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Ο οιωνός κι ο εραστής 

 

 

 

            Μόιηο ην όπιν εθππξζνθξνηνύζε, πάληνηε εθείλνο 

μππλνύζε. Δε πξνιάβαηλε θαλ, λα δεη ην πξόζσπν ηνπ 

ζύκαηνο θαη ηελ αθξίβεηα πνπ είρε ν ίδηνο ζην ζεκάδη ηνπ. 

Έηζη κνπ έιεγε, ηνπιάρηζηνλ… 

    Σεθσλόηαλ ακέζσο απ’ ην θξεβάηη ηνπ, θάζε θνξά .Τν 

ίδην έθαλε θαη πάιη. Πήγε ζην κπάλην, έξημε ιίγν λεξό ζην 

πξόζσπό ηνπ θαη θάζηζε ζην ππνηππώδεο γξαθείν ηνπ. Τν 

όλεηξό ηνπ, ην ζεσξνύζε έλα κπζηεξηώδε νησλό. Ήηαλ γη’ 

απηόλ, έλα ζεκάδη πσο έπξεπε λ’ αθήζεη ην δεζηό ηνπ 

πάπισκα θαη λα θαηαπηαζηεί κε ην «κεγαιεηώδεο», 

αζηπλνκηθό ηνπ κπζηζηόξεκα. 

           Τνλ παίδεπε γηα κήλεο  απηή ε ηδέα, ηνπ είρε γίλεη 

κηα ππεξβνιηθά θηιόδνμε, γηα ηα κέηξα ηνπ, εκκνλή. Ήηαλ 

ηόζν αζηείνο θνξώληαο κόλν έλα ιεπθό, επηεηθώο 

αλαρξνληζηηθό εζώξνπρν, λα θάζεηαη κε ύθνο 

εκπλεπζκέλνπ δεκηνπξγνύ ζην ζθνληζκέλν, γεκάην 

ζηάρηεο θη απνηζίγαξα, απηνζρέδην έπηπιν. To είρε 

θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο, ρξεζηκνπνηώληαο δπν νηθνδνκηθά 

θαβαιέηα θαη κηα ζάπηα ηάβια, σο πξώηεο ύιεο. 

     Τν δέξκα ηνπ ήηαλ κειαληαζκέλν θαη θάζε ηνπ ηξίρα 

ζρεκάηηδε νξζή γσλία κε ην ζώκα ηνπ, απ’ ην θξύν. 

            Αλαηξηρηαζκέλνο θαη ζθπθηόο, όπσο ζηεθόηαλ 

πάλσ απ’ ην ιεξσκέλν ηνπ ηεηξάδην, έκνηαδε κε παξσδία 

αηινπξνεηδνύο, έηνηκνπ λα ρηκήμεη ζηελ έκπλεπζε.  

            Έκεηλε εθεί γηα ώξεο, γεκίδνληαο κε αθαηάιεπηνπο, 

κα θαιιηγξαθηθνύο ιεθέδεο, ην μηπαζκέλν ραξηί. Δελ 

έθηαηγε ν δύζκνηξνο, απιά ε έκπλεπζε ηνλ απέθεπγε 

επηκειώο, θάζε μάγξππλε λύρηα ηεο αζήκαληεο δσήο ηνπ. 

              Τν μεκέξσκα ήξζε θαη κέζα ζηηο ηόζεο 

θαθνπνηεκέλεο ζειίδεο, ηίπνηα ειπηδνθόξν δελ είρε 

θαηαθέξεη λα ζρεκαηίζεη ην bic ζηηιό ηνπ . Τν θαηάιαβε θη 

ν ίδηνο, αθνύ ην δηάβαζε πξνζεθηηθά θη ύζηεξα ην 
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ζπλέθξηλε κε άιια αγαπεκέλα ηνπ αλαγλώζκαηα, όπσο «Ο 

κπάηζνο απ’ ηε θόιαζε» θαη ην «Πίζσ θαζίθηα». Ήηαλ 

αξθεηά ζθιεξόο  ζηελ θξηηηθή ησλ γξαπηώλ ηνπ, όρη όκσο 

από κεηξηνθξνζύλε, αιιά από πίζηε ζηελ ηδηνθπία ηνπ. Αλ 

ήηαλ ην ίδην ζθιεξόο κε ηνλ εαπηό ηνπ, όζν κε ην 

ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν, ζα δηαπίζησλε εύθνια ηε παληειή 

απνπζία ηεο. 

            Κνίηαμε ην ξνιόη ζην ηνίρν θαη μεζηόκηζε δπν-ηξεηο 

βξηζηέο. Άλνημε ηε ληνπιάπα θαη ε έληνλε νζκή ηεο 

κνύριαο, ζπκπιήξσζε ηελ, ήδε βαξηά από ην θαπλό ησλ 

ηζηγάξσλ,  αηκόζθαηξα. Δηάιεμε κε ζβεζηό θσο ηα ξνύρα 

θη ύζηεξα άξρηζε λα βξίδεη, ώζπνπ λα βξεη ηα παππνύηζηα 

ηνπ.  Χνξνπεδώληαο άηζαια γύξσ από έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν, αθνύ απέδεημε ζηε πξάμε, κε δπν-ηξεηο πηώζεηο 

ηνπ, ηελ ύπαξμε ηεο θπγόθεληξνπ δύλακεο, θαηάθεξε λα  

θνξέζεη ην παληειόλη ηνπ. Με θίιεζε ζηε πιάηε θαη ζην 

ιαηκό. Πξνζπνηήζεθα πσο θνηκόκνπλ, κε δίλνληαο  θακκηά 

ζεκαζία ζηα ράδηα ηνπ. Όζηεξα απνκαθξύλζεθε από ην 

θξεβάηη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ ηνπ. Έπξεπε λα βηαζηεί. 

Αξγνύζε ζπρλά ην ηειεπηαίν θαηξό θαη ηε δνπιεηά απηή ηε 

ρξεηαδόηαλ, γηα λα ζπληεξεζεί απηόο θαη ην παξάινγν 

όλεηξό ηνπ… 

 

 

 

               Ο Παύινο, ήηαλ έλαο ζαξαληάξεο, έξκαην ηνπ 

ρξόλνπ θαη ησλ ζπγθπξηώλ, ππάιιεινο ηεο ΔΕΗ. Σηε 

πξαγκαηηθόηεηα, ην κόλν πνπ έθαλε ήηαλ λα 

πεγαηλνέξρεηαη ζηελ ίδηα πνιπζύρλαζηε πεξηνρή ηνπ 

Κνισλαθίνπ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα 

θαηαγξάθεη ηηο ελδείμεηο ησλ κεηξεηώλ. Έπεηηα ηηο 

πξνζθόκηδε ζηε δηεύζπλζε ινγαξηαζκώλ, ηνπ αξκόδηνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο ππεξεζίαο ζηελ πεξηνρή. 

              Ήηαλ πξαγκαηηθά, κηα πνιύ μεθνύξαζηε δνπιεηά. 

Αλ εμαηξέζεη θαλείο θπζηθά, ην αίζζεκα ηεο θόπσζεο θαη 

ηνπ θνξεζκνύ πνπ ζα πξνθαινύζε  ε αλία ηεο, ζε 
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θπζηνινγηθέο επθπΐεο πνπ πιήηηνπλ κε ηηο επαλαιήςεηο. Οη 

ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη σο θαηακεηξεηέο ελδείμεσλ, ζε 

δηάθνξεο «ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο», έρνπλ άθζνλν, 

ειεύζεξν ρξόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπο. 

Σπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα, καδί κε άιινπο επαγγεικαηηθνύο 

θιάδνπο, ζην λα κελ είλαη δεκηνγόλεο νηθνλνκηθά, νη 

πξσηλέο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ café ηεο Αζήλαο. 

              Οη ζπλεζηζκέλνη θαηακεηξεηέο όκσο, δελ ήηαλ 

ζαλ θη απηόλ. Δελ είραλ ππό ηελ επίβιεςή ηνπο, ηα 

«ξνιόγηα» ηεο ΔΕΗ κηαο ηόζν μερσξηζηήο πεξηνρήο. Η 

πεξίεξγε θάζηα ησλ πξσηλώλ, «εξγαδόκελσλ» θαηά η’ 

άιια, ζακώλσλ ησλ δηάζεκσλ café ηνπ θέληξνπ, πνπ 

απνηεινύηαλ από δηθεγόξνπο ,δηθαζηέο ,πνιηηηθνύο θη  από 

άιια, αγλώζησλ, ινηπώλ ζηνηρείσλ παξάζηηα, πξνθαινύζε 

έλα κείγκα ζαπκαζκνύ θαη αδεθάγνπ πεξηέξγεηαο ζην 

Παύιν. Δελ έραλε επθαηξία λα πηεη έλα θαθέ δίπια ζηελ 

αθξόθξεκα ησλ έκκηζζσλ άεξγσλ πνπ ρεηξίδνληαλ ηηο 

ζεκαληηθέο ππνζέζεηο ηνπ ηόπνπ. Οη κηθξήο θιίκαθαο 

άιισζηε, απαηεσλίζθνη, θνκπηλαδόξνη θαη ηπρνδηώθηεο, 

ζύρλαδαλ πάληα, γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, ζηα ζπλνηθηαθά 

θαθελεία.    

              Πνιιέο θνξέο  ζπλνκηινύζε καδί ηνπο θη 

αληάιιαδαλ θηινθξνλήζεηο, θαζώο ηνπο είρε γίλεη πιένλ 

νηθείνο. Εμάιινπ, νη πξνλνκηνύρνη απηήο ηεο ηδηόκνξθεο 

ειίη, δεκηνπξγνύλ ζηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ησλ πεδόδξνκσλ 

ηνπ Κνισλαθίνπ, ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο ύπαξμεο ελόο 

ρσξηνύ, κέζα ζηε ηεξαηώδε κεγαινύπνιε. Οη ζακώλεο 

είλαη νη ίδηνη θάζε πξσί, θάζνληαη ζηα ίδηα ηξαπέδηα κε ηε 

πξνεγνύκελε κέξα θαη ζε αληίζεζε κε ην ηαπεηλό θαη 

νκνίσο απερζή ζηα θαιαίζζεηα κάηηα κνπ, κέζν θάηνηθν 

ηεο πόιεο πνπ έρεη γιώζζα κόλν γηα βξηζηέο, ιόγσ ηεο 

ηαρύηεηαο πνπ ηνλ ζέξλνπλ νη ξπζκνί ηεο πξσηεύνπζαο, 

εθείλνη δνπλ όιν ην ρξόλν ηε ζεξηλή ξαζηώλε ελόο νξεηλνύ 

νηθηζκνύ. Οη ηζαγελείο απηνί θαηά ζπλέπεηα, γλσξίδνληαη 

όινη ηόζν θαιά κεηαμύ ηνπο πνπ βαξηνύληαη κέρξη ζαλάηνπ 
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ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο. Έηζη ν Παύινο, ήηαλ αξρηθά γη’ 

απηνύο κηα επράξηζηε έθπιεμε. 

   Με ην πεξηνξηζκέλν ηνπ ιεμηιόγην, ηελ αθαηάπαπζηε 

θιπαξία ηνπ θαη ην «θζελό» ηνπ ληύζηκν, ήηαλ γηα 

εθείλνπο έλα αμηνιάηξεπην πεηξακαηόδσν. Ήηαλ ε θσλή 

ηεο ππόινηπεο πόιεο, ζηα μεθνύξδηζηα, απ’ ηελ πνιπεηή, 

θνηλσληθή απνκόλσζε, απηηά ηνπο. Οη ζεξβηηόξνη 

άιισζηε, ήηαλ ηόζν απαζρνιεκέλνη κε ην λα εθπιεξώζνπλ 

ηε θάζε ινγήο ηδηνηξνπία ηνπο πνπ δελ είραλ ρξόλν θαη 

όξεμε λ’ αζρνιεζνύλ καδί ηνπο «θνηλσληθά» θαη λα 

ηαΐζνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο.  

   ινη νη ρσξηάηεο όκσο, είλαη εζηζκέλνη έσο ην θόθαιν, 

ζην θνπηζνκπνιηό. Απηόο ν ππάιιεινο ηεο ΔΕΗ, ήηαλ ζα 

κάλλα εμ’ νπξαλνύ γη’ απηνύο ηνπο ιίγνπο θη εθιεθηνύο. 

Θα κπνξνύζαλ λα ζπιιέμνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο έηεξνπο θαη πνιππιεζέζηεξνπο, ππόινηπνπο ηζαγελείο 

ηεο πόιεο. Τν ζεκαληηθόηεξν απ’ όια βέβαηα, ζα ήηαλ γηα 

εθείλνπο ηνπο ππνθξηηέο ηεο εγθξάηεηαο, νη ηξνκεξέο 

ηζηνξίεο πνπ ζ’ άθνπγαλ ύζηεξα από ιίγν θαηξό γλσξηκίαο 

καδί ηνπ, γηα ηα βίηζηα ηεο λπρηεξηλήο ινύκπελ δσήο, ζηα 

ζηελά ησλ ππνβαζκηζκέλσλ ζπλνηθηώλ ηνπ θέληξνπ. Ο 

Παύινο, πνπ ήηαλ έλαο εξγέλεο, κάιινλ ρνληξνύιεο θαη 

άζρεκνο, ηζνξξνπνύζε αλάκεζα ζηε κέξα κε ηνπο 

«εθιεθηνύο» θαη «ζεκαληηθνύο» θίινπο ηνπ θαη ζηε λύρηα 

κε ηα μηπαζκέλα κπνπξδέια ηεο. Κσινκπαξάο ζπλείδεζεο 

θαη ιάηξεο, πιένλ, ηνπ θαινύ θαπνπηζίλν, ήηαλ γηα γέιηα 

θαη γηα θιάκαηα λα εμηζηνξεί ηα πξνπιεξσκέλα ηνπ 

θαηνξζώκαηα, ζηελ αρόξηαγε πεξηέξγεηα ησλ 

αμηνζέβαζησλ ζακώλσλ. Τα ηύκπαλα ησλ απηηώλ ηνπο 

δηαζηέιινληαλ, γηα λ’ αθνύζνπλ θαη ην παξακηθξό ηνπ 

ςίζπξν, ελώ πνιιέο θνξέο θάπνηνη άιιαδαλ  ηξαπέδηα γηα 

λα βξίζθνληαη θνληά ηνπ θαη λα κε ράλνπλ ιέμε. Αγξνίθνο 

θη έλζενο καδί, εξεζηδόηαλ θη ν ίδηνο κε ηε ζεκαζία πνπ 

απνθηνύζε γηα εθείλνπο, όηαλ κηινύζε. 

    Αγξνίθνο… Καηά ηε γλώκε κνπ ν ρξηζηηαλόο αγξνίθνο 

θη ν ζπλεζηζκέλνο αζηόο, δηαθέξνπλ, ίζσο, κνλάρα εμ’ 
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αηηίαο  κηαο θιεξνλνκηθήο ζύκπησζεο πνπ ηνπο δηαρσξίδεη 

ηαμηθά, θαζώο κνηξάδνληαη ζρεδόλ ηα ίδηα απσζεκέλα, ηα 

νπνία εθθξάδνπλ απζηεξά ηδησηηθώο. Τ’ απσζνύλ ύζηεξα 

απ’ ηε κλήκε ηνπο θαη ιηζνβνινύλ ηνπο ππόινηπνπο. Η 

ζεκαζία  ηεο ακαξηίαο, νύησο ή άιισο, ζρεηηδόηαλ 

αλέθαζελ κε ηε δεκνζηόηεηά πνπ απηή απνιακβάλεη. 

             Η ζεμνπαιηθόηεηα ησλ πεξηζζόηεξσλ αζηώλ 

άιισζηε, ήηαλ πάληα ε εηεξνρξνληζκέλε αληαλάθιαζε ηνπ 

θαηαθξηηένπ, ινύκπελ αηζζεζηαζκνύ, εθθπιηζκέλε  κέζα  

ζηνλ κηθξόθνζκν ησλ κεηαμσηώλ ηνπο ζεληνληώλ, σο κηα 

ριηαξή δηεύξπλζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θάκα-ζνύηξα.  

       Τελ ίδηα αληηκεηώπηζε, κε βάζε ηελ Πξνθξνύζηεηα 

θιίλε, είραλ  πάληα όιεο νη ηέρλεο, αλ θάπνηνο βέβαηα, είλαη 

αξθεηά ώξηκνο λ’ απνδερζεί θαη ηνλ εξσηηζκό σο ηέρλε. Τν 

ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα πνπ κπνξώ λα παξαζέζσ 

γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη πεπνηζήζεηο κνπ, είλαη ε 

κνπζηθή . Τν αθξηβνζώξεην είδνο ησλ  επώλπκσλ, 

«θαιιηεξγεκέλσλ» ιόγσ θιεξνλνκηθνύ ραξίζκαηνο, 

αξέζθεηαη  λα αλακεηγλύεηαη κε ηα αθξναηήξηα ζηηο jazz, 

blues θαη ξεκπέηηθεο βξαδηέο ζην «Μέγαξν». Απηή ηνπο ε 

παξνπζία εθεί, δελ είλαη παξά ην ηειεπηαίν κέξνο  ηεο  

κνηξαίαο δηαδηθαζίαο πέςεο ηεο θάζε λεσηεξηθόηεηαο, από  

νπνηαδήπνηε ηξνκαγκέλε ειίη. Πξώηα θαηαθξίλεη, ύζηεξα 

αλέρεηαη θαη ζην ηέινο θόπηεηαη λα δηαηεξήζεη ηελ 

νπνηαδήπνηε «Ιζηνξία», αθξσηεξηαζκέλε θαη ινγνθξηκέλε 

γηα ηα γνύζηα ηεο, κε ηξόπν πνπ ηελ αθήλεη πάληα 

ιηγσκέλε θη αληθαλνπνίεηε. 

             Μ’ απηό ην βιέκκα ηεο εκηηεινύο απόιαπζεο, 

θνίηαδαλ θη νη αθξναηέο ηνπ, ηνλ αζήκαλην ππάιιειν όηαλ 

ηνλ πξσηνείδα. Με ύθνο απζηεξνύ αλαθξηηή, ηνλ 

ξσηνύζαλ ιεπηνκέξεηεο απ’ ηηο κπνπξδειόηζαξθέο ηνπ. 

Τόηε, πνπ θη εθείλνο ζα ιηγσκέλν δών, έςαρλε νπέο λα 

θαηαιαγηάζεη ηελ εξεζηζκέλε ηνπ ζάξθα, απ’ ην καξηύξην 

ηεο αλππαξμίαο.  

   Τνλ είραλ απελνρνπνηήζεη γηα λα ληώζεη άλεηα θαη λα 

κπνξεί λα ‘λαη κέινο ηεο ζπληξνθηάο ηνπο, ξίρλνληαο όιν 
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ην θηαίμηκν ζηηο πνπηάλεο θαη ζηηο transsexual, θαζώο θαη 

ζηελ αγαζή βιαθεία ηνπ επαξρηώηηθνπ πλεύκαηνο πνπ 

θνπβαινύζε κνλίκσο ζηα κάηηα ηνπ. Απηή ηνπ ε 

«αζσόηεηα», ήηαλ πνπ  ηνλ κεηέηξεπε ζε ππνρείξην ησλ 

πεηξαζκώλ ηνπ. Έηζη ν Παύινο, ζπλέρηδε αγλόο θη 

απηόεηνο, ηηο άιινηε πξαγκαηηθέο θη ελίνηε θαληαζηηθέο 

ηνπ εμηζηνξήζεηο.  

   Φαληαδόκνπλ πσο όια απηά  πνπ άθνπγαλ νη ζεκαληηθνί 

απηνί θύξηνη, θάπνπ ζα ηα μεζπνύζαλ. Ίζσο ζ’ έλαλ όκηιν 

ζπιινγηθνύ απλαληζκνύ γηα «πεηπρεκέλνπο», δίπια ζ’ έλα 

tennis club. Εηδάιισο ζα έθηαλαλ ζην εγθεθαιηθό 

επεηζόδην, αλ έθξηλα απ’ ην αλαςνθνθθίληζκα ζηα 

πξόζσπά ηνπο. 

               Η αιήζεηα είλαη όηη κνπ θάλεθε γεινίν ην 

παξνπζηαζηηθό ηνπ όηαλ ηνλ πξσηαληίθξπζα, όκσο πξέπεη 

λα νκνινγήζσ πσο δηαβάδνληαο ακέξηκλα ηελ εθεκεξίδα 

κνπ, έπηαζα ζηα πξάζα ηνλ εαπηό κνπ λα θξπθαθνύεη 

απηέο ηηο ηζηνξίεο. Σεθώζεθα απ’ ηε ζέζε κνπ ακέζσο, 

πιήξσζα ηνλ θαθέ κνπ θη έθπγα ζα λα ‘ζεια λ’ απνθύγσ 

ηνλ πεηξαζκό. 

  Δελ γλώξηδα όηη νη κνίξεο έιθνληαη θαη ηέκλνληαη ηόζν 

νδπλεξά απ’ η’ αληίζεηό ηνπο, ηόηε… 

               Τελ επόκελε κέξα, μαλαπήγα ζην ίδην café, ηελ 

ίδηα, ζρεδόλ, ώξα έρνληαο ηε πξσηνθαλή αλάγθε λα 

απνδείμσ ζηνλ εαπηό κνπ, πσο κηα ζηηγκή αδπλακίαο δε 

κπνξεί λα ζήκαηλε θάηη. Ο άζρεκνο άληξαο ήηαλ εθεί θαη 

κηινύζε γηα ηνπο πξόζθαηνπο, πνδνζθαηξηθνύο αγώλεο, κε 

ηνπο αξγόζρνινπο «ρσξηάηεο». Κάζηζα θαη παξήγγεηια 

έλαλ espresso ξίρλνληαο κηα θεπγαιέα, ππνηηκεηηθή καηηά 

ζηελ νκήγπξε. Χακνγέιαζα. Οη κόλνη άλζξσπνη ζην ρώξν 

πνπ ην ληύζηκό ηνπο δελ είρε θακία επηζεκόηεηα, ήκαζηαλ 

εγώ θη ν Παύινο. Είρα ηε ζπλήζεηα λα ληύλνκαη κε ζηελέο 

θόξκεο θαη αζιεηηθά παππνύηζηα, εμ’ αηηίαο ηεο άλεζεο 

πνπ κνπ παξείραλ θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη δηέζεηα έλα 

αξθεηά γπκλαζκέλν θαη ζθξηγειό θνξκί. Η θνκςόηεηά 

κνπ, δε ζα κπνξνύζε πνηέ λα ραζεί κέζα ζηελ απιόηεηα 
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κηαο αλεπίζεκεο ελδπκαζίαο. Γηα λα  ‘καη εηιηθξηλήο, 

ζεσξνύζα ηελ νπνηαδήπνηε επηζεκόηεηα ζην ληύζηκν, 

μεπεξαζκέλν εξγαιείν επίδεημεο θνηλσληθήο ηζρύνο, 

πηνζεηεκέλν θαη θαβαιεκέλν από νπνηνδήπνηε κηθξναζηό 

κίκν, κε ηζέπε λεόπινπηνπ. Κάπνηε, πξηλ ην ηέινο ηεο 

επνρήο ησλ ζπκβόισλ, πνπ ζθξάγηζε, αλεπηζηξεπηί,  ε 

«ηειενπηηθή άλνημε», ίζσο όια απηά λα είραλ ηε δηθηά 

ηνπο, μερσξηζηή ζεκαζία. Πιένλ όκσο, νη ππνθξηηέο 

αξηζηνθξάηεο, είραλ  μεβξαθσζεί απ’ ην πέξαζκα ηνπ 

ρξόλνπ θαη ηηο ζαπνπλόπεξεο.  

   Γηα λα κελ κε θαηεγνξήζεη θαλείο γηα ηαμηθό κίζνο, 

πξέπεη λα πξνζζέζσ όηη θη εγώ είκαη γόλνο κεγαιναζηηθήο 

νηθνγέλεηαο. Αλ πθίζηαηαη, βέβαηα, ν όξνο, γηα ηελ αθξηβή 

πεξηγξαθή ησλ απόγνλσλ ινγήο-ινγήο μελνκαλώλ, 

ηπρνδησθηηθώλ ππνθεηκέλσλ. Απηήο ηεο ειιεληθήο θάζηαο 

δειαδή, πνπ ζπλήζσο κπνιηάδεη ηα λεόηεξα κέιε ηεο, κε 

ηα ζπκπιέγκαηα ηεο ιάζνο αιαδνλείαο . Εθείλεο πνπ αληί 

λ’ αθήζεη ηνλ άλζξσπν λ’ απνδεηήζεη ηελ απόιπηε 

εμνπζία, σο δξνζνζηαιίδα ζετθήο εδνλήο, αλαιώλεηαη 

ζηελ καηαηόηεηα ηεο επίδεημεο ησλ θεθηεκέλσλ, 

ζπλδπάδνληαο ηε  κε πεξηόδνπο ελνρηθώλ ζπλδξόκσλ πνπ 

θαηαιήγνπλ λα εμαγλίδνληαη ζηελ ζξεζθεπηηθή επιάβεηα, 

ηε βιαθεία θαη ηε θηιαλζξσπία. 

              Οη θώδηθεο ζπκπεξηθνξάο θαη εππξεπνύο 

εκθάληζεο, ήηαλ νη εθηάιηεο ησλ παηδηθώλ κνπ ρξόλσλ, 

καδί κε ηελ άζπιαρλε θαη ζπρλά ηαπεηλσηηθή θξηηηθή ηεο 

θηινδνμίαο κνπ -πνπ δηαθαηλόηαλ από ηόηε- απ’ ηε κεξηά 

ηεο  κεηέξαο κνπ. Ήηαλ ε νξκή ηεο ληόηεο κνπ πνπ κ’ 

έθαλε λ’ αεδηάδσ κ’ απηόλ ηνλ έκθπην ξαγηαδηζκό ηεο 

ζπζηνιήο θαη ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνέηαζζαλ νη 

γνλείο κνπ, απέλαληη ζην εθεβηθό θηήλνο. Εθείλν πνπ ήηαλ 

έηνηκν πηα, λα θηύζεη θαηάκνπηξα θάζε ππνθξηζία ζηηο 

θηλήζεηο, ηελ έλδπζε, ηνλ ςπραλαγθαζηηθό θη αθύζηθν 

ξνκαληηζκό ζηε ζεμνπαιηθή κνπ δσή θαη ελαληησλόηαλ κε 

δήιν, ζηελ  ππνδνύισζε ηνπ ζ’ έλαλ, επίζεο, αθύζηθν, 
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ηξσθηηθό θη εξκαθξόδηην ζεό, πνπ ήηαλ θνκκάηη ηεο 

αλαηξνθήο κνπ.  

               Ήζεια λα βαδίζσ καθξηά απ’ ηηο γεινίεο 

πξνθαηαιήςεηο δπν ηπραίσλ επαξρησηώλ πνπ νη ζπγθπξίεο, 

ηνπο ράξηζαλ ρξήκαηα θη εκέλα σο ηέθλν. Τί ηύρε γη’ 

απηνύο! Τί θξίθε γηα ‘κέλα, ε αλαγθαζηηθή ζπκβίσζε κε 

δπν μέλνπο πνπ έζκημαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη ηηο 

ζηρακεξέο ηνπο εθθξίζεηο, γηα λα κε παηδεύνπλ κε η’ 

απαίδεπηα κπαιά ηνπο, ηόζα ρξόληα!  

   Θα έλησζα πεξεθάληα, αλ κπνξνύζα λ’ απνδείμσ πσο ην 

μαθληθό έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ θόζηηζε ηε δσή 

ζην παηέξα κνπ θαη ην εγθεθαιηθό επεηζόδην πνπ κ’ 

απάιιαμε αξγόηεξα απ’ ηε παξνπζία ηεο κεηξόο κνπ, ήηαλ 

πξντόληα ηεο ζηελνρώξηαο ηνπο, όηαλ επηηέινπο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη κέζσ εκνύ, δε ζα εμαζθάιηδαλ 

θακία ζπλέρεηα ηνπ ειίζηνπ βίνπ ηνπο θαη ηνπ θαηάπηπζηνπ 

νλόκαηόο ηνπο. Δε ζα δερόκνπλ πνηέ λα θνπβαιήζσ ηηο 

ξίδεο ησλ νηθνγελεηαθώλ ηνπο δέληξσλ πνπ θαηέιεγαλ, 

ζίγνπξα, ζηελ απαξρή ηεο δσήο ησλ κηθξνισπνδπηώλ θαη 

ησλ πην θνπηνπόλεξσλ  πηζεθνεηδώλ, ζ’ απηό ην πιαλήηε. 

               Πόζν κηζώ απηή ηε γινηώδε ξάηζα, κε ηηο 

ηξνθαληέο θνηιηέο θαη ηνπο εθαηζηεηαθνύο, έηνηκνπο αλά 

πάζα ζηηγκή λα εθξαγνύλ, αθαινύο, πνπ πλίγεη θάζε ηεο 

αγλή θη άγξηα νλείξσμε ζην βάιην ηεο εππξέπεηαο , ελώ  

ζπαηαιά ηηο θαληαζηώζεηο ηεο, ζε μεζπκαζκέλνπο 

απλαληζκνύο θαη δάθξπα ελνρήο. 

                Απηά ζθεθηόκνπλ όηαλ θνίηαδα ηε γεκάηε 

πεξηέξγεηα, αμηνζξήλεηε παξέα αθξναηώλ ηεο πην ρπδαίαο 

εδνλήο, πνπ πεξηηξηγύξηδαλ ηνλ Παύιν εθείλν ην πξσί. 

«Είλαη αζθαιώο ππνδεέζηεξνη εθείλνπ ηνπ ρηκπαηδή», 

κνπξκνύξηζα θαη επέζηξεςα ζηελ αλάγλσζε ηεο 

εθεκεξίδαο κνπ, θάλνληαο κηα απόηνκε ζπζηξνθή ηνπ 

θνξκνύ κνπ θαη γπξλώληαο ηε πιάηε ζην ζιηβεξό ηνπο 

ζέακα. Απηή ηε θίλεζε κνπ ηελ επέηξεπε, όπσο θαη άιιεο 

πνιιέο θπζηθά, ε αζιεηηθή κνπ πεξηβνιή πνπ δελ έθαλε ην 

ζώκα κνπ λα αζθπθηηά, ζην θόξδσκα πνπ επηβάιινπλ ηα 
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απζηεξά πθάζκαηα ησλ παλάθξηβσλ ηαγηέξ πνπ ζα 

αλαγθαδόκνπλ, γηα ιόγνπο ππέξηαηεο αλάγθεο, λα 

εγθιεηζηώ κέζα ηνπο, γηα πξώηε θνξά ζηε δσή κνπ, ηνπο 

επόκελνπο κήλεο. 

 

                   

                 

            

 

 

 

        
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 


