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Η αφετηρία 

 

   Τν έδαθνο ήηαλ πγξό. Οη πέηξεο 

ήηαλ θπηεκέλεο, εδώ θη εθεί, κέζα 

ζηε ιάζπε. Τν ζώκα ηνπ είρε 

κνπζθέςεη. Τν δέξκα ηνπ, γεκάην 

δάξεο απ' ηελ δηακπεξή πγξαζία, 

ζθηδόηαλ εύθνια απ' ηελ παξακηθξή, 

ιίζηλε αθκή. Η έιιεηςε κηαο 

νπνηαζδήπνηε, πεγήο ζεξκόηεηαο πνπ 

ζα ζηέγλσλε εθείλν ηνλ άζιην ηόπν, 

πιαηζίσλε ην ζθνηάδη κε κηα ηξνκαθηηθή δπζνζκία. Απηόο όκσο, δελ ηελ 

αληηιακβαλόηαλ θη αο ηνλ είρε πνηίζεη κε ην απαίζην άξσκά ηεο. Σε θάζε ηνπ θίλεζε, 

άγγηδε κε όιν ηνπ ην θνξκί ην γιηηζηαζκέλν αλάγιπθν ηεο θνπηαζηηθήο δηαδξνκήο 

ηνπ. Η κνύρια θαη ην ζθνηάδη ήηαλ ε αθεηεξία θη ν δξόκνο ηνπ. Καη ζπλέρηδε 

απηόεηνο, πην πνιύ γηαηί δελ είρε άιιε επηινγή πνπ λα ηνλ άθελε δσληαλό ζηελ 

ηειηθή έθβαζή ηεο. Λίγα πξάγκαηα απαζρνινύζαλ ηελ ινγηθή ηνπ. Η ζεσξία ηεο 

ζσηεξίαο ηνπ, ήηαλ πνιύ ζύληνκε. Τα πάληα ζρεδόλ, αθήλνληαλ ζηελ πξάμε... 

    Τν νπηηθό ηνπ πεδίν εμαληινύηαλ ζηα είθνζη εθαηνζηά απ' ηα κάηηα ηνπ. Η όξαζε, 

δελ ήηαλ αθόκε κηα ρξεζηκνπνηήζηκε αίζζεζε γηα ηελ άληιεζε θάπνηνπ ζεκαληηθνύ 

ζπκπεξάζκαηνο εθείλε ηε λύρηα, πνπ θαλείο δελ μέξεη πόζν αθξηβώο θξάηεζε. 

    Σπλέρηζε λα ζέξλεηαη, ώζπνπ άθνπζε βήκαηα αξθεηά κέηξα καθξηά ηνπ. Δελ ήηαλ 

ζίγνπξνο αλ επξόθεηην γηα άλζξσπν ή γηα δών. Ήηαλ όκσο, γηα θάπνην ιόγν, βέβαηνο 

πσο ζα ήηαλ έλα θαθό ζπλαπάληεκα. Έρσζε ην θεθάιη ηνπ ζηε ιάζπε θη έκεηλε 

αθίλεηνο θξαηώληαο αθόκα θαη ηελ αλάζα ηνπ. Ο ήρνο ησλ βεκάησλ, ζηγά-ζηγά 

έζβεζε αθήλνληαο ηνλ μαλά κόλν ηνπ κε ηε ζησπή ελόο αλείδσηνπ ηνπίνπ.  Μηα  

αλππέξβιεηε αλεθόξα κε ύςνο πάλσ από κηζό κέηξν, δέζπνδε κπξνζηά ηνπ.Με ηελ  

αθή,  ραξηνγξάθεζε ηελ δηαδξνκή ηνπ. Η παιάκε ηνπ ζθόληαςε ζηελ θνξπθή κηαο 

πέηξαο, θαιά ζηεξεσκέλεο ζηε ιάζπε. Εθείλε ζα γηλόηαλ ην ζθαινπάηη γηα λα 

μεπεξάζεη ην εκπόδην. Έπεηηα από ιίγν, ην κέησπό ηνπ μεπξόβαιιε πάλσ απ' ηελ 

“θνξπθή”. Έβαιε πάιη κπξνο ηνπο αγθώλεο ηνπ θαη ζπλέρηζε λα έξπεη ζην ζθνηάδη. 

Λίγα, κόιηο, εθαηνζηά παξαθάησ, ηξαπκαηίζηεθε γηα άιιε κηα θνξά. 

    Απηή ε πιεγή, ήηαλ πην βαζηά απ' ηηο άιιεο. Έλα μέςπρν άιθα ζπλόδεςε ην ρη. Δελ 

κπνξνύζε παξά λα ζπλερίζεη. Χξεηαδόηαλ κεγαιύηεξν θόπν, εμ' άιινπ, γηα λα 

θνπινπξηαζηεί ζα θάκπηα ζεθώλνληαο ην βάξνο ηνπ θνξκηνύ ηνπ κε ηα γόλαηα θαη ην 

θεθάιη ηνπ. Μόλν έηζη ζα κπνξνύζε  λα  ςειαθίζεη, κε ηα δπν ηνπ ρέξηα, ην ηξαύκα 

ζηελ θνηιηά ηνπ. Πξνζπάζεζε λα ζπξζεί ζην πιάη, γηα λα απνθύγεη εθείλν ην αηρκεξό 

ιηζάξη πνπ, ιίγν πξηλ, ήηαλ ε ζαλίδα ηεο ζσηεξίαο ηνπ. Σηάζεθε αδύλαηε κηα ηέηνηα 

θίλεζε. Τν ζώκα ηνπ είρε καγθώζεη, γηα ηα θαιά, πάλσ ζηελ πέηξα. Σπλέρηζε επζεία 

ην δξόκν ηνπ, όπσο ζπλέρηζε θαη ην εύξνο ηεο νπιήο λα δηεπξύλεηαη θηάλνληαο έσο 

ηνπο κεξνύο ηνπ. Οη αγθώλεο ηνπ, ηα κνλαδηθά εξγαιεία ώζεζήο ηνπ, είραλ 

δηνγθσζεί απ' ηνπο ζβώινπο πνπ είραλ πηα ελζσκαηώζεη πάλσ ζηε πέηζα ηνπο, ην 

αίκα θαη ην ρώκα.  

   Δπν κόλν πξάγκαηα δίλνπλ ειπίδα ζε απηόλ πνπ έξπεη ζην ζθνηάδη. Τν έλα, είλαη ε 
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ηθαλόηεηά ηνπ λα δέλεη έλαλ θόκπν ζην ιαηκό ηνπ ζηξαγγαιίδνληαο ηνλ αέξα πνπ 

ρξεηάδεηαη ε θξαπγή ηεο νξηζηηθήο απόγλσζήο ηνπ. Τν άιιν, είλαη ν ήρνο ηνπ 

θνξκηνύ ηνπ όηαλ γδέξλεηαη απ' ην αθηιόμελν έδαθνο πνπ αθήλεη πίζσ ηνπ, όζν αξγά 

θη αλ κεηαθηλείηαη. Άιισζηε, ν γξακκηθόο ρξόλνο δελ ππάξρεη όηαλ θνιπκπά θαλείο 

ζην καύξν ρξώκα. Τνλ ρξόλν θαη ηηο κνλάδεο ηνπ, ηηο εμνπδεηεξώλεη ν Κύθινο ζε 

απηέο ηηο ζπλζήθεο. Ούηε  αζηέξηα ππάξρνπλ, όηαλ ηα κάηηα θνηηάδνπλ κόλν ην 

δξόκν. Τν κόλν δηαθξηηό ζεκείν ζηνλ νξίδνληα, είλαη ην αλαγθαίν θνξηίν κηαο ςπρήο 

πνπ θνπβαιηέηαη κνλάρα απ' ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο. 

    Δελ πνλά πιένλ, όζν αλαινγεί ζηηο πιεγέο ηνπ. Τν λήκα ηεο δσήο ηνπ δελ είλαη πηα 

ζηελ αξρή. Η πείξα ηνλ έρεη δηδάμεη λα κελ πεξηκέλεη θαη πνιιά παξαπάλσ. Πέληε 

κέηξα κεηά, ζεθώλεη ην βιέκκα ηνπ θη αληηθξίδεη έλα κηθξνζθνπηθό θσο. Θα 

κπνξνύζε λα είλαη ε ιάκςε ηνπ ήιηνπ ζηελ έμνδν ελόο ιαγνπκηνύ. Ίζσο κηα θσηηά 

πνπ λα δεζηαίλεη θάπνηνπο άιινπο, ή αθόκα θαη κηα ιάκπα ζηελ εμώπνξηα ελόο 

ζπηηηνύ. Ούηε ν ίδηνο θαηαιαβαίλεη, πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. Τν κόλν ζίγνπξν, είλαη πσο 

πξέπεη λα θηάζεη εθεί. Είλαη δήηεκα δσήο ή ζαλάηνπ. 

   Τν θσο ζέιεη λα παίμεη ιίγν καδί ηνπ. Τνλ αλαγθάδεη λα θάλεη κηα κηθξή παύζε, 

θαζώο ηνπ απνθαιύπηεη ηε ιεξσκέλε ηνπ αληαλάθιαζε ζηελ επηθάλεηα ελόο 

κηθξνζθνπηθνύ λεξόιαθθνπ. Δελ πέθηεη ζηε παγίδα. Δελ αζρνιείηαη θαζόινπ κε ην 

αμηνιύπεην, αθόκα θαη ζην εκίθσο, είδσιό ηνπ. Πέθηεη κε ηα κνύηξα ζηε κνξθή ηνπ 

θαη ηελ πίλεη. Η δίςα ηνπ ζβήλεη θη αθήλεη ηε γιώζζα ηνπ γεκάηε ρώκα. Είλαη 

έηνηκνο λα ζπλερίζεη ηε πνξεία ηνπ. 

   Τν αλαπάληερν θσο ηεο ειπίδαο, δελ αιιάδεη ζε ηίπνηα ηνλ ξπζκό ηνπ πνπ 

παξακέλεη απαξάιιαρηνο. Είλαη πξνθαλέο πσο θηλνύηαλ, ήδε, αξθεηά  πάλσ από ηα 

όξηα ηνπ, πνιύ πξηλ ην δεη. Η κόλε δηαθνξά, είλαη νη ξσγκέο πνπ πξνθαιεί έλα 

ρακόγειν ζηελ μεξακέλε ιάζπε πνπ θαιύπηεη ην πξόζσπό ηνπ.  

   Η καθξηλή ιάκςε, νινέλα ηώξα κεγαιώλεη δίλνληαο μαλά κηα ζεκαζία ζηνλ ρξόλν 

πνπ πιένλ απνθηά πίζσ ηε ρακέλε ηνπ δηάζηαζε. Έζησ θαη κε ηε κνξθή κηαο 

αληίζηξνθεο κέηξεζεο. 

     Άξαγε πξόθηαζε λα ην αγγίμεη πξηλ πεζάλεη; Οη  απαληήζεηο είλαη πνιιέο θαη δελ 

είλαη θακηά. Πνηνο ήηαλ; Ίζσο έλαο αθξσηεξηαζκέλνο, ζηε κάρε θάπνηνπ άιινπ, 

ιεγεσλάξηνο. Ίζσο έλαο πξόζθπγαο, είηε αθόκα θη έλαο πξντζηνξηθόο θπλεγόο, 

ιαβσκέλνο από ηελ απξόζκελε ζπλάληεζή ηνπ κε θάπνην, επίζεο πεηλαζκέλν, ζεξίν. 

Πάλησο ήηαλ άλζξσπνο θη όρη ζθνπιήθη. Ίζσο λα ήηαλ ην αηώλην ζύκβνιν κηαο 

αθιόλεηεο αιήζεηαο. Τν δσληαλό κλεκείν ηνπ αγλώζηνπ  πνπ είλαη αλαγθαζκέλνο λα 

έξπεη πξνο ην θπξηνιεθηηθό ή κεηαθνξηθό θσο κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο. Τν κόλν, 

άμην αλαθνξάο, ηαμίδη ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Τξηγύξσ, πάληα νη θόθθνη 

ηνπ ζθνηαδηνύ ππήξραλ. Μόλν ν δξόκνο θσηίδεηαη... 
 


