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1. 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ. Η χειρότερη μου μέρα από τότε που θυμάμαι τον 

εαυτό μου. Τα τηλέφωνα χτυπάνε δαιμονισμένα κάθε είκοσι δευ-
τερόλεπτα. Είμαι υπάλληλος σε ένα πολυεθνικό τραπεζικό οργα-
νισμό. Θεωρούμαι στέλεχος, αλλά πόσο στέλεχος μπορεί να θεω-
ρηθεί κανείς όταν παίρνει 960 ευρώ μηνιαίως, χωρίς βέβαια να 

υπολογίζονται οι υπερωρίες, που αν και μετρώνται (μάλλον για 

στατιστικούς λόγους), εντούτοις δεν πληρώνονται ποτέ. Αυτό άλ-
λωστε θα ήταν καταστροφικό για τον προϋπολογισμό της εται-
ρείας. Και στην τελική αν δεν ρίξουμε το προσωπικό, ποιον θα ρί-
ξουμε τα αφεντικά;  

Δυο φορές έγιναν σοβαρές επαναστάσεις και το μόνο που 

πραγματικά κατάφεραν ήταν η αλλαγή των αρχηγών. Από μο-
νάρχες σε δημοκράτες ή κομμουνιστές ή δημοκράτες-

κομμουνιστές ή κομμουνιστές-δημοκράτες. Ο λαός το ίδιο «φως» 

έβλεπε και πριν και μετά και εις τον αιώνα των αιώνων, αμήν. 

Ονομάζομαι Χάρης Αλαγιάννης και είμαι τριάντα ένα στα 
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τριάντα δύο. Έχω δύο κρατικά πανεπιστημιακά διπλώματα και 
ζω μόνος, πάντα όμως βοηθούμενος από το οικογενειακό εισόδη-
μα. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να κάνω και μια δεύτερη εργασία, σε 

πιτσαρία, σε σουβλατζίδικο, σε μπαρ, σε κάτι από όλα αυτά. Πώς 

μπορεί να ζήσει άνθρωπος στην πόλη των Αθηνών με 960 ευρώ αν 

δεν έχει αυτήν τη στήριξη; Μην ψάχνετε απάντηση ή λύση. Πολύ 

απλά δεν μπορεί. 
Κοιτάζω το ρολόι μου. Το κέρατό μου, είναι ακόμη έντεκα 

η ώρα, σκέφτομαι. Κοντεύω να σκάσω. Θέλω να καπνίσω, αλλά 

το κάπνισμα απαγορεύεται. Λέω στον προϊστάμενο μου ότι πρέπει 
να κατέβω στην αποθήκη για να ψάξω κάτι στο αρχείο. Εκείνος 

μου δίνει την άδεια και χαμογελά με συγκατάβαση. Ξέρει ότι δεν 

πρόκειται να ασχοληθώ με κανενός είδους αρχείου. Επίσης ξέρει 
ότι αυτό που πραγματικά θέλω είναι να τραβήξω στα κλεφτά δύο 

- τρεις τζούρες από το τσιγάρο που πρόκειται να ανάψω, εκεί κά-
τω στους αχανείς χώρους του υπογείου. Πόσες φορές δεν έχω 

σκεφτεί να ρίξω μια μολότοφ και να κάνω το υπόγειο κρανίου 

τόπο; Αλλά δεν πραγματοποιώ ποτέ τη σκέψη μου. Άλλωστε οι 
ήρωες έχουν πεθάνει μέσα μου εδώ και χρόνια. Στα δέκα έξι μου 

έθαψα τον τελευταίο. Μέσα στο μυαλό μου κήδεψα με όλες τις 

τιμές συγγενικό μου πρόσωπο, που για χρόνια τον νόμιζα ως με-
τενσάρκωση του Jim Morrison. Μέχρι που ο ίδιος με τις πράξεις του 

και τη συμπεριφορά του γκρεμίστηκε από το βάθρο που τον είχα 

τοποθετήσει.  
Κατεβαίνω στο υπόγειο. Από τα κλασέρ μού φαίνεται πως 

στάζουν ιδρώτες και δάκρυα από τους υπαλλήλους που έχουν πε-
ράσει πριν από εμένα. Κοιτάζω λίγο προς τα δεξιά και βλέπω και 
τους δικούς μου ιδρώτες να βρέχουν το τσιμεντένιο πάτωμα. Α-
νάβω τσιγάρο και σκέφτομαι ότι έχω ακόμη μπροστά μου έξι ώ-
ρες σκληρής εργασίας.  
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Βγάζω από τον σωρό ένα φάκελο, έτσι για το ξεκάρφωμα. 

Τραβάω πέντε τζούρες σε πέντε δευτερόλεπτα και αφού σβήνω 

το τσιγάρο πηγαίνω τρέχοντας στην θέση μου. Η εργοδοσία δεν 

επιτρέπει λούφα και καλοπέραση. Πρέπει να δώσεις, σαν άλλη 

πατρίδα, και την τελευταία ρανίδα του αίματος σου για τα αφε-
ντικά. Την ώρα που περνάω λογιστικές εγγραφές για ένα πελάτη 

(που είμαι βέβαιος ότι κανένας άνθρωπος στον κόσμο δεν τον θέ-
λει ούτε για πατέρα, ούτε για αδελφό, ούτε για σύζυγο ούτε καν 

για φίλο) μου έρχεται στο μυαλό ένα «επικό» τραγούδι των Κα-
τσιμιχαίων, που δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια, αλλά το ρεζουμέ 

είναι τέσσερις λέξεις: «Για ένα κομμάτι ψωμί». 

Σηκώνοντας το κεφάλι και προσπαθώντας να πάρω μια 

μεγάλη ανάσα για να διώξω το άγχος που έχει κυριεύσει όλο μου 

το κορμί βλέπω μια πελάτισσα να κάθεται στο γραφείο μου. «Κα-
λημέρα», μου λέει. Κακή ψυχρή και ανάποδη θέλω να της απα-
ντήσω αλλά ο επαγγελματισμός μου (γαμώ τον επαγγελματισμό 

μου, γαμώ) δεν μου το επιτρέπει και ανταποδίδω τον χαιρετισμό 

σκάζοντας ένα φαρδύ ψεύτικο (από την μια άκρη του χειλιού μέ-
χρι την άλλη) χαμόγελο. Η υποκρισία μου συνεχίζεται. «Πώς μπο-
ρώ να σας βοηθήσω;» ρωτάω ελπίζοντας να μου πει: «Μπα δεν 

θέλω τίποτα, απλά έκατσα στην καρέκλα να ξεκουραστώ», αλλά η 

κρυφή ελπίδα μου, διασκορπίζεται στο άπειρο όταν ανοίγει το 

στόμα της και το μόνο που δεν μου ζητάει είναι να φέρω τον Χρι-
στό πάλι πίσω στη γη.  

Κατεβάζω (από μέσα μου) όλα τα καντήλια του κόσμου 

και με ένα ακόμη πιο ψεύτικο χαμόγελο διεκπεραιώνω τα σχετικά 

της αιτήματα. {Σημείωση (χρήσιμη ή άχρηστη, πάρτε το όπως θέ-
λετε): Η λέξη «διεκπεραιώνω» είναι η αγαπημένη μου, ίσως γιατί 
μου θυμίζει ότι δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από απλές εκτε-
λεστικές μηχανές με serial number και απολύτως αναλώσιμοι, κάτι 
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ανάμεσα σε χαρτί φωτοτυπικού μηχανήματος και τυρόπιτες fran-

chising καταστήματος πώλησης σφολιατοειδών}. 

Η πελάτισσα φεύγει μάλλον ευχαριστημένη και ο αγώνας 

συνεχίζεται. Τα τηλέφωνα εξακολουθούν να χτυπάνε και όλοι 
τρέχουμε πανικόβλητοι. Άνθρωποι τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας 

και όμως ενωμένοι για ένα σκοπό. Το καλό της εργασίας(;). Όλοι 
μαζί για ένα κοινό στόχο. Μόνο που το κάθε είδους κέρδος δεν το 

καρπώνονται όλοι σε ίσες μερίδες. Πάντα υπάρχουν οι ρουφιάνοι, 
οι γλείφτες, οι μαλάκες, οι ευθυνόφοβοι, οι τεμπελχανάδες, οι φι-
λότιμοι μέχρι μαλακίας και σχεδόν πάντα κανένας δεν παίρνει 
αυτό που πραγματικά του αξίζει. Αλλά έτσι είναι η ζωή και δεν 

ξέρω κατά πόσο μπορείς να αλλάξεις τα δεδομένα. Ποιος κατάφε-
ρε πραγματικά να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον κόσμο χωρίς αποκο-
μίσει ίδιον όφελος; Ίσως μόνο ο Χριστός, αλλά επιτρέψτε μου να 

έχω τις αμφιβολίες μου. Ελπίζω να μην διαβάσει αυτές τις γραμ-
μές ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, διότι ο αφορι-
σμός μου και η έξοδος από τον κόλπο της εκκλησίας είναι βέβαιο 

γεγονός. Ποιος είναι αυτός ο τυχάρπαστος που αμφισβητεί τον 

Σωτήρα, τον εκλεκτό; Απλά είμαι ένας σχεδόν μεσήλικας χωρίς να 

πιστεύει σε τίποτα, χωρίς να ελπίζει σε τίποτα, αλλά για το κατά 

πόσο είναι ελεύθερος ούτε εκείνος το γνωρίζει. Μάλλον σκλαβω-
μένος είναι, όσο και αν πολλές φορές δεν θέλει να το παραδεχθεί.  
  Τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, οι ώρες κυλάνε σαν νεράκι. 
Κοιτάζω πάλι το ρολόι. Δύο μετά μεσημβρίας. Η γραβάτα με 

σφίγγει, όπως με σφίγγουν όλα γύρω μου. Νομίζω ότι βρίσκομαι 
κλεισμένος σε ένα κουτί τόσο στενό που το μόνο που μπορώ να 

κουνήσω είναι τα βλέφαρα μου. Πνίγομαι εδώ μέσα, πνίγομαι λέω 

στον εαυτό μου. Αλλά εκείνος δεν με ακούει. Βρίσκεται αλλού. 

Στον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο της παράνοιας. Νιώθω σαν 

να παίζω σε ταινία του Φελίνι. Όλο το προσωπικό τού τσίρκο να 
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περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Γυναίκες συνάδελφοι που σί-
γουρα θα έδειχναν τελείως διαφορετικές σε μια βραδινή πεζοπο-
ρική βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ή μετά από δύο ώρες γεμάτες 

έρωτα και χάδια, τώρα φαντάζουν σαν ύαινες έτοιμες να αρπά-
ξουν κάθε επαγγελματική ευκαιρία που θα τους δοθεί.  

Κατεβαίνω στην κουζίνα, φτιάχνω τον τρίτο καφέ της η-
μέρας. Στα σαράντα είμαι σίγουρος ότι θα έχω έλκος στομάχου. 

Αλλά πώς αλλιώς να κρατηθείς δώδεκα ώρες σε εγρήγορση, πά-
ντα πρόθυμος για όλα σαν τον πιστό σκύλο του Οδυσσέα, περιμέ-
νοντας μόνο ένα νόημα του διευθυντή σου για να αρχίσεις να 
γλύφεις τα χέρια του και να κάνεις κωλοτούμπες; 

Πίνω μια τζούρα, ανάβω στη ζούλα ένα ακόμη τσιγάρο. Το 

φίλτρο έτοιμο να πάρει φωτιά από τις απανωτές ρουφηξιές. Αν 

υπήρχε παγκόσμιο πρωτάθλημα γρήγορου καπνίσματος σίγουρα 

θα έθετα σοβαρή υποψηφιότητα για το βάθρο των νικητών. 

Τα τηλέφωνα βέβαια δεν έχουν σιγήσει ούτε λεπτό. Την 

ώρα που απαντώ στις γραμμές καταριέμαι τον Έντισον για την 

εφεύρεσή του. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερα αν απλά δεν υπήρχαν; 

Όλοι οι εργαζόμενοι όχι μόνο σε αυτή την χώρα αλλά σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο θα συμφωνήσουν μαζί μου. Απλά θα επικοινωνού-
σαμε με τον παλιό καλό τρόπο. Ταχυδρομείο και άγιος ο Θεός. Αν 

μη τι άλλο θα γλιτώναμε τα αυτιά μας από τόσα άσκοπα ντεσι-
μπέλ. 

Δύο και μισή. Η πόρτα κλείνει. Τουλάχιστον θα βρούμε με-
ρικές στιγμές ηρεμίας. Τώρα η διάθεση γίνεται πιο χαλαρή. Αρχί-
ζουν τα αστεία μεταξύ των συναδέλφων. Βάζω να παίζει η γνω-
στή «κασέτα». Λέω σε όλο το γυναικείο συναδελφικό πληθυσμό 

πόσο χαριτωμένες και όμορφες είναι. Έτσι χωρίς σκοπό, χωρίς 

νόημα, χωρίς λόγο, μόνο για να κάνω πιο ευχάριστο το εναπομεί-
ναν μαρτύριο. 
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Συνεχίζω με αμείωτη ένταση την εργασία μου σαν ακού-
ραστη μέλισσα, μόνο που όπως και στην περίπτωση των συμπα-
θών εντόμων το μέλι το καρπώνεται η βασίλισσα-αφεντικό. 

Άρχισε να νυχτώνει και είμαι ακόμη εδώ. Με μια αποφασι-
στική κίνηση κλείνω τα τεφτέρια μου και κάνω την μεγάλη έξοδο 
προς την ελευθερία. Άλλη μια εργασιακή κώλο-Δευτέρα ανήκει 
στο παρελθόν.  

Κλείνω την πόρτα της εξόδου με δύναμη. Σαν να αισθάνο-
μαι καλύτερα τώρα. Η ψυχολογία αλλάζει. Κοιτάζω την λεωφόρο 

Κηφισίας. Τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων. Μα 

πού πάνε όλοι αυτοί οι χριστιανοί, αναρωτιέμαι την ώρα που βά-
ζω το κλειδί στη μίζα της μπαγκατέλας. Τα τρία τέταρτα του ελ-
ληνικού πληθυσμού plus bonus οκτακόσιες χιλιάδες μετανάστες 

στοιβαγμένα σε μια πόλη ανίκανη να ανασάνει, σε μια πόλη που 

μοιάζει σαν τον τέρας της αποκαλύψεως έτοιμο να κάνει μια χα-
ψιά τις εκατομμύρια αλλοτριωμένες ψυχές την ώρα της κρίσης. 

Το ραδιόφωνο μου δυστυχώς ή ευτυχώς πιάνει μόνο ένα 

σταθμό. Έτσι είμαι αναγκασμένος (με τη θέλησή μου δηλαδή, θα 

μπορούσα πολύ απλά να κλείσω το ράδιο, αλλά πώς περνάνε σα-
ράντα πέντε λεπτά μέσα στην κίνηση;) να ακούσω τα ίδια και τα 

ίδια τραγούδια, η πλειονότητα των οποίων είναι ερμηνευμένα 

από τραγουδιστές-μανιτάρια, γνήσια τέκνα ή τεκνά αν προτιμάτε 

των τηλέ-reality.  

Τα πόδια μου έχουν πιαστεί, αλλάζοντας συνεχώς ταχύτη-
τες, από την πρώτη στη δευτέρα και τούμπαλιν. Νιώθω έτοιμος 

να κοιμηθώ στο τιμόνι. Υπομονή αγόρι μου, υπομονή, σε μισή 

ώρα-τρία τέταρτα θα είσαι σπίτι, θα φοράς τις παντόφλες και θα 

είσαι ελεύθερος να νεκρώσεις τον εγκέφαλό σου βλέποντας τη-
λεόραση.  
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Ανάβω τσιγάρο. Τουλάχιστον μέσα στο αυτοκίνητο μπορώ 

να το απολαύσω χωρίς περιορισμούς.  

Κολλημένος στον Φάρο Ψυχικού, κοιτάζω δεξιά μου. Ένας 

σαρανταπεντάρης χοντρός καταβροχθίζει με χάρη και περισσή 

βουλιμία ένα χάμπουργκερ. Προφανώς κανείς δεν του έχει μιλή-
σει για τα καλά της γυμναστικής ή για την υπέρταση και τα ε-
γκεφαλικά επεισόδια. Νιώθω μια τάση για εμετό έτσι όπως βλέ-
πω τις σάλτσες να τρέχουν στα προγούλια του. Γυρίζω το κεφάλι 
αριστερά. Μια Porsche κουβαλάει έναν, όχι πάνω από είκοσι δυο, 

πιτσιρικά, που είμαι σίγουρος ότι την έχει αποκτήσει με τον τίμιο 

ιδρώτα του μπαμπά-εφοπλιστή ή εναλλακτικά λαθρέμπορου ό-
πλων, προαγωγού, κομματικού στελέχους. Μιλάει στο κινητό και 
γελάει. Γιατί να μην το κάνει άλλωστε; Προφανώς όλα του τα 

προβλήματα έχουν λυθεί. Περνάει από δίπλα του ένα παπάκι με 

έναν μεροκαματιάρη να κρατάει με τα ροζιασμένα χέρια του το 
τιμόνι. Αντίθεση στο μέγιστο βαθμό. Ο αναβάτης του προφανώς 

γεννήθηκε σε λάθος οικογένεια. 

Φτάνω σπίτι. Πετάω όλα μου τα ρούχα, ανάβω θερμοσί-
φωνα και φτιάχνω στα γρήγορα μια μακαρονάδα. Από την πείνα 

μου σαν άλλο ανακόντα την καταβροχθίζω σχεδόν αμάσητη. 

Με το στομάχι γεμάτο μπαίνω στο μπάνιο. Τρίβομαι πολύ 

δυνατά. Θέλω να βγάλω από το πετσί μου όλη τη βρώμα αυτής 

της άθλιας μέρας. 

Ξαπλώνω και ανοίγω το χαζοκούτι. Με παίρνει ο ύπνος. 

Στα σίγουρα πάλι δεν θα δω γλύκα όνειρα, οι εφιάλτες μάλλον 

είναι πιο σιγουράκι.  
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΣ 
 
210 93040540 
 

Ευρυδάμαντος 89 Νέος Κόσμος 
pkalamas@yahoo.com 
 

 

 

Στόχοι 
Να καταφέρει να τα φέρει εις πέρας σε αυτό το δύσκολο δρόμο 

που λέγεται ζωή. Πιο συγκεκριμένα να καταφέρει να τα βγάλει 
πέρα με τις μεταχρονολογημένες επιταγές, τις τράπεζες, τους 

προμηθευτές και τους ιδιότροπους πελάτες. Σκηνικό που έχει 
κληρονομήσει από την οικογένειά του. Δεν κατάφερε να επιλέξει 
ένα δικό του επάγγελμα μιας και πριν καλά-καλά προλάβει να 

μπει στα δέκα έξι οι γονείς του τον έχωσαν μέσα στην κάβα σαν 

άξιο συνεχιστή των χρόνιων επιχειρηματικών κόπων και προ-
σπαθειών. Στόχος του είναι να βρει κάτι, ένα τρόπο, ένα μέσο που 

θα μπορέσει να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του σε όλα αυτά και να 

ξεκινήσει και πάλι τη ζωή του έστω από το μηδέν, αλλά τουλάχι-
στον ελεύθερος και αδέσμευτος για τις επιλογές του. 
 

Εκπαίδευση 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΚΟΚΤΕΪΛ  (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  
1992)  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ  ΚΑΛΑΘΙΩΝ  ΜΕ  ΠΟΤΑ  (Ο-
ΚΤΩΒΡΙΟΣ  1993) 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

-  ΜΑΙΟΣ  1994) 
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 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  6ου ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ   

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ΤΕΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΘΗ-
ΝΩΝ  

 Έχει καταφέρει να έχει περισσότερα μόνιμα έξοδα από ότι μό-
νιμα έσοδα και παρόλα αυτά η εταιρεία να επιβιώνει 

 Έχει καταφέρει να κάνει όμορφες μεταγγίσεις σε φιάλες πο-
τών, γεμίζοντάς τες με «πράμα» φτιαγμένο στις ποτοποιίες 

του Μοσχάτου. 

 Έχει καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα και από τους τραπεζι-
κούς υπαλλήλους τα τραπεζικά συστήματα και έτσι και με αυ-
τό τον τρόπο να ξεγλιστράει και να κερδίζει συνεχώς πιστώ-
σεις. Το μόνο κακό και σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα τον 

ανακαλύψουν και τότε θα πάνε στο φούντο όλα.  

 Έχει καταφέρει να μη χάνει ποτέ την αισιοδοξία του. 

 Έχει πιστέψει ότι η κοινωνική επανάσταση δεν έχει πεθάνει 
και ότι κάποια στιγμή η κοινωνία θα ξεσηκωθεί ζητώντας ένα 

καλύτερο αύριο. 
 

Εμπειρία 

1992 έως  σήμερα  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ   
Παναγιώτης  Καλαμάς  Ε .Π .Ε .  | Ακτή  Μουτσοπούλου  12, 

Πειραιάς  
Κύριο καθήκον του η καθημερινή επιβίωση της εταιρείας με ο-
ποιονδήποτε τρόπο 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (πλεονεκτήματα) 

Αληθινός (τουλάχιστον το προσπαθεί) 
Κοινωνικός  
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Υπομονετικός  

Μετριόφρων  
Καθησυχαστικός 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (μειονεκτήματα) 

Απρόβλεπτος  

Αγχωτικός 
Πανικοβλημένος  
Αδικαιολόγητος (όταν βρεθεί σε κατάσταση πανικού και άγχους) 
 

Το γεγονός που τον έκανε περήφανο 

Το πρώτο χιλιάρικο που κέρδισε από το μαγαζί  
 

Το γεγονός που τον έκανε να ντρέπεται 
Πολλά. Το «λάδωμα» των εφοριακών, η προώθηση νοθευμένων 

ποτών στην αγορά, το ότι άφησε τη ζωή του να κυλήσει ανάμεσα 

στο μαγαζί και το σπίτι, η κυριαρχία του φόβου του άγχους και 
του πανικού σε στιγμές που δεν το περιμένει. Πάντως τα τελευ-
ταία τα έχει νικήσει και μόνο ένα μεγάλο γεγονός - συμβάν μπο-
ρεί να τον κάνουν να κυλήσει σε μια κρίση πανικού, εκεί που δεν 

ξέρει ποιος είναι, που βρίσκεται και την κάνει. Σε τέτοιες κατα-
στάσεις μπορεί να αρνηθεί και τη μάνα που τον γέννησε. 
 

Χόμπι 
«Σερφάρισμα» στο Internet 

Εκθέσεις ποτών 

Πρωινές βόλτες στις τράπεζες 

Βραδιές αλκοόλ 
Διοργάνωση πάρτι 
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2. 
 

Ανοίγω τα μάτια μου την ώρα που ο μικρός και ο μεγάλος δείκτης 

του ρολογιού ακροβατούν σε ένα επικίνδυνο κατακόρυφο. Ξημέ-
ρωμα Τρίτης. Κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Νύχτα. Με το σκο-
τάδι φεύγω, με το σκοτάδι επιστρέφω. Γαμώ τις ζωές. Τριάντα 

δύο χρόνων γέρος.  

Κάθε μέρα τα ίδια. Νερό στη μούρη, ξύρισμα, after shave, ζε-
λέ στο μαλλί, σκούρο παντελόνι, άσπρο ή γαλάζιο πουκάμισο, 

γραβάτα και σακάκι. Φραπέ με δύο κουταλιές καφέ, μία και μισή 

ζάχαρη, γάλα εβαπορέ. Κλειδιά σπιτιού, αυτοκινήτου, ο ίδιος 

σταθμός στο ράδιο, η ίδια κίνηση στους ίδιους δρόμους, τα ίδια 

σκατά.  

Δεν έχει κανένα νόημα να σας περιγράψω άλλη μια σκατέ-
νια εργασιακή ημέρα. Πόσο θα ήθελα να βρισκόμουν σε ένα νησί 
της άγονης γραμμής, χωρίς έννοιες, χωρίς σκοτούρες, φορώντας 

ένα ψαράδικο παντελόνι, πίνοντας ένα σκέτο ελληνικό σε κάποιο 

παραδοσιακό παραλιακό καφενεδάκι αγναντεύοντας το πέλαγος.  

Το απόγευμα σπίτι, ανοίγω ένα καινούριο πακέτο τσιγάρα 

ξαπλωμένος στο καθιστικό βλέποντας ένα τηλεπαιχνίδι που αγο-
ράζει ψυχές, προσωπικότητες, όνειρα και δίνει δημοσιότητα, χρή-
ματα και πόνο. Την κλείνω. Διαφημίσεις. Πηγαίνω στο μπάνιο. 

Στέκομαι για λίγο στο νιπτήρα και σηκώνω τα μάτια μου προς 

τον καθρέφτη. Βλέπω το είδωλό μου να μού χαμογελάει ειρωνι-
κά. 

Έχω ανάγκη να μιλήσω, να αγαπήσω, να αναπνεύσω, να 

ζήσω. Πίσω στο δωμάτιο προσπαθώ να παρακολουθήσω τηλεό-
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ραση. Το μυαλό μου ταξιδεύει. Αν μπορούσα να βρω κάτι, μια ι-

δέα ίσως να την ακολουθήσω να φυσήξει ένας ούριος άνεμος 

αλλαγής στη ζωή μου να απλωθεί μια γαλήνη που θα είχε τουρ-

κουάζ χρώματα, στην τρικυμία του μυαλού μου να βρω μία ολο-
κλήρωση απόλυτη. 

Σχηματίζω δακτυλίδια καπνού. Θυμάμαι για μια στιγμή 

τον εαυτό μου στο λύκειο όταν πρωτομάθαινα αυτό το μικρό 

κόλπο και μελαγχολώ. Πώς άφησα τη ζωή να περάσει τόσο γρή-
γορα από τα χέρια μου; Λάθος διαχείριση, θα πουν οι τεχνοκράτες 

του συστήματος. Να πάτε να γαμηθείτε θα ήθελα να τους απα-
ντήσω, αλλά δεν το κάνω. Γνωρίζω όμως ότι αν και δεν με αντι-
προσωπεύει η λέξη «διαχείριση», πως έχουν δίκιο. Πέρασαν τόσα 

χρόνια χωρίς να έχω βρει την αλήθεια μου. Μπορεί βέβαια να μην 

τη βρω ποτέ, ούτε την ύστατη στιγμή της τελευταίας οξυγόνωσης 

των πνευμόνων μου.  

Η τηλεόραση εξακολουθεί να στέλνει ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Πρέπει να τη σβήσω. 

Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από μια ελάχιστη πίεση στο τη-
λεκοντρόλ. Το κάνω. Αναρωτιέμαι πόσα εκατομμύρια ανθρώπινες 

ψυχές δεν έχουν την δύναμη να το πράξουν, παρά αφήνονται 
στον επ’ άπειρον εκμαυλισμό τού είναι τους. Φτηνό θέαμα, σε με-
γάλες δόσεις. Μόνο κόστος τα τέλη υπέρ της κρατικής τηλεόρα-
σης και η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Τελικά οι ισχυ-
ροί αφού πειραματίστηκαν με σεξουαλικά όργια, με αρένες, λιο-
ντάρια, χριστιανούς, πόλεμους, προπαγάνδα, φυλακίσεις, εξορίες 

και θανατικές καταδίκες, βρήκαν το πλέον φθηνότερο μέσο. Η 

τηλεόραση, κυρίες και κύριοι αυτού του κόσμου, είναι το ναρκω-
τικό των συνειδήσεων. Μια ώρα παρακολούθησης είναι αρκετή 

για να δηλώσει η εξάρτηση παρούσα.  
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Ανοίγω τον υπολογιστή. Κάποιες φορές προσπαθώ να 

σκαρώσω μερικά στιχάκια. Σχεδόν ποτέ δεν καταφέρνω να γρά-
ψω κάτι της προκοπής. Δεν είμαι προικισμένος με κάποιο ιδιαίτε-
ρο ταλέντο. Είμαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος της πόλης. Δεν 

έχω καλλιτεχνική φλέβα, εξόν από κάποιο ταλέντο στην ηθοποιία. 

Παίζω τον ρόλο μου στη δουλειά πάρα πολύ καλά. Αν υπήρχε Ό-
σκαρ για αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα κάθε χρονιά θα ήμουν 

προτεινόμενος για βράβευση. 

Δεν έχω πολλούς φίλους. Αν και ξεκίνησα με δύο ντουζίνες, 

έμειναν στο τέλος της διαδρομής μόνο δύο. Πάλι καλά. Άλλοι κά-
νουν παρέα μόνο με τον εαυτό τους και με αυτόν όχι πάντα. 

Δεν έχω σχέση. Ο τερματισμός της τελευταίας μου, πάνε 

είκοσι μήνες από τότε, ομολογώ ότι με πόνεσε πολύ. Είναι δύσκο-
λο να περιγράψεις αυτό το άθλιο συναίσθημα. Το σίγουρο είναι 
ότι σου αφήνει μια γεύση στυφή, κάτι ανάμεσα σε μούστο και 
ξύδι και μια μυρωδιά σαν να ανοίγεις μετά από χρόνια τις σελίδες 

ενός βιβλίου που είχες διαβάσει στην πρώιμη εφηβεία σου. Κάθε 

φορά που τελειώνει μια σχέση χάνεται ένα κομμάτι του παιδικού 

σου ονείρου. Ίσως για αυτό οι ογδοντάχρονοι είναι πάντα θλιμ-
μένοι. Γιατί στην πορεία της ζωής τους, απώλεσαν ή ξόδεψαν το 

τελευταίο κομμάτι του παιδικού τους παζλ και το μόνο που τους 

έχει μείνει στη θέση του ονείρου είναι μια μαύρη σκιά, σαν τον 

καρκίνο στα πνευμόνια τυπωμένο πάνω σε μια ακτινογραφία 

θώρακος. 

Δεν έχω επαφές με την οικογένεια μου (με την ευρύτερη 

έννοια, αυτή που έδιναν κάποτε οι παραδοσιακές οικογένειες) ε-
ξόν από τον πατέρα μου και την μητέρα μου. Οι περισσότεροι των 

συγγενών είναι στην καλύτερη αυτιστικοί και εγωμανείς και 
στην χειρότερη τσογλάνια και συμφεροντολόγοι. Ο μύθος της οι-
κογένειας κατέρρευσε πολύ νωρίς μέσα μου. Είχα την ευτυχία και 
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την δυστυχία ταυτόχρονα να προέρχομαι από μια μικροαστική 

οικογένεια που στην πορεία των χρόνων εδραιώθηκε στη μεσαία 

τάξη. Ο κύριος όγκος της περιουσίας συσσωρεύτηκε από διάφο-
ρες απανωτές κληρονομιές. Από την κιόλας πρώτη-πρώτη κληρο-
νομιά άρχισαν τα προβλήματα. Τα οικογενειακά φυντάνια προ-
σπάθησαν να βγάλουν ο ένας τα μάτια του άλλου, με σκοπό να 

αρπάξουν όσα περισσότερα μπορούσαν. Τα κατάφεραν σε αρκε-
τές περιπτώσεις, αλλά τι νόημα έχει το χρήμα αν είναι να απολέ-
σεις την ψυχή σου; Χιλιάδες των χιλιάδων φορές εργατοείλωτας 

σε κάποιο λιγνιτωρυχείο της παγωμένης Βόρειας Αγγλίας, παρά 

μετενσάρκωση του Σκρουτζ.  

Πιο μικρός δεν έβλεπα καθαρά τα πράγματα. Μεγαλώνο-
ντας με πήρε η μπόχα της σαπίλας και του ξεπουλήματος. Έβγαλα 

από την τσέπη μου το σφουγγάρι και τους έσβησα από τον μαυ-
ροπίνακα της ζωής μου. Δεν ακολουθώ πλέον ούτε τις επιταγές 

του κοινωνικού γίγνεσθαι. Δεν πηγαίνω στους γάμους τους, στα 

βαφτίσια τους, στις κηδείες τους, δεν παίρνω τηλέφωνο για να 

τους ευχηθώ χρόνια πολλά για την ονομαστική τους εορτή. Δεν 

υπάρχει λόγος. Μ’ ένα πελώριο κόκκινο «χι» έχω διαγράψει από 

το μυαλό μου αυτούς τους αχρείους.  

  Δεν πετάω στα σύννεφα, γνωρίζω ότι ο κόσμος μας είναι 
γεμάτος από σκατά και διαμάντια. Αφού υπάρχουν διαμάντια, 

αυτό είναι θετικό, θα πει κάποιος. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι κα-
νένας δεν είναι διατεθειμένος να βάλει τα χέρια του στα σκατά, 

ώστε να βγάλει από μέσα τους τα πολύτιμα πετράδια. Γιατί εκεί 
είναι κρυμμένα, μέσα στο κέντρο των σκατών. Θέλει μεγάλη προ-
σπάθεια και ψυχικό σθένος για να τα βγάλεις στο φως της μέρας. 

Και έτσι όπως συμβαίνει τόσα και τόσα χρόνια οι πολύτιμοι λίθοι 
μένουν στο σκοτάδι.  
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Κοιτάζω απέναντι στον τοίχο μία εικόνα της Παναγίας της 

βρεφοκρατούσσας και έρχεται συνειρμικά στο μυαλό μου ο Μω-
υσής να κρατά σε δύο μαρμάρινες πλάκες τις δέκα εντολές. Γε-
λάω. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στον κόσμο που 

να τις τήρησε όλες κατά γράμμα.  

Χτυπάω τα πλήκτρα στον υπολογιστή. Έχω «φάει φλας». 

Αν ήμουν Θεός για μια μέρα (ας πούμε σήμερα) ποιες θα ήταν οι 
δέκα εντολές μου προς τους ανθρώπους; Γράφω: 

 

1. Μην αγχώνεσαι για τίποτα και για κανέναν. 

2. Αν μια κατάσταση σε πιέζει, απλά ξεπέρασε την ή παρά-
τησε την. 

3. Μην πιστεύεις σε ό,τι σου λένε. Μόνο το μυαλό σου έχει 
την απάντηση. 

4. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. 

5. Ασχολήσου με πράγματα που θα σε κάνουν πραγματικά 

ευτυχισμένο. 

6. Δημιούργησε και βάσισε τις κάθε είδους σχέσεις πάνω 

στην αλήθεια 
7. Φρόντισε την ψυχική υγεία με όποιο τρόπο θεωρείς εσύ 

κατάλληλο. 

8. Μάθε τα φυσικά σου όρια. 

9. Ζήσε κάθε σου στιγμή μοναδικά, σαν να είναι η τελευ-
ταία στη γη. 

10. Χτίσε τον προσωπικό σου θεό μέσα σου. 
 

Διαβάζω αυτά που έγραψα. Δεν είναι και άσχημα. Σαν να 

αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Αυτό που μένει είναι απλά να ακολου-
θήσω αυτές τις αρχές. Πότε; Από αυτή τη στιγμή! 
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Παίρνω τηλέφωνο τους φίλους μου. Ελπίζω να μη με πε-
ράσουν για τελείως τρελό. Σαν άλλος αλλοπαρμένος και σαλεμέ-
νος ποιητής απαγγέλλω αυτά που έγραψα πάνω στην οθόνη του 

υπολογιστή. 

Η επιβεβαίωση έρχεται. Οι φίλοι συμφωνούν μαζί μου. Η 

νέα ζωή απαιτεί τον κατάλληλο εορτασμό. Οι φίλοι είναι καθ’ ο-
δόν. Καλά, είμαστε εντελώς για δέσιμο. Τουλάχιστον θα φάμε πα-
ρέα το γιουχάισμα. Αναρωτιέμαι: Ποιος σημερινός άνθρωπος θα 

ήθελε να ακολουθήσει αυτές τις αρχές; Και αυτός που τις έγραψε 

δεν είναι τίποτα το σημαντικό. Το μόνο που είναι, ένας αριθμός 

μητρώου, ένα ΑΦΜ και μια πηγή φορολόγησης για το Ελληνικό 

κράτος.  

Ανοίγω το ψυγείο. Το μόνο που έχω από αλκοόλ είναι ένα 

μπουκάλι κόκκινο κρασί. Δεν πίνω. Όχι γιατί δεν μου αρέσει, αλλά 

γιατί δεν μπορώ να προσφέρω τις έπ’ αμοιβή υπηρεσίες μου στην 

κωλοδουλειά. Δηλαδή έχω φτάσει στο έσχατο σημείο. Όλα για 

την δουλειά. Καθόλου ελεύθερος χρόνος, καθόλου διάθεση για 

διαφορετικά πράγματα, καθόλου ευχαρίστηση, καθόλου προσω-
πική ζωή. Και τι μου προσφέρουν οι αγαπητοί αυτοί κύριοι; Ένα 

μισθό για γέλια και για κλάματα και έναν μόνιμο νευρικό κλονι-
σμό που δεν φεύγει ούτε κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πόσες και 
πόσες φορές δεν έχω ξυπνήσει τρεις ή τέσσερις ή πέντε η ώρα το 

πρωί λουσμένος στον ιδρώτα από το άγχος σκεπτόμενος την ερ-
γασιακή πίεση της επερχόμενης μέρας;  

Το κουδούνι χτυπάει. Ανοίγω. Οι φίλοι χαρούμενοι μαζί και 
σκεπτικοί με χαιρετάνε. Τους περνάω στην κουζίνα και καθόμα-
στε. Ρίχνω λίγο κρασί στα ποτήρια μας. «Στην καινούρια ζωή», 

κάνω και τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας. Είναι σε παρόμοια φά-
ση με μένα. Τριάντα και κάτι, με μισθό παρά κάτι, με κομμένες 
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φτερούγες σαν άγγελοι που τους τιμώρησε ο Θεός και όνειρα που 

σαπίζουν στο σκοτεινό κελάρι της ψυχής τους. 

Ο Πάνος έχει μια κάβα ποτών. Κάθε μέρα φτάνει σε οριακό 

σημείο. Έχει πάρει επιχειρηματικό δάνειο από μια μεγάλη τράπε-
ζα και στην ουσία εργάζεται για αυτήν. Έχουν ασπρίσει τα μαλ-
λιά του από το άγχος. Είμαι σίγουρος ότι οι δέκα «εντολές» θα 

είναι το χρωμοσαμπουάν που χρειάζεται. Είναι ένα σπάνιο είδος 

παιδιού. Είναι το προς εξαφάνιση είδος του ανθρώπου που χαρα-
κτηρίζεται από μια μαλακοσύνη, αν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Είναι 
αυτός ο τύπος που πάντα θα δώσει ένα ευρώ στο παιδί των φα-
ναριών, είναι αυτός που θα πιστέψει το παραμύθι του πρεζάκια 

και θα τον βοηθήσει με τον οβολό του να βρει την δόση της ημέ-
ρας, είναι αυτός που θα πέσει με την πρώτη σε κάθε νάζι που θα 

του κάνει η εκάστοτε αγαπημένη του. Αν και αυτά ίσως ακούγο-
νται αρνητικά μολοντούτο θεωρώ ότι είναι ο κλασσικός ήρωας 
των ταινιών δράσης. Εν κατακλείδι είναι αυτός που μάχεται για 

την επιβίωση του καλού. Όταν σε κοιτάει με τα δύο μαύρα αγαθά 

του μάτια είσαι σίγουρος ότι στην δύσκολη στιγμή σου αυτός θα 
είναι δίπλα σου για να σε στηρίξει και να σου πει απλά μια κουβέ-
ντα: «Μην στεναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Και δεν το λέει α-
πλά για να το πει. Το εννοεί. 

Ο Δημήτρης είναι υπάλληλος σε μια μεγάλη ναυτιλιακή ε-
πιχείρηση. Κοντεύει πέντε χρόνια σε αυτή τη δουλειά και από λε-
φτά; Άστο καλύτερα. Άθλια ωράρια, μεγάλη πίεση, μηδέν ελεύθε-
ρος χρόνος. Μονίμως κυκλοφορεί με τρία κινητά. Ένα για τις 

δουλειές του γραφείου, ένα για τις δουλειές του πλοίου και ένα 

για προσωπική χρήση. Τα δύο πρώτα χτυπάνε συνεχώς από το 

πρωί μέχρι το άλλο πρωί, το προσωπικό του δεν χτυπάει σχεδόν 

ποτέ. Οι μόνοι που τον θυμούνται είμαστε εμείς τα φιλαράκια 

του. Στη θέση του θα είχα παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή. Δεν 
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θα μπορούσα να είμαι αιχμάλωτος ενός εφοπλιστή, είκοσι τέσσε-
ρις ώρες το εικοσιτετράωρο.  

Η ζωή του κινείται πάνω σε δύο βασικούς άξονες. Σπίτι-
γραφείο, γραφείο-σπίτι. Σπάνια προλαβαίνει να κοιμηθεί τρεις 

ώρες το βράδυ χωρίς να ακούσει το κουδούνισμα κάποιου από τα 

εργασιακά κινητά που του έχει διαθέσει η εταιρεία.  

Είναι δοσμένος ψυχή και σώμα στην εταιρεία. Αλλά κατά 

βάθος αν του δινόταν η ευκαιρία θα μπορούσε άνετα να ρίξει 
μαύρη πέτρα πίσω του. Είμαι πεπεισμένος ότι βρίσκοντας κάτι 
στο οποίο θα πίστευε ολοκληρωτικά θα τα γείωνε όλα. Έτσι α-
πλά. Γιατί, όσο και αν ο ίδιος θέλει να το βγάλει από μυαλό του, 

είναι άνθρωπος των άκρων. Όπως και ο Παναγιώτης, όπως και 
εγώ.  

Έχω τυπώσει τις δέκα εντολές και τις διαβάζω ξανά. Χα-
μογελάμε. Ένα φως φωτίζει τα πρόσωπα και τις καρδιές μας. Ί-
σως αυτό να είναι η αρχή μιας νέας θεώρησης των πραγμάτων. 

Αν βέβαια ακολουθήσουμε μέχρι τέλους. Δεν μας ενδιαφέρει να 

σώσουμε τον κόσμο. Προσπάθησαν πριν από εμάς τόσοι και τόσοι 
και απέτυχαν ή τους έκαναν να αποτύχουν. Δεν έχει σημασία. Αυ-
τό που μας ενδιαφέρει είναι να σώσουμε τους εαυτούς μας. Γιατί 
ας μην γελιόμαστε η φύση του ανθρώπου είναι αυτή. Ό,τι κάνου-
με το κάνουμε πρώτα από όλα για να καλυτερέψουμε το εγώ μας. 

Οι ομαδικές προσπάθειες, τα λαϊκά κινήματα έχουν προέλθει από 

ένα και μόνο άτομο, που άλλο σκοπό δεν έχει από το να ωφεληθεί 
πρώτα αυτός. Όποιος ξεκινά κάτι στοχεύοντας αποκλειστικά στο 

γενικό συμφέρον του συνόλου είναι ή ο Ιησούς Χριστός ή πολύ 

απλά τρελός ή έχει μυαλό κότας.  

«Φίλοι αγαπημένοι, θα ακολουθήσουμε το νέο δρόμο;» 

ρωτάω. 

«Ναι!» χειροκροτώντας και οι δύο.  
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«Από αύριο;» 

«Όχι», κάνει με βροντερή φωνή ο Παναγιώτης. 

«Γιατί;» ρώτα ο Δημήτρης. 

Εγώ μένω βουβός. Ακόμη δεν αρχίσαμε και έχουμε την 

πρώτη διαρροή. Ας είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα από 

τον Πάνο. Τουλάχιστον όχι τόσο γρήγορα. Κόμποι ιδρώτα σχημα-
τίζονται στο πάνω χείλι μου. Με την ανάποδη της παλάμης μου 

σφουγγίζω τα ίχνη της ανησυχίας μου.  

Περνάνε μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου που νομίζω 

ότι έχουν μεταμφιεστεί σε αιώνες και ο Παναγής ξεσπά σε δυνα-
τά γέλια. 

«Από τώρα, ξεκινάμε», λέει και συνεχίζει να γελάει. 
Ιδρώτας κυλάει από όλους τους πόρους τους δέρματος 

μου. Αυτή τη φορά δεν είναι κρύος και σημάδι απογοήτευσης, εί-
ναι ζεστός σαν φρέσκο αίμα και αποτέλεσμα ανείπωτης χαράς 

και λύτρωσης. 

Μιλάμε χωρίς παύσεις, χωρίς λογική ροή, πεταγόμαστε 

από το ένα θέμα στο άλλο. Ίσως αυτή η βραδιά είναι το πρώτο 

μας βήμα για την πολυπόθητη ολοκλήρωσή μας. Το δύσκολο δεν 

είναι να χτίσεις έναν τοίχο. Το δύσκολο είναι να τοποθετήσεις το 

πρώτο τούβλο.  
 
 
 
2 ½ 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 
 
210 90023459 
 

Κομοτηνής 32 Νίκαια 
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DKoussis@internationaltankergroup.com 
 
  
 

Στόχοι 
Να καταφέρει να ξαναγεννηθεί το παιδί που κρύβει μέσα του. Να 

μπορέσει να «απελευθερωθεί» από τα εργασιακά του δεσμά. Να 

βρει ένα νόημα στη ζωή του, πέρα από τις ναυτιλιακές εργασίες, 

τα ναυλοσύμφωνα και τις ναυτικές αβαρίες. Προ κανόνων ήθελε 

ένα σπίτι σε ακριβό προάστιο των Αθηνών, ένα κυριλέ αυτοκίνη-
το μεγάλου κυβισμού κατά προτίμηση και μια γκόμενα ψηλή, 

ξανθιά και με μεγάλα βυζιά. Μετά τους κανόνες το μόνο που θέλει 
είναι να μπορέσει να βρει τον αληθινό εαυτό, αυτόν που κάποτε 

ήθελε να γίνει καλλιτέχνης. 
 

Εκπαίδευση 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΩΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  - ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΣ  1992 )  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΠΡΩΤΩΝ  ΒΟΗΘΕΙΩΝ  (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  -  

ΜΑΡΤΙΟΣ  1994) 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΠΕΡΙΣΤΑ-
ΤΙΚΩΝ  (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  1995) 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  LLOYDS (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  1996 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ  
1997) 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΕΩΝ  (ΜΑΪΟΣ  - ΙΟΥΝΙΟΣ  
1998) 

ΚΑΙ  ΤΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΟΠΩΣ  ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ  ΔΕΝ  ΤΕ-
ΛΕΙΩΝΟΥΝ  ΠΟΤΕ  
 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΝΙΚΑΙΑΣ   
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ  ΑΣΠΡΟ-
ΠΥΡΓΟΥ  
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΑΤΟΧΟΣ  PROFICIENCY UNIVERSITY OF CAMBRIDGE  
 

 Έχει καταφέρει να συντηρεί τον εαυτό το άνετα και αβίαστα 
από την τρυφερή ηλικία των δέκα οκτώ ετών 

 Έχει καταφέρει να είναι ανεξάρτητος και να μην επηρεάζεται 
από κανένα και καμία κατάσταση.  

 Εκτός βέβαια αν κινδυνεύει σοβαρά οπότε μπορεί κάλλιστα 

να αναθεωρήσει. 

 Έχει καταφέρει να του συμπεριφέρονται σαν να απευθύνο-
νται σε ένα μικρό πρίγκιπα και επίσης αυτό πραγματοποιείται 
α) εκτός εργασίας με το χρήμα και β) εντός εργασίας με το 

φόβο που έχουν οι συνάδελφοί του ο οποίος προέρχεται από 

το αυστηρό του προφίλ. 

 Έχει καταφέρει να θεωρείται ότι μπορεί να είναι σε κάθε πε-
ρίπτωση ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση. 
 

Εμπειρία 

1992 - 1994 | Τρίτος  Καπετάνιος  σε  LNG και  LPG 

Εταιρεία  Συμφερόντων  Διαβολάκη  | Γραφείο  Λονδίνου  

Κύριο καθήκον του η πλοήγηση των πλοίων και η σωστή φόρτο-

εκφόρτωση των μεταφερόμενων φορτιών.  

1994 - 1996 | Δεύτερος  Καπετάνιος  σε  Tanker 

Εταιρεία  Συμφερόντων  Πάτση  | Γραφείο  Πειραιά  

Μια από τα ίδια 

1996 - 1998 | Υπάλληλος  Ναυτιλιακής  Εταιρείας  
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Εταιρεία  Συμφερόντων  Φράκου  | Ακτή  Τζελέπη  42, 

Πειραιάς  
Αρμοδιότητα του η εύρεση των κατάλληλων υλικών για την τρο-
φοδοσία του πλοίου σε μηχανικά αναλώσιμα και αντικαταστά-
σεις υλικών για τον σωστό πλου των πλοίων της εταιρείας. 

1998 - 2000 | Προϊστάμενος  Τμήματος  Operation Ναυ-
τιλιακής  Εταιρείας  
Εταιρεία  Συμφερόντων  Καπελούκου  | Λ .  Συγγρού  195 

Νέα  Σμύρνη  
Αυξημένες υποχρεώσεις στο τμήμα. Κύρια ενασχόλησή του ο έ-
λεγχος των πάντων και ο καθημερινός απολογισμός των πάντων 

στον εφοπλιστή, ο οποίος σημειωτέον ήταν ο χειρότερος εργοδό-
της που είχε ποτέ. Ένα μαύρο σκυλί και άλλο μισό. 

2000 έως  σήμερα  | Διευθυντής  Τμήματος  Operat ion 

Ναυτιλιακής  Εταιρείας  
Εταιρεία  Συμφερόντων  Λακουβάκου  | Λ .  Κηφισίας  56 

Μαρούσι  
Πνιγμένος μέχρι το λαιμό. Κύριο μέλημά του η αποφυγή άσκοπων 

παραγγελιών, ο ενδελεχής έλεγχος όλων των παραγγελιών, η συ-
νεχόμενη επικοινωνία με τα πλοία είκοσι τέσσερις ώρες το εικο-
σιτετράωρο, η απόδοση αποτελεσμάτων εβδομαδιαίως στη συνέ-
λευση των μετόχων, η παραλαβή νέων πλοίων από ναυπηγεία ό-
λου του κόσμου, τα συνεχή ταξίδια σε όλο τον κόσμο για τον έ-
λεγχο των πλοίων και των πιστοποιητικών τους. 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (πλεονεκτήματα) 

Ικανός  
Σκληρός 
Μη συναισθηματικός 
Σφικτός σε όλα του 
Οργανωτικός 
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Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (μειονεκτήματα) 

Αμφισβητίας  
Ξεροκέφαλος 
Εγωιστής  
Καλλιτεχνικός (ροπή και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν έναν καλ-
λιτέχνη, λίγο ονειροπόλος, μερικές φορές ευκολόπιστος, μερικές 

φορές αντισυμβατικός, μερικές φορές λιγάκι τρελός) 
 

Το γεγονός που τον έκανε περήφανο 

Το επαγγελματικό γεύμα με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρεί-
ας συμφερόντων Λακουβάκου.  
 

Το γεγονός που τον έκανε να ντρέπεται 
Το ότι παράτησε τα όνειρά του για μια καλλιτεχνική σταδιοδρο-
μία, προκειμένου να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του στον 

αγωνιστικό στίβο της ζωής. Πάντως το παλεύει αρκετά να γυρί-
σει πίσω στο όνειρό του. 
 

Χόμπι 
Ιστιοπλοΐα  

Συλλογή με κρασιά 
Αγορά ρούχων 
Ακριβά γεύματα και ακριβές γυναίκες 
Οργάνωση των πάντων για τους πάντες. 

 
  

3. 
 

Ο ήλιος ανατέλλει ξανά. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, κολλημένος 

στην Ποσειδώνος. Κοιτάζω το ρολόι μου. Έχω αργήσει. Δεν με 
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νοιάζει. Ακολουθώ για πρώτη φορά τον κανόνα νούμερο ένα. Δεν 

αγχώνομαι.  
Οκτώ ακριβώς. Παρκάρω το αυτοκίνητο μου έξω από την 

τράπεζα. Οι συνάδελφοι έχουν βγει έξω και με κοιτάζουν. Είναι η 

πρώτη φορά που αργώ στα πέντε χρόνια και προφανώς όλοι έ-
χουν ανησυχήσει. Τέτοιο ενδιαφέρον; Απορώ. Με τη άκρη του μα-
τιού μου βλέπω τον διευθυντή να αλλάζει χρώματα σαν χαμαιλέ-
οντας. 

Αρχίζω να καταλαβαίνω. Οι εκλεκτοί συνάδελφοι δεν έ-
χουν καμία ανησυχία. Απλά έχουν σχηματίσει κερκίδα, ώστε να 

παρακολουθήσουν το ντέρμπυ που ξεκινά σε λίγες στιγμές. Στα 

πρακτορεία όλα τα προγνωστικά είναι εναντίον μου. Κάτω από 

κανονικές συνθήκες θα έπρεπε ήδη να έχω βγει γρήγορα - γρήγο-
ρα από το αυτοκίνητο, να βάλω κάτω το κεφάλι και ζητώντας 

ταπεινά συγγνώμη να χωθώ σαν τυφλοπόντικας στην τρύπα ζη-
τώντας με τα χέρια μου στα γόνατα από τον υπεύθυνο του «χω-
ραφιού» να μού δώσει άφεση αμαρτιών και να μην ρίξει ποντι-
κοφάρμακο στην φωλιά μου. 

Ο διευθυντής παίρνει θέση μάχης. Είναι έτοιμος να αρχίσει. 
Πριν προλάβει να φτύσει την πρώτη λέξη του κάνω νόημα, φέρ-
νοντας το αριστερό δείκτη κάθετα μπροστά στο στόμα μου, να 

σωπάσει. 
«Αγαπητέ κύριε Νικολάου. Γνωρίζω ότι έχω αργήσει. Δεν 

θα ήταν σωστό να το κάνουμε θέμα. Τόσα χρόνια προσέρχομαι 
πάντα πριν από την έναρξη του ωραρίου. Αν θέλετε να μου κάνε-
τε παρατήρηση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έπειτα όμως θα μου 

επιτρέψετε να περάσω από τα γραφεία της επιθεώρησης εργασί-
ας για να ζητήσω τις υπερωρίες που μου χρωστάτε τα τελευταία 

πέντε χρόνια», λέω με στυλ φτασμένου διαφθαρμένου δικηγόρου 
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που αγορεύει στο δικαστήριο για να σώσει έναν τελειωμένο αλή-
τη.  

Ο κύριος Νικολάου έχει μείνει στήλη άλατος. Δεν μπορεί να 

πιστέψει αυτά που ακούν τα αυτιά του. Αδιαφορώ παντελώς και 
προχωρώντας προς την πόρτα της εισόδου, τον χτυπάω φιλικά 

στην πλάτη λέγοντάς του: «Και τώρα θα μου επιτρέψετε. Δεν έ-
χουμε καιρό για χάσιμο». 

Παλαμάκια ακούγονται από ένα φανταστικό ακροατήριο 

και εγώ σαν άλλος Νέρωνας παρελαύνω στη δική μου Ρώμη. Πί-
σω μου απλώνεται ένα σούσουρο από τους υπόλοιπους «δού-
λους» του κύριου Νικολάου. Σίγουρα είμαι το πρώτο θέμα και 
ταυτόχρονα νιώθω την πρώτη νίκη να έχει έρθει. 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας κανείς δεν ασχολείται μαζί 
μου. Μάλλον από φόβο ή από οίκτο για την επικείμενη απόλυσή 

μου.  

Κοιτάζω το ρολόι μου. Τρεις και μισή. Λήξη ωραρίου. Όλοι 
είναι σκυμμένοι πάνω από τα γραφεία τους ανακατεύοντας τα 

χαρτιά τους, τα μαλλιά τους, τις ψυχές τους. Σηκώνομαι από την 

θέση μου, τακτοποιώ τα πράγματα μου και πηγαίνω στο περικυ-
κλωμένο με γυαλί «φρούριο» του διευθυντή.  

- Καλό σας απόγευμα, κύριε Νικολάου. 

- Μα δεν πάω πουθενά! 

- Μπορεί εσείς όχι, αλλά εγώ μόλις σχόλασα. 

- Μα, από τόσο νωρίς; Περιμένουμε στις τέσσερις τους πε-
λάτες για να υπογράψουμε τη σύμβαση ενεχυρίασης. Έχεις επιμε-
ληθεί του θέματος. Δεν μπορείς να φύγεις! 

- Υπερωρίες θα μου δώσετε; 

- Γνωρίζεις κύριε Αλαγιάννη την πολιτική του ομίλου. 

- Ευκαιρία να γνωρίσει και ο όμιλος την άποψη μου επί 
του θέματος. 
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- Μα… 

- Καλό σας απόγευμα. 

Μόλις είχα ακολουθήσει το δεύτερο κανόνα. Νιώθω καλύ-
τερα. Δεν ξέρω τι με κάνει πιο χαρούμενο. Το ότι μπόρεσα να υ-
ψώσω και μάλιστα δύο φορές μέσα στην μέρα το ανάστημά μου 
στον διευθυντή ή το ότι ακολούθησα τους δύο πρώτους κανόνες;  

Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, δεν ακολουθώ 

το συνηθισμένο δρομολόγιο. Δεν έχω διάθεση να κλειστώ σπίτι 
κολλημένος μπροστά στο χαζοκούτι. Εντός μου έχει αρχίσει να 

συντελείται η μεγάλη αλλαγή. Η πραγματική, όχι η κάλπικη του 
1981. 

Έχω σκοπό, ξεκινώντας από τα μικροπράγματα που πολλές 

φόρες κάνουν τη ζωή μας τόσο μίζερη, να διώξω από τον σβέρκο 

μου όλα αυτά που με χαλάνε. «Κλείσε την τηλεόραση λοιπόν και 
ζήσε», ψιθυρίζω συνθηματικά στον εαυτό μου και «παρκάρω» το 

είναι μου σε ένα παλιό καφενείο στου Ψυρρή.  

Παραγγέλνω στο χοντρό -all time classic φάτσα καφενόβιου- 

σερβιτόρο ένα περιποιημένο ούζο με μεζέ. Στην πρώτη γουλιά ο 

κόσμος μου φαίνεται πιο όμορφος. Στη δεύτερη, εκείνη η συμπα-
θητική ξανθιά κοπέλα που κάθεται στο γωνιακό τραπέζι με τη 

φίλη της, απέναντι αριστερά μου σαν να ομόρφυνε. Στην τρίτη, 

είμαι ζαλισμένος και ευτυχισμένος. 

Στο δεύτερο ούζο παίρνω τηλέφωνο τους φίλους. Έχουν 

εκκρεμότητες και υποχρεώσεις μα σαν τους θυμίζω τους κανόνες, 

λένε: «Ερχόμαστε». 

Και το δεύτερο ούζο γίνεται καραφάκι με ποικιλία. Μας 

παίρνει το βράδυ, αλλά δεν μας καίγεται καρφί. Θέλουμε να ζή-
σουμε τη στιγμή. Άλλωστε τι νόημα έχει η ανθρώπινη ύπαρξη αν 

αυτή δεν αποτελείται από συλλογές στιγμών, μυρωδιών και ανα-
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μνήσεων; Ποια θα ήταν η διαφορά μας από τα ποντίκια ή τους 

ελέφαντες ή τις χρυσόμυγες; 

Επιστρέφοντας στο σπίτι νιώθω σαν βασιλιάς, χωρίς όμως 

να έχω υπηκόους, χωρίς πλούτη, χωρίς την όμορφη βασίλισσα. 

Δεν μου χρειάζονται άλλωστε. Αυτές τις δύο μέρες έχω μεταλλα-
χθεί από μια ταπεινή και χαμερπή κάμπια σε μια όμορφη και γε-
μάτη ελπίδα και όνειρα γα το πρώτο πέταγμα πεταλούδα.  

Όλο το βράδυ δεν κοιμάμαι. Έχω μεγάλη ένταση. Σκέφτο-
μαι όλα αυτά που έχουν συμβεί και πιστεύω ότι ο κόσμος μου έ-
χει μεγάλες πιθανότητες να αλλάξει. Χωρίς εξωτερικές βοήθειες, 

χωρίς μακροσκελή πλάνα, χωρίς ψυχικά και σωματικά αναβολικά 

παρά μόνο από τον εαυτό μου.  
 
 

Τετάρτη πρωί και όλα είναι τέλεια. Αν και άυπνος αισθάνομαι μια 

χαρά. Λες και έχω κοιμηθεί για μέρες. Ο διευθυντής όλη μέρα με 

κοιτάει και δεν πιστεύει στα μάτια του. Δεν είμαι εγώ ο Χάρης 

Αλαγιάννης, το παιδί για όλες τις δουλειές, ο έπ’ άπειρον κούλης 

του αφεντικού, ο αγχωτικός τελειομανής υπαλληλίσκος.  

Οι πελάτες με αποφεύγουν, οι συνάδελφοι το ίδιο. Δεν 

μπορούν να πλησιάσουν κάποιον που δεν είναι όμοιος τους. Δεν 

έχω πρόβλημα. Αυτό επιζητώ. Να με αφήσουν στην ησυχία μου. 

Τρεις και μισή είμαι πάλι στην έξοδο. Άπαντες με κοιτάνε 

με μάτια γεμάτα τρόμο αλλά και θαυμασμού την στιγμή που 

κλείνω την πόρτα της κόλασης πίσω μου. Αφήνω τους αμαρτω-
λούς να βράσουν μέσα στα γεμάτα από χαρτιά, ψευτιές και αίμα 

καζάνια τους.  

Τηλεφωνώ στο Μήτσο και τον Παναγιώτη. Θέλω να μιλή-
σουμε. Να κάνουμε σύνοψη των τριών αυτών ημερών. Θέλω να 
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διαπιστώσω αν και κατά πόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει στη 

ζωή τους.  

Στις οκτώ έχουμε μαζευτεί. Έχω προμηθευτεί τις αγαπη-
μένες μας μπύρες. Δεν με νοιάζει αν θα γίνουμε πίτα. Δεν θα είχα 

τολμήσει να κάνω αυτή την σκέψη μια εβδομάδα πριν. Θα με έ-
πιανε κρύος ιδρώτας σκεπτόμενος και μόνο την πιθανότητα ότι 
την επόμενη μέρα δεν θα ήμουν αυτός που έπρεπε. Αλλά τώρα… 

Πίσσα και πούπουλα σε όλους αυτούς που προσπαθούν να μας 

εκμαυλίσουν και να μας αλλοτριώσουν. Γιατί εκεί παίζεται όλο το 

παιχνίδι. Στον έλεγχο της μάζας. Σε έχουμε δεμένο χειροπόδαρα 

δικέ μου και θες να ακούσεις και το καλύτερο; Δεν το έχεις πάρει 
χαμπάρι. Το μόνο καλό που μπορεί να σου συμβεί είναι μια καλή 

σύνταξη στα εβδομήντα σου και μια αξιοπρεπή κηδεία στα εβδο-
μήντα πέντε σου.  

Ο Δημήτρης πλέει σε πελάγη ευτυχίας, το ίδιο και ο Πανα-
γιώτης. Βαδίζουν έχοντας στον νου τους τις δέκα εντολές. Τους 

χαζεύω και νιώθω σαν να είμαι σε παράσταση, σε μια θεατρική 

σκηνή. Δεν ξέρω αν είμαι θεατής, ηθοποιός, σκηνογράφος, σκη-
νοθέτης ή όλα αυτά μαζί. Η κόκκινη βαριά βελούδινη κουρτίνα 

ανοίγει. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Από εκείνο το βράδυ, δεν μπορώ να ησυχάσω. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ποιο βράδυ; 

ΧΑΡΗΣ: Ναι, ποιο βράδυ; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Το βράδυ της αποκάλυψης, το βράδυ που έχει 
αλλάξει τις ζωές μας. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Οι κανόνες είναι αυτοί που μας έχουν κάνει 
να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε πιο καθαρά τα πράγμα-
τα. 

ΧΑΡΗΣ: Δεν έγραψα τις εντολές για να είναι αυτοσκοπός. 

Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι αυτές μας οδηγούν. Αυτό που μας 
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οδηγεί είναι ο εαυτός μας. Απλά οι κανόνες είναι η μαγκούρα στο 

χέρι ενός γέρου. Η θέληση του γέρου είναι αυτή που τον κάνει να 

κινείται. Η μαγκούρα τον βοηθάει να πραγματοποιήσει την επι-
θυμία του. Αν δεν ήθελε να περπατήσει, ούτε το μπαστούνι, ούτε 

τίποτα άλλο στον κόσμο θα τον έκαναν να κάνει το βήμα.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Έχεις δίκιο. Παναγιώτη έχει δίκιο. Εμείς χα-
ράζουμε την πορεία μας. Εμείς είμαστε οι αποκλειστικοί υπεύθυ-
νοι της ζωής μας! 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Και η τύχη; Δεν παίζει κανένα ρόλο;  

ΧΑΡΗΣ: Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν έχει καμία 

συμμετοχή. Αλλά το πείσμα του ανθρώπου μπορεί να ανατρέψει 
κάθε κακοτυχία, κάθε στραβοπάτημα, κάθε καπρίτσιο της μοίρας.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ναι αλλά… Ας πούμε ότι η τύχη έχει επιλέ-
ξει να γεννηθώ εγώ σε μια πολύ πλούσια οικογένεια και εσύ Δη-
μήτρη σε μια πολύ φτωχή. Δεν ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία 

έτσι δεν είναι;  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Έχει βάση αυτό που λες… Αλλά από την άλ-

λη, οι πράξεις σου, οι ικανότητες σου και ο τρόπος που θα διαχει-
ριστείς την ύπαρξή σου δεν είναι αυτά τα στοιχεία που θα κάνουν 

την υπέρβαση; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ναι σωστά. Σε βοηθούν να κάνεις την υ-
πέρβαση. Να κάνεις την αλλαγή. 

ΧΑΡΗΣ: Ας πιούμε λοιπόν στην αλλαγή.  

ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Εις υγεία. 

Οι κουρτίνες κατεβαίνουν οι θεατές χειροκροτούν, η πα-
ράσταση τελειώνει. Με ξαναμμένα τα πρόσωπα και έχοντας βάλει 
φωτιά στην καρδιά μας, ελπίζουμε όλοι σε ένα καλύτερο αύριο.  
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Στόχοι 
Να γίνει όσο το δυνατόν πιο σκληρός γίνεται. Να μπορέσει να ε-
πιτύχει το budget που του έχει τεθεί από τη διοίκηση. Να καταφέ-
ρει να καπαρώσει τη θέση του περιφερειακού που άδειασε πρό-
σφατα, για να κονομήσει ακόμη περισσότερα χρήματα. 
 

Εκπαίδευση 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ  Ι  ΚΑΙ  ΙΙ (ΙΟΥΝΙΟΣ  -  ΙΟΥΛΙΟΣ  
1982) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  -  ΕΞΑΓΩΓΕΣ  (ΙΟΥΝΙΟΣ  - ΙΟΥΛΙΟΣ  1987) 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  
1992) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  (ΜΑΡΤΙΟΣ  - 

ΜΑΪΟΣ  1995) 
 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  6ου ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ  

 Έχει καταφέρει να είναι ο φόβος και ο τρόμος των υπαλλή-
λων. 

 Έχει καταφέρει να κάνει δούλα τη γυναίκα του και στρατιω-
τάκι την κόρη του. 

 Έχει καταφέρει να θεωρεί ότι είναι άτομο με κύρος στην κοι-
νωνία. 

 Έχει καταφέρει να αγοράσει μια Mercedes.  
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 Έχει καταφέρει να μην έχει φίλους, παρά μόνο γνωστούς. Για-
τί οι φίλοι είναι κατά την γνώμη του μεγάλη «φύρα». 

 

Εμπειρία 

1977 - 1980 | Κηπουρός  

Γεώργιος  Νικολάου  Μ .Ε .Π .Ε .  | Θέση  Λάκκος  Κορωπ ίου  

Κύριο καθήκον του η τοποθέτηση κουτσουλιών σε φυτά εξωτε-
ρικού χώρου 
1980 - 1981 | Γραμματέας  

Πολιτικό  Γραφείο  βουλευτή  κύριου  Πουλόγιωργα  | Σό-
λωνος  90, Εξάρχεια  

Κύριο καθήκον του η απάντηση στις εισερχόμενες κλήσεις και η 

προσπάθεια του να τον βολέψει ο υπουργός σε μια δημόσια τρά-
πεζα 

1981 - 1986 | Τραπεζικός  Υπάλληλος  

Τράπεζα  Κεντρικής  Ελλάδος  | Κεντρικό  Κατάστημα  

Αθηνών  
Κύριο καθήκον του η καταμέτρηση χρημάτων και η εξύμνηση της 
κυβερνήσεως που τελικά κατάφερε να τον βολέψει. 
1986 - 1989 | Προϊστάμενος  Καταθέσεων   

Τράπεζα  Κεντρικής  Ελλάδος  | Κεντρικό  Κατάστημα  

Αθηνών  
Κύριο καθήκον του ο βούρδουλας στους υφιστάμενους του και η 
εξύμνηση της ίδιας κυβερνήσεως που τον έκανε προϊστάμενο α-
φού εκτίμησε τον αγώνα που είχε κάνει για το κόμμα. 

1989 - 1995 | Διευθυντής  Καταστήματος  

Τράπεζα  Κεντρικής  Ελλάδος  | Κατάστημα  Παγκρατίου  

Κύριο καθήκον του η εύρεση νέων πελατών και η συγκέντρωση 

καταθέσεων και η χορήγηση μεγάλων επιχειρηματικών δανείων. 

Η κυβέρνηση έπεσε, ζήτω η νέα κυβέρνηση. 
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1985 έως  σήμερα| Διευθυντής  Καταστήματος  

Τράπεζα  Συνεταιριστικής  Συνεργασίας  | Κατάστημα  

Ψυχικού  
Κύριο καθήκον του η επιβίωση του στο νέο σκληρό τραπεζικό πε-
ριβάλλον(τέρμα η μονιμότητα και η κρατική τράπεζα) με όποιον 

τρόπο μπορεί. Με θεμιτά και αθέμιτα μέσα προσπαθεί να διατη-
ρήσει ένα σκληρό προφίλ για να καλύψει τις όποιες αδυναμίες 

του στις τραπεζικές γνώσεις, που τόσα χρόνια δεν κατάφερε να 

αποκτήσει λόγω της ασχολίας του με το κόμμα. 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (πλεονεκτήματα) 

Δυναμικός 
Υπεύθυνος 

Προσηλωμένος 
Φιλόδοξος 
Αμείλικτος 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (μειονεκτήματα) 

Ευερέθιστος 
Συναισθηματικός 
 

Το γεγονός που τον έκανε περήφανο 

Πρωτιά του καταστήματος σε όλο το δίκτυο για το τρέχον έτος 
 

Το γεγονός που τον έκανε να ντρέπεται 
Συμμετοχή σε πανελλήνια απεργία τραπεζικών τον περασμένο 

γλυκό καιρό της νιότης, τότε που ακόμα πίστευε σε ιδεολογίες, 

συνήθως κομμουνιστικές 
 

Χόμπι 
Παναθηναϊκός 
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Τηλεόραση 
Σινεμά (μερικές φορές) 

Αυτοκίνητα 
Βίντεο συλλογή με την Ιλόνα Στάρλετ 
 

 
 

4. 
 

Κλείνω σήμερα την εβδομάδα της απελευθέρωσής μου και είμαι 
πλέον ένας μεταλλαγμένος, κάτι ανάμεσα σε χελωνονιντζάκι και 
Σπάιντερ Μαν. Στη δουλειά ακόμη και το όρθιο βόδι ο κυρ-

Ανέστης ο φύλακας το έχει πάρει χαμπάρι. Δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που οι συνάδελφοι προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο 

να με πλησιάσουν για να ανακαλύψουν το μυστικό μου. Μα, ρε 

παιδιά δεν έχω πρόβλημα να σας πω. Το μόνο που θέλω από εσάς 

είναι να με προσεγγίσετε με ένα τρόπο αληθινό, αγνό, χωρίς πρό-
θεση. Κάντε το αυτό και θα σας ανοίξω την καρδιά μου. Άλλωστε 

το λέει ο κανόνας νούμερο έξι. «Δημιούργησε και βάσισε τις κάθε 
είδους σχέσεις πάνω στην αλήθεια». Γιατί με πλησιάζετε με πλάγιο 

τρόπο; Πείτε το στα ίσα όπως τότε που ήσασταν πέντε χρονών 

και κάθε σας επιθυμία και ανάγκη δεν ήταν καμουφλαρισμένες 

πίσω από ένα ψέμα. Γιατί να είμαστε τόσο ψεύτικοι; Γιατί να μην 

είμαστε αληθινοί; Γιατί να μην είμαστε άνθρωποι αλλά ανθρωπό-
μορφες κατσαρίδες; Θα μου πείτε οι κατσαρίδες επιβιώνουν σε 

όλες τις συνθήκες οι άνθρωποι όχι. Και προτιμάτε να περάσετε 

τη ζωή σας σαν κατσαρίδες κρυμμένες μέσα στην σκοτεινή σας 
τρύπα περιμένοντας να έρθει το βράδυ για να χαρείτε; Αντί να 

βγείτε γυμνοί στον ήλιο και να επιδιώξετε την ένωσή σας με το 

Σύμπαν; Τι να πω, ίσως απλά να είμαστε μικρόψυχοι και προσω-
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πικοί διασκεδαστές του κάθε βασιλιά. Αποκαθηλώστε τον από 

τον θρόνο του, ρίξτε την κορώνα του σε ένα βαθύ πηγάδι και α-
φήστε τον γυμνό μέσα σε έναν καταπράσινο λιβάδι. Ίσως τότε να 

έμοιαζε με γυμνοσάλιαγκα. Και τι συναίσθημα μπορεί να προκα-
λέσει ένα τέτοιο πλάσμα; Οίκτο; Συμπάθια; Αδιαφορία;  

Η εξαίρεση των συναδέλφων - καθικιών είναι ο Γιώργος. Ο 

πρώτος που ήρθε με αγαθές προθέσεις. Και εγώ, σου έγραψα σ’ 

ένα χαρτί με το λογότυπο της εταιρείας μας (νομίζω ότι είδα να 

στάζουν κηλίδες αίματος κάτω από το πρώτο κεφαλαίο τυπωμέ-
νο γράμμα του ονόματος της φίρμας) δέκα συμβουλές - εντολές. 

Με κοίταξες με τα δύο σου μεγάλα μαύρα μάτια σου και μου εί-
πες: «Θα τους ακολουθήσω και ό,τι βγει». Και σου απάντησα: «Εί-
μαι σίγουρος, ότι θα τα καταφέρεις», χαμογελώντας και κλείνο-
ντας το μάτι.  

Το δίπλωσε στα τέσσερα και το έβαλε στην δεξιά τσέπη 

του παντελονιού του. Δεν μπορούσε να το διαβάσει μπροστά σε 

όλους αυτούς τους ρουφιάνους. Φυσικό δεν είναι; Ξέρω Γιώργο 

ότι το βράδυ, αν πιστέψεις πραγματικά στον εαυτό σου, θα είναι 
μια μικρή Δευτέρα Παρουσία. Εσύ σαν άλλος ΙΧΘΥΣ θα στηρίζε-
σαι στις δυνάμεις σου και θα μπορείς να κρίνεις ζωντανούς και 
νεκρούς. Όχι δεν θα τιμωρήσεις κανένα, απλά θα καταλάβεις επι-
τέλους τι μεγάλες δυνατότητες έχεις και θα στεναχωρηθείς για 
τα χρόνια που έμεινες στο σκοτάδι. Αλλά είσαι τριάντα χρόνων, 

έχεις, έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας για να διορθώσουμε τα 

κακώς κείμενα του βίου μας. 

Την επόμενη μέρα ο Γιώργος με πλησιάζει με δάκρυα χα-
ράς στα μάτια.  

«Χάρη, αυτό που μου συνέβη ήταν υπέροχο και ταυτόχρο-
να τρομακτικό!» μου λέει. 
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«Το υπέροχο το καταλαβαίνω, αλλά το τρομακτικό που 

κολλάει;» τον ρωτάω. 

«Είδα τον κόσμο πιο καθαρά και έπαθα μεγάλο σοκ!» μου 

λέει και ανασηκώνει τρομαγμένος τους ώμους. Τον χτυπάω φιλι-
κά στην πλάτη. Καταλαβαίνω. 

«Θέλω να ξέρεις ότι θα σ’ ακολουθήσω σε κάθε σου προ-
σπάθεια», μου λέει. 

«Δεν θέλω οπαδούς, ούτε πιστούς, το μόνο που θέλω είναι 
να είμαστε φιλαράκια», του απαντώ. 

«Είμαι σύμφωνος», κάνει και στρίβοντας το κορμί του 

τραβάει για το γραφείο του. 

Για μια στιγμή έχω ξεχάσει ότι βρίσκομαι στο κωλοχανείο. 

Τα τηλέφωνα και η αγριοφωνάρα του διευθυντή φροντίζουν να 
μού το υπενθυμίσουν. Με φωνάζει να πάω στο γραφείο του, αλλά 

κάνω τον κουφό. Δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ με την πάρ-
τη του. 

Κρατώντας τα γυαλιά της πρεσβυωπίας του στο αριστερό 

του χέρι βγαίνει έξω από το «κάστρο» του. Η μάχη είναι θέμα 

δευτερολέπτων. Οι θεατές -πελάτες και συνάδελφοι- θα έχουν την 

τιμή να παρακολουθήσουν μια κονταρομαχία. Ο ίδιος ο βασιλιάς 

αντιμέτωπος με τον επαναστάτη χωρικό.  

Τα άλογα μας χλιμιντρίζουν (τα βαστάμε γερά και οι δύο 

από τα γκέμια τους) και ο αόρατος κριτής σφίγγει το τρομπόνι 
γύρω από τα χείλη του έτοιμος να σαλπίσει την έναρξη του αγώ-
να. Το πλήθος χαμηλόφωνα στοιχηματίζει υπέρ του ενός ή του 

άλλου μαχητή και η σκοτεινή ατμόσφαιρα του χώρου κάνει ακό-
μη μεγαλύτερη την αγωνία για τον τελικό νικητή. Ακούγεται ο 

ήχος της σάλπιγγας, για την ακρίβεια ένα ring tone με τον ύμνο 

του Ολυμπιακού και τα άλογα αρχίζουν να τρέχουν. Βγάζουμε τα 
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σπαθιά μας από τις θήκες και υψώνοντάς τα στον αέρα πλησιάζει 
ο ένας τον άλλον. 

- Δεν μου λες, ποιος νομίζεις ότι είσαι; 
- Ο Χάρης Αλαγιάννης. 

- Κάνουμε πνεύμα, κύριε Αλαγιάννη; 

- Όχι, απλά σας λύνω την απορία! 

- Δεν μου λες ρε φαντασμένο κωλόπαιδο, γιατί δεν έρχεσαι 
στο γραφείο μου όταν σε φωνάζω; 

- Αφήστε τους χαρακτηρισμούς για την οικογένειά σας 

κύριε διευθυντά! Για σας δεν είμαι ούτε κωλόπαιδο, ούτε καλό-
παιδο, ούτε κακόπαιδο. Είμαι ο αριθμός μητρώου 1023 τον οποίο 

τυγχάνει να έχετε κάτω από την εποπτεία σας. Για μένα δεν είστε 

ούτε μαλάκας, ούτε χοντράνθρωπος, ούτε σπασαρχίδης, είστε ο 

αριθμός μητρώου 15. Θα σας παρακαλούσα να επανέλθετε στην 

τάξη, γιατί αλλιώς… 

- Γιατί αλλιώς; 

- Θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα! 

- Θα μας κάνεις ντα;  

Η ώρα της τελικής σύγκρουσης έχει φτάσει. Ο κύριος 

διευθυντής αφήνει στο φρεσκοπαρκεταρισμένο πάτωμα δύο δό-
ντια και το εγώ του. Το τέρας έχει νικηθεί. Η απόλυση μου σίγου-
ρη. Στα γραφεία στοιχημάτων η πιθανότητα της μη απόλυσης δεν 

θα παιζόταν ούτε για ένα στο τρισεκατομμύριο.  

Με ματωμένο στόμα, ο κέρβερος που έχει γίνει μετά από 

την γροθιά κουτάβι λίγων εβδομάδων με κοιτάζει με λυπησιάρικα 

μάτια και κάνοντας μεταβολή και με την ουρά στα σκέλια χώνε-
ται κάτω από τη δερμάτινη πολυθρόνα του. 

Όλες οι υπόλοιπες σκατοώρες περνούν, για άλλη μια φορά, 

χωρίς κανείς να ασχοληθεί μαζί μου. Είναι βέβαιοι ότι είμαι πλέον 
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για τους υπαλλήλους ένας πρώην συνάδελφος και για τους πελά-
τες ένας πρώην τραπεζικός υπάλληλος. 

Ο τέταρτος κανόνας κάνει (λίγο πριν το σχόλασμα) την 

εμφάνισή του. «Μη θεωρείς τίποτα δεδομένο», λέω στον εαυτό 

μου όταν ο διευθυντής μου ανακοινώνει ιδιαιτέρως στο «φρού-
ριο» του ότι θεωρεί το περιστατικό ως μη γενόμενο. Γεμάτος α-
πορία τον ρωτάω: «Γιατί;» και εκείνος μου απαντά: «Όσο και αν 

σου φανεί παράξενο, στη διαμάχη μας ήταν σαν να έβλεπα εμένα 

πριν πολλά - πολλά χρόνια». 

Και αρχίζει να μου μιλά για φοιτητικούς αγώνες, για σο-
σιαλισμό και Μαρξ και Λένιν, για κοινόβια και διάφορα άλλα πα-
λαβά πράγματα και γεγονότα της δεκαετίας του εβδομήντα. Ο 

διευθυντής μού μίλησε με την γλώσσα της καρδιάς. Έπρεπε ένα 

ακραίο γεγονός να τον ταρακουνήσει και να θυμηθεί; Ίσως και να 

αναπολεί με πραγματική νοσταλγία όλα όσα είχε φυλάξει με επι-
μέλεια σαν χειμερινά ρούχα μέσα σε ντουλάπες, στο πιο απόμα-
κρο, σκοτεινό και κλειδωμένο για χρόνια δωμάτιο της ψυχής του. 

Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση.  

Φεύγοντας από το γραφείο του τον άκουσα να λέει (σε μέ-
να; στον εαυτό του; σε φαντάσματα που μόνο εκείνος έβλεπε;) 

«άλλαξες, βλέπω άλλαξες» και να χαμογελάει κοιτάζοντας το α-
πόλυτο κενό. 
 
4 ½  

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΒΙΖΑΣ 
 
210 49876894 
 

Δαβάκη 5 Κορυδαλλός 
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GVavizas@synaiteristikisynergasia.gr 
 
 

Στόχοι 
Να καταφέρει να νικήσει τους φόβους του. τους φόβους που έ-
χουν δημιουργηθεί από την παιδική του ηλικία όταν ο πατέρας 

του και η μητέρα του τον μεγάλωσαν μέσα σε μεγάλη στοργή και 
αγάπη και προστασία που πέτυχαν αντίθετα αποτελέσματα από 

αυτά που επεδίωκαν. Ενδεικτικά φοβάται τα τσιγάρα, τα ποτά 

και τις γυναίκες. Όνειρό του ένας καλύτερος κόσμος χωρίς κα-
κούς και μια κοπέλα για εκείνον βγαλμένη από τα παιδικά παρα-
μύθια που άκουγε μικρός 
 

Εκπαίδευση 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ  (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
2000)  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  - 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2001) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ  ΠΙΣΤΗ  (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

-  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2002 
 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  7ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  B .C.A. 

ΚΑΤΟΧΟΣ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  ECDL 

ΚΑΤΟΧΟΣ  FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH 
 

 Έχει καταφέρει να κερδίζει το ψωμί μόνος του. Και μόνο αυτό 

είναι ένα μεγάλο βήμα 

 Με το να είναι τραπεζικός υπάλληλος έκανε περήφανους τους 

γονείς του. 
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 Και φυσικά λίγο μετά τους στεναχώρησε, αλλά ένιωσε το αί-
σθημα της ελευθερίας που δεν είχε νιώσει πότε στη ζωή του 

 Έχει καταφέρει να είναι συμπαθής σε όλους από τον περιπτε-
ρά της γειτονιάς μέχρι τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπε-
ζας. 

 Έχει καταφέρει, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να είναι 
το παιδί για όλες τις δουλειές, από τον περιπτερά της γειτο-
νιάς μέχρι τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας. 
 

Εμπειρία 

2000 έως  σήμερα  | Τραπεζικός  Υπάλληλος  

Τράπεζα  Συνεταιριστικής  Συνεργασίας  | Κατάστημα  

Ψυχικού  
Κύριο καθήκον του η υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών και φυ-
σικά η ικανοποίηση κάθε βίτσιου των προϊστάμενων και του 

διευθυντή του. 
 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (πλεονεκτήματα) 

Έξυπνος  

Αλτρουιστής  
Ονειροπόλος  

Ανοιχτόκαρδος 
Γενναιόδωρος συναισθηματικά 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (μειονεκτήματα) 

Ευκολόπιστος 

Συγκαταβατικός  
Ονειροπόλος 
 

Το γεγονός που τον έκανε περήφανο 
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Ο πρώτος του μισθός.  
 

Το γεγονός που τον έκανε να ντρέπεται 
Οι κοπάνες που έκανε από το σχολείο προκειμένου να φάει παγω-
τό στη Βικτώρια συνδυαζόμενες με επισκέψεις σε οίκους ανοχής. 
 

Χόμπι 
Γραμματόσημα 
Βόλτες με ποδήλατο 

Νομίσματα 
Συλλογή ταινιών βωβού κινηματογράφου 
Εβδομαδιαίες επισκέψεις σε οίκους ανοχής 
 

 
 

5. 
 

Η μεταμόρφωση του Δημήτρη βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Έχει 
αποβάλλει το εργασιακό άγχος. Αυτό φαίνεται καθαρά σε κάθε 

του κίνηση ή πράξη. Δεν τον ενδιαφέρουν πλέον οι ζημίες και τα 

κέρδη της ναυτιλιακής επιχείρησης, τον ενδιαφέρει η ψυχική του 

υγεία. Έχει απομακρύνει όλα αυτά που τον χαλάνε. Όταν ακούω 

από τα χείλη του, ότι γράφτηκε σε εργαστήρι ζωγραφικής, τότε 

πείθομαι ότι ο Μήτσος ακολουθεί αυτό που πάντα ήθελε. Γιατί 
πίσω από το σκληρό πρόσωπό του ναυτιλιακού μάνατζερ κρυβό-
ταν ένας ζωγράφος, ένας ποιητής των χρωμάτων που τον είχε 

αφήσει σε κωματώδη κατάσταση, όταν αποφάσισε να θάψει τα 

όνειρά του και να συμβιβαστεί με τη σκληρή πραγματικότητα. 

Ευτυχώς για αυτόν ο ασθενής ανένηψε από το χρόνιο κώμα και 
ήταν πάλι έτοιμος να διεκδικήσει και να απολαύσει όλα αυτά που 

χρόνια είχε στερηθεί. 



Άγγελος Χαριάτης 

47 

 

Θυμάμαι σαν τώρα, αν και έχουν περάσει δεκαπέντε χρό-
νια από τότε, τον Δημήτρη να ζωγραφίζει πάνω σε μεγάλους 

καμβάδες, παίρνοντας όλο το ύφος και το στυλ που απαιτούσαν 

οι στιγμές, κρατώντας στα χέρια του την παλέτα και το πινέλο 

και να μεγαλουργεί. Είχε ταλέντο αυτό το παιδί. Και το θυσίασε 

στο βωμό της επιβίωσης. Του έλειπε το κουράγιο να ακολουθήσει 
το όνειρό του. Αλλά πού να βρει το κουράγιο όταν στα είκοσι του 

χρόνια έχασε τον πατέρα του και το μόνο που κληρονόμησε από 

αυτόν ήταν χρέη και μια μάνα με δύο ανήλικα παιδιά στην αγκα-
λιά της; Το νόμισμα πάντα έχει δύο όψεις. Το πρόβλημα ξεκινά 

όταν τα δύο μέρη αντιλαμβάνονται και κατανοούν τα πράγματα 

από την δική τους οπτική γωνία. Εκεί είναι η βάση όλων των 

προβλημάτων. Η διαφορετική σκοπιά ενός θέματος δημιουργεί 
όλες αυτές τις ανισότητες, όλες αυτές τις συγκρούσεις από το πιο 

μικρό μέχρι το πιο μεγάλο θέμα και κάπως έτσι ο κόσμος μας έχει 
μετατραπεί σε ένα μπλεγμένο κουβάρι αντίθετων απόψεων, ιδεο-
λογιών και πράξεων. Στην περίπτωση του Δημήτρη δεν υπήρχε 

σύγκρουση. Το ζήτημα ήταν ένα, η φυσική επιβίωση, αυτό το 

πόρνο αίσθημα της αυτοσυντήρησης τον μετέτρεψε από μια καλ-
λιτεχνική φύση σε έναν σαδομαζοχιστή τεχνοκράτη. Αυτήν την 

αλλαγή δεν την καταλαβαίνεις. Έρχεται σιγά - σιγά, ώρα με την 

ώρα, μέρα με τη μέρα και σε χτυπάει πισώπλατα. Κάτι ανάμεσα 

στην προδοσία του Βρούτου και την ατομική βόμβα στη Χιροσί-
μα. Ξυπνάς μια μέρα και ανακαλύπτεις ότι δεν είσαι εσύ, νομίζεις 

ότι βιώνεις έντονα ένα κακό όνειρο, αλλά η πραγματικότητα σού 

ρίχνει σκαμπίλια στο πρόσωπο και σε ξυπνάει. Θυμάσαι πώς ή-
σουν και πώς έγινες και θέλεις να ξεφύγεις, παλεύοντας με τα 

προσωπικά σου φαντάσματα και τους δαίμονες σου. Βέβαια μπο-
ρεί και να είσαι ευχαριστημένος από τη νέα σου εικόνα. Τότε φίλε 

μου ώρα σου καλή στο ξέγνοιαστο σπατάλημα της ζωής σου.  
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Αν ο Δημήτρης έχει κάνει στροφή στην πορεία της ζωής 

του, τότε ο Παναγιώτης σπινιάρει συνεχώς σε ένα ατελείωτο τε-
τακέ. Ο χώρος της κάβας που κληρονόμησε κατά κάποιο τρόπο 

ετσιθελικά από τους γονείς του, έχει μετατραπεί σε ένα ατελείω-
το καρναβαλικό πανηγύρι. Άτομα μπαινοβγαίνουν, πίνουν τζάμπα, 

διασκεδάζουν, ακούνε τις δέκα εντολές.  

Δεν αγχώνεται πλέον για τίποτα, κάνοντας την κατάλληλη 

κίνηση. Έκοψε τα πάρε δώσε με τις τράπεζες, άφησε πίσω του τα 

σάπια κατασκευασμένα ιδανικά της ευμάρειας, της οικονομικής 

ανάπτυξης και τις υπόλοιπες τεχνοκρατικές μπούρδες που μας 

πασάρουν οι γνωστοί - άγνωστοι καθημερινά. Γίνε επιχειρηματί-
ας σου λέει ο άλλος και εσύ «ψαρώνεις». Ονειρεύεσαι πισίνες, βί-
λες, μοντέλα και τα όλα τα υπόλοιπα και χρόνια μετά, καταλήγεις 

στις δώδεκα η ώρα το βράδυ ψάχνοντας παρέα με το λογιστή 

σου την μικροκομπίνα που θα σου γλιτώσει 200 ευρώ από την 

απόδοση του Φ.Π.Α. Η ζωή σου κυλά και χάνεται στο μολυσμένο 

ποτάμι της καθημερινότητας.  
 

 

Νέα παράσταση αρχίζει. Συνάντηση, αυτή τη φορά στο σπίτι του 

Δημήτρη, μία μονοκατοικία χωμένη στα στενά της Παλιάς Κοκκι-
νιάς. Η απορία ζωγραφίζεται στο πρόσωπό μου όταν βλέπω ένα 

σχεδόν εξαθλιωμένο κάτοικο της περιοχής να βγαίνει από το 

φτωχικό του (με όλη τη σημασία της λέξης που μπορεί να αποδο-
θεί) και να μπαίνει σε ένα υπερπολυτελές γερμανικής προέλευσης 

και κατασκευής αυτοκίνητο. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος ζει 
στο δικό του σύμπαν. Αντί να ικανοποιήσει βασικότερες ανάγκες 

έχει φροντίσει πρώτα να γεμίσει με σκατά το άδειο μπουκάλι της 

ματαιοδοξίας του. Σα να βάζει κανείς την ακριβότερη γέμιση του 
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κόσμου σε μια σάπια και βρωμερή, αμερικάνικου τύπου, γαλο-
πούλα.  

Οι σκέψεις αυτές φτερουγίζουν μακριά σαν τρομαγμένα 
περιστέρια μόλις χτυπάω το κουδούνι. Ο Δημήτρης με ένα πελώ-
ριο χαμόγελο, βγαλμένο από διαφήμιση οδοντόπαστας, με καλω-
σορίζει. Ο Παναγιώτης είναι εκεί. Στο χέρι του κρατάει ένα τερά-
στιο ποτήρι γεμισμένο μέχρι απάνω με ρούμι και κόκα κόλα. Ο 

Τζίμης φτιάχνει ένα για εκείνον και ένα για μένα. Η βραδιά προ-
βλέπεται μεγάλη. Δεν με νοιάζει αν θα ζαλιστώ, αν θα ξενυχτήσω, 

αν θα πάω κομμάτια στη δουλειά. Είπαμε πως αυτά τα έχω ξεπε-
ράσει.  

Η κουρτίνα για ακόμη μια φορά ανοίγει. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Χάρη έχουν περάσει δέκα μέρες από εκείνη τη 

βραδιά σπίτι σου και όλα μου φαίνονται μαγικά. Λες να ζούμε ένα 

παραμύθι; 
ΧΑΡΗΣ: Τι σημασία έχει; Ας απολαύσουμε τη διαδρομή του 

νέου δρόμου που έχει ανοιχθεί μπροστά μας! 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι το παραμύθι θα 

έχει κακό τέλος. Ή έστω ο δρόμος θα οδηγήσει σε αδιέξοδο. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Και σε νοιάζει; 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Βέβαια, με νοιάζει.  
ΧΑΡΗΣ: Γιατί;  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ίσως προσγειωθούμε ανώμαλα. 

ΧΑΡΗΣ: Ο Καβάφης δεν έγραφε στην Ιθάκη ότι το καλύτε-
ρο με το ταξίδι δεν είναι ο τελικός προορισμός αλλά η διαδρομή; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Καλά αυτό. Πρέπει να είναι το μόνο που θυ-
μάσαι από τα Νεοελληνικά Κείμενα που κάναμε στο γυμνάσιο. 

ΧΑΡΗΣ: Ναι πράγματι. 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Πέρα από την πλάκα, υπάρχουν άτομα που 

έχουν ακούσει από εμένα τις δέκα εντολές και τις εφαρμόζουν. 

Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. 

ΧΑΡΗΣ: Σκοπός μας δεν είναι κάνουμε αστεία ή να παίζου-
με μπιλιάρδο στις πλάτες του κοσμάκη. Το μόνο που θέλουμε εί-
ναι ένα καλύτερο αύριο. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Χάρη καλά τα λες, αλλά αν οι κανόνες ξε-
φύγουν από το μικρόκοσμό μας και απλωθούν; Τότε τι κάνουμε; 

ΧΑΡΗΣ: Ε, τότε καλώς να γίνει. Αν ο καθένας εφαρμόσει με 

τον δικό του μοναδικό τρόπο τους κανόνες, τότε δεν θα ζούμε σε 

μια υπέροχη κοινωνία; Σε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει προ-
σωπικό συμφέρον, δεν θα υπάρχει ανισότητα, δεν θα υπάρχει μί-
σος. Αυτό δεν είναι κάτι;  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Είναι, αλλά όλα αυτά που ακούγονται λίγο 

κομμουνιστικό - χριστιανικά. Κάτι ανάμεσα στην φιλοσοφία του 

Μαρξ και του Χριστού.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Τελικά, φίλε Μήτσο, εμένα μου αρέσουν. 

Στο φινάλε, όποιος θέλει να ακολουθήσει, ας το κάνει!  
ΧΑΡΗΣ: Βλέπω ότι σε έχω «ψήσει» Παναγιώτη. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Και πολύ καλά μάλιστα. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ας είναι λοιπόν. Ας προχωρήσουμε και όπου 

βγει. Τουλάχιστον έχουμε βρει την ισορροπία μας.  

ΧΑΡΗΣ: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. 

Η βραδιά τελειώνει. Οδηγώντας προς το σπίτι σκέφτομαι 
όλα αυτά που ειπώθηκαν. Ναι πράγματι, μπορεί να οδηγηθούμε 

σε δύσβατο μονοπάτι, αλλά τι αξία θα είχε η ζωή αν τα πάντα ή-
ταν εύκολα; Αν ήταν όλα από τα πριν καθορισμένα; Ποιο το νόη-
μα να ζεις αν ξέρεις επακριβώς τι θα συμβεί στο επόμενο δευτε-
ρόλεπτο; Αν ήταν να παρασυρθούμε στον βούρκο, τουλάχιστον ας 
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το γιορτάζαμε, όπως γιορτάζουν τα γουρούνια κάθε τους βουτιά 

στη λάσπη.  

Παρκάρω. Κοιτάζω το ρολόι. Δύο η ώρα. Έχω μόνο τέσσε-
ρις ώρες ύπνου. Δεν με νοιάζει. Τα σκατά θα είναι πάντα εκεί και 
θα με περιμένουν, είτε με τέσσερις είτε με δεκατέσσερις ώρες.  

 

 
 

6. 
 

Πέμπτη πρωί. Κάνει τρομερό κρύο. Αν και βρισκόμαστε στις αρ-
χές του Νοέμβρη το θερμόμετρο μόλις και μετά βίας αγγίζει τους 
μηδέν βαθμούς. Μέσα στο αυτοκινητάκι μου οδηγάω τον εαυτό 

μου στο εργασιακό Νταχάου. Η δουλειά απελευθερώνει κυρίες 

και κύριοι. Η δουλειά απελευθερώνει τον άνθρωπο από την φύση, 

από την σάρκα και από την ψυχή και τον μετατρέπει (διότι περί 
μετατροπής πρόκειται και μάλιστα πολύ καλής) σε ένα ανδρείκε-
λο, σ’ ένα προγραμματισμένο για εργασία ανθρωποειδές, σ’ ένα 

απόλυτο μηδενικό, χωρίς αξίες, ιδανικά και όνειρα. Ειδικά τα ό-
νειρα είναι τα πρώτα που σκοτώνονται. Από την πρώτη μέρα στο 

σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στο στρατό, μέχρι την πρώτη μέρα 

στην εργασία. Πάντα υπάρχει κάποιος στο φως ή στο σκοτάδι 
που θα σκοτώσει τα όνειρά σου. Μπορεί αυτός να λέγεται 
Μπάμπης (ο «μάτσο» συμμαθητής σου στο σχολείο που είχε κάψει 
τις καρδιές όλων κοριτσιών στην τάξη και ενώ μπορούσε να είχε 

όποια ήθελε, εκείνος επέλεξε τη Μαρία την πρώτη σου και παντο-
τινή αγάπη) ή κύρια Σουμέρκα (η καθηγήτρια σου στο λύκειο που 

κάθε της λέξη για την επίδοσή σου έσταζε φαρμάκι, ίσως γιατί 
δεν ήθελε να σε δει να προοδεύεις τουλάχιστον όχι με τη δική της 

βοήθεια ή απλά γιατί ήθελε να μεταφέρει τα κόμπλεξ της στους 
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μαθητές της) ή κύριος Ζάρμπας (ο αναπληρωτής καθηγητής που 

σε έκοβε συνέχεια στην στατιστική χωρίς λόγο και αιτία αν και 
εσύ τα είχες γράψει όλα και από την άλλη έβλεπες τις συμφοιτή-
τριες σου να περνάνε το μάθημα με δέκα αφού προηγουμένως 

τον είχαν επισκεφτεί σε κάποιο άθλιο δωμάτιο ενός φτηνού ξε-
νοδοχείου της Ομόνοιας ανταλλάσσοντας τους χυμούς των κορ-
μιών τους με τον πρώτο κατά σειρά διψήφιο αριθμό πάνω στην 

κόλλα του γραπτού τους) ή Αντισυνταγματάρχης Αυγουστής (ο 

διοικητής σου στην Ρόδο που σε έλιωνε στη σκοπιά, στην αγγα-
ρεία, στο γυάλισμα των αρμάτων και σε είχε τέσσερις μήνες χω-
ρίς άδεια και χωρίς έξοδο και όταν του ζήταγες μία δίωρη με υ-
πηρεσιακό σημείωμα σου έλεγε ότι η πατρίδα σε χρειάζεται! Κι 
έβλεπαν πάλι τα δύο σου βαριά από την κούραση και την αϋπνία 

μάτια το γιο του δημάρχου να έρχεται το πρωί στις εννιά και να 

φεύγει στις δύο, αφήνοντας πίσω του, χαμογελώντας ειρωνικά 

και αυτάρεσκα, την πατρίδα, το στρατόπεδο, τον αντισυνταγμα-
τάρχη και εσένα παρέα με τα φαντάσματά σου) ή κύριος Τετρά-
δης (ο διευθυντής του ανθρωπίνου δυναμικού που σου πήρε συ-
νέντευξη και σε έστειλε σε μια θέση πολύ κατώτερη των τυπικών 

σου προσόντων και αντίθετα ο γνωστός σου -γνωστό κομματό-
σκυλο από τα φοιτητικά χρόνια- να μπαίνει χωρίς καν συνέντευ-
ξη και να στρογγυλοκάθεται σε μια καρέκλα που εσύ μπορεί να 

την αποκτήσεις ύστερα από δέκα χρόνια). 

Κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο νιώθω τον αέρα να πα-
γώνει τα πνευμόνια μου. Όμως περιέργως δεν έχει την ίδια μυρω-
διά τόσων και τόσων πρωινών. Μια μυρωδιά σαπίλας και πτωμα-
ΐνης. Μια μυρωδιά ανάμεσα σε μύρο και λεμονανθούς μπαίνει από 

τα ρουθούνια μου και κατακλύζει με υπέροχες εικόνες τον πίνακα 

του μυαλού μου. Μήπως έτσι μυρίζει η αλλαγή;  
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Μπαίνω στο κατάστημα, λέγοντας μια τυπική καλημέρα 

(μια τόσο υπέροχη λέξη που έχει μετατραπεί σε πρωινή θηλεία 

των εργαζομένων, όπως και τόσες άλλες ποιητικές λέξεις) στους 

συναδέλφους. Αντί να αντικρίσω τη συνηθισμένη μιζέρια και κα-
τήφεια, βλέπω πρόσωπα να μου χαμογελάνε. Να μου χαμογελάνε 

με ειλικρίνεια και τρυφερότητα και κατανόηση. Περίεργα πράγ-
ματα!  

Κάθομαι στην καρέκλα, τη μόνιμη πηγή ανάπτυξης και άν-
θησης των αιμορροΐδων μου και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω άλλη 
μια μέρα. Πριν τους δέκα κανόνες αυτή η στιγμή θα φάνταζε σαν 

το άνοιγμα των πυλών της κολάσεως. Τώρα; Δεν μου καίγεται 
καρφί. Ο Γιώργος με πλησιάζει με μικρά και αργά βήματα, κάτι 
ανάμεσα σε μπαλαρίνα των Μπολσόι στην λίμνη των κύκνων και 
σε βαριεστημένο μικροαστό ευθυνόφοβο Έλληνα δημόσιο υπάλ-
ληλο και σαν γιατρός ωριλά αφού πρώτα εξετάζει προσεκτικά 

τον λοβό του αυτιού μου, μου ψιθυρίζει: «Χάρη το είπα σε όλους». 

Τον κοιτάζω σαν να τον έβλεπα για πρώτη φορά και δικαίως εκ-
φράζω την απορία μου. «Μην κάνεις τον χαζό!». Δεύτερο βλέμμα 

απορίας και ο Γιώργος είναι έτοιμος να εκραγεί! «Είπα σε όλους 

για τις δέκα εντολές!» και με μια ανάσα σαν παιδί που απαγγέλλει 
για πρώτη φορά κάποια ποιητική εθνικό - απελευθερωτική 

μπούρδα στη σχολική αίθουσα εκδηλώσεων συνεχίζει: «Όλοι έ-
χουν ενθουσιαστεί με την ιδέα σου. Από σήμερα βρίσκει εφαρμο-
γή και σε αυτόν τον χώρο. Πώς νιώθεις, δεν είσαι περήφανος;». 

Δεν απαντώ. Τι να πω; Τελικά ίσως να είμαι χαρούμενος. 

Εκπλήξεων συνέχεια. Οι συνάδελφοί μου δεν είναι οι γνω-
στοί νεκροζώντανοι που συναντούσα κάθε μέρα. Δεν ακούω ούτε 

ξεφυσήματα, ούτε φωνές, άκρα του τάφου σιωπή στην πλατφόρ-
μα βασιλεύει. Ακόμα και ο διευθυντής δεν ακούγεται. Όλα κυλάνε 
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ήρεμα, για πρώτη φορά. Αν πιάσουν οι δέκα εντολές μέσα σε αυ-
τό το κωλοχανείο, τότε υπάρχει ελπίδα.  

Σχολάω και όλα μου φαίνονται υπέροχα. Δεν με ενοχλεί η 

κίνηση, δεν με ενοχλούν οι διάφοροι ιππότες της ασφάλτου, δεν 

με ενοχλεί τίποτα. Νιώθω την ανάγκη να γιορτάσω το γεγονός 

πίνοντας μια μπύρα στο «Μπρίκι». Παρκάρω το αυτοκίνητο στην 

Σούτσου και σε λιγότερο από τρία λεπτά βρίσκομαι στην μπάρα 

πίνοντας την πρώτη γουλιά από την παγωμένη draught. Κοιτάζω 

τον χώρο και νιώθω ότι δεν είμαι εκεί, δεν είμαι καν στην πλατεία 

Μαβίλη, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Βρίσκομαι σε ένα νέο Κόσμο, 

που περιμένει να ανακαλυφθεί από εμένα. Τυχαία πιάνω την 

φράση «δέκα εντολές», από την διπλανή παρέα. Γυρίζω διακριτι-
κά προς το μέρος τους και σαν ρουφιάνος της μαύρης επταετίας 

στήνω αυτί.  
«Πολλοί γνωστοί μου τους ακολουθούν», λέει ένας τρια-

νταπεντάρης εύσωμος με καράφλα και παιδικά χαρακτηριστικά 

προσώπου. 

«Καλά πώς τους έμαθαν;» ρωτά ο άλλος σμίγοντας τα 

φρύδια του 
«Απλά, με sms, ο ένας στον άλλον», παίρνοντας ένα τσιγάρο 

από το πακέτο του. 

«Και τους έχεις και εσύ;», ξαναρώτα με αληθινό ενδιαφέ-
ρον. 

«Ναι αμέ, θέλεις να στους περάσω;» ανάβοντας το τσιγάρο 

με τον αναπτήρα του. 

«Θα κάνει δουλειά;» τρίτη ερώτηση. 

«Έμενα πάντως μου άλλαξαν την ζωή!» απαντά με θριαμ-
βευτικό τόνο. 

«Για στείλ' το», με μια μικρή δυσπιστία. 
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Ήχος μηνύματος ακούγεται. Ο μελαχρινός ανοίγει το κα-
πάκι του κινητού του και διαβάζει μεγαλόφωνα.  

«Κανόνας νούμερο ένα. Μην αγχώνεσαι για τίποτα στον 

κόσμο. Κανόνας νούμερο δυο…» 

Σταματάω να παίζω τον σπιούνο των συνταγματαρχών. 

Δάκρυα χαράς κυλάνε από τα μάτια μου. Ο μπάρμαν με κοιτάζει 
περίεργα. Θα μ’ έχει κόψει ή για τρελό ή για αδελφή του ελέους. 

Χέστηκα. Δεν με νοιάζει. Οι κανόνες ακολουθούν την πορεία τους. 

Το νέο διαδίδεται έστω και μέσω της τεχνολογίας που τόσο πολύ 

μισώ. Ίσως σε αυτό το θέμα πρέπει να βάλω λίγο νεράκι στο 

κρασί μου. Αν είναι να σωθεί ο άλλος ας γίνει και μέσω της τε-
χνολογίας. 

Πίνω την τρίτη και τελευταία μπύρα της βραδιάς. Φεύγω 

σχεδόν τρεκλίζοντας. Κοιτάζω το ρολόι μου. Οκτώ η ώρα. Δεν 

έχω φάει τίποτα όλη μέρα. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω χορτάσει από 

όλα όσα είδα και άκουσα. Αποφασίζω να κάνω μια στάση στο 

σπίτι του Παναγιώτη. Πρέπει να ενημερωθεί για τα απογευματινά 

γεγονότα. Πιστεύω ότι θα νιώσει την ίδια χαρά που ένιωσα όταν 

άκουσα τους ομοιοπαθείς να συζητούν για τους κανόνες.  

Περνάω έξω από την Αμερικανή πρεσβεία. Τους ρίχνω μια 

μούντζα, έτσι για να μην ξεχνάμε ότι και οι αγαπητοί φίλοι και 
σύμμαχοί μας έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον τρόπο 

ζωής που ακολουθούμε. Είμαι βέβαιος ότι η κάμερα ασφαλείας 

της πρεσβείας αποτύπωσε την αντιδραστική κίνησή μου και στα 

σίγουρα καταχωρήθηκα στα αρχεία της CIA ως εχθρός των Ηνω-
μένων Πολιτειών Αμερικής. 

Στο ύψος της Ρηγίλλης ρίχνω άλλη μία. Εκεί δεν υπάρχει 
φόβος. Ούτε στην Χαριλάου Τρικούπη, ούτε στην Πλατεία Κου-
μουνδούρου, ούτε καν στον Περισσό. Ο περήφανος ελληνικός λα-
ός, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών, κοιμάται τον ύπνο 
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του δικαίου. Λίγο πριν από τις εκλογές ξυπνάν όλοι μαζί και μετά 

από αυτές ο λήθαργος συνεχίζεται, σαν ένα κακό όνειρο που διέ-
κοψε για μια στιγμή το δίκαιο ύπνο τους. Δεν θα ξαναμπώ σε αυ-
τό το κόλπο, τώρα έχω ξυπνήσει οριστικώς και αμετακλήτως. Ο 

κανόνας είναι εδώ, ενωμένος δυνατός.  

Παρκάρω στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος του Νέου Κό-
σμου λίγα μέτρα πιο μακριά από το σπίτι του Παναγιώτη. 

Κτυπάω το κουδούνι με μια τρελή ανυπομονησία. Είμαι σί-
γουρος ότι θα πετάξει από την χαρά του μόλις του διηγηθώ τα 

γεγονότα της μπάρας. Ο Παναγιώτης ανοίγει κρατώντας ένα πο-
τήρι ουίσκι στο χέρι. Μια μουσική ακούγεται από το βάθος του 

δωματίου, μαζί με γέλια και φωνές. Όπα, έχω την υποψία ότι ένα 

μικρό πάρτι λαμβάνει χώρα εδώ μέσα. 

Ο Παναγής ανοίγει την αγκαλιά του και προσγειώνει το 

αριστερό του χέρι στον ώμο μου τραβώντας με προς τα μέσα. 

«Καλώς τον», λέει με μεθυσμένα λόγια. «Μήπως ήρθα σε ακατάλ-
ληλη στιγμή;» τον ρωτώ, δεν γνωρίζω αν πραγματικά είναι πάρτι 
ή απλά μια συνεστίαση, ή για να πάω σε πιο χυδαία μονοπάτια 

μια εν εξελίξει παρτούζα. «Ήρθες στην πιο κατάλληλη!» μου απα-
ντά με ενθουσιασμό και ένα χαμόγελο σχηματίζεται στα χείλη 
του. Προχωρώ προς το σαλόνι-καθιστικό-υπνοδωμάτιο και βλέπω 

καμιά δεκαριά άτομα να συζητάνε μεγαλοφώνως και να γελάνε. 

Προφανώς είναι όλοι «πίτα». Ο Παναγιώτης με παρουσιάζει στην 

παρέα με επίσημο ύφος και σε στάση προσοχής, όσο ίσια δηλαδή 

μπορεί να σταθεί, σαν τον «εμπνευστή». Πιάνω το νόημα, χαιρετί-
ζω το πλήθος σαν τον αείμνηστο λαοπλάνο σοσιαλό-κεντρό-

καπιταλιστή πολιτικό, κουνώντας το χέρι μου. Με υποδέχονται μ’ 

ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Μού λένε τα ονόματά τους, αλ-
λά δεν μπορώ να συγκρατήσω κανένα από αυτά και κάνουν χώρο 
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για να καθίσω. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν ένα 

κοινό χαρακτηριστικό. Τους κανόνες. 

Ξεχνάω αυτά που θέλω να πω στον Παναγιώτη και παρα-
σύρομαι σε αυτό το όμορφο γαϊτανάκι χαράς και φιλοσοφίας. 

Είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι έχει σχηματιστεί ένας πυρή-
νας. Είναι η τρίτη φορά που βλέπω στην πράξη να ακολουθείται η 

θεωρία μου και είναι η πολλοστή φορά που η ευτυχία κατακλύζει 
όλο μου το είναι. 

Τα παγάκια, οι ξηροί καρποί, τα ποτήρια και το ποτό γυρί-
ζουν συνεχώς σε ένα αόρατο κύκλο κάνοντας τους παρευρισκό-
μενους λεπτό με το λεπτό, ώρα με την ώρα να έρχονται όλο και 
πιο κοντά.  

Ζω την κάθε στιγμή μοναδικά σαν να είναι η τελευταία 
στην γη. Αν πέθαινα αυτό το δευτερόλεπτο δεν θα με πείραζε! 

Γιατί θα είχα προλάβει να γιατρέψω όλο αυτόν τον πόνο που είχα 

συσσωρεύσει μέσα στην καρδιά μου.  

Με θολωμένο το μυαλό και τις αισθήσεις οδηγώ προς το 

σπίτι. Στο τελευταίο φανάρι, τριακόσια μέτρα πριν το κρεβάτι 
μου ένα μαύρο αυτοκίνητο σταματά δίπλα μου. Κοιτάζω ασυναί-
σθητα. Μια πριγκίπισσα βγαλμένη από τα μεσαιωνικά παραμύθια 

κάθεται μπροστά από το τιμόνι. Πιάνει το βλέμμα μου και με μια 

αίσθηση αποστροφής γυρνάει από την άλλη πλευρά. Σίγουρα δεν 

είμαι ο τύπος της, αλλά και να ήμουν ποια η πιθανότητα να γνω-
ριστούμε; Μία στο εκατομμύριο;  

Βάζω τα κλειδιά πίσω από την πόρτα και ξεντύνομαι βια-
στικά. Ο ύπνος έχει έρθει με γρήγορα βήματα. Ίσα που προλαβαί-
νω για μην κοιμηθώ στο πάτωμα. Κλείνω τα βλέφαρα. Ο εγκέφα-
λός μου είναι έτοιμος να παράγει το πρώτο όνειρο της νύκτας.  

Βρίσκομαι σε ένα τεράστιο λιβάδι. Είμαι ντυμένος με μια 
λευκή ρόμπα και περπατάω ξυπόλητος στο απαλό γρασίδι. Ο John 
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Lennon, σκαρφαλωμένος σε ένα πλάτανο τραγουδάει το “imagine” 
και η καρδιά μου γεμίζει μουσικές, αισθήματα, χρώματα. Πινελιές 
ροζ, λευκού, απαλού μοβ και κίτρινου σαν αυτό που χρησιμοποίησε 
ο Βαν Κονγκ στα χρυσάνθεμά του, είναι τα χρώματα που συνθέ-
τουν αυτό το τόσο ευχάριστο μα και τόσο απροσδιόριστο τοπίο. 

Κάτω και δεξιά από τις πατούσες του John παρατηρώ μια 
οικεία θηλυκή φατσούλα. Μου χαμογελάει το ίδιο κάνω και εγώ. 
Την παρατηρώ πιο προσεκτικά. Χμ, είναι η πριγκίπισσα του «φανα-
ριού». Πλησιάζω με τα χέρια ανοικτά προς το μέρος της. «Πώς σε 
λένε;» την ρωτάω. Και μου απαντά με το πιο τέλειο χαμόγελο που 
έχω δει στον ύπνο μου ή στον ξύπνιο μου: «Άσε την μοίρα να στο 
πει». «Γιατί όχι τώρα;» ρωτάω αλλά δεν προλαβαίνω να πάρω απά-
ντηση. Η μορφή της σβήνει και μένω έκπληκτος να κοιτάζω τα πο-
δάρια του ¼ των Beatles. 

Το όνειρο εξαφανίζεται. Στο μυαλό μου και σίγουρα από 

κάπου μακριά ακούγονται οι τελευταίες νότες του τραγουδιού 

και ξαφνικά αυτή η υπέροχη μελωδία της ευτυχίας σταματά. Τη 

θέση της παίρνει ο σπαστικότερος ήχος που υπάρχει στον κόσμο. 

Το κουδούνισμα του ξυπνητηριού. Ό ήχος που σου δηλώνει ότι 
άλλη μια μέρα σε περιμένει. Τώρα αν θα είναι άθλια ή υπέροχη 

εξαρτάται από σένα. Εσύ είσαι αυτός που θα δεις το ποτήρι μισο-
γεμάτο ή μισοάδειο. Το μόνο πρόβλημα είναι αν το ποτήρι είναι 
άδειο και εσύ το βλέπεις γεμάτο. Τότε δικέ μου μάλλον πρέπει να 

κάνεις μια επίσκεψη μικρής ή μακράς διαρκείας από κάποιο ευα-
γές ψυχιατρικό άσυλο ή αν έχεις την οικονομική δυνατότητα να 
αφήσεις τα ευρώ σου σε κάποιο ανάκλιντρο διεθνούς φήμης ψυ-
χαναλυτή που κατά πάσα πιθανότητα είναι περισσότερο τρελός 

από σένα. 
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
 
210 82678950 
 

Λαμίας 32 Νέα Κηφισιά 
n.nektariou@ekdoseisnektariou.yahoo.gr 
 

 

 

Στόχοι 
Να καταφέρει να χτυπήσει τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους α-
νακαλύπτοντας ένα παγκόσμιο λογοτεχνικό ταλέντο. Μέχρι να το 

βρει να ξεζουμίζει συγγραφείς δίνοντας τους όσο το δυνατόν χα-
μηλότερο ποσοστό συγγραφικών δικαιωμάτων. Να παίρνει λε-
φτά (όσα περισσότερα μπορεί) από ψώνια που νομίζουν ότι είναι 
συγγραφείς για να εκδίδει τα έργα τους, που είναι μαθηματικά 

βέβαιο ότι θα αποτύχουν σε επίπεδο πωλήσεων. 
 

Εκπαίδευση 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  -  ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΣ  1985)  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ  (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  - ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΣ  1987) 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  -  ΜΑΡ-
ΤΙΟΣ  1988) 

MICROSOFT OFFICE (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  -  ΜΑΡΤΙΟΣ  2000) 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΜΑΚΕΤΑΣ  -  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  (ΜΑΙΟΣ  - Ι-
ΟΥΝΙΟΣ  2001) 
 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  12ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
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 Έχει καταφέρει βασικά να επιβιώνει κάνοντας λαμογιές στην 

εφορία και ρίχνοντας τους συγγραφείς. 

 Έχει καταφέρει να κάνει «κονέ» με το υπουργείο Πολιτισμού 

και να εκδίδει μικρό μέρος των εκδόσεων. 

 Έχει καταφέρει να παντρευτεί μια ξεπεσμένη αριστοκράτισσα 

και να μετακομίσει από το Περιστέρι στην Νέα Κηφισιά. Πή-
γαινε για τα πολλά, αλλά τελικά βολεύτηκε με ένα τριάρι. 

 Έχει καταφέρει να κάνει όλες τις εργασίες που απαιτούνται 
για την έκδοση ενός βιβλίου μόνος του και έτσι να εξοικονο-
μεί χρήματα. 

 Έχει καταφέρει να κόψει τα ναρκωτικά και τα παλιά πάρε 

δώσε με την ασφάλεια. 
 

Εμπειρία 

1980 - 1985 | Ελαιοχρωματιστής   

Νεκτάριος  Νεκταρίου  ατομική  επ ιχείρηση  | Πλατεία  

Μπουρναζίου  4,  Περιστέρι  

Κύριο καθήκον του το βάψιμο εσωτερικών και εξωτερικών χώ-
ρων χωρίς φυσικά να εκδίδει αποδείξεις 

1985 - 1989 | Υπάλληλος  Βιβλιοπωλείου  

Δ .  Κορδελάς  & Σια  Ο .Ε .  | Τ .  Κένεντυ  18,  Περιστέρι  

Κύριο καθήκον του η παραλαβή βιβλίων, η τοποθέτησή τους στα 

ράφια, ανάλογα με το ποσό που πλήρωναν στο βιβλιοπωλείο οι 
εκδοτικοί οίκοι για να λάβουν την καλύτερη θέση. Επίσης η εξυ-
πηρέτηση των πελατών και η προώθηση σ’ αυτούς βιβλίων που 

είχαν μείνει για πολύ καιρό απούλητα. 

1989 - 1999 | Βοηθός  Υπευθύνου  Εκδόσεων   

Εκδοτικός  Οίκος  «Τηλέμαχος» | Κεντρικά  Γραφεία  Σό-
λωνος  32, Εξάρχεια  
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Κύριο καθήκον του η γνωριμία με τους άλλους εκδότες, μετα-
φραστές, συγγραφείς, επιμελητές για την χρησιμοποίηση τους σε 

μέλλοντα χρόνο. Επίσης το καθημερινό γλείψιμο του υπευθύνου 

προκειμένου να έχει την εύνοια του αφεντικού και δωρεάν βιβλία 

τα οποία αργότερα τα μεταπωλούσε στα «στοκατζίδικα» βιβλίων 

στην Ιπποκράτους. 

1999- έως  σήμερα  | Ιδιοκτήτης  Εκδόσεων  Νεκταρί-
ου  
Εκδόσεις  Νεκταρίου  | Ναυαρίνου  2 ,  Εξάρχεια  

Πρώτο μέλημα η εξεύρεση νέων και κατά προτίμηση πλούσιων 

υποψηφίων συγγραφέων, ώστε να λύσουν το βιοποριστικό πρό-
βλημα το δικό του και το καλλιτεχνικό κόλλημα το δικό τους. Πα-
ράλληλα η διείσδυση στα άδυτα του κρατικού μηχανισμού ώστε 
να κερδίσει και άλλες εκδόσεις ή στην χειρότερη άτοκες επιχορη-
γήσεις. 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (πλεονεκτήματα) 

Ευέλικτος  
Προσαρμοστικός  
Επίμονος  

Κοινωνικός 
Άμεσος  
Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (μειονεκτήματα) 

Συμβατικός με πρόσωπα και καταστάσεις 

Ανοιχτός στις προκλήσεις 

Αληθινός στα συναισθήματα του (μερικές φορές)  
 

Το γεγονός που τον έκανε περήφανο 

Η έκδοση του πρώτου βιβλίου από τον εκδοτικό του οίκο και 
ταυτόχρονα το πρώτο «δάγκωμα» σε συγγραφέα. 
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Το γεγονός που τον έκανε να ντρέπεται 
Η απόδοση του πρώτου συγγραφικού δικαιώματος που το πλή-
ρωσε πολύ ακριβά. Έκανε να βγει από το σπίτι του πάνω από ένα 

μήνα, διότι δεν μπόρεσε να συγχωρέσει στον εαυτό του ότι βρέ-
θηκε άνθρωπος (και μάλιστα συγγραφέας) που τον έπιασε κορόι-
δο. 
 

Χόμπι 
Ολυμπιακός 

Εκθέσεις βιβλίων 
Ευρωπαϊκός κινηματογράφος 

Βραδιές ποίησης 
Internet 
 
 
 
  

7. 
 

Η πόλη ξυπνάει, ντυμένη στα λευκά. Δεν έχουν περάσει οι πέντε 

πρώτες μέρες του Νοεμβρίου και επικρατούν πολικές συνθήκες. Ο 

καιρός έχει τρελαθεί, όπως και όλοι οι κάτοικοι αυτής της πόλης. 

Ντύνομαι σαν κρεμμύδι και με το κεφάλι βαρύ από τη χθεσινή 

κραιπάλη ετοιμάζομαι να πάω στο «κρεματόριο». Σε όλη τη δια-
δρομή σκέφτομαι συνεχώς πράγματα άσχετα, όπως οι περισσό-
τεροι όταν πηγαίνουν κάθε πρωινό στην δουλειά τους. Στο φανά-
ρι του Hilton μια ιδέα φτερουγίζει και έρχεται να αναπαυθεί στο 

κεφάλι μου. Αν οι κανόνες, τυπώνονταν; Και μάθαιναν όλοι για 

αυτούς; «Καλή η σκέψη σου, μεγάλε, μου ψιθυρίζει στο αυτί ο ε-

αυτός μου αλλά που θα βρεις τους πόρους; Από τις τρεις και εξή-
ντα που σου δίνει ο φιλεύσπλαχνος εργοδότης σου;» Ανάβει πρά-
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σινο και αυτή η ιδέα ανοίγει τα φτερά της και εξαφανίζεται προς 

τον Υμηττό. Έχει αφήσει όμως τα αυγά της στη φωλιά του μυα-
λού μου. 

Φτάνω στο «Νταχάου» και είμαι έτοιμος να καταρρεύσω. 

Ευτυχώς γνωρίζω πώς θα ξεπεράσω αυτή την κατάσταση. Τρεις 

ασπιρίνες παρέα με τρεις φραπέδες είναι το μόνο γιατρικό. 

Ανοίγω υπολογιστές, τεφτέρια και τα λοιπά σύνεργα. Τα 

κοιτάζω όπως ένας αναλφάβητος μια εγκυκλοπαίδεια. Οι υπόλοι-
ποι συνάδελφοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχω όρεξη για τίποτα. Δεν 

αντιδρά κανείς τους. Έχουν μάθει τους κανόνες, τους εφαρμό-
ζουν και επιτέλους κατανοούν.  

Ο Γιώργος με πλησιάζει. «Σε ζητάει ένας κύριος», κάνει. 
«Δεν έχω καμία όρεξη», του απαντώ καθώς ανακατεύω με το κα-
λαμάκι τον καφέ μου. «Μάλλον δεν πρόκειται για δουλειά της ε-
πιχείρησης», συνεχίζει και πριν προλάβω να του πω, πώς δεν με 

ενδιαφέρει καθόλου το όλο θέμα βλέπω ένα τύπο με κασκόλ, 

μουστάκι, πίπα και γυαλιά να στρογγυλοκάθεται μπροστά μου.  

«Καλημέρα κύριε Αλαγιάννη», κοιτώντας με βαθιά μέσα 

στα μάτια. 

«Καλημέρα», του απαντώ ενώ θέλω να πω: «Μπλέξαμε». 

«Ο λόγος που ήθελα να σας δω είναι αυτό εδώ» και βγάζει 
από την εσωτερική τσέπη του παλτού του ένα κινητό. 

«Δεν καταλαβαίνω, ξέρετε δεν είμαστε εταιρεία κινητής 

τηλεφωνίας», του απαντώ με ένα τόνο ειρωνείας. Μα καλά, τι 
σκατά έχω, μαλακομαγνήτη; σκέφτομαι την ώρα που εκείνος α-
νεπηρέαστος από το σχόλιο μου, συνεχίζει τον λογύδριό του. 

«Μη με περνάτε για χαζό. Είναι κρίμα», με μια μικρή, σί-
γουρα προσποιητή, απογοήτευση. 

«Δεν είπα κάτι τέτοιο», προσπαθώντας να αμυνθώ. 
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«Ναι αλλά το υπονοήσατε. Έτσι και αλλιώς δεν είναι άλ-
λωστε τόσο σημαντικό. Αυτό που μετράει είναι ότι χάρις σ’ αυτήν 

εφεύρεση κατάφερα να σας βρω», λέει θριαμβευτικά την στιγμή 

που ανάβει το τσιμπούκι του.  

«Δηλαδή;» προσπαθώντας να αποφύγω το ντουμάνι. 
«Έλαβα πριν από τρεις ημέρες ένα μήνυμα και ξέρετε τι 

έγραφε;» τεντώνοντας τα φρύδια του προς τα πάνω. 

«Όχι, πραγματικά», με αληθινή έκπληξη. 

«Τους 10 κανόνες», λέγοντας κάθε συλλαβή τόσο αργά που 

με βία κρατάω τον εαυτό μου να μην χασμουρηθεί. 
«Κατάλαβα. Και πώς με βρήκατε;» ρώτησα με πραγματικό 

ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν γίνει οι κανόνες 

τόσο δημοφιλείς.  

«Όποιος θέλει βρίσκει αυτό που ψάχνει! Έτσι δεν είναι;» με 

ύφος που σίγουρα δεν σηκώνει καμία αντίρρηση.  

«Ναι έτσι είναι. Και τι ακριβώς ζητάτε από εμένα;»  

«Πολύ απλά πράγματα. Είμαι εκδότης τοπικών περιοδικών 

και λογοτεχνικών βιβλίων και ακολουθώντας τον κανόνα νούμε-
ρο πέντε θα σας πω χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος, ότι θα με 

ενδιέφερε να εκδώσω σε ένα μικρό φυλλάδιο τις εντολές σας». 

«Θα πω το ναι, υπό έναν όρο». 

«Είμαι έτοιμος να ακούσω!»  

«Θα διανέμεται δωρεάν!» 

«Και το κέρδος;» 

«Δεν υπάρχει οικονομικό κέρδος μόνο ηθικό». 

Ο εκδότης βγάζει τα γυαλιά του και τα σκουπίζει, όχι γιατί 
είναι βρώμικα, αλλά επειδή θέλει να σκεφτεί τον όρο μου. Μερικά 

δευτερόλεπτα περνούν και απλώνοντας το χέρι μου λέει: «Έχετε 

δίκιο. Δεκτό». 
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Σηκώνομαι από την θέση μου και του σφίγγω το χέρι δυ-
νατά. Εκείνος τα χάνει και ξεπερνώντας το αρχικό ξάφνιασμα, 

μου δίνει την κάρτα του, λέγοντάς μου ότι πρώτη φορά στη ζωή 

του, τον χαιρέτησε κάποιος τόσο εγκάρδια. Του απαντώ ότι ο κα-
νόνας πέντε βρήκε για δεύτερη φορά εφαρμογή στην γνωριμία 

μας. 

Αποχωρεί χαϊδεύοντας το μουστάκι του και η μέρα μου 

συνεχίζεται με τον Γιώργο να ζητά πληροφορίες για τον περίεργο 

επισκέπτη. Του λέω μέσες - άκρες την ιστορία και είμαι σίγουρος 

ότι το νέο θα διαδοθεί με ταχύτητα φωτός. Έτσι όμως δεν είναι 
οι άνθρωποι; Πάντα θέλουν να μάθουν κάτι καινούριο, ας είναι 
και το πιο ασήμαντο πράγμα στον κόσμο. Αρκεί να το μάθουν, 

έτσι για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους. Κάπως έτσι δεν 

δημιουργήθηκαν και τα gossip περιοδικά; Από την ανάγκη των 

πολλών να μάθουν για τους λίγους. Να μπορέσουν να κοιτάξουν 

από την κλειδαρότρυπα την ζωή των «λίγων», των «διαφορετι-
κών» και μόλις αντιληφθούν κάτι διαφορετικό να το κριτικάρουν, 

να το στηλιτεύσουν, να το εκμαυλίσουν.  

Εγώ, ο Χάρης Αλαγιάννης, πρωτοπόρος των εκδοτικών 

πραγμάτων. Εγώ που δεν είχα διαβάσει ούτε μια λογοτεχνική σε-
λίδα στη ζωή μου. Το μόνο που είχα διαβάσει ήταν τα πανεπιστη-
μιακά συγγράμματα τα οποία βέβαια δεν ήταν και τα καλύτερα 

δυνατά. Τα κριτήρια πρόσληψης των λεκτόρων, των επίκουρων, 

των αναπληρωτών και των καθηγητών, ασαφή. Κάποιες φορές 

πάει κάπως έτσι. Ο φοιτητής γλείφει τον καθηγητή, γίνεται βοη-
θός του, μετά κάνει το μεταπτυχιακό του και το διδακτορικό του 

με εισηγητή τον μέντορά του και από δω παν και άλλοι. Ένας 

καινούριος καθηγητής έχει γεννηθεί με την αξία του. Βέβαια ο 

υποψήφιος καθηγητής μπορεί να επιλέξει πιο εύκολο δρόμο. Αφί-
σες για το κόμμα στην αρχή, πρόεδρος της φοιτητικής παράταξης 
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στη συνέχεια, πολιτικό βύσμα για το μεταπτυχιακό και η θέση 

του επίκουρου ή του λέκτορα του ανήκει. Και άσε τους υπόλοι-
πους να λιώνουν πάνω από τα βιβλία και να ονειρεύονται την α-
καδημαϊκή καριέρα που ποτέ δεν πρόκειται να έρθει. 

Δεν έχω καλύτερη γνώμη για τους συγγραφείς λογοτεχνί-
ας και τους εκδότες. Αλλά δεν γνωρίζω τον χώρο. Τους πανεπι-
στημιακούς όμως τους είχα φάει στη μάπα οκτώ χρόνια. Έχω ά-
ποψη και γνωρίζω δύο - τρία φυντάνια που έχουν γίνει λέκτορες 

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Κοιτάζω την κάρτα που μου άφησε. «Νεκτάριος Νεκταρίου, 
γενικές εκδόσεις, Ζωοδόχου Πηγής 34, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-
38452145». Ό,τι είναι να ’ρθει καλώς να ορίσει, σκέφτομαι και δεν 

βάζω το μυαλό μου να φτιάξει περίεργα σενάρια και θεωρίες.  

Μιλάω στο τηλέφωνο με τους κολλητούς. Συμφωνούν. Αλ-
λά κρατάνε μια επιφύλαξη, για το όλο εγχείρημα. Τους καταλα-
βαίνω. Δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία μιας πανελλήνιας 

δημοσιότητας. Πολλοί είναι αυτοί που δεν βλέπουν με καλό μάτι 
τους δέκα κανόνες. Δεν μιλάω για τους απλούς καθημερινούς αν-
θρώπους, αλλά για τους άλλους, τους λίγους, αυτούς που εμφανί-
ζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στα διάφορα έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα και επιβάλλουν απόψεις, τάσεις, γνώμες. Οι δέ-
κα κανόνες θα τους χαλάσουν, τα επί χρόνια καλοδουλεμένα σχέ-
δια τους. Η πίτα (οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, όπως θέλετε 

πείτε την) θα μοιραστεί σε περισσότερα κομμάτια και αυτό δεν 

το θέλουν. Και είναι χοντροί με ξεχειλωμένα στομάχια και το μό-
νο που σκέφτονται είναι πως θα φάνε περισσότερο, μη διστάζο-
ντας να σκοτώσουν (μεταφορικά και κυριολεκτικά) και το διπλα-
νό συνδαιτυμόνα τους ώστε να φάνε και το δικό του κομμάτι.  

Η εργασιακή ημέρα τελειώνει. Έχω ένα φοβερό πόνο στο 

στομάχι. Παραήταν πολλοί οι καφέδες που ήπια. Πρέπει να κόψω 
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ή τον καφέ ή τη δουλειά. Και τα δύο μαζί είναι θανατηφόρο δίδυ-
μο.  

Είμαι «κομμάτια». Το χθεσινό ξενύχτι, τα ποτά και η δου-
λειά (ή έστω αυτό που κάνω τις τελευταίες μέρες και θεωρείται 
δουλειά) με έχουν κάνει ερείπιο. Δεν είμαι ο πρώτος, ούτε βέβαια 

ο τελευταίος εργαζόμενος στην Αθήνα που βιώνει αυτό συναί-
σθημα. Χιλιάδες των χιλιάδων από εμάς καθημερινά δίνουμε ψυ-
χή και σώμα, κάνοντας δύο και τρεις δουλειές ώστε να τα βγά-
λουμε πέρα. Κάποτε είχα γνωρίσει έναν τύπο, ο οποίος δούλευε 

οκτώ με τέσσερις σε εταιρεία courier, πέντε με εννέα delivery σε πι-
τσαρία και τα σαββατοκύριακα γκαρσόνι σε κοσμική χασαποτα-
βέρνα στους πρόποδες της Πάρνηθας. Και είχε έρθει σε μένα για 

να του δώσω δάνειο. Δεν του έφταναν λέει τα χρήματα. Του έκα-
να δύο ερωτήσεις: Νούμερο ένα, πότε προλαβαίνεις να ζήσεις και 
νούμερο δύο πότε προλαβαίνεις να τα ξοδέψεις. Δεν μου απάντη-
σε. Τι να μου έλεγε δηλαδή; ότι είμαι μαλάκας, ότι δεν έχω πιάσει 
το νόημα της ζωής ή ότι από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί το σύ-
στημα με εκμεταλλεύεται προσφέροντας μου μεγάλες προσδοκίες 

και φρούδες ελπίδες; ότι με έχει μετατρέψει σε ένα καταναλωτικό 

γουρούνι που το μόνο που το ενδιαφέρει είναι πώς να αγοράσει 
πολυτελή αγαθά (ανάμεσα στα εργασιακά διαλείμματα) και να 

θεωρεί εαυτόν ένα μικρομεσαίο Μίδα; 

Και έτσι περνάει η ζωή μας μέσα στο ψέμα και την ρουτί-
να και χάνεται. Άσκοπα. Και πρέπει να σου συμβεί κάτι συνταρα-
κτικό, κάτι που θα σε βγάλει έξω από τις γαμημένες τις ισορροπί-
ες (που έχουν φροντίσει άλλοι να φτιάξουν για σένα, για το καλό 

σου φυσικά) ένας πόλεμος ή ένα μικρό «χαμούρεμα» με τον θά-
νατο σε κάποιο τροχαίο ατύχημα ή μια μεγάλη ιδέα που σκέφτη-
κες ή άκουσες και θέλεις να την ακολουθήσεις.  
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Και βγαίνεις το σαββατόβραδο, αν φυσικά δεν δουλεύεις 

να πιείς ένα ποτό - μολότοφ παρέα με την κοπελιά σου ή την γυ-
ναίκα σου ή με φίλους και στο δεύτερο «ξύδι», ίσως σου περάσει 
από το μυαλό ότι είσαι μόνος, πολύ μόνος στα αλήθεια, και αυτοί 
που είναι δίπλα σου δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα καλο-
στημένο κουκλοθέατρο και δυστυχώς είσαι μέρος αυτού του 
θιάσου, που δεν έχει τίποτα να πει ή να κάνει και απλά βυθίζεστε 

όλοι μαζί σε μια γλυκιά αποχαύνωση. Τραγικό.  

Γυρνώντας σπίτι σου νιώθεις κενός, νιώθεις ότι για άλλη 

μια μέρα βυθίστηκες πιο πολύ στην κινούμενη άμμο της χαμέρ-
πειας. Και όσο περισσότερο έχεις πιει, τόσο πιο έντονο είναι αυτό 

το feeling. Έχοντας πιαστεί από την λεκάνη κοιτάζεις την τρύπα 

και ξερνάς τα όνειρά σου, τις επιθυμίες σου, τα θέλω σου. Την ε-
πόμενη μέρα όταν το υποσυνείδητο σου έχει πια ηρεμήσει, ξανα-
γυρνάς στα ίδια σκατά. Και η ζωή συνεχίζεται. Είσαι πάλι έτοιμος 

να ανέβεις στην σκηνή και να παίξεις τον ρόλο που τόσο καλά 

σου έχουν μάθει. Αλλά βέβαια υπάρχει ελπίδα. Φτάνει να δεις τον 

εαυτό σου στον καθρέφτη και να ανοίξεις ένα μικρό διάλογο με 
το είδωλό σου. Και αν έχεις καθαρό μυαλό και καρδιά να είσαι 
σίγουρος ότι θα σου απαντήσει. Ή μπορεί ο μικρός θεός ή μικρός 

δαίμονας που κρύβεις μέσα σου να σου υπαγορεύσει το κείμενο 

της λύτρωσης. Ότι δηλαδή έγινε και στην περίπτωσή μου. Φτάνει 
να πιστέψεις, να πιστέψεις σε σένα και ίσως να πιστέψεις σε κάτι 
παράλογο, γιατί ίσως η λογική είναι αυτή που μας έχει φέρει σε 

αυτό το σημείο. Στο τελευταίο σκαλί πριν την πόρτα της Κόλα-
σης.  

Πέφτω με τα ρούχα στο κρεβάτι. Βλέπω μόνο ένα όνειρο. 

Ήμουν λέει, αρχιερέας σε μια φυλή σε ένα κρατίδιο της Αφρικής 

και όλοι ζήταγαν την γνώμη και τη συμβουλή μου. Όλα κύλαγαν 

φυσιολογικά μέχρι που ο μεγάλος αρχηγός είδε ότι είχα γίνει επι-
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κίνδυνος για την εξουσία του και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα 

βρέθηκα από την πολυτελή αχυρένια καλύβα μου σε ένα επίσης 

υπερπολυτελές καζάνι παρέα με καρότα, πατάτες και σέλινα. Οι 
υπεύθυνοι για το βράσιμό μου, ήταν οι ίδιοι που μια μέρα πριν με 

επευφημούσαν.  

Ξυπνώ μούσκεμα στον ιδρώτα. Κοιτάζω γύρω μου, όλα ε-
ντάξει, είμαι στο δωμάτιο μου, δεν βρίσκομαι μέσα σε χύτρα τα-
χύτητας, τα χειρότερα πέρασαν. Ευτυχώς αύριο είναι Παρασκευή.  

 
 
7 ½  
 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΒΥΖΑΚΗ 
 
210 9845451 
 

Πλειάδων 82 Παλαιό Φάληρο 
meni_v@gmail.com 
 

 

 

Στόχοι 
Να μπορέσει να βρει τον τέλειο σύντροφο. Όχι δεν θέλει λεφτά, 

δεν θέλει εξουσία, δεν θέλει να είναι ιδιαίτερα έξυπνο. Την ενδια-
φέρει να βρει ένα άνθρωπο βασικά ονειροπόλο. Με όραμα του 

έναν καλύτερο κόσμο για την παρασύρει μαζί του σε αυτό το ρο-
μαντικό ταξίδι που λέγεται ζωή. Δεν την ενδιαφέρει η επαγγελμα-
τική της σταδιοδρομία, ούτε να κάνει οικογένεια, ούτε όλα αυτά 

που μπορούν να συγκινήσουν τη σύγχρονη μεσοαστική Ελληνίδα. 

Το μόνο πρόβλημα με όλο αυτό είναι ότι κάθε φορά που μπλέκει 
με έναν τέτοιο τύπο δεν ξέρει αν αυτός είναι ο «εκλεκτός» με α-
ποτέλεσμα οι περισσότερες σχέσεις της να έχουν αυτοκτονήσει 



ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ 

70 

 

πηδώντας από το ροζ αεροπλάνο που είναι κλεισμένες στο κενό 

χωρίς αλεξίπτωτο. 
 

Εκπαίδευση 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  - ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΣ  1998)  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  - ΔΕ-
ΚΕΜΒΡΙΟΣ  1999) 
 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  3ου  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ESSEX UNIVERSITY - ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΕΟ-
ΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΠΟΛΕΩΝ  
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  M.S.A. ESSEX UNIVERSITY –  ΤΜΗΜΑ  

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  
ΚΑΤΟΧΟΣ  PROFICIENCY - UNIVERSITY OF MICHIGAN 
 

 Έχει καταφέρει βασικά να απογαλακτιστεί από την οικογέ-
νειά της από τα δέκα οκτώ της χρόνια. Όχι ότι ακόμα και σή-
μερα δεν τη ζαλίζουν με τις υστερίες τους. Αλλά εκείνη συνε-
χίζει να μην ενδίδει. 

 Έχει καταφέρει να δίνει το παρών σε κάθε κοινωνική εκδή-
λωση που αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, την προστασία 

του περιβάλλοντος, το δίκαιο εμπόριο. 

 Έχει καταφέρει να δουλεύει σε μια εταιρεία τεχνικών μελε-
τών, όποτε θέλει και όπως θέλει. Το μόνο πρόβλημα, αν αυτό 

θεωρείται πρόβλημα, είναι ότι και ο εργοδότης της, την πλη-
ρώνει όποτε εκείνος θέλει και όπως εκείνος θέλει. Μια δίκαιη 

συμφωνία. 

 Έχει καταφέρει να συντηρείται με τα ελάχιστα. Και όταν δεν 

το καταφέρνει αυτό πάντα μπορεί να έρθει η επιταγή των γο-
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νέων από τον Ελληνικό Βορρά. Άσχετα βέβαια αν αυτό κατα-
στρατηγεί για λίγο (όσο διαρκεί η επιταγή) τον απογαλακτι-
σμό της. Ψιλά γράμματα. 

 Έχει πείσει τον εαυτό της ότι είναι κάτι μεταξύ μέλους των 

Ερυθρών Ταξιαρχιών και του Επαναστατικού Αγώνα, αλλά 

στα δύσκολα ίσως και να λιποψυχήσει. 
 

Εμπειρία 

1997 έως  σήμερα  | Υπάλληλος  Γραφείου  

Ιωάννης  Βουβός  Τεχνική  - Κατασκευαστική  Ανώνυμος  

Εταιρεία  | Λ .  Δεκελείας  46, Νέα  Φιλαδέλφεια .  

Κύρια εργασία της, όποτε φυσικά πηγαίνει, το χαμαλίκι στις κατά 

τόπους πολεοδομίες, ο σχεδιασμός κατόψεων, προσόψεων, η 

πληρωμή των εργατών που εργάζονται στα υπό ανέγερση κτίρια 

της εταιρείας. 
 

Επίθετα που την χαρακτηρίζουν (πλεονεκτήματα) 

Ρομαντική  
Ανεξάρτητη (όχι πάντα) 

Εκκεντρική (με την καλή έννοια)  

Συμπονετική (ανάλογα με τα πρόσωπα και τις καταστάσεις) 

Απρόβλεπτη  
 

Επίθετα που την χαρακτηρίζουν (μειονεκτήματα) 

Φυγόπονη  

Καιροσκόπος (μερικές φορές) 

Ισχυρογνώμων 
Επιπόλαια (μερικές φορές) 

Απρόβλεπτη  
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Το γεγονός που την έκανε περήφανη 

Η πρώτη της διαδήλωση για την γενοκτονία των Αρμενίων. Ακο-
λούθως, η διαδήλωση για τα πυρηνικά όπλα, η διαδήλωση για τα 

δικαιώματα των οικονομικών μεταναστών στην χώρα μας, η δια-
δήλωση για τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα των οικοδόμων, η 

διαδήλωση των… 
 

Το γεγονός που την έκανε να ντρέπεται 
Το ότι ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο υποφέ-
ρουν, εκείνη καταφέρνει να τα βγάζει πέρα με τον έναν ή τον άλ-
λον τρόπο. 
 

Χόμπι 
Ζωγραφική 
Φωτογραφία 
Βραδιές με το σύλλογο κακοποιημένων γυναικών 

Εκδρομές στις φυλακές με το σύλλογο για τον αποφυλάκιση των 

πολιτικών κρατουμένων 

Ταξίδια σε όλον τον κόσμο προσφέροντας εθελοντική εργασία. 
 
 
 

8. 
 

Παρασκευή λοιπόν. Η καλύτερη μέρα του πενθήμερου μισθωτού 

σκλάβου. Περιμένει πώς και πώς αυτή μέρα για να ξεκουραστεί, 
να βγει, να διασκεδάσει. Από τη Δευτέρα όλοι σκέφτονται πέντε 

μέρες μετά. Το ΠΣΚ, το άλλοθι του εργασιακού βιασμού. «Είμαι 
αθώος κύριε Πρόεδρε, εγώ σε αυτόν τον τιποτένιο εργάτη του 

έδωσα δυόμισι μέρες να ξεκουραστεί και αυτός μου ζητά αύξηση, 

δεν έπρεπε να τον απολύσω για την αχαριστία του;» απολογείται 
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με λυπησιάρικο ύφος στον φανταστικό δικαστή το αφεντικό. 

«Καλώς έκανες», απαντά θριαμβευτικά ο δικαστικός. Και συνεχί-
ζει: «Αθώος! Εργάτη καταδικάζεσαι, σε αιώνια σκλαβιά με μερο-
κάματο δέκα ευρώ, χωρίς υπερωρίες, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, 

χωρίς σύνταξη, μέχρι να πεθάνεις θα δουλεύεις για αυτό το άξιο 

τέκνο της πατρίδος. Λύεται η συνεδρίαση». 

Ένα μικρό σενάριο αφιερωμένο εξαιρετικά στην κοινωνι-
κή αναλγησία. Τίτλος του: «Περιμένοντας το θάνατο». 

Στη δουλειά όλοι είναι κεφάτοι. Ίσως είναι κεφάτοι επειδή 

πραγματικά ακολουθούν τους κανόνες. Ίσως (και μάλλον το πι-
θανότερο) επειδή είναι η μέρα. Δεν σκέφτονται όμως ότι σε τρεις 

μέρες η Δευτέρα τους περιμένει κρατώντας το μαστίγιο για να 

τους μαστιγώσει χωρίς οίκτο. Ή πιο απλά περιμένοντας την Πα-
ρασκευή χάνουν το νόημα της ζωής. Χαίρονται αντί να λυπούνται 
που άφησαν άλλες πέντε μέρες από τη ζωή τους να πάνε χαμένες.  

Στο γραφείο μου γίνεται πανικός. Οι μέρες που κανείς δεν 

με ενοχλούσε προσπαθούν να κρυφτούν και να χαθούν οριστικά 

στη λήθη του χρόνου. Τα χαρτιά, οι πελάτες, τα τηλέφωνα έρχο-
νται κατά κύματα. Δεν είμαι καλός στο κολύμπι. Πνίγομαι. Νιώθω 

να πνίγομαι. Όσο και αν έχω χαλαρώσει και έχω αλλάξει στάση 

ζωής, μετά τους κανόνες, το σύστημα είναι πάντα δίπλα μου, έ-
τοιμο να με καταβροχθίσει και να με χωνέψει, αρκεί για μια στιγ-
μή να ξεχαστώ. 

Έχω «ξεχάσει» το νούμερο πέντε. Ασχολήσου με πράγματα 
που θα σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο. Δεν ξέρω ακόμη ποια 

μπορεί να είναι αυτά, αλλά είμαι σίγουρος για αυτά που δεν μου 

αρέσουν. Δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά, δεν την μπορώ δεν την 

αντέχω, θα τρελαθώ. Πονάνε τα μηνίγγια μου. Κάπου έχω διαβά-
σει ότι κάπως έτσι ξεκινάει η τρέλα.  



ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ 

74 

 

Μια νοητή μπουρού χτυπάει. Λήξη βάρδιας. Όλοι φεύγουν 

του σκοτωμού. Δεν βλέπω στα πρόσωπά τους τη λάμψη που μπο-
ρούν να δώσουν οι κανόνες. Μάλλον πρέπει να ακυρώσω τις ευ-
χάριστες σκέψεις που έκανα για αυτούς όταν έμαθα ότι έμαθαν 

για την ύπαρξη των κανόνων. Μάλλον ήταν άδικος ο κόπος του 

Γιώργου. Δεν πειράζει. Για να σωθείς πρέπει να το θέλεις κιόλας. 

Μένει πίσω μόνο Γιώργος κι εγώ. Έχουμε ακόμη πολλή 

δουλειά να κάνουμε. Αν ήθελα θα την είχα κάνει και εγώ με ελα-
φρά πηδηματάκια, είπαμε οι κανόνες. Αλλά να ο Γιώργος, επειδή 

έχει φιλότιμο και αγαθοσύνη, δηλαδή το τέλειο θύμα, έχει χωθεί 
από το διευθυντή. Πιστεύει και αυτός στους κανόνες, αλλά η με-
τάβαση δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα για αυτόν. Δεν είναι εύκολο 

από κουνούπι να γίνεις λιοντάρι.  
Κάνουμε αρχειοθέτηση (μια λέξη που είμαι σίγουρος ότι 

μισεί η πλειοψηφία των Ελλήνων εργαζομένων με αυτές τις δαι-
δαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που υπάρχουν και μόνο 

σκοπό έχουν να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο το μπουρδου-
κλωμένο χάος που επικρατεί σε κάθε γραφείο του ιδιωτικού ή 

του δημόσιου τομέα) όλη την χαρτούρα της εβδομάδας. Έχουμε 

συγκεντρώσει στα γραφεία μας από δύο απίστευτου ύψους ντά-
νες, σχεδόν δεν φαινόμαστε, και προσπαθούμε να βάλουμε μια 

σειρά. Στη αρχή δεν ανταλλάσσουμε κουβέντα. Μόνο είμαστε 

σκυμμένοι στα γόνατα και ανοίγουμε κλασέρ, κάνουμε τρύπες με 

τον διακορευτή στα έγγραφα, κλείνουμε φακέλους, τους ανοί-
γουμε τους ξανακλείνουμε και με αυτά και με αυτά η ώρα πηγαί-
νει επτά.  

Ερείπια κλείνουμε την πόρτα πίσω μας αφού καληνυχτί-
ζουμε τη Βουλγάρα καθαρίστρια (που έχει έρθει στην Ελλάδα αρ-
κετά χρόνια πριν ψάχνοντας την πεθαμένη ελπίδα του υπαρκτού 
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σοσιαλισμού στην χώρα μας) τραβώντας ο καθένας για το σπίτι 
του. 

Έχουμε δύο μέρες μπροστά μας, δύο μέρες που ο καθένας 

θα έρθει αντιμέτωπος με την χαρά ή την θλίψη, με την σκέψη ή 

την λήθη, την ανύψωση ή την κατάρρευση.  

Άντε και καλή τύχη μάγκες, λοιπόν. Γιατί αυτή η γαμημένη 

ζωή θέλει τύχη και θάρρος και τόλμη για να επιβιώσεις και να 

μην τρελαθείς και να μην πηδήξεις ένα ήσυχο χειμωνιάτικο βράδυ 

από το μπαλκόνι σου και να μην ξοδέψεις τα δεκαπέντε λεπτά 

δημοσιότητας που σου αναλογούν στα πρωτοσέλιδα των εφημε-
ρίδων σαν ιδανικός αυτόχειρας. 

Βρίσκομαι στο γνωστό φανάρι λίγο πριν στρίψω για το 

σπίτι μου. Κοιτάζω όπως πάντα από συνήθεια στο διπλανό αυτο-
κίνητο. Και βλέπω, πάλι εκείνη που είχα δει μέρες πριν στο ίδιο 

σημείο. Τώρα που την βλέπω για δεύτερη φορά είναι ακόμη πιο 

ωραία και αυτή η γλυκιά θλίψη που έχει στα μάτια την κάνει α-
κόμη ομορφότερη. Κορίτσι μου γιατί είσαι θλιμμένη; Τι είναι αυτό 

που σου λείπει; Σχέση; Οικογένεια; Φίλοι; Ένταση; Πάθος; Ελπίδα; 

Έχεις αναρωτηθεί ότι στους περισσότερους από εμάς συμβαίνει 
το ίδιο; ακόμη και σε μένα που έχω βρει την άκρη του νήματος 

χάρις στους κανόνες, μου λείπουν πράγματα; Πόσο θα ήθελα να 

τα βρίσκαμε μαζί! Μια κρύα βραδιά καθισμένοι σε ένα από τα 

πολλά παγκάκια του Φλοίσβου, συζητώντας, γελώντας και περι-
μένοντας τη λύτρωση.  

Η άγνωστη αυτή τη φορά δεν γυρνάει το βλέμμα της αλ-
λού. Με κοιτάζει και νομίζω ότι με «σκανάρει» προσεκτικά. Αυτό 

κρατά μερικά δευτερόλεπτα. Η φωτογραφία μου έχει αποθηκευ-
θεί στον σκληρό της δίσκο. Τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω 

εγώ. Κατεβάζω το παράθυρο. Θέλω να της πω κάτι, μια εξυπνάδα, 

έστω ένα γεια. Δεν λέω τίποτα παρά κοιτάζω αμήχανος την ά-
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σφαλτο. Κλείνω πάλι το παράθυρο. Το φανάρι ανάβει και χανό-
μαστε.  

Σπίτι βάζω μια βότκα. Τη σκέφτομαι. Δεύτερη φορά, συ-
νάντηση σε λίγες μέρες σε αυτό το τεράστιο χάος που ονομάζου-
με πόλη των Αθηνών, δεν είναι απίστευτο; Μήπως η μοίρα θέλει 
να βρεθούμε; Στο δεύτερο ποτήρι έχω κάνει έρωτα μαζί της και 
στο τρίτο την έχω παντρευτεί. Πόσο μυστήριο πλάσμα είναι ο άν-
θρωπος; Αρκεί μια σκέψη, μια εικόνα και τα πάντα μπορεί ν’ αλ-
λάξουν. Το χθεσινό μαύρο γίνεται άσπρο και το ανάποδο.  

Το τηλέφωνο χτυπάει. Ο Παναγιώτης και ο Δημήτρης είναι 
στο δρόμο. Έρχονται προς το σπίτι μου. Προφανώς θέλουν να ε-
νημερωθούν λεπτομερώς για την συνάντηση με τον εκδότη.  

Τέταρτη βότκα. Πάω για ατομικό ρεκόρ. Περίεργη εφεύ-
ρεση το αλκοόλ. Είναι ικανό για το καλύτερο και για το χειρότερο 

ταυτόχρονα. Όταν πίνεις παραπάνω από το όριο σου νεκρώνεις 

όλες τις αντιστάσεις σου, το υποσυνείδητο σου βγαίνει από μέσα 

σου και κάθεται στην διπλανή καρέκλα. Αρχίζει και σου μιλάει. 
Σου λέει πράγματα που μόνο στα όνειρα μπορούν να ειπωθούν, 

σου θυμίζει παλιές καταστάσεις που έχεις βάλει την λογική να τις 

σβήσει από τον εγκέφαλό σου, σε πείθει ότι μπορείς να πετύχεις 

το ακατόρθωτο. Μεθυσμένος νομίζεις ότι είσαι ένας μικρός Θεός. 

Ξεσουρώνοντας ανακαλύπτεις πικρά ότι δεν είσαι τίποτα παρα-
πάνω από ένας τιποτένιος φτωχοδιάβολος.  

Ανοίγω την πόρτα και τους υποδέχομαι. Μπαίνουν με βια-
σύνη μέσα και πριν προλάβω να τους πω μια λέξη για τον εκδότη, 

με αρπάζουν από τις μασχάλες και με βγάζουν έξω. Δεν έχω την 

δύναμη να αντισταθώ. Προλαβαίνω να τους κάνω μια ερώτηση: 

«Πού πάμε;»  

«Θα δεις», μου απαντά γελώντας ο Παναγιώτης και παρέα 

με τον Δημήτρη με ρίχνουν στο πίσω κάθισμα.  
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Ο δρόμος μου φαίνεται ατελείωτος. Δέκα και τέταρτο και 
είμαστε στην Αττική οδό. Δέκα και μισή και πλησιάζουμε την Ε-
λευσίνα. Έντεκα και δεν ξέρω που είμαστε. Σε κάποιο σημείο της 

εθνικής κόβουμε δεξιά και βρισκόμαστε σε ένα χωματόδρομο. 

Κλείνω τα μάτια. Και που τα έχω ανοιχτά δεν βγάζω άκρη. Ας 

φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε και έπειτα τα ανοίγω. 

Νιώθω το κορμί μου βαρύ. Αποκοιμάμαι.  
Ένα σκούντημα στον ώμο μου δίνει το σήμα ότι φτάσαμε. 

Τα μάτια μου τσούζουν. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από ένα 

κτίριο που μοιάζει με αχυρώνα. Οι φίλοι περπατάνε προς τα εκεί. 
Τους ακολουθώ με βαριά βήματα, είμαι ακόμη μεθυσμένος. Δίνω 

τον πλούσιο μισθό μου για μια κόκα-κόλα. Αν ήμουν βασιλιάς θα 

έδινα το μισό μου βασίλειο για μπουκάλι ενάμιση λίτρου. Αλλά 

δεν είμαι. Είμαι ένας κακοπληρωμένος μικροαστός που έχει την 

ατυχία να κατοικεί στην Ελλάδα.  

Ο Παναγιώτης σπρώχνει την πόρτα. Μπαίνουμε μέσα και 
τα πάντα είναι σκοτεινά. Είμαι έτοιμος να πιστέψω ότι οι κολλη-
τοί μου μάλλον ετοιμάζονται να με δολοφονήσουν. Ίσως τελικά 

να μην τους άρεσαν και τόσο πολύ οι κανόνες μου. Έχω προετοι-
μαστεί να δεχθώ το μοιραίο χτύπημα στο σβέρκο από μια βαριά ή 

ένα τσεκούρι όταν ένα φτέρνισμα χαλάει όλη την ατμόσφαιρα 
θανάτου που έχω δημιουργήσει μέσα στο κεφάλι μου. Κοιτάζω 

προς τα μπροστά αλλά δεν βλέπω τίποτα. Ρωτάω τους υποψή-
φιους δολοφόνους μου τι ακριβώς γίνεται, αλλά εκείνοι δεν μου 

απαντούν. Τα πράγματα είναι δύσκολα. 

Ένα δυνατό φως πέφτει στα μάτια μου. Το φως του θανά-
του; Κλείνω ενστικτωδώς τα βλέφαρα και περιμένω να αντικρί-
σω την κλασική φιγούρα του Άγιου Πέτρου με τα κλειδιά της κα-
γκελόπορτας του παραδείσου στα χέρια. Περνάνε μερικά δευτε-
ρόλεπτα. Τίποτα. Αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει lunch-break και στον 
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παράδεισο. Ακούω χειροκροτήματα. Ίσως οι άγγελοι έχουν οργα-
νώσει μια μικρή υποδοχή για μένα. Ανοίγω τα ματόφυλλά μου. 

Δεκάδες άνθρωποι είναι μαζεμένοι στο χώρο. Τι γυρεύουν όλοι 
αυτοί εδώ; Δεν ξέρω, το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαι ζωντανός. Ο 

παράδεισος μπορεί να περιμένει. Συγγνώμη Άγιε Πέτρο, αλλά δεν 

έχει έρθει ακόμη η σειρά μου. Συγγνώμη φίλοι μου, που αμφέβα-
λα για εσάς έστω και για μια στιγμή. 

«Ξέρεις ποιοι είναι όλοι αυτοί;» με ρωτά ο Δημήτρης.  

«Όχι», απαντώ. 

«Είναι οι οπαδοί μας!» λέει ο Παναγιώτης υψώνοντας το 

χέρι και χαιρετώντας το πλήθος.  

«Μάλιστα. Και για ποιο λόγο είναι οπαδοί μας; Μήπως εί-
μαστε ροκ-σταρ και δεν το γνωρίζω ή έστω αρχηγοί κόμματος;» 

«Όλοι αυτοί έχουν πιστέψει σε εσένα και τις ιδέες σου», 

απαντά ο Παναγιώτης. 

«Πώς μαζεύτηκαν όλοι εδώ; Είναι δεκάδες, δεν μπορεί α-
πλά να έτυχε», συνεχίζοντας τις ερωτήσεις. Πραγματικά δεν μπο-
ρώ να καταλάβω τίποτα. 

«Δεν στο είχαμε πει. Ο Δημήτρης έφτιαξε μια ιστοσελίδα 

για τις δέκα εντολές». 

«Και μέσα από αυτό είπαμε να οργανώσουμε την πρώτη 

μας συγκέντρωση. Όλοι αυτοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα». 

«Και τώρα; Πρέπει κάτι να τους πω, έτσι δεν είναι;» ρωτάω 

γεμάτος άγχος και πανικό. 

Δεν ξέρω τι θέλουν να ακούσουν από εμένα. Δεν είμαι ρή-
τορας, ούτε δημαγωγός, ούτε καν πολιτικός, είμαι μια ασήμαντη 

ανθρώπινη κουκίδα, μέρος του ψηφιδωτού αυτής της χώρας. 

Πρέπει να αφήσω αυτήν την θέση και να γίνω μια μεγαλύτερη 

κουκίδα που ξεχωρίζει ανάμεσα στις άλλες; ή να αφήσω τα πράγ-
ματα όπως πρώτα; 



Άγγελος Χαριάτης 

79 

 

Μια φωνή από πού βγαίνει μέσα από το στομάχι μου μού 

ψιθυρίζει: «Αν δεν μιλήσεις τώρα, θα σκοτώσεις την ελπίδα». Κο-
ντοστέκομαι για λίγο και ανοίγω το στόμα μου. 

«Δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω. Το μόνο που ξέρω 

είναι ότι έχετε μαζευτεί εδώ, επειδή πιστεύετε στις δέκα εντολές. 

Ακολουθήστε τις κι αν σας βγάλουν κάπου έχει καλώς». 

Το πλήθος με χειροκροτεί. Θέλουν να συνεχίσω το λογύ-
δριο μου. Δεν έχω άλλα. Αυτό είναι. Κουνάω το χέρι μου και μια 

νεκρική σιωπή απλώνεται. Ο Παναγιώτης και ο Δημήτρης τρέ-
χουν προς τους οπαδούς. «Ας αρχίσει το πάρτι», φωνάζουν και 
μια μουσική funk απλώνεται στον χώρο. Κουτάκια μπύρας, φελλοί 
κρασιών και καπάκια βότκας ανοίγουν και όλα είναι πρίμα.  

Είμαι πάλι μεθυσμένος. Μια ομάδα πέντε-έξι ανθρώπων 

πλησιάζουν προς το μέρος μου. Χωρίς κουβέντα με πιάνουν από 

τα πόδια και έτσι πάνω στους ώμους τους κάνω το γύρο του 

θριάμβου. Είμαι ο ηγέτης τους. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι εγώ 

δεν θέλω να είμαι. Θέλω να βρω μια γωνιά να παρατήσω το με-
θυσμένο είναι μου και τίποτα παραπάνω. Σε δέκα λεπτά το μαρ-
τύριο τελειώνει. Αφού με γύρισαν σαν τον χρυσό μόσχο, τότε στα 

χρόνια του γέρου-Μωυσή, με παράτησαν στη γωνία που τόσο ε-
πιθυμούσα από την αρχή.  

Νιώθω ένα ζευγάρι μάτια να με παρακολουθεί. Είμαι σί-
γουρος ότι τα έχω ξαναδεί και μάλιστα πολύ πρόσφατα. Σαν α-
στραπή περνάνε από μπροστά μου στιγμιότυπα. Η πρώτη φορά 

στα φανάρια, η δεύτερη, τα όνειρα… Είναι αυτή η τόσο γνώστη 

άγνωστη. Προσπαθώ να σουλουπώσω το στραπατσαρισμένο από 

το αλκοόλ image μου. Έχοντας άγνοια κινδύνου την πλησιάζω.  

«Γεια σου, λοιπόν», της λέω ενώ καταβάλω μεγάλη προ-
σπάθεια για να σταθώ σωστά στα πόδια μου. 
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«Γεια σου και σε σένα», απαντά με ένα χαμόγελο που νομί-
ζω ότι γεμίζει όλο τον χώρο. 

«Έχουμε γνωριστεί, έστω και αν δεν έχουμε ανταλλάξει 
μια λέξη» και προσπαθώ να δείχνω cool και άνετος. Πράγμα που 

μάλλον δεν το καταφέρνω μιας και την βλέπω να προσπαθεί να 

κρατήσει με δυσκολία τα γέλια της. 

«Έχεις πιει λίγο παραπάνω από το όριο σου, δεν χρειάζεται 
να προσπαθείς να αποδείξεις το αντίθετο», λέει και λύνεται στα 

γέλια. 

«Έχεις δίκιο», λέω την ώρα που πέφτει το ποτήρι από τα 

χέρια μου. «Είμαι τύφλα. Το παραδέχομαι».  

«Καλά κάνεις. Πρέπει να βασίζουμε τις σχέσεις μας στην 

αλήθεια. Εσύ το είπες πρώτος». 

«Ναι. Πράγματι». 

«Δεν περίμενα ότι εσύ είσαι αυτός που έχει γράψει τις ε-
ντολές». 

«Και γιατί παρακαλώ δεν το περίμενες;» 

«Όταν σε είχα δει τη πρώτη φορά, είπα: Πω, πω τι τύπος 

είναι αυτός! Είναι τελείως σούπα». 

«Και γύρισες από την άλλη». 

«Ακριβώς». 

«Και τη δεύτερη;» 

«Τα πράματα ήταν σαφώς καλύτερα. Και σήμερα…» 

«Να με δεις εδώ σαν αρχηγό, ε; » 

«Ναι… Περίμενα κάποιον άλλο, δεν ξέρω ποιον, αλλά πά-
ντως όχι εσένα». 

«Δεν έχω μακριά μαλλιά, ούτε είμαι οργισμένο είδωλο, α-
πλά είμαι ένας μικροαστός που βρέθηκε βουτηγμένος μέσα στην 

απόγνωση» και κατεβάζω το κεφάλι μου σχεδόν απογοητευμέ-
νος. 
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Σιωπή. Την κοιτάζω στα μάτια και χάνομαι. Μπορώ να κά-
θομαι ώρες μπροστά της και να ταξιδεύω ως άλλος Φιλέας Φογκ 

στον κόσμο. Δεν χρειάζομαι ούτε τρένα, ούτε αεροπλάνα, ούτε 

βαπόρια, ούτε αερόστατα, το μόνο που χρειάζομαι είναι αυτά τα 

υπέροχα καστανά μάτια. Αν νιώσω κουρασμένος, δεν θέλω κρε-
βάτι, καρέκλα, καναπέ, μόνο να κάτσω για λίγο στο πάνω μέρος 

των χειλιών της, να αλαφρύνει το σώμα και να συνεχίσω. Αν δι-
ψάσω δεν θέλω νερό ας είναι από την καλύτερη πηγή του κό-
σμου, φτάνουν λίγα δάκρυα χαράς της για να με ξεδιψάσουν. Δεν 

πρόκειται να πεινάσω! Πεινάνε οι ερωτευμένοι; 
Σκύβω να την φιλήσω. Εκείνη με μια απαλή κίνηση του 

χεριού της με απωθεί. «Βιάζεσαι, πολύ», μου κάνει «ακόμα δεν 

σου έχω πει το όνομά μου». Έχει δίκιο. Μέσα σε λίγα λεπτά κα-
τάφερα να μεταμορφωθώ σε γουρούνι, σαν όλα τα γουρούνια 

που κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσά μας, στις λεωφόρους, στον 

εργασιακό χώρο, στα μπαρ, στις καφετέριες, ακόμη και μέσα στο 

ίδιο μας το σπίτι. Σαν όλους αυτούς τους αγχωμένους, απογοη-
τευμένους βλάκες που περιφέρουν αυτά τα γνωρίσματά τους από 

παρέα σε παρέα, από σπίτι σε σπίτι, από γκαλά σε γκαλά, προ-
σφέροντας στην κοινωνία, στους γνωστούς τους (γιατί δεν έχουν 

στα σίγουρα φίλους) και τους εαυτούς τους το απόλυτο τίποτα.  

Μου λέει το όνομά της. Μένη. Από το Μελπομένη. Πώς στο 

καλό η Μελπομένη μεταμορφώνεται σε Μένη, δεν μπορώ να το 

καταλάβω. Άλλο ένα σημείο των καιρών. Ό,τι έχουμε κληρονομή-
σει από το παρελθόν μας το πετάμε στα σκουπίδια για χάρη του 

εξευρωπαϊσμού μας. Φαίνεται ότι μας πέσανε βαριά τα τετρακό-
σια χρόνια τουρκιάς και θέλουμε να απαλλαχθούμε από όλα αυτά 

ακολουθώντας αμερικανικά πρότυπα. Μόνο που οι φίλοι μας οι 
Αμερικάνοι δεν μας έχουν πει καθαρά για όλα αυτά τα εγκλήματα 

που διαπράττουν καθημερινά εις το όνομα του Χριστού, της κα-
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θαρής αλήθειας και της ειρήνης. Δεν μας έχουν πει ότι οι μαύροι, 
οι Λατίνοι, οι Ασιάτες, οι Ιταλοί είναι για αυτούς κάτι κατώτερο 

από ζώα. Δεν μας έχουν πει ότι η γρήγορη ζωή, το γρήγορο φαγη-
τό και το γρήγορο σεξ έχουν αλλοτριώσει τα πάντα μέσα στην 

χώρα τους. Και εμείς οι απόγονοι των αρχαίων ελλήνων, η καθα-
ρή ρίζα, χωρίς να μετρήσουμε τα νόθα παιδιά που γεννήθηκαν 

από επιμιξίες μεταξύ Φράγκων, Τούρκων, Ρωμαίων, Αράβων, Σα-
ρακηνών, επιθυμούμε όσο τίποτα άλλο στον κόσμο να τους μοιά-
σουμε. Ανήκουστο. Σαν τον φτωχό που θέλει να μοιάσει στον 

πλούσιο, αλλά να πάρει μόνο την Πόρσε, τη βίλα στην νέα Ερυ-
θραία και την ιδιοκτησία μιας μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας. Δεν 

θέλει τίποτα από τη δυστυχία του, τη μιζέρια του, από το απόλυτο 

κενό του. Δεν μπορώ να μείνω απαθής σε αυτό. Δεν μπορώ να 

χωνέψω ότι οι ομοεθνείς μου (για να χρησιμοποιήσω ένα βαρύ-
γδουπο εθνικοσοσιαλιστικό motto) θέλουν να μοιάσουν σε αυτόν 

τον κλινικά νεκρό λαό που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το 

baseball (ένα από τα παιχνίδια μαζί με το cricket που δεν πρόκειται 
ποτέ να καταλάβω το νόημα του) το King-Berger και η coca- cola 
light.  

Ζητάω το νούμερο τού τηλεφώνου της. Μου το δίνει. Το 

μυαλό μου έχει φύγει. Έχει στρατοπεδεύσει στο τραπέζι που θα 

κάνουμε το πρώτο κοινό μας γεύμα, στο κρεβάτι του σπιτιού μου 

που θα καταλήξουμε μετά από μια νύχτα γεμάτη φιλιά και χαχα-
νητά, στο επόμενο πρωί που θα ξυπνήσει δίπλα μου και θα την 

έχω για τα καλά ερωτευτεί.  
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9. 

 
Επόμενη μέρα. Μόνο μια λέξη μπορεί να περιγράψει την κατά-
σταση την οποία βρίσκομαι. Φρίκη. Σηκώνομαι μετά βίας από το 

κρεβάτι και έρποντας σαν φίδι που έχει αποφασίσει να πεθάνει 
σε κάποια έρημο της Αριζόνας και πηγαίνω προς το μπάνιο. 

 Άπλυτος, αξύριστος, με μαύρους κύκλους κάτω από τα 

μάτια που σχεδόν φτάνουν στο κάτω μέρος των ρουθουνιών μου. 

Κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Ρίχνω μια μούντζα στον εαυτό μου 

για όλη την χθεσινή κραιπάλη και χώνω βαθιά το κεφάλι μου 

στην λεκάνη. Η μύτη μου είναι λίγα εκατοστά πάνω από τη μικρή 

λίμνη που κλείνει γύρω της η λεκάνη. Ξερνάω και ξεχνάω τα πά-
ντα από την χθεσινή νύχτα. Δύο μόνο κρατάω. Την εικόνα της 

Μελπομένης και την κάψα του κόσμου για μια καλύτερη ζωή, για 

ένα αληθινό όνειρο. 

Πέφτω πάλι σαν κούτσουρο, στο κρεβάτι. Θέλω να κοιμη-
θώ και να ονειρευτώ την Μελπομένη.  

Το κουδούνισμα του τηλεφώνου με βγάζει από τον λήθαρ-
γο που έχω πέσει. Ψάχνω και με τα πολλά βρίσκω το ακουστικό. 

Είναι ο Δημήτρης. Αρχίζει να μιλάει, για ιδέες, για επανάσταση, 

για χίλια δυο πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω λέξη και μάλ-
λον δεν θέλω να καταλάβω. Φίλε μου καλέ, καλέ μου φίλε Δημή-
τρη, μη βιάζεσαι. Τριάντα δύο χρόνια είμαστε σκλαβωμένοι και 
με την μια θέλεις εσύ τώρα να σπάσεις τα δεσμά και να τραβήξεις 

προς την ελευθερία; Δε γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Θέλει 
υπομονή και επιμονή. Μη βιάζεσαι. Θα σκοντάψεις και εσύ και 
όλοι μας. Και ξέρεις το έδαφος δεν έχει κάτω πούπουλα, παρά 

κοφτερά γυαλιά. Άμα πέσεις δεν θα έχεις, από τον πόνο, το κου-
ράγιο να μαζέψεις τα καταματωμένα κομμάτια σου. Άσε τον 

Μαρξ, τον Λένιν και τον Τρότσκι να αναπαυθούν εν ειρήνη. Μην 
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τους ξεθάβεις. Αν είναι, θα αναστηθούν από μόνοι τους, όταν ο 

κόσμος θα τους δώσει την ενέργεια για να πραγματοποιηθεί κάτι 
τέτοιο. Γιατί θα απογοητευθείς. Αντί για την εικόνα που έχεις συ-
ναντήσει στις φωτογραφίες, θα δεις κουφάρια με λιωμένες φαιές 

σάρκες και κόκαλα.  

Σηκώνομαι και ετοιμάζω ένα καλό μεσημεριανό-πρωινό. 

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι δεκαπέντε και τριάντα ένα και 
σαράντα δευτερόλεπτα. Από μικρός είχα μια πολύ καλή σχέση με 

τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής. Σχεδόν πάντα σηκω-
νόμουν μετά τις δύο το μεσημέρι. Εκτός από μια περίοδο, που α-
κόμη προσπαθώ να ξεχάσω, τότε που ο αγαπημένος μου πολυε-
θνικός οργανισμός είχε υποχρεώσει, εμένα και τους υπόλοιπους, 

σε εθελοντική βάση όπως είχε διατυπωθεί στο σχετικό έγγραφο 

προς τους υπαλλήλους, να εργαστούμε για την ανάπτυξη του ομί-
λου και τις δύο αυτές εξαιρετικές μέρες της εβδομάδας. Το μαρ-
τύριο συνεχίστηκε για κάμποσους μήνες, ώσπου, προφανώς ύ-
στερα από ανώνυμη καταγγελία, η επιθεώρηση εργασίας ήρθε, 

μας έπιασε στα πράσα, στην ουσία μάς έπιασε σκυμμένους πάνω 

από στοίβες εγγράφων και αφού επέβαλε ένα γενναίο πρόστιμο 

στα αγαπημένα μας αφεντικά, μας απελευθέρωσε από τα νοητά 

δεσμά μας.  

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι δεκαέξι και δύο και εί-
κοσι δευτερόλεπτα. Ώρα να τηλεφωνήσω στην Μελπομένη. Στην 

αρχή διστάζω, σαν τον αδιάβαστο μαθητή που δεν ξέρει αν θα 

πρέπει να πάει στο σχολείο ή να την κάνει κοπάνα. Όχι, δεν θα 

κάνω πίσω. 

 Μπορεί να ιδρώσω, να μπερδέψω τα λόγια μου, αλλά τη-
λέφωνο θα πάρω, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Χτυπάει μια φο-
ρά, δύο, τρεις, καμία απάντηση. Στην τέταρτη λίγο πριν την πλήρη 

απογοήτευση, ένα γλυκό και παιχνιδιάρικο «ναι» με ανεβάζει στα 
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σύννεφα. Καθισμένος οκλαδόν αναπαυτικά πάνω στο φανταστι-
κό ροζ-μαβί συννεφάκι μου της προτείνω να συναντηθούμε. Η 

απάντηση είναι θετική. Ραντεβού στις δέκα στην πλατεία Ηρώων, 

στον Ψυρρή. Θέλω να την δω απεγνωσμένα, σαν το μετανοημένο 

αμαρτωλό που ψάχνει τον προσωπικό του άγιο, ώστε να σβήσει 
όλες του τις αμαρτίες σε κλάσματα του δευτερολέπτου.  

Το βράδυ είμαι στημένος στην πλατεία και την περιμένω. 

Δέκα. Δέκα και πέντε. Δέκα και δέκα. Δέκα και τέταρτο. Η Μελπο-
μένη πουθενά. Κάθομαι σ’ αναμμένα κάρβουνα, νιώθω σαν πυρο-
βάτης, μόνο που εγώ καίγομαι, σε κάθε πόντο του κορμιού μου. 

Την ώρα που είμαι έτοιμος να βαρέσω μεταβολή κάνει την εμφά-
νισή της.  

Με μια λέξη «όνειρο». Τα πάντα πάνω της είναι μαγικά. Τα 

ίσια μαύρα της μαλλιά, τα τσακίρικα μάτια, το στητό κορμί. Ω, 

θέλω να ανακαλύψω κάθε σημείο του σώματός σου. Να βυθιστώ 

ανάμεσα στα στήθη σου και γλυκά-γλυκά να με πάρει ο ύπνος. 

Και ας μην ξυπνήσω ποτέ. Όταν θα έρθει ο θάνατος να με βρει, 
θέλω να με πετύχει ακριβώς εκεί. Ανάμεσα στην σχισμή που σχη-
ματίζουν τα στήθη σου. Δεν θα λυπηθώ καθόλου για την αναχώ-
ρηση μου προς το επέκεινα. Μόνο θα χαμογελάσω, θα πιάσω τον 

Χάρο από το χεράκι και θα τον ακολουθήσω σαν πιστό σκυλάκι, 
χωρίς κλάψες, οδυρμούς και κατάρες.  

Χαμογελάει λέγοντας: «Άργησα, λιγάκι ε;» και εγώ δεν α-
παντώ τίποτα. Έχω μείνει βουβός να κοιτάζω το τέλεια σμιλεμένο 

άγαλμα που μου μιλάει. Την πιάνω απαλά από τον ώμο και της 

λέω: «Πάμε στον Στράτο;»  

«Ποιον Στράτο;»  

«Θα δεις» και της κλείνω το μάτι.  
Το καφενεδάκι του Στράτου βρίσκεται κοντά στην Ερμού. 

Πέντε τραπέζια όλα και όλα. Λίγοι και καλοί μεζέδες και προπα-
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ντός καλή ρακή. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να κάνουν 

τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Δεν αρκούν μόνο πολυτελή αυτοκίνη-
τα, αχανείς επαύλεις και χρήμα με την σέσουλα. Μια ρακή, μια 

αληθινά καλή παρέα και ένα ζεστό μέρος είναι αρκετά για να 

βρεις συμπυκνωμένο το νόημα της ευτυχίας. 

Ο Στράτος μάς καλωσορίζει με ένα τεράστιο χαμόγελο. 

Καλώς τα παιδιά! Και το εννοεί. Δεν το λέει για να το πει. Είμαστε 

τυχεροί. Καθόμαστε στο τελευταίο αδειανό τραπέζι. Δίπλα στην 

κουζίνα. Δυο ποτηράκια γεμάτα ρακή έρχονται, έτσι για την καλή 

αρχή. Τσουγκρίζουμε και τα πίνουμε με τη μία. Στην υγειά μας! 

Μακάρι να είμαστε μαζί για πάντα. Ζητάω την πραγματική αγάπη. 

Είναι δύσκολο να βρεθεί, αλλά νομίζω ότι η Μελπομένη έχει την 

θέληση και την ικανότητα να μου την δώσει. Εγώ μπορώ να της 

την προσφέρω απλόχερα, χωρίς τροπικά, χρονικά, τοπικά, ποσο-
τικά, βεβαιωτικά, διστακτικά, αρνητικά επιρρήματα. Μόνο μια 

λέξη, έξι γράμματα, έ-ρ-ω-τ-α-ς ή αν προτιμάτε πέντε γράμματα, 

α-γ-ά-π-η.  

Παραγγέλνω τρία πιάτα και ένα μεγάλο καραφάκι. Αφήνω 

τις σκέψεις μου να φύγουν σαν καπνός μέσα από τον απορροφη-
τήρα του καφενείου και να διασκορπιστούν στην ατμόσφαιρα.  

Πρώτα φτάνει η ρακή. Γεμίζω τα ποτήρια. Πόσο θέλω αντί 
για ρακή να κυλάς εσύ στο σώμα μου. Δροσερή μα ταυτόχρονα 

καυτή, ηδονική μα κι επικίνδυνη.  

Μιλάμε για τους κανόνες. Για το τυχαίο διπλό συναπάντη-
μα μας στα φανάρια. Για την συνάντηση στον αχυρώνα, που ακό-
μη δεν ξέρω σε ποιο σημείο της Αττικής βρίσκεται. Η κουβέντα 

κυλάει καλά, το ίδιο και η ρακή. Δεύτερο καραφάκι και έχω αρχί-
σει να ζαλίζομαι. Καλύτερα έτσι, το αλκοόλ σε βοηθά να λύσεις 

τον κόμπο που πολλές φορές δένει σφιχτά την γλώσσα σου. Είναι 
δώρο Θεού. Δεν ξέρω ποιανού θεού. Του Γιαχβέ ή του Ήλιου ή 
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του Θορ ή του Δία. Δεν με ενδιαφέρει άλλωστε. Σημασία έχει ότι 
κάνει την δουλειά του. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε σε όλα τα 

πράγματα απαντήσεις. Στην τελική αν λύσουμε όλα μας τα ερω-
τήματα, ποιο το νόημα να ζούμε; Αν για παράδειγμα, εξιχνιάζαμε 

τον μυστήριο του Θανάτου και μπορούσαμε να ζήσουμε έπ’ άπει-
ρον, η ζωή δεν θα ήταν τόσο γλυκιά. Ή αν κάποιος μας έλεγε την 

ακριβή ημερομηνία του φευγιού μας από αυτόν τον πλανήτη, θα 

ζούσαμε κάθε μέρα σκεφτόμενοι την ημερομηνία λήξης μας. Τι 
πιο τραγικό από αυτό;  

Αυθόρμητα της πιάνω το χέρι. Απαλά, λες και χαϊδεύω κά-
ποιο ακριβό κομμάτι βελούδινου υφάσματος. Πόσο μαγική αί-
σθηση είναι αυτή. Εκείνη δεν τραβιέται. Αυτό είναι ένα πολύ καλό 

σημάδι, λέω στον εαυτό μου και εκείνος μου απαντά: «Πράγματι». 

Σκύβω προς το μέρος της και της ψιθυρίζω στο αυτί: «Θα μου ά-
ρεσε πάρα πολύ να ήμασταν μαζί!» Δεν μου απαντά. Θέλω πάλι να 

ρωτήσω τον εαυτό μου, αλλά δεν προλαβαίνω. Ένα φιλί έρχεται 
από το πουθενά και με απογειώνει. Αυτό κι αν ήταν η απάντηση 

σε όλα μου τα ερωτήματα. Ναι με θέλει! Ναι με θέλει! Ναι με θέ-
λει! Σηκώνω το χέρι και φωνάζω: «Στράτο κέρνα όλο το μαγαζί, 
ρακές!» «Ό,τι πεις αφεντικό!» και έχω σαλπάρει για το νησί της 

ευτυχίας. Δεν είχαμε ανταλλάξει πολλές κουβέντες, δεν είχαμε 

μοιραστεί πράγματα, δεν ήμασταν χρόνια γνωστοί, αλλά όλα αυ-
τά πολλές φορές δεν έχουν καμιά απολύτως σημασία. Αρκεί μια 

μικρή φλόγα για να πάρει φωτιά το είναι σου. 

Βγαίνουμε από το μαγαζί γεμάτοι από συναισθήματα. 

Πιασμένοι χέρι-χέρι βαδίζουμε προς το Μοναστηράκι. Τα πάντα 

μπορείς να δεις εδώ. Από την απόλυτη χαμέρπεια μέχρι την από-
λυτη χλιδή. Μια μεγάλη αλεστική μηχανή είναι τούτη εδώ η πλα-
τεία. Τσίκνα από σουβλάκια, τσίκνα από μπύρα, τσίκνα από ακρι-
βά αρώματα και απλυσιά μπαίνουν στα ρουθούνια μου. Μυρίζω 
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αχόρταγα γιατί μαζί με όλες αυτές τις ετερόκλητες μυρωδιές υ-
πάρχει και το άρωμα του κορμιού της. Σκύβω και την φιλώ. Δεν 

χρειάζομαι καμιά ρακή, κανένα ούζο ώστε να μεθύσω. Μου φτά-
νει μόνο που ακουμπάω τα χείλια της. Αυτά μου είναι αρκετά για 

να γίνω ένας τελειωμένος, ένας επώνυμος αλκοολικός.  

Εκείνη χαμογελά και ακουμπά πάνω μου. Θέλω να νιώσω 

το σώμα μου μέσα στο δικό της. Της το λέω χωρίς ντροπή. «Σα να 

παραβιάζεσαι, δεν νομίζεις;» Ναι έχει δίκιο. Παρασυρμένος από 

τον πόθο μου και τις δέκα εντολές έχω ξεχάσει την μαγεία του 

παιχνιδιού, αυτού που τελικά σε οδηγεί στο κρεβάτι ή στην καρέ-
κλα ή στο τραπέζι της κουζίνας ή όπου αλλού τα δύο κορμιά επι-
θυμούν. 

Η βραδιά τελειώνει. Με ένα φιλί αποχαιρετισμού. Ραντε-
βού την επόμενη μέρα. Τουλάχιστον αυτό ελπίζω. Έτσι λέμε λίγο 

πριν χωρίσουμε. Γλυκιά μου, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ 

απόψε. Στην οθόνη των βλεφάρων μου θα προβάλλεται μόνο μια 

ταινία, με πρωταγωνίστρια εσένα. 

Κυριακή πρωί. Δεν έχω κοιμηθεί, όπως προέβλεψα. Νομίζω 

ότι ο μοναδικός λόγος είναι η Μελπομένη. Υπάρχει και ακόμη έ-
νας. Έχω φτάσει στα όρια μου. Είναι η πρώτη φορά μετά από τό-
σα χρόνια εργασίας, που δεν θέλω να πάω με τίποτα την άλλη μέ-
ρα στην δουλειά. Οι κανόνες μού δείχνουν την πόρτα της εξόδου. 

Είμαι σε δίλημμα. Τώρα είναι η ώρα του μεγάλου ναι ή του μεγά-
λου όχι. Τα ποιήματα του Καβάφη είναι τα μόνα που συγκράτησα 

στο μυαλό μου από τα μαθητικά χρόνια. Γιατί τα έξι χρόνια στο 

γυμνάσιο και το λύκειο αποκόμισα το απόλυτο μηδέν. Κουρασμέ-
νοι καθηγητές να λένε κουρασμένα λόγια, κουρασμένοι μαθητές 

από κουρασμένες οικογένειες, με κουρασμένα από την πολλή κα-
τήχηση μυαλά, περίμεναν την λήξη των κουρασμένων μαθητικών 
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τριμήνων. Για να τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του, προς την ε-
πιτυχία ή την αποτυχία.  

Περνάω όλη μου την ώρα βλέποντας το ταβάνι. Σκέφτομαι 
μια την Μένη, μια το φευγιό από τις αγκαλιές του γενναιόδωρου 

πολυεθνικού οργανισμού.  

Το τηλέφωνο χτυπάει. Η Μελπομένη μού λέει ότι δεν θα 

βρεθούμε απόψε. Θλίβομαι για λίγο, αλλά μου περνάει πολύ γρή-
γορα. Έχει κολλήσει το μυαλό μου στο μεγάλο ναι και στο μεγάλο 

όχι.  
Βλέπω με κόκκινα σαν αίμα γράμματα τον δεύτερο κανόνα 

να πιάνει από την μια άκρη του τοίχου του δωματίου μου μέχρι 
την άλλη. Ένα αόρατο χαμόγελο διαγράφεται στο πρόσωπό μου. 

Ο κύριος Καβάφης σίγουρα θα ήθελε να ακολουθήσω το μεγάλο 
Ναι. Και αυτό πρόκειται να κάνω. Ναι στην ελευθερία, ναι στην 

απελευθέρωση από το γνωστό, όχι στην σκλαβιά, όχι πια άλλη 

μιζέρια.  

Περιμένω να έρθει η Δευτέρα. Δεύτερη βραδιά που δεν 

κλείνω μάτι. Το ξυπνητήρι κτυπάει στις έξι. Δεν έχει κανέναν που 

πρέπει να ξυπνήσει. Έχω ντυθεί με ό,τι καλύτερο διαθέτει η γκαρ-
νταρόμπα μου, έχω ξυριστεί κόντρα, έχω αρωματιστεί και έχω 

πιει δύο καφέδες. Με τόσες ετοιμασίες νιώθω ότι πάω σε κηδεία. 

Στην κηδεία του παρελθόντος μου.  

Για πρώτη φορά, έπειτα από την αλλαγή μου και την με-
ταμόρφωσή μου, είμαι στην ώρα μου. Οι περισσότεροι συνάδελ-
φοι παραξενεύονται. Μόνο ο Γιώργος φαίνεται σαν να έχει κατα-

λάβει κάτι και αυτό γιατί ο Γιώργος βλέπει με τα μάτια της καρ-
διάς. Γιώργο είσαι πραγματικά ο μόνος που θα μου λείψει πραγ-
ματικά. Όλοι οι υπόλοιποι; Ίσως ναι, ίσως όχι, μάλλον όχι, σίγου-
ρα όχι για να είμαι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό μου.  
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Ο κύριος Νικολάου φτάνει. Παρκάρει το πολυτελές αυτο-
κίνητό του (ένα αυτοκίνητο που οι περισσότεροι εκεί μέσα βλέ-
πουν και θα βλέπουν μόνο σε φωτογραφίες περιοδικών αυτοκι-
νήτων και σε εκθέσεις και ποτέ δεν πρόκειται να αποκτήσουν) 

κάνοντας την ηγεμονική εμφάνισή του στον χώρο. Ο μόνος που 

τον έχει γραμμένο στα στρατιωτικά του άρβυλα είμαι εγώ. Δεν 

λέω καλημέρα, ούτε αυτός σε εμένα. Αν και μετά το μποξ είχαμε 

αναπτύξει ένα καλύτερο κώδικα επικοινωνίας, εξακολουθεί η 

σχέση μας να βρίσκεται στον καταψύκτη, κάπου κοντά στους 

μείον δέκα οκτώ βαθμούς.  

Είμαι στην πόρτα και τον περιμένω. Σαν τον πιστό σκύλο 

του Οδυσσέα. Μόνο που εγώ δεν τον περιμένω για να πεθάνω, 

αλλά για να αναστηθώ. Τον χαιρετώ δια χειραψίας και υποκλινό-
μενος μπροστά του, του λέω με σαρκαστικό ύφος: «Κύριε Νικο-
λάου, ήταν τιμή μου που εργάσθηκα μαζί σας τα τελευταία χρό-
νια, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να προσφέρω τις υπηρεσίες 

μου σε εσάς και τον οργανισμό. Παραιτούμαι!» Εκείνος με κοιτά 

όπως κοιτάζει ένα μοσχάρι ένα δέντρο ή ένα λιβάδι ή ένα κουβά 

με σκατά. Πλήρης απάθεια. Δηλαδή αν του έλεγα κύριε διευθυντά 

λυπούμαι που το αναφέρω αλλά νομίζω ότι γαμιέστε, τι θα έκανε; 

Θα με κοίταζε πάλι με αυτό το απαθές βλέμμα;  

Η υπόλοιπη μέρα περνά χωρίς να κάνω τίποτα απολύτως. 

Όχι ότι έκανα και τίποτα σημαντικό από τότε που ανακάλυψα 

τους κανόνες (αν και τελευταίως παραλίγο να πέσω και πάλι στη 

λούμπα). Αλλά από το λίγο μέχρι το τίποτα νομίζω είναι μια ικανή 

απόσταση. Απλά χαριεντίζομαι με τους συναδέλφους μου και 
σκέφτομαι το αύριο. Πιστεύω σε ένα καλύτερο αύριο, το μόνο 

που ίσως με κολλάει λιγάκι είναι ότι αυτό αύριο θα είναι ελα-
φρώς πεινασμένο για μένα. Δεν ξέρω πως θα επιβιώσω χωρίς δε-
κάρα στην τσέπη. Σίγουρα δεν θα προστρέξω στην οικογενειακή 
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αγκαλιά. Όχι στα σίγουρα, οι δικοί μου δεν θα καταλάβουν. Ή αν 

είναι να ανοίξουν τα μάτια τους ακολουθώντας τους κανόνες κα-
λύτερα να μην τους μάθουν από μένα.  

Θα ακολουθήσω τους κανόνες και θα καταλήξω να τρώω 
σκουπίδια από τους ντενεκέδες στο κέντρου; Ή μήπως θα πηγαί-
νω στα μεσημεριανά συσσίτια αστέγων που διοργανώνονται από 

διάφορα φιλανθρωπικά σωματεία που κατά βάθος το μόνο που 

σκέφτονται δεν είναι να σώσουν τον συνάνθρωπό τους αλλά την 

τσέπη των ιδρυτών;  

Κοντά στις δύο το μεσημέρι, αρχίζω να αποχαιρετώ κόσμο. 

Όλες αυτές τις φάτσες που ηθελημένα ή όχι μου χάλαγαν κάθε 

γαμημένο πρωινό. Ώρα να απολαύσω την ανεργία. Λίγο πριν δια-
βώ την πόρτα αυτού του χαμαιτυπείου ένας γνώριμος σε μένα 

τύπος κάθεται στο γραφείο μου. Είναι ο εκδότης. 

«Καλημέρα, κύριε Αλαγιάννη», μου λέει και ανάβει την πί-
πα του. 

«Καλημέρα», του απαντώ. Ας κάτσω λίγο ακόμη σε αυτόν 

τον χώρο που με πνίγει. Εδώ έχω σπαταλήσει τα έξι τελευταία 

χρόνια της ζωής μου, δέκα λεπτά θα με χαλάσουν;  

«Οι κανόνες σου κυκλοφορούν» και τραβάει μια γερή 

ρουφηξιά, λες και είναι η τελευταία του στον κόσμο.  

«Ελπίζω δωρεάν, όπως είχαμε συμφωνήσει», του απαντώ 

με ύφος Μοχάμεντ Αλί σε πυγμαχικό αγώνα, λίγο πριν ρίξει την 

μπουνιά που θα στείλει στο καναβάτσο τον αντίπαλό του.  

«Εννοείται, μόνο που…» και τρίβει λίγο νευρικά το μάγου-
λό του. 

«Πού;» ρωτάω έτοιμος να μεταμορφωθώ σε πραγματικό 

Αλί. 
«Το δίνω δωρεάν, αλλά πακέτο με ένα καινούριο λογοτε-

χνικό βιβλίο που αναφέρεται στους κανόνες». 
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«Αυτό είναι απάτη, αν δεν κάνω λάθος», ενώ σκέφτομαι να 

τον αρπάξω από τα αρχίδια και να του τα ξεριζώσω. Πώς είναι 
δυνατόν οι ιδέες μου να πωλούνται και μάλιστα τόσο φτηνά θυ-
μίζοντας CD ή DVD κυριακάτικης εφημερίδας; 

«Όχι ακριβώς. Όποιος δεν θέλει το βιβλίο απλά του δίνου-
με μόνο το μικρό εγχειρίδιο όπως είχαμε πει», καθαρίζοντας με 

ένα μαρκούτσι την πίπα του. 

«Είχαμε πει μόνο για τους κανόνες και τίποτα άλλο», νιώ-
θοντας να ανεβαίνει ο τόνος της φωνής μου λες και είμαι τενόρος 
σε πρόβα κάποιου άθλιου κρατικού ωδείου.  

«Ναι συμφωνώ. Αλλά είμαι εκδότης, πειράζει που προσπα-
θώ έστω και με πλάγιο τρόπο να βγάλω κάποιο κέρδος;» 

Έχει πει αλήθεια. Αν και είχε παραβιάσει την αρχική συμ-
φωνία μας, δεν μπορώ να του κρατήσω κακία. Δεν έχει πει ψέμα-
τα, απλά δεν έχει πει όλη την αλήθεια. Τον κοιτάω σκεφτικός, δεν 

ξέρω αν πρέπει να τον βρίσω ή αν τον συγχαρώ.  

«Επιπλέον έχω την καλή διάθεση να σου δώσω ένα πέντε 

τοις εκατό επί των πωλήσεων, μιας και η ιδέα της συγγραφής 

βασίστηκε κατ’ ένα μεγάλο ποσοστό σε εσένα». 

Κουνάω καταφατικά το κεφάλι μου. Βρήκα λύση στο πρό-
βλημα της πείνας. Δεν θεωρώ ότι έχω πουληθεί. Ή τουλάχιστον 

έτσι θέλω να πιστεύω. Πώς μπορείς να εφαρμόσεις τις δέκα εντο-
λές αν είσαι πουλημένος;  

Η συνάντηση με τον εκδότη τελειώνει και μαζί της τελειώ-
νει η σταδιοδρομία μου μέσα σε αυτόν το οίκο ανοχής. Υπογρά-
φω ένα έγγραφο παραίτησης. Μέχρι και αυτό είναι γραμμένο και 
συνταγμένο βάσει διαδικασιών. Μια ζωή διαδικασίες. Μια ζωή 

πρέπει να ακολουθείς κανόνες που κανείς δεν σε ρώτησε αν τους 

αποδέχεσαι ή όχι. Αλλά φτάνει ως εδώ. Είμαι πλέον ελεύθερος να 

βαδίσω στο δρόμο που λαχταρά η καρδιά μου. Απόλυτη ελευθε-



Άγγελος Χαριάτης 

93 

 

ρία. Τέρμα οι ταπεινές υποκλίσεις, οι γραβάτες και το σκούρια-
σμα του μυαλού. Από την άλλη μεριά είμαι έτοιμος να αντιμετω-
πίσω τις συνέπειες. Όποιες και αν είναι αυτές. Αν έχεις σώσει την 

ψυχή σου, όλα τα άλλα είναι εύκολα.  
 
 
 
 

10. 
 

Ο ήλιος βγαίνει. Ανοίγω τα μάτια μου. Είναι η πρώτη φορά που 

του λέω καλημέρα. Είναι η πρώτη φορά που νιώθω να καταλα-
βαίνω τη μαγεία της φύσης. Έχω τον ήλιο μέσα μου. Φτιάχνω 

καφέ και το άρωμά του είναι διαφορετικό. Τα ρουθούνια μου γε-
μίζουν και η φαντασία μου με ταξιδεύει μέχρι τα πέρατα του κό-
σμου. Ο καφές στην Βραζιλία, τα τσιγάρο σε κάποιο μακρινό κά-
μπο της Βιρτζίνια και ο ήλιος σε μια αμμουδερή παραλία των Κυ-
κλάδων.  

Δεν χρειάζομαι καμία βίβλο, κανένα κοράνι, κανένα ταλ-
μούδ για να πορευτώ. Φτάνει που έχω εμένα. Δεν μου χρειάζεται 
κανένας ρασοφόρος, κανένας μουεζίνης, κανένας, κανένας, κανέ-
νας. Η σωτηρία της ψυχής που τόσο πολύ ενδιαφέρονται και κό-
πτονται όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν βρίσκεται γραμμένη σε 

κάποιο μαγικό βιβλίο, ούτε μέσα σε χώρους λατρείας, φωλιάζει 
μέσα μας. Αρκεί εμείς να μπορέσουμε να την ανακαλύψουμε. Και 
ξέρετε δεν θέλει μεγάλο κόπο. Απλά πρέπει να σπάσεις τα φράγ-
ματα που έχεις ή έχουν υψώσει. Θέλει λίγο θάρρος και τίποτα πα-
ραπάνω. Θάρρος για να δεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι 
και όχι κάτω από αντικατοπτρισμούς και στρεβλώσεις.  

Το τηλέφωνο χτυπάει. Ο Δημήτρης σχεδόν κραυγάζοντας 

μου ανακοινώνει την ενοικίαση των γραφείων για την λειτουργία 
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του πυρήνα. «Ποιος πυρήνας;» ρωτάω ξαφνιασμένος. «Πριν από 

εσάς, για εσάς», μου απαντά και εξηγεί όλη την υπόθεση. Στην ι-
στοσελίδα του κινήματός μας, έτσι το ονόμασε ο αγαπητός φίλος, 

υπάρχει επιλογή για την εγγραφή μελών και την συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις. Ο αριθμός μελών έχει ξεπεράσει τα χίλια. Συνδρομή 

δεν υπάρχει. Ευτυχώς. Μόνο που ο καθένας μπορεί να δώσει ότι 
θέλει. Αν θέλει. Δεν ξέρω αν η οικιοθελής προσφορά χρημάτων 

ανήκει στην κατηγορία του ευτυχώς ή του δυστυχώς. 

Επίσης μου λέει ότι αυτός μαζί με τον Παναγιώτη αποφά-
σισαν, ερήμην μου, να διοργανώσουν ακόμη μια εκδήλωση, σε μια 

παλιά αποθήκη στα Εξάρχεια. Όπως κατάλαβα η αποθήκη θα εί-
ναι τα γραφεία μας ή τα γραφεία μας θα είναι αποθήκη. Δεν πο-
λυκατάλαβα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι απόψε στις εν-
νιά, θα περιμένουν τον ηγέτη του κινήματος, δηλαδή εμένα, να 

κάνει την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του πυρήνα. Οι συμμε-
τέχοντες θα άκουγαν εμένα τον τρανό, το σοφό, τον μέγα να α-
ναλύω τους κανόνες και να τους οδηγώ προς την ελευθερία. Τώ-
ρα αν ήθελα ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. 

Το βράδυ είμαι στην Χαριλάου Τρικούπη, κοντά στο αστυ-
νομικό τμήμα των Εξαρχείων. Οι έξυπνοι φίλοι μου νοίκιασαν την 

αποθήκη δίπλα σε ένα στέκι ψευτοαναρχικών και διαγωνίως α-
πέναντι από την μεγάλη των μπάτσων σχολή. Ωραία, λοιπόν. Το 

ξύλο και τις φασαρίες τα έχουμε εξασφαλισμένα είτε έτσι, είτε 

αλλιώς.  

Φτάνω ως συνήθως αργοπορημένος. Κοιτάζω τα νούμερα. 

Μια παλιά σκουριασμένη σιδερένια πόρτα με βρώμικο τζαμιλίκι 
είναι ο προορισμός μου. Την ανοίγω και είμαι έτοιμος να παίξω 

τον μικρό ηγέτη, τουλάχιστον για απόψε. Ο χώρος θυμίζει κάτι 
ανάμεσα σε παριζιάνικο μπουρδέλο της δεκαετίας του είκοσι και 
σε τούρκικο τεκέ πόσης οπιούχων παρασκευασμάτων. Ό,τι πρέ-
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πει. Δεν ξέρω ποιον ρόλο να διαλέξω. Αυτόν της τσατσάς ή αυτόν 

του τεκετζή;  

Ένα βουητό ακούγεται, οι μέλισσες όμως σταματούν μόλις 

διαπιστώνουν ότι η βασίλισσά τους έχει μπει στην φωλιά τους. Ο 

Δημήτρης και ο Παναγιώτης με υποδέχονται. Κοιτάζω τον κυρίως 

χώρο. Έχουν μαζευτεί πάνω από τριακόσια άτομα.  

Οδηγούμαι σε μια τεράστια καρέκλα, η οποία βρίσκεται 
πάνω σε ένα κασόνι σαν αυτά που υπάρχουν στις γυμνασιακές 

αίθουσες για να παρατηρεί από ψηλά ο εκάστοτε ανεγκέφαλος 

καθηγητής που μόνη του έγνοια είναι να πει παπαγαλία το μάθη-
μά του σε αυτά τα ανεπίδεκτα μαθήσεως μικρά τσογλάνια που 

τον κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό, έτοιμα να ρουφήξουν το μεδού-
λι της ζωής, αλλά εκείνος δεν τους κάνει το χατίρι, έχει σοβαρό-
τερα πράγματα να σκεφτεί και να ασχοληθεί όπως το τάβλι, το 

πιοτό και την γκόμενά του.  

Σα βασιλιάς που όμως δεν γνωρίζει ποιο και πού είναι το 

βασίλειο του, ούτε και οι υπήκοοί του κάθομαι στην κόκκινη κα-
ρέκλα με το αναπαυτικό μαξιλαράκι. Από κάτω οι πιστοί ξεκινάνε 

την ψαλμωδία. Νομίζω ότι βρίσκομαι σε βουδιστικό ναό. Οι μο-
ναχοί με πάθος, εγκαρτέρηση και πίστη απαγγέλλουν τους κανό-
νες. Πρώτος κανόνας, μην αγχώνεσαι για τίποτα στον κόσμο, 

νούμερο δυο… Και τα λοιπά και τα λοιπά.  

Σηκώνω το χέρι μου. Το πλήθος σταματά. Περιμένει από 

εμένα να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω, ένα ποτό θέλω να πιω. 

Κανείς όμως δεν καταλαβαίνει την ανάγκη μου. Περιμένουν τον 

ηγέτη να πει τις μπούρδες του. Νιώθω ένα αόρατο χέρι να περι-
στρέφεται πάνω από κεφάλι μου. Μόλις αρχίσω τον πύρινο λόγο 

μου, είμαι σίγουρος ότι αυτή η φανταστική παλάμη θα ανοίξει και 
θα με παρασημοφορήσει με μια μεγαλοπρεπή μούντζα.  
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Ανάβω τσιγάρο, γεμίζοντας τα πνευμόνια μου με καπνό 

και θάρρος. Τι πρέπει να πω σε όλους αυτούς; Δεν είμαι ούτε ο 

καπετάν-Μάρκος, ούτε ο Άρης Βελουχιώτης, ούτε καν ο αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.  

Λοιπόν. Ξεκινάω. «Αγαπητοί σύντροφοι… Μαζευτήκαμε 

σήμερα εδώ για έναν πολύ απλό λόγο… Για να γιορτάσουμε την 

απελευθέρωση μας από την συμβατική ζωή που ζούσαμε μέχρι να 

έρθουμε σε επαφή με τους κανόνες». Κοιτάζω προς τα πάνω. Η 

παλάμη αρχίζει να γυρίζει με περισσότερη δύναμη, κάτι ανάμεσα 

σε νερόμυλο και ηλεκτρική γεννήτρια.  

«Το μόνο που θέλω είναι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, 
να βρούμε την εσωτερική μας γαλήνη και ευτυχία. Να γίνουμε 

αυτό που είμαστε προορισμένοι, μικροί θεοί». Άκουω ένα θόρυβο 

σαν να σκίζεται καραβίσιο πανί και κοιτάζω πάλι προς τα ψηλά. Η 

παλάμη έχει ανοίξει και πέντε δάκτυλα τεντωμένα με σημαδεύουν 

στο τρίτο μάτι. Εντάξει. Αυτό είναι το σημάδι. Από ’δω και πέρα 

ότι πω είμαι βέβαιος ότι θα είναι βλακεία. 

Κάθομαι στη θέση μου και ένα παρατεταμένο χειροκρότη-
μα με αποθεώνει. Σηκώνομαι και υποκλίνομαι μπροστά τους όχι 
όμως από υποχρέωση, αλλά από αληθινό σεβασμό.  

Με την άκρη του ματιού πιάνω τον Δημήτρη να μιλάει με 

ένα πιστό. Εκείνος κουνάει πάνω - κάτω το κεφάλι του και απο-
μακρύνεται. Προφανώς οι οδηγίες του έχουν δοθεί και τι έχει κα-
τανοήσει πλήρως. Χάνεται μέσα στο πλήθος και εμφανίζεται ξανά 

με ένα μεγάλο κιβώτιο στα χέρια. Το αφήνει κάτω. Κάνει την ίδια 

κίνηση άλλες τρεις φορές. Ο Παναγιώτης που στο μεταξύ έχει πά-
ει προς τα εκεί, ανοίγει τα κουτιά. Αυτό που θέλω να περιέχει δεν 

είναι ούτε βόμβες μολότοφ, ούτε παλαιστινιακές μαντίλες, ούτε 

ημιαυτόματα όπλα. Δεν είμαι εδώ για να ικανοποιήσω άρρωστες 

ορέξεις αναρχικών, εθνικιστών και δεν ξέρω ’γω τι άλλων παπα-
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ριστών. Δεν πρόκειται να αρχίσει μια νέα οκτωβριανή επανάστα-
ση, πρώτον γιατί δεν είναι Οκτώβρης, δεύτερον γιατί δεν βρισκό-
μαστε στη Ρωσία της δεκαετίας του είκοσι και τρίτον γιατί δεν 
είμαι ο Λένιν  

Τα κιβώτια ανοίγουν. Μπουκάλια άσπρα, κόκκινα, μπλε, 

πράσινα, μοβ γεμάτα αλκοόλ, είναι έτοιμα για να μας βοηθήσουν 

να περάσουμε όμορφα τη βραδιά μας. Ξεκινώ τον αγώνα πίνο-
ντας μια βότκα λεμόνι. Σκέφτομαι όλες τις χαμένες μέρες που πέ-
ρασαν στη δουλειά, στερώντας τον εαυτό μου από όλες τις μικρές 

απολαύσεις που δίνουν αξία στην ζωή. Τι μπορείς να ευχαριστη-
θείς από ένα φαγητό χωρίς αλάτι και πιπέρι; Δεν έχει καμία δια-
φορά από τον σανό. Αν και στην περίπτωσή μου, όπως και σε 

πολλών άλλων θέλω να πιστεύω, η ζωή που ζούσα ή ζούσαν ή 

ακόμη ζούνε δεν έχει διαφορά από αυτήν του γαϊδάρου. Ξύπνημα 

μέσα στα άγρια χαράματα, δουλειά μέχρι το βράδυ, φορτωμένος 

με το εργασιακό άγχος, την ατελείωτη και αφόρητη πίεση και τη 

διαρκώς αυξανόμενη ανάληψη υποχρεώσεων και ευθυνών χωρίς 

κανένα ατομικό κέρδος, γυρισμός στο στάβλο, ένα πιάτο φακές 

και αυτές μετρημένες, ίσως λίγο σεξ με την γαϊδάρα σου και απο-
χαύνωση κοιτώντας τον τοίχο του αχυρώνα ή της τηλεόρασης, 

δεν έχει καμιά διαφορά.  

Η βότκα λεμόνι φεύγει, το τζιν έρχεται αγκαλιά με το τό-
νικ. Περιφέρομαι στο χώρο και παρατηρώ τους ανθρώπους. Δεν 

μοιάζουν ίδιοι, όπως σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο ή σε μια προε-
κλογική συγκέντρωση. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα, λοιπόν; 

Διάφοροι με σταματάνε και συζητάνε μαζί μου. Ξανθοί, 
ξανθιές, μελαχρινοί, μελαχρινές, κοκκινομάλλες, καστανοί, φοιτη-
τές, καθηγητές, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρηματίες, ψιλικατζή-
δες, άστεγοι, αλήτες του δρόμου, άποροι, κίτρινοι, μαύροι. Η πί-
στη και η ελπίδα δεν κάνει διακρίσεις, αλλά περισσότερο δίνονται 
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και δένονται με αυτούς που δεν έχουν τίποτα να χάσουν ή να 

κερδίσουν. Η αγωνία είναι κοινή σε όλους μας. Θα γίνει καλύτε-
ρος ο κόσμος που ζούμε αν όλοι ακολουθήσουν τους κανόνες; Θα 

σταματήσουν τα μίση, οι τσακωμοί, οι ληστείες, οι φόνοι, ο προ-
σωπικός εξευτελισμός, η μιζέρια και όλα αυτά τα κακά του καπι-
ταλισμού και γιατί όχι του υπαρκτού σοσιαλισμού; Θα μπορέσουν 

ποτέ οι άνθρωποι να κατανοήσουν τον εαυτό τους, το διπλανό 

τους; Θα μπορέσει όλη η γη να γίνει ένα μεγάλο αδελφωμένο χω-
ριό ή κάθε ελπίδα θα θαφτεί κάτω από τόνους εγωιστικής λά-
σπης; 

Το τζιν φτάνει μέχρι τον οισοφάγο μου. Θέλω κάτι ακόμη 

πιο δυνατό. Το γυρνάω σε αψέντι. Δεν είναι άσχημο. Τουλάχιστον 

μπορεί να με βοηθήσει να φτιάξω κεφάλι. Μετά την πρώτη γου-
λιά και μέσα από το ποτήρι βλέπω μια οικεία φατσούλα. Πλησιά-
ζει προς το μέρος μου και μου σκάει ένα φιλί στο μάγουλο.  

«Με ξάφνιασες», της λέω την ώρα που η γλώσσα μου γλύ-
φει τον πάτο του ποτηριού.  

«Είμαι πιστή των κανόνων», απαντά κι ένα παιχνιδιάρικο 

χαμόγελο ομορφαίνει ακόμη περισσότερο το πρόσωπό της. Κάθε 

φορά που χαμογελά, νομίζω ότι δεν βρίσκομαι σε αυτόν τον κό-
σμο. Όλες μου οι αισθήσεις γίνονται μια. Μυρωδιές από αγαπημέ-
να ξεχασμένα αρώματα, πλέουν μαζί με την εικόνα του κορμιού 

της ενώ παράλληλα ήχοι κλασσικής μουσικής συνοδεύουν το μα-
γικό ταξίδι της αφής πάνω στο κορμί της. 

Την πιάνω από την μέση και πηγαίνουμε προς την πλευρά 

των φίλων μου. Τους ρωτάω αν πέρα από το ποτό η συγκέντρω-
ση έχει και μουσικά δρώμενα. Μου χαμογελάνε πλατιά, όπως ό-
ταν ένα παιδί κάνει μια μικρή αταξία χωρίς να το πάρουν χαμπάρι 
ή να το μαλώσουν και δεν απαντάνε. Ο Δημήτρης κουνάει συνθη-
ματικά το χέρι του και ένας ευτραφής με ξυρισμένο κεφάλι και 
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μούσια μέχρι τον αφαλό ανεβαίνει σε μια μικρή εξέδρα, στημένη 

στο τέρμα του χώρου και ψαχουλεύει μια τσάντα που κρατάει 
στα χέρια του. Σαν ταχυδακτυλουργός βάζει το πρώτο δισκάκι σε 

ένα μηχάνημα το οποίο δεν βλέπω και η φωνή του Frank Sinatra 

απλώνεται στον χώρο. Ξένοι στη νύχτα και χορεύω μπερδεύοντας 

τα βήματά μου μιας και δεν είμαι ο καλύτερος χορευτής του κό-
σμου, μάλλον το αντίθετο θα έλεγα. Η Μένη με κοιτάει και γελάει 
και για ακόμη μια φορά νομίζω ότι ο κόσμος αλλάζει όψη και 
χρώμα. Τέτοια παραίσθηση ούτε με το χασίσι, που, δεν ντρέπομαι 
να σας το εξομολογηθώ, είχα δοκιμάσει μια φορά στο μακρινό 

παρελθόν, δεν έχω νιώσει. Ίσως τελικά αυτή η κοπέλα να είναι το 

ναρκωτικό μου. Αν ήμουν υπουργός για μια μέρα, το όνειρο κάθε 

Έλληνα πολίτη, θα μπορούσα να καταπολεμήσω τα ναρκωτικά. 

Θα έκλεινα τον χασισοπότη ή τον πρεζόποτη σ’ ένα δωμάτιο μαζί 
με τον παιδικό του έρωτα. Αν ένοιωθε όπως ένιωθα εγώ τώρα 

σίγουρα δεν θα ήθελε ποτέ πια πρέζα. Θα του αρκούσε η συντρο-
φιά της αγάπης του. Αν όχι τότε ήταν άξιος της μοίρας του. Τη 

θέση του έρωτά του θα έπαιρναν τόνοι κοκαΐνης ή μεθαδόνης ή 

κάτι από όλα αυτά τα σκατά και θα τον άφηνα να πεθάνει πνιγ-
μένος μέσα σε τόνους άσπρης σκόνης. Γιατί αφού δεν είχε ερω-
τευτεί ποτέ στην ζωή του, τότε δεν μπορούσε να καταλάβει το 

νόημα της ευτυχίας. Καλύτερα λοιπόν και για αυτόν και για μας 

να τον πέταγα στον καταρράκτη της ηρωίνης.  

Την πιάνω αγκαλιά και χορεύουμε. Αυτό θα μπορούσα πο-
τέ να το δω να γίνεται σε όλον τον κόσμο; Άγνωστοι μεταξύ τους 

να χορεύουν στην πλατεία Συντάγματος ή στην πλατεία Αριστο-
τέλους ή ακόμη και στην πλατεία Ταχυδρομείου πλημμυρισμένοι 
από αγάπη και καλοσύνη;  

Ακουμπάω το πρόσωπό μου στον αριστερό της ώμο. Τι 
μαγική μυρωδιά είναι αυτή! Θέλω απόψε να την κάνω δική μου. 
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Αλλά δεν ξέρω αν οι οπαδοί μου θα με αφήσουν να ξεγλιστρήσω 

τόσο εύκολα. Το τραγούδι του Frank τελειώνει. Κρατώ την Μένη 

από το χέρι και ψιθυρίζω στο αυτί της: «Ώρα να φεύγουμε!» και 
πριν προλάβει το έψιλον να φύγει από τα χείλη μου βλέπω μια 

ντουζίνα πιστών να έρχεται προς το μέρος μου. Τα πρόσωπά τους 

ήταν σχεδόν ίδια όχι όμως και τα ρούχα τους. Άλλοι φοράνε κου-
στούμια και γραβάτες, άλλοι τζιν και άλλοι παντελόνες και πα-
λαιστινιακές μαντίλες. Ο μεγαλύτερος στην ηλικία πήρε τον λόγο. 

«Είμαστε μαζί σου. Και πιστεύουμε στους κανόνες. Είναι 
καθήκον μας να σε προειδοποιήσουμε για ένα μεγάλο κίνδυνο 

που τρέχει προς το μέρος με τα χίλια», λέει ο άγνωστος και βλέπω 

το πρόσωπό του να συσπάται από την αγωνία. Νιώθω τα λόγια 

του να βγαίνουν μέσα από την καρδιά του. Δεν υπάρχει περίπτω-
ση να λέει ψέματα.  

Δεν προλαβαίνω να απαντήσω και συνεχίζοντας με την ί-
δια τρομαγμένη έκφραση: «Οι κανόνες σου έχουν μαθευτεί σε όλη 

την πόλη και δεν έχουν κάνει καλή εντύπωση σε ορισμένους κύ-
κλους». 

«Σε ποιους κύκλους;» ρωτάω με αδιαφορία από μέσα μου 

όμως νιώθω σαν το νερό που βράζει σε τσουκάλι.  
«Στην εκκλησία, κατ’ αρχάς. Από εδώ ο Νίκος», λέει και 

δείχνει έναν ευτραφή τριανταπεντάρη με αραιά κόκκινα μαλλιά, 

«εργάζεται στα γραφεία μιας μεγάλης μητρόπολης και το παπα-
δαριό ψάχνει αυτόν τον άγνωστο που προσπαθεί να τους χαλάσει 
την συνταγή». 

Η καλύτερή μου. Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με τους παπά-
δες και τις θρησκείες. Πάντα πίστευα ότι η θρησκεία δεν είναι τί-
ποτα παραπάνω από την εκμετάλλευση της ανθρώπινης αγωνίας 

για το ταξίδι του θανάτου. Δεν ήταν κακή ιδέα να είμαι η βουκέ-
ντρα στα χαλαρά οπίσθια αυτών των κερατάδων. Αλλά και από 
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την άλλη, ποιος τα είχε βάλει με την θρησκεία και είχε νικήσει; 
Μάλλον κανείς. Αυτοί ήταν ικανοί να ξανασταυρώσουν τον Χρι-
στό, όταν θα κάνει την εμφάνισή του στην Δεύτερη Παρουσία, 

ώστε να μην χάσουν τα προνόμια τους. Αλλά και μόνο το γεγονός 

ότι έχουν ασχοληθεί με το θέμα με ερεθίζει. 
Ο Νίκος κουνάει καταφατικά το κεφάλι του, σημάδι ότι 

συμφωνεί με τον «αρχηγό» της ομάδας. Η Μένη με κοιτάει με νό-
ημα. Ίσως να σκέφτεται το ίδιο με μένα. Δεν την ρωτάω, ίσως 

γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι για μένα η αδελφή ψυχή. 

Ο «αρχηγός» κάνει σήμα στον Νίκο να πάρει τον λόγο και 
αυτός υπακούοντας πειθήνια, γιατί προφανώς αυτό έχει μάθει να 

κάνει πολύ καλά μέχρι τώρα στη ζωή του αρχίζει να αναλύει τις 

λεπτομέρειες. Ότι το εκκλησιαστικό συμβούλιο συνεδρίασε εκτά-
κτως, όπως κάνουν μόνο στις περιπτώσεις των αιρετικών και των 

αιρέσεων, με ένα και μοναδικό θέμα, τους κανόνες. Ότι δόθηκε 

γραπτή οδηγία προς όλες τις ενορίες της Ελλάδος να συμπεριλά-
βουν στο κυριακάτικο κήρυγμα τους ένα κείμενο το οποίο είχε 

γραφτεί από τον γραμματικό του συμβουλίου, παρομοιάζοντας 

τους κανόνες με τη θεωρία των ιεχωβάδων, των ευαγγελιστών 

και των πεντηκοστιανών. Και το καλύτερο όλων. Ετοιμάζονται 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σκληροπυρηνικών χριστιανών έξω 

από την Βουλή και την Ιερά Μητρόπολη.  

Η υποκρισία και τα «αγνά» σχέδια των εκκλησιαστικών 

κύκλων με σπρώχνουν όλο και πιο πολύ στο να αποδεχθώ τον ρό-
λο που θέλουν να μου αναθέσουν οι δικοί μου «πιστοί». 

Ο «αρχηγός» θέλει πάλι να μιλήσει. Αυτός ο άνθρωπος δεν 

μπορεί να κρατηθεί με τίποτα. «Υπάρχουν κι άλλα πράγματα που 

πρέπει να σου πούμε», ξεκινά, αλλά τον διακόπτω. Θεωρώ ότι η 

αναφορά για το εκκλησιαστικό παιχνίδι είναι ικανοποιητική δόση 

για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού για κάποια άλλη φορά και τον 
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διαβεβαιώνω πώς τα γραφεία μας θα είναι ανοιχτά για όλους κά-
θε μέρα από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.  

Πιάνω την Μελπομένη από τη μέση και αφού χαιρετώ ό-
σους βρίσκω στον δρόμο μου, φεύγουμε από την πρώτη εορτα-
στική παλλαϊκή συγκέντρωση της ομάδας. Της προτείνω να πάμε 

μια βόλτα από το σπίτι μου. Δεν έχει αντίρρηση. Θέλω απόψε να 

ενώσουμε τα κορμιά μας και να ταξιδέψουμε στον μαγικό κόσμο 
της χαράς, της έξαψης, του πόθου και της ηδονής. Κοιτάζω το 

πρόσωπό της. Λάμπει ολόκληρο. Σήμερα είναι η μέρα που περιμέ-
νω από την μέρα που την πρωτοσυνάντησα στα φανάρια.  

Φτάνουμε στο σπίτι. Με μια κίνηση πετάμε τα ρούχα μας 

και κυλώντας τα γυμνά μας κορμιά, σαν μπάλες του bowling κατα-
λήγουμε στις κορύνες του κρεβατιού μου. Κουκουλωνόμαστε κά-
τω από τα σκεπάσματα και το πάρτι αρχίζει. Δεν θέλω να μπω σε 

τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες, δεν είναι πρέπον, αλλά θέλω να 

δηλώσω πως, μετά την ολοκλήρωση της γεννετήσεας πράξης κι 
αφού ικανοποιήσαμε τις ανώμαλες ορέξεις μας, είμαι ο πιο ευτυ-
χισμένος άνθρωπος του κόσμου. Σαν μια θεϊκή δύναμη να με κα-
τέκλυσε και να απελευθέρωσε από μέσα μου τον μυστικό δαίμονα 

που φώλιαζε κρυμμένος μέσα στα φύλλα της καρδιάς μου. 

 
 

10 ½  
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΡΑΓΑΚΟΣ 
 
210 88904534 
 

Πανιωνίου 76 Βικτώρια 

Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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Στόχοι 
Κύριος στόχος του είναι να επιβιώνει. Είναι κάτι το οποίο το έμα-
θε από πολύ μικρός και μέχρι σήμερα φροντίζει να το τηρεί. Ίσως 

να τον ενδιαφέρει να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Αλλά με τις σω-
στές προοπτικές. Οι προοπτικές φυσικά διέπονται από υποκειμε-
νικά κριτήρια. Επίσης στόχος του είναι να αρπάζει από κάθε κα-
τάσταση ότι περισσότερο μπορεί ή του επιτρέπεται  
 

Εκπαίδευση 

ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΕΜΟΥ  (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)   

ΣΧΟΛΗ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ  (ΧΡΟΝΟΛΟ-
ΓΙΑ  ΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ  
(ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΥΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  

ΣΧΟΛΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΟΛΥ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩ-
ΠΩΝ  (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  ΟΠΛΩΝ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ  (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΧΗΜΙΚΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ  
(ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  
 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  1ου ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

 Έχει καταφέρει να παντρευτεί την ίδια γυναίκα δύο φορές και 
να την χωρίσει άλλες δύο. 

 Έχει καταφέρει να αποφοιτήσει με άριστα από όλες τις σχο-
λές και τα σχολειά, εκτός από το τεχνικό λύκειο που μόλις και 
μετά βίας πέρναγε τη βάση κάθε χρονιά. 
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 Έχει καταφέρει με χρήση πολιτικού βύσματος τις φορές που 

προστάτευε δημόσια πρόσωπα, τις περισσότερες ώρες να τις 

περνάει με τον καφετζή του κυλικείου της Βουλής των Ελλή-
νων. 

 Έχει καταφέρει και όχι αδίκως να θεωρείται ένας από τους 

καλύτερους του είδους. 

 Έχει καταφέρει να πείσει τον εαυτό του ότι υπάρχει η πιθανό-
τητα ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος, αρκεί να δημιουργη-
θούν οι κατάλληλες συνθήκες. 

 

Εμπειρία 

1980- 2000 | Πράκτορας   

Μυστική  Κρατική  Υπηρεσία  | διεύθυνση  –  μη  διαθέσιμη  

Κύριο καθήκον του: παρακολούθηση υπόπτων, συλλήψεις, προ-
στασία πολιτικών προσώπων. 

2000- έως  σήμερα  | Δημόσιος  Υπάλληλος   

Βουλή  των  Ελλήνων  | Πλατεία  Συντάγματος  

Κύριο καθήκον του η λούφα και παραλλαγή. Στην ουσία δεν έκα-
νε τίποτα παραπάνω από το να πίνει καφέδες και να πειράζει τα 

όμορφα κορίτσια του χώρου. Ελέγχεται η πληροφορία αν και κα-
τά πόσο είχε «ξεκόψει» από το «πρακτοριλίκι». 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (πλεονεκτήματα) 

Προσηλωμένος στο στόχο 
Ιδεολόγος (όχι όλες τις φορές) 

Σκληρός 
Σίγουρος για αυτό που κάνει 
Δραστήριος 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (μειονεκτήματα) 
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Ατίθασος  
Ανήθικος( ανάλογα με τις περιστάσεις) 

Ιδεολόγος ( όχι όλες τις φορές) 
 

Το γεγονός που τον έκανε περήφανο 

Η σύλληψη του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης «Παρα-
σκευή και δέκα τρεις».  
 

Το γεγονός που τον έκανε να ντρέπεται 
Η πορεία ανήμερα της 17ης Νοέμβρη προς την Αμερικανική Πρε-
σβεία όταν «μπουζούριαζε» κάθε δεκαεξάρη που κούναγε στη 

διαδρομή λίγο παραπάνω την ουρά του. Και αυτό το έκανε κάθε 

χρόνο μέχρι να προσληφθεί στην Βουλή των Ελλήνων. 
 

Χόμπι 
Σκοποβολή  

Ορειβασία 
Γυμναστήριο 
Καράτε 
Ποδηλασία σε βουνό 
Μπάντζινγκ Τζάμπινγκ 
 
 

11. 
 

Το τηλέφωνο χτυπάει. Η Μένη είναι δίπλα μου, ξαπλωμένη και 
κοιμάται. Σηκώνω βαριεστημένα το ακουστικό. Ποιος πούστης, 

διακόπτει το όνειρό μου, αναρωτιέμαι την ώρα που καταφέρνω 

να πω εμπρός. Δεν είναι πούστης, ξέρω από τις γκόμενες που είχε 

«προσκομίσει» ότι δεν είναι πούστης, άλλωστε την πουστιά μπο-
ρείς να την δεις να κολυμπάει μέσα στο βλέμμα του άλλου άνετη 
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και χαλαρή με στυλ πρωταθλητή κολύμβησης, είναι ο φίλος μου ο 

Παναγιώτης.  

Μου λέει να πάρω τα ποδάρια μου μέχρι το περίπτερο και 
να αγοράσω την πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα. Υπάρχει κάτι 
που μας ενδιαφέρει πολύ. Τον ρωτάω τι μέρα είναι. Από τη στιγμή 

που εξαφανίστηκα από το κωλοχανείο έχω χάσει την αίσθηση 

του χρόνου. Φαντάζομαι ότι οι πρώην συνάδελφοί μου δεν μοιρά-
ζονται την ίδια αίσθηση με εμένα. Η Μένη ανοιγοκλείνει τα μάτια 

της την ώρα που σηκώνομαι. «Πού πας;» με ρωτάει χαμένη ανά-
μεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο και με κοιτάζει με απορία 

μόλις της απαντώ: «Στο περίπτερο για εφημερίδα». Μάλλον δεν 

συνηθίζει να αγοράζει εφημερίδα στις έξι και μισή το πρωί. Λογι-
κό.  

Ντυμένος σαν καρνάβαλος, πράσινο κοτλέ παντελόνι, κυ-
ριλέ ροζ πουκάμισο, μπεζ αμπέχονο στρατιωτικό και άσπρα αθλη-
τικά παπούτσια με ένα τσιγάρο στο χέρι και τα σημάδια της πα-
λιάς μου ιγμορίτιδας να φωνάζουν παρών μέσα από τα ρουθού-
νια μου. O περιπτεράς, άλλος ένας από εκείνους που αξίζουν να 

σωθούν, με κοιτάζει με βλέμμα νυσταγμένο. Του ζητάω την εφη-
μερίδα και την ώρα που μου δίνει τα ρέστα μένει άφωνος. «Εσένα 

σε είδα χθες!» λέει. Ίσως να είχα πάει για τσιγάρα και να μην το 

θυμόμουν. Τι να πω, είναι και αυτή μια πιθανότητα. Αλλά εκείνος 

φροντίζει σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου να μου διαλύσει κά-
θε αμφιβολία. «Ήμουν στη συγκέντρωση!» λέει λες και είχε πα-
ραστεί σε κάτι μεγαλειώδες όπως μια μεγάλη διαδήλωση κατά 

του πολέμου του Βιετνάμ τότε στις ταραγμένες μέρες της δεκαε-
τίας του εξήντα.  

Είμαι φίρμα λοιπόν. Αν σε ξέρει ο περιπτεράς σε ξέρει όλη 

η γειτονιά, αν σε ξέρει η γειτονιά σε ξέρουν και οι παραδιπλανές 

και η πόλη και οι άλλες πόλεις και πάει λέγοντας.  
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Κοιτάζω την πρώτη σελίδα. Μεγάλα παχιά γράμματα: Ο 
εχθρός προ των πυλών, δηλώνει από τον άμβωνα ο αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Από κάτω με μικρότερα γράμματα 

σχετικό ρεπορτάζ στις σελίδες πέντε και έξι.  
Μέχρι να φτάσω σπίτι έχω διαβάσει το ρεπορτάζ. Ο λεγά-

μενος προειδοποιεί, σαν καλός βοσκός που είναι, το ποίμνιό του 

για τον επερχόμενο παγανιστικό κίνδυνο. Ένας νέος σατανάς έχει 
φωλιάσει στην πόλη μας. Δεν γνωρίζει εάν πρόκειται για τον ίδιο 

τον Αντίχριστο, αλλά είναι σίγουρος ότι θέλει να προκαλέσει μόνο 

κακό στην κατά τ’ άλλα πιστή και καλή και αγαθή κοινωνία μας 

και τελειώνει με τον κλασικό μετανοείτε, ο Κύριος με το μέρος 

μας και η βασιλεία των ουρανών είναι δική μας. 

Ακολουθούν τοποθετήσεις και δηλώσεις πολιτικών αρχη-
γών. Όλοι πλην των «αμετανόητων» κομμουνιστών, των σατανά-
δων της δεκαετίας του σαράντα και του πενήντα, συμφωνούν με 

τον ταγό της ελληνικής ορθοδοξίας.  

Καλά μάς τα ‘πε ο Νικολάκης χθες το βράδυ. Τουλάχιστον 

έχει εμπεδώσει τους κανόνες. Έχει κάνει μερικά βήματα προς τα 

μπρος. Πέφτοντας στο κρεβάτι προβληματίζομαι για πέντε-δέκα 

δευτερόλεπτα, μέχρι να με πάρει ο ύπνος.  

Το κουδούνι χτυπάει. Ποιος μπορεί να είναι; Σηκώνομαι 
από τον πουπουλένιο τάφο μου και ως άλλος κόμης δράκουλας, 

υποθέτω ότι κάπως έτσι πρέπει να μοιάζω κρίνοντας από το 

βλέμμα του ταλαίπωρου ταχυδρόμου μόλις με αντίκρισε, παρα-
λαμβάνω ένα συστημένο από τον κύριο Νεκτάριο Νεκταρίου. Δί-
νω φιλοδώρημα και ανοίγω το γράμμα. Κρατώ μια επιταγή με το 

όνομά μου τυπωμένο πάνω της. Ποσού χιλίων πεντακόσιων ευρώ. 

Τα πρώτα χρήματα από τους κανόνες. Υπολογίζω στα πρόχειρα, 

ότι θα φτουρήσουν για δύο μήνες. Πρέπει να απαλλαγώ από το 

ενοίκιο που πληρώνω. Πρώτη επιλογή, επιστροφή στο σπίτι. Α-
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πορρίπτεται. Δεν γνωρίζουν ότι έχω παραιτηθεί. Δε χρειάζεται να 

με αποκληρώσουν κιόλας. Δεύτερη επιλογή, άστεγος. Απορρίπτε-
ται. Το καλοκαίρι μια χαρά, ταβάνι ουρανός και ρομαντζάδα. Χει-
μώνας; Ας μην το σκέφτομαι καλύτερα. Τρίτη επιλογή. Να προτεί-
νω στη Μένη να με φιλοξενήσει στο σπίτι της. Απορρίπτεται. Το 

έχουμε κάνει μια φορά και ζητάω αυτό, στην δέκατη τι θα της 

ζητήσω; Ένα εξοχικό στη Μύκονο; Τέταρτη επιλογή. Να μείνω 

στους φίλους μου. Απορρίπτεται. Ο ένας μένει σε μια τρώγλη και 
ο άλλος με τους γονείς του. Πέμπτη επιλογή και τελευταία. Να 

μείνω στα γραφεία του κινήματος. Μια χαρά μου φαίνεται. Δεν 

επιβαρύνω κανένα, συναισθηματικά τουλάχιστον και είμαι κοντά 

στους οπαδούς. Ό,τι πρέπει δηλαδή να κάνουν οι πολιτικοί μας. 

Κάτι που φυσικότατα δεν πράττουν. Ούτε στους ψηφοφόρους 

είναι κοντά, εξόν από μια φορά κάθε τετραετία και μένουν εκα-
τοντάδες χιλιόμετρα από τον τόπο που εκλέγονται. Βέβαια άλλες 

φορές μένουν αρκετά κοντά. Εκλέγονται στην υποβαθμισμένη 

δεύτερη εκλογική περιφέρεια της πόλης του Πειραιά και μένουν 

στην Εκάλη ή στη Βουλιαγμένη ή στην Πολιτεία. Αλλά η διαφορά 

δεν είναι πάντα στην ποσότητα, αλλά και στην ποιότητα (το ίδιο 

κόστος έχει ένα αρνάκι από την τιμημένη ελληνική Πίνδο και την 

ίδια ένα ξαδελφάκι του από τη Νέα Ζηλανδία;). Δεν έχει υποπέσει 
στην αντίληψή μου να συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Να εκλέγεται 
στην δεύτερη περιφέρεια των Αθηνών και κατά προτίμηση από 

ψηφοφόρους των βορείων προαστίων και η βουλεύταρα να μένει 
στο Πέραμα ή στον Ασπρόπυργο ή έστω στον Κορυδαλλό.  

Σηκώνομαι από το κρεβάτι, η Μένη ανοίγει τα μάτια της. 

Είναι τόσο όμορφη. Το πρώτο μας πρωινό. Φτιάχνω δύο καφέδες 

και ανάβοντας τσιγαράκι απολαμβάνουμε την πρώτη μας γουλιά. 

Με ρωτάει για το τσεκ. Με δέκα λέξεις, της εξηγώ το ραντεβού με 

τον εκδότη, την έκδοση των κανόνων και το ποσοστό μου επί των 
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πωλήσεων. Κατεβάζει τα μάτια και κοιτώντας την κούπα με τον 

καφέ μου λέει: «Χάρη, απορώ με σένα!» και συνεχίζοντας: «Εσύ 

ένας ιδεολόγος πας και ξεπουλιέσαι τόσο απλά, τόσο φτηνά! 

Ντρέπομαι για σένα!» Παρατάει τον καφέ, το τσιγάρο, όλα τα ό-
νειρα που πιθανά έκανε για μας τους δυο και εξαφανίζεται, πρώ-
τα από την κουζίνα και μετά από το σπίτι.  

Είμαι δυστυχισμένος. Προσπαθώ να μην βάλω τα κλάματα, 

αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Ξεσπάω σε λυγμούς. Μα καλά πώς 

μπορεί να είμαι τόσο ηλίθιος. Έχει δίκιο, ένας ιδεολόγος που με 

την πρώτη ευκαιρία ξεπουλήθηκε κανονικά. Ξεπουλήθηκε για χί-
λια πεντακόσια ευρώ. Μαζεύω τα πράγματά μου. Κάνω τρία τη-
λέφωνα. Ένα στον Παναγιώτη, ένα στην σπιτονοικοκυρά, ένα σε 

μεταφορική εταιρεία. Η μετακόμιση αρχίζει.  
Μέχρι το τέλος της ημέρας όλα έχουν τακτοποιηθεί. Όλα 

εκτός από την Μένη. Πώς θα μπορούσα να την ξανακερδίσω; έ-
πρεπε να βρω τον τρόπο, γιατί αν δεν… Καλύτερα να πεθάνω.  

Σκέφτομαι να της στείλω λουλούδια. Μπα, πασέ. Σκέφτο-
μαι να την στήσω κάτω από το σπίτι της και να κλάψω σαν κα-
ψουρομένος γάτος. Δεν είναι του χαρακτήρα μου. Τέλος σκέφτο-
μαι το πιο βολικό. Θα αφήσω το πεπρωμένο να αποφασίσει για το 

μέλλον. 

Ένα πεπρωμένο που όμως θα μπορούσα να επηρεάσω με 

κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Θα την περίμενα να έρθει σε κά-
ποια από τις συνεδρίες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αν δεν εμ-
φανιζόταν τότε θα ακολουθούσα το σχέδιο με τα λουλούδια και 
την κλαψουρία. Δεν αφήνεις να χαθεί χωρίς καμιά προσπάθεια 

από μέρους σου, κάτι το οποίο αγαπάς τόσο πολύ.  

Κάθομαι στον θρόνο μου και παρατηρώ την άδεια αίθου-
σα. Αναρωτιέμαι αν και πότε θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα 

κοιτάω μονάχος μου τα ντουβάρια ξεχασμένος από όλους και από 
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όλα. Ακούω ένα κουδούνισμα τηλεφώνου. Μπα, τα γραφεία του 

πυρήνα μας είναι τόσο καλά οργανωμένα; Φως, νερό, τηλέφωνο, 

παράδεισος. Το σηκώνω. Είναι ο Δημήτρης. Με ενημερώνει ότι 
σήμερα θα έχουμε νέα συνάντηση με τα μέλη. Δεν έχω πρόβλημα. 

Εδώ που φτάσαμε όσο πάνε και όσα έρθουνε. Πριν ένα μήνα ή-
μουν σκλάβος και σήμερα ο αρχηγός των σκλάβων, δεν είναι και 
άσχημα. Δεν θέλω όμως να έχω την τύχη του Σπάρτακου. Δεν θέ-
λω να έρθουν οι λεγεώνες του κράτους να με πιάσουν και να με 

χώσουν στα πιο ανήλιαγα υπόγεια της αστυνομικής διεύθυνσης.  

Ετοιμάζομαι για την επικείμενη συγκέντρωση. Έχω φορέ-
σει τα καλά μου, το καλύτερο μου χαμόγελο και έχω φτιάξει τη 

διάθεσή μου χρησιμοποιώντας τεχνητά μέσα, δηλαδή με απλά λό-
για και πράξεις μισό μπουκάλι βότκα. Πώς θα μπορούσα να έχω 

κέφι μετά τα πρωινά γεγονότα; 

Οι πρώτοι πιστοί φτάνουν. Μαζί τους ο Δημήτρης και ο 

Παναγιώτης. Οι πιστοί κάθονται σε μια γωνία και οι φίλοι έρχο-
νται προς το μέρος μου. Βλέπω στα μάτια των φίλων μου τον φό-
βο. Ίσως να είναι η ιδέα μου ή ίσως είναι η ώρα για μια νέα πα-
ράσταση. Η αυλαία ανοίγει για ακόμη μια φορά, η πρώτη που σε 

λίγο θα έχει θεατές στα καθίσματα… 

ΧΑΡΗΣ: Καλώς τα παιδιά. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Γεια σου φίλε Χάρη. 

ΧΑΡΗΣ: Δεν σας βλέπω δυνατούς σήμερα. Συμβαίνει κάτι, 
το οποίο δεν γνωρίζω; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μάλλον. 

ΧΑΡΗΣ: Μπορώ να μάθω;  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ακούς τις φωνές απ’ έξω; (Οχλοβοή ακού-
γεται κοντά στην πόρτα) 

ΧΑΡΗΣ: Ναι ακούω. Οι οπαδοί μας άρχισαν να μαζεύονται. 
Καλά και σήμερα χαμός θα γίνει. 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Χαμός σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω πού θα βρε-
θούμε. 

ΧΑΡΗΣ: Τι εννοείς; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Απ’ έξω δεν είναι πιστοί δικοί μας, είναι πι-
στοί άλλων.  

ΧΑΡΗΣ: Δηλαδή; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Είναι οι πιστοί της ελληνικής ορθόδοξης εκ-
κλησίας! 

ΧΑΡΗΣ: Και τι γυρεύουν μέσα στη νύχτα έξω από τα γρα-
φεία μας; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Έχουν έρθει για μας, μας θεωρούν παγανι-
στές και σύγχρονους σατανάδες. 

ΧΑΡΗΣ: Κρατάνε σκόρδα, πλακάτ και τα υπόλοιπα αξεσου-
άρ; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Η κατάσταση είναι σοβαρή. Είμαστε σε ά-
σχημη θέση. Κλεισμένοι σαν τα ποντίκια στην φάκα. Νομίζω ότι 
πρέπει να ματαιώσουμε τη συνάντηση. 

ΧΑΡΗΣ: Αυτό ποτέ. Έχουν έρθει να μας ακούσουν και εμείς 

στην πρώτη δύσκολη θα λακίσουμε; Αυτή είναι η ιδεολογία μας, 

αυτός είναι ο τσαμπουκάς μας; Να προδώσουμε όλα όσο πιστεύ-
ουμε για δέκα θρησκόληπτους μαλάκες;  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δεν είναι δέκα, είναι πολύ παραπάνω.  

ΧΑΡΗΣ: Όσοι κι αν είναι δεν θα κάνουμε πίσω. Παναγιώτη 

βάλε μια βότκα να πιούμε. Έτσι για την αντίσταση. Ας ραντίσου-
με το είναι μας, με το κομμουνιστικό ποτό. Τουλάχιστον ας είμα-
στε άθεοι, σατανάδες και ότι άλλο σκατά μας θεωρούνε, με στυλ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: ΕΓΩ ΦΟΒΑΜΑΙ.  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΚΙ ΕΓΩ.  
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ΧΑΡΗΣ: Αν κάνουμε πίσω τώρα, να ξέρετε ότι είναι το τέ-
λος του ταξιδιού μας. Θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό τόσο άδοξα; 

Τι έχουμε να χάσουμε; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Τις ζωές μας; (με ειρωνικό ύφος) 

ΧΑΡΗΣ: Και θέλεις πάλι πίσω τη μίζερη ζωή που ζούσες μέ-
χρι χθες; Αν την θες ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμέ-
να. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Έχει δίκιο ο Χάρης. Πρέπει να μείνουμε. 

Η αυλαία κλείνει. Οι θεατές χειροκροτούν. Ελευθερία ή θάνατος!  

Ανοίγω την πόρτα. Οι φωνές δυναμώνουν. Οι χριστιανοί 
είναι έτοιμοι να μπουκάρουν. Κάθε ένας δικός μας που μπαίνει 
τον γιουχάρουν. Στη θέα μου παραληρούν φωνάζοντας: «Να ο 

άθεος!» και οι ντομάτες πέφτουν βροχή. Θα είναι μια δύσκολη νύ-
χτα η σημερινή. Ευτυχώς που δεν γνωρίζουν ότι μένω μόνιμα ε-
δώ. Όλο και κάποιος τρελός θα προσπαθήσει να μπουκάρει και να 

μου κόψει το λαιμό. Φαντάζομαι τη σκηνή μετά τον φόνο μου και 
την σύλληψή του: «Δεν το έκανε το χέρι μου. Ο Χριστός ήρθε στο 

όνειρό μου και μού είπε να σκοτώσω τον άπιστο. Και το έκανα!» 

Σκηνές από την προβολή του «Τελευταίου πειρασμού» έρ-
χονται στο νου καθώς βλέπω όλους αυτούς τους πωρωμένους να 

φωνάζουν για κάτι που στην ουσία οι ίδιοι δεν γνωρίζουν και να 

εκτοξεύουν κατάρες και ανάθεμα σε εμάς τους παγανιστές. Αλή-
θεια η θεωρία του Χριστού δεν μιλά για αγάπη, συμπόνια, ταπει-
νότητα; Πού είναι όλες αυτές οι αρετές; Μάλλον ξεχασμένες μέσα 

σε κάποιο σκοτεινό σημείο της ψυχής τους. Αλήθεια πόσοι από 

αυτούς στο όνομα του χριστιανισμού δεν έγλειψαν, δεν πήραν 

θέσεις στο δημόσιο, δεν είχαν ευνοϊκή μεταχείριση στο στρατό, 

δεν βρήκαν νύφες και λεφτά; Πού είναι η ισότητα λοιπόν; Μην 

ψάχνετε πουθενά, δεν θα τη βρείτε πουθενά. Ψάξε, ψάξε δεν θα 

το βρεις, το δακτυλίδι που φορείς. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Καλά 
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και άγια όλα τα πράγματα στα οποία πιστεύει, αλλά την ώρα της 

κρίσης όλοι ψάχνουν να βρουν το κεραμίδι που θα σκεπάσει το 

κεφαλάκι τους. Και όλη η θεωρία τους μεταφέρεται στο άπειρο.  

Μια ντομάτα με πετυχαίνει στο δόξα πατρί. Είναι το σημά-
δι που μου υποδηλώνει ότι πρέπει να κλείσω την πόρτα. Με κόκ-
κινα τα μούτρα βάζω μια ακόμη βότκα. Πώς μπορώ να αντέξω 

διαφορετικά όλη αυτή την κακία, όλη αυτή την μιζέρια που μου 

βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού. Όλοι αυτοί που κόπτονται 
για την σωτηρία της ψυχής. 

Το πανηγύρι αρχίζει. Όλοι έχουμε πεισθεί ότι κάνουμε το 

σωστό. Στο φινάλε κάνουμε αυτό που υπαγορεύει με δυνατά λό-
για η καρδιά μας. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο βήμα. Όποιος 

θέλει να μιλήσει μπορεί να το κάνει χωρίς κανένα περιορισμό. Το 

λόγο παίρνει ο «αρχηγός» της προηγούμενης συνάντησης. Μαθαί-
νω σήμερα ότι τον λένε Διονύση, είναι δημόσιος υπάλληλος στην 

Βουλή των Ελλήνων και πως έχει να κάνει σημαντικές αποκαλύ-
ψεις.  

Ξεκινάει κάνοντας μια σύντομη περιγραφή του προβλήμα-
τος που έχει προκύψει με την αγαπημένη σε όλους μας εκκλησία 

και συνεχίζει μπαίνοντας σε ποιο βαθιά νερά. Δε θυμάμαι ακρι-
βώς τα λόγια του, είναι βλέπετε στην μέση το κακό συνήθειο να 

παρουσιάζομαι στις συγκεντρώσεις σχεδόν ολικά σουρωμένος, 

αλλά στο περίπου λέει ότι οι κανόνες έχουν φτάσει μέχρι τους 

διαδρόμους του ελληνικού κοινοβουλίου. Αυτό το ξέρουμε. Βγή-
καμε και στις εφημερίδες. Οι εκλεγμένοι κηφήνες μας έχουν πάρει 
χαμπάρι τι γίνεται στην πόλη των Αθηνών. Αυτό από μόνο του 

αποτελεί μια πολύ μεγάλη, τεράστια τολμώ να πω, πρόοδο.  

Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τα λόγια του και τριξίματα 

ακούγονται έξω από την πόρτα. Ένα πλακάτ παρέα μ’ ένα χρι-
στιανό εμφανίζεται στον κύριο χώρο των γραφείων. Ακολουθεί 
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και άλλο πλακάτ μαζί με ακόμη ένα χριστιανό. Σύντομα η έξω 

διαδήλωση μεταφέρεται μέσα. Το πνεύματα είναι οξυμένα. Ένας 

ευγενικός φαφούτης κύριος ρίχνει την πρώτη γροθιά. Η σύ-
γκρουση έχει αρχίσει. Το ντέρμπυ λήγει με την παρέμβαση της 

αστυνομίας. Οι περισσότεροι καταφέρνουν να το σκάσουν. 

 Βρίσκομαι στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς παρέα με 

τον Δημήτρη, τον Παναγιώτη, τον «αρχηγό» καμιά δεκαριά δι-
κούς μου και καμιά δεκαπενταριά από τους άλλους. Γενικό σύνο-
λο τριάντα κάτι. Δεν άσχημο το νουμεράκι για την ελληνική α-
στυνομία. Ούτε στις καλύτερες διαδηλώσεις δεν συλλαμβάνουν 

τόσους πολλούς.  

Ο διοικητής του τμήματος, που περιέργως είναι φτυστός ο 

Χατζηχρήστος και στην φάτσα και στην ομιλία, εξετάζει τους 

μάρτυρες. Πρώτα μιλάει ο φαφούτης. Αφού κάνει μια σύντομη 

εισαγωγή για τον χριστιανικό βίο που διάγει όλα αυτά τα χρόνια, 

περνάει στην επίθεση χαρακτηρίζοντας μας ούτε λίγο ούτε πολύ 

αναρχικά και τρομοκρατικά στοιχεία, μέγα κίνδυνο για την υπέ-
ροχη κοινωνία των Αθηνών. Οι καταθέσεις των μαρτύρων συνε-
χίζονται και όλα τα Χριστιανόπουλα δηλώνουν αθώα και είναι 
έτοιμα να πάνε εκδρομή. Δηλαδή αυτοί που φταίνε είμαστε εμείς 

και η προκλητική συμπεριφορά μας. Κλασικό φαινόμενο και χα-
ρακτηριστικό της ελληνικής φυλής. Εμείς ποτέ δεν φταίμε για τί-
ποτα, όλα τα δεινά προέρχονται από τους άλλους. Η σειρά μας 

έρχεται. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε όλοι, αρκεί μόνο ένας. Όλοι 
όμως έχουν πιει το αμίλητο νερό. Ο Παναγιώτης έχει λουφάξει σε 

μια δερμάτινη πολυθρόνα, ο Δημήτρης κοιτάζει με πάθος το σο-
βαντοπί του ταβανιού και ο «αρχηγός» προσπαθεί να ανακαλύψει 
κάποιο λεκέ στα καλογυαλισμένα παπούτσια του. Άρα ο κλήρος 

πέφτει σε εμένα. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι η πρώτη φορά που ο-
δηγούμαι για κάποιο λόγο στο αστυνομικό τμήμα και για να πω 
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την καθαρή αλήθεια τα έχω λίγο χαμένα. Ποτέ δεν μπορούσα να 

λειτουργήσω βλέποντας μπροστά μου στολές. Θυμάμαι καθαρά 

τον εαυτό μου στο γραφείο του διοικητή του τάγματος, όταν ε-
κείνος σχεδόν με παρακαλούσε να καρφώσω τις σειρές μου για 

μια μικρή φασαρία που είχε γίνει στον θάλαμο, λέγοντάς μου ότι 
είχα να διαλέξω ανάμεσα στην καμπάνα των είκοσι φι και στην 

τιμητική άδεια των πέντε ημερών. Φυσικά δεν άνοιξα το στόμα 

μου, όχι - όχι δεν ήμουν ήρωας, απλά είχα κομπλάρει τόσο πολύ 

που τον κοίταγα σαν χάνος περιμένοντας να εξαντληθεί ο χρόνος 

μου και η υπομονή του για να εισπράξω μια ακόμη ποινή στον pay 

book μου. 

Τελικά αποφασίζω να ανοίξω το στόμα μου. Του λέω για 

τους κανόνες και για την συγκέντρωση και για την καλυτέρευση 
των ζωών μας. Μιλάω συνεχώς για πάνω από είκοσι λεπτά. Στα-
ματάω μόνο όταν βλέπω τα μάτια του διοικητή να γλαρώνουν 

από την βαρεμάρα. Τελικά με ένα «Δεν θέλω άλλες φασαρίες 

στην γειτονιά μου» καταφέρνουμε να βγούμε αλώβητοι από αυτή 

την ιστορία. Δεν μπορώ να πω ότι είχα εκφωνήσει ένα ιστορικό 

λόγο, η ουσία ήταν ότι την είχαμε γλιτώσει πολύ φτηνά. Θα μπο-
ρούσαμε να περάσουμε όλη αυτή την υπέροχη βραδιά στο τμήμα 

αγκαλιά με αρουραίους, κατσαρίδες και αξιωματικούς υπηρεσίας, 

περιμένοντας το επόμενο πρωί, ώστε να οδηγηθούμε στο αυτό-
φωρο. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν. 

 
 
11 ½  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΟΓΕΝΗΣ 
210 67853434 
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Κατεχάκη 47 Αμπελόκηποι 
nikolaosas@free.gr 
 
 

Στόχοι 
Να καταφέρει να γίνει καλύτερος άνθρωπος ώστε να φτάσει στο 

τέλειο ον. Να μπορέσει να κατανοήσει τη θρησκεία και τα θελή-
ματα Του. Είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να θυσιαστεί για την 

ορθοδοξία. Δεν τον ενδιαφέρουν τα υλικά αγαθά παρά μόνο η ε-
ξύψωση του πνεύματος. Βέβαια τον τελευταίο καιρό η σχέση του 

με τους αντιπροσώπους του Θεού έχει κλονιστεί με όλα αυτά τα 

σκάνδαλα που βλέπει να συμβαίνουν γύρω του αλλά πάντα μέσα 

του τρεμοσβήνει η φλόγα της ελπίδας ότι τίποτα δεν έχει οριστι-
κά χαθεί.  
Μεγάλος του στόχος κάποια μέρα, που θα του υποδείξει ο Θεός, 

να μονάσει σε κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους.  
 

Εκπαίδευση 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΓΙΑ  ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ  (ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  - ΜΑΪΟΣ  1992)  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΓΙΑ  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ  
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  - ΜΑΪΟΣ  1993) 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ  1Ος 

ΚΥΚΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  - ΙΟΥΝΙΟΣ  
1994) 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ  2Ος 

ΚΥΚΛΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  - ΙΟΥΝΙΟΣ  
1995) 
 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ  
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 Έχει καταφέρει να συντηρείται μόνος του από το γεγονός και 
μόνο ότι είναι φανατικός χριστιανός. 

 Έχει καταφέρει να γνωρίζει όλα τα διοικητικά συμβούλια ό-
λων των χριστιανικών ενώσεων. Επίσης έχει καταφέρει να 

γνωρίσει και όλους τους ιερωμένους που βρίσκονται στα υ-
ψηλά κλιμάκια. 

 Έχει καταφέρει να διατηρήσει την παρθενία του, αν και βαδί-
ζει ολοταχώς προς την τέταρτη δεκαετία της ζωής του. Επίσης 

σπάνια πίνει, ακόμη πιο σπάνια καπνίζει, ποτέ δεν έχει παραβεί 
ημέρα νηστείας. Ακόμη και ασθενής, ακόμη και οδοιπόρος.  

 Έχει διαβάσει ότι κυκλοφορεί από εκκλησιαστικά βιβλία και 
μάλιστα δωρεάν. 

 Έχει αποφασίσει ό,τι η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια 

δοκιμασία για την μετά ζωή. Και οφείλει να πιει κάθε πικρό 

ποτήρι που θα παρουσιαστεί μπροστά του. 

  

Εμπειρία 

1987 - 1990 | Υπάλληλος  Βιβλιοπωλείου  

Εκδόσεις  Ορθοδοξία  ή  Θάνατος  | Ιασωνίδου  45 - Πλα-
τεία  Σουρμένων   
Κύριο καθήκον του η πώληση χριστιανικών βιβλίων και η προσέ-
κλυση νέων και νεανίδων στους κόλπους της ελληνικής ορθόδο-
ξης εκκλησίας. Επίσης το διάβασμα όλων των βιβλίων πριν την 

τοποθέτησή τους στα ράφια, για να διαπιστωθεί εάν αυτά είναι 
σύμφωνα με την χριστιανική ηθική. 

1990 - 1995 | Υπάλληλος  Γραφείου  

Χριστιανική  Ένωση  «Ο  Ποιμήν» | Κομνηνών  43,  Αθήνα  

Κύριο καθήκον του η οργάνωση συνεδρίων και ομιλιών, η πα-
ρουσίαση βυζαντινών εκκλησιαστικών χειρογράφων στους πι-
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στούς, η είσπραξη των εισφορών των πιστών, η κατήχηση των 

νέων που προσέρχονται στην Ένωση. 

1995 - 2000 | Υπάλληλος  Λογιστηρίου   

Εκπαιδευτικός  Όμιλος  «Ελληνική  Λεβεντιά» | Ασπρομι-
χάλη  40, Αθήνα  

Κύριο καθήκον του η γνωριμία του με τον κλάδο των οικονομι-
κών. Η κατανόηση των εσόδων και των εξόδων καθώς και η λο-
γιστική απεικόνισή τους. Στο γραφείο είχε ελεύθερο ωράριο, κάτι 
που του επέτρεπε να σουλατσάρει στην αγορά των Αθηνών και 
συγκεκριμένα στα βιβλιοπωλεία για να τσεκάρει την πορεία πώ-
λησης των εκκλησιαστικών βιβλίων. Βέβαια σε εκείνους τους 

χώρους κατάφερε να διαβάσει έργα άθεων συγγραφέων και που 

κλόνισαν έστω και λίγο και όσο κι αν δεν θέλει να το παραδεχθεί, 
την πίστη του. 

2000 έως  σήμερα  | Επίτροπος  Ιερών  Ναών   

Ιερά  Μητρόπολης  Ψυχικού  | Μπακοπούλου  67 Νέο  Ψυ-
χικό  
Κύριο καθήκον του ο συντονισμός των διαφόρων κοινωνικών, 

εκπαιδευτικών, κατηχητικών έργων των ιερών ναών και η παρα-
κολούθηση των εσόδων και εξόδων τους. Επίσης η παρακολού-
θηση των βίων των ιερέων και αν αυτές είναι σύμφωνες με τις 
διδαχές της ιεράς συνόδου. 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (πλεονεκτήματα) 

Ευγνώμων  
Μεγαλόψυχος (όχι πάντα) 

Αφιλοκερδής  
Άμωμος (όχι όλες τις φορές) 

Αναγνώσιμος  
 



Άγγελος Χαριάτης 

119 

 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (μειονεκτήματα) 

Αφελής  
Ευκολόπιστος  

Παράκουος (μερικές φορές) 

Δειλός – Άτολμος - Λιγόψυχος 

Ευθυνόφοβος  
 

Το γεγονός που τον έκανε περήφανο 

Η απόφασή του να ασχοληθεί με τη θρησκεία.  
 

Το γεγονός που τον έκανε να ντρέπεται 
Η λειτουργία των εκκλησιαστικών αρχών και προσώπων σε συ-
νάρτηση με τα διάβασμα βιβλίων έξω-εκκλησιαστικού περιεχο-
μένου τον έκανε να αρχίσει να αμφισβητεί βασικές του αρχές. Και 
αυτή η αμφισβήτηση να τον οδηγήσει σε ανεύρεση εναλλακτικών 
λύσεων. Αυτό που θα του ταίριαζε θα ήταν μια θεωρεία που θα 

προσπαθούσε να κάνει τους ανθρώπους καλύτερους έτσι ώστε να 

έχουν τη δυνατότητα να εξυμνούν τον Ποιητή των όλων. Και μό-
νο όλο αυτό το μπέρδεμα συνιστά ντροπή για εκείνον και τις ιδέ-
ες του. 
 

Χόμπι 
Διάβασμα Νίτσε, Μαρξ, υπαρξιστών φιλοσόφων 

Ανάλωμα ωρών μέσα σε σκοτεινά και υπόγεια βιβλιοπωλεία ψά-
χνοντας απαγορευμένα βιβλία και την όποια αλήθεια κι αν κρύ-
βουν μέσα τους. 

Εκκλησιαστική χορωδία 
Αγιογραφία σε διάφορους ναούς της περιφέρειάς του 

Μελέτη εκκλησιαστικών κειμένων 
Εκδρομές σε μοναστήρια 
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12. 
 

Οι φίλοι μας οι χριστιανοί πέτυχαν τελικά τον στόχο τους. Που 

δεν ήταν άλλος από τη δημόσια διαπόμπευση. Οι πιστοί μου με 

ειδοποίησαν. Είχαν δει την φάτσα μου πρώτη μούρη σε όλα τα 

κανάλια. Η φωτογραφία που είχαν διαλέξει ήταν μια άθλια από 

τα γυμνασιακά μου χρόνια, τότε που ήμουν ένας συμπαθής ροκάς 

με μαλλιά μέχρι την μέση, σκουλαρίκια και τα λοιπά αξεσουάρ. 

Δεν μπορούσαν να βρουν μια φωτογραφία από τις μέρες της 

σκληρής εργασίας; Με την γραβατούλα μου, την κουστουμιά μου, 

το κυριλέ ρολόι; Αλλά όχι, έπρεπε να με παρουσιάσουν σαν το τέ-
ρας της αποκαλύψεως.  

Η επόμενη μέρα με βρίσκει καθηλωμένο στο κρεβάτι. Ναι 
είχα πιει πολύ την προηγούμενη, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος. 

Ούτε η προσαγωγή μου στο αστυνομικό τμήμα, ούτε καν η ξαφ-
νική δημοσιότητα. Σκέφτομαι την Μένη. Και όταν λέμε σκέφτο-
μαι, μιλάμε ότι δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μυαλό ούτε για ένα 

δευτερόλεπτο από την εικόνα της. Κάτι πρέπει να κάνω. Θέλω να 

την ξανακερδίσω. Πρέπει να ρίξω τον εγωισμό μου. Στα τάρταρα 

αν χρειαστεί.  
Η πόρτα χτυπάει. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω κάθε α-

πειλή. Με αργά βήματα πηγαίνω προς τα εκεί. Μπορεί να είναι ο 

Παναγιώτης, ο Δημήτρης, ο εισαγγελέας με το ένταλμα σύλληψης 

στο χέρι του ή ο ίδιος ο θάνατος μεταμφιεσμένος σε φανατικό 
θρησκόληπτο. 

Ανοίγω και η Μένη παρουσιάζεται μπροστά μου. Μένω κό-
καλο. «Πέρασε», λέω. Πριν εκστομίσω το τελευταίο έψιλον έχει 
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βάλει ήδη το ένα της πόδι στο εσωτερικό των γραφείων. Με πιά-
νει από τον ώμο και μου σκάει ένα φιλί. Βλέπω τον ουρανό με τα 

άστρα. Δεν την περίμενα την άφιξή της και πόσο μάλλον αυτήν 

την αντίδραση. Ένα χαστούκι συγκέντρωνε περισσότερες πιθα-
νότητες.  

«Μένη…» ψιθυρίζω και την σφίγγω στην αγκαλιά μου. 

«Δεν θα ερχόμουν, μετά από αυτά που έγιναν, αλλά…», λέ-
ει και με κοιτάζει, ναι τολμώ να πω λιγωμένα.  

«Γιατί ήρθες;» ρωτάω θέλοντας να μάθω περισσότερα. Δεν 

μου φτάνει που έχει έρθει, δεν μου φτάνει που επιτέλους θα στα-
ματήσω να βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο θρηνώντας για την 
απώλεια της, θέλω να κάνω και ερωτήσεις, τρομάρα μου. 

«Είχα υποσχεθεί στο εαυτό μου να σταματήσει να σε σκέ-
φτεται. Είχα πεισθεί ότι ήσουν ακόμη ένα γουρούνι μεταμφιε-
σμένο σε ιδεολόγο. Όλα αυτά πριν δω την φάτσα σου στα κανά-
λια». 

«Δεν νομίζω ότι διάλεξαν την καλύτερη φωτογραφία μου!» 

λέω σκάζοντας ένα ελαφρύ αυτοσαρκαστικό χαμόγελο.  

«Βρε κουτό, δεν ήταν η φωτογραφία ο λόγος, αλλά τα 

σχόλια που την συνόδευαν!» μου λέει και μου χαϊδεύει τα μαλλιά. 

Δεν σας ανέφερα τα σχόλια περισσότερο για λόγους ευθιξίας. Το 

καλύτερο επίθετο ήταν τρομοκράτης και το επιεικέστερο τσο-
γλάνι. Τα άλλα δεν τολμώ καν να τα εκστομίσω. Όποιος είναι πε-
ρίεργος να μάθει ας χτυπήσει στο «ψαχτήρι» «Χάρης Αλαγιάννης- 

τσόγλανος» και θα κατεβάσει δέκα σελίδες. Ναι κυρίες και κύριοι, 
δίκιο έχουν τα αστέρια και τα αστεράκια του πενταγράμμου και 
του κινηματογράφου που διαμαρτύρονται για τη δημοσιότητα 

που είναι πολλές φορές υπέρ το δέον ενοχλητική. Έχουν δίκιο όσο 

κι αν δεν συμφωνείτε. Ρωτήστε και εμένα που από τη μια στιγμή 
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στην άλλη βρέθηκα να είμαι διασημότερος από πολλά «ορθοπο-
τηράδικα» celebrities.  

«Δηλαδή άμα σου πω ότι δεν πρόκειται να ξαναπάρω επι-
ταγή από τον εκδότη, θα με γουστάρεις πιο πολύ;» ρωτάω θεω-
ρώντας την απάντησή της δεδομένη. 

«Με τρέλα», λέει και με ξαναφιλάει. 
Δεν με νοιάζει πλέον τίποτα. Αφού έχω πάλι την Μένη στην 

αγκαλιά μου, έχω τα πάντα. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολλά 

πράγματα για να βρει την ευτυχία.  

Το τηλέφωνο χτυπάει. Για μια στιγμή και μάλλον χωρίς 

λόγο μεταφέρομαι στον χώρο εργασίας μου. Θυμάμαι τις απαί-
σιες στιγμές που είχα ζήσει μέσα σε εκείνο το εκμαυλιστήριο αν-
θρώπινων ψυχών. Αναρωτιέμαι αν ο Γιώργος είχε καταφέρει να 

βρει την άκρη του, ώστε να επιβιώσει μέσα στο κωλοχανείο. Το 

σηκώνω και είναι αυτός ο Γιώργος.  

«Βρε θηρίο», του λέω, « πώς με βρήκες;»  

«Όποιος θέλει μπορεί να βρει τα πάντα, ακόμη και τον 

πραγματικό του προορισμό πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη», απαντά 

και φέρνω την εικόνα του μπροστά μου να γελάει την ώρα που 

λέει όλα αυτά. 

«Είμαι εδώ κοντά να περάσω;» με ρωτάει και φυσικά δεν 

μπορώ να του αρνηθώ. Πώς θα μπορούσα άλλωστε να πω όχι, 
στο μοναδικό άνθρωπο που συμπάθησα ποτέ στον εργασιακό 

χώρο; 

Κάνω μια σύντομη ενημέρωση στην Μένη για τον Γιώργο. 

Εκείνη με κοιτάει και γελάει. «Γιατί γελάς;» τη ρωτάω και μου 

απαντά ότι τα λέω πολύ ωραία, ότι επίσης έχω πηγαίο ταλέντο 

παραμυθά και ότι θα μπορούσα κάποια στιγμή να γράψω αυτές 

τις σκέψεις μου πάνω στο χαρτί. «Μα δεν έχω κανένα ταλέντο 

συγγραφής», λέω απογοητευμένος και μου απαντά ότι δεν χρειά-



Άγγελος Χαριάτης 

123 

 

ζεται, αυτά που θα γράψω να είναι όλα της φαντασίας μου και 
ότι αυτό που μετράει είναι η βιωματική εμπειρία. Αυτή πρέπει να 

είναι η πηγή έμπνευσής μου και τίποτα άλλο. Αν καταφέρω να 

γράψω ό,τι έχω μέσα στην καρδιά μου, τότε είμαι ικανός ακόμη 

και για το νόμπελ λογοτεχνίας. Εγώ ο Χάρης Αλαγιάννης συγ-
γραφέας και μάλιστα νομπελίστας; Πιο πιθανό μου φαίνεται να 

καταλήξω σε κάποια ομάδα ανώνυμων αλκοολικών παρά αυτό. 

Εκεί είναι πιο εύκολο. Δεν χρειάζεσαι κανένα ταλέντο. Μόνο θέ-
ληση να γίνεσαι στουπί κάθε μέρα. Και πιστέψτε με ξέρω πολλούς 

που έχουν αυτή τη θέληση. Πίνουν για να ξεχάσουν την αφραγκία 

τους, τη μιζέρια τους, την πρώην τους, το αφεντικό τους, τον πα-
τέρα τους, τη μάνα τους, τα αδέλφια τους, τον ίδιο τους τον εαυ-
τό.  

Ο Γιώργος με τα τεράστια μάτια του και την τεράστια 
καρδιά του κάνει την εμφάνισή του. Η Μένη τον υποδέχεται με 

μια ζεστή αγκαλιά, σαν να τον ξέρει χρόνια. Ο Γιώργος κάνει την 

πιο σημαντική, κατ’ εμέ, στροφή στην ζωή του. Παραιτήθηκε από 

την τράπεζα ύστερα από ένα θερμό επεισόδιο με τον αγαπημένο 

μας διευθυντή κύριο Νικολάου. Έχει αποφασίσει να θέσει σε ε-
φαρμογή τους κανόνες. Το μόνο του πρόβλημα είναι ότι δεν έχει 
πλέον ούτε δουλειά, ούτε σπίτι, ούτε φαΐ. Μην στεναχωριέσαι φί-
λε Γιώργο, ο Χάρης είναι εδώ για σένα. Μόλις βρήκες σπίτι και 
φαΐ. Δεν νομίζω ότι σου είναι απαραίτητο να βρεις δουλειά. Έτσι 
κι αλλιώς η δουλειά σκοτώνει τον άνθρωπο. Χωρίς να το καταλα-
βαίνει. Σιγά - σιγά, ώρα την ώρα, μέρα τη μέρα, σαν ένα ύπουλο 

δηλητήριο που χορηγείται στο θύμα σε μικρές δόσεις. Και όταν 

έρθει η ώρα που σαν στυμμένη λεμονόκουπα θα πάρεις την πολυ-
πόθητη σύνταξη δεν έχεις ούτε το ψυχικό ούτε το σωματικό κου-
ράγιο να την ευχαριστηθείς, γιατί είσαι ένας ακόμη υποψήφιος 

για το επέκεινα. Έτσι απλά. Πιο απλά δεν γίνεται. Δουλεύεις όλη 
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σου την ζωή για να μπορέσεις να αποκτήσεις ένα ωραίο φέρετρο 

και μια αξιοπρεπή κηδεία. Α, και μια ωραία φωτογραφία, συνή-
θως από τα χρόνια των πενήντα κάτι πάνω από μνήμα σου, χαμο-
γελαστός - χαμογελαστός σε ασπρόμαυρο φόντο κοιτώντας τον 

απέναντι σου φυτεμένο. 

Δεν προλαβαίνουμε να πούμε δυο κουβέντες και η πόρτα 

ξαναχτυπάει. Ο Γιώργος πηγαίνει να ανοίξει. Είναι ο «αρχηγός» μ’ 

ένα στρατιωτικό σάκο περασμένο στον ώμο του. Άλλος ένας για 

μόνιμη εγκατάσταση. Έχει αρχίσει να μου αρέσει το όλο σκηνικό. 

Ο πυρήνας συγκεντρώνεται αυτοβούλως μέσα σε αυτόν τον χώ-
ρο. Σε λίγο θα μοιράζουμε και συσσίτιο. Δεν είναι άσχημα. Φοβά-
μαι μόνο μην μας κυνηγήσει ο δήμος Αθηναίων μιας και θα υπο-
σκάψουμε το κοινωνικό του πρόσωπο με όλες αυτές τις συνε-
στιάσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα. Γουστάρω. Θα γίνω ο 

δήμαρχος όλων των κατατρεγμένων και χωρίς να έχω ψηφιστεί 
από κανέναν.  

Δηλαδή αν προσθέσουμε την Μένη στον πυρήνα είμαστε 

τέσσερα άτομα. Δεν είναι άσχημα. Η Μένη δεν έχει να ανησυχεί 
για τίποτα. Στην ουσία δεν είχε καμιά δουλειά της προκοπής, θε-
λήματα σε ένα μεγαλοδικηγόρο έκανε για τα ποτά και τα τσιγάρα 

τού μήνα. Το σπίτι που έμενε ήταν μιας μισότρελης και υστερικής 

αλλά πολύ πλούσιας γεροντοκόρης θείας, το οποίο της του είχε 

παραχωρήσει δωρεάν. Οι γονείς της μένουν μόνιμα στην επαρχία, 

ένα τσιγάρο δρόμο πριν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.  

Ο Διονύσης παραιτήθηκε και αυτός από την δουλειά του. 

Να δω πώς θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν έχουμε και 
την επιταγή από τον εκδότη. Ίσως θα μπορούσαμε να οργανώ-
σουμε μια ομάδα που θα καθάριζε τζάμια αυτοκινήτων στα φα-
νάρια ή να μοίραζε διαφημιστικά στα σπίτια ή κάτι που θα μας 

εξασφάλιζε τροφή.  
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Ο «αρχηγός» είναι αραχτός στο κρεβάτι μου. Του λέω ότι 
πρέπει αν θέλει να κοιμάται εδώ να βρει ένα ράντζο ή έστω έναν 

υπνόσακο. Με κοιτάζει και μου λέει: «Δεν έχω λεφτά ούτε για 

τσιγάρα». Εντάξει λοιπόν. Δεν μπορώ να τον αφήσω στο έλεος 

του Θεού. Ας κοιμηθεί στο κρεβάτι μου. Δεν με πειράζει αν θα 

κοιμηθώ στο πάτωμα. Καλύτερα στο πάτωμα πάρα σε ένα στρώ-
μα γεμάτο από ανεκπλήρωτα όνειρα. Καλύτερα με άδειο στομάχι 
και καθαρό μυαλό και καρδιά, παρά γεμάτος με πλαστικό φαΐ και 
φρούδες ελπίδες. Καλύτερα με τα ίδια ρούχα κάθε μέρα παρά με 

διαφορετικά που είναι αγορασμένα με τα ψίχουλα που μου δί-
νουν τα αφεντικά από τον βιασμό της υπεραξίας που παράγω. 

Καλύτερα ελεύθερος χωρίς υλικά αγαθά παρά σκλάβος μιας plas-

ma τηλεόρασης και ενός σούπερ hi-tech στερεοφωνικού. Καλύτερα 

πεθαμένος παρά ζωντανός - νεκρός μιας κοινωνίας που δεν την 

γουστάρω και δεν με γουστάρει.  
Τα γραφεία έχουν γίνει κέντρο διερχομένων. Η πόρτα χτυ-

πάει και εμφανίζεται ο Δημήτρης μαζί με τον Παναγιώτη. Φαίνε-
ται ότι σήμερα είναι η μέρα της παραίτησης. Ο Δημήτρης έριξε μια 

μούντζα στο αφεντικό του και στα πλοία του και αποφάσισε να 

ρίξει άγκυρα στα Εξάρχεια. Ο Παναγιώτης έβαλε λουκέτο στην 

κάβα, για να μην το βάλει στα όνειρα και τη ζωή του. Οι φίλοι 
έφεραν σαν άλλοι μάγοι δύο δώρα μαζί τους. Ο Δημήτρης δέκα 

χιλιάδες ευρώ, οι αποταμιεύσεις της ναυτιλιακής του εργασίας 

και ο Παναγιώτης δεκάδες μπουκάλια γεμάτα με ποτό.  

Τουλάχιστον έχουμε λύσει, προς το παρόν το πρόβλημα 

του φαγητού και του ποτού. Με δέκα χιλιάδες ευρώ και την κοι-
λιά γεμάτη αλκοόλ ο κόσμος μου φαίνεται καλύτερος.  

Η Μένη με κοιτάζει και μου λέει: «Το βρήκα». Δεν ξέρω αν 

έχει χάσει τίποτα, σκέφτομαι με ειρωνική διάθεση.  

Η Μένη συνεχίζει: «Μη με κοιτάς έτσι!»  
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«Πώς;» τη ρωτάω.  

«Ξέρεις εσύ, με αυτό ειρωνικό στυλάκι».  

«Συγγνώμη», της απαντώ και σκύβω το κεφάλι. Αυτή η 

πουτάνα η γυναικεία διαίσθηση είναι ικανή για το καλύτερο, αλ-
λά και για το χειρότερο.  

«Λοιπόν τώρα που συμμορφώθηκες, μπορώ να συνεχίσω. 

Βρήκα τη λύση στο οικονομικό μας πρόβλημα». Όλα τα κεφάλια 

είναι στραμμένα προς το μέρος της, ίσως να θυμίζουμε τυφλούς 

που θέλουν να βρουν το φως τους. 

«Θα πουλάμε κερί στα διάφορα καταστήματα χονδρικής 

πώλησης», λέει και μια λάμψη ενθουσιασμού φωτίζει το πρόσωπό 

της. Κοιτάζω γύρω μου. Όλα τα κεφάλια έχουν πέσει σχεδόν κά-
τω από τους ώμους. Τη θεωρούν απαίσια ιδέα. Μα ακόμη δεν έ-
χουν ακούσει τίποτα από όλα όσα θέλει να πει η Μένη. Πάντα 

προτρέχουμε. Πάντα δεν έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά να ακού-
σουμε τι πραγματικά θέλει ο άλλος να μας πει. Θέλω να ενθαρρύ-
νω τη Μένη και της κάνω νόημα να συνεχίσει. Άσε που είμαι περί-
εργος για να δω πού θέλει να φτάσει την σκέψη της. 

Εκείνη παίρνοντας θάρρος συνεχίζει: «Το κόλπο είναι απλό. 

Θα πηγαίνουμε τις Κυριακές στις εκκλησίες και θα κλέβουμε τα 

κεριά. Μπορούμε να τα παίρνουμε και από τα νεκροταφεία, αργά 

το βράδυ όταν όλα θα είναι ήρεμα και σκοτεινά. Μετά θα τα 

λειώνουμε σ’ ένα μεγάλο καζάνι και θα πουλάμε με το κιλό στους 

χονδρέμπορους. Για αρχή δεν είναι άσχημα. Μετά βλέπουμε». 

«Μπράβο Μένη, είναι μια θαυμάσια ιδέα», λέω και χειρο-
κροτώ. Οι άλλοι βλέποντάς με, συμφωνούν. Μια υπέροχη επιχεί-
ρηση πρόκειται να αρχίσει.  

Με τα χρήματα του Δημήτρη θα αγοράσουμε ράντζα, κου-
βέρτες και μαξιλάρια. Η Μένη έχει αυτοπροταθεί ως σεφ της ο-
μάδας και κανένας δεν φέρνει αντίρρηση.  
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Η πόρτα χτυπάει για ακόμη μια φορά. Αυτή την φορά είναι 
ο Νίκος. Σε λίγο θα θυμίζουμε την Χιονάτη με τους επτά νάνους. 

Λείπουν μόνο δύο. Δεν μπορεί κάποιοι ακόμη θα προκύψουν στην 

πορεία. Είπαμε ότι τα γραφεία έχουν γίνει κέντρο διερχομένων. 

Περιμένω από στιγμή σε στιγμή να μπουκάρει η αστυνομία και να 

μας συλλάβει με την κατηγορία της παράνομης διακίνησης αν-
θρώπων.  

Ο Νίκος ακούει την ιδέα της Μένης και ενθουσιάζεται. Θέ-
λει μόνος του να οργανώσει την όλη επιχείρηση. «Ο κανόνας νού-
μερο πέντε είναι αυτός που με οδηγεί», κάνει γελώντας και συνε-
χίζει: «Μιας και είμαι του χώρου δεν θα μου είναι καθόλου μα κα-
θόλου δύσκολο να κινηθώ στα νεκροταφεία και τις εκκλησίες. 

Αυτό άλλωστε ήταν το ημερήσιο πρόγραμμα για χρόνια. Από λει-
τουργία σε λειτουργία, από βαφτίσια σε βαφτίσια, από κηδεία σε 

κηδεία. Υπέροχη ζωή, δεν συμφωνείτε;» 

Συμφωνούμε αγαπητέ Νίκο, συμφωνούμε. Τι άλλο θα μπο-
ρούσες να ζητήσεις για να είσαι απόλυτα δυστυχισμένος; Μια 

διοίκηση μιας ενορίας ή μιας μητρόπολης; Σε φαντάζομαι χωμένο 

μέσα στα ευαγγέλια και στις ψαλμωδίες και στα ψέματα και στις 
ανωμαλίες των παπάδων και μου έρχεται να ξεράσω. Πώς άντε-
ξες όλα αυτά τα χρόνια; Πώς μπόρεσες να ζεις μέσα στο ψέμα ελ-
πίζοντας στην σωτηρία της ψυχής σου βλέποντας κάθε μέρα όλη 

αυτή την μιζέρια; Πώς μπόρεσες; Πώς μπόρεσες; Για μένα είσαι 
ένας μεγάλος ήρωας. Φώναξες άι-σιχτίρ και σκόρπισες όλα τα 

κακά δαιμόνια που σε περιτριγύριζαν. 

Στέλνουμε τον Γιώργο για να ψωνίσει. Ένα κοινόβιο μόλις 

έχει αρχίσει. Δεν θέλω να γίνει η όλη κατάσταση μια αίρεση. Είναι 
κάτι που ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου. Αυτό που θέλω είναι 
να είμαστε ελεύθεροι και όσοι θέλουν ας ακολουθήσουν. 
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Ο Γιώργος επιστρέφει φορώντας το καλύτερο του χαμό-
γελο. Του είχαμε ζητήσει να πάει για ψώνια. Αυτό και μόνο αυτό 

τον έκανε να χαμογελάσει. Οι ένδοξες μέρες της λύπης στο κωλο-
χανείο ανήκουν στο παρελθόν, τότε που για να χαμογελάσει ο 

Γιώργος έπρεπε πρώτα να σχολάσει.  
Η πόρτα χτυπάει για άλλη μια φορά. Ένας πενηντάρης 

μουστακαλής με κοιλιά μέχρι τα γόνατα μπαίνει μέσα κρατώντας 

δύο ράντζα. Τα απιθώνει σε μια γωνιά και μετά φέρνει άλλα δύο. 

Και άλλα δύο. Και άλλα δύο. Μετά κουβέρτες. Και μαξιλάρια. Και 
σεντόνια. Το μικρό μας κοινόβιο έλυσε το πρόβλημα της κατάκλι-
σης. Ο Παναγιώτης είχε φροντίσει μέσω τηλεφωνικής παραγγε-
λίας για αυτή τη μικρή επίσκεψη του σαπιοκοιλιά. Ο Παναγιώτης 

επίσης έχει φροντίσει για τον ιματισμό της ομάδας. Νέο χτύπημα 

στην πόρτα. Νέος μουστακαλής, αυτήν την φορά αδύνατος και 
ψηλός, σαν τηλεγραφόξυλο, φορτωμένος με μαύρες σακούλες.  

Ανοίγω τις σακούλες και βγάζω από μέσα τα ρούχα. Ά-
σπρα πουκάμισα, άσπρα παντελόνια, άσπρα παπούτσια, άσπρες 

φανέλες, άσπρα σώβρακα, άσπρα σουτιέν και κιλότες. Μέσα στην 

αγνότητα θα είμαστε, σκέφτομαι. Επίσης σκέφτομαι τις διάφορες 

αιρέσεις που κυκλοφορούν ανά τον κόσμο και ξενερώνω στην 

ιδέα ότι πρέπει να φορέσουμε αυτά τα ρούχα. «Παναγιώτη δεν 

είμαστε θρησκευτική οργάνωση, δεν μπορούμε να φοράμε όλοι 
τα ίδια πράγματα. Δεν είμαστε στρατός έτοιμος να απελευθερώ-
σει τον κόσμο από έναν καλό ή έναν κακό δικτάτορα».  

Παίρνω τα ρούχα και βγαίνω στην πλατεία Εξαρχείων. Θέ-
λω να τα δώσω στα παιδιά που κάθονται από το πρωί μέχρι το 

άλλο πρωί στα παγκάκια και ξοδεύουν τον χρόνο τους ανάμεσα 

στην ηρωίνη και στο τίποτα. Ψάχνω αλλά δεν βρίσκω κανέναν 

από αυτούς. Το μόνο που βλέπω είναι επιχειρηματίες ή wanna be 

επιχειρηματίες με τρία κινητά και χαρτοφύλακα και πουράκια 
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από την σοσιαλιστική Κούβα να απολαμβάνουν το παγωμένο 

freddo τους σε ένα από τα σικ καφέ της περιοχής. Η παγκοσμιο-
ποίηση και ο καπιταλισμός έχουν σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά 

τους. Και ακόμη είμαστε στην αρχή. Τα πάντα έχουν καταρρεύσει. 
Οι αξίες, τα ιδανικά, όλα έχουν θυσιαστεί στο βωμό του χρήματος 

και της ανάπτυξης. Αναρωτιέμαι αν τελικά εγώ είμαι αυτός που 

κάνω λάθος. Αν όλα αυτά που πιστεύω αποτελούν μια τεράστια 

φούσκα γεμάτη νερό ή λύματα ή απλά σκατά, έτοιμη να σπάσει 
και να με πνίξει. Αν ο καπιταλισμός και το κέρδος είναι η σωστή 

πορεία της κοινωνίας. Και αν στο φινάλε είμαι απλώς ένας βλά-
κας που ονειρεύεται να χαλάσει αυτή την πορεία σπέρνοντας ζι-
ζάνια, όπως πίστη στον εαυτό σου, δικούς σου θεούς, βελτίωση 

της προσωπικότητας σου και άλλες τέτοιες χαζομάρες. Είμαι ένας 

κουφός σε ένα κόσμο γεμάτο ήχους ή ένας οξυήκοος σε ένα κου-
φό κόσμο; 

Γυρίζω με τα ρούχα ακόμη στα χέρια μου. Λίγο πριν μπω 

στα γραφεία τους δίνω μια και τα πετάω σε ένα μεγάλο κάδο α-
πορριμμάτων. Παίρνω οριστικά απόφαση ότι το περιθώριο μας 

έχει τελειώσει. Δεν έχει μείνει τίποτα από το παρελθόν. Όταν το 

περιθώριο δεν υπάρχει και όταν όλος ο κόσμος είναι παντού ίδιος 

τότε η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Γιατί η αντίσταση έχει 
τερματίσει, όλοι έχουν υποταχθεί σε κάτι, στην περίπτωσή μας 

στο χρήμα και την αποχαύνωση. 

Μπαίνω μέσα και τους λέω: «Τα πράγματα είναι πιο σοβα-
ρά από ό,τι νόμιζα». Με κοιτάνε όλοι με ανοιχτό το στόμα. Σίγου-
ρα αναρωτιούνται τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο ποιητής θέλει να 

πει ότι η ποίηση έχει πεθάνει. Και ίσως είναι καθήκον του να την 

αναστήσει.  
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Ρωτάω τον Διονύση να μας πει όσα περισσότερα γνωρίζει 
για το ελληνικό κοινοβούλιο. Πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, 
με ποια κριτήρια ενεργούν, τι πιστεύουν για την ζωή; 

Ο Διονύσης ξύνει για λίγο το κεφάλι του, σημάδι προφα-
νώς ότι θέλει λίγο χρόνο, για να αποφασίσει αν θα πρέπει να τα 

πει όλα ή αν πρέπει να κρύψει μερικά πραγματάκια.  

Τόσα χρόνια δούλος γύρω από τα βουλευτικά έδρανα δεν 

είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον πλανήτη γη να απαλλαχθείς 

σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την κακή συνήθεια της 

εξάρτησης, όσο δυνατός και ατίθασος και ελεύθερος χαρακτήρας 

κι αν είσαι. 
Κατεβάζει το χέρι που είχε ακουμπισμένο το πάνω μέρος 

της κεφαλής του και αρχίζει. Μιλάει και μιλάει και μιλάει. Πάνω 

στην μισή ώρα τον διακόπτω. Αρκετά. Δεν μπορούμε να αφο-
μοιώσουμε τόσες πολλές πληροφορίες, δεν μπορούμε να ανε-
χθούμε τόση πολλή βρωμιά. 

Μέσα σε αυτή τη μισή ώρα έχουμε ακούσει σχεδόν τα πά-
ντα. Απάτες, μίζες, προμήθειες, σεξουαλικά όργια, υπόγειες σχέ-
σεις με παραθρησκευτικές οργανώσεις, συμφωνίες αντίπαλων 

κομμάτων κάτω από το τραπέζι. 
Οι κανόνες έχουν κάνει τα πιο ισχυρά και πιο μιαρά κέντρα 

εξουσίας να ανησυχούν. Η θρησκευτική και η πολιτική εξουσία 

έχουν ακούσει για τις δέκα εντολές. Αυτό είναι προφανές. Το 

πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα είναι πολύ καλό για την προώθηση 

των κανόνων. Δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι ρασοφόροι κύριοι 
ότι δίνουν με την κίνηση τους αυτή μεγαλύτερη ώθηση στην ιδέα 
μου.  

Ρωτάω τον Δημήτρη τι ώρα είναι. Με όλα αυτά τα γεγονό-
τα και τις σκέψεις έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Είναι 
στιγμές που δεν γνωρίζω αν είναι μέρα ή νύχτα. Μόνο το ελαφρό 
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τρέμουλο στα χέρια με ενημερώνει ότι έχω πάνω από δύο ώρες 

να βάλω αλκοόλ στο αίμα μου. Η πείνα δεν με πιάνει. Πρέπει να 

έχω χάσει πάνω από πέντε κιλά από εκείνη την ευλογημένη μέρα 

που κατέβηκαν στην κούτρα μου οι κανόνες. Δεν είναι και άσχη-
μα. Πάντα είχα μια ροπή προς την παχυσαρκία. Δεν είμαι χοντρός, 

είμαι λίγο πριν ξεπεράσω αυτό όριο. Και τώρα είμαι σχεδόν έτοι-
μος να κατέβω στην πασαρέλα, με λίγο γυμναστική σίγουρα θα 

μπορούσα να είμαι ο αυριανός πρωταγωνιστής των ντεφιλέ και 
της haute couture. Αν έπιανα και γκόμενα τον πρώτο σχεδιαστή του 

οίκου η επιτυχία θα ήταν εκατό τοις εκατό σίγουρη. Θα μπορού-
σα να περιφέρω το άψογο κορμί μου πάνω σε βερνικωμένα κό-
ντρα πλακέ, τα φλας από κάτω να αστράφτουν φυλακίζοντας σε 

μια φωτογραφία τη ματαιότητα του ανθρώπινου γένους για επι-
τυχία, αναγνώριση και ομορφιά, ο σχεδιαστής πίσω από τις 

κουρτίνες θα με κρυφοκοιτούσε και θα καύλωνε και εγώ σοβα-
ρός - σοβαρός με το λίκρα τιγρέ τάνγκα μου θα κοιτούσα με λά-
γνο ύφος τα κοριτσόπουλα που θα συνωστίζονταν στην μεγάλη 

αίθουσα ξενοδοχείου μόνο και μόνο για να δουν το θεό τους. Δεν 

θα ήταν άσχημα. Μετά την επιτυχία μου θα χωνόμουν μέχρι τα 

αυτιά στην κοκαΐνη και στις παρτούζες με εύπορους παχύσαρ-
κους πλούσιους και θηλυπρεπείς γέρους και όλα θα ήταν τέλεια 

μέχρι τα σαράντα. Μετά δεν θα έβρισκα δουλειά, καινούρια μα-
ταιόδοξα φυντάνια θα είχαν φυτρώσει σαν άσπιλα ρόδα μέσα 

στον χώρο των τσουκνίδων και θα κατέληγα σε κάποιο υπόγειο 

της λεωφόρου Αλεξάνδρας διοχετεύοντας στα κατεστραμμένα 
ρουθούνια μου την άσπρη σκόνη. Ο διπλανός ένοικος από την 

Μποτσουάνα της Αφρικής κάποια μέρα θα έβρισκε την πόρτα του 

διαμερίσματός μου ανοιχτή θα έμπαινε μέσα και θα ανακάλυπτε 

το κορμί μου παγωμένο και μελανιασμένο και χωρίς ζωή κάπου 

μεταξύ νιπτήρα και μπανιέρας. Αυτό θα ήταν το άδοξο τέλος ενός 
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εκ των μεγαλύτερων μοντέλων που πέρασαν από τον χώρο της 

μόδας. Την επόμενη μέρα οι εφημερίδες θα φιλοξενούσαν δηλώ-
σεις του πρώην μου, των συναδέλφων και της διπλανής αφρικα-
νικής οικογένειας. Οι δημοσιογράφοι θα έφτιαχναν μια δακρύ-
βρεκτη ιστορία που θα τράβαγε μέχρι να εμφανιστεί το επόμενό 

τους δυνατό θέμα. Θα κατέκριναν όλη το σύστημα και αφού θα 

μου έβαζαν μερικά φτηνά λουλούδια στον τάφο μου η ζωή τους 
θα συνεχιζόταν όπως και πριν. 

Ο Δημήτρης παραγγέλνει πίτσες και η βραδιά φτάνει προς 

το τέλος της. Η πρώτη κοινή μας μέρα θα ανήκει σε λίγο στο πα-
ρελθόν.  
 
 

13. 
 

Ένα αμυδρό φως, σημάδι ερχομού της νέας μέρας, περνάει κάτω 

από την χαραμάδα της πόρτας. Δεν έχω ανοίξει καλά - καλά τα 

μάτια μου και νομίζω ότι πίσω από την πόρτα διακρίνω μια σκιά. 

Σηκώνομαι και πηγαίνω προς τα εκεί. Πιάνω το χερούλι και την 

ανοίγω με φόρα. Μπροστά μου σαν άγαλμα είναι ένας τύπος με 

καπέλο μπορσελίνο, καπαρντίνα και πράσινα γυαλιά ηλίου. «Τι 
θέλεις εσύ εδώ;» τον ρωτάω ενώ προσπαθώ να κρατήσω το χα-
σμουρητό μου. Δεν απαντά, απλά κάνει μια στροφή εκατόν ογδό-
ντα μοιρών και σχεδόν τρέχοντας μπαίνει σε ένα μαύρο αυτοκί-
νητο. Δευτερόλεπτα μετά μπορώ να διακρίνω μόνο τη σκόνη που 

άφησε πίσω του.  

Μια ανησυχία την έχω, δεν μπορώ να πω. Ποιος ήταν αυ-
τός ο τύπος και τι ήθελε στημένος εκεί έξω;  

Οι υπόλοιποι σηκώνονται. Τους αφηγούμαι το περιστατι-
κό. Όλοι εκτός από τον Διονύση δείχνουν ανήσυχοι, σαν σκυλιά 
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που καταλαβαίνουν τον επερχόμενο σεισμό. Ο Διονύσης χαμογε-
λάει. Ή έχει τρελαθεί ή είναι αναίσθητος ή απλά γνωρίζει. Ανοίγει 
το στόμα του τόσο πολύ, σαν να είναι έτοιμος να καταβροχθίσει 
ολόκληρη αμάσητη μπουγάτσα και λέει με θριαμβευτικό τόνο: 

«Τους έχεις κάνει και τρέχουνε, αγόρι μου». Δεν καταλαβαίνω. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν καταλαβαίνω κάτι στην μέχρι 
τώρα πορεία. Τα γεγονότα πολλές φορές κυλάνε χωρίς να τα πά-
ρω εγκαίρως χαμπάρι. «Δηλαδή;» κάνω προσπαθώντας να βγάλω 

άκρη. «Το καλόπαιδο που είδες, είναι ασφαλίτης. Το ντύσιμο είναι 
κλασικό χρόνια. Νομίζουν ότι έτσι δεν θα τους αναγνωρίζουν. 

Πόσο γελοίοι είναι δεν βλέπουν ότι έτσι είναι σαν την μύγα μες 

το γάλα», λέει και κάνει μια μεγάλη παύση. Έχω αγωνία για την 

συνέχεια και του κάνω νόημα να συνεχίσει. Κοιτάζω τη Μένη που 

κάθεται με τα χέρια ακουμπισμένα και σταυρωμένα πάνω στην 

κοιλιά της. Παρακολουθεί και αυτή με την ίδια αγωνία, όπως και 
οι άλλοι. Μόνο που αυτή είναι τόσο όμορφη. Τόσο γλυκιά. Πάει 
την έχω δαγκώσει για τα καλά την λαμαρίνα. Η φωνή του Διονύ-
ση με κάνει και παίρνω το βλέμμα μου από πάνω της. «Έχουμε 

μπει σε πρόγραμμα παρακολούθησης», λέει με τόνο που δηλώνει 
σιγουριά. Ο Δημήτρης κουνάει το κεφάλι του λες και μόλις έχει 
δει το τέρας της αποκαλύψεως μπροστά του. Ο Παναγιώτης το 

ίδιο. Ο Νίκος σταυροκοπιέται. Ο Γιώργος κοιτάζει τον απέναντι 
τοίχο και δεν αντιδρά. Ίσως να έχει πάρει το θέμα πιο ψύχραιμα 

απ’ όλους μας. 

Έτσι λοιπόν τα τσογλάνια. Τους έχουμε γίνει ενοχλητικοί. 
Έχουν αρχίσει τα κολπάκια τους για να μας φοβίσουν και αν 

μπορέσουν να μας διαλύσουν, να μας κάψουν και να πετάξουν τις 

στάχτες μας στο Αιγαίο πέλαγος ή μπροστά από το ελληνικό κοι-
νοβούλιο ή στην χωματερή των Άνω Λιοσίων.  



ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ 

134 

 

Οι αγαπητοί κύριοι του ελληνικού κοινοβουλίου μας θεω-
ρούν απειλή, όπως και οι τραγόπαπες, όπως και κάποιοι άλλοι που 

θα προκύψουν στην πορεία. Δεν είναι ό,τι καλύτερο να έρχεται 
ένας κερατάς από το πουθενά με κάποιες τρελές ιδέες που μπο-
ρούν να διαταράξουν την ισορροπία. Η κοινωνία δεν ανέχεται τέ-
τοια φαινόμενα. Κι αν μερικοί πιστέψουν σε αυτές καθήκον τους 

είναι να κόψουν κάθε προσπάθεια αντίδρασης και αντίστασης. 

Δεν πρόκειται να ανεχθούν κάτι διαφορετικό. Δεν θέλουν κανένα 

εμπόδιο στο πλάνο που έχουν για την αποχαύνωση της κοινωνίας. 

Μας θέλουν όλους προβατάκια στο μαντρί. Αν κάποιο ξεφύγει τό-
τε έχουν έτοιμο τον λύκο που θα τα ξεσκίσει. 

Η πόρτα χτυπάει. Η Μένη ανοίγει. Ένας γνώριμος του 

Γιώργου και δικός μου μπαίνει μέσα. Ο κύριος Νεκτάριος Νεκτα-
ρίου μας έχει κάνει την τιμή να μας επισκεφθεί. Κρατάει στα χέ-
ρια του ένα τσεκ. Αυτό λογικά πρέπει να είναι ένα ακόμη ποσοστό 

επί των πωλήσεων. Τον χαιρετάω εγκάρδια και παίρνω την επι-
ταγή. Η Μένη έχει πάρει χαμπάρι την επιταγή και με κοιτάει με 

μισό μάτι. Μωρό μου, δεν πρόκειται να τη δεχθώ, νομίζεις ότι θέ-
λω να χαλάσω την σχέση μας; Ότι θα αρνηθώ τα ιδανικά μου; 

Κοιτάζω το πόσο. Δέκα χιλιάδες ευρώ. Είναι πολλά τα λε-
φτά, σκέφτομαι, αλλά τι αξία έχουν είκοσι μοβ παλιόχαρτα μπρο-
στά στην σωτηρία του εαυτού σου; Καμιά. Τη δίνω πίσω και του 

λέω πως δεν θέλω να συνεχίσουμε την συνεργασία. Λέω επίσης, 

ότι θα ήταν φρόνιμο να σταματήσει όλο αυτό το αλισβερίσι γύρω 
από την εκτύπωση και την πώληση των κανόνων. Εκείνος με κοι-
τάει μάλλον σαν παιδί που του απαγορεύεις να φάει τα γλυκά που 

έχει μπροστά του και μού λέει ότι αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο 

να συμβεί. Τον ρωτάω γιατί, αλλά ο κύριος Νεκταρίου σωπαίνει. 
Βγάζει από το στόμα του ένα αργόσυρτο «καλά» και φεύγει.  
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Η Μένη έρχεται τρέχοντας και μου δίνει ένα φιλί. Το βρα-
βείο μου. Το καλύτερο απ’ όλα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ επί του 

παρόντος με τον κύριο Νεκταρίου. Έχουμε να ασχοληθούμε με 

σοβαρότερα θέματα. Αν και εδώ που τα λέμε, έστω και με κάποιο 

οικονομικό τίμημα, οι κανόνες κυκλοφορούν, από χέρι σε χέρι. Αν 

αγοραστεί μια φόρα, μπορεί να διαβαστεί χέρι με χέρι δέκα ή εί-
κοσι ή τριάντα φορές.  

Σήμερα το σχέδιο των κεριών μπαίνει σε εφαρμογή. Ο Πα-
ναγιώτης, χρόνια στην πιάτσα έχει ξεκινήσει πριν από λίγο την 

βόλτα του στην αγορά προς αναζήτηση χονδρεμπόρων. Ο Νίκος 

έχει φύγει για τις εκκλησίες και ο Δημήτρης αναλαμβάνει το κομ-
μάτι του μάνατζμεντ. Η Μένη θα προμηθευτεί με τη βοήθεια μου 

μεγάλα καζάνια και πετρογκάζ, ώστε να λιώσουμε τα κλοπιμαία. 

Δεν έχουμε τύψεις. Τι τύψεις να νιώθει ένας κλέφτης, όταν κλέβει 
ένας συνάδελφό του; Και ιδιαίτερα ένα τόσο αισχρό κλέφτη - συ-
νάδελφο; Ένα κλέφτη που κλέβει ανθρώπινη ελπίδα! 

Το βράδυ ο Νίκος επιστρέφει κουβαλώντας στους ώμους 

του δύο τεράστια σακιά. Με βλέμμα παιδιού που μόλις έχει κρυ-
φοκοιτάξει για πρώτη φορά το βρακάκι της συμμαθήτριας με την 

οποία είναι ερωτευμένος από την τρυφερή ηλικία των τεσσάρων 

ετών, ακουμπά το «πολύτιμο» φορτίο στο πάτωμα. Η επιχείρηση 

κερί έχει ξεκινήσει. Η Μένη φοράει μια ποδιά που έχει αγοράσει 
για αυτόν τον σκοπό και τα καζάνια ξεκινάνε. Σε λίγο τα πρώτα 

κιλά είναι έτοιμα. Ο Δημήτρης παίρνει τηλέφωνο και μερικά λε-
πτά αργότερα ένας τύπος με κίτρινο δέρμα, λες και έχει βουτήξει 
ο ίδιος μέσα σε λιωμένο κερί, εμφανίζεται. Χωρίς να μας χαιρετή-
σει παίρνει το προϊόν και αφού αφήνει μερικά χαρτονομίσματα 

στη χούφτα του Δημήτρη, φεύγει με τον ίδιο τρόπο. Χωρίς να 

χαιρετήσει. Από την μια παραξενεύομαι για τη γουρουνιά του και 
από την άλλη χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί είναι αληθινός. Δεν είχε 
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διάθεση ή έστω τρόπους, αλλά ακολουθεί τον κανόνα νούμερο 

έξι. Εντάξει μάγκα, ό,τι πεις, εγώ μαζί σου είμαι. Το προτιμώ αυτό 

από το να μου κατεβάσεις μια γλώσσα μέχρι κάτω και ξεκινώ-
ντας από τα νύχια των ποδιών μου να με γλείψεις μέχρι την μύτη. 

Άσε που σιχαίνομαι τα σάλια. Όλων εκτός από της Μένης. 

Ο Παναγιώτης μου προτείνει να ακολουθήσω αυτόν και 
τον Νίκο και τον Γιώργο στο πρώτο νεκροταφείο. Εντάξει, θα α-
κολουθήσω. Άλλωστε αν δεν πάει ο αρχηγός, ποιος θα πάει;  

Φοράμε σκούρα ρούχα και ξεκινάμε. Δεν μπορώ να πω ότι 
δεν έχω αγωνία. Φαντάζεστε να μας πιάσουν την ώρα που προ-
σπαθούμε να κλέψουμε κεριά από τον τάφο κάποιου επιφανούς 

πολιτικού άνδρα; Ξευτίλα και βούκινο και οι κανόνες στη λαιμη-
τόμο. 

Αλλά οι αγώνες απαιτούν χρήμα. Εδώ τρομοκρατικές ορ-
γανώσεις και καταδέχονται να κάνουν ληστείες τραπεζών, αυτές 

που αγωνίζονται για έναν πιο δίκαιο κόσμο με την συμπαράστα-
ση του απλού λαού, όπως λένε και γράφουν στις προκηρύξεις 

τους, ενώ θα περίμενε κανείς να χρηματοδοτούνται από τον οβο-
λό αυτών που δηλώνουν ότι υπερασπίζονται, δηλαδή των απλών 

τίμιων, φτωχών και μεροκαματιάρηδων ανθρώπων. Και όμως ει-
σπράττουν μέρος της αγάπης των τραπεζιτών. Παράξενοι καιροί, 
ακόμη πιο παράξενα ήθη.  

Ο Νίκος είναι ο οδηγός μας. Γνωρίζει απ’ έξω και ανακα-
τωτά όλες τις εισόδους, μικρές και μεγάλες, του νεκροταφείου. 

Μας πηγαίνει πίσω από ένα ευκάλυπτο. Όλοι νομίζουμε ότι θέλει 
να κατουρήσει και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το ίδιο, ένα κατού-
ρημα δεν είναι ποτέ άσχημη ιδέα. Αλλά εκείνος δεν θέλει ούτε ψι-
λό, ούτε χοντρό. Πίσω από το δέντρο έχει μια πολύ μικρή πόρτα 

που προφανώς την ξέρουν λίγοι. Μας κάνει νόημα και προχωράει 
προς τα αγιασμένα χώματα. Είμαστε ασφαλείς. Έχουμε αφήσει 
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τα κακά πνεύματα πίσω μας. Είμαι έτοιμος να κάνω τον σταυρό 

μου, που ο Θεός με βοήθησε να ξεπεράσω και αυτήν τη δοκιμασί-
α, αλλά μετά θυμάμαι ότι δεν πολυπιστεύω στον Θεό τους.  

Μαζεύουμε τα πρώτα κεριά από τους τάφους. Ο Γιώργος 

είναι σχεδόν χεσμένος, ο Παναγιώτης το ακριβώς αντίθετο. Απο-
ρώ με την ηρεμία του. Μπορεί απλά να προσαρμόζεται σε οποια-
δήποτε κατάσταση. Τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα βγαίνει 
από τις κινήσεις του. Ο Νίκος είναι μια ανθρώπινη κουκουβάγια. 

Βλέπει πράγματα που εμείς ούτε με φακό δεν θα βλέπαμε. Μαζεύ-
ει τα κεριά και με τα δύο χέρια. Ο Γιώργος και εγώ κρατάμε τις 

σακούλες που χρησιμοποιούμε και ο Παναγιώτης κρατάει τις υ-
πόλοιπες, έχοντας ταυτόχρονα το νου του για ανεπιθύμητους επι-
σκέπτες. Δεν είναι απίθανο και κάποιος άλλος να έχει την ίδια ι-
δέα και μάλιστα πριν από εμάς. Δεν είναι ότι καλύτερο να μπαί-
νεις σε ξένα χωράφια. Εδώ σκοτώνονται για ένα κομμάτι ψωμί, 
δεν θα σκοτωθούν για μερικά κιλά κεριού;  

Σε λίγο οι σακούλες γεμίζουν, η αποστολή μας φτάνει στο 

τέλος της. Είμαστε στο αυτοκίνητο και νομίζω ότι βρισκόμαστε 

σε εκκλησία. Μυρίζει όλη η καμπίνα λάδι, καμένο κερί και λιβάνι. 
Δεν ξέρω αν ο Θεός είναι μαζί μας, ξέρω όμως στα σίγουρα ότι 
ούτε ο διάβολος είναι. Ας είναι καλά το λιβάνι. Έτσι δεν λένε; Γι’ 
αυτό δεν χρησιμοποιείται το λιβάνι στις τελετές; Και το κερί ότι 
λιώνει τις αμαρτίες μας; Αλήθεια οι αμαρτίες των κληρικών πώς 

λιώνουν; Με ένα ποτήρι κρασί; Με δύο κιλά αρνίσια παϊδάκια; Με 

μια χούφτα ευρώ μαζεμένα από τα ευχέλαια του απογεύματος; Ή 

με ένα μελαχρινό αγόρι από το Πακιστάν;  

Φτάνουμε στα Εξάρχεια. Βλέπω τον ίδιο τύπο με το ίδιο 

καπέλο και την ίδια καπαρντίνα να στέκεται σαν τσολιάς έξω από 

το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, δίπλα από την πόρτα των 

γραφείων. Λέω στα παιδιά να βγούμε ήσυχα - ήσυχα έξω, χωρίς 
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να φορτωθούμε την πραμάτεια μας. Δεν χρειάζεται να ρισκάρου-
με. Απλά το καζάνι θα πάρει μπρος λίγο αργότερα.  

Οι υπόλοιποι μάς περιμένουν. Μας βλέπουν με άδεια χέρια 

και ένα χαμόγελο απελπισίας σχηματίζεται στα χείλη τους. Τους 

ενημερώνουμε για τον περήφανο εύζωνα που φυλάει σκοπιά έξω 

από την πόρτα μας και για τα κλοπιμαία που βρίσκονται στο πίσω 

μέρος του αυτοκινήτου. Το χαμόγελο της απελπισίας μετατρέπε-
ται σε ένα δυνατό, τρανταχτό, υπερήφανο γέλιο.  

Σε δέκα λεπτά βγάζω την μουσούδα μου έξω από την πόρ-
τα. Ο φίλος μας δεν είναι στο πόστο του. Μάλλον τελείωσε η βάρ-
δια του. Βάζω μια φωνή και ο Γιώργος μαζί με τον Παναγιώτη 

έρχονται. Φορτωνόμαστε τις σακούλες και η επιχείρηση λιώσιμο 

κεριού νούμερο δύο είναι έτοιμη να ξεκινήσει.  
Μόλις το υλικό είναι έτοιμο ο Δημήτρης επαναλαμβάνει το 

προηγούμενο τηλεφώνημα και ο ίδιος τύπος έρχεται κάνοντας τις 

ίδιες ακριβώς κινήσεις. Μερικοί άνθρωποι δεν πρόκειται να αλλά-
ξουν ποτέ στη ζωή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοκιμάσουν 

κάτι διαφορετικό. Βολεμένοι στον πνευματικό αυνανισμό τους, 

αφήνουν να περνάει η ζωή στο ίδιο μονότονο μοτίβο. Κάθε μέρα 

είναι ίδια με την προηγούμενη, όπως θα είναι ίδια και με την επό-
μενη. Όχι αυτό δεν θα μπορούσα να το ανεχτώ. Αρκετά το έφαγα 

στην μάπα.  

Τέλος της ημέρας. Κάνουμε ταμείο. Δεν έχουμε κερδίσει 
αρκετά, αλλά το κάτι σίγουρα είναι σαφώς καλύτερο από το τί-
ποτα. Η Μένη μυρίζει ολόκληρη κερί. Ακόμη και με αυτή την μυ-
ρωδιά που με παραπέμπει σε ναούς, εκκλησίες και διεστραμμέ-
νους παπάδες, τη βρίσκω υπέροχη.  

Τα φώτα σβήνουν και εγώ κρατώντας την αγκαλιά βλέπω 

όνειρα με ροζ και μοβ συννεφάκια.  
 



Άγγελος Χαριάτης 

139 

 

 
14. 

 

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία συγκέντρωση. 

Αν εξαιρεθούν οι ντομάτες των ορθόδοξων χριστιανών και η 
προσαγωγή μας στο τμήμα ήταν επιτυχημένη. Κινούμενοι σ’ αυτό 

το πλαίσιο αποφασίσαμε να κάνουμε μια νέα συνάντηση αυτή τη 

φορά σε ανοιχτό χώρο. Έτσι και περισσότεροι θα μας άκουγαν 

και ακόμη περισσότεροι θα μπορούσαν να μας χλευάσουν, να μας 

προπηλακίσουν, να μας φτύσουν, να μας δείρουν, διάλεχτε όποιο 

ρήμα ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία και τον ατομικό σας ψυχισμό. 

Άσε που θα δίναμε την ευκαιρία στην αστυνομία να μας παρακο-
λουθήσει από πολύ - πολύ κοντά.  

Μετά από σύσκεψη πέντε δευτερολέπτων δώσαμε το γενι-
κό management στον Δημήτρη. Αυτός θα είναι υπεύθυνος για το 

ανέβασμα της είδησης στον παγκόσμιο ιστό, αυτός για τα ποτά, 

αυτός για την ενοικίαση των μικροφώνων. 

Ίσως να μην πρότεινα ποτέ να κάνουμε την συνάντηση σε 

ανοικτό χώρο, αλλά έχω σπαστεί από τη συμπεριφορά της αστυ-
νομίας και των απλών ορθόδοξων φανατικών. Ποτέ δεν είχα διά-
θεση, σε όλη μου τη ζωή, να προκαλέσω. Πάντα ήμουν αυτός ο 

τύπος του ήσυχου ανθρώπου, αυτού που κάθεται στη γωνία του, 

όχι από φόβο ή από παραίτηση, αλλά απλά επειδή του αρέσει.  
Ναι μπορεί να ήταν λάθος οι συγκεντρώσεις, αλλά αν θυ-

μάστε δεν τις οργάνωσα εγώ. Αλλά και εγώ να τις οργάνωνα τι το 

κακό βρίσκετε σε αυτό; Δεν προσπάθησα να ρίξω την κυβέρνηση, 

δεν προσπάθησα ρίξω τους «οπαδούς» σε σκοτεινά μονοπάτια 

γεμάτα ναρκωτικά και παραισθήσεις, δεν μοίρασα όπλα ώστε να 

σκοτώσουμε τους άπιστους, το μόνο που έκανα ήταν να πω δυο 

λόγια από καρδιάς και να πιω μερικές βότκες. Αν είμαι λοιπόν έ-
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νοχος καταδικάστε με. Πέστε μου ότι είμαι σκάρτος και ψεύτικος 

και ηλίθιος και οποιοδήποτε επιθετικό προσδιορισμό σας έρχεται 
στο κεφάλι. Θα το δεχτώ. 

Οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Ο χώρος βρέθηκε πολύ σύ-
ντομα. Τι πιο ωραίο από μια συγκέντρωση στην πλατεία Εξαρ-
χείων; Τόσο κοντά και συνάμα τόσο μακριά. Το μόνο που χρειά-
ζομαι είναι θάρρος. Θάρρος, μισό μπουκάλι βότκα και μια ζεστή 

αγκαλιά από την Μένη. Δεν ζητάω πολλά.  

Δεν πρόκειται να γράψω λόγους, ούτε να προσλάβω 

μπράβους για την προστασία μου, ούτε θα φορέσω κουστούμι, 
γραβάτα και σινιέ παπούτσια, απλά θα είμαι ο εαυτός μου. Και 
όσοι πιστοί προσέλθετε. Το πλήθος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αρ-
κεί να μην διαταράξει την έννομη τάξη. Άρα επιτρέπεται να μου 

πετάξει ντομάτες και άλλα ζαρζαβατικά, να με βρίσει, να με χλευ-
άσει, άντε και να μου ρίξει καμιά ψιλή. Παρακαλώ όμως όχι στο 

πρόσωπο. Στο σώμα, να μην φαίνεται, ξέρετε αυτό είναι ένα κολ-
πάκι που εφαρμόζουν χρόνια τώρα τα τιμημένα σώματα ασφα-
λείας.  

Είμαι έτοιμος για την απόλυτη δόξα, όπως το ίδιο καλά 

προετοιμασμένος είμαι για την απόλυτη ξευτίλα. Στην ουσία δεν 

με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Αν θέλουν κάποιοι να ακούσουν 

και να σωθούν έχει καλώς. Αν όχι πάλι καλώς έχει. Δεν πρόκειται 
να πιάσω κανένα από τον λαιμό και να τον οδηγήσω στην σωτη-
ρία.  

Λέω να δώσω λίγο περισσότερο glamour στην επικείμενη 

συγκέντρωση και έτσι αποφασίζω να φορέσω μια μακριά άσπρη 

κελεμπία. Κάπως έτσι δεν εμφανιζόταν και ο Ντέμης Ρούσσος 

στις συναυλίες του στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα; Μόνο 

που εγώ δεν είχα ούτε την απίστευτη φωνή του, ούτε το απίστευ-
το πάχος του, ούτε καν την απίστευτη γενειάδα του. 
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Ιδού λοιπόν, ο νυμφίος έρχεται και ανεβαίνει στην εξέδρα. 

Ένα παρατεταμένο χειροκρότημα ακούγεται από το πλήθος που 

βρίσκεται κάτω από τα πόδια μου. Δίπλα μου ένα επίπεδο πιο κά-
τω κάθονται η Μένη, ο Δημήτρης, ο Παναγιώτης και οι υπόλοιποι.  

Δεν μπορώ να ξεκινήσω. Το μυαλό μου έχει κολλήσει. Οι 
οπαδοί είναι έτοιμοι να κρεμαστούν από την πρώτη λέξη που θα 

βγει από τα χείλη μου. Ίσως να πάσχω από αγοραφοβία και να 

μην το γνωρίζω. Αλλά δεν πρέπει να με απασχολεί αυτή η σκέψη. 

Πρέπει να μιλήσω, πρέπει να μιλήσω, πρέπει να μιλήσω. Το πλή-
θος έχει προβληματιστεί με την μουγκαμάρα μου, το ίδιο και εγώ. 

Και ξαφνικά ενώ σκέφτομαι σοβαρά την πιθανότητα να κατέβω 

από την εξέδρα και να πάω σε ένα ψυχίατρο ώστε να λύσουμε το 

ψυχολογικό μου πρόβλημα οι λέξεις σχηματίζονται στο εγκέφαλό 

μου και αρχίζουν να πετάγονται σαν κουκούτσια καρπουζιού από 

το στόμα μου. 

«Συναντηθήκαμε σήμερα όλοι εδώ για ένα και μόνο σκοπό. 

Ο σκοπός αυτός δεν είναι επαναστατικός, δεν είναι εθνικός, δεν 

είναι κομματικός. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλει να ανατρέψει, αρ-
χικά, τις κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς ρόλους. Το ό-
ραμά μου είναι η βελτίωση του ατόμου, μέσω της αναζήτησης της 

αλήθειας. Ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να έχει την δική του αλή-
θεια. Δεν είναι κακό αυτό. Το θέμα είναι πως θα μπορέσει να την 

βρει. Οι κανόνες είναι ένας τρόπος, αλλά όχι ο μοναδικός. Σε εμέ-
να έφερε αποτελέσματα, όπως και σε μερικούς ή αρκετούς από 

εσάς. Δεν σας ζητάω να κάνετε δόγμα τους κανόνες και με αυ-
τούς να πορεύεστε. Σας ζητάω να ανοίξετε το μυαλό σας, να βρεί-
τε αυτό που σας εκφράζει περισσότερο και να γίνετε καλύτεροι 
άνθρωποι, με το δικό σας τρόπο. Θα πρέπει να σταθείτε στον κα-
θρέφτη της ψυχής σας γυμνοί, ξεχνώντας όλα όσα ξέρατε, όλα 

όσα πιστεύατε, όλα όσα κάνατε μέχρι τώρα. Μιλήστε στην ψυχή 
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σας χωρίς κοινωνικούς, ατομικούς, ψυχικούς συμβιβασμούς και 
τότε θα ανακαλύψετε την αλήθεια. Και ξέρετε, μπορεί στην αρχή 

να είναι οδυνηρό όταν θα πρέπει να πετάξετε στα σκουπίδια όλα 

όσα πιστεύατε μέχρι πριν, αλλά μετά… Μετά ξεκινά μια νέα ζωή. 

Μια ζωή που πάντα θέλατε και ονειρευόσασταν, αλλά ποτέ δεν 

τολμούσατε να κάνετε ένα βήμα προς τα εκεί. Αυτή λοιπόν είναι η 

ευκαιρία σας. Μην την αφήσετε να πάει χαμένη. Μην σκοτώσετε 

το όνειρο για ακόμη μια φορά. Αφήστε το να ζήσει και σας υπό-
σχομαι ότι αυτό θα σας ανταμείψει χαρίζοντάς σας την πραγμα-
τική ευτυχία. Άλλωστε αυτό δεν είναι το νόημα της ζωής;» 

Περιμένω το πλήθος να με αποθεώσει. Θεωρώ ότι ο λόγος 

μου ήταν αν όχι για Oscar, τουλάχιστον για Grammy. Όμως δεν α-
κούω τίποτα. Η σιωπή έχει γίνει βασιλιάς του χώρου. Σιωπή και 
γυρισμένα κεφάλια προς τα αριστερά μου. Κοιτάζω ασυναίσθητα 

προς τα εκεί. Και τον βλέπω. 

Είναι ένας ψηλός άντρας με ίσια καστανόξανθα μαλλιά μέ-
χρι τη μέση και γένια που φτάνουν σχεδόν στις αρχές του στή-
θους του. Φοράει μία λευκή ρόμπα, πιο πολύ σε χιτώνα φέρνει και 
έχει υψωμένα τα χέρια του προς τους ουρανούς. Αν ζούσα στην 

εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θα στοιχημάτιζα το κεφάλι 
μου ότι αυτός ήταν ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Είναι φτυστός. Δί-
πλα του μια μαυρομάλλα μπουκιά και συχώριο, και κάνοντας την 

προηγούμενη αναγωγή σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι η 

Μαρία από τα Μάγδαλα. Πίσω του καμιά δεκαριά άνθρωποι, ένας 

και ένας διαλεγμένοι από τον υπόκοσμο των Αθηνών. Ή τουλάχι-
στον έτσι δείχνουν στα μάτια μου. 

Ο τύπος αρχίζει να μιλά. Όλοι ακόμη και εγώ τον ακούμε 

με προσοχή. Είμαι περίεργος τι στο κόρακα θέλει να μας πει. 
«Άνθρωποι, άνθρωποι μην ακούτε αυτόν τον βλάσφημο. 

Αυτά τα λόγια δεν βγαίνουν μέσα από την καρδιά του, πηγάζουν 
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μέσα από τα σκοτεινά βάθη της ψυχής του. Μην πιστεύετε τους 

κανόνες. Είναι επινοήματα ενός πονηρού μυαλού που σκοπό έχει 
να σας υποδουλώσει πνευματικά και να σας μετατρέψει σε άβου-
λα όντα, έτοιμα να ικανοποιήσουν τις αμφιβόλου ηθικής ορέξεις 

του. Μείνετε μακριά του και θα σωθείτε. Δεν υπάρχουν μυστικά 

για την σωτηρία της ψυχής. Τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Μόνο με 

την πίστη στο όνομα του ενός αδιαίρετου τριαδικού Θεού θα 

βρείτε την γαλήνη που πολλοί από εσάς ψάχνουν. Όχι στον βλά-
σφημο. Όχι στις ανοησίες που λέγει. Φύγετε από κοντά του και 
ελάτε σε μένα. Δεν είμαι τίποτα παραπάνω από ένας ακόμη δού-
λος του Θεού. Μην πλανάστε και μην παρασύρεστε από τις δυνά-
μεις του κακού που εκείνος πρεσβεύει». 

Όλη την ώρα του κηρύγματος δεν αντιδρώ. Αλλά μόλις τε-
λειώνει νιώθω μια δύναμη, κάτι σαν ηφαιστειακή λάβα, να θέλει 
να βγει από μέσα μου. Ένας πόλεμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει.  

Οι πρώτες βόμβες πέφτουν. Όσοι θέλετε μείνετε όρθιοι να 

κοιτάτε το ταξίδι τους από τον αέρα στο έδαφος. Όσοι φοβάστε 

τρέχτε στα καταφύγια.  

«Πώς σε λέμε εσένα;» ρωτάω με άγρια φωνή. 

«Ιωακείμ, αγαπημένο μου παιδί», μου απαντά και μόνο που 

δεν στάζουν σιρόπια από το στόμα του. Διπλώνει τα χέρια στο 

στήθος του και περιμένει την αντίδρασή μου που φυσικά δεν αρ-
γεί να έρθει. 

«Δεν είμαι αγαπημένο παιδί κανενός, για χρόνια ήμουν το 

παιδί για όλες τις δουλειές. Το παιδί που το χαστουκίζανε, το δέρ-
νανε κι έλεγε ευχαριστώ. Αλλά μέχρι εδώ. Τα πάντα πρόκειται να 

αλλάξουν!» και η φωνή μου πρέπει να ακούγεται μέχρι την πλα-
τεία της Ομόνοιας. 

«Διακρίνω πολλή οργή στο λόγο σου, παιδί μου, ποια είναι 
η αιτία;» με ρωτά με το ίδιο ύφος.  
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Είμαι έτοιμος να εκραγώ. Ξέρω ότι υποκρίνεται. Το έχω 

δει αυτό έργο στις διάφορες εκκλησίες της Ελλάδας, λίγο μετά το 

τέλος της Θείας Λειτουργίας και την αρχή των ασήμαντων κη-
ρυγμάτων των παπάδων. 

Πρέπει να συγκεντρωθώ. Η υπόθεση βρωμάει από χιλιόμε-
τρο. Πρέπει να συγκρατήσω τα νεύρα μου. Πρέπει να είμαι ήρε-
μος, ώστε να προβλέψω τις επόμενες κινήσεις του. Πρέπει να δω 

πού θέλει να το πάει αυτό το καλόπαιδο που έσκασε μύτη από το 

πουθενά. 

«Από πού μας ήρθες για να έχουμε καλό ερώτημα;» προ-
σπαθώντας να είμαι όσο περισσότερο ήρεμος γίνεται. Τουλάχι-
στον ας μην είμαι, μόνο να φαίνομαι. Αυτό μου αρκεί.  

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, έχω έρθει από την Ήπειρο. 

Έχω ασκητέψει στους πρόποδες της Πίνδου πάνω από δέκα χρό-
νια. Η φήμη των κανόνων με έκανε να αποσυρθώ για λίγο από 

τον ασκητικό βίο και να έρθω εδώ στην πόλη των Αθηνών, ώστε 

να προειδοποιήσω τους αδελφούς μου αλλά και εσένα για την 

λανθασμένη πορεία που έχετε πάρει. Ο δρόμος του Θεού είναι αυ-
τός που πρέπει να ακολουθείτε και όχι του Διαβόλου», λέει ενώ 

φέρνει για ακόμη μία φορά τα χέρια του στο στήθος.  

Κοντεύω να φάω τα άντερα μου από την τσαντίλα μου. 

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάθομαι και ακούω αυτόν τον σαλτι-
μπάγκο.  

«Ελάτε κοντά μου απολωλότα πρόβατα…», λέει και.. Δεν 

τον αφήνω να πει τίποτα παραπάνω. Ορμάω πάνω του σαν χεί-
μαρρος και προσπαθώ να του κατεβάσω τα μούτρα. Θεωρώ ότι 
είναι εύκολο να τα καταφέρω. Κακώς. Μην θεωρείς τίποτα δεδο-
μένο. Ο προφήτης με μια κίνηση καρατέκα εξουδετερώνει την 

γροθιά μου και με μια δεύτερη με ξαπλώνει κάτω. Ρόμπα ξεκού-
μπωτη. Μαζεύω τα κομμάτια μου και προσπαθώ να επιτεθώ ξανά. 
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Το κοινό παρακολουθεί με αγωνία την μάχη. Είμαι σίγουρος ότι 
μετά την πτώση μου κανένας δεν θα στοιχημάτιζε υπέρ μου. 

Μάλλον πρόκειται για μια σοφή απόφαση. Βρίσκομαι πάλι κάτω 

με τα χείλη μου ματωμένα. Βλέπω αστράκια που μοιάζουν με 

φλας. Αναρωτιέμαι αν το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό. Μέσα στην 

ζαλάδα μου γυρνάω το κεφάλι και βλέπω καμιά δεκαριά φωτο-
γραφικές μηχανές να αποθανατίζουν την στιγμή. Οι δημοσιογρά-
φοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Το πανελλήνιο θα θαυμάσει 
στα αυριανά φύλλα την ξευτίλα μου. «Ο Χάρης Αλαγιάννης νοκ-
άουτ από τον άγνωστο ασκητή», να ένας καλός τίτλος για πρωτο-
σέλιδο. 

«Ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη να νικήσω τον δαίμονα», 

λέει ο προφήτης και υψώνει τα χέρια του προς τον ουρανό ευχα-
ριστώντας Τον. Εγώ στα πλακάκια να προσπαθώ να βρω το δόντι 
που μου έχει σπάσει. Με τέτοια ζαλάδα δεν έχω καμία ελπίδα αλ-
λά και να είχα σάμπως θα μπορούσα να βάλω το δόντι πίσω στη 

θέση του;  

Οι πιστοί μου αρχίζουν να φεύγουν απογοητευμένοι. Άλλοι 
για τα σπίτια τους, άλλοι μαζί με τον προφήτη. Οι πρώτες απώ-
λειες. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Άλλωστε αν νίκαγες πάντα, 

η νίκη θα έχανε το νόημα της. Η ήττα πρέπει να υπάρχει. Η ήττα 

είναι αυτή που δίνει την μεγαλύτερη αξία.  

Η Μένη έρχεται κοντά μου. Με σηκώνει από τα πλακάκια 

μιας και δεν έχω συνέλθει από το χτύπημα. Αναρωτιέμαι μήπως ο 

προφήτης είναι τελικά βουδιστής και άρα έχει πιθανότητα να εί-
ναι ένας saolin μοναχός και δια της επαγωγικής μεθόδου, μυημέ-
νος στα μυστικά της πολεμικής τους τέχνης και άρα ικανός να 

ρίχνει τέτοιες μπούφλες.  

Οι σύντροφοι με οδηγούν στα γραφεία. Ίσως είναι η κα-
τάλληλη στιγμή να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας σχετικά με 
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τους κανόνες. Ίσως μια μικρή αλλαγή πλάνων θα είναι χρήσιμη. Ή 

ίσως θα μπορούσαμε να αφεθούμε απαλά στην αγκαλιά της μοί-
ρας και να την αφήσουμε να μας οδηγήσει. 

Μια νέα παράσταση πρόκειται να ξεκινήσει. Ο θίασος έχει 
μεγαλώσει. Το έργο με περισσότερους χαρακτήρες και ίσως πε-
ρισσότερο απαιτητικό. Είμαστε οι πρωταγωνιστές ενός έργου που 

δεν έχει ωραία κουστούμια, ωραία μουσική ή ωραία σκηνικά. Το 

μόνο που έχει είναι αληθινούς και αγνούς και φιλότιμους και ο-
νειροπόλους πρωταγωνιστές. Αυτό ίσως είναι αρκετό. Τα στολί-
δια και τα μπιχλιμπίδια χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τις 

πραγματικές ανάγκες, τη βρωμιά και την υποκρισία. Δεν χρειάζο-
νται φρου-φρου και αρώματα όταν είσαι αληθινός. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Την πατήσαμε εκεί έξω. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Το μόνο σίγουρο.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Και όμως πήγαινε τόσο καλά. Ο λόγος του 

Χάρη ήταν απίστευτος.  

ΓΙΩΡΓΟΣ: Εγώ δάκρυσα. Τέτοια συγκίνηση είχα να νιώσω, 

ούτε θυμάμαι από πότε. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Μέχρι που ήρθε αυτό το καθίκι και μας τα χά-
λασε όλα. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ : Από πού ξεφύτρωσε; Δεν μπορεί κάτι πρέπει 
να παίχτηκε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Σίγουρα.  

ΝΙΚΟΣ: Δεν ήταν ασκητής αυτός. Έχω δει στη ζωή μου πά-
ρα πολλούς. Αυτός δεν ήταν. 

ΜΕΝΗ: Από πού το κατάλαβες ρε συ Νίκο; 

ΝΙΚΟΣ: Δεν είχε αυτή την τρέλα στα μάτια του. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δηλαδή; 

ΝΙΚΟΣ: Οι ασκητές έχουν μια παράξενη λάμψη στα μάτια. 

Παλαιότερα θα έλεγα ότι έχουν τον Θεό μέσα τους. Σήμερα πι-
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στεύω ότι ατό το βλέμμα αποκτιέται εύκολα. Αρκεί να μείνεις κά-
μποσες μέρες μόνος σου στην ερημιά τρώγοντας κάμπιες και α-
κρίδες. 

ΜΕΝΗ: Ποιος ήταν ο σκοπός του; 

ΝΙΚΟΣ: Δεν ξέρω. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Πάντως η παράσταση που έδωσε ήταν πολύ 

καλή.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ναι. Ρε λέτε να ήταν κανένας τρελάκιας η-
θοποιός που ήθελε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω 

του; 

ΜΕΝΗ: Και οι δημοσιογράφοι πού βρέθηκαν; Ποιος τους 

ειδοποίησε; Είμαστε τόσο διάσημοι που έτρεξαν για να μην χά-
σουν την ομιλία του Χάρη; 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Νομίζω ότι ξέρω τι έχει συμβεί. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΕΝΗ, ΧΑ-

ΡΗΣ: Τι; 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Αισθάνομαι ότι έχω προδώσει τον κανόνα έξι. 

Δεν έχω βασίσει την σχέση μου μαζί σας πάνω στην αλήθεια. Αλ-
λά τόσο καιρό νόμιζα ότι με κάλυπτε ο κανόνας νούμερο δύο.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Αν μια κατάσταση σε πιέζει ξεπέρασε την ή 

απλά παράτησε την. 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ναι. Αυτός ο κανόνας με κάλυπτε μέχρι να εμ-
φανιστεί αυτός ο τύπος. Τότε έπρεπε να φροντίσω την ψυχική 

μου υγεία και γι’ αυτό τον λόγο θέλω πρώτα να σας πω μερικά 

πράγματα από το παρελθόν μου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Δεν μας ενδιαφέρει το παρελθόν σου, φίλε Διο-
νύση. Αυτό που με μετράει είναι το παρόν. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ναι, Γιώργο, αλλά μην ξεχνάς ότι το παρελ-
θόν μας δείχνει το παρόν και ίσως και το μέλλον. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δηλαδή αν μια πράξη μου με έχει στιγματί-
σει στο παρελθόν και εγώ έχω μετανιώσει αληθινά για αυτήν, εσύ 

θα καθορίσεις την συμπεριφορά σου απέναντι μου κοιτώντας πί-
σω; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δεν λέω αυτό. Απλά με δυο κουβέντες. Το πα-
ρελθόν είναι οδηγός του μέλλοντος. Χωρίς όμως να είναι ανα-
γκαία και ικανή συνθήκη.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Τώρα μιλάς σωστά. 

ΜΕΝΗ: Θα αφήσετε τη φιλοσοφική συζήτηση να ακού-
σουμε τι έχει να μας πει ο Διονύσης; ή θέλετε να συνεχίσετε την 

ανάλυση;  

ΓΙΩΡΓΟΣ: Καλά σας λέει η Μένη. Ας περάσουμε στο ζουμί. 
Διονύση; 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς να το αρχίσω αλλά…  

ΜΕΝΗ: Ότι και να πεις δεν νομίζω ότι θα αντιδράσουμε. 

Είπαμε βασίζουμε τις σχέσεις μας στην αλήθεια και αν μου επι-
τρέπει ο Χάρης στην αλληλοκατανόηση και στον αλληλοσεβασμό.  

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Εντάξει λοιπόν. Πριν διοριστώ στην βουλή ή-
μουν κάτι σαν μυστικός αξιωματικός του Ελληνικής Αστυνομίας. 

Σκοπός μου ήταν να παρακολουθώ διάφορα άτομα που πιθανόν 

θα προσπαθούσαν να αποσταθεροποιήσουν την δημοκρατία. Τα 

γνωστά, τρομοκράτες, αρχηγούς χούλιγκαν, αναρχικούς και διά-
φορους άλλους. Περνάγαμε σκληρή εκπαίδευση. Μιλάμε για ατε-
λείωτες ώρες προπόνησης σε τακτικές πολέμου, πολεμικές τέχνες, 

αντιμετώπιση χημικής επίθεσης και διάφορα άλλα που πρέπει να 

μιλάω κάνα τρίωρο για να τα αναφέρω όλα. 

Στα σαράντα υποχρεωτικά αποστρατευόμασταν και διορι-
ζόμασταν σε θέση δημόσιου υπάλληλου. Κάτι σαν δώρο της πολι-
τείας προς το πρόσωπό μας για τις υπηρεσίες που προσφέραμε 

στο έθνος. Κάτι τέτοιο δηλαδή.  
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Καλά όλα αυτά. Από την προηγούμενη σου 

εμπειρία ως χαφιές του έθνους, που κολλάει η γνώση σου για αυ-
τά που έγιναν σήμερα; 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Ο προφήτης, κόβω το πέμπτο άκρο μου, ήταν 

πράκτορας της ομάδας μου. 

ΜΕΝΗ: Τον αναγνώρισες; 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Όχι, αλλά ο τρόπος που ενήργησε ήταν ο ίδιος 

που μας μάθαιναν στην σχολή. 

ΜΕΝΗ: Είσαι σίγουρος για αυτά που λες; 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Δεν χρειαζόταν να κάνεις αυτήν ερώτηση. 

ΧΑΡΗΣ: Διονύση το παρελθόν είναι παρελθόν. Κοιτάμε 

μπροστά. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι μας έχουν κηρύ-
ξει τον πόλεμο. Αυτό θέλουν; Πόλεμο; Θα τον έχουν.  
 
 

15. 
 

Η ομάδα πρέπει να βρει τις λύσεις στο πρόβλημα. Η προπαγάνδα 

έχει αρχίσει. Πρέπει να είμαστε δυνατοί για να επιβιώσουμε. Το 

σχέδιο με τα κεριά πάει από το καλό στο καλύτερο. Οι ικανότητες 

του Δημήτρη στο management αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Έ-
χει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κλείσει τις καλύ-
τερες συμφωνίες. Ο Νίκος μας έχει οδηγήσει σε όλα τα νεκροτα-
φεία της Αθήνας. Όλο το βράδυ μετακινούμαστε από το Α΄ Αθη-
νών στο Γ΄ και από το Σχιστό του Πειραιά στον Βύρωνα. Η Μένη 

μαζί με τον Γιώργο έχουν εξελιχθεί σε chef και sous-chef αντίστοι-
χα. Και εγώ σε έναν πραγματικό ηγέτη. Κάθε βράδυ κόσμος πάει 
και έρχεται στα γραφεία. Μετά τη νίλα με τον προφήτη έχω βάλει 
σκοπό να ξεσκεπάσω κάθε ανομία που θα υποπέσει στην αντίλη-
ψή μου. Κάθε βράδυ συλλέγω πληροφορίες. Είναι το νέο μου χό-
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μπι. Δεν μπορώ να ικανοποιηθώ ούτε με γραμματόσημα, ούτε με 

κέρματα, ούτε με πεταλούδες, ούτε με κιλότες των πρώην μου. 

Θέλω πληροφορίες. Όσο πιο αποκαλυπτικές, τόσο περισσότερο 

φτιάχνομαι. Αφού φτάσαμε στο σημείο να μας παρακολουθούν 

και να τρώμε ξύλο, τίποτα δεν με φοβίζει. Ξέρω ότι αυτοί οι γνω-
στοί - άγνωστοι, όχι αυτοί με τις κουκούλες που ρίχνουν μολότοφ 

για τα μάτια του κόσμου, αλλά οι άλλοι, αυτοί που κυκλοφορούν 

με ξεσκέπαστα πρόσωπα και με φαρδιά ψεύτικα χαμόγελα και με 

ακριβές πολύχρωμες γραβάτες, στους διαδρόμους των υπουργεί-
ων και των πολυεθνικών εταιρειών, είναι ικανοί για όλα. Ακόμη 

και να με σκοτώσουν. Ίσως από μια πλευρά να είναι καλύτερα 

έτσι. Καλύτερα σωματικά νεκρός παρά κλινικά. Να περιμένω, εν 

γνώση μου, τη σειρά μου στο λεωφορείο που θα με οδηγήσει στη 

στάση της απώλειας του εαυτού μου.  

Όχι δεν πιστεύω στο όνειρο που μας σερβίρουν σε αυτό το 

όμορφο χρυσαφένιο πιάτο που λέγεται ελεύθερη οικονομία ή κα-
πιταλισμός ή κοινωνία των ίσων ευκαιριών. Όχι καλύτερα σιχα-
μερό σκουλήκι στον αγγελικά πλασμένο κόσμο τους που θα 

τσαρκάρει ελεύθερο στους δρόμους προκαλώντας σιχαμάρα και 
αποστροφή στους καθώς πρέπει ή σε αυτούς που θέλουν να λέ-
γονται έτσι, παρά ένα αραβικό άλογο κλεισμένο σε ένα γυάλινο 

στάβλο.  

Θέλω να είμαι ο τρελός του χωριού, θέλω να είμαι ο επα-
ναστάτης με αιτία, θέλω να είμαι η αλογόμυγα στα παχυλά και 
σάπια και γέρικα κωλομάγουλα της κοινωνίας. Γιατί αν δεν είμαι 
καλύτερα να μην ζω.  

Σκέφτομαι να αρχίσω να στέλνω έπ’ αμοιβή άρθρα στα 

διάφορα ροζ έντυπα. Τα νέα που μαθαίνω είναι απίστευτα. Από 

το τι χρώμα βρακί φοράει η νούμερο ένα φίρμα του ελληνικού 
λαϊκού πενταγράμμου μέχρι πόσους κοιλιακούς τραβάει στο γυ-
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μναστήριο γνωστός γκέι ηθοποιός. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες 

είναι καλές για κάποιον που ασχολείται με πράγματα της καθη-
μερινότητας, με πράγματα που απλά σου κάνουν μασάζ στον α-
ποβλακωμένο εγκέφαλο σου. Δεν με ικανοποιούν όσο και αν γαρ-
γαλάνε την ανθρώπινη μου περιέργεια. Θέλω κάτι συνταρακτικό, 

θέλω κάτι που θα ρίξει τις μάσκες που φοράνε οι υποκριτές.  

Δεν είμαι από αυτούς που έχουν το κεφάλι τους μόνο για 

το κουρεύουν ή να του βάζουν ζελέ, θέλω να το χρησιμοποιώ, να 

σκέφτομαι, να ελπίζω, να υπάρχω. Θα ψάχνω σε κάθε σας κίνηση 

τι κρύβεται από πίσω και θα σας πολεμήσω.  

Περιμένω αυτόν ή αυτήν όπως ο ταξιδιώτης βεδουίνος της 

ερήμου περιμένει την όαση. Το νιώθω ότι αυτή η στιγμή δεν θα 

αργήσει. Τι στο καλό; Βάσει πιθανοτήτων πρέπει να έρθει το κε-
λεπούρι. Μία στις εκατό; Μία στις χίλιες; Είμαι μέσα. Έχω ακούσει 
με τα αυτάκια μου και διαβάσει με τα ματάκια μου μέσω διαδυ-
κτίου σχεδόν όλα αυτά που αφορούν στους σταρ. Δεν μπορεί να 

βρεθεί κάτι με ένα πολιτικό; Έστω με ένα αρχιμανδρίτη; Ή με ένα 

επιχειρηματία που επηρεάζει με τις πράξεις του μεγάλο μέρος του 

ελληνικού λαού;  

Περιμένω σαν πεντάχρονος τον Άγιο Βασίλη παραμονή 

πρωτοχρονιάς να μου φέρει το δώρο μου. 

Οι υπόλοιποι της παρέας έχουν καταλάβει την αγωνία που 

έχω. Έχω γίνει περισσότερο νευρικός, έχω χάσει την όρεξη μου 

και το τραγικότερο μυρίζω αλκοόλ και δεν θέλω να το αγγίξω. Η 

κατάστασή μου είναι σοβαρή. Άγιε Βασίλη σε παρακαλώ εμφανί-
σου. Δεν θέλω ένα πολύ μεγάλο δώρο. Δεν θέλω ολόκληρη την 

ποδοσφαιρική στολή της αγαπημένης μου ομάδας. Θέλω μόνο τις 

κάλτσες ή τις επικαλαμίδες. Ζητάω πολλά; Νομίζω ότι για το ξύλο 

που έφαγα αξίζω και εγώ ένα μικρό δωράκι.  
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Οι μέρες το σκάνε νωρίς και εγώ δεν παίρνω χαμπάρι. Ζω 

στο δικό μου κόσμο. Τα κεριά δουλεύουν καλά, μπόλικος λαός 

μπαινοβγαίνει στα γραφεία, η Μένη δείχνει να με θέλει όλο και 
πιο πολύ. Προσπαθεί να μου συμπαρασταθεί. Είναι φιλότιμη η 

προσπάθεια που καταβάλει. Αλλά δυστυχώς δεν είναι ο Άγιος Βα-
σίλης που περιμένω. Πότε θα έρθεις; πότε θα έρθεις; Πες μου πότε 

θα έρθεις; Δεν αντέχω άλλο αυτήν την αναμονή. Αν πίστευα στον 

Θεό στον οποιοδήποτε Θεό θα ήμουν στα γόνατα από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ προσευχόμενος για το δωράκι μου.  

Κοιτάζω το ρολόι μου. Είναι δώδεκα το μεσημέρι και βρι-
σκόμαστε στην πρώτη μέρα της άνοιξης. Θεωρητικά. Γιατί πρα-
κτικά έτσι που τα έχει καταφέρει ο άνθρωπος με τον βιασμό της 

φύσης οι μέρες είναι χειρότερες από Φλεβαριάτικες μέρες στην 

Αλάσκα. Χιόνι καλύπτει τα πεζοδρόμια της πόλης. Τα χελιδόνια 

δεν ήρθαν. Δεν είχαν άλλωστε τα πουλόβερ τους μαζί.  
Στην πόρτα βλέπω μια σκιά. Πάλι αυτό το καθίκι ο ασφα-

λίτης θα είναι. Σκέφτομαι ότι ίσως είναι η ώρα να ανταποδώσω 

το χτύπημα, άσχετα αν το έφαγα από έναν ψευδοπροφήτη, έναν 

προφήτη που κατά τα λεγόμενα του Διονύση ανήκει σε κρατική 

ομάδα. Σημασία έχει να πάρω το αίμα μου πίσω. Ας χτυπήσω 

διαφορετικό άτομο, στην ουσία θα χτυπήσω την ίδια νοοτροπία 

και αυτό μου κάνει. Παίρνω μια αλυσίδα (πού στο καλό βρέθηκε 

η αλυσίδα στα γραφεία;) ενώ η ομάδα με κοιτάει με απορία και με 

αέρινα βήματα σαν μπαλαρίνα στα Μπολσόι έτοιμη για διπλή πι-
ρουέτα πηγαίνω να συναντήσω την σκιά. Τη στιγμή που ακου-
μπάω το χέρι μου στο πόμολο κάνω νόημα στους υπόλοιπους να 

μην βγάλουν άχνα.  

Ανοίγω και… μια ψηλόλιγνη φιγούρα ντυμένη στα κόκκι-
να με κοιτάζει με την έκπληξη ζωγραφισμένη στα μαύρα σαν 

κάρβουνα μάτια της. Κρατάει ένα κόκκινο φάκελο. Αναρωτιέμαι 
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αν φοράει και κόκκινα εσώρουχα, αλλά η απορία μου διαλύεται 
μόλις απλώνει το χέρι και μου δίνει τον φάκελο. «Τι είναι αυτό;» 

την ρωτάω και εκείνη μου απαντά: «Το δώρο σου». 

Ανοίγω τον φάκελο. Φωτογραφίες. Μάλιστα. Κοιτάζω την 

πρώτη φωτογραφία. Ο υπουργός δημόσιας τάξης, πολέμιος των 

ναρκωτικών και των ναρκομανών, σνιφάρει κόκα πάνω σε ένα 

γυάλινο τραπέζι. Αυτό είναι κάτι. Δεύτερη πόζα. Ο κύριος υπουρ-
γός αγοράζει την κόκα του από τον πιο διάσημο έμπορο της Αθή-
νας. Τον άνθρωπο μυστήριο. Τον άνθρωπο που χρόνια ψάχνουν οι 
διωκτικές αρχές. Τρίτη φωτογραφία. Ο υπουργός σε πιάτσα εκδι-
δόμενων γυναικών να κάνει νταλαβέρι με μια από αυτές. Υποτί-
θεται ότι είναι σεβάσμιος και συντηρητικός οικογενειάρχης, πι-
στός στον Χριστιανισμό και φυσικά αντίθετος σε κάθε τι που μο-
λύνει την θρησκεία, όπως λόγου χάρη οι πουτάνες. Τέταρτη πόζα. 

Ο αγαπητός μας ντυμένος με γυναικεία εσώρουχα και κρατώντας 

ένα μαστίγιο. Δεν μπορώ να πω, σε αυτή τη φωτογραφία είναι 
μια σκέτη γλύκα. Πέμπτη σκηνή. Πεσμένος στα τέσσερα και μια 

ξανθούλα του μαστιγώνει τα οπίσθια. Μπράβο κύριε υπουργέ. 

Μας προκύψατε βιτσιόζος. Όχι ότι είναι κακό. Κακό είναι που εί-
σαστε υποκριτής. 

«Είναι καλές;» με ρωτάει περιμένοντας με αγωνία την α-
πάντηση μου. 

«Τέλειες. Μα πού τις βρήκες;» ρωτάω θέλοντας πραγματι-
κά να μάθω πως κατάφερε να μαζέψει αυτά τα μικρά φωτογρα-
φικά διαμάντια. 

«Η ξανθούλα, που δεν φαίνεται το πρόσωπό της…» λέει 
δαγκώνοντας το πάνω μέρος των χειλιών της. 

«Εσύ;» ρωτάω περισσότερο τον εαυτό μου παρά εκείνη. 

Δεν μου είναι εύκολο να το χωνέψω.  
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«Ναι» και αφήνει το πάνω χείλος της μάλλον ανακουφι-
σμένη που ξεφούρνισε το μικρό της μυστικό σε ένα άγνωστο. 

Γιατί δεν μας είναι πιο εύκολο να κάνουμε μια μικρή ή μια μεγάλη 

εξομολόγηση σε ένα ξένο παρά σε κάποιο δικό μας; Δεν αισθανό-
μαστε πιο σίγουροι; Ο ξένος θα περάσει μια ή δυο στιγμές από την 

ζωή μας και θα φύγει ακολουθώντας το δικό του μονοπάτι. Ενώ ο 

δικός μας… Θα είναι δίπλα μας, αν φυσικά το θέλουμε και οι δύο. 

Και πάντα θα υπάρχει ο φόβος φωλιασμένος στην καρδιά σου, 

περιμένοντας κάθε στιγμή τη στιγμή που θα αποκαλυφθεί το μυ-
στικό μας στον οικογενειακό ή φιλικό ή επαγγελματικό μας περί-
γυρο. 

«Και πώς;» ρωτώντας σαν δημοσιογράφος ροζ εντύπου 

έτοιμος να ρουφήξω κάθε λεπτομέρεια της προσωπικής ιστορίας 

της. 

«Ήμουν η αγαπημένη πόρνη του υπουργού, μέχρι που…» 

«Μέχρι που;» 

«Αποφάσισα να ακολουθήσω τους κανόνες, εσύ δεν τους 

έχει βγάλει;» 

«Ναι», λέω και σωπαίνω.  

Η Μένη πλησιάζει με μα κούπα καφέ και δύο κουλουράκια 

πάνω σε ένα δισκάκι. Τα προσφέρει στην άγνωστη και αποσύρε-
ται προς το εσωτερικό των γραφείων. Οι άλλοι παρακολουθούν, 

διακριτικότατα, από μακριά. 

Η άγνωστη που την λένε Νάντια, ρουφάει μια γουλιά από 

τον καφέ και ανάβει τσιγάρο. «Ελπίζω να τον καταστρέψεις, τον 

άθλιο» λέει ανάμεσα σε δύο τζούρες. Ο καπνός βγαίνει από το 

στόμα της και μου θυμίζει άγριο μα συνάμα όμορφο γκριζογάλα-
νο σύννεφο λίγο πριν την καταιγίδα. Έτσι θα πέσουν και οι φω-
τογραφίες πάνω στην κυβέρνηση. Σαν καταιγίδα, σαν τυφώνας 

που θα σαρώσει τις σάπιες κατασκευές του όμορφα πλασμένου 
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πολιτικού κόσμου μας. Σκέφτομαι από τώρα τις αντιδράσεις. Οι 
θιγόμενοι από τις αποκαλύψεις θα προσπαθούν να δικαιολογή-
σουν τα αδικαιολόγητα, η αξιωματική αντιπολίτευση θα ζητάει 
εκλογές και τα μικρότερα κόμματα θα ζητάνε όπως πάντα τα δι-
κά τους, χωρίς να τους έχει επηρεάσει τίποτα. Ίσως γι’ αυτό είναι 
ικανοποιημένα μόνο με το γεγονός ότι κατάφεραν να εκλέξουν 

έναν ή δύο βουλευτές. Αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι να ρίξω 

την κυβέρνηση. Αφού και η επόμενη θα είναι ακριβώς μια από τα 

ίδια. Η «διαφορά» βρίσκεται στο περιτύλιγμα. Σαν ένα πιάτο με 

χοιρινή μπριζόλα. Ανάλογα σε πια ταβέρνα θα πας. Άλλη την σερ-
βίρει με πατάτες τηγανιτές, άλλη με ρύζι, άλλη με βραστά λαχανι-
κά, άλλη με κάποια συνοδευτική σαλάτα. Η ουσία είναι ότι η χοι-
ρινή δεν αλλάζει. Έτσι λοιπόν και τα φυντάνια μας, δεν αλλάζουν. 

Τα ροζ γουρούνια διαδέχονται άλλα με μόνη διαφορά τις μικρές 
καφετί βούλες στην πλάτη τους. Οι καφετί βούλες θα μπορούσε 

κάλλιστα να είναι η «ιδεολογία» που κάνει τους πολιτικούς μας να 

ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις. 

Προτείνω στην Νάντια να μείνει μαζί μας. Σβήνει το τσι-
γάρο και δείχνει να το σκέφτεται. Μήπως δεν έχει πειστεί για την 

αγνότητα των κανόνων; Μήπως τους χρησιμοποίησε για να ικα-
νοποιήσει το μίσος που νιώθει για αυτόν τον πολιτικό; Ή απλά 

δεν γουστάρει το υποτυπώδες κοινόβιο που έχουμε στήσει;  
Να σας πω την αλήθεια δεν με ενδιαφέρει. Το σημαντικό 

είναι ότι φρόντισε την ψυχική της υγεία. Με όποιον τρόπο θεώ-
ρησε κατάλληλο. Αυτό μου φτάνει. Όλα τα άλλα μικρή σημασία 

έχουν.  

Ανάβει δεύτερο τσιγάρο και μου λέει κοιτώντας ψηλά σε 
κάποιο σημείο του τοίχου που βρίσκεται πίσω από τον ώμο μου: 

«Δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν είμαι έτοιμη». Στρέφει το βλέμμα της 

πάνω μου και νιώθω ότι με μια αόρατη βελόνα με τρυπάει ανά-
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μεσα στα μάτια, «το μόνο που θέλω είναι να βγουν στη φόρα τα 

άπλυτα του μασκαρά» και κόβει την ζωή του τσιγάρου ρίχνοντάς 

το στα πλακάκια και πατώντας το με την κόκκινη μπότα της. 

Η Νάντια είναι σαφέστατη. Θα ακολουθήσω αυτό που θέ-
λει. Θα ξεφτιλίζαμε τον αγαπημένο παιδί κάθε κυβέρνησης, το 

αρχιρουφιάνο όλων, τον φίλτατο κύριο - κύριο υπουργό δημό-
σιας τάξης. 

Ο Δημήτρης ως υπεύθυνος του management θα φροντίσει 
για την προώθηση των φωτογραφιών στον ημερήσιο έντυπο τύ-
πο. Εγώ το μόνο που θα κάνω θα είναι να περιμένω τις αντιδρά-
σεις τους. Γνωρίζω ότι θα είναι σκληρές. Γνωρίζω επίσης ότι δύ-
σκολα θα μου χαριστούν.  

Έχω πει στον Δημήτρη να δηλώσει το όνομά μου ως απο-
στολέα των φωτογραφιών. Έτσι και περισσότεροι θα θελήσουν 

να ακούσουν τους κανόνες και δεν θα κινδυνεύει η ζωή μου. Εάν 

μου συνέβαινε ένα τραγικό ατύχημα δεν θα ήταν κραυγαλέα ύ-
ποπτο;  
 
 

16. 
 

Το κουδούνι της πόρτας χτυπάει δυνατά. Ταυτόχρονα και το τη-
λέφωνο. Σήμερα είναι η μέρα της δημοσίευσης. Γι’ αυτό έχουν 

τρελαθεί όλοι. Λέω στο Γιώργο να ανοίξει την πόρτα και στον 

Παναγιώτη να σηκώσει το τηλέφωνο. Αγκαλιάζω την Μένη και 
της λέω να μου πει καλή επιτυχία. «Είναι δεδομένη», μου απαντά 

και με φιλάει στο στόμα.  

Τέσσερις - πέντε δημοσιογράφοι μπουκάρουν στα γραφεία 

και αρχίζουν τις ερωτήσεις. Απαντάω σε όλους με ένα ναι ή ένα 

όχι. Δεν πρέπει να χαίρονται και πολύ με τις μονολεκτικές απα-
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ντήσεις που δίνω. Τα ναι και τα όχι σε ένα ερώτημα σκέτα χωρίς 

σάλτσα είναι η δυστυχία του δημοσιογράφου. Χωρίς υλικό πώς 

στο καλό να μπορέσουν να γράψουν ένα άρθρο της προκοπής; 

Δεν με πειράζει που τους την χαλάω. Ξέρω καλά ότι και αυτοί εί-
ναι από τα καλύτερα καλόπαιδα που κυκλοφορούν στην κοινωνία 

μας.  

Ο Παναγιώτης μου δείχνει το ακουστικό. «Ποιος ήταν;» 

τον ρωτάω και εκείνος σηκώνει προς τα πάνω τους ώμους λέγο-
ντας ότι θα ξαναπάρει. Πράγματι σε λίγο χτυπάει πάλι. Το σηκώ-
νω εγώ αυτή τη φορά. «Παρακαλώ;» λέω και μια υπόκωφη φωνή 

βγαλμένη θαρρείς από τα έγκατα της γης μού λέει: «Φιλαράκο, το 

παρατράβηξες» και πριν προλάβω να απαντήσω το έχει κλείσει. 
Μάλιστα, τώρα μάλιστα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που κάποιος έχει 
ενοχληθεί. Μπορεί να είναι κάποιος μυστικός αστυνομικός ή κά-
ποιο μέλος της κυβέρνησης ή μπορεί ένας απλός τρελός. Όλοι κα-
λοδεχούμενοι. Η αγκαλιά μου τους χωράει όλους. 

Βγαίνω έξω να πάρω τσιγάρα. Ο Γιώργος έρχεται μαζί μου. 

Οι περισσότεροι περαστικοί με χαιρετάνε. Είμαι πλέον μια φίρμα. 

Ο Γιώργος με το αγαθό του βλέμμα κοιτάζει χαρούμενος γύρω 
του. Ο περιπτεράς μού κάνει δώρο μια κούτα τσιγάρα. Τα παίρνω 

και του κλείνω το μάτι. «Είσαι σούπερ», μου λέει και μου δίνει το 

χέρι του. «Απλά κάνω αυτό που θέλω», του απαντώ και του σφίγ-
γω την παλάμη.  

Για μια βδομάδα δεν λένε να σταματήσουν οι επισκέψεις 

των δημοσιογράφων. Όλες οι πρωινές και οι απογευματινές εφη-
μερίδες μού έχουν πάρει συνέντευξη. Είμαι το νέο θέμα. Γνωρίζω 

ότι με την πρώτη πλημμύρα ή το πρώτο έγκλημα πάθους που θα 

σκάσει μύτη θα αποτελέσω παρελθόν, ως θέμα, βεβαίως - βεβαί-
ως. Είναι καλή η δημοσιότητα, δεν λέω αλλά αυτό που με ενδια-
φέρει είναι αν καταφέραμε να ξυπνήσουμε συνειδήσεις. Αυτό εί-
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ναι που θέλω. Θέλω να βγουν πέντε ή δέκα ή είκοσι συμπολίτες 

μου και να διαδηλώσουν έξω από την Βουλή. Όχι με πανό συνθή-
ματα και τις λοιπές αριστερές μπούρδες, αλλά κρατώντας πήλινα 

προσωπεία σαν ηθοποιοί σε αρχαίο ελληνικό δράμα και έτσι σιω-
πηλοί να κοιτάνε τους τσολιάδες και το κτίριο όπου συνεδριάζουν 

οι κάπροι. Οι περαστικοί να σταματάνε και να τους ρωτάνε για το 

νόημα της πράξης τους. Και εκείνοι να απαντάνε με το χέρι στην 

καρδιά.  

Από το μεσημέρι νιώθω ένα αφύσικο βάρος να με πλακώ-
νει στο στέρνο. Η ψυχική μου διάθεση δεν είναι στα καλύτερά 

της. Έχω ανησυχία. Η Μένη το καταλαβαίνει και έρχεται κοντά 

μου.  

«Τι έχεις;» με ρωτάει και εγώ της απαντώ: «Τίποτα».  

Με κοιτάει με ένα βλέμμα που δηλώνει ότι γνωρίζει πως 

κάτι έχω και πως περιμένει από εμένα να της πω.  

 «Νιώθω πως κάτι άσχημο θα συμβεί απόψε». Οι λέξεις 

βγαίνουν δύσκολα από το στόμα μου. Εκείνη με κοιτάει στα μά-
τια και μου λέει: «Έχεις ένα βάρος κάπου εδώ;» δείχνοντας μου το 

στέρνο της.  

«Ναι, πού το κατάλαβες;» την ρωτάω και η Μένη τραβώ-
ντας μάλλον από αμηχανία τα μαλλιά της μου απαντά: «Το ίδιο 

νιώθω και εγώ!» 

Το βράδυ η υπόλοιπη ομάδα έχει οργανώσει μια γιγα-
ντιαία επιχείρηση κεριών. Στόχος το κέντρο του κακού. Η ιερά 

μητρόπολη της πόλης των Αθηνών. Τους κοιτάζω έτσι όπως είναι 
όλοι ντυμένοι στα μαύρα και η φαντασία μου παίζει παιχνίδια. 

Νομίζω ότι φοράνε μαύρα κουστούμια και παρευρίσκονται στην 

κηδεία κάποιου. Της δικής μου ίσως; 

«Μην πάτε», λέω στον Νίκο. 
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«Και να χάσουμε την ευκαιρία αυτή;» απαντά ο Διονύσης 

για λογαριασμό του Νίκου. 

«Μα ποια ευκαιρία;» ρωτάω και κοιτάζω προς το μέρος 

τους. 

«Μα να κλέψουμε τον αρχικλέφταρο!» κάνει θριαμβευτικά 

ο Διονύσης. 

«Μα αυτό δεν κάνουμε από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η 

ιστορία με τα κεριά;» ρωτάω αλλά γνωρίζω μέσες - άκρες ποια θα 

είναι η απάντηση. 

«Ναι αλλά δεν έχουμε κλέψει από το καλύτερο του κομμά-
τι. Είναι καθαρά θέμα ιδεολογίας», λέει ο Διονύσης επιβεβαιώνο-
ντας με. 

«Έχω κακό προαίσθημα!» σε μια τελευταία προσπάθεια να 

τους μεταπείσω. 

«Κράτα το για σένα», λέει ο Δημήτρης και πιάνοντας από 

τον ένα ώμο τον Παναγιώτη και από τον άλλο τον Γιώργο πηγαί-
νουν προς την πόρτα. 

Η Μένη με πλησιάζει τρυφερά. Το βλέπω στο βλέμμα της 

ότι θέλει να κάνουμε έρωτα. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από τόσο 

καιρό που έχουμε μείνει για λίγο τα δυο μας. Όχι ότι δεν κάναμε 

έρωτα όλα τα προηγούμενα βράδια. Απλά ένιωθα λίγο σαν πάτερ 

φαμίλιας - τσοπάνος του προηγούμενου αιώνα, όπου προσπαθού-
σα να εκτελέσω τα συζυγικά μου καθήκοντα όσο πιο αθόρυβα 

γινόταν, μιας και στο ίδιο δωμάτιο στοιβάζονταν όλα τα μέλη της 

οικογένειας. Ήταν θέμα ευπρέπειας να κάνουμε την δουλειά μας 

όσο πιο ήσυχα γινόταν.  

Τώρα που όλοι έλειπαν θα μπορούσαμε να φωνάξουμε όσο 

θέλαμε, να το κάνουμε σε όλα τα πιθανά και απίθανα σημεία του 

δωματίου, να χύσουμε χωρίς ενοχές. Η Μένη γδύνεται στα γρή-
γορα. Θεέ μου, πόσο όμορφη είναι. Ναι το ξέρω καταντώ κουρα-



ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ 

160 

 

στικός. Αλλά δεν μπορώ να συγκρατήσω μέσα μου το πάθος που 

νιώθω για αυτήν. Βάζει τα χέρια της ανάμεσα στο μαλλιά μου και 
με τραβάει προς το μέρος της. Με φιλάει απαλά στο πίσω μέρος 

του λαιμού και νιώθω ένα μια γλυκιά κρυάδα που ξεκινά από τα 

πόδια και φτάνει στο πάνω μέρος του κεφαλιού μου. Πιάνω τα 

στήθη της και απογειώνομαι. Η Μένη συνεχίζει το ερωτικό της 

παιχνίδι και τώρα έχει φτάσει κοντά στην κοιλιά μου, ενώ με τα 

χέρια της χαδεύει απαλά τα γεννητικά μου όργανα. Συνεχίζει να 

το κάνει και εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Κοιτάει 
προς τα κάτω με ένα βλέμμα απελπισίας. Ο μικρός Χάρης κοιμά-
ται τον ύπνο του δικαίου. Βάζει το στόμα της πάνω του και προ-
σπαθεί γλυκά να τον ξυπνήσει. Τζίφος! Έχει πέσει σε χειμερία 

νάρκη. 

Αυτό μας έλειπε τώρα. Ακόμη δεν έχουμε μπει καλά - καλά 

στην τρίτη δεκαετία της ζωής μας και το πρόβλημα της «ανύψω-
σης» παρουσιάζεται μπροστά μας. Η Μένη δεν θέλει να παραδώ-
σει τα όπλα. Γνωρίζω όμως ότι η μάχη έχει χαθεί. Δυστυχώς το 

σώμα μου βρίσκεται νοερά μαζί με τους άλλους. Το κακό προαί-
σθημα που νιώθω είναι υπεύθυνο για αυτήν την κατάσταση.  

«Τι έχεις;» με ρωτάει και χωρίς να περιμένει την απάντησή 

μου «σκέφτεσαι τα παιδιά, ε;» Κουνάω καταφατικά το κεφάλι 
μου και η επικείμενη ερωτική συνεύρεση πάει περίπατο.  

Ένα ποδοβολητό, σαν άλογο που τρέχει ελεύθερο σε κά-
ποια οροσειρά της Πίνδου ακούγεται απ’ έξω και όσο πάει και δυ-
ναμώνει. Η πόρτα ανοίγει και ο Δημήτρης λαχανιασμένος μπαίνει 
μέσα. Το κορμί του συσπάται ολόκληρο. Η ανάσα του βγαίνει α-
κανόνιστη. Σωριάζεται στο πάτωμα. Το βλέμμα του, βλέμμα κά-
ποιου που μόλις έχει δει φάντασμα. Σιγά - σιγά φεύγει το κόκκινο 

χρώμα από το πρόσωπό του. Τρίβει με τις παλάμες του τα μάτια 

και μας λέει: «Μας την πέσανε!» 



Άγγελος Χαριάτης 

161 

 

«Ποιοι;» ρωτάει η Μένη. 

«Οι τραγόπαπες!» απαντά την ώρα που ένα πηχτό σάλιο 

βγαίνει από το στόμα του και προσγειώνεται στα πλακάκια.  

«Πώς έγινε;» κάνω και σηκώνομαι για να βάλω τρεις βότ-
κες. 

«Θα σας πω» κάνει ο Δημήτρης και παίρνει το ποτό που 

έχω ετοιμάσει και τραβάει μια πολύ μεγάλη γουλιά.  

Καθόμαστε με τη Μένη οκλαδόν σαν παιδιά που περιμέ-
νουν από τον παππού τους να τους πει το καινούργιο τρομακτικό 

παραμύθι που έχει σκαρφιστεί. Ανάβω ένα τσιγάρο και βάζω ένα 

δεύτερο πότο από το μπουκάλι που έχω φέρει μαζί μου. Τόσο με-
γάλη συναισθηματική φόρτιση χωρίς σταγόνα αλκοόλ δεν νομίζω 
ότι μπορώ να αντέξω.  

Ο Δημήτρης παίρνει μια βαθιά αναπνοή, λες και επρόκειτο 

να βουτήξει στα νερά της Καλύμνου για να μαζέψει σφουγγάρια 
και ξεκινάει. 

«Είχαμε φτάσει στη Μητρόπολη. Όλοι μας ήμασταν μέσα 

στην τρελή χαρά. Και μόνο η ιδέα ότι θα χτυπούσαμε το κακό μέ-
σα στο μεγαλύτερο του σπίτι, όπως καλά ξέρετε, μας είχε ενθου-
σιάσει. Ο Νίκος μας είχε εξηγήσει στην διαδρομή πως θα μπορού-
σαμε να μπούμε από ένα μικρό πορτάκι χωρίς να μας πάρει κανείς 

χαμπάρι. Ήξερε ότι εκεί υπήρχε μια μεγάλη αποθήκη όπου φύλα-
γαν τα κεριά. Μας είχε πει ότι είχαν δύο τεράστια πήλινα καζάνια. 

Στο ένα είχε τα χρησιμοποιημένα και στο άλλο τα αχρησιμοποίη-
τα. Μιλάμε ότι ήταν πραγματικά τεράστια, φανταστείτε σαν δύο 

μεγάλες αχυρένιες σαρακατσάνικες καλύβες». 

«Α, κατάλαβα», κάνει η Μένη κουνώντας πάνω κάτω το 

σαγόνι της. 

«Εγώ, πάλι όχι. Τι είναι αυτές οι καλύβες;» ρωτάω λίγο 

νευριασμένα. Πώς μπόρεσε να καταλάβει; 
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«Ξέχασα ότι είσαι κάτω από το αυλάκι» λέει και αφήνει 
στον αέρα ένα πονηρό γελάκι. 

«Ναι τα έχουμε πει. Από τη Σπάρτη» λέω φουσκώνοντας 

σαν παγόνι από την περηφάνια.  

«Γι’ αυτό δεν ξέρεις» 

«Λοιπόν φαντάσου κάτι ανάμεσα σε καλύβες των Βιετνα-
μέζων και Αφρικανών, γιατί αν είναι να σου περιγράψουμε το 

πώς και το τι θα χάσουμε την ουσία» λέει η Μένη και με αφήνει 
με την απορία. Anyway. Μπορώ να έχω μια εικόνα. Αλλά αφήσαμε 

με όλην την άκυρη κουβέντα μας, περί άχυρων και καλυβών, τον 

Δημήτρη στο περίμενε και την ιστορία που πραγματικά μας εν-
διαφέρει στη μέση.  

Βάζω ακόμη ένα ποτό σε μένα και στην Μένη και κοιτάζω 

έντονα τον Δημήτρη, σημάδι ότι θέλω να συνεχίσει. Ακουμπάει τα 

χείλη του πάνω στο ποτήρι και παίρνει μια ακόμη πιο μεγάλη 

τζούρα από την προηγούμενη. Ανοίγει το στόμα του τόσο λίγο λες 

και είναι έτοιμος να σφυρίξει κάποιον προσκοπικό ρυθμό. 

«Μπήκαμε μέσα. Δεν δυσκολευτήκαμε να παραβιάσουμε 

την ξύλινη πόρτα. Ήταν ανοιχτή. Δεν μπορώ να πω ότι δεν παρα-
ξενεύτηκα. Με καθησύχασε όμως ο Νίκος λέγοντας μου ότι ο επι-
στάτης του ναού ήταν ένας ογδονταπεντάρης που μόλις μετά βί-
ας έστεκε στα πόδια του.  

Ήταν σκοτεινά και μόλις πήγαμε να ανάψουμε τους φα-
κούς όλος ο χώρος φωτίσθηκε. Πριν προλάβουμε να συνέλθουμε 

από την έκπληξη είδαμε καμιά δεκαριά παπάδες με ραβδιά να έρ-
χονται καταπάνω μας. Ο Διονύσης ξεκίνησε να ρίχνει κάτι ψιλές 

και αυτοί σα να φοβήθηκαν και πήγαν δύο - τρία βήματα πίσω. 

Εμείς ξεθαρρέψαμε και πήγαμε προς το μέρος τους. Εκείνοι στα-
μάτησαν και άρχισαν να γελάνε. Τα χάσαμε αλλά σε δευτερόλε-
πτα καταλάβαμε για ποιο λόγο γελούσαν. 
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 Μέσα από τα καζάνια βγήκαν καμιά δεκαριά τύποι και 
μας περικύκλωσαν. Και ποιος ήταν ανάμεσά τους;» 

«Ποιος;» ρωτάω και είμαι έτοιμος να φάω τα νύχια μου 

από την αγωνία.  

«Ο ψευδοπροφήτης!» 

«Τι λες;» και μένει με το στόμα ανοιχτό η Μένη. 

«Και;»  

«Αυτός ήταν ο αρχηγός τους», λέει ο Δημήτρης και παρα-
τηρώ μια σταγόνα να κατεβαίνει από τα μέτωπό του. Τώρα έρχο-
νται τα καλύτερα, σκέφτομαι την ώρα που η Μένη προσφέρει ένα 

χαρτομάντιλο στον Δημήτρη. 

«Φορούσε αυτό το σάβανο, αλλά δεν ήταν καθόλου ήρε-
μος. Τα μάτια του λες και έβγαζαν φωτιές. Αυτός έδωσε το πρό-
σταγμα της επίθεσης. Μας έδερναν αλύπητα. Πόση ώρα πραγμα-
τικά δεν ξέρω». 

«Μα φαίνεσαι μια χαρά!» λέω στο Δημήτρη κοιτώντας το 

πρόσωπό του. Αν εξαιρέσεις αυτό το ελαφρό κοκκίνισμα δεν φαι-
νόταν κανένα σημάδι. 

«Έτσι λες;» κάνει ο Δημήτρης με μια ελαφριά ειρωνεία και 
ξεκουμπώνει το πουκάμισό του.  

«Ουάου, πολύ επαγγελματικό», λέω και θυμάμαι κάποια 

ντοκιμαντέρ που παρακολουθούσα μικρός κάθε χρόνο στην επέ-
τειο του πολυτεχνείου. 

Ο Δημήτρης κουμπώνεται και ένας μορφασμός πόνου 

«γράφει» πάνω στο πρόσωπό του. Γεμίζω το ποτήρι του μέχρι 
πάνω με βότκα και εκείνος συνεχίζει. 

«Γονατιστοί φύγαμε από κει μέσα. Μόλις βγήκαμε έξω μας 

περίμενε μια διμοιρία των ΜΑΤ. Μας δώσανε και αυτοί από ένα 

μπερντάκι». 

«Και μετά;» ρωτάει η Μένη έτοιμη να βάλει τα κλάματα. 
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«Μετά… Δεν έχει μετά. Φύγαμε ο καθένας χωριστά. Δεν 

ξέρω τι έγιναν οι άλλοι». 

Ωραία, μας την πέσανε κανονικά τα πουσταρέλια, σκέφτο-
μαι και συνειδητοποιώ ότι είμαι ελαφρά μεθυσμένος. 

Η πόρτα ανοίγει. Ο Γιώργος μπαίνει μέσα. Με το ίδιο ύφος 

και το ίδιο λαχανιασμένοι όπως προηγουμένως ο Δημήτρης. Δε 

λένε τίποτα, παρά κάθονται στο πάτωμα. Δεν είναι εύκολο να πά-
ρουν ανάσα. Δεν τους μιλάμε. Τι να τους πούμε δηλαδή; Αν πέρα-
σαν καλά εκεί που πήγαν; Αφού ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες 

από τον Δημήτρη. 

«Χάρη, σου τα είπε ο Δημήτρης, έτσι δεν είναι;» με ρωτάει 
ο Γιώργος και κουνώντας το χέρι του μου ζητάει ένα τσιγάρο.  

«Μα δεν καπνίζεις!» κάνω έκπληκτος. 

«Ναι, αλλά το χρειάζομαι!» λέει και παίρνει μέσα από τα 

χέρια μου τον αναπτήρα. 

Ανάβει το τσιγάρο, κάπως αδέξια και βήχει δύο τρεις φο-
ρές. Για πρώτη φορά δεν τα πάει άσχημα, σκέφτομαι και σηκώ-
νομαι να φέρω ένα σταχτοδοχείο και ένα καινούριο μπουκάλι 
βότκα. Η κάβα του Παναγιώτη κρατάει γερά. Ακόμη. Μέχρι να 

την πιω όλη.  

Ο Γιώργος σβήνει το τσιγάρο αποφασίζοντας ότι η ηλικία 

των τριάντα δεν είναι η καλύτερη για να ξεκινήσεις το κάπνισμα. 

Με υγρά μάτια, ίσως από τον καπνό ίσως από τον φόβο μας κοι-
τάει και μονολογεί: «Μας την είχαν στημένη, μας την είχαν στη-
μένη!» και σκύβει στον ώμο μου προσπαθώντας να κρύψει τα δά-
κρυά του.  

Ο Δημήτρης τον κοιτάζει σκεπτικός και έπειτα από μερικά 

δευτερόλεπτα ρωτάει: «Οι άλλοι πού είναι;»  

«Δεν ξέρω», απαντά ο Γιώργος και τώρα κλαίει, κλαίει χω-
ρίς να μπορεί να σταματήσει.  
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Η Μένη σηκώνεται και τρυφερά τοποθετεί το κορμί του 

στην αγκαλιά της. Αυτό το τρυφερό γυναικείο χάδι τον ηρεμεί. Η 

«βρύση» που είχε ανοίξει κλείνει σιγά-σιγά και εγώ ακούω τις τε-
λευταίες σταγόνες να πέφτουν στο παντελόνι του.  

Η πόρτα ανοίγει και ο Παναγιώτης ή ό,τι έχει απομείνει 
από τον Παναγιώτη κουτρουβαλάει στα σκαλιά. Τρέχω να μαζέ-
ψω τα κομμάτια του. «Έχει χτυπήσει σοβαρά!» φωνάζω και όλοι 
έρχονται προς το μέρος μας. Τα χέρια του είναι γεμάτα μελανιές 

και γδαρσίματα. Η Μένη φέρνει νερό, πάγο και μερικά πανιά ώ-
στε να περιποιηθεί όσο καλύτερα μπορεί τις πληγές του.  

Δεν τον κουράζουμε με ερωτήσεις. Όλοι μαζί τον μεταφέ-
ρουμε προσεχτικά στο καλύτερο κρεβάτι - ράντζο που διαθέτου-
με και τον αφήνουμε να ηρεμήσει. Εκείνος κουνώντας τα βλέφα-
ρά του μας λέει κάτι που μοιάζει με ευχαριστώ και πριν προλά-
βουμε να του πούμε το οτιδήποτε έρχεται ο ύπνος γρήγορα - γρή-
γορα και τον παίρνει μαζί του. Ένα βαρύ ροχαλητό ακούγεται. Η 

Μένη κάθεται δίπλα του έτοιμη να προφέρει ό,τι της ζητήσει. Αν 

βέβαια ξυπνήσει. Γιατί με τέτοιο ξύλο που έχει φάει αμφιβάλλω 

αν θα ανοίξει τα μάτια του για τις επόμενες δύο μέρες.  

Οι υπόλοιποι σχηματίζουμε ένα κύκλο και περιμένουμε. 

Μας λείπουν δύο. Ο Νίκος και ο Διονύσης. Τα λεπτά περνούν και 
όσο περνούν χωρίς να άκουμε βήματα έξω από την πόρτα τόσο 

περισσότερο ανησυχούμε.  

Βάζω ποτά στους άλλους. Δεν πίνω άλλο. Αν πιω ακόμη 

ένα θα με τρέχουν στα νοσοκομεία για ενέσεις καφεΐνης. Και αυ-
τό είναι κάτι που δεν το θέλω με τίποτα. Εδώ έχουμε χάσει δύο 

συντρόφους και εγώ θα παριστάνω τον παρακμιακό σουράκι; 
Μια γνώριμη φωνή ακούγεται απ’ έξω. Είναι ο Διονύσης 

μαζί με ένα ρασοφόρο. Τον έχει φέρει μαζί του αγκαζέ με ένα μα-
χαίρι κολλημένο στα χοντρά μεριά του. 
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«Για κοιτάτε ένα τεφαρίκι που σας έφερα!» φωνάζει γελώ-
ντας ο Διονύσης. Δυνατό κορμί ο Διονύσης. Τόσο ξύλο έφαγε και 
φαίνεται μια χαρά. Τι σου είναι η πουτάνα η εκπαίδευση.  

Ο Πάτερ έχει χεστεί πάνω του. Του ρίχνει μια κλωτσιά 

στον πισινό και εκείνος σωριάζεται φαρδύς πλατύς στα πλακά-
κια. Θεαματική είσοδος, οφείλω να το ομολογήσω.  

«Λοιπόν αγαπητοί σύντροφοι. Ο πάτερ-Αμβρόσιος !» λέει ο 

Διονύσης και ακουμπά το πόδι του πάνω στην κοιλιά του «θύμα-
τός» του. 

«Βρε τον πάτερ-Αμβρόσιο», κάνω και σωπαίνω για λίγα 

δευτερόλεπτα.  

«Την ευχή σου πάτερ!» κάνει ο Δημήτρης με ένα χλευαστι-
κό χαμόγελο από ένα αυτί μέχρι το άλλο. 

«Σε παρακαλώ, αγαπητέ αδελφέ εν Χριστώ, Δημήτριε όχι 
ειρωνείες με τον εκπρόσωπο του Θεού πάνω στην γη», κάνω και 
μετά βίας κρατάω τα γέλια μου. 

Παίρνω το σοβαρό μου ύφος και αρχίζω: «Πάτερα Αμβρό-
σιε, ποια είναι η αποστολή σου πάνω σε αυτόν τον μάταιο κό-
σμο;». 

Εκείνος με κοιτά και δεν απαντά. 

«Πάτερ, όταν ένας από το ποίμνιο σε ρωτά κάτι δε του α-
παντάς;» 

«Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι χριστιανός ορθόδοξος, είσαι ο 

διάολος μεταμορφωμένος», μου λέει και τον άκουω να σιγοψιθυ-
ρίζει το πάτερ ημών. 

«Ό,τι και αν είμαι εγώ ή ό,τι θεωρείς εσύ ότι είμαι, για λό-
γους στοιχειώδους ευγένειας και παιδείας θα έπρεπε να μου απα-
ντήσεις, έτσι δεν είναι;» 
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«Μάλλον» λέει και τώρα σαν να άκουω το «πιστεύω». Δεν 

δίνω σημασία, ας λέει και από μέσα του αντάρτικα τραγούδια του 

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.  

«Λοιπόν απάντησέ μου», ανάβοντας ένα τσιγάρο.  

«Αποστολή μου πάνω στην γη είναι να βοηθώ τους αν-
θρώπους να έρθουν σε επαφή με τον Θεό» λέει και τον ακούω 

που ξεφυσάει. Το είπε καλά το ποίημα, δεν χρειάζεται να αγχώνε-
ται.  

«Και αντί για αυτό, τι έκανες;» τον ρωτάω θυμωμένα. 

«Τι έκανα;» με ύφος λυπημένου κουταβιού. 

«Δεν ξέρεις τι έκανες;» με πιο θυμωμένο τόνο στη φωνή 

μου. 

«Όχι» και μοιάζει σαν μικρό παιδί που πιάστηκε έπ’ αυτο-
φώρω. 

«Αμάρτησες, πάτερ, αμάρτησες, αυτό δεν το γνωρίζεις;» 

Χαμηλώνει τα μάτια. Το ξέρει, πως δεν το ξέρει. Αν δεν ή-
ταν αυτοί οι κανάγιες ίσως και να μην έκανε ποτέ τίποτα. Ίσως 

και να ήταν υποδειγματικός στον ρόλο που ο ίδιος είχε επιλέξει να 

ακολουθήσει στη ζωή του. Αλλά στη ζωή δεν σημαδευόμαστε από 

τις επιλογές μας; Τι να το κάνεις όταν ο άλλος σου ζητάει συγ-
γνώμη που γάμησε την γυναίκα σου; Δεν αλλάζει τίποτα. Το πουλί 
του σου έχει κάνει την ζημιά. Και δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο, 

εκτός από μια μηχανή του χρόνου, που θα μπορέσει να φέρει την 

κατάσταση στην πρότερη μορφή της.  

«Πρέπει να τιμωρηθείς παραδειγματικά», του λέω και τον 

βλέπω να αλλάζει χρώματα. Πρώτα κόκκινο, μετά άσπρο και μετά 

κίτρινο με μια ελαφριά δόση ώχρας. Νομίζω ότι τον φόβισα αρ-
κετά.  
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«Όχι, εις το όνομα του Θεού και της Παναγίας!» κάνει και 
βγάζει ένα φυλαχτό από τον κόρφο και το φιλά με τόσο πάθος 

σαν να φίλαγε τον πρώτο του μεγάλο έρωτα. 

«Διάλεξε τι προτιμάς» φωνάζω δυνατά λες και είμαι αρχη-
γός πορείας σε κομμουνιστική διαδήλωση. Δεν απαντά.  

»Έχουμε πολλές επιλογές. Μπορούμε να σε κρεμάσουμε, 

μπορούμε να σε βουτήξουμε σε καυτό λάδι, να σε βιάσουμε μέχρι 
θανάτου». 

«Μα για όνομα του Θεού, εσείς δεν είσαστε άνθρωποι εί-
σαστε δίποδα τέρατα» και σταυροκοπιέται.  

«Λοιπόν θα αποφασίσουν οι σύντροφοι για την τύχη σου. 

Παιδιά ακούω προτάσεις», απευθυνόμενος στην ομάδα.  

«Εγώ θα προτιμούσα να τον βουτήξουμε στο λάδι», κάνει 
η Μένη. Ο πάτερ κοιτάζει έντρομος. 

«Δεν θα ήταν καλύτερα να τον κρεμάσουμε;» κάνει ο Δη-
μήτρης. Ο πάτερ κοιτάζει δύο φορές έντρομος. 

«Τέτοιος που είναι μάλλον του χρειάζεται ένα καλό γαμή-
σι», λέει ο Διονύσης. Ο πάτερ κοιτάζει τρεις φορές έντρομος και 
δευτερόλεπτα μετά λιποθυμάει.  

Τού βγάζουμε το ράσο και τον βάζουμε στα τέσσερα ενώ 
έχουμε δέσει τα χέρια του σε μια καρέκλα. Ο Γιώργος του ρίχνει 
στο κεφάλι μια κανάτα με νερό. Ξυπνάει και με βλέπει να κατεβά-
ζω το παντελόνι μου. Πριν βγάλω το εσώρουχό μου λέω 

:«Μπορούμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά…» 

«Πώς;» με ρωτάει και είναι έτοιμος να λιποθυμήσει ξανά 

«Φτάνει να μας πείτε ποιος ήταν ο εμπνευστής αυτής της 

ιδέας». 

«Ναι θα σας πω. Θα σας τα πω όλα, αρκεί να μην μου κά-
νετε κακό». 
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«Εντάξει», λέω και ανεβάζω το παντελόνι μου. Ο Δημήτρης 

με τον Παναγιώτη τον λύνουν και τον ντύνουν. Αυτός έχει παγώ-
σει. Του βάζω μια βότκα, σκέτη και περιμένουμε την «απολογία» 

του. Κατεβάζει το ποτό σχεδόν μονορούφι και είναι έτοιμος να 

αρχίσει. Το όλο σκηνικό θυμίζει κρυφό σχολείο. Ο πάτερ καθοδη-
γεί τους νεαρούς φουστανελάτους έλληνες μαθητές που κάθονται 
γύρω του με ανοικτό το στόμα έτοιμοι να ακούσουν από το στό-
μα του τις μεγαλύτερες αλήθειες.  

«Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, θα σας μιλήσω χωρίς φόβο 

και χωρίς πάθος. Γνωρίζαμε ότι επρόκειτο να προβείτε σε αυτή 

την ενέργεια. Μας είχε πληροφορήσει η ασφάλεια των Αθηνών. 

Έχω την ισχυρά εντύπωση ότι γνωρίζουν κάθε σας κίνηση. Αυτό 

βέβαια είναι κάτι που δεν με αφορά. Τολμώ να ομολογήσω ότι 
μόλις έμαθα ότι θα βεβηλώνατε με τις πράξεις σας το νόημα της 

θρησκείας μας εξοργίστηκα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι υ-
πάρχουν άνθρωποι που κλέβουν κεριά, δηλαδή κλέβουν την εκ-
κλησία και κατ’ επέκταση τον ίδιο τον Θεό. 

Αποφασίσαμε να δράσουμε. Για το καλό της εκκλησιάς, 

για το καλό των πιστών, για το καλό της κοινωνίας μας. Δεν γνω-
ρίζαμε βέβαια τον τρόπο που θα έπρεπε να δράσουμε. Σε αυτό το 

σημείο μας βοήθησε η αστυνομία. Μας βρήκε σύμφωνους. Ο επι-
κεφαλής αρχιμανδρίτης του γραφείου τύπου της ιεράς μητροπό-
λεως συνέταξε την ομάδα. Ήμασταν γύρω στα τριάντα άτομα. Ο 

συντονιστής της όλης επιχείρησης ήταν ο…» και σταματάει την 

ροή του λόγου του ξύνοντας το κεφάλι του. 

«Ποιος ήταν;» ρωτάω έτοιμος να εκραγώ. Αυτό είναι από 

τα σημαντικότερα στοιχεία. Πρέπει να μάθουμε ποιος είναι αυτός 

(θα το πω όσο και αν δεν μου το επιτρέπει η ευγενής ανατροφή 

μου) ο καριόλης. 
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«Δεν γνωρίζω το όνομά του…σας ορκίζομαι στην πίστη 

μου» λέει και φιλάει τρεις φορές το σταυρό που έχει περασμένο 

πάνω από το ράσο του.  

«Πώς έμοιαζε;» ρωτάει ο Διονύσης με ένα βλέμμα που δη-
λώνει ότι η ερώτηση που κάνει είναι περιττή και απλά περιμένει 
την απάντηση για να επιβεβαιώσει αυτό που γνωρίζει ήδη. 

«Ήταν ψηλός, ξανθός με γένια, και έμοιαζε ας με συγχω-
ρέσει ο Θεός…»  

«Με τον Ιησού Χριστό τον Υιό του Θεού το Σωτήρα!» απα-
ντά για λογαριασμό του ο Διονύσης.  

«Πως το ξέρεις;» κάνει ο πάτερ Αμβρόσιος με τα μάτια 

γουρλωμένα από την έκπληξη.  

Ο Διονύσης δεν απάντα απλά μας κοιτάει. Μας κοιτάει που 

κουνάμε απογοητευμένοι τα κεφάλια μας. Ώστε έτσι λοιπόν, πίσω 

από αυτό βρίσκεται η λατρεμένη μας αστυνομία, ο λατρεμένος 

μας προφήτης, σκέφτομαι την ώρα που τρέχω στην τουαλέτα για 

να ξεράσω. Με έχει πειράξει το ποτό; Ή μήπως αυτό το συναίσθη-
μα της αηδίας που σε καταλαμβάνει όταν απογοητεύεσαι οικτρά 

από μια κατάσταση; ή είναι συνδυασμός αυτών των δύο;  

Ξερνάω και νιώθω κάπως καλύτερα. Το στόμα μου είναι 
πικρό. Γυρνάω πίσω στο μεγάλο δωμάτιο και βλέπω την ομάδα 

να είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.  

«Όχι, όχι δεν θέλω τέτοια, ο αγώνας δεν έχει τελειώσει 
ακόμα», τους λέω και αδειάζω το σώμα μου πάνω σε μια καρέ-
κλα.  

«Έχει δίκιο ο Χάρης», κάνει η Μένη και υπόλοιποι δείχνουν 

να συμφωνούν.  

Περνάνε μερικές στιγμές απόλυτης σιωπής. Το μόνο που 

χαλάει την απόλυτη ηρεμία του χώρου είναι η βαριά ανάσα του 

πάτερ-Αμβρόσιου. 
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«Τι θα τον κάνουμε τον πάτερ;» ρωτάει ο Παναγιώτης. 

«Ας τον αφήσουμε να φύγει» λέω και βλέπω τα μουστάκια 

του πάτερ να γελάνε. Τι να σε κάνουμε βρε κακομοίρη, σκέφτο-
μαι, αφού δεν είσαι ικανός για τίποτα. 

Μόλις δώσαμε το Ο.Κ. για την αποχώρησή του, ο πάτερ γί-
νεται καπνός Ετοιμαζόμαστε για ύπνο. Λίγο πριν οι κουβέρτες 

πλακώσουν τα κορμιά μας και τα όνειρά μας, συνειδητοποιούμε 

ότι ο Νίκος δεν έχει επιστρέψει. Μα πού στην ευχή χάθηκε αυτό 

το παιδί, αναρωτιέμαι. Η Μένη κρατώντας μια αόρατη λαβίδα 

πιάνει προσεκτικά αυτή την σκέψη από το κεφάλι μου και αφού 

την περιεργάζεται για μερικά δευτερόλεπτα, γυρίζει προς το μέ-
ρος μου και λέει: «Η πρώτη απώλεια». «Μάλλον», λέω και παραδί-
δω το σώμα μου στην αγκαλιά του Μορφέα.  

 
 

17. 
 

Ανοίγω τα μάτια μου και κοιτάζω το ρολόι μου. Είναι με-
σημέρι. Όλοι έχουν σηκωθεί από ώρα. Τους βλέπω που κάθονται 
στο τραπέζι και συζητάνε χαμηλόφωνα. Πηγαίνω προς το μέρος 

τους. Τα πόδια μου είναι βαριά, προφανώς από την χθεσινή κραι-
πάλη. 

Έχουν απλωμένη μια εφημερίδα απλωμένη μπροστά τους. 

Κοιτάζω την πρώτη σελίδα. Μια τεράστια φωτογραφία του συ-
ντρόφου Νίκου και από κάτω μια λεζάντα με παχιά-παχιά γράμ-
ματα «Πώς Ξέφυγα Από Την Κόλαση» και στην επόμενη γραμμή με 

πιο μικρά γράμματα, «αναλυτική συνέντευξη στην σελίδα 3». Γυρί-
ζω τη σελίδα και διαβάζω. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να σας 

αναλύσω αυτά που διάβασα. Με δύο λόγια ο πρώην σύντροφος 

Νίκος μετάνιωσε που εντάχθηκε σε αυτήν την ομάδα των μασκα-



ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ 

172 

 

ράδων, δεν επιθυμεί καμιά σχέση με τους σαλτιμπάγκους που την 

απαρτίζουν, δηλώνει πιστός χριστιανός και νομοταγής πολίτης, οι 
κανόνες είναι μια μεγάλη απάτη που σκοπό έχει να αποπροσανα-
τολίσει τους πολίτες αυτής της χώρας, πρόκειται να βοηθήσει τις 

αστυνομικές αρχές του τόπου να ξεσκεπάσουν το βρωμερό και 
μιαρό κύκλωμα των παγανιστών και τελικά πρόκειται να ακο-
λουθήσει τον μοναστικό βίο.  

«Μπράβο του!» φωνάζω και μου ‘ρχεται να σπάσω τα πά-
ντα μέσα στο γραφείο  

«Δεν πειράζει», λέει ο Δημήτρης. 

«Ας πάει στα κομμάτια», συμπληρώνει ο Διονύσης. 

«Προχωράμε και χωρίς αυτόν», τελειώνοντας ο Παναγιώ-
της.  

Δεν μπορώ να καταλάβω για πιο λόγο μας την έκανε έτσι ο 

Νίκος. Όταν είχε πρωτοέρθει στην ομάδα ήταν πεπεισμένος για 

το όλο εγχείρημα. Είχε πιστέψει στους κανόνες, είχε αποκηρύξει 
τον παρελθόν του και έμοιαζε σαν να ξαναγεννιέται. Κι όμως. Πο-
τέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τους ανθρώπους. Ένας περί-
εργος μηχανισμός τούς μετατρέπει από μια στιγμή στην άλλη. 

Από καλούς σε κακούς, από δειλούς σε γενναίους, από άτιμους σε 

τίμιους και πάει λέγοντας. Αυτός που θα ανακαλύψει το πώς δου-
λεύει αυτός ο μηχανισμός θα κερδίσει την σοφία πάνω στην γη 

και που ελπίζω ότι θα θέλει να μοιραστεί μαζί μας, ως άλλος Προ-
μηθέας, το μυστικό. Μέχρι να συμβεί αυτό όλοι μας θα βλέπουμε 

αυτήν την μετάλλαξη και θα μένουμε κάθε φορά που συμβαίνει 
με το στόμα ανοιχτό σαν χάνοι.  

Ο Νίκος δήλωνε ότι ήμασταν τσαρλατάνοι. Δεν δήλωσε 

στην εφημερίδα, ότι αυτός ήρθε σαν βρεγμένο γατί στην ομάδα 

και εμείς τον δεχθήκαμε με ανοιχτά τα χέρια και τις καρδιές. Δεν 

τους είπε ότι πριν έρθει μαζί μας και νιώσει βαθιά μέσα του το 
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νόημα των κανόνων ήταν ένα άβουλο ανθρωπάκι - παιχνίδι στα 

χέρια των παπάδων και της εκκλησίας. Δεν τους είπε ότι πριν α-
νακαλύψει τους κανόνες έμοιαζε σαν τρομαγμένο πρόβατο που 

έχει χαθεί από το κοπάδι. Φοβόταν μην το φάει ο λύκος. Οι εντο-
λές τού έδειξαν πώς να νικήσει τον λύκο. Οι εντολές τού έδειξαν 

πως αν ήθελε θα μπορούσε να γίνει λύκος. Όχι όμως λύκος που θα 

καταβροχθίζει πρόβατα και κατσίκια, αλλά λύκος που θα ροβο-
λούσε αγέρωχος τα βουνά και τα λαγκάδια. Λύκος που θα έκανε 

τον σκύλο να βάλει την ουρά στα σκέλια και να εξαφανιστεί. Λύ-
κος που θα οδηγούσε τα πρόβατα όχι στην κοιλιά του αλλά σε μια 

νέα πορεία με σκοπό να γίνουν και αυτά με την σειρά τους λύκοι.  
Για άλλη μια φορά είμαι απογοητευμένος. Δεν πρέπει να το 

βάλω κάτω. Αυτό άλλωστε δεν επιθυμούν «αυτοί»; Να με δουν να 

σέρνομαι στο πάτωμα σφαδάζοντας από τον ψυχικό πόνο που θα 

μου έχουν προκαλέσει και να παρακαλάω για τον οίκτο τους! 

Ο Δημήτρης έρχεται προς το μέρος μου. Κρατάει στο χέρι 
του ένα παλιό ρούχο. 

«Ξέρεις πόσο κάνει αυτό στα second hand stores;» με ρωτάει 
και φυσικά του απαντώ πως δεν ξέρω.  

«Κάνει δέκα πέντε γιούρο!» λέει θριαμβευτικά. Δεν κατα-
λαβαίνω από πού πηγάζει αυτό το θριαμβευτικό ύφος. Δεν ανα-
κάλυψε την Αμερική. Ή μήπως κάνω για ακόμη μια φορά λάθος; 

«Και πόσο λες ότι το αγόρασα;» κάνει και περιστρέφει 
προς τα δεξιά τον δεξί του καρπό. 

«Δεν ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να καταλά-
βω το νόημα της συζήτησης», κάνω κάπως νευριασμένα. Δεν 

μπορεί να καταλάβει και ο Δημήτρης ότι τα έχω «πάρει» με τη 

αποστασία του Νίκου; Λέω ότι δεν πειράζει, αλλά μέσα μου, βαθιά 

μέσα μου πειράζει και παραπειράζει. 
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«Περίμενε, θα δεις. Δε μου απάντησες. Πόσο κάνει λοιπόν; 

Άντε πες μια τιμή!» σμίγοντας τα φρύδια προς τα πάνω. 

«Δύο ευρώ;» κάνω σαν το χειρότερο μαθητή της πρώτης 

τάξης του δημοτικού. Αλλά απαντώ προκειμένου να με αφήσει 
στην ησυχία μου. 

«Ανέβα λίγο!» και σηκώνει προς τα πάνω όλο του το κορμί. 
«Πέντε;» εξακολουθώντας να είμαι ο χειρότερος μαθητής 

και εξακολουθώντας να θέλω να με αφήσει στην ησυχία μου. 

«Ακριβώς!» λέει ο Δημήτρης και νομίζω ότι είναι έτοιμος 

να μου δώσει μια σοκολάτα σαν επιβράβευση των προσπαθειών 

μου. 

«Τι κερδίζει λοιπόν ο μικρός μας επιχειρηματίας;» 

«Δέκα ευρώ» και η τσαντίλα μου για τον Νίκο έχει φύγει 
από την υπομονή του Δημήτρη. Κάπου το πάει και το πάει καλά, 

πρέπει να αφήσω στην άκρη εγωισμούς και τσαντίλες. Ό,τι έγινε, 

έγινε και δεν μπορώ να αλλάξω μια πράξη που έγινε στο παρελ-
θόν. 

«Αν το είχε βρει στα σκουπίδια και το πούλαγε πόσο θα 

κέρδιζε;» 

«Όλο το ποσό. Ακόμη δεν έχω καταλάβει πού το πας!» 

«Θα δεις. Αν εμείς είχαμε αυτά τα ρούχα δωρεάν δεν θα 

μπορούσαμε να κερδίζουμε δέκα πέντε ευρώ;» 

«Αν τα είχαμε και είχαμε και βρει κόσμο να τα αγοράσει 
ναι, θα κερδίζαμε δέκα πέντε ευρώ» κάνω και είμαι έτοιμος να 

τον πιάσω από τον λαιμό. Μου φαίνεται ότι ο φίλος μου είναι χει-
ρότερος και από τον Σωκράτη. Αυτός σε λίγο θα με ξεγεννήσει. Μ’ 

έχει γκαστρώσει, πρέπει και να με ξεγεννήσει. 
«Να λοιπόν η λύση στο οικονομικό πρόβλημα που ίσως α-

ντιμετωπίσουμε. Χάσαμε το κέρδος από τα κεριά, μπορούμε να το 
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ξανακερδίσουμε αν πουλάμε ρούχα σε διάφορους τύπους που 

ψάχνουν τα στοκατζίδικα της περιοχής; Κατάλαβες;» 

«Πραγματικά όχι». 

«Κοίτα. Οι εκκλησίες ή οι οργανώσεις σαν το χαμόγελο του 

παιδιού ή την unicef έχουν σε διάφορα σημεία της Αθήνας μεγά-
λους κάδους, όπου οι καλοί μας συμπολίτες τοποθετούν τα ρούχα 

που δεν θέλουν. Κάθε κάδος κρύβει και από ένα μικρό θησαυρό. 

Το μόνο που θέλουμε είναι θέληση και μερικές γερές τανάλιες για 

να πάρουμε τον θησαυρό. Τώρα κατάλαβες;» 

«Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Θα κλέβουμε δηλαδή τα 

ρούχο που προορίζεται για τους φτωχούς; Και θα κοροϊδεύουμε 

τους συμπολίτες μας; Είναι χοντρό». 

«Εγώ το βρίσκω μια χαρά. Θα κλέβουμε από τους κλέφτες. 

Νομίζεις ότι όλες αυτές οι οργανώσεις που κόπτονται για το καλό 

του τρίτου κόσμου ή για τα άπορα παιδάκια το κάνουν επειδή έ-
χουν καλή καρδιά; Νομίζω ότι το κάνουν πρώτα για να κερδίσουν 

και δεύτερον για να αποκτήσουν άλλοθι. Ξέρεις τι λένε; Ότι η φι-
λανθρωπία είναι το άλλοθι των πλουσίων για τις ατιμίες που κά-
νουν σε βάρος των φτωχών». 

«Δε διαφωνώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε μόνο το 

πέντε τοις εκατό των κερδών. Το υπόλοιπο θα πρέπει να το δί-
νουμε εκεί που ανήκει». 

«Δηλαδή πού;» 

«Στους φτωχούς φίλε Δημήτρη, στους φτωχούς!» 

«Κάτι σαν Ζόρι ή κάτι σαν Ρομπέν των δασών;» 

«Ακριβώς!» 

«Ναι δεν έχεις άδικο», λέει ο Δημήτρης και κουνάει το κε-
φάλι του επιδοκιμαστικά. 

Ανάβω ένα τσιγάρο και βάζω την πρώτη βότκα της ημέ-
ρας. Η πόρτα χτυπάει. Έχω μια κρυφή ελπίδα να είναι πίσω απ’ 
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αυτήν ο Νίκος. Θέλω να τον συγχωρέσω. Δεν μπορώ να του κρα-
τήσω κακία. Και ας τσαντίστηκα μαζί του. Δεν είμαι ο Θεός για να 

κρίνω ζωντανούς και νεκρούς. Η ελπίδα μου διαψεύδεται οικτρά 

όταν ανοίγοντας βρίσκω την μουτσούνα του εκδότη να με κοιτά-
ει σαν να με βλέπει για πρώτη φορά.  

Μου λέει καλησπέρα και μπαίνει μέσα. Μάλιστα. Απορώ με 

το θράσος μερικών ανθρώπων. 

«Ξέρεις έκανα μεγάλη προσπάθεια για να φτάσω μέχρι την 

πόρτα σου». 

«Μετά από την προηγούμενη συνάντησή μας κάθε φυσιο-
λογικός άνθρωπος θα ένιωθε το ίδιο», λέω και ένα νεφέλωμα ορ-
γής σχηματίζεται μπροστά από το πρόσωπό μου 

«Θυμάσαι όταν σου είπα “ καλά” και έφυγα;» 

«Ναι, βέβαια, πως δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι επίσης ότι σου 

είχα πει να σταματήσεις να τυπώνεις και να κυκλοφορείς τους 

κανόνες!» του λέω και είμαι για τα καλά στη «τσίτα». 

Εκείνος με κοιτάει σκεπτικός και βλέπω ότι πραγματικά 

κάνει μεγάλη προσπάθεια για να μου πει αυτό που θέλει. Προβλέ-
πω συγκλονιστικές αποκαλύψεις. 

«Ξέρεις εγώ προσπάθησα να σταματήσω την έκδοση. Αλλά 

δεν μπόρεσα». 

«Δεν μπορούσες να αντισταθείς στο κέρδος;» τον ρωτάω 

με όλη την ειρωνεία που μπορούσα να βγάλω τη δεδομένη στιγ-
μή. 

«Μην με ειρωνεύεσαι. Τα πράγματα είναι σοβαρά, γι’ αυτό 

ήρθα μέχρι εδώ….» 

Πάλι σταματάει. Μάλλον θέλει και αυτός από το φάρμακο 

που χρησιμοποιώ και εγώ σε όλες τις στιγμές και της ώρες της 

ημέρας. Πάω μέχρι την κουζίνα και φέρνω ένα ποτήρι γεμάτο πα-
γάκια και λεμονάδα. Επιστρέφω και παίρνω το μαγικό φίλτρο. 
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Βάζω μέσα στο ποτήρι το υγρό που λύνει γλώσσες, απελευθερώ-
νει συνειδήσεις και καταστρέφει κόμπλεξ. 

Το πίνει μονορούφι. Τελικά όσοι μπαίνουν στα γραφεία 

μας έχουν αυτό το συνήθειο. Τα κατεβάζουν απευθείας μέσα 

στον λαιμό σαν νεαροί Άγγλοι αλκοολικοί - θαμώνες τοπικής 

παμπ. 

«Είμαι έτοιμος να ακούσω». 

«Λοιπόν….» και κάνει μια παύση. 

Κατάλαβα. Η πρώτη δόση δεν έπιασε, μάλλον χρειάζεται 
και δεύτερη. Βάζω άλλο ένα ποτήρι. Το πίνει και αυτό μονορούφι. 
Τον βλέπω να ανατριχιάζει. Τώρα πιστεύω ότι είναι έτοιμος να 

πει αυτά για τα οποία έχει έρθει.  
«Όταν μου είπες ότι θέλεις να σταματήσεις την έκδοση 

των κανόνων, δεν είχα αντίρρηση. Η αλήθεια είναι ότι σταμάτησα 

για λίγο. Αλλά…» 

«Αλλά, τι; Δεν μπόρεσες να ξεφύγεις από την μανία σου για 

το κέρδος; Γνωρίζω ότι αυτή είναι η χειρότερη ασθένεια του κα-
πιταλιστικού συστήματος».  

«Με έχεις μετρήσει λάθος. Αλλά δεν με πειράζει. Δεν έχω 

έρθει εδώ για να σου αποδείξω αν είμαι καλός ή κακός άνθρωπος. 

Έχω έρθει εδώ για να σε προειδοποιήσω. Σου την έχουνε στημέ-
νη». 

«Καλά τόσο εξέχουσα προσωπικότητα της ελληνικής κοι-
νωνίας είμαι και δεν το έχω πάρει χαμπάρι;» 

«Δεν μπορείς να φανταστείς τι ζημιά τους έχεις κάνει. Τη 

μεγαλύτερη. Έχεις βάλει τον απλό κόσμο σε διαδικασία σκέψης 

και αυτό είναι το χειρότερό τους. Συνεχίζω ας πούμε την απολο-
γία μου», μού λεει και κουνάει το ποτήρι του. Του το γεμίζω μέχρι 
απάνω. Ο καλός μου ο εκδοτάκος θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Τρεις 

βότκες σε πέντε λεπτά.  
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«Είχα μείνει στο αλλά. Πάνω στη βδομάδα δέχθηκα την ε-
πίσκεψη ενός περίεργου τύπου. Δεν μου συστήθηκε, απλά μπήκε 

στο γραφείο μου φορώντας μια καπαρντίνα, καπέλο και γυαλιά 

και μου είπε ότι θα έπρεπε να συνεχίσω να εκδίδω τους κανόνες. 

Τον ρώτησα για ποιο λόγο και μου απάντησε ότι αυτό δεν ήταν 

δική μου δουλειά και ότι καλό θα ήταν να μην κάνω άλλες ερω-
τήσεις αν βέβαια ήθελα να ζήσω. Και έτσι συνέχισα», λέει και χα-
μηλώνει το κεφάλι. Η μετάνοια σε όλο της το μεγαλείο. 

Ο τύπος με την καπαρντίνα. Μάλιστα, τα φυντάνια της 

ασφάλειας είχαν εμφανιστεί και στον αγαπητό κύριο Νεκταρίου. 

Τι μπορεί να σκαρώνουν; Και μάλιστα τόσο καιρό; Από το τίποτα 

μέχρι τα πάντα.  

«Αυτά είχα να σου πω κι ελπίζω να βρεις την άκρη». 

«Αμήν λέγω ημίν», του λέω και τον οδηγώ προς την έξοδο. 

Κλείνω πίσω μου την πόρτα και την ώρα που είμαι έτοιμος να 

χωθώ στην αγκαλιά της Μένης άκουω φωνές και θόρυβο σαν να 
σπάνε τζάμια. Τρέχω προς τα έξω και βλέπω τον Νεκτάριου σκυ-
φτό με χειροπέδες στα χέρια να μπαίνει, ή μάλλον να τον βάζουν 

στο πίσω κάθισμα ενός περιπολικού. Μπροστά κάθεται ο φίλος 

μας ο καπαρντινάκιας. Η σειρήνα βγάζει ένα αηδιαστικό μπλε 

χρώμα. Το χρώμα της προδοσίας. Το χρώμα που θα καταδικάσει 
τον εκδότη σε μερικές μέρες ή μερικούς μήνες ή μερικά χρόνια 
φυλάκισης. Έτσι είναι αυτά. Πας κόντρα στην κοινωνία; Θα πλη-
ρώσεις. Είσαι σωστός απέναντί της; Θα πληρωθείς.  

Χώνομαι πίσω στο κλουβί μου. Αφήνω πίσω μου τον εκδό-
τη, το περιπολικό και τον ασφαλίτη. Ο πόλεμος αυτός θα έχει α-
πώλειες. Μετράμε ήδη δύο. Θέλω να παίξω στοίχημα με τους υπό-
λοιπους για το ποιος θα είναι ο επόμενος. Ο Δημήτρης, ο Πανα-
γιώτης, ο Γιώργος, ο Διονύσης, η Μένη ή μήπως εγώ; 
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Ο Γιώργος έρχεται κοντά μου. «Πάει και αυτός;» με ρωτάει 
και δεν απαντώ, απλά πηγαίνω προς το ψυγείο παίρνω ένα μπου-
κάλι κρασί και ρίχνω λίγο στο πάτωμα. «Κατάλαβα», κάνει ο 

Γιώργος και ένα δάκρυ κυλάει στο αριστερό του μάγουλο. Δεν 

έχει σημασία αν είναι, με την ιατρική έννοια, ζωντανός. Για μας, 

για τους κανόνες έχει πεθάνει. Όπως το ίδιο έχει συμβεί και με το 

Νίκο.  

Φωνάζω τη Μένη. Την ρωτάω για το ύψος των χρηματι-
κών λογαριασμών μας. Μου απαντά ότι η οικονομική μας κατά-
σταση πλησιάζει τα όρια της πτώχευσης. Μάλλον πρέπει να βά-
λουμε σε εφαρμογή το σχέδιο του Δημήτρη. Δεν έχουμε άλλη επι-
λογή. Αν δεν θέλουμε να τρώμε από το συσσίτιο του Δήμου Αθη-
ναίων. Όχι βέβαια ότι αυτό δεν αποτελεί μια πολύ καλή λύση.  
 
 

18. 
 

Το νέο σχέδιο εξεύρεσης χρηματικών πόρων μπαίνει σε εφαρμο-
γή. Πάμε σαν άλλοτε, τότε σαν την πρώτη μας επιχείρηση με τα 

κεριά. Ντυμένοι στα μαύρα, ένδοξο απομεινάρι των κεριών, απο-
φασίζουμε να χτυπήσουμε στην πλατεία Ομονοίας. Έχω μια εσω-
τερική αγωνία. Ίδια με αυτήν που είχα νιώσει το βράδυ που μας 

εγκατέλειψε ο Νίκος. Παρατηρώ τον Διονύση. Έχει κάτι διαφορε-
τικό στην έκφρασή του απόψε. Σαν κάτι να τον βασανίζει, να τον 

κυνηγάει. Σε όλη τη διαδρομή κοιτάζει συνεχώς πίσω του. Απορώ 

τι περιμένει να συναντήσει.  
Τον παρατηρώ μέρες τώρα τον σύντροφο Διονύση. Φαίνε-

ται να ταξιδεύει σε ένα δικό του κόσμο. Αλλά σήμερα έχει ξεφύγει 
τελείως. Δεν ξέρω. Ίσως να υποφέρει από κάποια μορφή σχιζο-
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φρένειας. Ξέρετε, φωνές, εμμονές, κυνηγητά και τα υπόλοιπα ευ-
χάριστα. 

Παρκάρουμε στην οδό Γερανίου. Δεν κυκλοφορεί άνθρω-
πος. Καθημερινή, τέσσερις το πρωί. Έχει έναν αέρα απόψε που 

σου παίρνει τα αυτιά. Ο Δημήτρης κρατάει ένα λοστό. Περνάμε 

απέναντι. Το μόνο ζωντανό πράγμα που υπάρχει στην πλατεία 

είναι τρία - τέσσερα σκυλιά και πέντε - έξι πρεζόνια. Για τα πρεζό-
νια δεν είμαι και πολύ σίγουρος. 

Ο Δημήτρης μάς δείχνει τον κάδο με τα ρούχα και πάμε 

προς τα εκεί. Ο Γιώργος κρατάει τσίλιες. Όλα καλά. Ο Παναγιώ-
της κρατάει το λουκέτο και ο Μήτσος με μια κίνηση το ανοίγει το 
πίσω μέρος του κουτιού. Λέω στον Διονύση να φέρει τις σακού-
λες. Εκείνος δεν κουνιέται. Τον κοιτάζω, με κοιτάζει και μου λέει: 
«Λυπάμαι». Δεν προλαβαίνω να τον ρωτήσω για ποιο λόγο λυπά-
ται. Τα πρεζόνια έρχονται τρέχοντας προς το μέρος μας.  

Μας πλησιάζουν. Βγάζουν από τις τσέπες τους περίστρο-
φα. «Συλλαμβάνεστε!» κάνει ο πρώτος από αυτούς. Πολύ ωραία. 

Junkie - undercover αστυνομικοί μάς περνάνε χειροπέδες. Σε όλους 

εκτός από τον Διονύση.  

Σε δευτερόλεπτα έχουν «σκάσει» καμιά δεκαριά περιπολι-
κά. Από το πρώτο βγαίνει, ποιος άλλος; Ο καπαρντινάκιας με το 

καπέλο του και τα γυαλιά του ηλίου. Με γρήγορα βήματα, σαν να 

έκανε άλμα τριπλούν, βρίσκεται μπροστά μας. Πιάνει στοργικά 

τον Διονύση από τον ώμο και τού λέει: «Μπράβο, καλή δουλειά!»  

Ο Διονύσης ψελλίζει ένα ευχαριστώ και εξαφανίζεται. Ε-
μείς κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του καπαρντινάκια οδηγούμα-
στε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας. Δεν μπορώ να πω. Σαν άρ-
χοντες πήγαμε. Ο κάθε ένας από εμάς με διαφορετικό περιπολικό.  
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Είμαστε καθισμένοι στην αίθουσα ανακρίσεων σε κάποιο 

από τα πολλά υπόγεια που υπάρχει σε εκείνο το κολαστήριο ψυ-
χών και σωμάτων.  

«Κάνει κρύο εδώ πέρα ή είναι ιδέα μου;» ρωτάω τον Πα-
ναγιώτη.  

«Πράγματι», μου απαντά.  

«Μας την έκανε ο Διονύσης, ε;» ρωτάω τον Δημήτρη.  

«Ναι», απαντά κοφτά.  

Παρατηρώ τον Γιώργο, τρέμει σαν ψάρι έξω από το νερό. 

Καημένε Γιώργο, αυτό το τρέμουλο ποτέ δεν θα μπορέσεις να το 

ξεπεράσεις. Σε θυμάμαι στη δουλειά, όταν σου έβαζε τις φωνές 

εκείνος ο αγριοπίθηκος ο διευθυντής, την ίδια αντίδραση είχες.  

Είμαι απορροφημένος στις σκέψεις μου. Δεν υπάρχει για 

μένα χώρος, χρόνος, ύψος, βάθος, πλάτος. Είμαι μέσα σε μια μάχη. 

Σε μια μάχη που δεν ξέρω αν θα βγω ζωντανός ή νεκρός, νικητής 

ή νικημένος. 

Ο καπαρντινάκιας μπαίνει στο δωμάτιο. Μου δίνει ένα δυ-
νατό χαστούκι και τότε συνειδητοποιώ την παρουσία του.  

«Καλησπέρα κύριε Αλαγιάννη, χαίρομαι ιδιαιτέρως που 

σας συναντώ», κάνει και γελάει σαρδόνια. 

Δεν μιλάω.  

«Αν και στην ουσία δεν είναι η πρώτη φορά!» κάνει και γε-
λάει περισσότερα σαρδόνια (αν μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά το 

σαρδόνια) και πιο δυνατά. 

Πάλι δεν μιλάω. Γνωρίζω ότι δεν πρέπει να έχεις σώας τας 

φρένας για να γίνεις αστυνομικός, αλλά αυτό παραπάει. 
«Λοιπόν τώρα με αναγνωρίζετε;» και με μια γρήγορη κίνη-

ση βγάζει το καπέλο τα γυαλιά και την καπαρντίνα.  

Μένω κόκαλο. Μένει κόκαλο ο Δημήτρης. Μένει κόκαλο ο 

Παναγιώτης. Μένει κόκαλο ο Γιώργος.  
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Ο καπαρντινάκιας έχει πετάξει την κάλυψή του και μπρο-
στά μας έχει εμφανιστεί, ο ψευδοπροφήτης, χωρίς τα γένια. 

«Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αν και δεν έχω τα γένια 

μου, εν τούτοις είμαι αυτός που νομίζετε. Και σας λέγω τούτο: 

“Την έχετε πατήσει πολύ άσχημα” ». 

«Έχουμε και λέμε», κάνει και ανοίγει ένα φάκελο που του 

φέρνει ένας χοντρός, κάτι ανάμεσα στον Πόλντο και τον Μαύρο 

Πιτ, αστυνομικός. Αν και στην φάτσα έμοιαζε λίγο του Ποπάι. 
Μάλλον έχω παραφρονήσει. Βλέπω παντού ήρωες κόμικς. Ο ψευ-
δοπροφήτης είναι ο Ιζνογκούντ, ο Γιώργος ο Οράτιος, ο Παναγιώ-
της, ο Ρεβυθούλης, ο Δημήτρης ο μπαμπάς του Ποπάι και εγώ ά-
σχετος από άλλο κόμικς στον ρόλο του Ντόναλντ.  

«Θα σας πω εν συντομία τα πιο ωραία. Πρόκληση δημό-
σιου αισθήματος. Ξέρετε κύριε Αλαγιάννη το μοίρασμα των κα-
νόνων σε έντυπη μορφή έφερε τον κύριο Νεκταρίου σε εξαιρετι-
κά δύσκολη θέση. Ευτυχώς για εκείνον που είναι συνετός άνθρω-
πος και ευσυνείδητος πολίτης και φυσικά γλύτωσε από εσάς. Συ-
νεχίζω. Διάρρηξη, φθορά ξένης περιουσίας, κλοπή, οπλοκατοχή. 

Να μην αναφέρω την βεβήλωση ιερών χώρων, ούτε βέβαια την 

φορολογική παράβαση εμπορίας υλικών χωρίς έκδοση τιμολό-
γιων. Φυσικά τα υλικά ήταν προϊόντα εγκλήματος. Σας έχουμε 

τυλιγμένους καλά». 

Μου έρχεται να ξεράσω. Τελικό το ξερατό μετατρέπεται σε 

ροχάλα. Σε ροχάλα που δεν μπορώ να κρατήσω μέσα μου. Και την 

βγάζω από τα σπλάχνα μου. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ατυχή 

συγκυρία την προσγείωσή της πάνω στο λευκό ένδυμα του αστυ-
νομικού – ασφαλίτη -  καπαρντινάκια - ψευδοπροφήτη.  

Με κοιτάζει με βλέμμα που βγάζει φωτιές και μίσος και 
λύσσα. «Πάρτε τους», διατάζει ένα φτωχομπινέ αστυνομικό που 

έχει τρέξει κοντά του με τα χαρτομάντιλα ανά χείρας. Εκείνος «α-
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ναπαράγει» την εντολή του μέσω του φορητού ασυρμάτου που 

έχει πριν περασμένο στην ζώνη του και τώρα κρατάει στο χέρι 
του και με συνοπτικές διαδικασίες μας οδηγούν στο τρίτο υπό-
γειο.  

Μας βάζουν σε ξεχωριστά κελιά. Δεν έχω καμία επαφή με 

τους υπόλοιπους. Το σκοτάδι είναι πηχτό. Δεν μπορώ να προσδιο-
ρίσω πόσες ώρες είμαι χωμένος εδώ μέσα. Μπορεί δύο, μπορεί 
τέσσερις, μπορεί είκοσι τέσσερις, μπορεί σαράντα οκτώ. 

Σκέφτομαι τους κανόνες, σκέφτομαι την Μένη σκέφτομαι 
τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Διονύση, τον Νίκο, 

όλους αυτούς που είχαν έρθει στις συγκεντρώσεις μας, σκέφτο-
μαι επίσης τους πρώην συναδέλφους, σκέφτομαι ότι πεινάω πάρα 

πολύ και δεν έχω βάλει μπουκιά στο στόμα μου από την στιγμή 

της σύλληψής μου, σκέφτομαι για τον Θεό που ίσως τελικά να 

υπάρχει ή μπορεί να είναι η πουτάνα η τύχη που έρχεται μεταμ-
φιεσμένη ανάλογα με τα κέφια της, είτε σε Θεό είτε σε διάολο, 

σκέφτομαι λιβάδια και λουλούδια και μυρωδιές της άνοιξης, 

σκέφτομαι μακρινές καλοτάξιδες θάλασσες με βαθιά γαλήνια 
μπλε νερά, σκέφτομαι τον εαυτό μου γέρο και άσχημο και ταλαι-
πωρημένο, την στιγμή που θα αποφυλακίζομαι έπειτα από τριά-
ντα χρόνια έκτισης ποινής. 

Τα βλέφαρα μου είναι βαριά. Θέλω να κοιμηθώ. Αλλά δεν 

μπορώ. Η πανέμορφη κατάσταση που βιώνω δεν μου επιτρέπει να 

χαλαρώσω ούτε στιγμή. Άκουω ένα τρίξιμο έξω από το κελί μου. 

Η πόρτα ανοίγει αργά και βασανιστικά, όπως ανοίγει μια κόκκινη 

βελούδινη κουρτίνα σε γνωστό τηλεπαιχνίδι. Δεν είμαι σαν τον 

παίχτη αυτού του πνευματικού αυνανισμού που κάποιοι έξυπνοι 
μάνατζερ ονομάζουν τηλεπαιχνίδι που περιμένει να δει αν κέρδισε 

το αυτοκίνητο ή έχει πέσει σε ζονγκ.  
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Το παιχνίδι στο οποίο παίζω δεν έχει αυτοκίνητα, ούτε δι-
θέσιους δερμάτινους καναπέδες, ούτε μετρητά, ούτε δωροεπιτα-
γές, ούτε πεινασμένο για κέρδη κοινό, ούτε πανέμορφα κορίτσια 

που ξεπουλάνε την ψυχή τους μπροστά στον τηλεοπτικό φακό 

για ένα κομμάτι ψωμί ή για δέκα λεπτά δημοσιότητας ή για μια 

μελλοντική θέση σε κάποιο πρωινό μαγκαζίνο, ούτε ένα ζεν πρε-
μιέ παρουσιαστή που λέει έξυπνα αστεία, ούτε άκουω υποκινού-
μενα από κάποιον διασκεδαστή χειροκροτήματα.  

Εγώ γνωρίζω μόνο ότι έχω πέσει σε ζονγκ. Αυτό και τίπο-
τα άλλο.  

Ο «προφήτης» με καλησπερίζει με το ίδιο ειρωνικό στυλά-
κι. Αυτό το στυλάκι που είχε στο παρελθόν και που προφανώς θα 

έχει και στο μέλλον. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Τον 

φαντάζομαι μαθητή σε κάποιο σχολείο της Γαστούνης ή της Ε-
λασσόνας ή της Δημητσάνας να απαντά στην ερώτηση: «Τι θα 

γίνεις όταν μεγαλώσεις;» με καμάρι και αλαζονεία και έπαρση: 

«Αστυνομικός». Φτου σου καμάρι της Ελλάδος, μη σε ματιάξω και 
χάσει η Ελλάς-Ελλήνων- Χριστιανών το άξιο τέκνο της. 

Με τραβάει από το χέρι και μου λέει να τον ακολουθήσω. 

Μα καλά είναι τόσο μαλάκας αυτό το παιδί; Σάμπως έχω άλλη ε-
πιλογή; Μπορώ να του πω, όχι ευχαριστώ δε θα πάρω;  

Με οδηγεί στην αίθουσα ανακρίσεων. Με καθίζει στην ίδια 

καρέκλα που καθόμουν στην πρώτη μου επίσκεψη στο χώρο και 
ένας αστυνομικός τσουλάει προς τον τοίχο που βρίσκεται απένα-
ντι μου ένα καροτσάκι με ρόδες και βίντεο και τηλεόραση.  

Δίνει στον προφήτη το τηλεχειριστήριο και αφού κάνει 
μια μεγαλοπρεπή και συνάμα δουλική υπόκλιση, φεύγει με πίσω 

βήματα.  
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«Για να δούμε τι θα δούμε» κάνει και γελάει πάλι. Αυτό το 

γέλιο μου τρυπάει το μυαλό. Τελικά τον μισώ αυτόν τον άνθρω-
πο. Αντιπροσωπεύει όλα όσα δεν γουστάρω. 

Πατάει το play. Η παράσταση αρχίζει.  
ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Γνωρίζεις καιρό τον κύριο Αλαγιάννη; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Από το γυμνάσιο. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Από πότε είσαι στην ομάδα του; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Από την πρώτη μέρα. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Ποιος ήταν ο εμπνευστής του σχεδίου των 

κεριών; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Η Μένη. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Η αγαπητικιά του κυρίου Αλαγιάννη; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Μάλιστα. Και αυτό το σχέδιο με τα ρούχα; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Εγώ. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Μάλιστα. Καλώς είσαι και του λόγου σου. Και 
για πες μου οι κανόνες τι σκοπό είχαν; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Τι εννοείτε; 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Αν είχαν σκοπό να αποσταθεροποιήσουν το 

κράτος! 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Δεν γνωρίζω. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Θεωρείς τον εαυτό σου θύμα; Ότι έπεσες δη-
λαδή θύμα των ιδεών του κυρίου Αλαγιάννη; Ότι αν δεν είχες πα-
ραπλανηθεί από τον εν λόγω κύριο δεν θα παρανομούσες; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Αν είχες την ευκαιρία να γυρίσεις τον χρόνο 

πίσω, θα προσπαθούσες να αποτρέψεις τα γεγονότα ή εν πάση 

περιπτώσει δεν θα συμμετείχες σε καμία πράξη; 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ναι. 
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Τέλος του πλάνου. Μικρή παύση. Ίσως πρέπει να ζητήσω 

ποπ-κορν και κόκα κόλα. Μάλλον δεν προλαβαίνω. Αρχίζει η δεύ-
τερη σκηνή. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Από πότε γνωρίζεις τον Χάρη Αλαγιάννη; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Από την πρώτη γυμνασίου. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Πώς θα τον περιέγραφες σαν άνθρωπο; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Πολύ καλό παιδί, μόνο που… 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Μόνο που; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Μόνο που είναι πολύ ρομαντικός και ονειρο-
πόλος. Και νομίζω ότι στις μέρες μας αυτό δεν είναι καλό. Δεν μπο-
ρεί να καταλάβει τον τρόπο σκέψης της κοινωνίας. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Και αυτό το στοιχείο θεωρείς ότι τον οδήγησε σε 

ακραίες συμπεριφορές. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Στα σίγουρα. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Γνωρίζω για τα ρούχα και για τα κεριά. Μου τα 

είπε ο φίλος σου ο Δημήτρης.  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ναι; 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Μου είπε επίσης ότι αν είχε την δυνατότητα δεν 

θα συμμετείχε σε όλο αυτό που είχε οργανώσει ο Χάρης. Κάνω λοι-
πόν την ερώτηση και σε σένα. Θα αποκήρυσσες τους κανόνες και θα 

θεωρούσες τον μοναδικό υπεύθυνο για όλα αυτά τα κύριο Αλαγιάν-
νη; 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Ναι, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι θα τα αποκή-
ρυσσα. 

Ο προφήτης πατάει το pause και ανάβει τσιγάρο. «Πώς σου φαίνεται 
αυτό το βιντεάκι; Είναι λίγο ερασιτεχνικό, δεν λέω αλλά επί της ου-
σίας είναι μια χαρά, δεν βρίσκεις;» περιμένοντας να του απαντήσω.  

Δεν έχω λόγια. Τι να του πω; Ότι μου αρέσει που οι παιδικοί 
μου φίλοι στην πρώτη πραγματική δύσκολη στιγμή με πρόδωσαν. Σε 

ποιον αρέσει η προδοσία; Σε κανέναν ούτε καν στον ίδιο τον προδό-
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τη. Θέλω να κλάψω, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θέλω να δώσω την 

ικανοποίηση σε αυτό το γουρούνι. Δεν μου έτυχε και το πιο πρωτό-
τυπο πράγμα στον κόσμο. Αυτή η κοινωνία, όπως και οι προηγούμε-
νες, όπως και οι επόμενες, βασίζουν τις δομές τους πάνω στην αν-
θρώπινη προδοσία. Προδοσία, σε ερωτικές σχέσεις, σε οικογενεια-
κές, σε φιλικές, σε επαγγελματικές. Προδοσία, προδοσία, προδοσία.  

Μου δίνει ένα τσιγάρο. «Δεν μου απάντησες, αλλά δεν πει-
ράζει» λέει την ώρα που μου δίνει τη φωτιά του. Βάζει τον αναπτή-
ρα στην τσέπη και πατάει το play. Τρίτη σκηνή.  

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Τον κύριο Αλαγιάννη τον γνωρίζεις από την ερ-
γασία σου; 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ακριβώς. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Απορώ πως ένας άνθρωπος σαν και σένα έμπλε-
ξε σε αυτή την κατάσταση.  

ΓΙΩΡΓΟΣ: Δεν ξέρω, νομίζω πως βρήκα τον εαυτό μου μέσα 

από αυτή την διαδικασία. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Που μάλλον θα τον χάσεις, άμα βρεθείς πίσω 

από της φυλακής τα κάγκελα.  

ΓΙΩΡΓΟΣ: Υπάρχει πιθανότητα να μπούμε στην φυλακή; 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Από πολύ μεγάλη έως σχεδόν σίγουρη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: … 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Εκτός εάν… 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Εκτός εάν; 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ: Αν δηλώσεις ότι είσαι απλά το θύμα σε όλη αυ-
τή την ιστορία. Και πως θεωρείς αποκλειστικό υπεύθυνο τον κύριο 

Αλαγιάννη για όλα αυτά. 

ΓΙΩΡΓΟΣ: Ναι είμαι θύμα. Αυτός φταίει για όλα. Αυτός και 
μόνο αυτός.  

Ο προφήτης σταματάει την προβολή. Ο εσωτερικός μου κό-
σμος έχει γκρεμιστεί. Αυτό είναι το πραγματικό τέλος. Δεν με νοιάζει 
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που το μέλλον μου θα βρίσκεται κλεισμένο πίσω από τα σίδερα ενός 

κελιού. Αυτό που με νοιάζει είναι πως με πρόδωσαν αυτοί που πί-
στευα ότι θα ήταν για πάντα μαζί μου. Νιώθω σαν να πίνω καφέ με 

αλάτι. Μια τέτοια απαίσια γεύση μου αφήνει όλη αυτή η κατάστα-
ση… Μη θεωρείς τίποτα δεδομένο. Γιατί αν το κάνεις την έχεις πα-
τήσει άσχημα. Όπως εγώ.  

 
 
18 ½  
 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΟΥΛΗΣ 
Απόρρητο τηλεφωνικό νούμερο 
 

Διεύθυνση κατοικίας μη καταχωρημένη 

Δεν υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 

 

 

Στόχοι 
Μεγάλος του και κύριος στόχος του η όσο το δυνατόν ταχύτερη α-
νέλιξη του στην ιεραρχία της αστυνομίας μέσα από σκληρή δουλειά. 

Όνειρό του ένα ελληνικό κράτος χωρίς μιάσματα. Επίσης στόχος του 

η δημιουργία μίας μεγάλης ελληνικής και χριστιανικής οικογένειας. 

Το μόνο πρόβλημα ότι δεν είχε βρει την κατάλληλη σύντροφο ζωής. 
 

Εκπαίδευση 

ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΕΜΟΥ  (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)   

ΣΧΟΛΗ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΥ  (ΧΡΟΝΟΛΟ-
ΓΙΑ  ΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ  
(ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  
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ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΥΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  

ΣΧΟΛΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΟΛΥ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩ-
ΠΩΝ  (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΜΗ  ΔΙΑΘΕ-
ΣΙΜΗ)  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  

ΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)  
 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  1ου ΛΥΚΕΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ  

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
 

 Έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται στην ελίτ των μυστικών α-
στυνομικών 

 Έχει καταφέρει να ανέβει πολύ γρήγορα στα σκαλιά της ιεραρχί-
ας. 

 Έχει καταφέρει να φέρνει πάντα τα σωστά αποτελέσματα. Οι μέ-
θοδοι του αρκετές φορές αμφισβητούνται, αλλά το τελικό απο-
τέλεσμα πάντα τον δικαιώνει. 

 Έχει καταφέρει να γίνει ο φόβος και ο τρόμος των ιδεολόγων, 

των κομμουνιστών, των αναρχικών και όλων αυτών που εμπλέ-
κονται με το οργανωμένο έγκλημα. 

 Έχει καταφέρει να λαμβάνει κάθε χρόνο τιμητική διάκριση από 

το Αρχηγείο της Αστυνομίας 
 

Εμπειρία 

1990 έως  σήμερα  | Αστυνομικός   

Γενική  Αστυνομική  Διεύθυνση  Αθηνών  | Λ .  Αλεξάνδρας ,  

Αθήνα  
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Κύριο καθήκον ήταν και είναι η προστασία του έθνους με κάθε τρό-
πο 
 
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (πλεονεκτήματα) 

Φιλόδοξος 

Σκληρός 

Αμείλικτος  

Προσηλωμένος στον στόχο 

Αταλάντευτος  
 

Επίθετα που τον χαρακτηρίζουν (μειονεκτήματα) 

Φανατικός 

Αμετάπειστος  

Μνησίκακος  

Αχρείος  
 

Το γεγονός που τον έκανε περήφανο 

Η συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν του παρέ-
δωσε τιμητικό έπαινο για τις υπηρεσίες του στο έθνος. 
 

Το γεγονός που τον έκανε να ντρέπεται 
Το γεγονός ότι στην αρχή της καριέρας του, έκανε υποχωρήσεις σε 

άτομα που παρανομούσαν όπως πόρνες, πρεζάκια, αλήτες κ.ά. 
 

Χόμπι 
Μποξ 

Αυτοκίνητα  

Μοτοσυκλέτες  

Φόρμουλα 1 

Αρχαία Ελληνική Ιστορία 
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19. 
 

Με οδηγούν πίσω στο κελί μου. Μόνος. Μόνος και οι τέσσερις τοίχοι 
γύρω μου να νιώθω ότι προσπαθούν να συνθλίψουν το κεφάλι μου. 

Πόσο θέλω να έρθει κοντά μου η Μένη. Να νιώσω την ανάσα της 

πάνω στο κορμί μου, να μου πει δυο λόγια παρηγοριάς. Και έπειτα 

να σκύψει και να μου δώσει ένα φιλί στο κουρασμένο είναι μου.  

Σκέφτομαι όλα αυτά που έγιναν. Από την πρώτη μέρα που 

έγραψα τους κανόνες μέχρι την στιγμή της σύλληψης. Και όμως αν 

είχα την δυνατότητα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, για να αλλάξω τα 

πράγματα, δεν θα το έκανα. Γιατί να το κάνω; Για να τους δώσω την 

ικανοποίηση ότι όλα αυτά που έγιναν ήταν ένα μεγάλο λάθος; Όχι 
κύριοι. 

Η πόρτα του κελιού ανοίγει. Ο προφήτης μαζί με την Μένη, 

μπαίνουν μέσα. Η αγάπη μου είναι εδώ. Αυτό μου φτάνει. Δεν θέλω 

τίποτα άλλο στον κόσμο. Είμαι ευτυχισμένος.  

Με πλησιάζει. Περιμένω να με αγκαλιάσει. Εκείνη μου φαίνε-
ται κάπως ψυχρή. Με κοιτάζει με παγωμένο βλέμμα και κουνάει το 

κεφάλι της σαν να μου λέει: «Τελικά είσαι μεγάλος μαλάκας».  

Σηκώνομαι από το κρεβάτι και πηγαίνω προς το μέρος της με 

ανοιχτή την αγκαλιά μου. Η Μένη τραβιέται προς τα πίσω.  

«Δεν είναι σωστό», κάνει και στρέφει το βλέμμα της πάνω 

από τον ώμο μου. 

«Μα γιατί;» τη ρωτάω σα πεντάχρονο παιδί που μόλις ο δά-
σκαλός του τον έχει βάλει τιμωρία στην γωνιά της τάξης με το ένα 

πόδι σηκωμένο. 

«Μην κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα», λέει και κοιτάζει 
τον προφήτη που χαμογελάει.  
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«Τι εννοείς;» τη ρωτάω και γνωρίζω την απάντησή της από 

πριν. 

«Χάρη, όλα τελείωσαν μεταξύ μας!» λέει και μου γυρνάει την 

πλάτη. Φεύγει από το κελί μαζί με τον προφήτη χωρίς να γυρίσει να 

με κοιτάξει, έστω και για μια τελευταία φορά. 

Θέλω να της πω: «Στάσου, περίμενε, πού πήγε η αγάπη μας, 

πού πήγαν όλες αυτές οι νύχτες που περάσαμε μαζί πάνω στο ίδιο 

κρεβάτι, πού πήγαν τα όνειρά μας;» αλλά δεν το κάνω. Δεν το κάνω 

γιατί δεν περιμένω τίποτα πλέον από εκείνη. Όμως άμοιρε φίλε Χά-
ρη Αλαγιάννη, έτσι είναι η ζωή. Τι το διαφορετικό περίμενες από την 

Μένη; Να σε αγκαλιάσει και να σου πει πως είσαι ο μεγαλύτερος και 
τρανότερος ιδεολόγος, ότι θα σε περιμένει μέχρι να αποφυλακιστείς 

για να ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σ’ ένα σπίτι, το μοναδικό πάνω 

σε ένα μικρό λοφίσκο ξεχασμένοι από όλους και από όλα; 

Όχι φίλε μου. Αυτά τα σενάρια υπάρχουν μόνο στα παιδικά 

παραμύθια. Εκεί που όλα είναι ξεκάθαρα. Οι καλοί είναι καλοί, οι 
κακοί είναι κακοί, ο πρίγκιπας αγαπάει την φτωχή πλην τίμια χωρια-
τοπούλα και ο δράκος είναι για πάντα νεκρός.  

Μένω πάλι μόνος. Ίσως πάντα μόνος ήμουνα. Απλά δεν το εί-
χα καταλάβει. Αλλά ευτυχώς οι πρώην φίλοι μου και η πρώην μου 

κοπέλα μου φρόντισαν να μου το υπενθυμίσουν. Ίσως με άκομψο 

τρόπο, αλλά το νόημα το κατάλαβα και πολύ καλά μάλιστα. 

Μόνος με τις σκέψεις μου. Γιατί να υπάρχει αυτό το γαμημέ-
νο το μυαλό. Γιατί να σκεφτόμαστε; Δεν γινόταν μόνο να ζούμε; Έτσι 
απλά, σα ζώα, σα σκυλιά. Δεν θα μας ένοιαζε τίποτα. Λίγο φαΐ, μια 

καλή κρυψώνα ένα τρυφερό χάδι πού και πού, και σεξ δύο φορές το 

χρόνο. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα; Δεν θα είχαμε στο 

μυαλό μας έννοιες, όπως αλτρουισμός, ουμανισμός, αυνανισμός, 

κομμουνισμός, καπιταλισμός. Αυτές οι λέξεις με κατάληξη σε –ισμός 
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είναι οι τερμίτες που μασουλάνε τα τρυφερά ξύλινα παραθύρια της 

ψυχής μας.  

Επαναλαμβάνω: Σαν σκυλιά δεν θα είχαμε καλύτερη μοίρα; 

Δεν θα παίρναμε βαρβιτουρικά για να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο, 

δεν θα παίρναμε αντικαταθλιπτικά για να νικήσουμε την κατάθλιψη, 

δεν θα πατάγαμε σε πτώματα για να κερδίσουμε μια καλύτερη θε-
σούλα ή περισσότερα χρήματα, δεν θα περνάγαμε τις βαρετές ζωές 

μας κλεισμένοι μέσα σε τέσσερις εργασιακούς τοίχους, δεν θα τρέ-
χαμε για ώρες σε κυλιόμενους λαστιχένιους διαδρόμους ώστε να 

κάψουμε τις περιττές θερμίδες ή για να ικανοποιήσουμε την αν-
θρώπινη ματαιοδοξία μας, δεν θα προσευχόμασταν σε κάποιο Θεό, 

δεν θα γελάγαμε με τον πόνο του άλλου, δεν θα είμαστε αυτά τα 

καθίκια που είμαστε τώρα. 

Θα γαβγίζαμε, θα κυνηγούσαμε τις ουρές μας και θα ατενί-
ζαμε τη νέα ανατολή πάντα καθαροί, διαυγείς, αληθινοί. Και το βρά-
δυ παρέα με τα ξαδέλφια μας, τους λύκους και τα τσακάλια θα στή-
ναμε τρελό τραγούδι, υμνώντας με τον τρόπο μας την σελήνη.  

«Σαν σκύλος…» λέω φωναχτά.  

«Έλα Αζόρ, πάμε», κάνει ο προφήτης που στο μεταξύ έχει 
μπει μέσα στο κελί.  

«Ο μπόγιας, ε…, συγγνώμη ο εισαγγελέας σε περιμένει» λέει 
και ξεκαρδίζεται στα γέλια.  

Δεν του απαντώ. Τι απάντηση να δώσω σε αυτό το αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα του ευγενούς είδους των μαλακοκαύληδων;  

Ανεβαίνουμε με το ασανσέρ. Ο προφήτης κοιτιέται στον κα-
θρέφτη και χαμογελιέται. Ναι αγόρι μου, είσαι πολύ ωραίος μαλά-
κας για ακόμη μια μέρα, σκέφτομαι και μπαίνω στον πειρασμό να 

του το πω. Τελικά μετά από μερικά δευτερόλεπτα σιωπής και λίγο 

πριν φτάσουμε στον όροφο που έχει επιλέξει, του λέω: «Ίσως να εί-
σαι και ο μεγαλύτερος μαλάκας που έχω γνωρίζει στην ζωή μου». Το 
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χαμόγελό του φαίνεται να σπάει σε χίλια κομματάκια, όπως σπάει 
μια ψηφιδωτή εικόνα που πέφτει στο πάτωμα και την αμέσως επό-
μενη στιγμή νιώθω το ίδιο να συμβαίνει στο στομάχι μου, έπειτα 

από την γροθιά που δέχομαι από τον αγαπημένο μου δεσμοφύλακα.  

Με αργά βήματα, δεν μπορώ να προχωρήσω πιο γρήγορα, 

προφανώς από την γροθιά που έχω δεχθεί, φτάνουμε σε ένα γρα-
φείο. Η ταμπέλα απ’ έξω γράφει αξιωματικός υπηρεσίας, αλλά μέσα 

με περιμένει ο εισαγγελέας. 

Ο λειτουργός της δικαιοσύνης, με κοιτάζει μέσα από τα γυα-
λιά του, δύο μεγάλους πάτους μπουκαλιών, όπως κοιτάζεις ένα χρυ-
σόψαρο μέσα στην γυάλα του. Αδιάφορα αν είσαι σώφρων ενήλικας 

ή χαζοχαρούμενα αν είσαι τρελός ή μικρό παιδί.  
«Λοιπόν κύριε Αλαγιάννη…» κάνει και ξύνει το χοντρό μά-

γουλό του. 

«Μάλιστα», του απαντώ σαν να κοιτάζω από την πλευρά του 

ψαριού το μεγάλο παχουλό ζώο που με παρατηρεί.  
«Κύριε Λούλη, αφήστε μας λίγο μόνους» λέει στον καπαρντι-

νάκια. Μάλιστα, επιτέλους μαθαίνω το όνομα αυτού του καραγκιό-
ζη. Λούλης, από πού να βγαίνει αυτό; Από την Λούλα που τα κάνει 
ούλα; Ή είναι σύντμηση ή υποκοριστικό του καριολούλη; Όπως και 
να έχει για μένα πλέον, δεν είναι ο ψευδοπροφήτης ή το μυστικό 

γουρούνι ή ο άνθρωπος - καπαρντίνα. Είναι ο αστυνόμος ή υπαστυ-
νόμος ή αστυφύλακας δεν με ενδιαφέρει ο τίτλος του, άλλωστε οι 
τίτλοι δίδονται στον ανθρώπους τις περισσότερες φορές για να τους 

κάνουν να νιώσουν ανώτεροι ή κατώτεροι των άλλων, Λούλης. Τώρα 

που το σκέφτομαι θα μπορούσε να βγαίνει και από το χαζούλης.  

Ο κύριος Λούλης απομακρύνεται και ο κύριος εισαγγελέας 

είναι έτοιμος να αρχίσει την ανάκριση. 

«Κύριε Αλαγιάννη. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι κατη-
γορίες που σαν βαραίνουν είναι αρκετά σοβαρές». 



Άγγελος Χαριάτης 

195 

 

«Το γνωρίζω κύριε. Και είμαι έτοιμος να πληρώσω τις συνέ-
πειες των πράξεών μου. Δεν νιώθω ένοχος για τίποτα φυσικά. Αλλά 

για την κοινωνία που εσείς έχετε δημιουργήσει είμαι ένοχος και 
πρέπει να τιμωρηθώ. Το γνωρίζω. Αλλά η συνείδησή μου είναι κα-
θαρή». 

«Αμετανόητος ιδεολόγος ή ονειροπόλος; Κύριε Αλαγιάννη 

δεν γνωρίζω που θα πρέπει να σας κατατάξω. Από όποια οπτική και 
αν κοιτάξω το θέμα δύο πράγματα είναι σίγουρα. Πρώτον ότι θα τι-
μωρηθείτε και δεύτερον…» και σταματάει παίρνοντας μια βαθιά 

ανάσα.  

«Και δεύτερον;» τον ρωτάω για να επιταχύνω την απάντησή 

του. Είμαι περίεργος να ακούσω και το δεύτερο κομμάτι. 
«Και δεύτερον… Σας θαυμάζω», κάνει και ξεφυσάει σαν φά-

λαινα.  

Είμαι έκπληκτος. Ομολογώ ότι αυτήν την απάντηση δεν την 

περίμενα. Ο φύλακας - άγγελος της δικαιοσύνης, έστω αυτής της 

δικαιοσύνης, να με θαυμάζει.  
«Αλλά από την άλλη πλευρά αγωνίστηκα τόσα χρόνια για να 

γίνω δικαστικός και δη εισαγγελέας. Ξέρετε πως είναι το προσωνύ-
μιο μου στις αυλές των δικαστηρίων; Κωνσταντινίδης ο άτεγκτος. 

Άρα καταλαβαίνετε ότι, αν και σας συμπαθώ, δεν μπορώ να κάτω 

τίποτα άλλο, παρά να είμαι αμείλικτος απέναντί σας», μου λέει και 
μένω κάγκελο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάλι-
στα κύριε εισαγγελέα, την έκανες την διαφορά.  

Ανοίγει τα χαρτιά του (μια εικόνα που μου θυμίζει κάτι ιλα-
ρό- επικό- θρησκευτικά κινηματογραφικά έργα όπου ο Άγιος Πέτρος 

ηλικιωμένος με μακριά άσπρα μούσια και μαλλιά κοιτάζει τα κιτά-
πια του για να διαπιστώσει αν η ψυχή που βρίσκεται μπροστά του 

αξίζει ή όχι βάσει των πράξεων του να περάσει τις πόρτες του παρα-
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δείσου) και με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο ρόλος του αρχίζει να 

μου διαβάζει τις κατηγορίες.  

Κλείνω τα αυτιά μου. Δεν μπορώ να ακούσω όλα αυτά. Τε-
λειώνοντας, σηκώνει το βλέμμα του από την χαρτούρα και με κοιτά-
ει. Περιμένει την απάντησή μου. Δηλώνω ένοχος για όλα. Για όσα 

έχω κάνει και όσα δεν έχω κάνει. Μπορώ να δηλώσω ένοχος για ό-
λες τις υποθέσεις ανεξιχνίαστων εγκλημάτων που βρίσκονται στοι-
βαγμένες στα αρχεία του τμήματος ανθρωποκτονιών. Μπορώ να 

δηλώσω ένοχος για την χωματερή των Άνω Λιοσίων, μπορώ να δη-
λώσω ένοχος για όλες τις βόμβες μολότοφ που έχουν ριχτεί εναντί-
ον των αστυνομικών, μπορώ να δηλώσω ένοχος για τις καταστροφές 

που γίνονται κάθε χρόνο στην επέτειο του πολυτεχνείου, μπορώ να 

δηλώσω ένοχος για όλα τα πλαστά χαρτονομίσματα ευρώ που κυ-
κλοφορούνε, μπορώ να δηλώσω ένοχος για όλους τους οικονομι-
κούς λαθρομετανάστες που «σκάνε» μύτη στην πατρίδα μας με το 

όνειρο μιας καλύτερης ζωής, μπορώ να δηλώσω ένοχος για συμμε-
τοχή σε διακίνηση παιδοφιλικού πορνογραφικού υλικού, μπορώ να 

δηλώσω ένοχος για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, μπορώ 

να δηλώσω ένοχος για διακίνηση και εμπορία και χρήση ναρκωτι-
κών. Δηλώνω ό,τι θέλετε. Τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα δεν 

αντιπροσωπεύουν πάντα αυτό που λέει η καρδιά και η ψυχή. Πάρτε 

την ομολογία μου κύριοι δικαστές, πάρτε την ζωή μου αν το επιθυ-
μείτε. Αλλά όσο και να προσπαθήσετε, όσα χαρτιά και αν με βάλετε 

να υπογράψω με αυτήν την ατσούμπαλη υπογραφή που διαθέτω, 

δεν θα μπορέσετε να μου πάρετε το μυαλό μου, την καρδιά μου, την 

ψυχή μου, τις ιδέες μου. Αυτά μόνο ο φυσικός θάνατος μπορεί.  
Ο κύριος Κωνσταντινίδης φωνάζει τον κύριο Λούλη. Ο αγα-

πημένος μου μπαίνει μέσα και με παίρνει τρυφερά από την καρέ-
κλα, ώστε να με οδηγήσει πίσω στο ευρύχωρο, ευάερο, ευήλιο κελί 
μου.  
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Με απιθώνει σαν δεμάτι με άχυρο πάνω στο κρεβάτι και 
φεύγει. Πάλι μόνος. Πάλι μόνος αντιμέτωπος με τις σκέψεις μου. Η 

μέρα της κρίσης πλησιάζει. Μου το είπε ο αξιαγάπητος κύριος Λού-
λης. Τη Δευτέρα αρχίζει η δίκη. Επίσης μου είπε ότι σήμερα είναι 
Παρασκευή. Έχω δύο μέρες και κάτι για να κάνω τον απολογισμό 

μου. Αυτό μου είπε ο κύριος Λούλης. Μας μιλάει για απολογισμούς. 

Παραξενεύομαι που γνωρίζει τη λέξη αυτή. Ας είναι. Δεν έχω να κά-
νω κανένα απολογισμό. Αυτούς τους αφήνω σε άλλους. Εγώ είμαι 
ελεύθερος μαζί και αιχμάλωτος, ρεαλιστής και ταυτόχρονα αιθερο-
βάμων, είμαι ένα κομμάτι της μηχανής σας που όμως δεν δουλεύει 
τόσο καλά όσο τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα δεν είναι η δυσλειτουρ-
γία μου. Αυτό συμβαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι προσπάθησα να με-
ταδώσω την «ασθένεια» μου και στα άλλα γρανάζια. Και αυτό είναι 
κάτι που δεν μπορείτε να ανεχτείτε.  

Η πόρτα του κελιού ανοίγει. Ο κύριος Λούλης παρέα με ένα 

καλοντυμένο κύριο. Τους φοβάμαι αυτούς τους καλοντυμένους κυ-
ρίους. Τους έβλεπα στην δουλειά μου, στους δρόμους, στους γάμους 

και τις κηδείες και ήταν όλοι απαίσιοι, μοχθηροί, αλαζόνες και υπο-
κριτές. Και νόμιζαν ότι μπορούσαν να κρύψουν όλα αυτά τα υπέρο-
χα ανθρώπινα χαρακτηριστικά κάτω από ένα μανδύα σχεδιασμένο 

από τον Armani ή τον Christian Dior. Αυτοί με το ψεύτικο χαμόγελο 

και τα ακριβά κουστούμια είναι τα χειρότερα αρπακτικά.  

Ο καπαρντινάκιας χαμογελάει, όπως συνήθως άλλωστε και 
μας αφήνει μόνους. Ο καλοντυμένος κύριος μου ανακοινώνει ότι θα 

είναι ο δικηγόρος μου. Η πολιτεία τον έχει ορίσει ώστε να με υπε-
ρασπιστεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τουλάχιστον κρατάνε τα προσχή-
ματα. Με κοιτάζει με πραγματικό ενδιαφέρον.  

«Ξέρετε», μου λέει, «είστε μια διασημότητα» και συνεχίζο-
ντας «όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σας έχουν πρώτο θέμα».  
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«Αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα», του απαντώ ξερά και 
κοιτάζω το ταβάνι.  

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι θαυμαστής σας και 
δεν σαν κρύβω ότι στην πρώτη συνάντηση των πιστών στον αχυρώ-
να είχα συμμετάσχει», μου λέει την ώρα που μου προσφέρει ένα 

τσιγάρο.  

«Σας ωφέλησαν οι κανόνες;» τον ρωτάω ενώ σκύβω για να 

πάρω την φωτιά του. 

«Ναι, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να τους εφαρμόσω, όσο 

και αν προσπάθησα», μου απαντά και βλέπω τα χείλη του να συ-
σπώνται. Από την απογοήτευση ή απλά από νευρικότητα; Τι να πω. 

Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτός ο πιστός δεν πρόκειται να 

με βοηθήσει. Όχι γιατί δεν θέλει ή γιατί δεν μπορεί. Θεωρώ και πι-
στεύω ότι όσο καλή και αν είναι η δικηγορική του παράσταση οι δι-
καστές θα έχουν κλειστά τα αυτιά τους και τα μάτια τους. Δεν πρό-
κειται να ακούσουν ούτε μια λέξη από όλα αυτά που θα πει στην 

αίθουσα του δικαστηρίου. Θα θέλουν να τελειώσει όσο πιο γρήγορα 

μπορεί, ώστε να με βάλουν μια ώρα αρχύτερα στην φυλακή. Αυτός 

είναι σκοπός τους, κυρίες και κύριοι. Να τοποθετήσουν τον Χάρη 

Αλαγιάννη πίσω από τα σίδερα. Αυτό τους καίει. Δεν μπορούν να 

ανεχτούν αυτό το μίασμα στην κοινωνία τους. Θέλουν να το απομο-
νώσουν, να το εκτοπίσουν και να το κρύψουν σε κάποια μακρινή 

γωνιά της Ελλάδας, εκεί που δεν θα βλέπει κανέναν και δεν θα τον 

βλέπουν. Και έτσι με αυτό το κολπάκι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν και 
αυτόν και τις δέκα εντολές του και θα ζήσουν αυτοί καλά και πάλι 
αυτοί καλύτερα.  

Ο κύριος δικηγόρος βγάζει από τον χαρτοφύλακά του (αυτή 

τη κλασική τσάντα που κρατάνε όλοι όταν περιφέρονται στο τρίγωνο 

του Διαβόλου Σύνταγμα- Κολωνάκι- Ομόνοια πίνοντας καφέδες ή 

κάνοντας αναλύσεις με τους άλλους συναδέλφους έξω από τα γρα-
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φεία του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών) την υπόθεσή μου. Αρχίζει 
να αναλύει με πάθος και ζέση την υπερασπιστική γραμμή που πρέ-
πει να ακολουθήσουμε. Τον κοιτάω και από μέσα μου γελάω. Άλλος 

ένας νέος που έχει την φλόγα μέσα του. Άλλος ένας που θα την χά-
σει στην πορεία. Άλλος ένας που θα την αντικαταστήσει στην διάρ-
κεια των χρόνων με μια ψεύτικη, όπως είναι αυτές οι κιτς ηλεκτρικές 

λαμπάδες που υπάρχουν στους καθεδρικούς ναούς.  

Τον σταματώ. Δεν θέλω άλλες αναλύσεις, δεν θέλω άλλες δι-
κηγορίστικες μπούρδες, θέλω μόνο να τελειώνει όλη αυτή η κατά-
σταση. Θέλω πίσω τους φίλους μου, έστω και αν αυτοί με πρόδω-
σαν, θέλω πίσω την Μένη, έστω και αν αυτή με άφησε στα κρύα του 

κελιού, θέλω επιτέλους να πιω ένα μπουκάλι βότκα. Ζητάω πολλά;  

Ο δικηγόρος μαζεύει τα χαρτιά του και φεύγει. Πέφτω στο 

άνετο ημίδιπλο ντιβάνι και βλέπω τους κοριούς να κάνουν παρέλα-
ση στο διπλανό τοίχο. Μόλις με πάρει ο ύπνος, θα έρθουν στο κορμί 
μου για να το ρουφήξουν. Τουλάχιστον αυτοί είναι καθαροί. Το μόνο 

που τους ενδιαφέρει είναι ένα κοκτέιλ λευκών και ερυθρών αιμο-
σφαιρίων. Ενώ οι αγαπητοί προύχοντες της κοινωνίας θέλουν να 

ρουφήξουν με το καλαμάκι την ψυχή μου. Και δεν τους αρκεί να 

πιουν λίγο. Είναι τόσο διψασμένοι για εκδίκηση που θέλουν να μην 

αφήσουν ούτε στάλα. Και έτσι χωρίς ψυχή να πορευτώ. Αν έχεις χά-
σει την ψυχή σου πιο το νόημα όλων; Κανένα.  

Ξημερώνει Σάββατο. Ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστρο-
φα. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι τίποτα. Φαντάζομαι ότι έχω 

μπροστά μια τηλεόραση και βλέπω όλα αυτά τα προγράμματα που 

κάνουν τον εγκέφαλό σου ένα ωραίο πιάτο με πουρέ και βραστά 

λουκάνικα. Έτσι θα περάσουν οι ώρες. Κοιτώντας στην τηλεόραση, 

όλα αυτά τα σούργελα - δημοσιογράφους που νομίζουν ότι επιτε-
λούν κοινωνικό, αστυνομικό και δικαστικό έργο, όλα αυτά τα όμορ-
φα κορίτσια που θέλουν να τα θέλουν για το μυαλό τους και όχι για 
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το τέλειο κορμί τους, όλους αυτούς τους κακόμοιρους που λαχταρά-
νε δέκα πέντε λεπτά δημοσιότητας γελοιοποιώντας πολλές φορές 

τον εαυτό τους στο τηλεοπτικό φακό και τέλος το τελευταίο μαρτύ-
ριο πριν τον πνευματικό θάνατο, οι ατελείωτες αναλύσεις πάνω σε 

α(θ)λητικά γεγονότα και ειδήσεις.  

Ο κύριος Λούλης εμφανίζεται μπροστά μου και με βλέπει να 

κοιτάζω τον τοίχο. Ξύνει το κεφάλι του. Σίγουρα θα θεωρεί ότι μου 

έχει στρίψει. Δεν πειράζει. « Έλα σήκω», μου λέει, «σε λίγο αρχίζει η 

δίκη». Τελικά, η τηλεόραση κάνει δουλειά, σκέφτομαι και χαμογελώ 

πικρά. Μου δίνει ένα νεσεσέρ με ξυριστικά είδη και μια γραβάτα. 

«Πρέπει να είσαι ευπρεπής μπροστά στους δικαστές», μου λέει και 
αναρωτιέμαι αν οι δικαστές θα είναι ευπρεπείς απέναντί μου.  

Σηκώνομαι βαριεστημένα και παίρνω τα ξυριστικά είδη. Έχω 

να ξυριστώ μέρες. Λίγα περισσότερα γένια και είμαι για έτοιμος για 

καλόγερος στο Άγιο Όρος. Τα μόνα μου προβλήματα είναι ότι δεν 

πιστεύω στον Θεό και δεν είμαι «γκέισα». Αν είχα αυτά τα δύο τυπι-
κά προσόντα ίσως ο μοναχισμός να ήταν το επόμενό μου βήμα.  

Ξυρίζομαι και φορώντας την γραβάτα που μου έχει δώσει 
θεωρώ ότι είμαι έτοιμος να παραστώ στην δίκη μου.  

Μου περνάει τις χειροπέδες στα χέρια. Το περιπολικό μας 

περιμένει. Η σειρήνα είναι αναμμένη, αφ’ ενός για να γλιτώσουμε 

την κίνηση και αφ’ ετέρου για να παραδειγματιστούν οι συμπολίτες 

μου.  

Βγαίνω από την πίσω πόρτα και χιλιάδες φωτογραφικά φλας 

με τυφλώνουν. Είμαι μια διασημότητα λοιπόν. Μια διασημότητα 

έτοιμη να περάσει τις πύλες του Κορυδαλλού. Έτσι είναι τα πράγμα-
τα.  

Μαρκούτσια απλώνονται γύρω μου σα πλοκάμια χταποδιού 

και οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή. «Κύριε Αλαγιάννη μετανιώνετε;» ή 

«Τι έχετε να δηλώσετε στους οπαδούς σας» ή «Ποιος κανόνας νομί-
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ζετε ότι θα σας βοηθήσει τώρα;» ή «Αληθεύει ότι έχετε gay ετεροθα-
λή αδελφό;» ή «Ο πατέρας σας, σάς κακοποιούσε σεξουαλικά όταν 

ήσασταν μικρός;» 

Δεν βγάζω μιλιά. Τι να πω σε όλους αυτούς τους γελοίους;  

Μπαίνω στην αίθουσα του δικαστηρίου. Βλέπω τον Δημήτρη 

και τον Παναγιώτη και τον Διονύση και τον Γιώργο και τον Νίκο. Ό-
λοι τους μάρτυρες κατηγορίας. Βλέπω επίσης τον κύριο Νικολάου 

και τον κύριο Νεκταρίου. Βλέπω τέλος την Μένη να με κοιτάζει με 

βλέμμα απλανές, ένα βλέμμα που δεν δηλώνει τίποτα. 

Κάθομαι στο εδώλιο. Οι δικαστές βγαίνουν από μια μικρή 

πόρτα πίσω από τα έδρανα. Η δίκη αρχίζει…  

Αθώος ή ένοχος…. 
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Ο Άγγελος Χαριάτης γεννήθηκε το 1975 στην Καλλιθέα Αττικής και 
μεγάλωσε στις γειτονιές του Πειραιά. Είναι απόφοιτος ανωτάτης 
σχολής. Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε διαδικτυακά λογοτεχνικά 
περιοδικά, σε free press περιοδικά και εφημερίδες. Είναι παντρεμέ-
νος και έχει δύο παιδιά. Ζει και εργάζεται στα Νότια Προάστια. Έ-
χουν εκδοθεί: «25 ιστορίες για ευτυχισμένους αστούς» - Εκδόσεις 
Μαραθιά (2005), «Παράπλευρες Απώλειες» - Εκδόσεις Ιβίσκος 
(2012), «Το δάκτυλο» - Εκδόσεις Πηγή (2015), «Μαύρο-Κόκκινο» - 
Εκδόσεις Σαΐτα (2015), «Όταν ξημερώνει…» - Εκδόσεις Μ.Σιδέρη 
(2016) 
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του ιδίου: 
Όταν ξημερώνει… 

Το Δάκτυλο 
Παράπλευρες απώλειες 

 
 
 
 
Επιμέλεια έκδοσης 
Κώστας Θερμογιάννης 
 
τοβιβλίο.net 
info@tovivlio.net 
www.tovivlio.net 
 

 
 

[Αναφορά προέλευσης - 
Μη Εμπορική Χρήση - 
Παρόμοια Διανομή] 

 

 

Το μυθιστόρημα «Οι Δέκα Εντολές» του Άγγελου Χαριάτη διανέμεται ελεύθε-
ρα στο διαδίκτυο με άδεια Creative Commons. Επιτρέπεται ελεύθερα η ανα-
δημοσίευση και η αποσπασματική παρουσίασή του. Η αναφορά του ονόμα-
τος του συγγραφέα είναι υποχρεωτική και το έργο διατίθεται μόνο για μη 
εμπορική χρήση. 

https://www.facebook.com/hariatis
https://siderisbooks.gr/product/otan-ksimeronei/
http://www.pigi.gr/?product=%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF
http://www.iviskospublications.gr/index.php?route=product/product&product_id=69
https://www.facebook.com/kostas.thermoyiannis
http://tovivlio.net/
mailto:info@tovivlio.net
http://www.tovivlio.net/
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Ο Χάρης Αλαγιάννης γνήσιο τέκνο του αστικού πολιτι-
σμού, εργάζεται σε τραπεζικό οργανισμό. Ζει μια ζωή 

που τελικά δεν επιθυμεί, έχοντας έντονες τάσεις φυγής. 

Ύστερα από μια ακόμη έντονα κοπιαστική εργασιακή 

ημέρα, γράφει ως άλλος Θεός, τις δικές του δέκα εντο-
λές. Μοιράζεται τις «εντολές» του με τους φίλους του. 

Οι «δέκα εντολές» γίνονται γνωστές. Τόσο γνωστές 

που εκδίδονται σε βιβλίο. Το κίνημα των δέκα εντολών 

μόλις έχει γεννηθεί. Κάτι σαν ένα είδος νέας θρησκείας. 

Οι εντολές αρχίζουν να ενοχλούν την ηγεσία του Κρά-
τους. Μια αλογόμυγα που κεντρίζει τα οπίσθια της πα-
χιάς και ιερής αγελάδας. Ένας αγώνας ξεκινάει. Για την 

επικράτηση. Για τη σωτηρία. Για τη μάζα. Για την επι-
στροφή στην τάξη… 


