαγκα ηεο ππνκνλήο ηνπ. Τα κάηηα πξνζπαζνύλ λα 

ζπλεζίζνπλ ζην ζθνηάδη θαη ζε θάζε αλνηγόθιεηζκα βπζίδνληαη όιν 

θαη πεξηζζόηεξν ζε απηό κεηαηξέπνληαο ηα πξάζηλα ιηβάδηα ζε 

θακκέλε γε. Τα δάρηπια βνπιηάδνπλ θαη από επέιηθηεο κεραλέο 

κεηαηξέπνληαη ζε άθακπηεο πέηξεο πνπ ζέινπλ λα θαηαιήμνπλ ζηε 

ζάιαζζα.  

 

Μνλάρα πξηλ ν ήιηνο θιείζεη ηα κάηηα ηνπ ζεθώλνκαη θαη θξύβνκαη 

κεο ζηε αγθαιηά ηεο. Όζηεξα παίξλσ ην δξόκν ηνπ γπξηζκνύ αθήλνληαο 

ηξεηο ρηιηάδεο κέηξα λα πξνζπνηεζνύλ πσο κε θξνληίδνπλ 

ζηεγλώλνληαο όζα πξνιάβνπλ. Σπλήζσο δελ ηα θαηαθέξλνπλ θαη ζην 

πέξαζκα κνπ απ΄ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ ζπγθεληξώλνληαη θαη ηα 

ππόινηπα δεπγάξηα κάηηα πνπ δελ είραλ πξνιάβεη λα κε δνπλ ζηελ 

θαηεθόξα. Οη πεξίεξγνη θνηηάλε ηελ πεξίεξγε θαη ύζηεξα όινη καδί 

ςάρλνπλ λα θαηαιήμνπλ πνηνο έρεη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα.  
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ηαλ θηάλσ ζπίηη πξνζπεξλώ ηηο θσλέο θαη μαπιώλσ ζην πάησκα κέρξη 

ην αιάηη λα θάςεη ηηο πιεγέο κνπ. Μόλν ηόηε ζεθώλνκαη θαη όια 

θαηαιήγνπλ εθεί πνπ πξνήιζαλ ή έηζη κνπ αξέζεη λα πηζηεύσ.  

Αλ ήκνπλ πάληα ηξειή; Τν ειπίδσ. Σε έλαλ πην ειεύζεξν θόζκν ε 

ηξέια κνπ ίζσο λα ζε ιύηξσλε θη εζέλα πνπ θέξλεηο θύθινπο θαη 

ζηξηκώρλεηο ρέξηα πόδηα θαη όλεηξα κέζα ζην άβνιν θνπηάθη ζνπ. Αλ 

δελ ην είρεο ζθξαγίζεη ηόζν θαιά ίζσο θαηαιάβαηλεο, όκσο πσο ζα ην 

θάλεηο έρνληαο θιείζεη θαη ηηο ραξακάδεο; Φηάλεη ην νμπγόλν ή 

έρεηο ήδε πεζάλεη; 

 

 

 

~~ 

 

“Πσο αηζζάλεζαη ζήκεξα;” ξώηεζε θαη θαηέβαζε ηα γπαιηά ηεο 

πξνζεθηηθά ζην γξαθείν θνηηάδνληαο ηε ζηα κάηηα. 

 

“Αλ ελλνείο αλ πήξα ηα ράπηα κνπ, δελ ζπκάκαη.” απάληεζε θνθηά. 

Σπλέρηδε λα ηελ θνηηάεη ρσξίο λα κηιάεη. “Δληάμεη, ηα πήξα, ηώξα 

κπνξείο λα βάιεηο μαλά ηα γπαιηά ζνπ εθηόο αλ ζέιεηο λα ηα θνξέζσ 

εγώ θαη λα πεξάζνπκε ζε εζέλα” ζπλέρηζε. 

 

“Δδώ έρνπκε έξζεη γηα εζέλα, πξνηηκώ λα κείλεη σο έρεη. Έκαζα πσο 

δελ εξγάδεζαη πηα, ζέιεηο λα κνπ κηιήζεηο γη΄απηό;” είπε ςύρξαηκα. 

 

“Έκαζεο ή ζνπ ην ζθύξημε ε κάλα κνπ, αο κηιάκε ειεύζεξα 

ηνπιάρηζηνλ. Γελ εξγάδνκαη λαη, αιιά θαιύηεξα. Δθεί κέζα ήηαλ πην 

ηξεινί από κέλα, ηνπιάρηζηνλ εγώ έρσ ηε βνύια βιέπεηο, θαλέλαο δελ 

κπνξεί λα κνπ πάεη θόληξα.” 

 

“Σθέθηεζαη θάηη γη΄απηό;” 

 

“Γελ ζθέθηνκαη ηίπνηα.” 

 

“Γελ ζεσξείο πσο κηα ξνπηίλα ζα ζε βνεζήζεη;” 

 

“Γελ ζεσξώ ηίπνηα θαη αλ δελ έβαδεο εζύ ηέηνηεο πεξίεξγεο ηδέεο 

ζην κπαιό κνπ δελ ζα πξνζπαζνύζα γηα ηίπνηα. Ζ δσή είλαη λα ηε 

δεηο όρη λα ηε θπλεγάο.” 

 

Σεθώζεθε απόηνκα θαη άξρηζε λα παίξλεη ζηα ρέξηα ηεο ζρεδόλ όηη 

βξηζθόηαλ κπξνζηά ηεο. Γελ ηα θνίηαδε ηόζν όζν απιά ηνπο άιιαδε ηε 

ζέζε. 

 

“Έρσ λα ζνπ πξνηείλσ θάηη” ηεο είπε πεξηκέλνληαο λα δεη ηελ 

αληίδξαζε ηεο. 

 

Δθείλε γύξηζε απόηνκα ην θεθάιη ζην κέξνο ηεο, έζκημε ιίγν ηα 

κάηηα θαη άξρηζε λα ηελ παξαθνινπζεί. 
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“Θα ήζεια λα θαηαγξάςεηο ηηο ζθέςεηο ζνπ, όηαλ ην αηζζάλεζαη, κε 

όπνηνλ ηξόπν εζύ ην ζεο θαη λα δνπιέςνπκε πάλσ ζε απηό” 

 

“Γελ λνκίδεηο πσο είλαη ιίγν αξγά γηα εκεξνιόγην;” απάληεζε ρσξίο 

δεύηεξε ζθέςε. 

 

“Ηόιε αλ ζεο λα ζε βνεζήζσ ζα πξέπεη λα βξνύκε θάπνηνλ ηξόπν πνπ 

ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη άλεηα λα επηθνηλσλήζεηο θαη λα μεθιεηδώζεηο 

εθείλν πνπ ζέιεη λα αθνπζηεί” ηεο απάληεζε κε ήξεκε θσλή. 

 

Δθείλε έβγαιε έλα πελεληάξηθν θαη ην αθνύκπεζε ζην γξαθείν ρσξίο 

λα απαληήζεη, ύζηεξα πιεζίαζε ηελ πόξηα θαη ηελ άλνημε αξγά. Από 

πίζσ ηεο αθνύζηεθε ε γηαηξόο πνπ ηελ ραηξεηνύζε. Μόιηο έθιεηζε ηελ 

πόξηα ζηάζεθε πίζσ ηεο. Έβγαιε έλα ηζηγάξν θαη ην άλαςε. Πξνρώξεζε 

ζηνλ δηάδξνκν ελώ δίπια ηεο θάπνηνο δπζαλαζρεηνύζε ζηε ζέα ηνπ 

θαπλνύ. Φσξίο λα δώζεη ζεκαζία θαηεπζύλζεθε ζηελ έμνδν. 

 

 

 

~~~ 

 

Ζκεξνιόγην απόγλσζεο 

 

Κάζνκαη θαη θνηηάσ ηνλ εαπηό κνπ ζηνλ θαζξέθηε, αλαξσηηέκαη γηαηί 

δελ κνπ κηιάεη. Βαξέζεθα ηηο ειίζηεο ζεξαπείεο.  

 

Έθιεηζε ην ηεηξάδην θαη άλνημε έλα πνπ βξηζθόηαλ αθξηβώο από θάησ. 

 

 א

 

Αλαξσηηέκαη αλ γηα όινπο ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζα ηνπ πεη ηνλ ηξόπν 

λα είλαη επηπρηζκέλνο θαη πσο όιε απηή ε δηαδηθαζία νδεγεί απηόλ 

ηνλ θάπνην ζε νπνηαδήπνηε ςεπδαίζζεζε απόιαπζεο. Σεκαζία ζε απηόλ 

ηνλ θόζκν δελ έρεη ηη είζαη αιιά ηη γξάθεη ε ηακπέια πνπ θνξάο. Τν 

δηθό ηεο βάξνο θνπβαιάο, κε ην δηθό ηεο απνηύπσκα ππάξρεηο, ζηνλ 

δηθό ηεο ήρν ππαθνύο. Κάζε πνπ παο λα αλαζάλεηο ην ζθνηλί πνπ ηελ 

θξαηάεη ζθίγγεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζην ιαηκό. Κάζε θνξά θαη από 

ιίγν κέρξη λα ζε πλίμεη.  

 

Τώξα είκαη ε πεξίεξγε κα θάπνηε θνπβαινύζα ηε ηακπέια ηεο 

ππνζρόκελεο. Καιή καζήηξηα, ζπνπδαία θόξε, επηκειήο θνηηήηξηα, 

επζπλείδεηνο πνιίηεο, σξαία γθόκελα, κε πξννπηηθέο αλέιημεο 

εξγαδόκελε. Κάζε πνπ ν ιαηκόο κάθξαηλε λα δεη ηνλ νξίδνληα 

δεηώληαο πεξηζζόηεξα ε ζειηά έζθηγγε πάλσ ηνπ. Ζ ηακπέια αληί λα 

κε βαξαίλεη άξρηζε λα ηξώγεηαη ζηηο γσλίεο. Πξηλ ην θαηαιάβσ κε 

είρε πλίμεη. Τόηε ζπλέβε ην αλαπάληερν, αληί λα πεζάλσ θάπνηνο κνπ 

είρε θπζήμεη δσή.  

 

Ζ ηακπέια ζθόξπηζε. Τν ζθνηλί έζθηγγε ην ιαηκό κνπ κε ηξόπν 

εδνληθό. Τν κπαιό κνπ άξρηζε λα πηέδεη γηα νμπγόλν. Αληί λα ην 
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ράζεη, έκαζε λα ιεηηνπξγεί ζε ζηξνθέο πνπ ην όλεηξν έγηλε 

πξαγκαηηθόηεηα.  

 

Έθιεηζε θαη ην δεύηεξν ηεηξάδην θαη ηώξα ρακνγεινύζε.  

 

 

 

~~~~ 

 

Οη θακηλάδεο πάληα κνπ ζύκηδαλ ρέξηα ζε πξνζεπρή. Κάζε θακηλάδα 

θαη κηα ςπρή. Κάζε ςπρή  θαη κηα παξάθιεζε. Κάζε θαπλόο θαη έλαο 

κηθξόο ζάλαηνο γηα όζνπο ζπζηάζηεθαλ ζην Θεό ηεο ζησπήο. Τν ιίγν 

γίλεηαη πνιύ, ην πνιύ γίλεηαη αθόξεην, ην βιέκκα αλαδεηάεη ηε δύζε 

λα μεθνπξαζηεί. Έλα αηειείσην παηρλίδη, ζύηεο θαη ζύκα, θαιό θαη 

θαθό. Μέρξη λα ληθήζεη ν έλαο, πάληα εζύ.  

 

Έηζη ληώζσ θάζε θνξά πνπ θαηαπίλσ ην ράπη. Δδώ θαη θάπνην θαηξό ν 

νξγαληζκόο κνπ έπαςε λα ηα δέρεηαη. Πίζσ απ‟ ην ηξίην βηβιίν ζε 

έλα βαδάθη έλα βνπλό ζρεκαηίδεη ηηο δηθέο ηνπ θνξπθέο.  

 

Σε έλαλ θόζκν πνπ κπνξείο λα γίλεηο όηη ζεο εγώ ζέισ λα γίλσ ν 

εαπηόο κνπ. 

 

Πάλε ηξία ρξόληα από ηελ πξώηε θνξά. Σηελ αξρή ήηαλ δηάθνξεο 

εκκνλέο, λα επαλαιακβάλσ ηηο ίδηεο θηλήζεηο, λα ηζεθάξσ δεθάδεο 

θνξέο ην ίδην πξάγκα, λα αθνύσ θάζε ηξαγνύδη ζε επαλάιεςε. Μηα 

απόιαπζε γξαηδνπλνύζε δεηιά ην θνπηάθη πνπ κνπ είρα θνξέζεη. 

 

Μόιηο ζρεκαηίζηεθε ε πξώηε ξσγκή θαη ην θσο κπήθε από ηε ραξακάδα, 

άξρηζα λα ηηο αθνύσ. Τξππνύζαλ ην θεθάιη ζέινληαο λα βγνπλ. Σαλ 

θύζηεο έηνηκεο λα ζθάζνπλ, άιιε κε ρακόγειν, άιιε κε θξαπγή, άιιε 

κε απαίηεζε, άιιε κε πόλν. Κάζε κηα δηαθνξεηηθή θαη όιεο καδί 

δηθέο κνπ. ζν θαη αλ ηξόκαμα ε ιύηξσζε ηεο έθθξαζεο θαζήισζε θάζε 

πόξν ηνπ θνξκηνύ κνπ θαη ε δηθή κνπ άξρηζε λα μεξλάεη όιν ην πύνλ 

απ‟ ηα ρξόληα.  

 

Μόιηο θαηάιαβα πσο ζηε ζρνιή εθείλνη πνπ κε παξαθνινπζνύζαλ 

πξνζπαζνύλ λα ηηο ειέγμνπλ, αληί λα αληηζηαζώ, ν ηξόκνο πιεκκύξεζε 

ηελ ύπαξμε κνπ. Κάπνπ εθεί ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ νη γύξσ 

πξνζπάζεζαλ λα ζπάζνπλ θάζε απόζηεκα ιεο θαη ήηαλ όιεο δηθέο ηνπο. 

 

Λεο θαη ην λα λνηάδεζαη θάπνηνλ ζνπ δίλεη ηελ απνθιεηζηηθόηεηα πνπ 

γηα ρξόληα πξνζδνθάο ηπιηγκέλε ζε κηα απνζηξνθή πνπ πάληα θνπβαιάο. 

Ο ηξόκνο γηα ην δηαθνξεηηθό ζε έλαλ θόζκν ίδην θαη απαιιαγκέλν από 

θάζε νκνηνκνξθία. Μηα εηξσλεία κεζπζηηθή.  
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~~~~~ 

 

Τν δηθό κνπ θνπηί δελ ζθξάγηζε πνηέ μαλά. Κάζε πνπ έθιεηλε ην 

δάρηπιν θξαηνύζε ην θαπάθη κηζάλνηρην. ηαλ ην βξάδπ πιεζίαδε ν 

ιαηκόο κάθξαηλε θαη ν νξίδνληαο ήηαλ αθόκα εθεί, κπξνζηά. Ο 

έιεγρνο έρεη ραζεί, ην πνπιί ζα πεηάμεη μαλά. 

 

Απ‟ ηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνύ κπνξώ λα βιέπσ ηε ζάιαζζα. Φπζάεη 

πεξίεξγα απόςε, ηα θύκαηα ηεο ζθπξνθνπνύλ ην ζώκα κνπ. ινη έρνπλ 

δηθαίσκα ζηελ ηξέια θαη λα ηα θάλνπλ όια πνπηάλα γηα κηα θνξά, 

αθόκα θη απηή. Ίζσο θάπνπ ζηνλ νξίδνληα ξνπθάεη ην θνξκί θάπνηνπ 

πνπ πξνζπαζεί λα ζσζεί θαη ην λα παιέςεη είλαη κνλόδξνκνο.  

 

Οη θσλέο ηεο θηάλνπλ ζηα απηηά κνπ κε ηαρύηεηα πνπ κε θαζειώλεη. 

Τν ηξαγνύδη ηεο κε θαιεί ζην ζθνπό θαη ε αγθαιηά ηεο παξαθαιάεη λα 

ληώζεη ηε δεζηαζηά πνπ ηόζν έρεη πξνζθέξεη. 

 

Ξεθίλεζε λα καδεύεη όζα κπνξνύζε λα βξεη, ηα ηνπνζέηεζε όια ζην θέληξν ηεο 

ηαξάηζαο. 

 

Κάπνηε είρα δηαβάζεη πσο ε ηξέια έρεη κάηηα θαη βιέπεη. Πνηνο 

άξαγε ζέιεη λα δήζεη ζην ζθνηάδη. Τα αζηέξηα δελ ππάξρνπλ, κπνξεί 

θάπνηε λα ππήξμαλ θη εκείο λα βιέπνπκε έλα παξάζπξν ζηνλ θόζκν 

ηνπο όκσο ηώξα δελ ππάξρνπλ θαη αθνύ δελ ππάξρνπλ, δελ αλάβνπλ 

θάζε βξάδπ θαη ζίγνπξα δελ πέθηνπλ. Πόζεο επρέο έθαςεο θξπκκέλεο 

ζε έλα ζθνππίδη πνπ θάεθε ζηελ αηκόζθαηξα έρεηο αλαξσηεζεί;  

 

Αλαισλόκαζηε ζε επρέο, ζθέςεηο, ζηνηβάδνπκε αλνύζηα πξάγκαηα θαη 

όια θαίγνληαη καδί κε ην αζηέξη πνπ ράζεθε θαη ηώξα δελ ππάξρεη.  

 

Ζ κάλα κνπ πόζα αζηέξηα λα έραζε άξαγε; Γέκηζε ν θόζκνο κνλαμηά, 

κηα απνιηζσκέλε εηθόλα όπσο απηή ησλ αζηεξηώλ. Μηα κηθξή απνζήθε 

ζε κηα κηθξή ηαξάηζα. Τν πνδήιαην κνπ, κηα θνύηα πνπ πνηνο μέξεη 

πνηαλνύ παξειζόλ θνπβαιάεη, ραιαζκέλεο θαξέθιεο, ηζαθηζκέλεο δσέο. 

ια εδώ θαη όια δαλεηθά από κηα άιιε δσή. ρη εθείλε πνπ ζέιεη λα 

δεη αιιά εθείλε πνπ βπζίζηεθε.  

 

Αλ θνηηάμεηο πξνζεθηηθά ηνλ νξίδνληα ε ζάιαζζα ελώλεη κε ηα 

αζηέξηα, δελ μερσξίδεη ην κάηη πνπ ηειεηώλεη ην έλα θαη πνπ 

αξρίδεη ην άιιν. Λεο θαη ην έλα πξνζπαζεί λα ξνπθήμεη ην άιιν κέζα 

ηνπ θαη αιεζηλά λα γίλνπλ έλα.  

 

Ζ ζάιαζζα είλαη θνπξηνπληαζκέλε ζήκεξα.  

 

Πήξε ζηα ρέξηα ηεο ην κπηηόλη θαη πεξηέινπζε ηα πξάγκαηα ζην θέληξν ηεο 

ηαξάηζαο κε βελδίλε. Ύζηεξα άλαςε έλα ηζηγάξν. 

 

Οη πξώηεο ξνπθεμηέο είλαη πάληα νη θαιύηεξεο θαη ζπλήζσο νη πην 

γεκάηεο. Γεκίδνπλ ηα πλεπκόληα ζνπ θαπλό θαη ζαλ ραζεί θεύγεη γηα 

ηνλ νπξαλό πιεκκπξίδνληαο ηα ζύλλεθα.  

 

Πέηαμε ην ηζηγάξν ζηε ζνξό. Λίγεο ζηηγκέο κεηά ε θσηηά είρε θαλεί. 
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Τν κόλν πνπ έρεηο λα θάλεηο γηα λα θξνληίζεηο θάπνηνλ πνπ αγαπάο 

είλαη λα ηνλ αθνύζεηο. Κξπώλεη απόςε, θξπώλσ θη εγώ. 

 

Σα κάηηα ηεο βνύξθσζαλ.  

 

Οη θσλέο. Κάπνηνο πλίγεηαη, θάπνηνο ιέεη επραξηζηώ. Πόζεο θσλέο 

βγαίλνπλ απ΄ ηελ θνηιηά ηεο. 

 

Έλα ρέξη ηελ ηξάβεμε κε δύλακε θνληά ηνπ. Σν κπαιό ηεο βπζίζηεθε δίπια ηεο. 

 

Τη ζπκβαίλεη; Τη γίλεηαη; Αθήζηε κε. Με ρξεηάδεηαη. Κάπνηνο κε 

ρξεηάδεηαη. Αθήζηε κε. Τη ζπκβαίλεη; 

 

Δελ κπνξνύζε λα μερσξίζεη ηηο θσλέο. Κάπνηνο επηρεηξνύζε λα ζβήζεη ηε 

θσηηά κπξνζηά ηεο, θάπνηνο άιινο θώλαδε, έλαο ηελ ηξαβνύζε αθόκα. Η 

θξαπγή πνπ βγήθε απ’ ηα ζηήζε ηεο έθαλε ηνπο πάληεο λα ζσπάζνπλ. Μόιηο ε 

θνπξηνύλα πέξαζε βξηζθόηαλ θιεηδσκέλε ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο. Σα κάηηα ηεο 

μεζπνύζαλ από πόλν θαη ζπκό. 

 

Έλα ηεηξάγσλν δσκάηην, ζε έλα ηεηξάγσλν ζπίηη ζε κηα ηεηξάγσλε δσή 

ζθελσκέλνη ζε έλα ηεηξάγσλν θνπηί. Απηό είκαζηε. Τα όξηα 

θαζνξηζκέλα θαη πξνθαζνξηζκέλα από θαηξό. Αλ ηα παηήζεηο απιώο ην 

θνπηί κηθξαίλεη.  

 

Βαξέζεθα, θνπξάζηεθα, πσο ην ιέλε;  

“Ηόιε δελ ζα νδεγήζεηο”, “Ηόιε κε πηεηο”, “Ηόιε κελ ελνριείο ηνλ 

θόζκν”, “Ηόιε εξέκεζε”, “Ηόιε είζαη θαιά;”, “Ηόιε ρξεηάδεζαη 

βνήζεηα”, “Ηόιε ε πεξίεξγε”. Ζ γακεκέλε ε ινγηθή ζαο. Τεηξάγσλε 

θαη απηή.  

 

Τνπιάρηζηνλ εξέκεζε, ην θύκα είλαη παξειζόλ. πσο εθείλνο πνπ 

πληγόηαλ, όπσο ηα αζηέξηα, όπσο θαη εγώ.  
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“Έρεηο ζθεθηεί ηη έθαλεο; Δίζαη ζνβαξή; Καηαιαβαίλεηο πσο δελ 

είλαη θπζηνινγηθό;” άξρηζε λα θσλάδεη ρσξίο ζηακαηεκό. 

 

“Τν θπζηνινγηθό, κόλν απηό ζε ελδηαθέξεη.” απάληεζε κε απάζεηα. 

 

“Απηό είλαη ην ζέκα καο; Γελ πξόθεηηαη λα βγεηο από εδώ κέζα παξά 

κόλν γηα ηηο ζπλεδξίεο ζνπ. Πάεη θαη ηειείσζε.” 

 

“Γελ είκαη θηήκα ζνπ, θάζεζαη αθνύο ηελ θάζε καιαθηζκέλε πνπ ζνπ 

θνπζθώλεη ηα κπαιά. Τη έθαλα ινηπόλ; Γηθή κνπ ε ηαξάηζα δηθή κνπ 

θαη ε απόθαζε. Γελ θαηαιαβαίλεηο ηίπνηα.” ηα ιόγηα ηεο Ηόιεο 

έβγαηλαλ ζε κνξθή νπξιηαρηνύ από ην ζηόκα ηεο. 

 

“Καηαιαβαίλεηο παηδί κνπ πσο δελ είλαη ζσζηό; Πσο κπνξνύζε λα έρεη 

ζπκβεί θάηη αλεπαλόξζσην; Τη ζα γηλόηαλ ηόηε;” ηεο είπε 

θαηεβάδνληαο ηνπο ηόλνπο. 

 

“Τη ζα γηλόηαλε ξε; Πάηε θαιά θη εζύ θαη όινη νη θπζηνινγηθνί πνπ 

θξεκόληνπζαλ ζηα κπαιθόληα ιεο θαη ηη έγηλε. Τη θνβήζεθεο κε ζνπ 

θάςσ ην ηζηκέλην; Τη αθξηβώο; Δγώ έρσ ην πξόβιεκα ή όινη εζείο πνπ 

δελ θνηηάηε ηε δνπιεηά ζαο;” απάληεζε ζπξώρλνληαο ηε κάλα ηεο έμσ 

από ην δσκάηην. Ζ πόξηα έθιεηζε κε δύλακε κπξνζηά ζην πξόζσπν ηεο. 

 

 

 

 

 

~~ 

 

Ζκεξνιόγην απόγλσζεο 

 

Πεξλνύλ νη κέξεο θαη θαηαιαβαίλσ πσο ην ζέκα όισλ δελ είλαη ην αλ 

ζα είκαη θαιά αιιά αλ ζα είκαη ζπκβαηή κε όινπο ηνπο άιινπο. 

Αλεμάξηεηα αλ όηη ζπκβαίλεη είλαη θαθό, αλ δελ είλαη θπζηνινγηθά 

επηηξεπηό θαηαιήγεη ζηα ζθνππίδηα. Απνξώ πόζνη από εζάο πνπ 

ηεξείηαη θαηά γξάκκα απηή ηε ζύκβαζε ζα ζέιαηε θάπνηα ζηηγκή λα 

θιείζεηε ηνπο δηαθόπηεο θαη λα είζηε απιά ν εαπηόο ζαο αλεμάξηεηα 

ηνπ πνηνο ηειηθά είλαη απηόο.  

 

Αλ ζέιεηο λα κάζεηο ηη ζθέθηνκαη. Γελ ζθέθηνκαη. Αλ δελ ζνπ αξθεί, 

κπνξείο θη εζύ λα κε απνξξίςεηο. 

 

Έθιεηζε ην ηεηξάδην θαη άλνημε μαλά εθείλν πνπ βξηζθόηαλ αθξηβώο από θάησ. 

 

 א

 

Δθείλα ηα ιίγα ιεπηά αθόκα θαη αλ δελ ήκνπλ δίπια ζνπ αηζζάλζεθα 

ηε ζέξκε ζνπ. Καλείο δελ κπόξεζε λα ην θαηαιάβεη παξά κνλάρα εζύ. 
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Άξαγε έρεη αηζζαλζεί θαλείο απηό ην είδνο επηπρίαο; Κάζε θνξά πνπ 

ζε θνηηώ εγώ ηε ληώζσ. Αλ θάηη αγαπώ είλαη πνπ αθόκα θαη αλ κνηάδσ 

δηαθνξεηηθή ζηα κάηηα ησλ πεξαζηηθώλ, δελ θαηάθεξα πνηέ λα ηε 

ζπλεζίζσ.  

 

Τη είλαη επηπρία; Δίλαη ζπλαίζζεκα ή βίσκα; Δίλαη ζηηγκέο ή 

δηάζεζε; Δίλαη ν ζηόρνο, ν δξόκνο ή κηα νπηνπία ηνπ κπαινύ; 

Δμαληιείηαη; Πόζν θξαηάεη; Τη είλαη εθείλν πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ 

επηπρία ή ηελ έιιεηςε ηεο; Πσο ηε ζπλαληάκε; Έρεη θαλέλαο 

αλαξσηεζεί ή απιά ζπλήζηζε; Καη αλ ζπλήζηζε ηνλ θάλεη πην 

θπζηνινγηθό από κέλα;  
 

Θα ΄ζεια λα „καη θύκα επάλσ ηεο. Ίζσο πνπιί πνπ ηελ θνηηά. Μηα 

πέηξα ζηελ θαξδηά ηεο. Αγέξαο πνπ ηελ αγθαιηάδεη θαη ειηαρηίδα πνπ 

ηελ μππλά. Θα ΄ζεια λα „καη θάηη δηθό ηεο. Δίκαη δηθήο ηεο. Δίκαη 

εθείλε θαη δελ είκαη ηίπνηα.  

 
 

~~~ 

 

“Οη αλαθξίζεηο ζνπ” είπε θαη πέηαμε ην ηεηξάδην ζην κέξνο ηεο 

γηαηξνύ.  

 

Δθείλε ην πήξε ζην ρέξη ηεο θαη έκεηλε ζησπειή. Ήμεξε πσο όηη θαη 

λα πεη ζα έληεηλε ηελ θαηάζηαζε ηεο. Τν γξαθείν ήηαλ έλα κηθξό 

δσκάηην, κόιηο έκπαηλεο απέλαληη έβξηζθεο ην γξαθείν θαη κπξνζηά 

από απηό έλα κηθξό ζαινλάθη κε αλαπαπηηθέο πνιπζξόλεο ζε εθξνύ 

ρξώκα. ζε ώξα δηάβαδε ε Ηόιε ζεθώζεθε θαη πιεζίαζε ηελ πόξηα πνπ 

βξηζθόηαλ πίζσ από ηε κηα πνιπζξόλα. Πίζσ από ηελ πόξηα βξηζθόηαλ 

έλα ζηελό κπαιθόλη πνπ έβιεπε ζηνλ αθάιππην ηεο πνιπθαηνηθίαο. 

Άλνημε θαη πήξε από ηελ ηζέπε ηεο ηα ηζηγάξα. Άλαςε έλα θαη 

θξέκαζε ην θνξκί ηεο ζηα θάγθεια ηόζν ώζηε ηα ρέξηα ηεο λα 

αθνπκπάλε ζε απηά. ηαλ γύξηζε ην θεθάιη ηεο είδε ηε γηαηξό πνπ 

είρε θιείζεη ην ηεηξάδην θαη ηελ θνηηνύζε. Σπλέρηζε ην ηζηγάξν ηεο 

θαη όηαλ ηειείσζε κπήθε μαλά κέζα.  
 

“Ζ εηπκεγνξία;” ξώηεζε ελώ έθιεηλε ηελ πόξηα. 

 

“Πίζηεπα πσο ζα ζε βνεζνύζε λα γξάςεηο όκσο πηα δελ είκαη αξθεηά 

ζίγνπξε. Θα ήζεια λα κάζσ πσο ην έλησζεο εζύ.” 
 

“πσο θάζε ζπλάληεζε καδί ζνπ. Πεξηηηό” είπε θνθηά θαη ζπκπιήξσζε 

“δελ ζα κε ξσηήζεηο ηίπνηα γηα ηε θσηηά;” 

 

Ζ γηαηξόο ζεθώζεθε από ηε ζέζε ηεο θαη θαηεπζύλζεθε ζηελ πνιπζξόλα 

θάλνληαο λόεκα ζηελ Ηόιε λα θάλεη θαη εθείλε ην ίδην, “ζέισ αλ ην 

ζεο εζύ λα κνπ κηιήζεηο γη‟ απηό, θαηαιαβαίλεηο σζηόζν πσο είλαη 

θάηη πνπ έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνπο γύξσ ζνπ από όζν δηαθξίλσ.” 
 

“Τν ιόγν δελ θαηαιαβαίλσ παξ‟ όια απηά. Δίκαζηε ζε έλαλ ειεύζεξν 

θόζκν κε ειεύζεξνπο αλζξώπνπο. Γηαηί θάπνηνο πνπ αλάβεη θσηηά ζηε 
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ζάιαζζα λα είλαη πην θπζηνινγηθόο από εκέλα πνπ άλαςα κηα θσηηά 

ζηελ ηαξάηζα ηνπ δηθνύ κνπ ζπηηηνύ.” είπε εθείλε ελώ ζπλέρηδε λα 

ηε θνηηάεη από ηελ θαξέθια πνπ θαζόηαλ αξρηθά.  

 

“Αλ όινη ιεηηνπξγνύζαλ κε απηό ηνλ ηξόπν θαληάδνκαη πσο ηίπνηα δελ 

ζα ιεηηνπξγνύζε ζε απηό ηνλ ειεύζεξν θόζκν πνπ πεξηγξάθεηο.” 
 

“Οπόηε απηό κε θάλεη πεξίεξγε;” 

 

“Σε θάλεη απηό πνπ είζαη, δελ έρεη ζεκαζία αλ απηό είλαη 

δηαθνξεηηθό, ην δηαθνξεηηθό πνιιέο θνξέο είλαη μερσξηζηό. Δκείο 

είκαζηε εδώ ώζηε λα βξνύκε έλαλ ηξόπν ν άλζξσπνο απηόο λα ρσξέζεη 

ζε έλαλ θόζκν θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξκνληθά κε ηνπο 

ππόινηπνπο.” απάληεζε ε γηαηξόο θνηηώληαο ηε ζηα κάηηα. 

 

“Σε θάζε πεξίπησζε ην πξόβιεκα είκαη εγώ. Δγώ όκσο ληώζσ 

επηπρηζκέλε, εζύ πόηε αηζζάλζεθεο γηα ηειεπηαία θνξά; Δίζαη ζε 

ζέζε λα κνπ ην απαληήζεηο;” ξώηεζε ρσξίο λα πεξηκέλεη απάληεζε. 

Σεθώζεθε θαη βγήθε απ‟ ην δσκάηην, “ηα ιέκε ηελ επόκελε” πξόζζεζε 

θαη έθιεηζε ηελ πόξηα πίζσ ηεο. 

 

 
 

~~~~ 

 

Πξηλ γπξίζεη ζπίηη πήγε πξώηα ζηε ζάιαζζα. Δπν δεπγάξηα κάηηα ζηέθνληαλ 

καθξηά θαη ηελ θνηηνύζε. Είρε βάιεη ηα πόδηα ηεο ζην λεξό θαη πξνρσξνύζε. ε 

θάζε ηεο βήκα αθαηξνύζε θαη από έλα ξνύρν κέρξη πνπ έκεηλε γπκλή. Μόιηο ηα 

πόδηα ηεο έραζαλ ηε γε από θάησ βνύηεμε ην θεθάιη ηεο ζην λεξό. 

 

Τν ηξαγνύδη ζνπ κε κεζάεη. Πόζνη έγξαςαλ γηα εζέλα θαη πόζνη 

αιήζεηα ζε άθνπζαλ. Δίζαη παληνύ θαη αληί λα έρνπλ βξεη έλαλ ηξόπν 

λα δνύκε κέζα ζνπ ζηεθόκαζηε απέλαληη. Σηξηκσρλόκαζηε ζε γσληέο 

ηνπ ράξηε πνπ δελ είζαη παξόλ. Ο έλαο δίπια ζηνλ άιιν. Αζθπθηηθά 

θνληά, ηόζν πνπ κεξηθέο θνξέο ράλεηο ηελ αλάζα ζνπ. Λεο θαη δνύκε 

ζε θνλζέξβα, ζαλ ζαξδέιεο. ιεο ίδηεο θαη θάζε κηα δίπια ζηελ άιιε. 

Κάζε δηαθνξεηηθή ζηα ζθνππίδηα. Όζηεξα ζνπ ηξαβάλε ηνλ αέξα θαη 

όινη καδί πεζαίλνπκε ραξνύκελνη.  
 

Με ηελ άθξε ηνπ καηηνύ ηεο είδε ηηο ζεηξήλεο πνπ αλαβόζβελαλ. Λίγα ιεπηά 

αξγόηεξα θάπνηνο ηελ θαινύζε λα βγεη απ’ ην λεξό. Σα ξνύρα ηεο είραλ ραζεί. 

Σε ζθέπαζαλ κε όηη βξήθαλ ζην απηνθίλεην θαη ύζηεξα ηελ έβαιαλ ζε απηό. Ο 

αζηπθύιαθαο ήηαλ θίινο ηνπ παηέξα ηεο θαη έηζη αληί λα θαηεπζπλζεί ζην ηκήκα 

θαηεπζύλζεθε ζην ζπίηη. Οη γνλείο ηεο κε ζθπκκέλν ην θεθάιη επραξίζηεζαλ θαη 

έθιεηζαλ εξκεηηθά ηελ πόξηα πίζσ ηνπο. Σν βξάδπ δελ θνηκήζεθε θαλείο. 
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~~~~~ 

 

Λίγεο κέξεο κεηά έλα πεξηπνιηθό ζηακάηεζε έμσ από ηελ πόξηα, κόιηο ηελ 

πέξαζαλ, δπν αζηπλόκνη ηεο έβαιαλ ρεηξνπέδεο. Καλέλαο δελ κηινύζε. Μόλν 

εθείλε θώλαδε πξνζπαζώληαο λα θαηαιάβεη ηη ζπκβαίλεη. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αθνύζηα λνζειεία ηεο κόιηο είραλ μεθηλήζεη. 

 

Έλαο θνηλόο εγθιεκαηίαο. Απηό αηζζάλνκαη πσο είκαη θαη αο κελ έρσ 

θιέςεη πνηέ ηίπνηα, αο κελ έρσ ζθνηώζεη πνηέ θαλέλαλ. Φηκσκέλε, 

γηαηί θαλείο δελ κηιάεη ζηελ ηξειή, δσζκέλε κε ρεηξνπέδεο θαη 

ύζηεξα παξαηεκέλε ζε έλα θειί λα εθηίζσ ην ππόινηπν ηεο πνηλήο πνπ 

κνπ θνξηώζαλε. Άξαγε ην ζθέθηεθαλ απηό όηαλ απνθάζηζαλ ηε θαηαδίθε 

κνπ; Πνηνο λνηάδεηαη γηα ηελ ηξειή, ή κάιινλ πόζν λνηάδνληαη γηα 

εθείλε.  

 

Πέξαζε έλα βαζαληζηηθό βξάδπ κέζα ζε απηνύο ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο 

ρσξίο θαλέλαο λα κνπ εμεγεί, ρσξίο θαλείο λα κνπ δίλεη ζεκαζία. 

Μόιηο ν ηξνρόο γπξίζεη, μεθηλάεη ην καξηύξην.  
 

Μηα θιηληθή ηεο θαθηάο ώξαο κε άηνκα ηεο θαθηάο ζηηγκήο. Γέζηκν 

ζην θξεβάηη θαη έλεζε γηα βξαδηλό. Μηα θαηλνύξηα κέξα γηα έλαλ 

άλζξσπν πνπ θαίλεηαη λα ρξεηάδεηαη βνήζεηα. Φέξηα θαη πόδηα ζθηρηά 

γηα ην θνηλό θαιό. Πόζν θαιό κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα δεη ζε απηή 

ηε ζηάζε;  

 

Τν θνξκί κνπ πνλάεη, ηα κάηηα κνπ βαξαίλνπλ όκσο θαλείο αθόκα δελ 

κνπ δίλεη ζεκαζία. Δδώ δεηο, εδώ πεζαίλεηο. Πόζε ώξα ζα είζαη 

αθόκα δσληαλόο;  

 

Τν θσο βγαίλεη θη εγώ είκαη αθόκα εθεί. Καλέλαο ήιηνο, θακία 

ζάιαζζα δε θηάλεη ζην θνξκί κνπ. Καιύηεξα λα είρα πεζάλεη. Τόηε 

ίζσο θάπνηνο λα λνηαδόηαλ αιεζηλά.  

 

Έλαο θύθινο πνπ δελ θιείλεη πνηέ. Αλ κηιήζεηο, ζα ζε δέζνπλ. Αλ 

θνπλεζείο, ζα ζε δέζνπλ. Αλ απαηηήζεηο, ζα ζε δέζνπλ. Αλ θνηηάμεηο 

ζηξαβά, ζα ζε δέζνπλ. Αλ είζαη εδώ, ζα ζε δέζνπλ. Καη ν θύθινο 

ζπλερίδεηαη κε εζέλα λα αλαθαηεύεζαη θαη λα αλαθαηεύεηο ηε δσή ζνπ. 

 

Αλ ην είραλ ζθεθηεί ζα κε έθιεηλαλ κέζα από ην πξώην ιεπηό. ρη 

από έγλνηα αιιά επεηδή ηνπο ξεδηιεύσ θαη μεβνιεύνληαη ζηα θνπηάθηα 

ηνπο. ζεο θνξέο θαη λα ήξζαλ δελ βξήθα ιέμε λα ηνπο πσ παξά 

κνλάρα επραξηζηώ. ρη πνπ ηειηθά ην έθαλαλ, αιιά επεηδή άξγεζαλ 

ηόζν. Απηό όκσο, ην θξαηάσ γηα „κέλα.  
 

Τν έλα ράπη έγηλε έλα βνπλό από ράπηα πνπ κε επιάβεηα πεξηκέλνπλ 

λα θαηαπηείο. Ίζσο απηέο λα είλαη θαη νη κόλεο ζηηγκέο πνπ θάπνηνο 

λνηάδεηαη πξαγκαηηθά θαη ζε θνηηάεη ζηα κάηηα. Τα κάηηα κνπ είλαη 

ζνιά ή ζνιά όια πηα ηα βιέπσ. Μηα ιεπθή αθαζόξηζηε γξακκή πνπ πάλσ 

ηεο κε θόπν ηζνξξνπώ. Αλ θαηαιάζνο πέζσ αληί θάπνηνο λα κε ζεθώζεη, 

κε δέλεη γηαηί πνηνο μέξεη ηη ζα θάλεη ε ηξειή;  

 



12 

 

 

Δγθαηάιεηςε. Γύξσ θαη κέζα κνπ. Απηό είλαη πνπ αηζζάλνκαη. Απηόο 

λα είλαη ν ζθνπόο; Τα θάξκαθα κνηάδεη λα κελ θάλνπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο κα θάζε πνπ παίξλσ θάπνηνο κε επαηλεί ιεο θαη είκαη έλα βήκα 

πην θνληά ζην ζηόρν. Αλ θέξσ αληίξξεζε, κε δέλνπλ μαλά. 

 

Μηα δσή, ζε έλα θξεβάηη. Δθεί ρέδεηο, εθεί θαηνπξάο, εθεί θιαηο, 

εθεί ππάξρεηο, εθεί ράλεζαη. Σπλερίδεηο λα παίξλεηο ηα ράπηα, 

βνπιηάδεηο πεξηζζόηεξν. Τα ζάιηα ζνπ ηξέρνπλ, πεξπαηάο πεξίεξγα, 

κε δπζθνιία θάζεζαη, δε ζηακαηάο λα δεηάο. Τνπιάρηζηνλ παύεηο λα 

αλαδεηάο. Αλ θάηη θαηαθέξλνπλ ηα ράπηα κνηάδεη λα λαη κνλάρα απηό. 

Μηα ζπλερήο εγθαηάιεηςε ηνπ εαπηνύ κέρξη λα ηνλ ράζεηο εληειώο.  

 

Μνηάδεη λα κελ ππάξρσ πηα. Αθήλνκαη θαη πάσ. Γίλνκαη ζθνππίδη θαη 

θαηαιήγσ ζε ρσκαηεξή ζηνηβαγκέλε κε ζνξό από ζθνππίδηα ζαλ εκέλα. 

Απηό είκαη, γηα „κέλα, γηα όζνπο κε θξνληίδνπλ, γηα ηνπο δηθνύο 

κνπ, αθόκα θαη γηα ηνπο πεξαζηηθνύο. Έραζα ηελ νκνηνκνξθία θαη ην 

ζύζηεκα ηεο θπζηνινγηθόηεηαο κε απέβαιιε. Με έθηπζε θαη ηώξα απιά 

θαηξαθπιάσ ζε έλα βνπλό από ζθνππίδηα.  

 

ηαλ κπαίλεη ε βνύια όηη θαη λα θάλεηο ε ηζηνξία ζνπ δελ αιιάδεη. 

Από ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο άιινο απνθαζίδεη γηα ηε δσή ζνπ γίλεζαη 

έξκαην ζηηο νξέμεηο όζσλ ζέινπλ λα ζε θαηαζπαξάμνπλ. Πξνζπαζνύλ 

γηα κηα ζσηεξία όπνπ νη ίδηνη δελ ζα επηηξέςνπλ πνηέ λα ζπκβεί. 

Αθόκα θαη αλ βγσ απ‟ ηνλ θύθιν μέξσ θαιά πσο ε εηπκεγνξία ζα έρεη 

παξζεί γηα εκέλα ρσξίο εκέλα. Γελ ζα ηαηξηάμσ πνηέ. 
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Τη θαη αλ επέζηξεςα απ‟ ηελ θόιαζε, κηα άιιε ρεηξόηεξε κε πεξίκελε. 

Από εθείλεο πνπ ζε ξνπθάλε κε καλία θαη ην θνξκί ζνπ ρηππηέηαη ζε 

θάζε γσλία ζπάδνληαο ζνπ όρη κόλν ηα θόθαια κα θαη ηελ ςπρή. Σηελ 

θνκκαηηάδνπλ ηόζν θαξθώλνληαο ηα θνκκάηηα ηεο ζε θάζε ζεκείν ηνπ 

θνξκηνύ ζνπ.  

 

Βγήθα, κπήθα μαλά, ύζηεξα μαλά θαη πάιη έμσ. Κάζε πνπ ηόικαγα λα 

κηιήζσ θαη κηα λέα εηζαγγειηθή εληνιή βξηζθόηαλ ζην θαηώθιη ηεο 

πόξηα κνπ. Ωο αλίθαλε λα δηαρεηξηζηώ ηνλ εαπηό κνπ νη άιινη 

ζπλέρηδαλ λα απνθαζίδνπλ γη‟ απηόλ. Αθόκα θαη όηαλ νη γηαηξνί 

απνθάζηδαλ πσο είκαη ηθαλή λα δήζσ έμσ απ‟ ην ηξειάδηθν, εθείλνη 

ήηαλ εθεί λα απνθαζίζνπλ πσο θάλνπλ ιάζνο ιεο θαη ηνπο θόιιεζα ηε 

ηξέια πνπ κνπ θόξησζαλ θαη έγηλε δηθηά ηνπο.  

Αθόκα θαη όηαλ θάπνηνο πνπ θαηλνκεληθά ζε λνηάδεηαη παιεύεη λα ζε 

ζώζεη, κνηάδεη ζην ηέινο λα ηνλ παξαζέξλεη ν θύθινο. Αλ κηιήζνπκε 

κε αξηζκνύο πόζνη ηξεινί κε ραξηί γηαηξνύ θάλνπλ θαθό ζε θάπνηνλ 

ηξίην; Τώξα ζα ήηαλ κηα θαιή ζηηγκή λα απνθαζίζεη θαλείο ζε πνηα 

κεξηά ζέιεη λα δήζεη. Βέβαηα, εγώ έρσ ην αθαηαιόγηζην, έηζη κνπ 

είπαλ θαη ηελ ηξειή πνηνο ηελ αθνύεη; 
 

Ίζσο ζα ήηαλ θαιύηεξα θάπνηνο λα κε θξαηήζεη κέζα. Πνην ην λόεκα 

λα βγεηο όηαλ θαλείο πηα δελ ζε πξνζέρεη; Έραζα κηα δσή δηθή κνπ, 

δελ κπόξεζα λα δήζσ κηα δσή δηθή ηνπο. Γελ έρσ δνπιεηά, δελ έρσ 

θίινπο, δελ έρσ ζύληξνθν. Τν κόλν πνπ έρσ είλαη δπν θαηαηνληθνύο 

γνλείο πνπ ζηελ επόκελε αλάζα ζα κε ρώζνπλ μαλά κέζα. Αθνύ ηα 

θαηάθεξαλ κε ηε δηθή ηνπο δσή ήξζε ε ώξα λα ηα θαηαθέξνπλ θαη κε 

ηε δηθή κνπ. Ζ εηξσλεία ηεο ζηηγκήο, κνπ αλαθαηεύεη ηα ζσζηθά.  
 

 

~~ 

 

Εσ κεηαμύ θζνξάο θαη αθζαξζίαο. Καη όζν θαη αλ κνηάδεη ε θζνξά λα 

ζπκβαίλεη όηαλ είκαη έμσ, θόβνληαο ηελ αγσγή θαη επηηξέπνληαο ζηνλ 

εαπηό κνπ λα αλαζάλεη, ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Αηζζάλνκαη πσο 

βξίζθσ έλα ιόγν λα δσ. Έλαλ ηξόπν λα αλαπλέσ. Μηα δύλακε λα αληέμσ. 

Γηα ηελ επόκελε θαη θάζε επόκελε θνξά.  

 

Δθεί πνπ νη άιινη πεξπαηάλε ζθπθηνί εγώ πςώλσ ην θεθάιη θαη ρηππάσ 

ηνλ θόζκν κε ην θύκα κνπ. Γίλνκαη ζύειια έηνηκε λα ζεθώζεη θόζκνπο  

πνπ κέζα ηνπο ζα μαλαγελλεζώ.  

 

Αγαπάσ απηό ην κέξνο, αγαπάσ απηό ην θόζκν, αγαπάσ απηή ηε δσή 

αθόκα θαη αλ απηή δε κε αγάπεζε πνηέ. Σε απηά ηα ζθαιηά έρσ 

πεξάζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο κνπ. Κάησ απ‟ ην ζπίηη κα ζε 

απόζηαζε θνληηλή ζε όζνπο θαηαιήγνπλ ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ. Τόζε 

ώζηε λα ηνπο παξαηεξώ. Μεξηθέο θνξέο ρακνγειάλε κα ζπλήζσο είλαη 

ζθπθηνί. Πεξπαηάλε ζαλ ζηξαηησηάθηα, ρσξίο αλάζα θαη ζρεδόλ ρσξίο 

δσή. Βιέκκα άςπρν, βήκα κεραληθό, ςπρή απνύζα. Κάζε θνξά πνπ βιέπσ 
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θάπνηνλ ζθπθηό ηνπ πεηάσ από κηα πέηξα. Γειάσ κε ηε ςπρή κνπ όηαλ 

ιίγε δσή θπζήμεη κέζα ηνπ θαη ηηλαρηεί ζαλ από όλεηξν ζε κηα 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ μέραζε πσο έρεη. Τα ππόινηπα είλαη ηζηνξία. ηη 

θαη αλ πεη δελ κε ελδηαθέξεη. Φηάλεη πνπ μύπλεζε γηα ιίγν. 
 

 

~~~ 

 

Άλνημε ην ηεηξάδην θαη μεθίλεζε λα γξάθεη. Σν δεύηεξν γηαηί ην πξώην ην είρε 

από θαηξό ζε έλα γξαθείν ζην θέληξν ηεο δηπιαλήο πόιεο. 

 

Αηζζάλνκαη θνπξαζκέλε. Τα πάληα δελ έρνπλ ηελ ίδηα γεύζε. Τν κάηηα 

κνπ έρνπλ ζηεγλώζεη. Τν θνξκί κνπ είλαη θνπξαζκέλν. Τα ρέξηα κνπ 

αδύλακα. Τα πόδηα κνπ δελ κε θξαηάλε. Αηζζάλνκαη άδεηα. Νηώζσ έλα 

θελό.  

 

Πσο γίλεηαη λα ληώζσ ην θελό αθνύ δελ ππάξρεη; Πσο κπνξείο λα 

πεξηγξάςεηο θάηη πνπ δελ ππάξρεη; Δίλαη δπλαηόλ θάπνηνο λα 

ζθέθηεθε κηα ιέμε γηα λα πεξηγξάςεη ηελ απνπζία όισλ ζηνλ θόζκν; 

Καη αλ δελ ππάξρεη, γηαηί ηελ ίδηα ζηηγκή αηζζάλνκαη λα κε 

θαηαζπαξάδεη; Πνλάεη ην θελό; Γηαηί ην δηθό κνπ πνλάεη ηόζν; 

 

Έπαςα λα ληώζσ επηπρηζκέλε. Ίζσο ζηακάηεζα λα ηξειαίλνκαη. κσο 

πξώηε θνξά ληώζσ λα ηξειαίλνκαη πξαγκαηηθά. Αηζζάλνκαη ηξόκν λα 

κηιήζσ. ηη θαη αλ πσ δελ ζα θαηαιάβνπλ. Αλ κηιήζσ ζα κε θιείζνπλ 

μαλά κέζα. Τν θελό κνπ κεγαιώλεη θη εγώ κηθξαίλσ. Έγθιεηζηε εληόο 

θαη εθηόο. Φπιαθηζκέλε ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο. Σηελ αξρή από αγάπε 

θαη ύζηεξα από ζπλήζεηα. Μηα γακεκέλε ζπλήζεηα πνπ έθαςε ην ζσζηθά 

κνπ. Λεο θαη εθείλε ε θσηηά άλαςε πξώηα κέζα θαη κεηά γύξσ κνπ.  
 

Γελ ζέισ λα πάσ μαλά εθεί. Γελ ζέισ λα κείλσ άιιν εδώ. Γελ ζέισ λα 

ζέισ, δελ αληέρσ άιιν. Τν ζθνηάδη κε πλίγεη. Μεγαιώλεη. Οη ηνίρνη 

κηθξαίλνπλ. Με πιεζηάδνπλ. Ο νπξαλόο κνπ έρεη πληγεί. ζν ππθλώλεη 

ην ζθνηάδη κόλν ηα αζηέξηα ζπλερίδνπλ λα θαίλνληαη. Πσο όκσο λα 

ζηεξηρηώ ζε θάηη πνπ δελ ππάξρεη; Σην ζθνηάδη ιέλε δελ είκαζηε 

απηό πνπ θαηλόκαζηε αιιά απηό πνπ ληώζνπκε, ζαλ ην ζθνηάδη λα έρεη 

ην δηθό ηνπ θσο. Φνβάκαη λα θνηηάμσ. 

 

 

~~~~ 

 

Οη γνλείο ηεο έιεηπαλ. Βγήθε απ‟ ην παξάζπξν θαη πήξε ην πνδήιαην πνπ 

βξηζθόηαλ θάησ από ηε ζθάια ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ. Φόξεζε κηα ηζάληα ζηνπο 

ώκνπο θαη θαηεθόξηζε γηα ηελ παξαιία. Γελ βηαδόηαλ, ην ζνύξνππν είρε πέζεη 

θαη ν δξνζεξόο αέξαο έθαλε ην θνξκί ηεο λα αλαηξηρηάδεη ζε θάζε γύξηζκα ηνπ 

ηξνρνύ. Σηνλ δξόκν δελ ππήξρε θαλείο. Τα θώηα είραλ αξρίζεη ζηγά ζηγά λα 

αλάβνπλ ζην πέξαζκα ηεο. Λίγν πξηλ θηάζεη ζην ιηκάλη, απνθάζηζε λα 

ζηακαηήζεη. Δθεί, ππήξρε έλα κηθξό εθθιεζάθη πνπ καξηπξνύζε ηνλ πόλν θαη ηα 

δάθξπα θάζε αλζξώπνπ πνπ ζηάζεθε ζην πέξαζκα ηνπ. Σηα ρέξηα ηεο θξαηνύζε έλα 

ηζηγάξν ην νπνία πίεδε απαιά ζηα δπν ηεο δάρηπια.  

 

Υπάξρεη έλα ζεκείν πνπ ζπλεηδεηνπνηείο πσο ζηε δσή είλαη κεξηθέο 

θνξέο θαιύηεξν ην λα ζβήλεηο απ‟ ην λα μεζσξηάδεηο. Μηα πξάμε 
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απειπηζίαο ή ζάξξνπο; ηη θαη αλ πηζηεύεη θαλείο είλαη κηα πξάμε 

θαζαξά πξνζσπηθή, ηδησηηθή θαη βαζηάο ζπλεηδεηνπνίεζεο. Κακία δσή 

θαη θαλέλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ζε αγγίμεη κέζα ζε ηνύηε ηε 

βαζηά ζησπή.  

 

Σν ηζηγάξν είρε κνπζθέςεη από ηα ρέξηα θαη ηελ πγξαζία. Έβαιε ζηα ρείιε ηεο 

ην ηζαιαθσκέλν πιένλ ηζηγάξν θαη ην θξάηεζε.  

 

Ζ ζάιαζζα κνηάδεη λα πξνεηνηκάδεηαη γηα ηνύηε ηε ζηηγκή.  

 

Άλαςε ην ηζηγάξν θαη έθιεηζε ηα κάηηα. Ο θαπλόο ηε δάιηζε γηα κεξηθά 

δεπηεξόιεπηα θαη ηα κάηηα ηεο άλνημαλ κε βία. 

 

Σηηο πλνέο ηνπο αλέκνπ ηαμηδεύνπλ νη δσέο καο. Άιινηε ζθνξπίδνπλ 

θαη άιινηε ράλνληαη. Με βία θαηαιήγνπλ λα βξεζνύλ θαη λα αληέμνπλ. 

ζεο δελ άληεμαλ, ηηο θαηαπίλεη ε ζάιαζζα.  

 

Γελ ζπκάκαη πόηε ηελ είδα γηα πξώηε θνξά. Αλ ηε βξήθα ή αλ ηειηθά 

απηή κε βξήθε. Μηα γαιήλε πνπ κέζα ηεο θαξαδνθνύλ αζέαηα βξάρηα, 

καγηθά, ξνπθήρηξεο θαη εξείπηα, έηνηκε λα παξαδνζεί θαη λα δηθάζεη. 

Μηα ζάιαζζα κέζα κνπ αλνηρηή θαη κεγάιε.  

 

ηεξίρηεθε ζην εθθιεζάθη θαη έβγαιε ηε ηαηλία, έδεζε ηα πόδηα ηεο επάλσ ζην 

πνδήιαην. Μεηά θαη ην ρέξη ηεο. Με ην άιιν έβαιε ην ηζηγάξν μαλά ζην ζηόκα. 

Σξάβεμε κηα γεξή ηδνύξα θαη ην πέηαμε δίπια ηεο. Χαηξέηεζε κε έλα θνύλεκα 

ηνπ θεθαιηνύ ηνλ Άγην πνπ θύιαγε ην εθθιεζάθη θαη μεθίλεζε ην πεηάιη.  

 

Κάπνπ είρα δηαβάζεη πσο νη άλζξσπνη είλαη ζαλ ηηο πέηξεο. ζν νη 

κέξεο πεξλνύζαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν αηζζάλνκαη ην βάξνο ηνπ 

θνξκηνύ κνπ λα ζπλζιίβεη θάζε αληνρή ηεο ύπαξμεο κνπ. Μηα ύπαξμε 

πνπ πηα δελ είλαη ν πόλνο πνπ ηελ θαζνξίδεη.  

 

Αλάζα. Απηό πνπ ρξεηάδνκαη κόλν, είλαη αλάζα. Τόζν βαζηά πνπ ζα 

πληγώ. Από „ζέλα. Σε „κέλα. Καη αο είλαη απηή ε ηειεπηαία πνπ ζα 

βξσ.  

 

Όζν πιεζίαδε ζην κόιν ηνπ ιηκαληνύ αλάγθαδε ηα πόδηα ηεο λα επηηαρύλνπλ. 

Λίγν πξηλ θηάζεη ζηελ άθξε, αληί λα θιείζεη ηα κάηηα ηα θξάηεζε αλνηρηά. 

Πιένλ βξηζθόηαλ θάησ απ’ ην λεξό. 

 

Κάπνηνο λα κε βγάιεη θνβάκαη Φξηζηέ κνπ θνβάκαη ζε ρξεηάδνκαη 

γηαηί αλάζα κηα αλάζα ζέισ λα δήζσ θνβάκαη πεζαίλσ θάπνηνο λα 

θαλεί ζε παξαθαιώ θαλείο θξάηεζε κε ζε ηθεηεύσ αθόκα πνλάσ θξύςε 

κε γηαηί.. 

 

Σν ζώκα ηεο βπζηδόηαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ζην λεξό. Κάζε πξνζπάζεηα ηεο λα 

βγεη ζηελ επηθάλεηα δελ βξήθε αληαπόθξηζε. Σα δεζκά ηεο ζην πνδήιαην ηελ 

ηξαβνύζαλ ζηνλ πάην. ε ιίγα ιεπηά ε επηθάλεηα βξήθε μαλά ηελ εξεκία ηεο. 
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Τειεπηαία πξάμε 

 
Ζ γηνξηή ηειείσζε. Τα θώηα έζβεζαλ. ια έθπγαλ, καδί θαη εγώ.  

Καλείο δελ θηαίεη θαη θαλείο δελ είλαη αζώνο.  

ρη άιιε αγάπε, όρη άιιν θνιύκπη. Τν παηρλίδη έθηαζε ζην ηέινο.  

 

Φπζάκε μεθπζάκε 

Δε βγαίλεη ν βξάρνο από κέζα καο 

 

Οη ηξεινί 

γελληνύληαη 

από ηηο πέηξεο 

πνπ πεηάρηεθαλ έλα απόγεπκα αθεξεκέλα 

από κηα παξέα παηδηώλ 

θαζώο απηά ζπδήηαγαλ κε πάζνο 

λα θηηάμνπλε κηα ζπκκνξία 

θη έηζη δελ θαηάθεξαλ 

λα θάλνπλ γθει ζηε ζάιαζζα 

δε γθειάξνπλ όινη νη άλζξσπνη 

λα πξνζέρεηε ηηο πέηξεο πνπ πεηάηε 

 

 
Ζ πέηξα έπεζε ζην λεξό.  

Λππάκαη, θαη επραξηζηώ, γηα όζν κε αθήζαηε λα δήζσ. 

Να πξνζέρεηε.  

 
 א

 
Έθιεηζε ην ηεηξάδην θαη ην αθνύκπεζε ζην γξαθείν. Αθνύ ην άλνημε, βγήθε απ‟ 

ην παξάζπξν θαη πήξε ην πνδήιαην πνπ βξηζθόηαλ θάησ από ηε ζθάια ζηελ απιή 

ηνπ ζπηηηνύ. Φόξεζε κηα ηζάληα ζηνπο ώκνπο θαη θαηεθόξηζε γηα ηελ παξαιία. 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 
*Σν πνίεκα είλαη ΡΑΚΑ ΑΜΩΝ. 

 




