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Αναπαραγωγή σε εξέλιξη (I) 

 

 

      Τν θαινθαίξη ηνπ 1950 ζηε Κπςέιε, ζηα πξνζθπγηθά, 

μχιηλα ζπίηηα πνπ είραλ θηηζηεί φπσο-φπσο, δίπια ζηε 

ζρνιή Δπειπίδσλ, γελλήζεθε εθηφο γάκνπ θνηλσλίαο, ν 

γηνο ελφο άζεκνπ κπνπδνπμή θαη κηαο λεαξήο 

παξαδνπιεχηξαο κ’ σξαία θσλή. 

      Ο παηέξαο ηνπ αγνξηνχ, εθείλε ηε ζηηγκή έπηλε νχδν.  

O κεδέο ηνπ, ήηαλ έλα θξεκκχδη κε ηέζζεξηο ειηέο, κηα ιηηή 

ζπεζηαιηηέ ηνπ ηαβεξλείνπ ηνπ Κνξάθε. Κάησ απ’ ηηο 

κνπξηέο, πξνζπαζνχζε κ’ έλα ηαιαηπσξεκέλν ηξίρνξδν 

ηδνπξά, λα βξεη κηα κεισδία ηεο πξνθνπήο, ελψ ε δέζηε 

ηνπ κεζεκεξηνχ θαη η’ αιθνφι, ηνπ κνχζθεπε κε ηδξψηα ηα 

δάρηπια θαη ηνλ έθαλε λα ξεχεηαη μεδηάληξνπα. Σθάιηδε 

έλα μεθνχξδηζην κηλφξε, φηαλ ν Γξεγφξεο, ν γηνο ηεο 

κακήο, ηνπ ‘θεξε ηα καληάηα. Αθνχ γακνζηαχξηζε ηε 

θηψρεηα ηνπ επηά θνξέο, ζεθψζεθε θη αθνινχζεζε 

ηξεθιίδνληαο ην αγφξη. Οχηε θαλ ξψηεζε αλ ήηαλ «παηδί» ή 

θνξίηζη. 

       Σην δξφκν ζθεθηφηαλ πσο ζηα 40 ηνπ, νχηε πηα 

ζπκφηαλ πφζνπο απνγφλνπο είρε ζπείξεη ζηε δσή ηνπ θαη 

πσο   θαλελφο δε γλψξηδε ηε ηχρε. Λίγν πξηλ θηάζνπλ, 

έδσζε ζην Γξεγφξε έλα εηθνζάξηθν γηα ην θφπν ηνπ θαη 

ηνπ είπε λα γπξίζεη κφλνο ηνπ. Δθείλνο ζ’ αθνινπζνχζε 

ιίγν αξγφηεξα. Βξήθε κηα δηθαηνινγία γηα λα 

θαζπζηεξήζεη, δηαθνξεηηθή απ’ ην ρηιηνεηπσκέλν «πάσ γηα 

ηζηγάξα», πνπ δε ηαίξηαδε ζ’ έλαλ έζησ θαη απνηπρεκέλν  

θαιιηηέρλε. Έθηνηε δε μαλαθάλεθε ζηε Κπςέιε.  

        Ο Κψζηαο είρε γελλεζεί ην 1910 ζηε Σέξηθν. Ο 

παηέξαο ηνπ, ν Σηαχξνο, ήηαλ έλαο απ’ ηνπο εθαηνληάδεο 

κεηαιισξχρνπο πνπ βξήθαλ ην ζάλαην ζηηο ζηνέο ησλ 

νξπρείσλ ηνπ λεζηνχ, πνπ ηφηε δηαρεηξηδφηαλ ν «εζληθφο 

επεξγέηεο» Γεψξγηνο Γξφκαλ, γηνο ηνπ Αηκίιηνπ, ηνπ 

πξψηνπ δηδάμαζα ηελ απιεζηία ζηελ νηθνγέλεηα. Ήηαλ 

Οθηψβξεο ηνπ 1916, δπν κήλεο κεηά ηελ αηκαηεξή απεξγία 
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ηεο Σεξίθνπ, ζηελ νπνία είρε ελεξγφ ξφιν, φηαλ 

θαηαπιαθψζεθε δσληαλφο θαη πέζαλε απφ αζθπμία, «ελ 

ψξα εξγαζίαο», έπεηηα απφ κηα θαηνιίζζεζε πνπ 

ζεσξήζεθε αλακελφκελε, θαζψο  νιφθιεξα ηα ζσζηθά 

ελφο ζηδεξέληνπ βνπλνχ ζηεξίδνληαλ ζε πέληε-δέθα 

θαπζφμπια. 

     Σηα έμη ηνπ ρξφληα ηφηε ν Κψζηαο, είδε ηε κάλα ηνπ λα 

ηνλ παίξλεη απ’ ην ρέξη θαη λα κπνπθάξνπλ καδί ζην πινίν 

γηα ηνλ Πεηξαηά. Δθείλε ήηαλ κφλν 22 ρξνλψλ.  

     Ο ζάλαηνο ηνπ παηέξα ηνπ, ζπγθιφληζε ην παηδί.   Ο 

θφβνο ηεο μαθληθήο απψιεηαο,  ην θχθισζε γηα πάληα  ζηε 

κνλαμηά. 

       Η κεηέξα ηνπ, ε Μαξία, ήηαλ κηα θφξε κηθξναγξνηψλ 

απ’ ηε Μεζζελία, πνπ ε θηψρεηα  είρε ζπξψμεη ζηα νξπρεία 

ηνπ λεζηνχ, ζε αλαδήηεζε κηαο θαιχηεξεο ηχρεο. Γεκέλε 

ρεηξνπφδαξα κ’ απηφ ην πιαλήηε, ξεαιίζηξηα θη νιηγαξθήο, 

ζ’ αληίζεζε κε ην Σηαχξν, πνπ ήηαλ αηζεξνβάκσλ αθφκα 

θαη ζηα έγθαηα ηεο γεο. Πνηέ δελ απνδέρζεθε ηα θνηλσληθά 

ζηεγαλά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Θεσξνχζε κε ηνλ έκθπην 

ηδεαιηζκφ ηνπ, ηε θαζεκεξηλή εμαζιίσζε ηνπ ζηα 

ιαγνχκηα ησλ κεηαιιείσλ, σο θάηη πξνζσξηλφ θη 

νζνλνχπσ αλαζηξέςηκν. Η ηξαγσδία ηνπ, είρε δηαηαξάμεη 

νξηζηηθά ηελ ηζνξξνπία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αέξα θαη ηνπ 

γφληκνπ εδάθνπο , ζην ζπίηη ηνπ Κψζηα. Ο ηαπηφρξνλνο 

ζειαζκφο ηεο νπηνπίαο θαη ηνπ κφρζνπ ηεο απιφηεηαο, ζηηο 

ίδηεο δφζεηο, απαξαίηεηνο γηα θάζε παηδί πνπ ην θαξαδνθεί 

ε εθεβεία , θφπεθε λσξίο ηξαπκαηίδνληαο γηα πάληα ηε 

ςπρή ηνπ αγνξηνχ.   

       Σηελ Αζήλα, κε κπνξψληαο  λα ηα βγάιεη πέξα κφλε 

ηεο σο εξγάηξηα ζε θισζηνυθαληνπξγείν, ε Μαξία 

παληξεχηεθε έπεηηα απφ δχν ρξφληα κε ζπλνηθέζην, έλα 

κεζήιηθα κπαθάιε απ’ ηε Καηζαξηαλή, ν νπνίνο κεηά 

ραξάο δέρηεθε ην γην ηεο ζα δηθφ ηνπ θαη δνχιεπε ζη’ 

αιήζεηα ζθιεξά γηα λα κε ηνπο ιείςεη ηίπνηα. 

        Ο Κψζηαο σζηφζν, δε ηεο ην ζπγρψξεζε πνηέ  απηφ 

θαη πεξίκελε θαξηεξηθά λα θηάζεη ζηα δεθαπέληε ηνπ 
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ρξφληα, λα ληψζεη πιένλ άληξαο θαη λα ην ζθάζεη, κηα γηα 

πάληα , απ’ ην πξαγκαηηζκφ ηεο κάλαο ηνπ, κπαξθάξνληαο 

ζην πξψην θαξάβη πνπ βξήθε. Δθεί έκαζε θαη ην κπνπδνχθη 

απ’ έλαλ νπηνκαλή ινζηξφκν πνπ ζθφησλε κ’ απηφ ηελ 

ψξα ηνπ. Θεσξνχζε θη απηφο, ζα ην παηέξα ηνπ, ηηο βξηζηέο 

ηνπ θαπεηάληνπ θαη ηελ άζιηα δσή ηνπ ζην βαπφξη, σο θάηη 

πξνζσξηλφ, πνπ ε ηέρλε ηνπ ζα ηνλ ιχηξσλε απ’ απηφ 

ζχληνκα. Μεζπζκέλνο ζην θαηάζηξσκα ηηο λχρηεο, 

πξνζπαζνχζε λα ζπιιέμεη ηε δέζηε ησλ άζηξσλ, γηα λα 

δεζηάλεη ηα μπιηαζκέλα ηνπ δάρηπια, πνπ κάησλαλ απ’ ηηο 

ρνξδέο ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ, θηηαγκέλνπ γηα ηα φλεηξα 

ησλ, αησλίσο, πιαλεκέλσλ κεδεληθψλ.         

      Πνηέ δε θαηάθεξε λα γίλεη κεγάινο κνπζηθφο, νχηε λα 

βγάιεη ηνλ άξην ηνλ επηνχζην απ’ ην κπνπδνχθη ηνπ. Πνηέ 

δε ζέιεζε λα παληξεπηεί, φρη εμ’ αηηίαο ησλ ξηδνζπαζηηθψλ 

ηνπ απφςεσλ πεξί γάκνπ, αιιά απφ κίζνο ζε θαζεηί πνπ 

ηνπ ζχκηδε νηθνγέλεηα, έλλνηα ζπλψλπκε ηεο απψιεηαο ζην 

πεηζί ηνπ θαη ζηε θαζεκεξηλφηεηα εθείλσλ ησλ αηκάηηλσλ 

θαηξψλ πνπ αηκνξξαγνχζαλ κπξνζηά ζε κηα απξνθάιππηα 

αδηάθνξε  Ιζηνξία. 

      Όηαλ μεκπάξθαξε, γχξηζε φιε ηελ Διιάδα παίδνληαο 

ζε ηαβεξλεία θαη γλσξίδνληαο, παξάιιεια, δεθάδεο 

γπλαίθεο πνπ ηνλ ήζειαλ γη’ απηφ ην γπάιηλν, θπληθφ 

βιέκκα ηνπ πνπ ηηο έθαλε λα ληψζνπλ αζήκαληεο.    

       Η παξαδνπιεχηξα ηεο Κπςέιεο φκσο, ήηαλ θάηη ην 

δηαθνξεηηθφ. Τνλ πιεζίαζε πξνζπαζψληαο λα εμηρληάζεη, 

κε ηε θηινδνμία ηεο, ηηο πηζαλφηεηεο πνπ είρε λα γίλεη 

ηξαγνπδίζηξηα ζην πιάη ηνπ, αθήλνληαο κηα γηα πάληα πίζσ 

ηεο ην ζθνπγγάξηζκα. Όηαλ δηαπίζησζε πσο ην ραζίο θαη η’ 

αιθνφι, είραλ αλαβάιιεη γηα πάληα ην ηαιέλην ηνπ, ην 

θαθφ είρε γίλεη. Άιιν έλα αλεπηζχκεην κεδεληθφ ήηαλ ζηε 

θνηιηά ηεο, γπξεχνληαο ζρήκα θαη ρψξν γηα λα ππάξμεη. 

      Όζν θαηξφ δηάξθεζε ε εγθπκνζχλε ηεο, θαλείο δε ηελ 

άθνπζε λα ηξαγνπδά, φπσο ζπλήζηδε. Ήζειε λα πεξλά απ’ 

ηηο ζθάθεο, ζην άπισκα θάζε μέλεο κπνπγάδαο, 

απαξαηήξεηε. Τνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, πνπ ε θνηιηά ηεο 
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είρε θνπζθψζεη πνιχ, ππέκελε θαξηεξηθά ηα θνπηζνκπνιηά 

θαη ηηο πηθξφρνιεο εξσηήζεηο, ζρεηηθά κε ηελ αλεμήγεηε 

αξγνπνξία ηεο αλαγγειίαο ηεο ηειεηήο ελφο αηαίξηαζηνπ 

γάκνπ. Καλείο απ’ ηνπο δχν θαηαζθεπαζηέο, απηήο ηεο 

επεξρφκελεο λέαο δσήο, δελ επηζπκνχζε δεζκεχζεηο. Όζνλ 

αθνξνχζε ην ζπιάρλν ηεο, δελ είρε αθφκα μεθαζαξίζεη 

κέζα ηεο, ηί ζηάζε ζα θξαηνχζε απέλαληί ηνπ. 

       Αθ’ ελφο κελ, φπσο θάλεθε αξγφηεξα, ε χπαξμή ηνπ 

θαη κφλν απηή ,ηεο δψξηζε ηε θπγή ηνπ Κψζηα, αθ’ εηέξνπ 

δε, πψο κπνξνχζε λα πεη κε ζηγνπξηά αλ ην κσξφ ζα ‘ηαλ 

ιηγφηεξν βάξνο, απφ έλαλ κπεθξή θη αηάιαλην κπνπδνπμή 

πνπ δνχζε απ’ ην ραξηδηιίθη πνπ ηνπ ‘δηλε εθείλε. Σίγνπξα 

πάλησο, έλα βξέθνο είλαη πην δηαθξηηηθφ απφ έλα ζχδπγν, 

φηαλ μεθηλάο θαξηέξα ηξαγνπδίζηξηαο, ζ’ νπνηαδήπνηε 

επνρή. «Τν κε ρείξνλ, βέιηηζηνλ», κνπξκνχξηδε ζπρλά, 

αλαζηελάδνληαο θαη μεθπζψληαο. 

        Τν αγφξη πνπ γελλήζεθε απ’ ηελ έλσζε ησλ δχν 

ζπγθεθξηκέλσλ ηξαγσδηψλ, ην νλφκαζαλ Σηαχξν, παξφιν 

πνπ  ε κεηέξα ηνπ δε γλψξηδε  ηίπνηα γηα ηελ ηζηνξία  ηνπ 

παππνχ ηνπ. Ο Κψζηαο, πνηέ δε ηεο είρε αλαθέξεη θάηη γηα 

ην ρακφ ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ παηέξα. 

     Σ’  φιε ηνπ ηελ παηδηθή  ειηθία, ν εγγνλφο ηνπ 

κεηαιισξχρνπ, αλαθάιππηε ηξφπνπο λα ζπληεξεί ηε 

ςπρηθή θαη κεξηθέο θνξέο θαη ηε ζσκαηηθή ηνπ πγεία, 

νινκφλαρνο. Η κεηέξα ηνπ ραλφηαλ γηα εβδνκάδεο 

νιφθιεξεο, θπλεγψληαο ηηο θηινδνμίεο ηεο, ζε θνπηνχθηα, 

πάιθα, ραζηζνπνηεία θαη θξεβάηηα  θη χζηεξα, ελ κέζσ 

αλαιακπψλ κεηξηθνχ ελζηίθηνπ, ή θξίζεσλ κνλαμηάο , 

γχξηδε πίζσ θαη ηνλ αγθάιηαδε θιαίγνληαο.  

         Κάπνηε ηνλ παξάηεζε ζην βξεθνθνκείν ηνπ Πεηξαηά, 

απ’ φπνπ ηνλ πηνζέηεζε έλαο θαινθάγαζνο κπαθάιεο απ’ 

ηε Καηζαξηαλή.  Πνηέ δελ έκαζε φηη ε γπλαίθα ηνπ 

γέξνληα, ήηαλ  ε γηαγηά ηνπ.  

     Η κάλα ηνπ, ηπιηγκέλε κέζα ζε κηα δίλε ελνρήο πνπ 

θξάηεζε κήλεο, θαηάθεξε λα βξεη ηα ίρλε ηνπ θαη λα ηνλ 

πάξεη πίζσ, ζηα έμη ηνπ πηα. Απφ ηφηε θαη κέρξη ν Σηαχξνο 
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λα γίλεη δψδεθα ρξνλψλ, επέδεημε, εμ’ αηηίαο, θπζηθά, ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο νξηζηηθήο πιένλ απνηπρίαο ηεο, ζηελ 

θαξηέξα ηεο σο ηξαγνπδίζηξηαο, κηα κεγαιχηεξε 

ζηαζεξφηεηα ζηηο γνληθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Υπήξρε έλα 

πηάην θαί γηα ην παηδί, φηαλ γχξηδε απ’ ην ζρνιείν, ηηο 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη ην ζπίηη ήηαλ 

αλνηρηφ γηα εθείλν θαη ηηο επηά. 

        Γηα έμη νιφθιεξα ρξφληα, ε γεηηνληά έγηλε κάξηπξαο 

κηαο ηδηφκνξθεο ζπγθαηνίθεζεο, ζηα πξφηππα ηεο 

ζχγρξνλεο, δπηηθνεπξσπατθήο θνπιηνχξαο, φπνπ δχν μέλνη 

κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ρψξν, δίρσο ν έλαο λα κπιέθεηαη ζηα 

πφδηα ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ άιινπ θαη ρσξίο ηελ 

ππνρξέσζε λα αλαπηχζζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπο, παξά ηε ζέιεζή ηνπο. 

        Σηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο , ν Σηαχξνο 

ήηαλ πάξα πνιχ επέιηθηνο. Μέρξη ηα νθηψ ηνπ ρξφληα, 

έβγαδε ην ραξηδηιίθη ηνπ αγνξάδνληαο γηα φινπο ηνπο 

αξηζηεξνχο ηεο γεηηνληάο ηελ «ΑΥΓΗ». Έβγαηλε απφ ην 

πεξίπηεξν, ηπιίγνληάο ηε θάησ απ’ ηε καζράιε ηνπ θαη 

θξαηψληαο ηελ εθεί ζε φιε ηε δηαδξνκή , γηα λα κε ηε δνπλ 

νη ραθηέδεο. Η δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ 

ζπλσκνηηθνχ δηθηχνπ, ηνλ ζπλάξπαδε θαη ήηαλ ζχκθσλε 

κε ηηο ξηςνθίλδπλεο αξρέο θάζε αγνξηνχ πνπ αγαπνχζε ζαλ 

αδεξθφ ηνπ ηνλ Τνκ Σψγηεξ.  

       Τν πέξαζκα φκσο, ζην αδεθάγν θαηαβξφρζηζκα φισλ 

ησλ, γεκάησλ εθεπξέζεηο, αλαγλσζκάησλ ηνπ Ινπιίνπ 

Βεξλ, ζηα ελλέα ηνπ ρξφληα, ήηαλ απηφ πνπ  ψζεζε ην 

Σηαχξν λα εθζπγρξνλίζεη ην δίθηπν δηαλνκήο, δίλνληάο ηνπ 

ην ρψξν θαη ην ρξφλν θαη γηα άιιεο ζηαδηνδξνκίεο. Η 

επηλφεζε θαη ε ρξήζε ελφο παηηληνχ κε ξνπιεκάλ θαη 

θφληξα πιαθέ πνπ βξήθε ζηα ζθνππίδηα, ζε κηα πεξηνρή 

γεκάηε θαηεθφξεο φπσο ε Κπςέιε, κείσζε ηε θνχξαζε θαη 

ην ρξφλν ησλ δηαδξνκψλ. Έηζη κπνξνχζε πιένλ λα 

αζρνιεζεί θαη κε ην Καξαγθηφδε, ζηήλνληαο ζε ηαξάηζεο 

απηνζρέδηα ζέαηξα ζθηψλ κε θιεκκέλα ζεληφληα θαη 

μχιηλεο θηγνχξεο ζθαιηζκέλεο κε ζνπγηά θαη βακκέλεο κε 
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ρξψκαηα «βνπηεγκέλα» απ’ ηα γηαπηά. Καζ’ φηη φκσο ηα 

ζεξηλά ζέαηξα είλαη επνρηθή ελαζρφιεζε θαη ε ρεηκεξηλή 

ηνπο ζηέγαζε απαηηνχζε έλα δηφινπ επθαηαθξφλεην πνζφ 

γηα έλα δεθάρξνλν παηδί, φηαλ ν θαηξφο θξχσλε, 

θαηεθφξηδε θη εθείλνο ζαλ απνδεκεηηθφ πνπιί πνπ δεηά 

επθαηξίεο επηβίσζεο, πξνο ηελ Οκφλνηα. Δθεί φινη ηνλ 

ζαχκαδαλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ έζπαγε ηνλ αξηζηεξφ θαξπφ 

ηνπ, ελψ αλαθάηεπε ηα ηξία θχιια θάλνληαο αδχλαηε ηελ 

εχξεζε ηνπ «Παππά».  

         Όια απηά κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1962, φηαλ θαη ε 

κάλα ηνπ απνθάζηζε πσο ήηαλ πηα ελήιηθνο θη έπξεπε λα 

ιήμεη ε ζπγθαηνίθεζή ηνπο. Έκεηλε γηα ιίγν θαηξφ ζην 

δξφκν θαη κε ην θφβν ηνπ αλακνξθσηεξίνπ θαη ηεο 

παξζελίαο , αλ δελ κπνξνχζε λα πιεξψζεη νχηε ηηο 

πνπηάλεο φηαλ ζα εξρφηαλ ε ζηηγκή, άξρηζε λα ςάρλεη 

δνπιεηά ζηηο νηθνδνκέο. Η «Αλνηθνδφκεζε ηεο Αζήλαο» 

βξηζθφηαλ ζε πιήξε εμέιημε θη είρε κεγάιε αλάγθε απφ 

θαθνπιεξσκέλα παηδηά. Μέλνληαο γηα αξθεηνχο κήλεο ζηα 

γηαπηά πνπ εξγαδφηαλ, θαηάθεξε λα λνηθηάζεη κε άιινπο 

δπν αλήιηθνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, κηα κηθξή γθαξζνληέξα 

ζηελ Κσιέηηε, πξηλ ρεηκσληάζεη. Ο θαηξφο πεξλνχζε θαη ν 

Σηαχξνο, ειπίδνληαο πσο ν θαηξφο εθηφο απφ ην λα πεξλά, 

κπνξνχζε θαη λα αιιάδεη, μεθίλεζε λα δσγξαθίδεη γηα λα 

γηαηξέςεη ηηο αυπλίεο ηνπ.   

        Σηα δεθαελλέα ηνπ ρξφληα, ήηαλ ήδε κάζηνξαο 

ειαηνρξσκαηηζηήο, κέινο ηνπ ζπλδηθάηνπ νηθνδφκσλ, κε 

καξμηζηηθά έλζηηθηα, αιιά κε κηα ππαξμηαθή  

παιηλδξφκεζε, ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα κηαο 

θνκκαηηθήο ηαπηφηεηαο. Η παηδηθή ηνπ ειηθία, ηνλ είρε 

δηδάμεη ηελ ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζσπηθήο, 

αηνκηθήο επαλάζηαζεο πνπ πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο 

ζπιινγηθήο θαη ην δίθην πνπ είρε θαη δε ην ‘μεξε, θάλεθε 

πνιιά ρξφληα κεηά. 

       Η ρνχληα, ήηαλ ηφηε ήδε έλα ζπλερέο έγθιεκα δχν 

εηψλ θαη ε ζηξαηησηηθή πεηζαξρία πνπ ν Σηαχξνο θιήζεθε 

λα επηδείμεη ζ’ έλα θξάηνο βίαην γηα ηνπο ππεθφνπο ηνπ θαη 
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θσκηθφ γηα πνιινχο Δπξσπαίνπο ηνπξίζηεο, ήηαλ θάηη ην 

αθαηαλφεην γη’ απηφλ. Απαιιάρζεθε ηεο ζεηείαο ηνπ απ’ 

ηνπο ςπρίαηξνπο θαη ζπλέρηζε ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηα 

πξσηλά. 

     Τηο λχρηεο ηνλ ζπλέπαηξλε ην απαγνξεπκέλν πάζνο ηνπ. 

Η δσγξαθηθή, ήηαλ πιένλ ε αγαπεκέλε ηνπ δηέμνδφο  θαη 

ζπλάκα, ε δηαδηθαζία απηνθάζαξζήο ηνπ σο κεδεληθνχ, 

απ’ ηε βία πνπ ήηαλ αλαγθαζκέλνο λ’ απνδέρεηαη. Τν 

γεινίν ηξίπηπρν  «Παηξίο, Θξεζθεία, Οηθνγέλεηα», πνπ 

εξεζίδεη αλεμήγεηα, ηνπο ινγήο-ινγήο ινβνηνκεκέλνπο πνπ 

δηαζρίδνπλ ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο ηνλ πιαλήηε, 

ελαληησλφηαλ, αλέθαζελ, ζηα κεδεληθά πνπ δνχζαλ 

εκπεηξηθά..  

    Η Τέρλε, ήηαλ κηα αλάγθε γηα εθείλνλ. Γελ έηξεθε φκσο, 

θακκηά θηιφδνμε απηαπάηε γηα ηελ εξσκέλε ηνπ, φπσο νη 

γνλείο ηνπ. Τέηνηεο καηαηνδνμίεο δελ ήηαλ γηα ηα κέηξα 

ηνπ. Ή κήπσο έθαλε ιάζνο; Τν ζίγνπξν είλαη φηη πνηέ δελ 

είρε ρξφλν γηα δηιήκκαηα θαη πσο φηαλ δε ηα απαληνχζε ν 

ίδηνο, ηα απαληνχζε ν ιηγνζηφο ηνπ ρξφλνο γηα εθείλνλ. 

     Σηα είθνζη έλα ηνπ ρξφληα ν Σηαχξνο, ήηαλ ζηε 

δνχιεςε ελφο αληηθαηηθνχ θη αιαδφλα πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ, πνπ κφιηο ηφηε έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζην 

ρψξν ηνπ ηζίξθνπ ηεο «αληηπαξνρήο». Οη πξαμηθνπεκαηίεο, 

ηζρπξίδνληαλ πσο γθξεκίδνληαο έλα νιφθιεξν ηεηξάγσλν 

κε θησρφζπηηα θαη καληξψλνληαο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ζε 

κηα πνιπθαηνηθία, ζηε κηα γσληά ηνπ νηθνπέδνπ, ε 

ππφινηπε έθηαζή ηνπ ζα γηλφηαλ πάξθν αλαςπρήο θαη ζα 

έδηλε ψζεζε, πξνο ηα άλσ, ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

πνιηηψλ. Τν απνηέιεζκα ην γλσξίδνπλ φινη… 

      Ο ελ ιφγσ κεραληθφο, εγγνλφο ελφο ηζηθιηθά ηνπ 

ζεζζαιηθνχ θάκπνπ θαη γηνο ελφο κεγαινεηζνδεκαηία πνπ 

έθαλε ρξπζέο δνπιεηέο σο καπξαγνξίηεο, ηε πεξίνδν ηεο 

Καηνρήο, νζκίζηεθε ζα βξεηαληθφ ιαγσληθφ ηελ 

«επέλδπζε» ηεο αλνηθνδφκεζεο.  Έπεζε κε ηα κνχηξα 

πάλσ ηεο, σο γλήζηνο ηπρνδηψθηεο, έρνληαο ηηο επινγίεο 

ηνπ θαζεζηψηνο λα κεγαινπξγήζεη. Σηελ ηδησηηθή ηνπ δσή 
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φκσο, ήηαλ έλαο ζξεζθφιεπηνο νηθνγελεηάξρεο, 

παηξηαξρηθνχ ηχπνπ, ζπληεξεηηθφο ζα ηε βξνρή ηνπ 

Λνλδίλνπ. 

      Μέρξη ην 1974, είρε πξνιάβεη λα αιιάμεη φςε ζ’ έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο πξσηεχνπζαο θαη λα δψζεη νλφκαηα ζε 

θεληξηθέο νδνχο , θνκβηθέο ιεσθφξνπο  θαη ππνηππψδεηο 

πιαηείεο, εκπλεπζκέλα απ’ ηνπο ιήζηαξρνπο πξνγφλνπο 

ηνπ. Έθηνηε, γηα ιφγνπο δηαθξηηηθφηεηαο θαη κε ην δηθφ ηνπ 

αδεκίσην, δξαζηεξηνπνηήζεθε ζπλεξγαδφκελνο κ’ φιεο ηηο 

θπβεξλήζεηο -έσο ην ζάλαηφ ηνπ απφ θαξδηαθφ επεηζφδην-  

ζηα «έξγα θνηλήο αθέιεηαο», αλνίγνληαο εζληθά, νδηθά 

δίθηπα κέζα απφ θακέλα δάζε θαη θαηαζθεπάδνληαο 

γέθπξεο θαη ζηνέο κε ρακειφ θφζηνο θαη πνιιά εξγαηηθά 

«αηπρήκαηα».  Ήηαλ απφ κφλνο ηνπ, έλα ηξαλφ δείγκα ηνπ 

πεξάζκαηνο ηεο Διιάδαο, απ’ ηε θενπδαξρία ζην 

θαπηηαιηζκφ, κέζα ζε ηξεηο γεληέο. 

     Ο Σηαχξνο, εξγάζηεθε σο ην 1974 ζηηο νηθνδνκέο ηνπ θη 

χζηεξα νη δξφκνη ηνπο, πνπ δελ ήηαλ πνηέ θνηλνί, ρψξηζαλ. 

Οη κφλεο δπν νκνηφηεηεο ζηε δσή ησλ δχν απηψλ 

παξάιιεισλ βίσλ, είλαη πσο εθείλε ηε ρξνληά 

παληξεχηεθαλ θαη πσο ην 1979, ήξζαλ ζην θφζκν νη 

πξψηνη θαη κνλαδηθνί απφγνλνί ηνπο, κε δηαθνξεηηθέο 

ππνδνρέο,  άιιεο πξνζδνθίεο θαη εμσθξεληθά παξάδνμεο 

επηζπκίεο, φπσο αξκφδνπλ ζηα φλεηξα ελφο αζηεία 

παξάμελνπ κεδεληθνχ θη ελφο πιεγσκέλνπ ηίπνηα…             
 


