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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

 

 
 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων του 1ου Πρότυπου Λυκείου Αθη-

νών, του 2ου Πρότυπου Λυκείου Αθηνών και του Πειραμα-

τικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το σχολι-
κό έτος 2020-2021 προκήρυξαν τον 2ο Διασχολικό Διαγω-

νισμό Δημιουργικής Γραφής Προτύπων και Πειραματικών 
Λυκείων Α΄ Αθήνας «Δημήτρης Αρμάος», τον οποίο οι συν-

τονιστικές επιτροπές των σχολείων έφεραν σε πέρας, παρά 
τις δυσκολίες της πανδημίας και της εξ αποστάσεως λει-
τουργίας των σχολείων για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Υπενθυμίζουμε ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί τη μετεξέ-

λιξη του άλλοτε Ενδοσχολικού Διαγωνισμού του 2ου Πειρα-

ματικού Λυκείου, που ξεκίνησε πανηγυρικά στο σχολείο 
μας το σχολικό έτος 2011-12, και από το έτος 2019-20 

μετατράπηκε σε Διασχολικό, διατηρώντας όμως πάντα 
τους στόχους του, δηλαδή την αυτοέκφραση, την ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας, την καλλιέργεια της άμιλλας, την 
αγάπη γενικότερα για τη λογοτεχνία.  

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι μαθητές και οι μα-

θήτριες των παραπάνω Λυκείων, με πρωτότυπο και αδημο-

σίευτο έργο ατομικό ή ομαδικό (ή και τα δύο) χωρίς προ-

καθορισμένο θέμα σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:  
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Διήγημα, Δοκίμιο, Ποίημα, Στίχοι τραγουδιού, Σενάριο, 

Θεατρικό, Graphic Novel.  

Ο διαγωνισμός συντονίστηκε στο σχολείο μας από τη 
Δήμητρα Γεράση, τη Δήμητρα Καραδήμα, τον Σπύρο Κα-

ρύδη και τη Μαργαρίτα Στεφάνου. Οι συντονιστικές επιτρο-

πές των άλλων σχολείων ήταν:  
1ο ΠΓΕΛ: Αχιλλέας Ντελλής, Ευαγγελία Ντούπα, Α-

θηνά Κορούλη, Ευφροσύνη Ζαχαράτου.  
ΠΣΠΑ: Γιώργος Δουλφής, Ξένια Ξουργιά, Νίκος Αν-

δριώτης. 
Η Κριτική Επιτροπή, η οποία αξιολόγησε τα έργα, με 

καλυμμένα τα στοιχεία ταυτότητας των διαγωνιζόμενων, 
συγκροτήθηκε από συγγραφείς, εκδότες, επιμελητές εκδό-

σεων, καθηγητές των σχολείων και άλλους ανθρώπους των 
Γραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι κριτές-αξιολογητές της 
Επιτροπής ήταν με αλφαβητική σειρά: 

Η Βασιλική Αλεξανδράκη, φιλόλογος, συγγραφέας, 
Σχολική Σύμβουλος, παλαιά συνάδελφος στο σχολείο μας. 

Ο Ισίδωρος Γιαμπίλης, συνταξιούχος καθηγητής αλλά 
πάντα μάχιμος φιλόλογος. 

Η Δέσποινα Δαμιανού, επίκουρη καθηγήτρια στο  Δημο-

κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 
Ο Δημήτρης Κοπανάς, καθηγητής οικονομικών στο 

σχολείο μας. 
Η Αγάθη Μαρκάτη, Δρ. Φιλοσοφίας, πανεπιστημιακός, 

παλαιά συνάδελφος στο σχολείο μας. 
Ο Δημήτρης Μαύρος, φιλόλογος και ποιητής, μεταφρα-

στής, παλαιός απόφοιτος του σχολείου μας και βραβευμένος 
στον συγκεκριμένο διαγωνισμό λογοτεχνίας. 

Η Ζωή Μπέλλα-Αρμάου φιλόλογος, ομότιμη Σχολική 
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Σύμβουλος, μεταφράστρια και διευθύντρια της σειράς Aldi-
na των εκδόσεων Gutenberg. 

Η Ηρώ Νικοπούλου, εικαστικός και συγγραφέας. 
Η Ασημίνα Ξηρογιάννη, συγγραφέας, θεατρολόγος, φι-

λόλογος. 
Ο Πάνος Τουρλής, βιβλιοκριτικός και βιβλιοθηκονόμος. 
 

Στον φετινό Διαγωνισμό υποβλήθηκαν 39 έργα 29 μαθη-

τριών/μαθητών, καθώς ορισμένοι/ες μαθητές και μαθήτριες 
υπέβαλαν έργα σε περισσότερες της μίας κατηγορίες. Πιο 
συγκεκριμένα υποβλήθηκαν:  28 έργα από το 2ο ΠΓΕΛ, 7 
έργα από το 1ο ΠΓΕΛ και 4 από το ΠΣΠΑ. Ως προς τα θέ-

ματα στα οποία εστίασε η πένα των διαγωνιζόμενων, η κα-

θημερινότητα, η δύναμη της φιλίας, ο έρωτας, τραγικά συμ-

βάντα, η ανασφάλεια της εφηβείας, υπαρξιακές αναζητή-

σεις, η ανθρωπιά, η τρίτη ηλικία, οι προκαταλήψεις, το ό-

νειρο, η κατάχρηση της τεχνολογίας, η πολιτική αλλά και η 
κρίση αξιών απασχόλησαν τους ευαίσθητους «λογοτέχνες» 
μας, οι οποίοι επιχείρησαν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύ-

ματα των καιρών. Δεν έλειψαν βέβαια και έργα με θέμα τον 
εγκλεισμό, αφού ο διαγωνισμός έλαβε χώρα μέσα σε συνθή-

κες καραντίνας. Δεν είναι τυχαίο,  όπως παρατήρησε ένας εκ 
των κριτών, πως σχεδόν τα μισά διηγήματα πραγματεύο-

νταν άμεσα ή έμμεσα τον θάνατο... ίδιον της εφηβείας  αλλά 
και σημάδι των καιρών. 
Τα έργα ανά κατηγορία ήταν τα ακόλουθα: 

 

Κατηγορία «Διήγημα»  
Ελένη Αθανασοπούλου, Φτου ξελευθερία (1ο ΠΓΕΛ, Α΄ 
Λυκείου). 
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Ευγενία Γεωργιάδη, Η βασίλισσα (2ο ΠΓΕΛ, Α΄ Λυ-

κείου). 
Δημήτριος-Κωνσταντίνος Κακοταρίτης, Θιάκι (2ο 
ΠΓΕΛ, Β΄ Λυκείου). 
Κυριάκος Καλαφατσής, Ο φούρναρης (2ο ΠΓΕΛ, Β΄ Λυ-

κείου). 
Αμαλία Καπνόριζα, Το ταξίδι προς την Ιθάκη μου (2ο 
ΠΓΕΛ, Α΄ Λυκείου). 
Πέτρος Καρλής, Το τραγούδι του ανέμου (2ο ΠΓΕΛ, Α΄ 
Λυκείου). 
Φωτεινή Καρούτσου, Άβυσσος (Avgrund) (2ο ΠΓΕΛ, Β΄ 
Λυκείου). 
Χρήστος Κόλλιας, Η πέτρα στο τέλος έπεσε (2ο ΠΓΕΛ, 
Γ΄ Λυκείου). 
Χρήστος Κυριακού, Ο άνδρας με τον χαρτοφύλακα (2ο 
ΠΓΕΛ, Α΄ Λυκείου). 
Μαριτίνα Μανιάκη, Ο εγκλεισμός (ΠΣΠΑ). 
Χαριτωμένη Μανωλάκου, Το δώρο της ζωής (2ο ΠΓΕΛ, 
Α΄ Λυκείου). 
Αναστάσης Νταούλης, Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς 

(ΠΣΠΑ). 
Αικατερίνα Ξενογιάννη, Η καταδίκη (2ο ΠΓΕΛ, Α΄ Λυ-

κείου). 
Στυλιανή Στάμου, Προσοχή. Επικίνδυνο για πιγκουΐ-
νους (2ο ΠΓΕΛ, Β΄ Λυκείου). 

Έλενα Σύρρου, Παλίρροια (2ο ΠΓΕΛ, Β́ Λυκείου). 
Ζωή Άννα Τριανταφύλλου, Ποτιστήρι (1ο ΠΓΕΛ, Γ΄ Λυ-

κείου). 
Δημήτρης Χαλκιάς, Όνειρο (2ο ΠΓΕΛ, Β΄ Λυκείου). 
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Μελάνθη Χαλκίδη, Μετά το μπιγκ μπανγκ (2ο ΠΓΕΛ, Α΄ 
Λυκείου). 
 

Κατηγορία «Ποίημα»  
Νίκη Ανδριτσάκη, Ανθρωπόμορφα τέρατα (ΠΣΠΑ). 
Βάγια Γεωργαντοπούλου, Φως (ΠΣΠΑ). 
Ευγενία Γεωργιάδη, Η δημιουργία του κόσμου (2ο 
ΠΓΕΛ, Α΄ Λυκείου). 

Χρήστος Κόλλιας, Κάτω γειτονία (2ο ΠΓΕΛ, Γ΄ 
Λυκείου). 
Μαρίνα Μανιακούρα, Σταγόνες της ησυχίας (1ο ΠΓΕΛ, 
Β΄ Λυκείου). 
Χαριτωμένη Μανωλάκου, Επιθυμίες (2ο ΠΓΕΛ, Α΄ 
Λυκείου). 
Μάριος Μελισσουργός, Οι νύχτες δεν είναι όπως ήτανε 

(1ο ΠΓΕΛ, Α΄ Λυκείου). 

Φωτεινή - Ισιδώρα Μπαλή, Αυτό που κανείς δεν μπορεί 
να παραδεχθεί (1ο ΠΓΕΛ, Α΄ Λυκείου). 
Αικατερίνα Ξενογιάννη, Τείχη (2ο ΠΓΕΛ, Α΄ Λυκείου). 
Έλενα Σύρρου, Σπασμένα όνειρα (2ο ΠΓΕΛ, Β΄ Λυκείου). 
Ζωή Άννα Τριανταφύλλου, Αίαντας Νηφάλιος (1ο 
ΠΓΕΛ, Γ΄ Λυκείου). 

Δημήτρης Χαλκιάς, Εκείνη (2ο ΠΓΕΛ, Β́ Λυκείου). 
Δήμητρα Χειλάκου, Επιμονή (2ο ΠΓΕΛ, Β΄ Λυκείου). 
 

Κατηγορία: «Στίχοι Τραγουδιού»  
Ελπίδα Αναστασοπούλου, Εμένα οι φίλες μου (2ο ΠΓΕΛ, 
Β΄ Λυκείου). 
Αικατερίνα Ξενογιάννη, Για την μαμά (2ο ΠΓΕΛ, Α΄ 
Λυκείου). 
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Έλενα Σύρρου, Συγγνώμη...(2ο ΠΓΕΛ, Β΄ Λυκείου). 
 

Κατηγορία: «Σενάριο» 

Πέτρος Καρλής, T43 (2ο ΠΓΕΛ, Α΄ Λυκείου). 
Ζωή Άννα Τριανταφύλλου, Sharenting (1ο ΠΓΕΛ, Γ΄ 
Λυκείου). 

Κατηγορία: «Θεατρικό έργο» 

Χρήστος Κόλλιας, Μα τί ύβρις (2ο ΠΓΕΛ, Γ΄ Λυκείου). 
 

Κατηγορία Graphic Novel 
Ζωή Μήτση - Μυρτώ Τσουραμάνη, Τα τρουφάκια (2ο 
ΠΓΕΛ, Α΄ Λυκείου). 
Χριστίνα Αλαφογιάννη-Αλεξίου, Ανησυχίες (2ο ΠΓΕΛ, 
Β΄ Λυκείου). 

 

Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε στον προ-

αύλιο χώρο του σχολείου μας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ασφάλειας και απόστασης, η εκδήλωση για τη βρά-

βευση των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν στον 
Διαγωνισμό. Απονεμήθηκαν, ανά κατηγορία, τα βραβεία:  

Κατηγορία «Διήγημα»: 

Α΄ Βραβείο: στον Δημήτρη-Κωνσταντίνο Κακοταρίτη, για 
το διήγημά του Θιάκι. 
Β΄ Βραβείο: στη Φωτεινή Καρούτσου, για το διήγημά της 
Άβυσσος (Avgrund). 

Γ΄ Βραβείο: στη Στέλλα Στάμου, για το διήγημά της 
Προσοχή. Επικίνδυνο για πιγκουίνους. 

Κατηγορία «Ποίημα» 

Α΄ Βραβείο: στην Ευγενία Γεωργιάδη, για το ποίημά της 
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Η δημιουργία του κόσμου.  

Β΄ Βραβείο: στη Ζωή Άννα Τριανταφύλλου, για το ποίημά 
της Αίαντας Νηφάλιος. 

Γ΄ Βραβείο: στη Δήμητρα Χειλάκου, για το ποίημά της 
Επιμονή. 

 

Στις άλλες κατηγορίες, λόγω της μικρής συμμετοχής, 
δόθηκαν Ειδικά Βραβεία στα έργα που έλαβαν την υψηλό-

τερη βαθμολογία. Συγκεκριμένα: 

Στην κατηγορία «Στίχοι τραγουδιού» δόθηκε Ειδικό 
Βραβείο στην Έλενα Σύρρου, για το έργο της Συγγνώμη.... 

Στην κατηγορία «Σενάριο» δόθηκε Ειδικό Βραβείο στη 
Ζωή-Άννα Τριανταφύλλου για το έργο της με τίτλο Sha-

renting. 

Στην κατηγορία «Θεατρικό έργο» δόθηκε Ειδικό Βρα-

βείο» στον Χρήστο Κόλλια για το έργο του Μα τι ύβρις!. 

Στην κατηγορία Graphic Novel (μια σχετικά νέα κατη-

γορία στον Διαγωνισμό) δόθηκε Ειδικό Βραβείο στις μα-

θήτριες Ζωή Μήτση και Μυρτώ Τσουραμάνη, για το έργο 
τους Τρουφάκια. 

Στους βραβευθέντες δόθηκαν βιβλία, ευγενική προσφορά 
της κυρίας Μπέλλα-Αρμάου και των εκδόσεων Gutenberg 
και Ύψιλον, της κυρίας Ηρώς Νικοπούλου και του κυρίου 
Πάνου Τουρλή. 

Με την απονομή των βραβείων ακούστηκαν από τους 
βραβευθέντες επιλεγμένα αποσπάσματα των έργων τους. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκαν ποιήμα-

τα του Δημήτρη Αρμάου και στο τέλος ακούστηκαν μουσικά 
κομμάτια στην κιθάρα από τον Πτολεμαίο Αρμάο. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε, τέλος, η νέα έκδοση του 
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σχολείου μας με τα περσινά βραβευμένα έργα και με τον τί-

τλο «Κλεψύδρες», δανεισμένο από τους στίχους της Πάν-

θειας Φλώτσιου που περιλαμβάνονται στον τόμο. Αντίτυπα 

του βιβλίου δόθηκαν σε όλους τους φετινούς συμμετέχοντες 
μαζί με τις βεβαιώσεις συμμετοχής, στους εμπλεκόμενους 
συναδέλφους των άλλων σχολείων και φυσικά στους περσι-
νούς βραβευθέντες στον Διαγωνισμό. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν 
στον διαγωνισμό. Ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή θερ-

μά τους χορηγούς του διαγωνισμού, τους αξιολογητές, τους 
εμπλεκόμενους συναδέλφους και τους διευθυντές των τριών 
σχολείων για τη στήριξή τους. 

Η Συντονιστική Επιτροπή 

του 2ου ΠΓΕΛ Αθήνας. 
 



 

 
 
 

 
 

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ  
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Δημήτριος-Κωνσταντίνος Κακοταρίτης 

 

 
 

Θιάκι 

 
 
 

Αθήναι, Φεβρουάριος 2012. 
Η κυρα-Πόπη καθόταν στην αιωνόβια πολυθρόνα του 
σαλονιού της. Η ώρα είχε πάει 22:30. Έβλεπε τηλεό-

ραση. Συνήθως εκείνη την ώρα το MEGA έπαιζε το 
τούρκικο σίριαλ που της άρεσε πού και πού να παρακο-
λουθεί. Σήμερα όμως οι ειδήσεις δεν τελείωσαν στις 9. 
Η τηλεόραση έδειχνε την Ολομέλεια της Βουλής και στο 
βήμα ήταν ο Πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος.  

Η κυρα-Πόπη, που είχε κλείσει προ ημερών τα 87, 
παραξενεύτηκε. «Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός; Και ο 
Καραμανλής τι απόγινε; Ξανάγινε πραξικόπημα;» Λό-
γω της σοβαρής άνοιας που την είχε χτυπήσει τα τελευ-

ταία χρόνια, η κυρα-Πόπη θυμόταν μόνο τα παλιά. Άλ-
λοτε νόμιζε ότι είναι στην πατρίδα της, στο Θιάκι, άλ-
λοτε νόμιζε ότι ο νεκρός άνδρας της ήταν στο καφενείο 
και τον περίμενε και μερικές φορές έβλεπε την κόρη της 



[ 20 ] 

και την έλεγε μαμά.  
Η κόρη της την επισκεπτόταν τακτικά. Μπορεί να 

της μαγείρευε και να της σκούπιζε το πάτωμα, αλλά ως 
εκεί. Δυο κουβέντες αντάλλασσαν όλες κι όλες κι αυτές 
με δυσκολία. Η Μαίρη, έτσι την έλεγαν την κόρη της, 
μόλις άκουγε τη μητέρα της να αρχίζει τα παράλογα, 
της φώναζε, την έλεγε μουρλή και παλιόγρια. Δεν έδει-
χνε ίχνος κατανόησης, στοργής, σαν αυτή που θα περί-
μενε κάποιος να δείχνει μια κόρη στην ηλικιωμένη 
μητέρα της. Η Μαίρη έμενε ολομόναχη, ήταν μοναχικός 
άνθρωπος. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι της άρεσε να 
είναι. Μονίμως ξινή, μονίμως κυνική, μονίμως συμφε-
ροντολόγα. Με τον άνδρα της είχε χωρίσει, δεν την ά-

ντεχε άλλο. Τα παιδιά της είχαν φύγει. Έβγαλαν και τα 
δυο την Ιατρική και φύγαν στο εξωτερικό. Ο ένας στο 
Λονδίνο και η άλλη στο Αννόβερο της Γερμανίας. Τί να 
κάθονται να κάνουν στην Ελλάδα μες στην κρίση άνεργα 
και με μια μητέρα από πάνω τους μονίμως να γκρι-
νιάζει; Δεν απορεί κανείς που έριξαν μαύρη πέτρα πίσω 
τους. 

* * * 

Η άνοια που βασάνιζε την κυρα-Πόπη την έκανε να 
παραξενεύεται με πολλά πράγματα. Τις σπάνιες φορές 
που έβγαινε έξω με τη Μαίρη για να πάει στον γιατρό, 
κοίταζε αποσβολωμένη από το παράθυρο του ταξί. 
«Μαίρη, πού είναι το ΜΙΝΙΟΝ; Γιατί είναι καλυμμένο 
με αυτό το πράσινο πανί;»- «Μαίρη, το σιντριβάνι της 
Ομόνοιας πότε το κατήργησαν;»- «Μαίρη, γιατί η πλα-
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τεία Αγάμων είναι γεμάτη μαύρους;» - «Μαίρη, θα με 
πας μια μέρα στο Green Park να φάω;» 

Η Μαίρη δεν της αποκρινόταν και μετά από λίγο οι 
ερωτήσεις σταματούσαν.  

Η Μαίρη αναγκαζόταν να ανέχεται την άνοια της μη-
τέρας της. Άλλωστε, αν σταματούσε να τη φροντίζει και 
την άφηνε να πεθάνει, από πού θα έβρισκε χρήματα για 
να ζήσει; Η σύνταξη της μητέρας της έφτανε ίσα-ίσα 
για τα βασικά και των δύο. Κάθε τόσο μειωνόταν. Η 
Μαίρη κάποια λεφτούλια έβγαζε καθαρίζοντας σπίτια, 
αλλά δεν της έφταναν. Από τότε που έκλεισε το ξενο-
δοχείο όπου εργαζόταν ως καμαριέρα, έμεινε χωρίς δικό 
της εισόδημα. Να ξαναβρεί σταθερή δουλειά προσπά-

θησε, αλλά μάταια. Έκτοτε η επιβίωση της μητέρας της 
σήμαινε και δική της επιβίωση. 

* * * 

Η κυρα-Πόπη είχε κλειστά τα μάτια της. Αυτό το κρύο 
βράδυ, το ημερολόγιο με την εικόνα του Αγίου Ανδρέα 
στον τοίχο της κουζίνας, έδειχνε 12 Φεβρουαρίου 2012. 
Αγίου Μελετίου, Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας και Αγίου 
Πλωτίνου του μάρτυρος, ημέρα Κυριακή. Στο τραπέζι 
του σαλονιού ήταν ένα τεύχος του Ρομάντσου από το 
1969 με την Τζένη Καρέζη στο εξώφυλλο. Η κυρα-
Πόπη όλο ζητούσε από τη Μαίρη να της αγοράζει το 
Ρομάντσο που τόσο λάτρευε να διαβάζει όταν ήταν πιο 
νέα. Η Μαίρη είπε για μια φορά να της κάνει το χατίρι. 
Πήγε στην πλατεία Αβησσυνίας, στα παλαιοπωλεία, 
και της αγόρασε το πρώτο τεύχος που βρήκε. Κάθε φο-
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ρά που ερχόταν για επίσκεψη, το έβαζε με τρόπο κρυφά 
στην τσάντα της και το παρουσίαζε στη μητέρα της. 
Πάντοτε η κυρα-Πόπη το νόμιζε για καινούργιο και το 
δεχόταν με ενθουσιασμό μικρού παιδιού. Θαύμαζε την 
Καρέζη στο εξώφυλλο, του έριχνε μια ματιά και το ά-
φηνε στο τραπέζι. «Θα το διαβάσω αργότερα» έλεγε και 
μετά ξεχνούσε την ύπαρξή του. 

Πολλές φορές την είχε βρει η Μαίρη να κάθεται με 
κλειστά τα μάτια, όπως τώρα, στην πολυθρόνα και τη 
νόμιζε για κοιμισμένη. Αλλά δεν κοιμόταν, σκεφτόταν 
ή τουλάχιστον έτσι της έλεγε, αλλά η Μαίρη δεν την πί-
στευε. Πράγματι όμως αυτό συνέβαινε. Το μυαλό της 
ταξίδευε, ταξίδευε στο παρελθόν. Περίεργο πράγμα η 
άνοια! Να μην θυμάσαι τα τωρινά και να νιώθεις ότι τα 
παλιά διαδραματίζονται τώρα, μπροστά στα μάτια σου. 
Έτσι ένιωθε και η κυρα-Πόπη. Έβλεπε τον εαυτό της 
μικρό κοριτσάκι να παίζει με τα άλλα τα παιδιά έξω από 
το πατρικό της στο Βαθύ της Ιθάκης. Στο Θιάκι, όπως 
έλεγε την Ιθάκη, ενώ το Βαθύ το έλεγε πεταλάκι, από το 
σχήμα του κόλπου όπου βρίσκεται κτισμένο. Θυμόταν 
τον μπαμπά της, τον αγαπημένο της μπαμπά, να γυρί-
ζει σπίτι από το ταχυδρομείο όπου δούλευε. Τη μητέρα 
της την είχε χάσει όταν ήταν μικρή. Πέθανε στη γέννα 
του τρίτου της παιδιού. Το αγοράκι που γέννησε δεν έ-
ζησε πολύ. Γεννήθηκε άρρωστο και έφυγε ενώ ήταν μό-

λις λίγων ημερών. Έτσι έμεινε μόνη της με τη μικρή της 
αδερφή Γιαννούλα και τον πατέρα της Σπυρίδωνα.  

Το σπίτι τους ήταν στον πρώτο όροφο ενός παλιού 
διώροφου κτηρίου. Στο ισόγειο έμενε η θεία και ο θείος 
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της με τα 5 τους παιδιά. Δυο αγόρια και τρία κορίτσια. 
Όλοι τους είχαν φύγει πια από τη ζωή. Μόνο αυτή είχε 
μείνει να έχει μνήμες από το Θιάκι. Η κόρη της και τα 
εγγόνια της το περιφρόνησαν. Το ίδιο και τα ανήψια 
της. Δεν το επισκέφθηκαν ποτέ, δεν τους άρεσε. Το πώς 
είναι δυνατόν να μην τους άρεσε ένα μέρος που δεν είχαν 
ποτέ επισκεφθεί είναι μια απορία που είχε η κυρα-Πό-

πη, τουλάχιστον πριν χάσει το μυαλό της. 
Το Θιάκι δεν έλεγε να το ξεχάσει. Κι ας έμεινε εκεί 

για λίγο. Ούτε στην Αθήνα ούτε στην Πάτρα δεν ένιωσε 
ποτέ όπως ένιωθε εκεί. Όταν έφυγε το 1939 πίστευε ότι 
κάποια στιγμή θα γύριζε πίσω. Το ίδιο της το όνομα, 
Πηνελόπη, της έδινε κουράγιο, την έκανε να πιστεύει 
ότι, όπως ο σύζυγος της συνονόματής της ομηρικής 
ηρωίδας κατάφερε να γυρίσει μετά από πολλά χρόνια 
στην Ιθάκη, έτσι θα τα κατάφερνε και αυτή. Όμως η 
ζωή είχε άλλα σχέδια. 

Λίγο προτού τελειώσει το Σχολαρχείο, ο πατέρας 
της μετατέθηκε στο τηλεγραφείο της Πάτρας. Ήταν η 
εποχή που ακόμη το ταχυδρομείο, τα τηλεγραφεία και 
η τηλεφωνία ήταν μία εταιρεία, η ΤΤΤ. Ήταν και η ε-
ποχή που ακόμη ο κόσμος έστελνε τηλεγραφήματα. Λί-
γο αργότερα, στην Πάτρα μετακόμισε και η θεία της με 
την οικογένειά της. Ήθελε να είναι κοντά στον μεγάλο 
της αδελφό. Μόλις είχαν αρχίσει οι δυο οικογένειες να 
ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους, η καταστροφή τούς χτύ-
πησε την πόρτα. Και όχι μόνο σε αυτούς. Το πρωί της 
28ης Οκτωβρίου 1940, από το ραδιόφωνο ακούστηκε ο 
“Τσομπανάκος” και μετά η φωνή του Ιωάννη Μεταξά, 
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ο οποίος ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό την κήρυξη του 
Ελληνοϊταλικού πολέμου. Η κυρα-Πόπη δεν ξέχασε 
εκείνη τη μέρα ποτέ. Ο ήχος του κρότου από τις βόμβες 
και το βουητό από τις σειρήνες είχαν μείνει μαζί της 
ακόμη και μετά από 72 χρόνια. Και όταν μετά από 
χρόνια, τα βράδια, τελείωνε το πρόγραμμα της ΕΡΤ και 
πριν από τον Εθνικό Ύμνο ακουγόταν ο “Τσομπανά-

κος”, η κυρα-Πόπη φρόντιζε να έχει πάντα την τηλεό-
ραση σβηστή. Αυτό που για όλους τους άλλους ήταν ένα 
αθώο τραγουδάκι, για την ίδια ήταν μία υπενθύμιση της 
ζοφερής εκείνης ημέρας και των ακόμη πιο ζοφερών 
ημερών που ακολούθησαν. 

Στην Κατοχή η κυρα-Πόπη έχασε τον θείο της, Μά-

κη Ράπτη, και έτσι η θεία Κατερίνα έμεινε χήρα. Δεν 
τον σκότωσαν οι Γερμανοί, αλλά τον θέρισε η πείνα. 
Πώς να μην πεθάνει από τη στιγμή που απαρνιόταν και 
την παραμικρή μπουκιά φαγητού από το κατσαρολάκι 
με τα ρεβίθια που έφερνε η γυναίκα του από το συσσίτιο; 
Προτιμούσε να δίνει το μερίδιό του στα παιδιά του, τα 
οποία από την ασιτία είχαν αρχίσει να χάνουν τα μαλλιά 
τους.  

«Αυτά τα μεγάλα καζάνια του συσσιτίου με το νερο-

μπούλι και τα ρεβίθια μπορεί να 'χανε και κανένα πο-
ντίκι μέσα» συλλογιζόταν η κυρα-Πόπη όταν διηγού-
νταν τις ιστορίες από την Κατοχή στη Μαίρη. Είχε πε-

ράσει δύσκολα τότε, παραλίγο να χάσει κι αυτή τη ζωή 
της, από το όπλο Γερμανού και όχι από την αφαγιά σαν 
τον θείο της. Λίγο κοίταξε τον στρατιώτη από το παρα-

θύρι του σπιτιού που έβλεπε τον δρόμο, αλλά την είδε ο 
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Γερμανός και την πυροβόλησε. Η σφαίρα αντί να καρ-

φωθεί στο μέτωπό της όπως ήλπιζε ο επίδοξος δολο-
φόνος της, έπεσε στο κάγκελο του παραθύρου και το 
στράβωσε. 

*** 

Η κυρα-Πόπη άνοιξε ταραγμένη τα μάτια της. Η ανά-

μνηση του περιστατικού με τη σφαίρα τής είχε προκα-
λέσει ταχυπαλμία. Κοίταξε την τηλεόραση. Στο δεξί 
μισό της οθόνης φαινόταν η αίθουσα της Ολομέλειας της 
Βουλής και στο αριστερό ένα κτήριο που καιγόταν. Στο 
κάτω μέρος της τηλεόρασης υπήρχαν οι λέξεις ΝΑΙ και 
ΟΧΙ, αμφότερες γραμμένες με κεφαλαία γράμματα. 
Δίπλα στο ΝΑΙ έγραφε 125 και δίπλα στο ΟΧΙ 51. Οι 
φλόγες που έβγαιναν από τα παράθυρα του κτηρίου που 
καιγόταν και έγλειφαν τους τοίχους, θύμισαν στην κυ-

ρα-Πόπη τη νύχτα που κάηκε το ΜΙΝΙΟΝ. Ο νους της 
ταξίδεψε για μια ακόμη φορά στα παλιά, μη μπορώντας 
να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την ώρα στη 
Βουλή.  

Τη νύχτα που κάηκε το ΜΙΝΙΟΝ, θυμόταν η κυρα-
Πόπη, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ο άνδρας της ο Κώ-

στας, η μεγάλη της αγάπη, κοιμόταν δίπλα της ροχα-
λίζοντας. Ήταν από εκείνες τις νύχτες που το ροχαλητό 
του ήταν ανυπόφορο και η ίδια αδυνατούσε να κοιμηθεί. 
Βάλθηκε να σκέφτεται την παλιά της δουλειά, τη μόνη 
που είχε ποτέ της. Δούλευε στου Καπράλου, ένα από τα 
πιο μεγάλα παντοπωλεία που υπήρχαν στην Αθήνα. Έ-

πιασε δουλειά εκεί σχεδόν αμέσως μετά την έλευσή της 
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στην πρωτεύουσα. Είχε αναγκαστεί να φύγει από την 
Πάτρα με το που τελείωσε και ο Εμφύλιος. Η πόλη είχε 
ερημώσει και δουλειές δεν υπήρχαν. 

Ο Καπράλος βρισκόταν στα Χαυτεία και η κυρα-Πό-

πη κάθισε εκεί για 7 χρόνια. Με τα λεφτούλια που μά-
ζεψε, δουλεύοντας ολημερίς, κατόρθωσε μαζί με τον 
άνδρα της να αγοράσει το διαμέρισμά τους στην οδό Ευ-

παλίνου 4, σε μια πολυκατοικία με κήπο στην είσοδο, 
κοντά στην πλατεία Αγάμων, όπως έλεγε ο πατέρας της 
την πλατεία Αμερικής.  

Η θέση της στον Καπράλο ήταν πρώτα στην παρα-
λαβή και λίγο αργότερα στο ταμείο. Όταν θυμόταν τον 
ήχο που έκανε η μηχανή την ώρα που πατούσε τα πλή-

κτρα, ένιωθε ταυτόχρονα το χέρι του αφεντικού της, του 
Βικτωράκια, να τη σκουντά στον ώμο και να της λέει: 
“Πηνελόπη, να στέκεσαι όρθια στο ταμείο. Βγαίνει κα-

λύτερα η δουλειά!”. 
Τα σκεφτόταν αυτά εκείνη τη νύχτα και αποφάσισε 

την επόμενη μέρα το πρωί να βγει μια βόλτα στα Χαυ-

τεία, να δει το μέρος που δούλευε και να χαζέψει τις στο-
λισμένες βιτρίνες. Έτσι, το επόμενο πρωί έβαλε τα καλά 
της και κατέβηκε την Πατησίων με τα πόδια. Λίγο πριν 
φτάσει στην Ομόνοια, η κυρα-Πόπη είδε κόσμο πολύ 
απέναντι από το ΜΙΝΙΟΝ. «Μα τι συμβαίνει;» αναρω-
τήθηκε. Δεν πρόλαβε να ρωτήσει τον κύριο που περπα-

τούσε μπροστά της και το βλέμμα της έπεσε στο καμένο 
κτήριο που μέχρι χθες στέγαζε το ΜΙΝΙΟΝ. 

Έμεινε με ανοικτό το στόμα να κοιτάει το σταχτί 
κουφάρι του πολυκαταστήματος για κάμποσα λεπτά. 
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Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Το μέρος που έφερνε την 
Μαίρη κάθε Χριστούγεννα να δει τον Άγιο Βασίλη, το 
μέρος από όπου της αγόραζε τις κούκλες της, το κτήριο 
που της φάνηκε πελώριο για μαγαζί όταν πρωτοήρθε 
στην Αθήνα, ο κόπος του συγχωριανού του άνδρα της 
Ιωάννη Γεωργακά, είχε χαθεί. Παρόλο που εν τέλει 
ξανάνοιξε μετά από λίγους μήνες, δεν της άρεσε όσο 

πριν. Πήγε μια φορά και δεν επέστρεψε ποτέ ξανά. 

*** 

Η κυρα-Πόπη άνοιξε τα μάτια της. Η τηλεόραση συ-
νέχιζε να δείχνει κτήρια να καίγονται. Τώρα δίπλα στο 
ΝΑΙ έγραφε 199 και από κάτω άσπρα γράμματα σε 
κόκκινο φόντο σχημάτιζαν τη φράση «ΟΛΟΚΛΗΡΩ-

ΘΗΚΕ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ». Η κυρα-Πόπη ένιωθε ζαλι-
σμένη, ένιωθε μια απίστευτη κούραση. Σηκώθηκε από 
την καρέκλα και με αργά βήματα κατευθύνθηκε προς 
την κρεβατοκάμαρα. Δεν ήξερε πια πού βρισκόταν. Όλα 
γύρω της φαινόντουσαν ξένα, άγνωστα. Ήθελε να γυρί-
σει σπίτι της, δεν ήταν αυτό το σπίτι της, Το σπίτι της 
ήταν στο πεταλάκι, εκεί που έσκαγε το κύμα. Θα την 
περίμενε ο μπαμπάς της να τη μαλώσει που άργησε.  

Περπατούσε αργά στον διάδρομο που οδηγούσε στην 
κάμαρά της. Δεξιά κι αριστερά είδε να στέκονται, ο ένας 
δίπλα στον άλλον, ο άνδρας της, η αδερφή της, ο μπα-

μπάς της, τα ξαδέρφια της, ο Βικτωράκιας, ο Γερμανός 
που την πυροβόλησε, τα γειτονόπουλα από την Ιθάκη, η 
Μαίρη και τα δυο της εγγόνια, μωρά στο καροτσάκι. 
Μπαίνοντας στην κρεβατοκάμαρα είδε τη μαμά της να 
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της ισιώνει το σεντόνι. Φαινόταν τόσο νέα, τόσο καλή.  
«Ποπίτσα μου», της είπε, «κοιμήσου να ξεκουρα-

στείς τώρα και αύριο πρωί-πρωί θα φύγουμε μαζί για 
το Θιάκι. Έχω κι εγώ πολύ καιρό να το δω και το πεθύ-

μησα».  
Η κυρα-Πόπη ξάπλωσε στο κρεβάτι της και ένιωσε 

τη μαμά της να τη φιλά για καληνύχτα στο μέτωπο και 
να φεύγει. Κοιμήθηκε ήσυχη και ήρεμη, όπως παλιά, 
γνωρίζοντας ότι σύντομα θα ξαναντάμωνε τους αγαπη-
μένους της. Και πράγματι αυτό έγινε. Ενώ κοιμόταν 
γαλήνια, η ψυχή της έφευγε για το Θιάκι. 
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Φωτεινή Καρούτσου 

 
 
 

Άβυσσος (Avgrund) 
 
 
 

Τι συμβαίνει όταν αρχίσεις και σκέφτεσαι ότι αν πέθαι-
νες, θα ήταν όλα πιο εύκολα; 

 

ΑΛΚΗΣΤΗ 

 
1. «Nuadh-Lorg»* («ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ»)- γαέλικα 

«Όταν έχεις εξαλείψει το αδύνατο, αυτό που μένει, όσο απί-

θανο κι αν είναι, πρέπει να είναι η αλήθεια», Άρθουρ Κ. Ντόυλ. 
 

Ήταν περίεργο το πως ξαφνικά, μέσα σε ένα μόνο πρωι-
νό, μοιάζουν να αλλάζουν τα πάντα. Δεν είναι σπάνιο να 
πέσει κάποιο χαρτί στο πάτωμα της τάξης. Άλλωστε, 
είναι άγραφος κανόνας ότι όποιος δει ένα πεσμένο χαρτί 
-και ενδιαφέρεται αρκετά για να το σηκώσει- το αφήνει 
στο κενό θρανίο δίπλα στην πόρτα, με την ελπίδα ότι 
άμα είναι όντως σημαντικό θα το βρει ο κάτοχός του. Γι’ 
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αυτό τελείως ασυνείδητα έκανα να πιάσω το μισοσκι-
σμένο φύλλο Α4 που χόρευε με τον αέρα κοντά στην 
πόρτα και να το πάω προς την έδρα.  

Το κοίταξα μήπως είχε όνομα, όμως συνοφρυώθηκα 
μόλις παρατήρησα τις διαφορές από μια κλασική εργα-
σία: ούτε εκφώνηση, ούτε όνομα και με μια δεύτερη μα-
τιά ούτε εργασία. Ήμουν έτοιμη να το αφήσω στην έδρα 
όταν το βλέμμα μου έπιασε το όνομά μου γραμμένο στο 
κάτω μέρος της σελίδας. Είναι δυνατόν να είναι δικιά 
μου σημείωση; Οι γραμμές ήταν μουτζουρωμένες, οι 
λέξεις μπερδεμένες και το φύλλο μισοσκισμένο. Όχι, 
σίγουρα δεν ήταν κάποια εργασία, αλλά ένα περίεργο 
συναίσθημα στο στήθος μου δε με άφηνε να πιστέψω ότι 
ήταν μια απλή μουτζούρα. Συγκεντρώθηκα στην τελευ-
ταία παράγραφο μήπως και καταφέρω να αναγνωρίσω 
το οτιδήποτε. 

 
Το ξέρω ότι θα μου θύμωνες αν σου το έλεγα νωρί-
τερα, άλλωστε από όσο σε ξέρω ταυτίζεσαι με τη 
χαρά της ζωής. Το ξέρω ότι αν γνώριζες τι σκο-
πεύω να κάνω σε δύο μέρες θα εξοργιζόσουν και θα 
έκανες τα πάντα για να με σταματήσεις. Το ξέρω 
ότι θα θυμώσουν όλοι όσοι με αγαπάνε. Γι’ αυτό, θα 
σε παρακαλέσω να ψάξεις μέσα στη καρδιά σου και 
να βρεις συγχώρεση για μένα μια μέρα.  
Να ξέρεις θα σε προσέχω, από όπου κι αν πάω.  
Θα υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από τη ζωή, έτσι 
δεν είναι Άλκηστη;  

Να προσέχεις και να με θυμάσαι. 



[ 31 ] 

Περνούν οι ώρες κι εγώ ακόμα κάνω τα πάντα για να 
καταλάβω σε ποιον ανήκει το γράμμα, ψάχνοντας για 
σημάδια που να δείχνουν ότι κάποιος από τους συμμα-
θητές μου ετοιμάζεται να παραιτηθεί από τη ζωή. Όλα 
μοιάζουν κανονικά, όλοι συμπεριφέρονται όπως συμπε-
ριφέρονταν πάντα. Το κουδούνι χτυπά, σηματοδοτώ-
ντας την αρχή της νέας διδακτικής ώρας και κάθομαι 
στο θρανίο μου αφήνοντας έναν αναστεναγμό.  

«Είσαι καλά;» με ρωτάει η Φοίβη, καθώς ανοίγει το 
βιβλίο της Φυσικής.  

«Δεν ξέρω» απαντάω, σηκώνοντας τους ώμους μου 
κι εκείνη απλά μοιράζεται ένα κατανοητικό χαμόγελο 
και με χαϊδεύει παρηγορητικά στον ώμο.  

Παρόλα αυτά, το μυαλό μου ακόμα δεν μπορεί να συ-
γκεντρωθεί στους τύπους στον πίνακα. Γιατί, όποιος έ-
γραψε αυτό το γράμμα, να το έγραψε σε μένα; Με ποιόν 
μπορεί να έχω δεθεί τόσο πολύ ώστε να μου έγραφε 
μια… απολογία. Κοιτάω διακριτικά την τάξη γύρω μου 
και αποκλείω άτομα που ποτέ δε θα μου εμπιστεύονταν 
κάτι τέτοιο. Το βλέμμα μου πέφτει στην παρέα μου και 
προβληματίζομαι περισσότερο από ποτέ.  

Τίποτα ασυνήθιστο, τίποτα διαφορετικό.  
Κρύβω το πρόσωπό μου μέσα στις παλάμες μου πριν 

ξαναγυρίσω το βλέμμα μου στον πίνακα. Γιατί να θέλει 
κάποιος στην ηλικία μας –κάποιος που έχει όλη τη ζωή 
μπροστά του– να παραιτηθεί από τη ζωή του; Όλα 
μοιάζουν τόσο… κανονικά. Κάποιες σκέψεις με αφυπνί-
ζουν, μήπως τελικά όλο αυτό είναι μια πολύ κακή φάρ-

σα. Άλλωστε, άμα κάποιος φίλος μου όντως ετοιμα-
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ζόταν να κάνει κάτι τέτοιο, θα μου το έλεγε με κάποιο 
τρόπο. Το κουδούνι χτυπά, ακούγεται μια χορωδία από 
χαιρετισμούς και μετά ένα ποδοβολητό και δυνατές 
φωνές. Είχε τελειώσει κι επίσημα αυτή η Παρασκευή. 
Η Φοίβη με σκουντάει για να μαζέψω και εγώ τα πράγ-
ματά μου, κάνοντας ένα αστείο για την αφηρημάδα μου. 

«Να ξέρεις σ’ αγαπώ πολύ, ακόμα και με την αφηρη-

μάδα σου» μου λέει χαμογελώντας και την αγκαλιάζω 
σφιχτά.  

Πάντα βρίσκει έναν τρόπο να βελτιώσει τη μέρα μου, 
έστω και με δυο λόγια της. Μαζεύω βιαστικά τα πράγ-
ματά μου, όταν πέφτουν τα βιβλία που κρατούσε και 
σκύβω δίπλα της για να τη βοηθήσω. Κοιτάω ένα χάος 
από σημειώσεις και ασκήσεις.  

«Μετά λες εμένα αφηρημένη» την πειράζω καθώς 
μαζεύουμε μαζί τα βιβλία. 

Ξαφνικά, η ανάσα μου κολλάει κάπου στον λαιμό μου 
κι έχω την αίσθηση ότι η καρδιά μου χτυπάει πιο γρή-
γορα.  

Καθώς η Φοίβη μαζεύει τα βιβλία της, παρατηρώ 
για πρώτη φορά τα σημάδια στο εσωτερικό του χεριού 
της.  

Χαρακιές.  
Συναντά το βλέμμα μου, παίρνει την τσάντα της και 

φεύγει τρέχοντας από την τάξη, καθώς εγώ είμαι ακόμα 
καθισμένη στο πάτωμα, με τις σημειώσεις της στα πα-
γωμένα μου χέρια.  

Η Φοίβη θέλει να αυτοκτονήσει.  
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ΦΟΙΒΗ 

 
2. «Avgrund»* («ΑΒΥΣΣΟΣ»)- σουηδικά 

«Όταν κοιτάξεις πολύ ώρα μέσα σε μια άβυσσο, η άβυσσος 
θα κοιτάξει πίσω σε εσένα», Φ. Νίτσε. 

 
Όλοι πίστευαν ότι η ζωή μου είναι τέλεια. Μια οικογέ-

νεια που με λατρεύει, υπέροχοι φίλοι, άριστοι βαθμοί, 
εξαιρετική επίδοση στις εξωσχολικές δραστηριότητες, 
οικονομική άνεση. Πάντα το τέλειο κορίτσι. Ποτέ πα-

ραστρατήματα, ποτέ τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. 
Τελικά κατέληξα να περιμένω κι εγώ τα πάντα από τον 
εαυτό μου. Μέχρι πρόσφατα νόμιζα ότι αυτό ήταν εφι-
κτό, μα ήρθε η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι ενώ 
πολλά πράγματα έμοιαζαν δεδομένα, ξαφνικά χάθηκαν. 
Και παρόλο που όλοι πιστεύουν ότι είμαι δυνατή και 
ατρόμητη, είμαι περισσότερο αδύναμη απ’ όσο θα έ-
πρεπε. 

Όταν πριν από λίγους μήνες έγινε το αυτοκινητιστι-
κό δυστύχημα στο οποίο χάσαμε τον αδελφό της Άλκη-
στης, κατέρρευσα. Η προηγούμενη χρονιά ήταν ήδη δύ-
σκολη, είχα αρχίζει να αμφιβάλω για τα πάντα και να 
συνειδητοποιώ πόσο φθαρτός είναι ο άνθρωπος και αυτό 
είναι πολύ ψυχοφθόρο. Άρχισα σταδιακά να ανησυχώ 
για την υγεία των άλλων, μα αμελούσα τη δική μου, έ-

χοντας πλήρη συνείδηση του τι κάνω. Ξέρω ότι θα άντε-
χα να πάθω εγώ κάτι, μα δε θα άντεχα να χάσω κάποιον 
αγαπημένο. Και τότε, εκείνο το βράδυ, έτσι απλά, πέ-

θανε ο Θωμάς. Πέθανε ακαριαία, είπαν οι γιατροί. Με-
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θυσμένος οδηγός είπε η αστυνομία. Τίποτα όμως δεν 
μπορούσε να τον φέρει πίσω. Μεγαλώσαμε μαζί, ήταν 
σαν μεγάλος μου αδελφός, με ήξερε ίσως καλύτερα και 
από τον εαυτό μου, μα ξαφνικά, δεν ήταν πια εδώ. Και 
το χειρότερο είναι ότι ποτέ δεν μπόρεσα να θρηνήσω 
πραγματικά τον χαμό του. Από τη μια μεριά ήξερα ότι 
αν το κάνω, αν κλάψω, θα καταρρεύσω και θα φανώ α-

δύναμη. Από την άλλη, έπρεπε να είμαι δυνατή για την 
Άλκηστη, τον πιο γελαστό άνθρωπο του κόσμου, που 
μια σκιά κάλυπτε πια τα μάτια της. 

Το χειρότερο από όλα, όμως, είναι οι τύψεις. Εκείνο 
το βράδυ, εγώ και η Άλκηστη είχαμε ξεχαστεί στην 
πλατεία με την παρέα μας. Είχαμε κλειστά τα κινητά 
μας, έβρεχε, είχε νυχτώσει- έπρεπε να γυρίσουμε σπίτι, 
όμως δεν το κάναμε. Επέμενα να μην το κάνουμε. Τότε 
οι γονείς μας έστειλαν τον Θωμά να μας βρει. Στις έντε-

κα και δέκα μίλησε στο τηλέφωνο με τη μητέρα του για 
να της πει ότι κατευθυνόταν προς την πλατεία. Στις έ-
ντεκα και τέταρτο, είπαν, ήταν ήδη νεκρός. Ξέρω ότι 
εκείνη τη μέρα έχασα ένα κομμάτι του εαυτού μου, ένα 
κομμάτι το οποίο οι τύψεις κατέτρωγαν όλο και περισ-
σότερο.  

Όταν άρχισε κι η σχολική μου ζωή να βγαίνει εκτός 
τροχιάς- τουλάχιστον να νιώθω έτσι- τότε άρχισα να 
κάνω πράγματα που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μπορού-

σα να κάνω. Απέφευγα τους καθρέφτες, γιατί έβλεπα 
στο είδωλό μου έναν άσχημο άνθρωπο, ένα φάντασμα. 
Έπειτα, ήταν απλά μια ασυναίσθητη κίνηση: χάραζα το 
δέρμα μου με τον χάρακα. Κατηγόρησα το άγχος. Μετά 
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όμως, όταν για κάποιο ανεξήγητο κι εντελώς λάθος λό-

γο ένιωθα να ηρεμώ κάπως, έγινε μια συνήθεια, ένας ε-
θισμός. Ήταν ο μόνος τρόπος για να νιώθω ότι είχα τον 
έλεγχο - ότι έχω τον έλεγχο.  

Κάθε φορά που ακούμε τη λέξη αυτοτραυματισμός, 
μας έρχεται κάτι απίστευτα απελπισμένο στο μυαλό, 
όμως εγώ δεν κατάλαβα πότε πέρασα αυτά τα όρια. 
Ξέρω ότι όσο αυξανόταν το άγχος και οι απελπισμένες 
σκέψεις με κυρίευαν, τόσο έβλεπα περισσότερα και πιο 
βαθιά σημάδια στα χέρια μου. Και όσο περισσότερο 
έβλεπα τι έκανα στον εαυτό μου, τόσο περισσότερο με 
σιχαινόμουν και συνέχιζα να με βλάπτω. Έπεσα σ’ έναν 
φαύλο κύκλο και δεν μπορούσα ούτε να ζητήσω βοή-

θεια. Κοίταξα για τόση πολύ ώρα μέσα στην άβυσσο του 
μυαλού μου, ώσπου τελικά έπεσα μέσα και χάθηκα. Ό-
ταν πριν δύο εβδομάδες κοίταξα στον καθρέφτη και είδα 
ένα αδύναμο πλάσμα, ένα κορίτσι που απεχθανόμουν, 
τότε ήξερα ότι είχα χαθεί οριστικά.  

Εμφανιζόταν εδώ και καιρό στο μυαλό μου η ιδέα 
ότι, αν πέθαινα, ίσως όλα να ήταν καλύτερα. Η φωνή της 
συνείδησής μου, μου ψιθυρίζει κάθε βράδυ ότι θα μπο-
ρούσα να αποτρέψω τον θάνατο του Θωμά κι αυτό με 
σκοτώνει. Η φετινή αποτυχία μου σε όλα όσα νόμιζα ότι 
ήμουν έξοχη, μα και η συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν 
είμαι τίποτα το ιδιαίτερο, έκαναν τις επίπονες σκέψεις 
όλο και πιο έντονες. Αποφάσισα λοιπόν να δώσω ένα τέ-
λος κι ας με πονούσε η σκέψη όλων όσων αγαπώ. Μισώ 
το γεγονός ότι θα αφήσω μόνη της την Άλκηστη, μα 
πρέπει να φύγω, πριν μια μέρα ξυπνήσει και με σιχαί-
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νεται και εκείνη.  
Είμαι ένα τόσο αδύναμο πλάσμα.  
Το ξέρω ότι σήμερα είδε τις χαρακιές στους καρπούς 

μου και ξέρω ότι κατάλαβε τι συμβαίνει. Τα πολυάριθ-

μα μηνύματα και τα αναπάντητα τηλεφωνήματά της το 
αποδεικνύουν. Ξέρω ότι πέρασε και από το σπίτι μου, 
όσο εγώ κάθομαι στις κούνιες από το μεσημέρι και ανα-

πολώ όμορφες αναμνήσεις. Αναμνήσεις γεμάτες γέλιο 
και ανεμελιά. Ακούω κάποιον να περπατά στα χαλίκια 
και σηκώνω το βλέμμα μου. Η Άλκηστη ανεβαίνει στην 
ξύλινη τραμπάλα και προσπαθεί να περπατήσει πάνω 
της, χρησιμοποιώντας την σαν δοκό ισορροπίας. Πάντα 
λάτρευε να το κάνει αυτό. Έτσι, με τεντωμένα τα χέρια 
της και ένα βλέμμα συγκέντρωσης στα μάτια της, θυμί-
ζει πουλί που πετάει στον ουρανό. Φτάνει στην άλλη 
μεριά της τραμπάλας ισορροπώντας, πηδάει πάλι στα 
χαλίκια και έρχεται προς το μέρος μου.  

«Δώσε μου μόνο μια μέρα» είπε και μου έτεινε το 
χέρι της, καθώς σταμάτησα την κούνια στην οποία λι-
κνιζόμουν εδώ και ώρες. Δεν είχα σκοπό να δώσω στον 
εαυτό μου μια τελευταία ευκαιρία - δεν το αξίζω άλλω-
στε- όμως τουλάχιστον το χρωστάω στην Άλκηστη.  

«Έλα μαζί μου», μου είπε, και διστακτικά, της έδω-
σα το χέρι μου.  

 

 
 
 

 



[ 37 ] 

3. «Càirdeas»*  («ΦΙΛΙΑ»)- γαέλικα 

«Το σύμπαν δε θα άξιζε πολλά αν δεν ήταν το σπίτι των 
ανθρώπων που αγαπάς», Σ. Χόκινγκ. 

 

«Πόσα χρόνια έχω να έρθω εδώ» ψιθυρίζω, καθώς κοι-
τάω γύρω μου στο καταπράσινο δάσος.  

Μόλις ξημέρωσε Σάββατο, η Άλκηστη με περίμενε 
έξω από το σπίτι μου. Όσο κι αν προσπάθησα να της ε-
ξηγήσω ότι έχω πάρει την απόφασή μου, τόσο περισσό-
τερο επέμενε για να προλάβουμε το σωστό «φως», χω-

ρίς καν να ξέρω τι σημαίνει αυτό. Τελικά, με έφερε στο 
δάσος της Καισαριανής. Είχα πολλά χρόνια να έρθω 
εδώ, παρόλο που λάτρευα το μέρος. Ερχόμασταν από 
μικρά παιδιά, εξερευνούσαμε το δάσος, υποδυόμασταν 
σπουδαίους εξερευνητές και επιστήμονες. Κάθε όμορφο 
λουλούδι ήταν και μια ανακάλυψη, κάθε παιχνίδισμα 
του φωτός κι ένα μονοπάτι. Ήμασταν πολύ ευτυχι-
σμένοι τότε.  

«Κάτι σου έφερα» μου λέει η Άλκηστη και στρέφω 
το βλέμμα μου από το πανέμορφο τοπίο στα χέρια της.  

«Δεν το πιστεύω» λέω έκπληκτη καθώς κρατάω τη 
φωτογραφική μηχανή στα χέρια μου. «Μα πώς τη 
βρήκες;» 

Εκείνη απλά τινάζει τους ώμους της μ’ ένα στραβό 
χαμόγελο και δεν μπορώ παρά να ανταποδώσω.  

Κάποτε, η φωτογραφία ήταν το πάθος μου. Έψαχνα 
να αποτυπώσω την ομορφιά. Όχι την τελειότητα, την 
ομορφιά, γιατί ομορφιά ήταν και ένα σπασμένο κλαράκι 
από το οποίο έπεφταν σταγόνες νερού μετά τη βροχή. 
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Ομορφιά ήταν όταν πολλά παιδιά, με τελείως διαφορε-

τικά και ασυνάρτητα μεταξύ τους κουστούμια, έπαιζαν 
στην παιδική χαρά, παρόλο που η τσουλήθρα ήταν ξε-
θωριασμένη και λίγο σπασμένη. Και τελείως ξαφνικά, 
άρχισα απλά να μην έχω χρόνο κι όσα εξέφραζα πριν με 
τον φωτογραφικό φακό, τα κρατούσα πια μέσα μου. 
Μόλις βλέπω ένα σπουργίτι να κάθεται σε ένα κλαδί 
κοντά μας, βγάζω τη φωτογραφία. Μόλις εκτυπώνεται, 
την κουνάω μέχρι να στεγνώσει το μελάνι και όταν τε-
λικά εμφανίζεται, την κοιτάω με απορία. Η φωτογρα-

φία ήταν όμορφη και είχα τόσο καιρό να δημιουργήσω 
κάτι όμορφο και να σκεφτώ ότι ίσως έχω ταλέντο σε 
κάτι. Ενάντια σε κάθε προσδοκία μου, τελικά χαμο-

γελώ.  
«Κάποτε σου έλεγα να σταματήσεις να μας ενοχλείς 

μ’ αυτό το φλας» λέει η Άλκηστη, καθώς κοιτά κι εκείνη 
τη φωτογραφία. «Κι όταν τελικά το έκανες, άρχισε να 
μου λείπει» συνεχίζει γελώντας, μα εγώ κοιτάω ακόμα 
το σπουργίτι που παραμένει καθισμένο στο κλαρί. «Τώ-

ρα σε παρακαλώ να το κάνεις» τελειώνει και χαμηλώνω 
το βλέμμα μου.  

«Δεν φταίγατε εσείς που παράτησα τη φωτογραφία» 
της απαντώ. «Απλά κάποια στιγμή άρχισα να νιώθω 
τύψεις όταν δεν προλάβαινα να κάνω όλα αυτά που έπρε-
πε να κάνω γιατί απλά έβγαζα με τις ώρες φωτο-

γραφίες». 
«Τότε ξέρω το κατάλληλο μέρος για να πάμε τώρα» 

λέει με ένα πολύ φωτεινό χαμόγελο. «Και το καλό που 
σου θέλω, να βγάλεις πολλές φωτογραφίες» συνεχίζει 
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κουνώντας μου το δάχτυλο, καθώς αρχίζει να κατεβαί-
νει το μονοπάτι και δεν μπορώ παρά να την ακολου-
θήσω.  

Αρκετή ώρα μετά βρισκόμασταν πίσω στο κέντρο 
της πόλης και έξω από το Ωδείο στο οποίο κάναμε μα-
θήματα πιάνου παλαιότερα. Πριν από εφτά μήνες όμως 
τα παράτησα κι ας ρώταγαν όλοι επίμονα γιατί. Κανέ-

νας δεν καταλάβαινε, εκτός από την Άλκηστη, ότι τόσα 
χρόνια πηγαίναμε τρεις φίλοι στο Ωδείο και ότι πια δεν 
θα μπορούσε να παίζει και ο Θωμάς μαζί μας. Όταν συ-

νειδητοποίησα σε ποια αίθουσα μας οδηγούσε η Άλκη-
στη, της ζήτησα να σταματήσουμε, όμως μου θύμισε 
την υπόσχεση που της έδωσα. Έτσι, καταλήξαμε στην 
αίθουσα 3, εκεί που πάντα κάναμε μάθημα και οι τρεις.  

«Άλκηστη, γιατί με έφερες εδώ;» την ρωτάω, προ-
σπαθώντας να κρατήσω το βλέμμα μου μακριά από τη 
φωτογραφία του Θωμά που έχουν βάλει τιμητικά δίπλα 
σ’ ένα βιολί.  

«Ξέρεις» ξεκίνησε καθώς κάθισε οκλαδόν στο μαρ-

μάρινο πάτωμα, ακριβώς δίπλα στο πιάνο που κάναμε 
εξάσκηση. «Μου λείπει πάρα πολύ κι εμένα. Και κατα-
λαβαίνω ότι το διαχειρίζεσαι διαφορετικά, μα ποτέ δε 
θα ήθελε να τερματίσεις τη ζωή σου για εκείνον. Ξέρω 
ότι η μόνη απαίτηση που θα είχε από εμάς είναι να κουρ-
δίζουμε τακτικά το βιολί του» συνεχίζει και παρόλο που 
τα μάτια της είναι βουρκωμένα, με κοιτάει με ένα ει-
λικρινές χαμόγελο.  

Σκουπίζω κι εγώ τα δάκρυα από τα μάτια μου.  
«Φοίβη, δεν μπορείς πάντα να απαιτείς από τον 
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εαυτό σου να είσαι τέλεια. Δεν υπάρχει τελειότητα κι 
αυτή είναι η ομορφιά της ζωής». 

«Ποια είναι η επόμενη στάση;» ρωτάω, ρίχνοντας 
μια τελευταία ματιά στο βιολί και περπατώντας προς 
την έξοδο της αίθουσας.  

Η Άλκηστη απλώς μου χαμογελάει. 
 

Μέχρι το απόγευμα φτάσαμε στην παραλία. Στην πα-
ραλία της Λούτσας, εκεί που βρισκόμασταν σχεδόν κά-
θε μέρα τα καλοκαίρια όταν ξεμέναμε και οι δύο οικο-

γένειες στην Αθήνα. Οι αναμνήσεις με τους φίλους και 
την οικογένειά μου σε συνδυασμό με την αγάπη μου για 
τη θάλασσα βαραίνουν ακόμα περισσότερο τη συνείδη-

σή μου γι’ αυτό που σκοπεύω να κάνω. Το να βλέπω όλα 
αυτά που πρόκειται να χάσω, πονάει πολύ.  

«Θα πρέπει να έχω χάσει το μυαλό μου για να σε α-

φήσω να μας φέρεις στην παραλία, τέλη Μαρτίου», λέω 
και η Άλκηστη μονάχα γελάει. «Τι κάνεις;» της φωνά-
ζω καθώς αρχίζει και τρέχει προς την ακτή.  

Πριν προλάβω να την ξαναρωτήσω, έκπληκτη συνει-
δητοποιώ ότι έχει ήδη βγάλει το μπουφάν της και έχει 
βουτήξει με τα ρούχα της στο νερό.  

«Άλκηστη!» της φωνάζω ξανά όταν βγάζει το κεφά-
λι της από το νερό και αρχίζει και γελάει. «Θα πάθεις 
πνευμονία» της ξαναλέω αυστηρά και το βλέμμα της 
σοβαρεύει.  

«Φοίβη, για μια φορά στη ζωή σου, συνειδητοποίησε 
ότι είσαι άνθρωπος και άφησε τον εαυτό σου να κάνει 
κάτι εκτός προγράμματος. Για πρώτη φορά, κάνε μια 
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τρέλα» μου λέει, πριν γυρίσει το κεφάλι της και αρχίσει 
να κολυμπά προς τον ορίζοντα. 

Ζυγίζω στο μυαλό μου τις επιλογές μου. Κατά πάσα 
πιθανότητα, άμα βουτήξω και εγώ θα γυρίσουμε και οι 
δύο στα σπίτια μας άρρωστες, όμως δεν μπορώ να την 
αφήσω μόνη της. Όχι, ακόμα. Βγάζω και εγώ το μπου-
φάν μου και τα παπούτσια μου και βουτάω. Η θάλασσα 
είναι τόσο, μα τόσο όμορφη. Πάντα λάτρευα το κολύ-
μπι, όμως τώρα, με ησυχία γύρω μου, τον ήλιο να βυ-
θίζεται σιγά-σιγά στο νερό, την Άλκηστη κοντά και την 
απεραντοσύνη γύρω μου, έχω την αίσθηση ότι ανακά-
λυψα ψήγματα μέσα μου από κάτι που νόμιζα ότι είχα 
χάσει εδώ και πολύ καιρό. Ανακάλυψα - έστω και στιγ-

μιαία- την επιθυμία για ζωή.  
«Ξέρεις, όλοι φοβόμαστε και πονάμε» μου λέει η Άλ-

κηστη, όταν αρχίζουμε να κολυμπάμε μαζί. 
«Το ξέρω, όμως είμαι αδύναμη, γιατί δεν μπορώ να 

το διαχειριστώ» παραδέχομαι.  
«Απλά φοβάσαι και είναι εντάξει να φοβάσαι, αλλά 

μην το αφήνεις να σε βουλιάξει» λέει, καθώς αρχίζουμε 
να κολυμπάμε προς την ακτή. «Ή ακόμα και αν έχεις 
βουλιάξει, μην το αφήσεις να σε πνίξει». 

Δύο ώρες μετά, τα λόγια της ακόμα με προβλημα-
τίζουν. Μάλλον όμως είχα δίκιο για την πνευμονία, 
αφού ακόμα και τώρα που είμαστε στο σπίτι μου, με 
ζεστά ρούχα και γονείς που ακόμα αναρωτιούνται πώς 
μπορεί και οι δύο να πέσαμε μέσα στη λιμνούλα του 
πάρκου έχουμε συνάχι. Οι οικογένειές μας αποφάσισαν 
να δειπνήσουμε όλοι μαζί απόψε. Μοιάζει λες και όλα 
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συνωμοτούν εναντίον μου, σαν η ίδια η ζωή να με περι-
παίζει, δείχνοντάς μου όλα όσα πρόκειται να χάσω. 
Αυτά που έχω αρχίσει πια να αμφισβητώ ότι θέλω να 
χάσω.  

 
ΑΛΚΗΣΤΗ 

 

4. «Epilog» («ΕΠΙΛΟΓΟΣ»)* σουηδικά 
«Το να περπατάς με έναν φίλο στο σκοτάδι είναι καλύτερο από 
το να περπατάς μόνος στο φως», Ε. Κέλλερ. 

 
Ξέρω τη Φοίβη όλη μου τη ζωή. Είναι η καλύτερή μου 
φίλη, σαν αδελφή μου και μόνο η σκέψη το ότι απόψε 
μπορεί να τη χάσω με τρελαίνει. Είναι περίεργο πράγμα 
η φιλία. Γνωρίζεις κάποιον, κάποτε, τυχαία και μετά 
από χρόνια συνειδητοποιείς ότι έχει γίνει οικογένειά 
σου, ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράζεσαι τα πάντα. Για 
αυτό και όταν συνειδητοποίησα ότι η Φοίβη θέλει να 
αυτοκτονήσει έχασα τον κόσμο γύρω μου. Πέρασα μή-

νες σκεπτόμενη τι θα μπορούσα να είχα κάνει για να σω-
θεί ο Θωμάς. Τότε δεν είχα μια ευκαιρία να αλλάξω τα 
πράγματα, τώρα όμως έχω και θα κάνω τα πάντα για 
να σώσω τη Φοίβη. Χθες έβλεπα τη θλίψη στα μάτια 
της, την παραίτηση στη στάση του σώματός της. Τώρα 
όμως που είμαστε στη κουζίνα, βοηθώντας τη μαμά της 
στο μαγείρεμα, φαίνεται λίγο διαφορετική. Κινείται πιο 
ανάλαφρα, χαμογελάει λίγο πιο πολύ. Όταν μου σκίζε-
ται το πακέτο που κρατούσα στα χέρια μου, ξαφνικά το 
αλεύρι καλύπτει και τις δυο μας σαν χιόνι και συμβαίνει 
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το μόνο πράγμα που δεν περίμενα: η Φοίβη ξεσπάει σε 
γέλια.  

Το συνειδητοποιώ τώρα, όμως έχω τόσο καιρό ν’ α-
κούσω το γέλιο της.  

Η μαμά της πηγαίνει στο σαλόνι και βρίσκω επιτέ-
λους την ευκαιρία να της μιλήσω.  

«Ξέρεις, αν το κάνεις…» αρχίζω και γυρίζει το βλέμ-

μα της σ’ εμένα. «Ο πόνος σου δεν θα φύγει, απλά θα πε-
ράσει σε εμάς που σ’ αγαπάμε» της λέω και κοιτά το 
πιάτο που κρατάει στα χέρια της.  

«Σας είμαι βάρος» απαντά.  
«Σε κανέναν μας δεν είσαι βάρος. Σε αγαπάμε και σε 

χρειαζόμαστε, γιατί ό,τι κι αν νομίζεις, είσαι το φως 
στη ζωή μας» της λέω και με κοιτάει έκπληκτη.  

Δεν ξαναμιλάμε για το ζήτημα κατά τη διάρκεια του 
δείπνου, όμως καταλαβαίνω ότι είναι χαμένη στις σκέ-

ψεις της. Καθώς περνάει η ώρα ευχάριστα, δεν καταλα-
βαίνω πότε σηκώθηκε από το τραπέζι και αγχώνομαι. 
Με μια πρόφαση, φεύγω και εγώ και αρχίζω και την 
ψάχνω μέσα στο σπίτι. Όταν τη βλέπω στο μπαλκόνι 
του δωματίου της, στην άκρη, η καρδιά μου σταματά.  

«Φοίβη;» τη ρωτάω με σπασμένη φωνή.  
Όχι, δεν γίνεται ακόμα να θέλει να αυτοκτονήσει.  
«Θυμάσαι τι έλεγε ο Θωμάς; «Whit's fur ye'll no go 

past ye», ό,τι είναι γραφτό να σου συμβεί θα σου συμβεί» 
συνεχίζει με μια παράξενη ηρεμία στη φωνή της.  

Ο Θωμάς λάτρευε τα σκωτσέζικα και τα σουηδικά. 
Έλεγε πώς όταν θα ταξίδευε εκεί, θα μας έπαιρνε μαζί 
του.  
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«Δεν είναι γραφτό σου να πεθάνεις τώρα Φοίβη» της 
λέω καθώς την πλησιάζω.  

«Δεν ξέρω τι είναι γραφτό και τι όχι» μου λέει, κα-
θώς με κοιτάει. «Όμως ξέρω ότι ίσως να μην θέλω να 
σας αφήσω» λέει και κυλάει ένα δάκρυ στο μάγουλό της.  

Ξεφυσώ με ανακούφιση, και ένα χαμόγελο απλώ-
νεται στα χείλη μου. Σύντομα ανταποδίδει.  

«Θα είναι δύσκολο, δεν θα αρχίσω να τα βλέπω ξα-
φνικά όλα πιο όμορφα. Ίσως να απελπιστώ και να ξανα-
πέσω στην άβυσσο» μου λέει και της σφίγγω το χέρι.  

«Δεν θα σε αφήσω, γιατί αυτή τη φορά θα σου κρα-
τάω το χέρι», της απαντώ και γέρνει το κεφάλι της στον 
ώμο μου.  

Και τότε και οι δύο, στρέφουμε το βλέμμα μας στο 
φεγγάρι, το οποίο φαινόταν ανεξήγητα πιο λαμπερό. 
Ίσως αυτό τελικά να είναι η φιλία: το φεγγάρι που φω-

τίζει, όταν όλα τα άλλα είναι σκοτεινά. Ίσως πάλι αυτό 
να είναι και η ζωή, το φως ανάμεσα στην άβυσσο. Το 
μόνο που ξέρω με σιγουριά, είναι πως ό,τι και να γίνει, 
δε θα πρέπει ποτέ να σταματήσω να κοιτάω προς το 
φως.   
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Στυλιανή Στάμου 

 
 
 

Προσοχή! 
Επικίνδυνο για πιγκουΐνους 

 
 

 
[ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΓΑ-

ΛΑΞΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ] 

 
Μήκος χωροχρονικού κύματος αποστολής: 2nm 
Σχετικιστική ημερομηνία: 7/3/2056 

Διεύθυνση αποστολής: Αριμαρνιθινικυγ, Κεκεκεριριρι-
θοθοθω, Τιπ Τοπ, Ανδρομέδα 
Παραλήπτης: dmirslayer@hmail.gxy 

Αποστολέας: JXin@hmail.gxy 
 

Αγαπητέ μου Δμιράφ, 
Χαιρετώ, δόξα στον ένδοξο Άδοξο Παράδοξο. Έλαβα το 
προηγούμενο γράμμα σου όλο χαρά, διότι πάει καιρός 
από τότε που συνομίλησα με ένα λογικό ον. Πάραυτα, 
ενθουσιάστηκα ιδιαιτέρως για τα νέα σου, συγχαρητή-
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ρια για τον πρώτο θάνατο της μικρής σου Ρμιράν! Απο-

στέλλω ειδικά για την αδοξιότατη νεαρά μια ποσότητα 
400 [ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 539. Συμβουλευ-
τείτε λεξικό για την ακριβή μετάφραση. Εκτίμηση: 
αυγά Μι'γ'αχ, ενδογενές είδος του Α του Κενταύρου, 
γνωστό για τα μη οργανικά φτερά του φτιαγμένα από 
κρυστάλλινα πλέγματα άνθρακα, συνήθως διαμαντένια 
λόγω των υψηλών πιέσεων].  

 
Χαίρομαι, φίλε, όπως σου είπα, γιατί η δουλειά μου έχει 
υπερκοπωτικές συνθήκες. Πράγματι, γυρίζουμε τους 
γαλαξίες, μελετάμε ανήκουστες μορφές ζωής, τις κα-
λωσορίζουμε στην πανγαλακτική κοινότητα και όλα 
αυτά με έναν Ένδοξο μισθό! Ωστόσο, νιώθω έτοιμους να 
σκάσουν τους [ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΕ ΠΡΌΒΛΗΜΑ: 539. Συμ-
βουλευτείτε λεξικό για την ακριβή μετάφραση. Εκτί-
μηση: ενδοκρινικούς αδένες. Το είδος ΚεεεΡιιιΘοοω 
διαθέτει πλήθος αδένων που εκκρίνουν ουσίες που επη-
ρεάζουν τη διάθεσή τους, τα φυσικά τους χαρακτηρι-
στικά, τα χημικά τους χαρακτηριστικά, τα πυρηνικά 
τους χαρακτηριστικά και για κάποιο ανεξήγητο λόγο 
τους πιγκουίνους (συμβουλευτείτε περισσότερα στον 
υπερσύνδεσμο: "Πιγκουινισμός: Η Ένδοξη αίρεση που 
διέψευσε την πραγματικότητα"]. Το είδος με το οποίο 
υποτίθεται πως θεμελιώνω Ένδοξες και υγιείς πολιτι-
σμικές σχέσεις σου ομολογώ πρέπει να διαθέτει συνολι-
κά μόνον έναν εγκέφαλο, μικρότερο από ενός Μι'γ'αχ!  

 

Επίτρεψέ μου να σου εξηγήσω αυτό το πρωτόγνωρο 
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συναίσθημα δυσαρέσκειας που θρέφω για αυτό το είδος. 
Πρωτίστως, ο πλανήτης τους. Ασύλληπτη συχνότητα 
σεισμών, ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλα τα μήκη και 
τα πλάτη της θλιβερής ύπαρξης αυτής της μίζερης 
μπλε-πράσινης σφαίρας, ασταθές μαγνητικό πεδίο - 
όπως ξέρεις είμαι αλλεργικός στις έντονες μαγνητικές 
πολώσεις - και το χείριστο, το αισχρότερο όλων, το Ά-

δοξο του Ένδοξου - δόξα του! - η βαρύτητα. Θα πήγαινα 
σε έναν αέριο γίγαντα πλανήτη αν ήθελα να αισθανθώ 
ωσάν [ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 539. Συμβουλευ-

τείτε λεξικό για την ακριβή μετάφραση. Εκτίμηση: 
Ακμαντίκοκ. Το ακμαντίκοκ αποτελεί ενδογενές μηρυ-
καστικό, τύπου Ζ, τρέφεται δηλαδή αποκλειστικά με 
ραδιενέργεια παραγόμενη από αστέρες νετρονίων, μαύ-
ρες τρύπες και υπερκαινοφανείς αστέρες. Το Ακμαντί-
κοκ μπορεί να φτάσει τους 50 τερρα-τόνους, πράγμα 
προβληματικό, καθώς το σχετικά μικρό τους μέγεθος 
(μόλις ίδιου όγκου με τη Σελήνη) οδηγεί συχνά σε πυ-
ρηνικές αντιδράσεις που μετατρέπουν το Ακμαντίκοκ 
σε άστρο (πρβλ. “Κύκλος της ραδιενέργειας: η ασύλλη-
πτη συμβολή του Ακμαντίκοκ”)]. 

 

Ας είμαι δίκαιος, ωστόσο, το κυρίαρχο είδος του πλανή-
τη αυτού είναι αξιόλογο και χαίρομαι που το εισάγουμε 
στη γαλαξιακή κοινότητα, επιτέλους. Έξυπνο, αποφα-

σιστικό, δημιουργικό, με πάθος και καλλιτεχνική ευαι-
σθησία, ξεχωριστή σε όλους τους κόσμους που έχω γυ-
ρίσει. Πράγματι, όλες οι αντίξοες συνθήκες του πλανήτη 
αυτού μπορούν να συγχωρεθούν για το είδος που γέν-
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νησαν και ανέθρεψαν, σαν αυστηρός αλλά καλόβουλος 

γονιός. Ελπίζω μία μέρα να έχεις και εσύ τη χαρά να 
τους συναντήσεις, να συνομιλήσεις με αυτούς και να 
αντλήσεις όσα θετικά έχω αποκτήσει εγώ μέχρι τώρα 
και περισσότερα. Έμαθα για την πιστότητα, την αφο-
σίωση, το ενδιαφέρον για το κοινό καλό, την εμπιστο-
σύνη και την εργατικότητα. Κατάλαβα, φίλε μου, τι ση-

μαίνει να αγαπάς τόσο ζοφερά ώστε να θυσιάσεις την 
ίδια σου την ύπαρξη ολοσχερώς για τη ζωή των αγαπη-
μένων σου. Συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει ενδοξότε-

ρο τέλος από αυτό που διασφαλίζει το καλό των άλλων. 
Όταν επιστρέψω, ας μιλήσουμε περί αυτών, διότι οι 
λέξεις δεν είναι αρκετές για να εκφράσω την αγάπη μου 
για τον άρχοντα του πλανήτη Γη. Οι μέλισσες είναι, 
αληθινά, ένδοξες. 

 

Με αυτό δεδομένο, πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να ξε-
φορτωθούμε ένα παράσιτο που έχει εισβάλει στη Γη, 
τότε πράγματι θα μπορέσει να αποτελέσει τον πνευμα-

τικό πυρήνα του γαλαξία μας, όπως αρμόζει. Οι άνθρω-
ποι πρέπει να αφανιστούν. Γνωρίζω τις θρησκευτικές 
μας αντιλήψεις περί φόνου, ωστόσο δεν τον θεωρώ σε 
καμία περίπτωση ένδοξη πράξη. Θα αναφέρω μόνο λίγα 
πράγματα προκειμένου να καταλάβεις τη στάση μου, 
ελπίζω μόνο να κάθεσαι.  

 
Η ανθρωπότητα έχει διεξάγει τρεις “παγκόσμιους πο-
λέμους”. Μπορεί να αναρωτηθείς τι είναι ένας “παγκό-

σμιος πόλεμος”. Σε διαβεβαιώνω ότι δεν είναι καρπός, 
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ούτε εορτή, παρά μόνο αν θεωρηθεί γιορτή η δοξασία 
του χάους, της καταστροφής, της εντροπίας. Παρά τον 
φυσικό σου αποτροπιασμό, φαντάσου να διαφωνείς έν-
θερμα με κάποιον ή να σε έχουν προσβάλει με κάποιον 
πλήρως απαράδεκτο τρόπο. Η εικόνα που έχεις φαντα-
στεί είναι ένα Μι’γ’αχ δίπλα σε ένα ανθρώπινο Ακμαντί-
κοκ φθόνου. Οι [ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: 539. 

Συμβουλευτείτε λεξικό για την ακριβή μετάφραση. Ε-
κτίμηση: απολύτως νεκροί. Το είδος ΚεεεΡιιιΘοοω εί-
ναι κατά προσέγγιση αθάνατο, μάλιστα ο θάνατος απο-

τελεί υγιές κομμάτι της ζωής ενός ΚεεΡιιιΘοοωνου. Ο 
‘απόλυτος θάνατος’ αποτελεί σπάνια ιατρική νόσο που 
διαταράσσει τον κύκλο ζωής του ΚεεΡιιιΘοοωνου και 
οδηγεί τελικά στη λήξη του, δηλαδή στην αποσύνθεση 
του οργανισμού. Κανείς δεν είναι σίγουρος για την αιτία 
του, αν και η επικρατέστερη άποψη είναι ότι προκαλεί-
ται εν μέρει από μία αλλεργική αντίδραση στο παρα-
δοσιακό Τιπ-Τοπιανό ποτό ‘Τσινε τωνί κ’, το οποίο οι 
ενδογενείς πληθυσμοί αρνούνται να απορρίψουν διότι 
προκαλεί μέθη ξεπερνούν τα δισεκατομμύρια. Δεν 
μπορείς να φανταστείς όχι μόνο το πάθος αλλά και τα 
μέσα που έχουν αναπτύξει προκειμένου να πολεμούν ο 
ένας τον άλλον. Για να καταλάβεις, ο λόγος που ξεκίνη-
σαν τα διαστημικά ταξίδια ήταν προκειμένου να εξελί-
ξουν τα πολεμικά τους μέσα. Διηπειρωτικοί βαλλιστι-
κοί πύραυλοι, υπερθερμοπυρηνικές βόμβες, βιοχημικά 
όπλα και -πλέον- εξελίσσουν νέους τρόπους διεξαγωγής 
πολέμου στο διάστημα. 
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Τι χρειαζόμαστε τα όπλα, όταν μπορούμε να διεξά-

γουμε εμπόριο και ανταλλαγή ιδεών προς το αμοιβαίο 
συμφέρον μας; Γιατί άραγε απαιτείται από εμάς να 
εξευγενίσουμε τους αγροίκους που βρίσκονται στη Γη; 
Το κατανοώ, βέβαια, ότι ποτέ ξανά στη γαλαξιακή 
ιστορία μας δεν έχει υπάρξει είδος που να μην έχει 
αποδεχθεί η Κοινότητα. Ακόμα και τους Ντστερμπ, 
τους δεχτήκαμε [ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΕ ΠΡΌΒΛΗΜΑ: 539. 
Συμβουλευτείτε λεξικό για την ακριβή μετάφραση. 
Εκτίμηση: ενδογενές - και μοναδικό - είδος του αστερο-

ειδούς Νέμεση. Η ύπαρξη του είδους Ντστερμπ αποτε-
λεί δεκαετίες τώρα προβληματικό θέμα συζήτησης για 
την εξωβιολογική κοινότητα, καθώς έχουν εξελιχθεί σε 
νοήμονα όντα καταναλώνοντας τις ανόργανες ενώσεις 
που βρίσκονται στη Νέμεση σε αφθονία, όπως το καρ-
βίδιο του πυριτίου (SiC), το κυανικό νάτριο (NaCNO), 

τον διθειάνθρακα (CS2) και το διυγρονούχο οξυγόνο 
(H2O), πράγμα απίστευτο. Εντούτοις, για πολλά χρό-
νια ακόμα και η ύπαρξη του Ντστερμπίνιου πολιτισμού 
ήταν αμφιλεγόμενο θέμα, μέχρις ότου ανακαλύφθηκε η 
Ντστερμπίνια κουζίνα, που παρότι φαινομενικά αποτε-
λούσε ακραία υπερεκτιμημένη αξιοποίηση ογκολίθων, 
τελικά είναι εξαιρετικά νόστιμη και υγιεινή (πρβλ.: 
Ντστερμπεμεντές)]. 

 

Σε παρακαλώ κάνε ό,τι μπορείς για να αναγνωριστεί ο 
κίνδυνος που αποτελεί η ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε 
να ριψοκινδυνεύσουμε τον πολιτισμό και τη συνοχή της 
γαλαξιακής κοινότητάς μας. Άλλωστε, για ένα τόσο 
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πολεμοχαρές είδος όσο η ανθρωπότητα, είναι θέμα χρό-

νου πότε θα αποφασίσουν να θεωρήσουν εμάς εχθρούς 
τους. 

Με πολύ Παράδοξο, 
Τσααατζίρφ 
 

Μήκος χωροχρονικού κύματος αποστολής: 0.1nm 

Σχετικιστική ημερομηνία: 14/3/3056 
Διεύθυνση αποστολής: Ουάσινγκτον, Γη, Ηλιακό 
σύστημα, Γαλαξίας 

Παραλήπτης: JXin@hmail.gxy 
Αποστολέας: danedws@gmail.gxy 

 

Πισώπλατο χτύπημα. Πες τα αυτά στα μούτρα μου, 
δειλέ. 

Με εκτίμηση, 
Ντάνιελ Έντουαρντς 
 

Μήκος χωροχρονικού κύματος αποστολής: 0.1nm 

Σχετικιστική ημερομηνία: 14/3/3056 
Διεύθυνση αποστολής: Ουάσινγκτον, Γη, Ηλιακό 
σύστημα, Γαλαξίας 

Παραλήπτης: danedws@gmail.gxy 
Αποστολέας: JXin@hmail.gxy 

 

Αγαπητέ άνθρωπε Ντάνιελ Έντουαρντς, 
Δεν ξέρω προς τι αυτές οι απειλές και το υβριστικό 
ύφος. Σε παρακαλώ, να φέρεσαι όπως περιμένεις να 
φερθεί η γαλαξιακή κοινότητα στο είδος σας. Εγώ και 



[ 52 ] 

όλη η εξω-γήινη ομάδα δουλεύουμε σκληρά, ώστε εσύ 
και οι υπόλοιποι του είδους σου να προσαρμοστείτε ομα-
λά στην κοινότητα των νοούμενων όντων του σύ-
μπαντος. 

Με άδοξους χαιρετισμούς, 
Τσααατζίρφ 
 

Μήκος χωροχρονικού κύματος αποστολής: 0.1nm 
Σχετικιστική ημερομηνία: 14/3/3056 
Διεύθυνση αποστολής: Ουάσιγκτον, Γη, Ηλιακό 
σύστημα, Γαλαξίας 
Παραλήπτης: JXin@hmail.gxy 
Αποστολέας: danedws@gmail.gxy 

 
Άστα αυτά. Αποκρυπτογράφησα το μήνυμά σου προς 
το Αριμαρνιθινικυγ. Αντί να χάνεις χρόνο, καλύτερα να 
πεις την αλήθεια και να τελειώνουμε. Θέλετε να εξαλεί-
ψετε την ανθρωπότητα, όλοι εσείς σε αυτή την κατα-
ραμένη γαλαξιακή κοινότητα. Δε θα αποδεχθούμε μια 
τόσο ξεδιάντροπη απειλή.  

Τις χειρότερες ευχές μου, 
Ντάνιελ Έντουαρντς 

 
Οι αδένες του Τσααατζίρφ  έλαμψαν μπλε με ανησυχία. 
Αυτό που συνέβαινε μέσα του, το χάος, η καταιγίδα συ-

ναισθηματικών ορμονών, το μυαλό του που ήταν έτοιμο 
να σβήσει από την υπερφόρτωση, μπορούσαν όλα να 
περιγραφούν ως μία υλική υπόσταση του ‘Ωχ, όχι!’, που 
με τον χρόνο αυξανόταν εκθετικά. 
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Κάπου, ένας πιγκουίνος έπαθε ανεύρυσμα. 
 
Κακά τα ψέματα, είπε στον εαυτό του ο Τσααατζίρφ, 
ακόμα κι αν το - απολύτως λογικό - αίτημά του στο γα-

λαξιακό συμβούλιο, να αποδεκατιστεί η ανθρωπότητα, 
το να ξέρει η ανθρωπότητα για ένα τέτοιο, ακόμα υπο-
θετικό, σχέδιο ήταν… 

 
Το μπλε των αδένων του γέμισε τυρκουάζ κηλίδες 
τρόμου.  
 
Δεύτερος πιγκουίνος συγκαταλέγεται στα θύματα της 
ανησυχίας του Τσααατζίρφ. 

 
Ηρεμία, καθησύχασε τον εαυτό του, οι άνθρωποι δεν 
μπορεί να ήταν αρκετά διεστραμμένοι για να τα βάλουν 
με τουλάχιστον έναν γαλαξία. 

Σωστά; 
Όχι, όχι, σιγοσφύριζε στον εαυτό του. Πρέπει να 

επανορθώσω! Αλλά πώς; Τι στον κόσμο θα ήταν το 
απόλυτο ειρηνευτικό μέσο για τους ανθρώπους; Είχε 
διαβάσει ιστορίες για τα κλαδιά ενός γήινου φυτού ή ένα 
πτηνό, να θεωρούνται ως σύμβολα ειρήνης στη Γη. 

Αποφασισμένος, έφυγε από την πρεσβεία της γαλα-
ξιακής κοινότητας στην Ουάσιγκτον. 

 
“Μίλα” ,τα φρύδια του Ντάνιελ ήταν τόσο συνοφρυω-
μένα που ήταν λες και είχε κλειστά τα μάτια του από τα 
νεύρα. 
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“Λυπάμαι”. 
“Μισόλογα! Τι σας κάναμε και μας μισείτε τόσο;” 
“Μην παρεξηγείτε, άνθρωπε Ντάνιελ. Δεν ήταν πρό-

θεσή μας να…” 

“Να διαβάσουμε το μήνυμα;” Το πρόσωπο του Ντά-
νιελ ήταν κατακόκκινο. 

Ο Τσααατζίρφ κοκκίνησε επίσης. 
“Λυπάμαι, αλλά... μήπως μπορείτε να αλλάξετε το 

χρώμα σας;” 
“Τι;” Ρώτησε ξερά ο Ντάνιελ. Τα χέρια του ήταν 

σφιγμένα σε γροθιές και έτρεμαν ελαφρά. 
“Το χρώμα σας…” 
“Το χρώμα μου…” 

“Σταματήστε το” 
Ο Ντάνιελ αναστέναξε σαν τράγος έτοιμος να κου-

τουλήσει κάτι. “Κοίτα, συγγνώμη, αλλά, νομίζω το γε-

γονός ότι κυριολεκτικά απείλησες το είδος μου με εξα-
φάνιση δε σου αφήνει το περιθώριο να απαιτείς να 
‘αλλάξω το χρώμα μου’ ε;” 

“Φυσικά, απλώς, στο είδος μου ξέρετε, το κόκκινο 
είναι…το χρώμα που…” 

“Άστο”, γρύλισε ο Ντάνιελ και κοπάνησε ελαφρά το 
κεφάλι του στο τραπέζι όπου καθόταν. 

Δε μίλησε κανείς τους για μερικά λεπτά. Στο καφέ 
που είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν ήταν μόνο μία 
παρέα γυμνασιόπαιδων που έκαναν κοπάνα και κοίτα-
ζαν συνέχεια τον εξωγήινο πελάτη, δίνοντας ο ένας στον 
άλλον ελαφριές σπρωξιές για το ποιος θα ήταν ο θαρρα-

λέος που θα πήγαινε να μιλήσει στον εξωγήινο. 
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Έξω, η ζωή συνέχιζε. Κόρνες αυτοκινήτων ξελαρυγ-

γιάζονταν, ασθενοφόρα πηγαινοέρχονταν σαν μέλισσες 
από εδώ κι από εκεί και οι άσπρες, νεφελώδεις ουρές 
των διαστημοπλοίων που συνεχώς έρχονταν και έφευ-

γαν από την ατμόσφαιρα είχαν γεμίσει τον γαλανό ου-
ρανό με σχέδια που έμοιαζαν με μισοτελειωμένες παρ-
τίδες τρίλιζας πάνω στο ουράνιο χαρτί. 

Ο Ντάνιελ πήρε τον λόγο πρώτος, η φωνή του σιγανή 
και διστακτική, προσπαθούσε να αρθρώσει τις σκέψεις 
του. “...πραγματικά δεν έχετε πολέμους στο υπόλοιπο 
σύμπαν;” 

“Σχεδόν. Αλλά στην καταγεγραμμένη ιστορία, 
υπάρχουν μόνο δέκα” 

“Δέκα…τι; Χιλιάδες; Εκατοντάδες;” 
“Δέκα” 
“Μόνο;” 

“Ναι.” 
Οι δυο τους, κοιτάχτηκαν παραξενεμένοι για μερικά 

λεπτά, ώσπου ο τηλεπικοινωνητής του Τσααατζίρφ 
κουδούνισε. 

“Γενοκτόνοι φίλοι σου;” Ρώτησε ξερά ο Ντάνιελ. Ο 
Τσααατζίρφ τον κοίταξε με ένα πορτοκαλί πασέ ύφος 
και άνοιξε το ολόγραμμα του μηνύματος. 

“Λοιπόν; Τι λέει;” 
“Μισό λεπτό άνθρωπε, είναι εκτενές κείμενο” 

“Είναι κυριολεκτικά δέκα γραμμές.” 
“Ακριβώς. Η κεκεκεριριριθοθοριανή γλώσσα είναι 

εξαιρετικά λακωνική και πλούσια. Το νόημα μίας από 
της νουβέλας σας μπορεί εύκολα να αποδοθεί με μισό 
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χαρακτήρα.” 

Ο Ντάνιελ σώπασε. 
“Μάλιστα, μάλιστα...ανησυχητικό αυτό. Για εσάς.” 
“Τι;” 

“Θα κατεδαφιστεί ο ήλιος σας. Ο Α του Κενταύρου 
παραπονέθηκε ότι δέχονται υπερβολικά υψηλής συχνό-
τητας ραδιοκύματα και είναι δύσκολη η παρακολού-

θηση του μηνιαίου καλκούτ”. 
“Καλκούτ;” 
“Ενδογενές άθλημα, προφανώς...” 

Ο Ντάνιελ κοιτούσε προς τη γενική κατεύθυνση του 
Τσααατζίρφ, ωστόσο, το μυαλό του ταξίδευε. “Μισό, 
μισό” Τον διέκοψε εν μέσω μιας ζοφερής εξήγησης του 
καλκούτ “Αυτό είναι ένα αστείο, έτσι; Απλά προσπα-
θείς να με, να μας απειλήσεις!”. 

“...Φυσικά και όχι. Το χιούμορ είναι από τις αισ-

χρότερες αμαρτίες”. 
“Ασχολίαστο. Τι σημαίνει θα κατεδαφιστεί ο ήλιος; 

Πώς γίνεται να συμβεί καν κάτι τέτοιο!” 

“Είναι πολύ απλό με λίγες βασικές γνώσεις υπερ-
θερμοπυρηνικής…” 

“Δε θέλω να ξέρω! Εννοώ, τι... πώς... μα, δεν μπο-

ρείτε! Τι θα κάνουμε εμείς χωρίς τον ήλιο;” 
“Δεν έχετε την αποικία σας στον Άρη;” 
“Ιδρύθηκε πριν τρία χρόνια! Ζουν, τι, χίλια άτομα 

εκεί; Στη Γη ζουν δισεκατομμύρια!” Τα μάτια του 
Ντάνιελ γούρλωσαν, χτύπησε τα χέρια του στο τραπέζι 
και ύψωσε τη φωνή του: “Πρέπει να πεις κάτι!” 

“Είναι ξεκάθαρα διαδικαστικό. Λυπάμαι.” 
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“Μα δε γίνεται να μας το λένε τελευταία στιγμή…” 

“Άκου, άνθρωπε, δε διαχειρίζομαι εγώ αυτά τα θέ-
ματα. Στείλτε μήνυμα στο γαλαξιακό κτηματολόγιο”. 

“Αυτό θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα μήνα για να 
φτάσει ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός!” 

“Τότε...λυπάμαι.” 
Το στόμα του Ντάνιελ έμεινε ορθάνοιχτο. Τα μάτια 

του θόλωσαν, η καρδιά χτυπούσε όλο και πιο δυνατά, 
τόσο ώστε να νιώθει το ασταμάτητο, επιταχυμένο 
χτύπο της στα ακροδάχτυλά του. Στο μέτωπό του συσ-

σωρεύτηκε πίεση και έσκυψε, κρατώντας το κεφάλι του 
με τα δύο χέρια. 

Οι φίλοι μου, σκέφτηκε, η οικογένεια μου, η δουλειά 
μου, το σπίτι μου. Οτιδήποτε ήταν κομμάτι του εαυτού 
του ήταν έτοιμο να εξαφανιστεί, και γιατί; Γιατί κά-
ποιοι φίλαθλοι στον Α του Κενταύρου δεν άντεχαν τα 
“παράσιτα” όσο έβλεπαν “καλκούτ”. 

Ο Ντάνιελ γέλασε ειρωνικά, το βλέμμα του συνο-
φρυωμένο. Ούτε εκείνου του άρεσαν τα “παράσιτα” όσο 
έβλεπε έναν αγώνα. 

“Άνθρωπε... με συγχωρείς, αλλά το χρώμα σου...σε 
παρακαλώ…” 

“Δε μας παρατάς και εσύ;”  
Ο Τσααατζίρφ μπλέδισε. Ο άνθρωπος απέναντί του 

είχε γίνει κατακόκκινος και τα μάτια έσταζαν κάποιο 
παράξενο ιδρώτα. Η φωνή του, προηγουμένως, δυνατή 
και σίγουρη, τώρα τρεμόπαιζε, παλλόταν σαν τις χορδές 
μιας λύρας που έδινε το κύκνειο άσμα της. Έστυψε το 
μυαλό του για να αποφύγει τη σύγχυση μεταξύ του τι 
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σήμαινε αυτή η αντίδραση για έναν Κεκεκεριριριθο-

θοθοριανό και έναν άνθρωπο. 
“... Κλαίτε, άνθρωπε Ντάνιελ”. 
“Ναι... ναι καλά!” Η φωνή του Ντάνιελ τρεμόπαιξε 

πάλι, αλλά αυτός, επίμονος σαν τράγος, αρνήθηκε το 
γεγονός. 

“Αν θυμάμαι καλά, τα δάκρυα σημαίνουν, γενικά, 
λύπη για εσάς;” 

“Αλήθεια, Σέρλοκ;” 
“Δε με λένε Σέρλοκ”. 
“Δε με νοιάζει!” Ένας λόξιγκας έκανε τον Ντάνιελ 

να αναπηδήσει ελαφρά. “Ξέρεις πόσο δε με νοιάζει; Θα 
τα πω όλα, σε όποιον πρόεδρο, σε όποιον στρατηγό 
μπορώ να μιλήσω, θα τα αποκαλύψω όλα! Αν νομίζεις 
ότι θα σας αφήσουμε να μας ξεκάνετε έτσι, λες και εί-
μαστε έντομα, τότε...τότε…”  

O Τσααατζίρφ σώπασε για λίγο, αναλογιζόμενος την 
απειλή. Απέναντί του, ο Ντάνιελ έτριβε με πάθος τα 
δακρυσμένα του μάτια. 

Τα γυμνασιόπαιδα είχαν ήδη φύγει γιατί είχαν στο 
σπίτι μακαρονάδα. 

“Γιατί θες να ζήσεις; Καλύτερα ένας ένδοξος θάνα-

τος, παρά μία άδοξη ύπαρξη χωρίς κοινότητα.” 
“Τι υπονοείς;” 
“Είναι απλό.” Οι αδένες του Τσααατζίρφ γύρισαν σε 

ένα αδιάφορο καφέ, ένιωθε άνετα γνωρίζοντας ότι κα-
τείχε τη μεγαλύτερη ηρεμία μεταξύ τους. “Αν ο λόγος 
σου για να μείνεις ζωντανός είναι αρκετά...ξένος, τότε 
αξίζει να σε φυγαδεύσω από τον πλανήτη, για να με-
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λετήσω αυτή τη συμπεριφορά”. 

“Με δουλεύεις;” 
“Τα αστεία είναι-” 
“Αμαρτία, ναι ναι, ξέρω. Φυσικά και αξίζει να ζήσω, 

αλλά αυτό δε σημαίνει πως οι άλλοι είναι για τον 
Τάρταρο!” 

“Άνθρωπε”, είπε ήρεμα ο Τσααατζίρφ. “Ο μόνος 
λόγος που θα έθετα τον εαυτό μου, και την εικόνα όλου 
μου του είδους στη γαλαξιακή κοινότητα σε κίνδυνο πα-
ραβαίνοντας τους κανόνες, είναι αν κάτι είναι πραγμα-

τικά άξιο έρευνας. Για αυτό αναλαμβάνω τη δουλειά της 
πρώτης επαφής, άλλωστε. Η έρευνα ενός ξένου είδους 
με συναρπάζει, για να το θέσω με ανθρώπινους όρους.” 

“Άρα;” Ο Ντάνιελ ρώτησε διστακτικά, γνωρίζοντας 
την απάντηση βαθιά μέσα του. 

“Άρα” Κατέληξε ο Τσααατζίρφ “Ο μέγιστος αριθ-

μός ανθρώπων που μπορούν να φύγουν από το ηλιακό 
σας σύστημα είναι ένας.” 

“...Εγώ.” 

“Εσύ.” 
“Για να γίνω πειραματόζωο; Να μου λείπει το βύσ-

σινο.” 

“Το φρούτο;” 
“Άστο. Ξέχνα το. Καλύτερα νεκρός, παρά το προσω-

πικό σου ποντίκι για πειράματα!” 

“Τότε καταλήγω ότι ο λόγος που θέλεις να ζεις είναι 
η τιμή;” 

“Ε... όχι. Όχι ακριβώς. Δεν ξέρω.” 

“Πώς γίνεται να μην ξέρεις;” Ο Τσααατζίρφ πήρε 
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ένα πορτοκαλί χρώμα, που εξέφραζε την περιέργειά του. 
“Απλά ... θέλω να ζήσω τη δικιά μου ζωή. Δε θέλω 

να είμαι αιχμάλωτος κάποιου.” 
“Μα δε θα ήσουν αιχμάλωτος.” 

Ο Ντάνιελ κοίταξε τον Τσααατζίρφ με περιέργεια, 
ωστόσο σε αντίθεση με του εξωγήινου, η δικιά του ήταν 
αποτέλεσμα αυξανόμενης καχυποψίας. 

Μετά από λίγη σκέψη, ο Τσααατζίρφ μίλησε “Είναι 
θέμα κουλτούρας. Θεωρείς ότι αν γίνεις αντικείμενο 
έρευνας υποβαθμίζεται η ελευθερία σου, αλλά εγώ θα το 
θεωρούσα τεράστια τιμή.” Πριν μπορέσει να φέρει 
αντίρρηση ο Ντάνιελ, ο Τσααατζίρφ συνέχισε: “Άρα, αν 
γίνεις το πειραματόζωό μου, τότε θα σε αντιμετωπίζω 
με τον ύψιστο σεβασμό. Άλλωστε, θα είσαι ο τελευταίος 
του είδους σου.” 

Ο Ντάνιελ χλώμιασε. “Δε μου φτάνει”, ψέλλισε. 
“Όχι, όχι... Πώς να σε εμπιστευτώ, ενώ ο ίδιος ήθελες 
να μας καταστρέψεις;” 

“Τώρα έχω ερευνητικό ενδιαφέρον. Όσον αφορά την 
εμπιστοσύνη σου, υποθέτω ότι χρειάζεται κάποιου 
είδους τελετή; Στον πολιτισμό μου δεν είναι ανάγκη να 
κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των άλλων.” 

“Καλά. Εντάξει. Ωραία. Θέλω μία εγγύηση ότι δεν 
πρόκειται να με βασανίσεις ή κάτι τέτοιο.” 

“Α, τότε είναι πολύ απλό” Ο Τσααατζίρφ έγινε από 
καφέ ένα ευχάριστο, γεμάτο αυτοπεποίθηση, πορτο-
καλί. “Οι αδένες μου γίνονται μωβ όταν νιώθω φθόνο. 
Μπορείς να ελέγξεις αυτή την πληροφορία σε οποιαδή-

ποτε εγκυκλοπαίδεια, άρθρο, ηλεκτρονική πηγή ή 
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συσσωρευτή γνώσης υψηλής βαρύτητας θες.” 

“Και αν γίνεις μωβ;” 
“Τότε…” Ο Τσααατζίρφ γύρισε προς το μπλε “Με-

ταξύ μας, το είδος σου είναι σωματικά πιο δυνατό, λόγω 
των συνθηκών του πλανήτη σας. Άρα, μπορείς να αμυν-
θείς με όποιον τρόπο αρμόζει.” 

Ο Ντάνιελ κοίταξε στο τραπέζι με βαθύ ενδιαφέρον. 
Χτυπούσε ρυθμικά την ξύλινη επιφάνεια καθώς σκε-
φτόταν. Ο Τσααατζίρφ ήταν το μοναδικό κλειδί του 
στην επιβίωση, αλλά ήταν τεράστιο ρίσκο. Βέβαια, ή-

ξερε ότι αν έμενε στη Γη, δεν μπορούσε να κάνει πολλά, 
δεν ήταν δυνατόν να τον πιστέψουν δισεκατομμύρια αν-
θρώπων. Θα τον έλεγαν τρελό. 

Από την άλλη, μία φωνούλα μέσα του του ψιθύριζε 
πως έπρεπε να προσπαθήσει, κι ας πέθαινε - ότι ήταν 
υποχρέωσή του να προστατέψει τουλάχιστον την οικο-

γένειά του και τους φίλους του. Όμως, η πραγματικό-
τητα ήταν ξεκάθαρη: δεν είχε ελπίδες να πείσει αυτούς 
που άξιζε. Γιατί ένας πρόεδρος να ακούσει έναν τιπο-

τένιο μηχανικό υπολογιστών; 
Δεν είχε επιλογή, αν ήθελε να ζήσει. 
“Δε θέλω να πεθάνω”, ψέλλισε. “Όχι. Ποτέ. Κι ας 

είμαι ο μόνος άνθρωπος στο σύμπαν, θέλω να ζήσω όσο 
περισσότερο μπορώ”. 

Ο Τσααατζίρφ είχε γίνει πρακτικά ένα πορτοκάλι 
από χαρά. 

“Άρα;” 
“Θα έρθω μαζί σου” , είπε ο Ντάνιελ, κρατώντας την 

έκφρασή του στωική, σκληρή σαν πέτρα. Μέσα του, 
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όμως, σαν τον λεπτό πάγο που σχηματίζεται στην αρχή 
του χειμώνα, η καρδιά του ράγιζε. 

“Τέλεια. Φεύγουμε απευθείας για το διαστημόπλοιό 
μου. Σου δίνω χρόνο μίας γήινης ώρας για να μαζέψεις 
ό,τι θα επιθυμούσες να φέρεις μαζί σου. Το τονίζω, μόνο 
αντικείμενα. Θέτεις τον εαυτό σου και όποιον άλλον 
προσπαθήσεις να φέρεις, ακόμα και εμένα, σε τεράστιο 
κίνδυνο.” 

“Ντάξει, ντάξει. Καταλαβαίνω, μην κάνεις σαν 
μάνα.” 

Ο Τσααατζίρφ δεν μπορούσε να είναι περισσότερο 
πορτοκαλής.  

 

Κάπου, ένας πιγκουίνος πέθανε. 



 

 
 
 

 
 
 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ  
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Ευγενία Γεωργιάδη  

 
 
 

Η δημιουργία του κόσμου 
 
 
 

Το δέρμα της θάλασσας συνόδεψε  
Τη φύση των αισθήσεων σ’ ένα  
Μοτίβο ονείρων -παραλήρημα- 

Η καταστροφή των χρωμάτων  
Γέννησε τον βοριά  
Κι αναζητώντας τη μουσική χάθηκε 

Να, μια παραλλαγμένη φυσικότητα 
Να, μια καμένη ιστορία 
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Ζωή-Άννα Τριανταφύλλου 

 
 
 

Αίαντας Νηφάλιος 
 
 
 

Έσφιξε στην αγκαλιά του 
Ένα σακούλι γεμάτο συμβουλές 

Και ξεκίνησε με έναν ρυθμικό χορό  
Προς τον θάνατο 

 
Με τρεις στροφές γύρω από τον εαυτό του 

Τα ψιλά γράμματα της συσκευασίας 
Που έγραφαν πάντα για ένα αρσενικό 
Ή για ένα χέρι θεϊκό που τον κινούσε 

Είχε τον κίνδυνο οδηγό 
Έτοιμος στον ήχο μιας καμπάνας 

Ξέχασε πως στο άπειρο που γεννήθηκε 

Δεν ήταν ποτέ μόνος 
 

Έστω και λίγο αν έμοιαζε στον αρχαίο εκείνο 

Ίσως να μην αγνοούσε ευλαβικά τις σάρκες 
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Ίσως να έβλεπε στη θέση τους κορμιά φίλων 

Φίλων σαν και αυτούς που τον κέρασαν προχθές 
 

Ίσως να έστρεφε το μαχαίρι στον εαυτό του 

Να έκαιγε ο θρήνος στο λαρύγγι  
Ίσως να έθετε εκεί το τέρμα 

Να μην συνέχιζε αδιάφορος τον δρόμο του  
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Δήμητρα Χειλάκου 

 
 
 

Επιμονή 
 
 
 

Περπατούσε ο άνθρωπος περήφανος και αθώος  
στο μονοπάτι της ζωής. 

Ρυθμικά, σταθερά διέσχιζε τη διαδρομή. 
Μα ήρθε το βέλος της πρώτης Μεγάλης Δυστυχίας και 

τον τραυμάτισε στη φτέρνα. 
Βόγκηξε ο άνθρωπος με τρόμο και απορία, καθώς το 

δηλητήριο της αδικίας νέκρωνε τις ελπίδες του. 
Σκέφτηκε να σταματήσει την πορεία του - τι μικρός 

που ένιωσε τότε! 

Με τόλμη και απόφαση σήκωσε το μαχαίρι της 
Επιμονής και αφαίρεσε μονομιάς το λεπρό άκρο. 

Ένιωσε αληθινά ολοκληρωμένος ο ανάπηρος. 
 

Και περπατούσε ο άνθρωπος, αγκομαχώντας  
και κουτσαίνοντας 

Ρυθμικά, σταθερά διέσχιζε τη διαδρομή 



 

 

 
 
 

 
 
 

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ  
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Έλενα Σύρρου 

 
 
 

Συγγνώμη... 
 
 
 

{Ρεφρέν} 

Συγγνώμη μάνα ίσως να μέθυσα 
Ίσως κάτι πόνους παλιούς πάλι να ξέθαψα 

Ίσως να νοιαζόμουν για το μέλλον και τώρα να έπαψα  
Ίσως τα ψέματα μες στα βιβλία να μην έχαψα 
Ίσως ποτέ μου εκείνο το βράδυ να μη ξέχασα 

Μα αν με ρωτήσουν θα τους πω πως το ξεπέρασα 
 
{Κουπλέ 1}  

Ήταν Ιούλιος  
καλοκαιράκι 
λίγο ποτό, λίγο στριφτό με παρεάκι  
Όπως κάθε βράδυ 
παίζουν παιχνίδια 
απ’ τη ζωή να ξεφύγουν λίγο, τα χαμίνια  
Κι εγώ τους άφησα 
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υπνωτισμένους 

λίγο απόμακρους και λίγο μπερδεμένους  
Και τώρα μόνη 
μόνη στον δρόμο 

αναζητώντας της απελπισίας μου τον θρόνο  
Σαν πεφταστέρι 
που έπεσε στη γη 

καθώς με δόλο την ελευθερία του αναζητεί  
Παραπατάω 
τα γόνατα λυγίζουν 

καυτά δάκρυα το πρόσωπο αγγίζουν  
Τα σύννεφα θλιμμένα 
το αεράκι μουρμουρίζει 
σαν τα κρυφά λάθη της ψυχής να μου υπενθυμίζει  
Κι όλες οι σκέψεις 
στου μυαλού μου το παλάτι 
κηρύττουν πόλεμο με των αναμνήσεων τα πάθη  
Και μες στο χάος 
μες στην οδύνη 

κάτω απ’ το πέπλο που αφήνει πίσω η σελήνη  
Μια σκιά 
σαν οπτασία 

ακούστηκε να ψιθυρίζει κάτι για απερισκεψία 
 
{Ρεφρέν} 

Συγγνώμη μάνα ίσως να μέθυσα 
Ίσως κάτι πόνους παλιούς πάλι να ξέθαψα 
Ίσως να νοιαζόμουν για το μέλλον και τώρα να έπαψα  
Ίσως τα ψέματα μες στα βιβλία να μην έχαψα 
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Ίσως ποτέ μου εκείνο το βράδυ να μη ξέχασα 

Μα αν με ρωτήσουν θα τους πω πως το ξεπέρασα 
 
{Κουπλέ 2} 

Πράσινα μάτια 
γύρω στα είκοσι τρία 
μοιάζει με τύπο που ζει μέσα σε παλιά ταινία  
Με κοιτά 
αυθόρμητα χαμογελάει 
και για κάτι ξεχασμένα τραγούδια ξεκινά να μου μιλάει  
Μου πιάνει το χέρι 
με σηκώνει ψηλά 
τα μάτια μού σκουπίζει, έρχεται πιο κοντά  
Στου δρόμου τη σιωπή 
κάτω απ’ της νύχτας τα κρύσταλλα 
δύο ξένοι μοιράζονται της καρδιάς τους τα θρύψαλα  
Δίπλα στον μύλο 
η ακτή άδεια 
εγώ, εκείνος κι η θάλασσα να αφήνει στα βράχια γλυκά 
σημάδια  
Τα αστέρια ψηλά 
δε χαμογελούσαν 

μα αναβόσβηναν σαν για κάτι να με προειδοποιούσαν  
Κοιτάζω πίσω 
μα γύρω κανείς 

στο μυαλό μου μια άτονη μελωδία ή ένας χτύπος βαρύς; 
Αναστενάζω 
η άμμος έρχεται πιο κοντά 

φαίνεται της έλειψα, γιατί τώρα με αγκαλιάζει σφιχτά.. 
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{Κουπλέ 3} 

Τα κύματα γυαλίζουν περίεργα 
θολά τα φώτα του δρόμου πίσω απ’ τα σύρματα  
ο αέρας μου ψιθυρίζει ποιήματα 

και στην καρδιά μου μάλλον αρέσουν γιατί χτυπά 
δυνατά  
Οι πεταλούδες στην κοιλιά μου στριφογυρίζουν 

μα τα φτερά τους αγκάθια θυμίζουν 
και τα λουλούδια τους πια δεν ανθίζουν  
αυτά τα πράσινα μάτια τώρα με φοβίζουν  
Και με φιλάνε τα αιχμηρά τα αγκάθια 
μα φαίνεται με δηλητήριο είναι γεμάτα 
γιατί, αν και το κορμί μου ουρλιάζει "σταμάτα"  
αδυνατώ να κλέψω έστω και μία ανάσα 
Μα τι συμβαίνει; Θέλω να φύγω από εδώ 
Εγώ φωνάζω, μα τα λόγια μου τα ακούει το κενό  
Εγώ δακρύζω, μα το σώμα μου, ένα με τον ωκεανό  
δε νιώθω πια το δάκρυ μου να είναι ζεστό 
Κοιτάζω κάτω και της θάλασσας η αλμύρα έχει χρώμα 
ερυθρό 
και στο κρύο μου δέρμα το αλάτι καυτό  
Μα τι έχω κάνει για να το αξίζω αυτό; 

Φταίει που όταν η νύχτα σκεπάζει τον ουρανό,  
πνίγω τον πόνο μου μέσα σε ένα μπουκάλι αλκοόλ; 
Φταίει που κουράστηκα να προσποιούμαι και βγάζω 
άλλο εαυτό;  
Φταίει που κάθε βράδυ, εγώ, αγανακτώ; 
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{Ρεφρέν} 

Συγγνώμη μάνα ίσως να μέθυσα 
Ίσως κάτι πόνους παλιούς πάλι να ξέθαψα 
Ίσως να νοιαζόμουν για το μέλλον και τώρα να έπαψα  
Ίσως τα ψέματα μες στα βιβλία να μην έχαψα 
Ίσως ποτέ μου εκείνο το βράδυ να μη ξέχασα 
Μα αν με ρωτήσουν θα τους πω πως το ξεπέρασα 

 
{Τελείωμα} 

Πού πήγαν τα τραγούδια;  
Ακούγεται μόνο  σιωπή  
τα αστέρια ξεψυχούν 
καθώς ο ήλιος τα προκαλεί  
Τα όνειρά μου χορεύουν  
γύρω από το κλειδί 
του παλιού μου εαυτού 

κι από τότε δεν τα ‘χω ξαναδεί 
 
Και τώρα πες μου αν τότε σου είχα ανοιχτεί 
αν σου ‘λεγα πως δεν κοιμάμαι τα βράδια και θέλω 
κάποιον να μου σταθεί  
αν σε ξύπναγε ένα πληγωμένο κορίτσι πριν την αυγή 

θα έλεγες "λυπάμαι" ή "ήθελε και τα ‘παθε αυτή"; 
 



 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
ΣΕΝΑΡΙΟ  
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Ζωή-Άννα Τριανταφύλλου 

 
 
 

Sharenting 
 
 
 

1. ΕΣΩΤ./ ΣΑΛΟΝΙ/ ΜΕΡΑ 
 
Στο σαλόνι, η Μητέρα, 27, κάθεται στον λευκό καναπέ. 
Φοράει μια μεταξωτή κόκκινη ρόμπα. Στα χέρια της 
κρατάει το κινητό της, ακούγονται μόνο τα νύχια της να 
χτυπάνε στην οθόνη. Στο πάτωμα μπροστά από τον 
καναπέ, η Κόρη, 2, παίζει με τα χρωματιστά παιχνίδια 
της.  
Η κάμερα πλησιάζει την οθόνη του κινητού. Τα δάχτυλα 
της Μητέρας πληκτρολογούν γρήγορα κάτω από μια 
φωτογραφία της Κόρης. Η φωτογραφία δείχνει την 
Κόρη να αγκαλιάζει ένα καφέ λούτρινο αρκουδάκι και 
να γελάει στην κάμερα. 
Η Μητέρα μένει ακίνητη. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η 
φωτογραφία παίρνει τα πρώτα σχόλια, εμφανίζονται 
στην οθόνη ένα ένα. Επαναλαμβάνεται ο ήχος του 
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μηνύματος. Η Μητέρα γελάει. 
 

ΚΟΡΗ 
(πολύ σιγά): 

Μαμά; 
 

Η Μητέρα κλείνει το κινητό. Χαμογελάει στην Κόρη 
της που τεντώνει τα χέρια. Η Μητέρα παίρνει την κόρη 
αγκαλιά και της δίνει ένα φιλί στο μέτωπο. 
 

ΜΗΤΕΡΑ 
Να ήξερες πόσο σε αγαπώ. 

 

2. ΕΣΩΤ./ ΣΑΛΟΝΙ/ ΝΥΧΤΑ 
 
Το σαλόνι είναι σκοτεινό. Το μόνο φως έρχεται από την 
ανοιχτή οθόνη του κινητού στα χέρια της Μητέρας. Η 
Μητέρα είναι ξαπλωμένη στον καναπέ. Φοράει μια 
μεταξωτή μωβ ρόμπα.  
Η κάμερα πλησιάζει το πρόσωπό της όσο ακούγεται 
ακατάπαυστα ο ήχος των μηνυμάτων. Η Μητέρα 
χαμογελάει. Τα μάτια της είναι δακρυσμένα.  

 
ΦΩΝΗ 1 

Μα τι όμορφη κόρη που έχεις. 
 

ΦΩΝΗ 2 

Πανέμορφη σαν τη μαμά της! 
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ΦΩΝΗ 3 

Μελλοντικό μοντέλο! 
 

Μια πόρτα ανοίγει και ένα κιτρινωπό φως φωτίζει το 
δωμάτιο. Ακούγονται μαλακά βήματα.  
Η Μητέρα κλείνει γρήγορα το κινητό της. Ενοχλημένη, 
αφήνει έναν αναστεναγμό. Η Κόρη της πλησιάζει και 
κάθεται στον καναπέ. Κοιτάει τη Μητέρα και ανοιγο-
κλείνει τα μάτια της αργά. 
 

ΚΟΡΗ 
Μαμά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. 

 

3. ΕΣΩΤ./ ΣΑΛΟΝΙ/ ΜΕΡΑ 
 
Η κάμερα δείχνει την οθόνη του κινητού. Φαίνεται η 
ημερομηνία: 5/11/2019. 
Η μητέρα πληκτρολογεί τον κωδικό της. Γρήγορα πο-
στάρει ένα βίντεο με την Κόρη να χορεύει και να τρα-

γουδάει. Φοράει μια στολή κύκνου. Λίγα δευτερόλεπτα 
και η οθόνη κλείνει. 
Η Μητέρα κάθεται ανέκφραστη, το βλέμμα της είναι 
άδειο. Σφίγγει το κινητό στο χέρι της και αναπνέει γρή-
γορα. Τυλίγει τη μεταξωτή μαύρη ρόμπα της γύρω από 
το σώμα της απελπισμένα. 
Ξαφνικά ακούγεται ο ήχος του μηνύματος και η οθόνη 
ανάβει. Η Μητέρα δείχνει αλαφιασμένη. Στα χείλη της 
τρεμοπαίζει ένα μειδίαμα. 
 



[ 82 ] 

ΦΩΝΗ 1 

Μόνο εμένα μου φαίνεται ότι αυτό το κοριτσάκι έχει 
μείνει για πάρα πολύ καιρό μωρό;;; 

 

Η Μητέρα αναπνέει τρεμουλιαστά. Τα μάτια της δα-
κρύζουν. Πετάει το κινητό στο πάτωμα και αυτό σπάει. 
Φέρνει τα χέρια της στο πρόσωπο της. Η εικόνα μαυ-

ρίζει. 
 
4. ΕΞΩΤ./ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ/ ΜΕΡΑ 

 
Το λεωφορείο είναι γεμάτο. Οι περισσότεροι επιβάτες 
είναι μαυροφορούσες γιαγιάδες. Ακούγονται συζη-

τήσεις. 
Η Μητέρα κάθεται στο μπροστινό μέρος του λεωφο-
ρείου. Φοράει ακόμα τη μεταξωτή μαύρη ρόμπα και 
κοιτάει έξω από το παράθυρο. Βρέχει. 
Το λεωφορείο σταματάει απότομα. Ακούγονται τα φρέ-
να να τρίζουν στο οδόστρωμα. Όλοι οι επιβάτες κάνουν 
μια κίνηση προς τα μπρος. Οι πόρτες ανοίγουν και οι 
επιβάτες σηκώνονται. Η Μητέρα αργεί να κατέβει. Από 
τον καθρέπτη, ο οδηγός του λεωφορείου την κοιτάει και 
κουνάει το κεφάλι του. Παίρνει μια ρουφηξιά από το 
τσιγάρο του. 
 

5. ΕΞΩΤ./ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ/ ΜΕΡΑ  
 

Βρέχει. Ακούγεται από μακριά το κλάμα ενός μωρού. Η 
Μητέρα στέκεται μπροστά από τη σκουριασμένη σιδε-
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ρένια πόρτα του νεκροταφείου. Παίρνει μια ανάσα και 
προχωράει. Τα μαύρα τακούνια της βυθίζονται σε λά-
σπες.  
Προχωράει ανάμεσα στους τάφους και ο ήχος του κλά-

ματος γίνεται πιο δυνατός. Όσο περπατάει παραμένει 
ανέκφραστη, τα μάτια της κοιτάνε μακριά στον ορί-
ζοντα.  
Φτάνει μπροστά από έναν τάφο μικρότερο από τους άλ-
λους. Δίπλα διάφορα μαρμάρινα βαζάκια με πλαστικά 
μωβ και κόκκινα λουλούδια.  
Ο ήχος του κλάματος γίνεται ακόμα πιο δυνατός και η 
Μητέρα γονατίζει μπροστά από τον τάφο. Δάκρυα τρέ-
χουν στα μάγουλα της.  
Η κάμερα πλησιάζει την ταφόπλακα. Πάνω αναγρά-
φεται: 2015-2018. Πέφτουν οι τίτλοι τέλους. 
Ο ήχος του μωρού να κλαίει σταματάει απότομα όταν 
ακούγεται ο ήχος του κινητού να τραβάει μια φωτογρα-
φία. Το φλας χτυπάει την ταφόπλακα. 
Η εικόνα μαυρίζει. Ακούγεται μια τελευταία φορά ο 
ήχος ενός μηνύματος.  
 

ΦΩΝΗ 1,2,3 

Ίσως την επόμενη φορά να μας δείξει κάτι πιο 
ενδιαφέρον. 

 

Τέλος 



 



 

 

 
 
 

 
 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ  
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Χρήστος Κόλλιας 

 
 
 

Μα τι ύβρις! 
 
 
 

Πρόσωπα 
ΑΝΔΡΑΣ: μεσήλικας, σύζυγος της Μαίρης και πατέρας 
της Έλλης. 
ΜΑΙΡΗ: σύζυγος του Άνδρα, μητέρα της Έλλης, παρό-
μοια ηλικία με τον σύζυγό της. 
ΕΛΛΗ: κόρη των δύο, 20 χρόνων. 

 
Σκηνή 1η 

 

(Στο εσωτερικό ενός σπιτιού, μεσοαστικού κατά βάση, με 
καθιστικό, μία μικρή κουζίνα στο βάθος και έναν διάδρομο α-

ριστερά που οδηγεί στα υπνοδωμάτια. Εποχή σύγχρονη. Εί-

ναι πρωί. Από τον διάδρομο αριστερά μπαίνει η Έλλη, με πι-

τζάμες. Προχωράει αργά —νυσταλέα — προς την κουζίνα, 
σε αναζήτηση κάποιου ροφήματος. Η Μαίρη μπαίνει, με γρή-

γορα βήματα, στο σαλόνι, επίσης μέσω του διαδρόμου). 
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ΜΑΙΡΗ: Έλλη, κορίτσι μου, είδες πουθενά τον πα-

τέρα σου;  
ΕΛΛΗ: Τι εννοείς; 
ΜΑΙΡΗ: Νόμιζα ότι ήταν εδώ.  
ΕΛΛΗ: Δεν κοιμάται μαζί σου μέσα;  
ΜΑΙΡΗ: Όχι. Και, μάλιστα, δεν ήρθε καθόλου μες το 

βράδυ. 
ΕΛΛΗ: Καθόλου; 
ΜΑΙΡΗ: Καθόλου.  
ΕΛΛΗ: Γύρισε χθες απ’ τη δουλειά; 
ΜΑΙΡΗ: Δεν είμαι σίγουρη. Πάντως στο δωμάτιο δεν 

ήρθε καθόλου...   
(Μικρή παύση. Οι δύο γυναίκες φαίνονται προβληματι-

σμένες. Η Έλλη ετοιμάζει λίγο τσάι ενώ η Μαίρη ανοίγει την 
εξώπορτα δεξιά, βγαίνει, και μετά από λίγο εισέρχεται πάλι 
στο σπίτι). 

ΜΑΙΡΗ: Δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει πάει. Πο-
τέ δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. 

ΕΛΛΗ: (σαν να σκέφτηκε κάτι έξυπνο και λογικό) Α! 
Μήπως πήγε να πάρει εφημερίδες; Ή δεν ξέρω... να 
αγοράσει κάτι; 

ΜΑΙΡΗ: (εκνευρισμένη) Μα τι λες; Και από χθες το 
βράδυ είναι στον δρόμο; Τρίτη είναι σήμερα, άλλωστε... 
εφημερίδες παίρνει την Κυριακή.  

ΕΛΛΗ: Ε, καλά, μπορεί το βράδυ απλά να κοιμήθηκε 
στο σαλόνι. (συμπληρώνοντας όταν συνειδητοποίησε ότι αυ-

τό δεν επαρκεί) Και να βγήκε τώρα το πρωί να αγοράσει 
κάτι. 

ΜΑΙΡΗ: (ακόμα πιο εκνευρισμένη) Με τα ρούχα της 
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δουλειάς κοιμήθηκε; Γιατί να το κάνει αυτό; Εξάλλου 
θα τον άκουγα άμα ερχόταν, δεν μπορεί...  

ΕΛΛΗ: Σωστό κι αυτό, εσύ ακούς τα πάντα... 
ΜΑΙΡΗ: (την αγνοεί) Και  π ά ν τ α  παίρνει τηλέφωνο 

άμα συμβεί κάτι... (παύση) 
(Με πολλή ένταση) Μα όλο το βράδυ να μην έρθει; 
ΕΛΛΗ: Η Ρ Ε Μ Η Σ Ε, μαμά. Δεν χρειάζεται πάντα 

να εκνευρίζεσαι με το παραμικρό.  
(Η Μαίρη κοιτάζει σιωπηλά την Έλλη με θυμό για λίγο — 

δεν την απασχολεί όμως εκείνη — και έπειτα απομακρύνεται 
προς τα δωμάτια με γρήγορα βήματα. Η Έλλη, κρατώντας 
ένα φλιτζάνι τσάι που είχε μόλις ετοιμάσει, κοιτάζει το κενό 
σκεπτική. Μικρή παύση κι έπειτα αφήνει στο τραπέζι το 
φλυτζάνι που κρατούσε και πλησιάζει το τηλέφωνο. Όρθια 
ακόμη, καλεί έναν αριθμό. Είναι ανυπόμονη). 

ΕΛΛΗ: (προσαρμόζοντας τη φωνή της για να φαίνεται 
απροβλημάτιστη) Ναι; Με ακούς, θείε Χάρη; Η Έλλη 
είμαι... […] 

Ναι, ναι, καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως είναι 
εκεί ο μπαμπάς; […] …ω, όχι, όλα καλά, απλά... από 
χθες το απόγευμα δεν τον έχουμε δει. (Στο μεταξύ η Μαί-
ρη μπαίνει στο καθιστικό και βλέπει από μακριά την Έλλη. Η 
Έλλη με τη σειρά της την κοιτάζει, της κάνει σήμα ότι μιλάει, 
και αμέσως μετά ακούει κάτι που την αναστατώνει). 

Τι εννοείς; (πιο έντονα) Αφού από εδώ έφυγε 
κανονικά. […] 

Ναι,  κ α ν ο ν ι κ ό τ α τ α. (παύση και κοιτάζει τη 
Μαίρη) Δεν μου κάνεις πλάκα θείε, έτσι; […] 

Μάλιστα, κατάλαβα... (ψυχρά) Σ’ ευχαριστώ...  
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(Παύση και ύστερα απευθύνεται στη Μαίρη) Ο θείος 
Χάρης λέει ότι χθες ο μπαμπάς δεν πήγε καν στη 
δουλειά. Βέβαια, του είχε πει ότι κάποια μέρα από αυτές 
θα καθόταν σπίτι, που ήθελε να φτιάξει κάτι πράγματα. 
Το θεώρησε φυσικό, λέει, και νόμισε ότι χθες ήταν αυτή 
η μέρα.  

ΜΑΙΡΗ: Ναι, ήθελε να φτιάξει τα ντουλάπια πάνω, 
που είχαμε πει. Αλλά... (παύση και φαίνεται όλο και πιο 
αγχωμένη). Έλλη, γλυκιά μου, μαζί δεν τον είδαμε να 
φεύγει χθες για τη δουλειά;  

ΕΛΛΗ: (συγκρατεί την ανησυχία της) Μάλιστα.  
ΜΑΙΡΗ: Άρα αν έχω τρελαθεί τουλάχιστον έχω 

παρέα.  
ΕΛΛΗ: Ναι, υποθέτω.  
ΜΑΙΡΗ: (πιο ήρεμη) Κάπου θα μας κάνει πλάκα. 
ΕΛΛΗ: (ειρωνικά, αλλά με τη Μαίρη να την αγνοεί) Ναι, 

κι ο μπαμπάς είναι σπουδαίος πλακατζής. (πιο σοβαρά) 
Να πάρουμε την αστυνομία; 

ΜΑΙΡΗ: Δεν είσαι με τα καλά σου. Και τι να πούμε; 
“Ναι, ελάτε, ο άνδρας μου έχει φύγει από χθες και δεν 
έχει έρθει”; 

ΕΛΛΗ: Άμα το πεις εσύ ειδικά, όλοι θα το πιστέψουν 
(γελάει κάπως πικρά) και θα το θεωρήσουν και φυσικό κι 
επόμενο. 

(Η Μαίρη αγνοεί το σχόλιο της κόρης της και φεύγει προς 
τα δωμάτια. Η Έλλη επιστρέφει να πάρει το φλυτζάνι της και 
κάθεται στο τραπέζι, σκεπτική. Δευτερόλεπτα μετά σηκώνε-

ται και, γραπώνοντας ένα πανωφόρι, βγαίνει από το σπίτι). 

 



[ 91 ] 

Σκηνή 2η 

 
(Απόγευμα της ίδιας μέρας, στο ίδιο μέρος. Η Μαίρη στέκε-

ται σε μία πολυθρόνα, δίπλα στο τηλέφωνο, και είναι εμφανώς 
θλιμμένη. Η Έλλη μπαίνει στο σπίτι με γρήγορα βήματα). 

ΕΛΛΗ: (λίγο λαχανιασμένη) Δεν ήρθε, ε; 
ΜΑΙΡΗ: Όχι, καλή μου.  
ΕΛΛΗ: ...Δεν τον βρήκα πουθενά. ΠΟΥ-ΘΕ-ΝΑ. Και 

έψαξα παντού!  
ΜΑΙΡΗ: Δεν ξέρω τι να πω... ειλικρινά.  
ΕΛΛΗ: (εξαγριωμένη, κινείται με γρήγορα βήματα στον 

χώρο) Το καταλαβαίνεις βέβαια ότι Ε Σ Υ φταις για 
αυτό, έτσι; 

ΜΑΙΡΗ: Παρακαλώ; (εξαγριώνεται κι εκείνη και σηκώ-

νεται από την πολυθρόνα) Να προσέχεις τι λες! Σαν τι 
έκανα εγώ; 

ΕΛΛΗ: Τι έκανες; Είσαι... είσαι ανυπόφορη!  
ΜΑΙΡΗ: Ανυπόφορη; 
ΕΛΛΗ: Ναι! Α Ν Υ Π Ο Φ Ο Ρ Η! Τα πάντα σχετικά με 

εσένα είναι ανυπόφορα! Γι’ αυτό έδιωξες τον μπαμπά!  
ΜΑΙΡΗ: Και πώς ξέρεις ότι ο μπαμπάς σου δεν 

δολοφονήθηκε;  
ΕΛΛΗ: (της φαίνεται ανήκουστο) Από πού κι ως πού;!   
ΜΑΙΡΗ: Ένας τρελός δεν θα ήθελε λόγο για να το κά-

νει. (παύση) Ή μπορεί και να αυτοκτόνησε... μαθαίνο-

ντας ότι η κόρη του είναι  λ ε σ β ί α... Ξέρεις  π ό σ ο  τον 
στεναχώρησε; (κοιτάζοντας την κόρη της με απέχθεια — 

νοιώθει ότι την τιμώρησε για τη στάση της) Άκου εκεί 
ανυπόφορη! 
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(Σιωπή. Η Έλλη φεύγει προς τα δωμάτια εξοργισμένη. Η 
Μαίρη κάθεται ξανά. Κοιτάζει προς τα κάτω, πλημμυρισμένη 
από σκέψεις, προσπαθεί να ηρεμήσει, παύση). 

ΜΑΙΡΗ: (μετανοιωμένη, φωνάζει για να ακουστεί μέσα 
στα δωμάτια) Έλα, κορίτσι μου! Συγγνώμη... (ΠΑΥΣΗ 
- Η Έλλη έρχεται με πιο μικρά βήματα, έτοιμη να κλάψει). 

ΕΛΛΗ: Αλήθεια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι νεκρός;  
ΜΑΙΡΗ: (παύση για λίγο· μαλακώνει τη φωνή της) Δεν 

μπορώ να ξέρω. Κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει. 
ΕΛΛΗ: (κάθεται σε μία πολυθρόνα δίπλα στη μητέρα της) 

Πρέπει να πάρουμε την αστυνομία.  
ΜΑΙΡΗ: (ήρεμη) Και τι θα κάνει; Δεν είναι παιδί να 

αρχίσουμε να ψάχνουμε τα στενά ένα-ένα να το βρού-

με... (μικρή παύση, στρέφει το βλέμμα στην Έλλη) Αλήθεια, 
σου είπε κάτι περίεργο ο μπαμπάς σου αυτές τις μέρες; 

ΕΛΛΗ: ...Όχι, σαν τι να μου πει; 

ΜΑΙΡΗ: Κάτι, που να σου έκανε εντύπωση. 
ΕΛΛΗ: (ανακαλεί στη μνήμη της τις τελευταίες ημέρες) 

Όχι, δεν νομίζω. (ντροπαλά) Εσένα; 
ΜΑΙΡΗ: Ούτε εμένα... Μα κι αυτός ο άνθρωπος, δεν 

μιλάει ποτέ του! Μια ζωή σιωπηλός την πέρασε. 
ΕΛΛΗ: (κουνάει συγκαταβατικά το κεφάλι) ...λες να μας 

μισούσε; Να μας βαρέθηκε; 
(Η Μαίρη απλώνει το χέρι της στην Έλλη. Το πιάνει 

στοργικά). 

ΜΑΙΡΗ: Δεν μπορώ να ξέρω. Αφού ποτέ του δεν 
μιλούσε για τον εαυτό του, πώς να τον ψυχολογήσω;  

ΕΛΛΗ: (Νοιώθει αμήχανα με την τρυφερότητα της Μαί-

ρης και σηκώνεται, κινείται αργά στον χώρο) Μας βα-
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ρέθηκε. Είμαι σίγουρη. 
ΜΑΙΡΗ: Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα... 

Δεν οδηγούν πουθενά.  
ΕΛΛΗ: (δακρυσμένη) Δεν το πιστεύω ότι μας άφησε. 
ΜΑΙΡΗ: Μπορεί και να μην το ‘θελε... 
ΕΛΛΗ: Και γιατί να προσποιηθεί ότι πάει στη δου-

λειά ενώ δεν πήγε;  
ΜΑΙΡΗ: Μπορεί και να ξεκίνησε για να πάει... 
ΕΛΛΗ: Και τι μπορεί να του συνέβη... στα δέκα λε-

πτά περπάτημα;  
ΜΑΙΡΗ: Πολλά μπορούν να συμβούν σε δέκα λεπτά. 
ΕΛΛΗ: Ναι. Όπως να πάρει το τραίνο να φύγει από 

την πόλη. 
ΜΑΙΡΗ: Κι αυτό ακόμη. 
ΕΛΛΗ: (Απεγνωσμένα — Κοιτά ψηλά) Πώς μας βρήκε 

κι αυτό στα καλά καθούμενα; 
ΜΑΙΡΗ: (Το θεωρεί προσποιητό) Πάντα έτσι μας βρί-

σκουν. (ΠΑΥΣΗ. Σοβαρό ύφος) Ο μπαμπάς σου είναι 
νεκρός. Βρήκαν ένα πτώμα στο ποτάμι. Δεν ξέρουν αν 
δολοφονήθηκε ή αυτοκτόνησε... ή αν ήταν ατύχημα, 
φυσικά.  

ΕΛΛΗ: (Στρέφει το βλέμμα στη Μαίρη, την κοιτάζει 
παγωμένη. Ύστερα μιλάει αργά) Ορίστε; 

ΜΑΙΡΗ: Ο θείος σου πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. 
Βρήκαν το πρωί ένα πτώμα και... (βαριαναστενάζει) ... η 
περιγραφή ταιριάζει. Θα πάω σε λίγο να τον αναγνω-
ρίσω. 

(Η Έλλη κάθεται άτσαλα στην πολυθρόνα και η Μαίρη της 
κρατάει το χέρι, παρηγορητικά) Καταλαβαίνεις ότι δεν 
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έχει νόημα το κυνήγι των ενοχών. Άμα είναι ξεκάθαρο 
από τι πέθανε, καλώς. Αλλιώς είναι όλα υποθέσεις...  

(Η Έλλη γέρνει προς το χέρι της Μαίρης· κλαίει) ...Αχ, 
καλό μου κορίτσι. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Αυτό θα 
ήθελε κι εκείνος. 

ΕΛΛΗ: (Ακόμη γερμένη) Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα 
ήθελε εκείνος. (Σηκώνει τον κορμό της, στραμμένη προς τη 
Μαίρη) Πράγματι μπορεί να αυτοκτόνησε; 

ΜΑΙΡΗ: Σου είπα, δεν  μ π ο ρ ώ  να ξέρω. Και δεν 
μπορεί και κάτι να αλλάξει τώρα. 

ΕΛΛΗ: (Αφήνει τον δεσμό με το χέρι της Μαίρης. Γυρνάει 
το βλέμμα προς την άλλη κατεύθυνση) Ναι... τώρα είναι 
πολύ αργά για να αλλάξει... 

ΜΑΙΡΗ: Τώρα είναι  α δ ύ ν α τ ο  να αλλάξει. (παύση). 
(Εμψυχωτικά) Αλλά θα τα καταφέρουμε, οι δυο μας.  
(ΠΑΥΣΗ) 

(Ανοίγει την πόρτα γρήγορα και εκρηκτικά ο Άνδρας. Με 
ορμή, σαν να είναι έτοιμος να εκφραστεί με παραλήρημα, 
σταματάει λίγο στο κατώφλι και έπειτα, με γρήγορα βήματα, 
φτάνει σε απόσταση λίγων μέτρων από τις δύο γυναίκες. 
Εκείνες τον κοιτάζουν με δέος, το θεωρούν αδιανόητο). 

ΑΝΔΡΑΣ: Ε, λοιπόν... ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΝΕΚΡΟΣ! Απλώς 
σας  β α ρ έ θ η κ α ! Κι ΕΣΑΣ κι  Ο Λ Ο Υ Σ ! (αναφέρεται 
και στο κοινό) Και αν θέλετε να ξέρετε... 

(Η Έλλη και η Μαίρη, σχεδόν ενστικτωδώς, ορμάνε πάνω 
του και προσπαθούν με τα χέρια τους να τον φιμώσουν. Ο 
Άνδρας προσπαθεί, μάταια, να συνεχίσει να μιλάει, χωρίς 
όμως να προβάλει σωματική αντίσταση. Ακούγονται μονάχα 
διακεκομμένες εκφράσεις: «τόσο πολύ», «αλλά ΟΧΙ δεν εί-
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χατε», «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ», «ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ». Οι δύο γυναίκες 
τον ρίχνουν, με ευκολία, στο έδαφος και ύστερα τον σηκώνουν 
πιάνοντάς τον, από τα πόδια η μία, από τους ώμους η άλλη. 
Με κόπο τον μεταφέρουν έξω, ενώ εκείνος φωνάζει λυσσαλέα 
να τον αφήσουν, χωρίς να κάνει όμως κινήσεις αντίστασης. Οι 
δύο γυναίκες επιστρέφουν μέσα και η Μαίρη κλειδώνει την 
πόρτα. Η Έλλη και η Μαίρη κοιτάζονται αναμεταξύ τους και, 
μετά από κάποιες στιγμές σιωπής, κοιτάζουν απευθείας το 
κοινό, με ένταση και ενοχή). 

 

Α   Υ   Λ   Α   Ι   Α 
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕ 

ΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜ-

ΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ APLA UC 

ΚΑΙ GFS DIDOT  ΣΕΛΙ 
ΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΣΠΥΡΟ ΚΑΡΥΔΗ  ΤΥΠΩ- 

ΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 
ΑΕBΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 
ΤΟΥ 2ου ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕ- 

ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 



 


