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Το χρονικό µιας 
ασύµβατης 
παροµοίωσης 

 
    
(Κάποτε, ο αµερικάνος 
ψυχολόγος George 
Stratton (1865-1957) 
έκανε το εξής πείραµα: 
  Σφράγισε το ένα του 
µάτι και  προσάρµοσε 
στο άλλο ένα φακό, ο 
οποίος είχε την 

ιδιότητα να αντιστρέφει όλα τα αντικείµενα. Για πολλές µέρες, ο Stratton έβλεπε τα 
πάντα ανεστραµµένα. Τελικά  όµως,  ο εγκέφαλος του προσαρµόστηκε στην οφθαλµική 
ατέλεια και αντέστρεψε εκ νέου τις ανάποδες εικόνες που λάµβανε µέσω του οπτικού 
νεύρου, απεικονίζοντας το περιβάλλον σα να µην υπήρχε ο φακός. Όταν ο Stratton 
έβγαλε τον φακό απ’ το µάτι του, έβλεπε πάλι τα πάντα ανάποδα για αρκετές ηµέρες, 
µέχρις ότου ο εγκέφαλός του, να προσαρµοστεί ξανά στις καινούριες συνθήκες και να 
αναποδογυρίσει για άλλη µια φορά, το οµοίωµα του εξωτερικού του περίγυρου. 
 Το παραπάνω πείραµα, αποδεικνύει ότι τα µάτια µας δεν βλέπουν ακριβώς αυτό το 
οποίο συµβαίνει, µα αυτό που ο εγκέφαλος µας τα διατάζει να δουν…)  
 
 
 
  Οι ζαλάδες των προηγούµενων ηµερών είχαν υποχωρήσει αισθητά. Ήταν ικανός 
πλέον να φέρνει τα πάνω-κάτω για αρκετές ώρες, σχεδόν δίχως ναυτία. Περήφανος  
λοιπόν, για τον εαυτό του, άναψε ένα τσιγάρο και χάθηκε µέσα σε µια αναπάντεχη 
ποιητική διάθεση που είχε ζήσει για πολλά χρόνια εξόριστη σε µια απάτητη απ’ τους 
καθηµερινούς συνειρµούς, γωνιά του µυαλού του...  
 Οι σπείρες του  καπνού,  έπεφταν στο πάτωµα αργά, σαν τις ίνες του βαµβακιού που 
αποχωρούσαν διακριτικά, από ένα ξεφτισµένο, παλιό ρούχο...  
   Ένας απρόσκλητος ήχος, διέκοψε αιφνιδιαστικά την αλλόκοτη ρουτίνα του.   
-Παρακαλώ; 
-Ναι; 
-Ορίστε; 
    Για άλλη µια φορά, κρατούσε ανάποδα το τηλέφωνο. Όφειλε να συµµορφωθεί 
γρήγορα, µε τους καινούριους κανόνες της ζωής του.  
-Παρακαλώ; 
-Καληµέρα. Σας τηλεφωνώ από τον όµιλο  “Real Connections”, να σας ενηµερώσω 
για τα καινούρια µας προγράµµατα. 
-Έχετε πολύ ωραία φωνή. 
-Σας ευχαριστώ, πολύ. Λοιπόν, να σας εξηγήσω...  
-∆εν µε ενδιαφέρουν τα προγράµµατα. Μόνο η φωνή σας µ' ενδιαφέρει. 



toelatirio.wordpress.com 

 
-Μα, γιατί το λέτε αυτό; 
-Γιατί να µην το πω;  
-Γιατί δεν πρέπει. 
-Γιατί δεν πρέπει; Αφού έτσι νιώθω! 
-Σας παρακαλώ, κύριε! Μου κάνετε καµάκι; 
-Εγώ; Εσείς µε πήρατε.  
-... 
  Εκµεταλλεύτηκε το σάστισµα της υπαλλήλου, για να κλείσει το τηλέφωνο και να 
επιστρέψει, εκεί ακριβώς που είχε µείνει. 
   Το ταβάνι, συνέχιζε να εναλλάσσεται µε το πάτωµα στην κορυφή του δωµατίου 
δίνοντας ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στον  εσωτερικό χωροχρόνο  µιας µικρής και 
ανήλιαγης γκαρσονιέρας, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Μαζί µε τα τοιχώµατα, 
στριφογύριζαν και τα αντικείµενα. Άλλοτε το οβάλ τραπέζι, ήταν απλά ένα οβάλ τραπέζι 
κι άλλοτε έµοιαζε µε ένα γιγάντιο, τετράποδο σκαθάρι, έτοιµο να σεργιανίσει την 
οροφή του διαµερίσµατος...  
    Τελικά δεν σκόπευαν να τον αφήσουν στην ηρεµία του. Το τηλέφωνο χτυπούσε 
ξανά, καλώντας τον να επιστρέψει στην κατεστηµένη και λειψή αλήθεια των 
αισθήσεων. 
-Ναι, γεια σας, εγώ είµαι πάλι. 
-Χαίροµαι που σας ξανακούω. Ας µιλάµε στον ενικό, όµως. ∆ε συµφωνείς; 
-Ειλικρινά, για το δικό σας καλό, προσέξτε µε. 
-Πάλι τα ίδια; Μα καλά, είναι τόσο επείγον; 
-Ναι. Για να µη σπαταλάτε τα χρήµατά σας. Αν ακούσετε τις νέες προσφορές µας, θα 
το ξανασκεφτείτε. 
-∆εν µ' αρέσει να σκέφτοµαι. ∆εν το κάνω ποτέ. Μπερδεύοµαι, βλέπετε. 
-... 
    Σταµάτησε το παιχνίδι της περιστροφής του δωµατίου και στερέωσε καλά την 
παροµοίωση στο µάτι του. Όλα ήταν στη θέση τους, πια. Όπως ακριβώς, τα είχε 
αφήσει. 
   Μια αράχνη ξεκινούσε την κατασκευή του πολύπλοκου ιστού της, από το φαινοµενικό 
δάπεδο, προς τα πάνω. Εκείνο το λιλιπούτειο έντοµο, αψηφούσε κάθε έννοια της 
αρχιτεκτονικής στατικής και της βαρύτητας . Ισορροπούσε στο ελάχιστο µιας ηµιορατής 
ίνας που έλυνε απ' τα σπλάχνα του, καθώς σκαρφάλωνε στον αέρα χωρίς να έχει 
ανάγκη την βοήθεια ενός,  υπαρκτού για την αφή, τοιχώµατος...  
   Η επιµονή τους,  ήταν αφόρητη. 
-Ναι, γεια σας. Ο κ. Κατιτής; 
-Ο ίδιος. 
-Σας καλώ εκ µέρους της εταιρείας “Speak free”, για ένα υπόλοιπο λογαριασµού που 
εκκρεµεί. 
-Λυπάµαι, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα για την τύχη του. 
-Μην αστειεύεστε πάλι, κ. Κατιτή. 
-∆εν αστειεύοµαι, σας µιλάω σοβαρά. 
-Μα, το τηλέφωνό σας... 
-∆εν έχω τηλέφωνο. Σας µιλώ από καραµούζα.   
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   Πέταξε τη συσκευή στο κοµοδίνο που βρισκόταν στην άλλη άκρη του δωµατίου 
και επέστρεψε στη θαλπωρή της πολυθρόνας του. 
   Τίποτα φυσικά, δεν ήταν όπως  παλιά...  
  Η αναποδογυρισµένη γυάλα, έµοιαζε µε αερόστατο. Το νερό είχε γίνει ελαφρύτερο του 
αέρα. Ήταν φανερό. Το χρυσόψαρο µέσα της, εξασκούνταν στο ύπτιο κι έφτυνε 
περιφρονητικά προς τα κάτω, τις φυσαλίδες της ανάσας του. Οι αέριες σφαίρες της 
εκπνοής του, εξαφανίζονταν σε µια ατµόσφαιρα που για αιώνες έως τότε,, είχε το 
προνόµιο να αιωρείται πάνω απ' όλα τα έρµαια της νευτώνιας φυσικής... 
-Πάλι τα ίδια;  
   Ο ήχος του τηλεφώνου, αντηχούσε από την άλλη άκρη του δωµατίου. 
   Είναι σχεδόν ακατόρθωτο, µε την πρώτη µατιά, να διασχίσει κανείς έναν ανάστροφο 
χωροχρόνο. Τα γνώριµα, χρηστικά πράγµατα, µετατρέπονται σε εµπόδια, παίρνοντας 
µέρος σε µια επανάσταση κόντρα στην κατεστηµένη, αισθητηριακή προβολή του 
οποιουδήποτε, οπτικού συµβόλου. Η άηχη εξέγερση της ψευδαίσθησης, έχει σαν 
συνέπεια την αινιγµατική, διαγώνια αντιµετώπιση υποκειµένων κι αντικειµένων. Το 
άτσαλο, ανθρώπινο σώµα, πέφτει θύµα της προµελετηµένης πλάνης του και 
σκουντουφλά σε ό,τι βρίσκεται στο διάβα του. Αντιµετωπίζει τα πάντα, ως µια 
αναπάντεχη πρόκληση που θα το ξεκολλήσει για λίγο, απ' τον βυθό της ανίας του. Κατ' 
ανάγκην έρπεται κι όταν ξαναστέκεται στα πόδια του, διαπιστώνει πως ο επιδαπέδιος 
προορισµός του, κρέµεται πάνω απ' το κεφάλι του. Προσπαθεί µάταια, να αγγίξει µια 
άβουλη συσκευή καθοδηγούµενο, όχι απ' τη λογική, αλλά από έναν εσφαλµένο 
αντικατοπτρισµό. Το µόνο που καταφέρνει, είναι να χρονοτριβεί... 
   Το τηλέφωνο σταµάτησε να χτυπά, τελικά. Πόσο ηλίθιος ένιωσε! Μπορεί µόλις, να 
τον είχαν καλέσει από µία από τις εκατοντάδες εταιρείες, τις οποίες είχε βοµβαρδίσει 
µε βιογραφικά σηµειώµατα.  
  Κάθισε στα γόνατα και χτύπησε και µε τις δυο  παλάµες, το  µέτωπό του. Τόσο 
πολύ, είχε εκνευριστεί µαζί του! 
   Έπειτα από λίγο, ησύχασε. Για την ακρίβεια, χαµογέλασε κιόλας, αλλάζοντας 
τελείως το συναισθηµατικό του τοπίο.  
-Τόσους µήνες περιµένω, τώρα θα µε έπαιρναν; µονολόγησε κι ούτε που 
ενδιαφέρθηκε να µάθει ποιος τον είχε καλέσει. Τί νόηµα θα είχε, άλλωστε; Όλα 
εκκρεµούσαν. Μαζί τους και η εξόφληση κάθε λογαριασµού. ∆εν του επιτρεπόταν να 
επικοινωνήσει µε κανέναν, είτε µέσω τηλεφώνου, είτε µέσω του διαδικτύου.   
   Έβγαλε εκείνη την αστεία, αποκριάτικη, πειρατική καλύπτρα απ' το αριστερό του 
µάτι κι αφαίρεσε το παράξενο µονόκλ που φορούσε στο δεξί. Όλα, επανήλθαν στη 
φυσιολογική τους θέση  στο διαµέρισµα. Μόνο η αράχνη και το χρυσόψαρο,  θα 
µπορούσαν µε τις παράλληλες, ασυνείδητες ζωές τους να διατηρήσουν το ενδιαφέρον 
ενός παρατηρητή.  
   Ακούµπησε το καινούριο του αξεσουάρ, µέσα στη συσκευασία µε την οποία το είχε 
παραλάβει απ' το ταχυδροµείο,  πριν τρεις µέρες. 
  Είχε πεινάσει. Μια µακαρονάδα αναµεµιγµένη µε µια λιτή και νερουλή, κόκκινη 
σάλτσα, αποµεινάρι του χθεσινού του γεύµατος, τον περίµενε. Την ζέστανε  στο 
γκαζάκι και ξέπλυνε µε λίγο νερό το µοναδικό, ίσιο  πηρούνι που διέθετε η 
οικοσκευή του. Τσιµπολογούσε απευθείας από την κατσαρόλα,  όρθιος και 
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περιφερόµενος στους µικρούς χώρους του σπιτιού.  
   Ενώ µασουλούσε, συλλογιζόταν πως είχε φερθεί δίκαια στον εαυτό του που είχε 
βαλθεί να αγοράσει εκείνο το περίεργο  εξάρτηµα. Όχι µόνο δίκαια, αλλά και πέρα 
για πέρα, λογικά. Έτσι δεν ήταν; ∆ε µπορεί να ήταν τρελός. Σωστά; Σωστά, 
βέβαίως... 
     Ό,τι   είχε ζήσει στην ενήλικη ζωή του, δεν ήταν τίποτα άλλο από την επανάληψη 
µιας βαρετής και φαινοµενικά ορθής παροµοίωσης που είχε κουράσει µε τα αδιέξοδά 
της, το µυαλό και τις αισθήσεις του. Όσον αφορούσε στο µυαλό, δεν ήταν στο χέρι 
του  να την αλλάξει. “Παραµύθια να λέµε τώρα;” Με τις αισθήσεις όµως; Εκεί, κάτι 
µπορούσε να γίνει...Γνώριζε καλά πια, πως οι αισθήσεις ήταν ατελείς και κατά 
συνθήκην κατασκευασµένες να αντιλαµβάνονται, όσα θα µπορούσε να αντέξει ο 
ηµιµαθής  εγκέφαλός του, χωρίς να τρελαθεί. Λογισµικά,  σαµποτέρ της µνήµης,  
προγραµµατισµένα για να συµβάλλουν στην οµαλή ένταξη του ατόµου, στην µαζική 
παροµοίωση µιας δήθεν, κοινωνικής ζωής. Ποιον θα έβλαπτε ο ίδιος, αν έκανε την 
προσωπική του παροµοίωση,  λίγο πιο συναρπαστική; Κανέναν!  
   Τελειώνοντας το γεύµα του, παράτησε την κατσαρόλα στο πάτωµα κι αφέθηκε να 
τον ρουφήξει η µαλακή αγκαλιά του καναπέ. Με το στοµάχι του βαρύ, δεν είχε καµιά 
όρεξη να προσθέσει για άλλη µια φορά, λίγη ροπή στην ακινησία των αντικειµένων. 
Εξ' άλλου, θα έπρεπε  να ρίξει και καµιά µατιά στην εφηµερίδα.  
   Οι αγγελίες, ολοένα και του φαίνονταν λιγότερες, σε κάθε καινούριο της φύλλο. 
∆εν υπήρχαν «επαγγελµατικοί ορίζοντες», συµβατοί µε τις «δεξιότητές» του. Στα 
τριάντα δύο του, ήταν κιόλας ξεπερασµένος.  
   Ο Γιώργος, ήταν προγραµµατιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα προηγούµενα 
έτη, είχε εργαστεί στο στατιστικό παρακλάδι µιας µεγάλης, διαφηµιστικής εταιρείας. 
Το τελευταίο  κοµµάτι του  παζλ της «επαγγελµατικής σταδιοδροµίας» του, έπαιξε 
µεν πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοσµοθεωρίας του, περί των 
«καθηµερινών αντιφάσεων της παροιµιώδους κανονικότητας», αλλά οικονοµικά, δεν  
του προσέφερε τίποτα περισσότερο πέρα από  την εξασφάλιση των βασικών ειδών 
για την στέγαση, την επιβίωσή, την υπαγορευµένη, αλκοολούχα ψυχαγωγία του και 
την πολυτέλεια µιας δεκαήµερης, θερινής επίσκεψης σε κάποιο νησί του Αιγαίου, µε 
αντίσκηνο. 
    Επί πέντε  χρόνια, συντελούσε µε τις γνώσεις του στο στούµπωµα και την 
οµαδοποίηση µαζικών, παραληρηµατικών παροµοιώσεων, µέσα σε βάσεις 
δεδοµένων. Επεξεργαζόταν χιλιάδες  απαντήσεις καταναλωτών, σε ειδικά 
καταρτισµένα ερωτηµατολόγια, γύρω από το πως θα επιθυµούσαν το ένα ή το άλλο 
προϊόν. Όλη  αυτή η διαδικασία αποθήκευσης παράλογων, «λογοτεχνικών» 
µεταφορών, εξυπηρετούσε αφάνταστα τους κειµενογράφους των έντυπων 
διαφηµίσεων και τους σεναριογράφους των τηλεοπτικών µηνυµάτων που 
ενηµέρωναν το κοινό πως το εισιτήριο για την Εδέµ, κόστιζε όσο ένα «εξωτικό» 
αφρόλουτρο που κάνει ακόµα και την  γλιτσιασµένη, µαντεµένια µπανιέρα,  να 
µοιάζει µε µια παραλία της Χαβάης. 
    Στη διάρκεια της επαγγελµατικής του θητείας, µέρα µε τη µέρα, ένιωθε ολοένα και 
πιο απογοητευµένος. Γινόταν δυσπρόσιτος. Με ελάχιστους µιλούσε στο γραφείο του. 
Ένιωθε παράταιρος, σαν τον µοναδικό, συνειδητοποιηµένο ισοβίτη, µέσα σε µια 
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φυλακή που σωφρόνιζε τις αισθήσεις και  διαστρέβλωνε τα ένστικτα των κατάδικων. 
   Ο κόσµος... Ποιος είναι ο κόσµος, αν όχι η πλειοψηφία που αποδέχεται και επιβάλλει 
στους υπόλοιπους, τους όρους ζωής που θέλει να µιµηθεί; Ο κόσµος, κινείται, 
βολεύεται και αντλεί απεγνωσµένα την ύπαρξή του, από την εξαγορά των πιο απίθανων 
παροµοιώσεων των απόκρυφων επιθυµιών του, µε προϊόντα και υπηρεσίες 
«επικοινωνίας». 
   Από καιρό πριν, έβλεπε τα πάντα ανάστροφα. Αυτός ήταν ο λόγος που θεώρησε και 
την απόλυσή του, ως αναµενόµενη. Όταν η τσέπη του κοινού, έµεινε άδεια και από 
την τελευταία, πιστωτική της παροµοίωση, οι διαφηµίσεις έχασαν το νόηµα της 
ύπαρξής τους. Η µόνη του αντίδραση από τότε, στην συνταρακτική αλλαγή των 
δεδοµένων της ζωής του, ήταν η αντικατάσταση του καθρέπτη του µπάνιου του, µε 
έκείνο το χαριτωµένο ψαράκι που σκουντουφλούσε κάθε λίγο και λιγάκι, στα 
τοιχώµατα της γυάλας του. 
-Καµιά φορά συµβαίνει, µια τρισδιάστατη παροµοίωση του πρωτότυπου, να εµπεριέχει 
περισσότερη κυριολεξία, απ' το ίδιο του το είδωλο.  
   Στην πραγµατικότητα, δεν ήταν εντελώς σίγουρος για την ορθότητα του αξιώµατός 
του. Τουλάχιστον όµως, έβρισκε αρκετά πιο συµπαθητικό εκείνο το πορτοκαλί 
πλάσµα, απ' την όψη του στον καθρέπτη, κάθε πρωί.  
   Κόντευε το απόγευµα κι όµως η ζέστη παρέµενε ανυπόφορη. Τίποτα το καινούριο, 
δεν έκρυβαν οι µικρές αγγελίες. 
   Έγειρε ξανά προς τα πίσω ανακουφίζοντας τον αυχένα του, απ' το φορτίο ενός 
µυαλού σε πλήρη σύγχυση. Κάρφωσε το βλέµµα του στον πίνακα του Salvador που 
βρισκόταν στον απέναντι τοίχο, προσπαθώντας φιλότιµα να αντικαταστήσει επάξια 
την απουσία ενός παράθυρου.  
   Ο Salvador, δεν λεγόταν Salvador. Τουλάχιστον όχι στα επίσηµα, κρατικά αρχεία 
που προσδιορίζουν ονοµαστικά, την ταυτότητα   κάθε υπηκόου. Εκεί, λεγόταν  
Σωτήρης. Όλοι έτσι τον φώναζαν. Το ψευδώνυµο ήταν ακόµα νωπό και του το είχε 
κολλήσει ο Γιώργος, όταν αντίκρισε τον πίνακα που του είχε κάνει δώρο στα 
γενέθλιά του, δυο χρόνια πριν. 
 Το ιδιόµορφο, καλλιτεχνικό επίτευγµα, απεικόνιζε ένα γιγάντιο, αστικό σύµπλεγµα,  
ορθογώνιων οικηµάτων.  Μια θεόσταλτη λίµα, κρεµάµενη απ' τα αιθέρια νέφη, 
ακόνιζε την ακµή µιας υπό ανέγερση, παρόµοιας οικοδοµής. Στο δεξί άκρο του 
καµβά, το µόνο κτίσµα που έσπαγε την αρχιτεκτονική µονοτονία, δεν ήταν άλλο, από 
µια εκκλησία. Ένας ναός που το χριστιανικό έµβληµά του τρούλου του, είχε 
αντικατασταθεί από µια µικρογραφία της θαυµατουργής λίµας. Του εργαλείου, 
συµβόλου µιας «τετράγωνης λογικής» που θρυµµάτιζε οποιονδήποτε εµπειρικό 
τρόπο ζωής, σε ηττηµένα ρινίσµατα. 
 Πάνω από εκείνη την πόλη, ένα πολυάριθµο σµήνος πουλιών, είχε χρησιµοποιήσει 
τον ουρανό για πλακάτ γράφοντας µε τη συµµετοχή κάθε µέλους του στο 
σχηµατισµό, το σύνθηµα της αποδηµίας του. «ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ». Κάπως έτσι, απλά και δίκαια, ο σουρεαλιστής, πρώην 
ξενοδοχοϋπάλληλος, µε το κωδικό όνοµα «Σωτήρης», βαπτίστηκε Salvador. Μετά 
από την δηµιουργία του πρώτου και τελευταίου του έργου, αποδήµησε για τα βουνά 
της Ηπείρου. Το σηµείωµα-πρόσκληση, έµενε ακόµα σφηνωµένο κι αναπάντητο, στη 
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γωνιά της αυτοσχέδιας κορνίζας. «Σε περιµένω,φίλε».  
   Ο Γιώργος, δεν ήταν έτοιµος να δώσει τέλος σε αυτή την αναµονή. Κάθε φορά που 
συνειδητοποιούσε την παρουσία του µικρού χαρτιού, εφεύρισκε άλλη µια υπεκφυγή 
και παρέτεινε τον χρόνο, µέχρι την οριστική του απάντηση.  
   Γι' αυτό το λόγο, σηκώθηκε και πήρε στα χέρια του, το µονόκλ. Τί ιδέα ήταν κι 
αυτή! Να αφιερώσει ένα µέρος των λιγοστών χρηµάτων που του είχαν αποµείνει, 
στην αγορά ενός ανεστραµµένου φακού.  
 -∆εν είµαστε, παρά µονάχα οι παρατηρητές, µιας υπαγορευµένης, απ' τον εγκέφαλό 
µας, πολύχρωµης κρούστας. Η κρούστα, υπερτερεί της ακοής, της όσφρησης, της 
γεύσης και της αφής που θα έπρεπε να παράξουν κάτι συνταρακτικό, για να µας 
αναγκάσουν να εξηγήσουµε την πλαστή επιδερµίδα, στην οποία σουλατσάρουµε, µε 
βάση τις συµβουλές τους. Εξ' άλλου, καµιά κραυγή, καµιά µυρωδιά, καµιά γλύκα και 
κανένα χάδι, δεν θα µπορούσε να περιέχει περισσότερο ψέµα, από µια εικόνα.  
   Του άρεσε, η σκέψη του. Αποφάσισε να την καταγράψει.   Ύστερα, φόρεσε τον 
φακό και  την διάβασε ανάποδα. ∆εν του φάνηκε δύσκολο. Άλλο ένα διασκεδαστικό 
παιχνίδι λοιπόν, που θα µπορούσε να αναβάλλει για κάποιες ώρες, την µόνιµη 
αγωνία του. Άρπαξε την εφηµερίδα. Ίσως να είχαν δίκιο µερικοί και να υπήρχαν  
υποσυνείδητα µηνύµατα στις λέξεις που δε θα µπορούσε κάποιος να ανακαλύψει, αν 
δε διάβαζε ανάποδα τα κείµενα. Ίσως, µερικές από  τις αγγελίες να µην γίνονταν 
κατανοητές, µε άλλον τρόπο. Ξέσπασε σε πικρά γέλια µε τους συλλογισµούς του. 
Πόσο αστείο θα ήταν, να ανακαλύψει και τις κρυφές προσταγές του «έξω από 'δω», 
στις µικρές αγγελίες.  
    Σουρούπωνε και το φως γινόταν αχνό και ευάλωτο, ανάµεσα στις σκιές των 
αντικειµένων. Για να συνεχίσει  την καινούρια του ενασχόληση, θα έπρεπε πρώτα να 
ανάψει και τα υπόλοιπα κεριά που βρίσκονταν σε κατάσταση αναµονής, σε διάφορες 
γωνιές του σπιτιού. Η τοποθέτησή τους, είχε γίνει κατόπιν της πολυήµερης, 
χωροταξικής έρευνας που ακολούθησε την διακοπή ρεύµατος, «λόγω ανεξόφλητων 
οφειλών». 
       Ο Γιώργος, είχε αποµείνει ο Κανένας. Ένα αόρατο, βουβό ολόγραµµα, µέσα 
στην κανονικότητα µιας στατιστικής έρευνας.  Ένας σωρός απελπισίας και θλίψης, 
µέσα σε ένα σώµα που έκανε τα πάντα για να ανακαλύψει νέες ρουτίνες.  ∆εν υπήρχε 
άλλος τρόπος να αποφύγει την  κατάρρευση  και τις κρίσεις πανικού που τον 
τυραννούσαν ολοένα και συχνότερα .  
    Τελικά, δεν βρήκε τίποτα το ενδιαφέρον στην ανάστροφη ανάγνωση. Όλοι οι 
δαίµονες, το είχαν αποδράσει απ' τις λέξεις. Φοβούµενος πως αν δεν έκανε κάτι για 
να σκοτώσει την ώρα του, θα τον σκότωνε εκείνη, συνέχισε για λίγο ακόµη, ώσπου 
τον διέκοψαν οι δυο φωνές που δονούσαν τον φωταγωγό κάθε απόγευµα, µε 
εξαιρετική συνέπεια. Η µία, ένα µεθυσµένο τραύλισµα που κατάπινε τα φωνήεντα 
της απολογίας του και η άλλη, η γυναικεία, µία ακολουθία κραυγών που ζητούσαν 
εξηγήσεις για τη µιζέρη ζωή της κατόχου της. Έπειτα από λίγο, όπως συνηθιζόταν 
καθηµερινά, οι δυο παράλληλοι µονόλογοι πλαισιώθηκαν από το κλάµα ενός 
βρέφους. Κανείς τους δεν έκανε πίσω, µπροστά στα δάκρυά του. Κάποιος, προφανώς 
ενοχληµένος απ' την «φασαρία», αύξησε την ένταση της τηλεόρασής του. Η 
αναγγελία ενός βραδινού δελτίου ειδήσεων, προστέθηκε στον ηχητικό θίασο. Ο 
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Γιώργος τότε, ευχήθηκε την αναστροφή  της ακοής του. Ίσως έτσι, όλα αυτά τα 
συσκευασµένα δράµατα να αποκτούσαν έναν πιο κωµικό χαρακτήρα για όλους. 
      Νύχτωνε όταν ακούστηκε ξανά το τηλέφωνο. Φορούσε ακόµη την καλύπτρα και 
το µονόκλ. Το αποτέλεσµα της πλάνης τους, δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό  στο 
µισοσκόταδο.  
    Είχε ανάγκη να µιλήσει σε ένα υπαρκτό πρόσωπο. ∆εν τον ένοιαζε σε ποιον. Αρκεί 
να µην ήταν ένα φανταστικό στοιχειό, µέσα στο κεφάλι του. Θέλησε να µην αφήσει 
τίποτα στην τύχη. Έκλεισε τα µάτια του που συνεχώς του έστηναν παγίδες και 
περιπλανήθηκε δια της µνήµης, σε έναν γνώριµο χώρο. Από όλες του τις αισθήσεις, 
προτίµησε τη µνήµη για να φτάσει στην συσκευή. Τώρα που είχε ανάγκη µιαν άλλη, 
ανθρώπινη φωνή, έναν υπαρκτό διάλογο να σπάσει την µοναξιά του, µόνο εκείνη 
εµπιστευόταν. 
 -Παρακαλώ; 
-Τί παρακαλείς, ρε; 
-Έλα ρε, Salvador.  
-Γιατί δεν απάντησες το µεσηµέρι; Σήµερα, δεν έχουµε πει; Πού ήσουν; 
-Ωχ! Το  είχα ξεχάσει, ρε φίλε. Εδώ ήµουν, αλλά το τηλέφωνο είχε ανέβει στο ταβάνι. 
Ή µάλλον, έτσι φαινόταν. Τέλος πάντων, νόµιζα πως δε µπορούσα να το φτάσω. 
-Τί είναι αυτά που λες, ρε; Είσαι καλά; 
-Όχι, ρε φίλε...  
 -Ο χρόνος οµιλίας σας, τελείωσε....  
   Τελειώνοντας την ηχογραφηµένη πρότασή του ο τρίτος άνθρωπος, ένα βουητό 
µοιράστηκε ισότιµα στα αυτιά των πρώην συνοµιλητών. 
  Ο Σωτήρης και ο Γιώργος, κάποτε µιλούσαν καθηµερινά, όµως η οικονοµική τους 
δυσχέρεια, πλέον τους το επέτρεπε µόνο µια φορά την εβδοµάδα, η οποία είχε 
οριστεί να είναι κάθε Τετάρτη, στη µία το µεσηµέρι.   
     Ο Salvador, δεν είχε µετανιώσει για την φυγή του απ' την Αθήνα. Τα τελευταία 
χρόνια της διαµονής του στην πρωτεύουσα την είχε σιχαθεί τόσο, που οδηγούσε ή 
περπατούσε στους δρόµους της, προσηλωµένος πάντα στην προσωπική του τροχιά. 
Βάδιζε γρήγορα κοιτώντας µόνο ευθεία, σα να φορούσε παρωπίδες. Άλλοτε πάλι, 
φυλακισµένος στο σαραβαλάκι του, αγνοούσε κάθε πινακίδα στο πλάι των 
λεωφόρων που θα τον βοηθούσε να φτάσει στον προορισµό του κι αναλωνόταν σε 
κύκλους. Η έλλειψη ορίζοντα, το άγχος και η ατελής όραση που ορίζει ευθείες τις 
ανεπαίσθητες καµπύλες που διασχίζουν τους πολεοδοµικούς λαβυρίνθους, τον είχαν 
κάνει να χαθεί πολλές φορές, µέσα στην γενέτειρα πόλη του. Σιγά-σιγά λοιπόν, είχε 
κόψει τα πολλά πέρα-δώθε. Οι αποδράσεις του, έπρεπε να συνδέονται µε λιµάνια και 
εθνικά οδικά δίκτυα και όχι µε αλκοολούχα νυφοπάζαρα. Η µόνη διαδροµή εντός του 
άστεως που έπρεπε να ακολουθεί καθηµερινά και απαρέγκλιτα, ήταν αυτή απ' το 
σπίτι του στο Γκάζι, µέχρι το ξενοδοχείο όπου εργαζόταν ως ρεσεψιονίστ, στην 
Οµόνοια. Συνήθως, κάλυπτε την πρωινή βάρδια. Στις 6:30π.µ., όφειλε να είναι στη 
θέση του. Άνοιγε την εξώπόρτά του και µετά άνοιγε τον δρόµο του, µέσα απ' τους 
θαµώνες και τους  µπανιστιρτζήδες των κέντρων διασκέδασης. Άπαντες, οι 
µεθυσµένοι, νεοέλληνες βρυκόλακες,  έτρεχαν να σωθούν απ' τη γύµνια τους, 
µπροστά στο πρώτο φως του ήλιου. Αφουγκραζόταν άθελά του, τους καυγάδες τους 
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και το στοµάχι του ανακατευόταν απ' τις αναθυµιάσεις που συνόδευαν τα χνώτα 
τους. Ύστερα, ανέβαινε την Πειραιώς και κυλούσε σαν σκιά, ανάµεσα σε δύστυχες 
πόρνες, ηµιθανείς χρήστες και  ρακοσυλλέκτες της ζωής.   
-Καληµέρα, ώστε θα πάρετε το πρωινό σας στο δωµάτιο; 
-Οι συρµοί για το αεροδρόµιο αναχωρούν κανονικά, σήµερα. 
-Έχετε παράπονα απ' το room service, λοιπόν;  
   Έξι χρόνια υπαγορευµένης τυπικότητας, µεταφρασµένης σε τρεις γλώσσες, ήταν 
µόνο το προοίµιο µιας ξαφνικής απόλυσης.  
-...κι αν µε ξαναδείτε, γράφτε µου! 
   Ένα µικρό περιβόλι, λίγες ροδιές και κάτι αδέσποτες συκιές, σε ένα χωριό δώδεκα 
κατοίκων. Ήταν µια αρχή, ώσπου να βρει µια δουλειά στα Ιωάννινα. ∆εν βρήκε ποτέ 
όµως κι απέµεινε να παλεύει να ζήσει µε τ' αγαθά µιας σταλιάς γης και τα 
κουτσοµπολιά των ηλικιωµένων περίοικων.  
   Έπειτα από έναν χρόνο, είχε απογίνει σχεδόν χορτοφάγος, κατ' ανάγκην όµως κι 
όχι για χάρη ενός οικολογικού ενστίκτου. Η µόνη του σχέση µε τα λεφτά, ήταν τα 
λιγοστά που εξοικονοµούσε πουλώντας κάποιες σάλτσες παραγωγής του  στα 
πανηγύρια και λίγες µπουκάλες λικέρ βατόµουρο, σε µια «ζωντοχήρα» που του έκανε 
τα γλυκά µάτια. Ο Γιώργος, έχοντας αποµείνει κι ο ίδιος εκτός «αγοράς εργασίας», 
είχε σταµατήσει να του στέλνει κι εκείνο το µικρό, µηνιαίο επίδοµα, φιλικής 
αλληλεγγύης.  
   Ο Γιώργος...Ο Γιώργος κείτονταν εκείνη τη στιγµή στο καναπέ του και στο µυαλό 
του ωρίµαζε η ιδέα της Μεγάλης Εξόδου.  Ήθελε να βγει στο δρόµο, φορώντας τα 
πάνω-κάτω, µήπως και αντιληφθεί καλύτερα την µαζική, εθνική παροµοίωση της 
ζωής. Ίσως έτσι, να µπορούσε να ενταχθεί κι εκείνος στη θαλπωρή µιας κοινής, 
εξαγοράσιµης λογικής που µέχρι τότε φάνταζε στον εγκέφαλό του ως µια θλιβερή 
δεισιδαιµονία.  
  Ο Γιώργος... Είχε γίνει ακατανόητος κι απόκοσµος. Τον τελευταίο καιρό, 
παρεµβαλλόταν σαν παράσιτο, το λαχανητό µιας ταχυκαρδίας, στις συνοµιλίες τους. 
Η κάθε του λέξη, προφερόταν συλλαβιστά, διακεκοµµένη από την αδυναµία του να 
συγκεντρωθεί σε µια και µόνο συζήτηση.  Τώρα είχε αρχίσει και να παραληρεί 
µιλώντας για αντικείµενα που του έστηναν παγίδες; Κάτι έπρεπε να κάνει. ∆εν 
γινόταν να τον αφήσει στη µοίρα του. 
   Κουµπώνοντας το ακουστικό στο καρτοτηλέφωνο, έκανε µεταβολή και 
κοντοστάθηκε µέσα στο εσωτερικό του ξεχαρβαλωµένου  θαλάµου που ήταν 
φυτεµένος στο πλάι ενός επαρχιακού δρόµου, στη µέση του πουθενά.  Έψαξε καλά 
τις τσέπες του κι έπειτα µέτρησε την λεία του. Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά. Θα 
ήταν άσκοπο  να αγοράσει άλλη µια τηλεκάρτα. Ακόµα µια περιορισµένη χρονικά 
συνοµιλία, δεν θα ωφελούσε κανέναν.  
  Έπρεπε να κατέβει στην Αθήνα. Να ξαναφορέσει τις παρωπίδες του και να χωθεί 
στους λαβυρίνθους της. Η ιδέα και µόνο, του προκαλούσε αγοραφοβία. Κι από 
λεφτά; Πού θα έβρισκε χορηγό για το ταξίδι του;  
   Μια απρόβλεπτη ψιχάλα, τον έκανε να χωθεί στο αµάξι. Μπροστά στα µάτια του, 
ένα σµήνος χελιδόνια περνούσαν ξυστά απ' το παρµπρίζ επιστρέφοντας στις φωλιές 
τους, για να προστατευτούν απ' το απροσδόκητο της νύχτας που ερχόταν.  
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-Τί όµορφο, να µην αποδηµεί κανείς, µόνος. Είναι ανάγκη να ξεχνιέσαι και λίγο απ' το 
δρόµο, όταν ταξιδεύεις. Μονάχα έτσι, όταν επιστρέφεις, δεν αισθάνεσαι ολότελα ξένος. 
  Γύρισε το κλειδί, έβαλε πρώτη και πάτησε το γκάζι. Στο καλυβάκι της αυλής του, 
είχε ακόµη καµιά δεκαπενταριά φιάλες, απ' το αγαπηµένο του λικέρ βατόµουρο. 
Μέσα στη νύχτα, χτύπησε την πόρτα της «ζωντοχήρας».  Μια γυναίκα µόνη, 
απέναντι στις κακεντρέχειες των «καθωσπρέπει ανθρώπων», δεν φοβάται πάντα έναν 
άνδρα που της χτυπά µε δύναµη την πόρτα, «µέσα στη νύχτα».  
   Ξαφνιάστηκε σαν τον είδε µπροστά της, µε ένα καφάσι µπουκάλες στον ώµο. Όταν 
όµως διέκρινε το ντροπαλό κι αλλοπαρµένο ύφος του Σωτήρη, καθώς  προσπαθούσε 
να ψελλίσει τον λόγο της επίσκεψής του, ξέσπασε σε γέλια. 
-Έλα µέσα να µου πεις, γλυκέ µου.  
  Κι ήταν τόσο όµορφη. Πώς δεν το είχε προσέξει; Μα γιατί ήταν  τόσο αφηρηµένος 
και τόσο δύσπιστος µε τους ανθρώπους; Της εξήγησε συνοπτικά, την κατάσταση του 
φίλου του. Ύστερα, πήρε µια βαθιά ανάσα και την εξέπνευσε ανάµεσα στα χείλη της, 
µέσα στο διαδικαστικό ενός άτσαλου φιλιού. Μα τί τον είχε πιάσει; ∆εν µπορούσε να 
συγκρατήσει το σώµα του; Είχε χάσει τα λογικά του και το στόχο του; Για αρκετές 
και µη µετρήσιµες ώρες χάθηκε στο σώµα της, ώσπου η πραγµατικότητα και το 
όνειρο έγιναν ένα.  
 Τον ξύπνησε, λίγο πριν χαράξει. 
-Πρέπει να τρέξεις, καλέ µου.  
   Είχε απόλυτο δίκιο. Έπρεπε να προφτάσει το χρόνο, πριν τον προφτάσουν οι 
ενοχές. ∆εν ήξερε που πήγαινε. Ενώ ντυνόταν, πρόσεξε το τελάρο στο πάτωµα. Ούτε 
που σκέφτηκε να της το υπενθυµίσει. Θα έβρισκε κάποιον άλλο τρόπο να µαζέψει 
λεφτά για το ταξίδι. Την αγκάλιασε σφιχτά και µοιράστηκαν άλλο ένα φιλί.   Έπειτα, 
κύλισε  στην αγκαλιά της µέρας που σιγά-σιγά δυνάµωνε. Όταν έψαξε στην τσέπη 
του για το κλειδί του αυτοκινήτου, βρήκε 100 ευρώ κι ένα σηµείωµα. «Κάνε αυτό 
που πρέπει». Γύρισε να κοιτάξει προς τα πίσω, αλλά η πόρτα της, ήταν πια κλειστή.  
   Μπήκε στο αµάξι και ξεκίνησε για το στριπτιζάδικο. Ίσως, να το προλάβαινε 
ανοιχτό. Άφησε την µηχανή αναµµένη και γλίστρησε µέσα. Μια κοπέλα, χόρευε 
γυµνή µπροστά σε ένα πλήθος άξεστων που ρεύονταν το αλκοόλ και τα τσιγάρα 
τους. Τον βρήκε στο µπαρ, παρέα µε ένα ουίσκι. 
-Καλώς τον Σωτηράκη. Στο 'χα πει εγώ πως θα 'ρθεις απ' τα µέρη µας, κάποια στιγµή. 
Τί άλλο θα έκανες, εδώ πέρα;  
-Χρειάζοµαι βενζίνη. 
-Ναι καλά… 
-Χρειάζοµαι βενζίνη, σου λέω.  
-Καλά ντε, περίµενε. Μα στ’ αλήθεια, µόνο γι' αυτό ήρθες µες τα χαράµατα; 
-Ναι και δεν έχω χρόνο για χάσιµο.     
    Ο µαφιόζος, σάστισε µε το θράσος του. Φώναξε έναν απ' τους µπράβους του, 
κοντά του. 
-Πήγαινε τον πίσω, στο parking και δωσ' του όση θέλει. 
    ∆έκα λεπτά αργότερα, ο Salvador φόρτωνε ένα κάνιστρο λαθραίων καυσίµων απ' 
την Αλβανία, στο πορτµπαγκάζ.  Εβδοµήντα ευρώ, είναι δύο ντεπόζιτα βενζίνης, στη 
ζούλα. Ένα να πας κι ένα για να 'ρθεις....Ήθελε να 'χει τα νώτα του φυλαγµένα... 
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    Από εκείνη τη στιγµή ξαναφόρεσε τις παρωπίδες του,  µετά από δυο ολόκληρα 
χρόνια. Τον δρόµο, τον θυµόταν καλά. ∆εν χρειαζόταν τις πινακίδες στο πλάι του 
αυτοκινητόδροµου, για να του τον υποδείξουν...  
  Ένα τρέµουλο τον έπιασε, όταν εισέβαλλε µε το αναχρονιστικό citroen-dcv του, 
στις λεωφόρους που τόσο είχε µισήσει. Ένα µούδιασµα προστέθηκε στους 
κροτάφους του, όταν κατάλαβε πως οι βρισιές και οι στριγγλιές των κλάξον που 
ταξίδευαν στον µολυσµένο αέρα, είχαν εκείνο για αποδέκτη τους. Είχε ξεσυνηθίσει. 
Κυλούσε πάνω στην αριστερή λωρίδα του οδοστρώµατος, µε την εκνευριστική 
ταχύτητα των τριάντα χιλιοµέτρων την ώρα.  
-Α, ρε Γιώργο, πώς µε έµπλεξες, έτσι; 
 
    Κι εκείνος... µόλις είχε ντυθεί και προετοιµαστεί για την «Μεγάλη   Έξοδο». 
Ετοίµαζε την όρασή του, για να αντικρίσει τον κόσµο µε µια παροιµιώδη κατανόηση, 
για πρώτη φορά στη ζωή του. Ένα συναίσθηµα συµφιλίωσης µε τους «άλλους», 
διακόπηκε απότοµα από το γρύλλισµα του κουδουνιού. Ενστικτωδώς, κόλλησε το 
σώµα του στον τοίχο. Η ταχυπαλµία ενός ζώου που βρίσκεται σε απειλή, τον 
κυρίευσε... 
 
    Πάτησε ξανά το κουµπί. Πιο επίµονα, εκείνη τη φορά. ∆εν έλαβε καµιά απάντηση. 
∆εν γινόταν όµως, να κάνει πίσω.  
 Ένας άνδρας, γύρω στα πενήντα, κατέβηκε τις εσωτερικές σκάλες και ξεκλείδωσε 
την εξώπορτα. Τον άφησε να κάνει ένα βήµα µετά το κατώφλι κι έκανε να ορµήξει 
προς τα σκοτεινά άδυτα του κτηρίου. Ένα χέρι τον συγκράτησε απ' το µπράτσο. 
-Που πάτε κύριε; Απαγορεύονται τα φυλλάδια και οι πλασιέ. ∆εν βλέπετε την 
ταµπέλα στο τζάµι; 
-∆εν είµαι πλασιέ, κύριε. 
-Και τότε, ποιον γυρεύετε; Πώς µπουκάρετε έτσι στην πολυκατοικία; Μας έχουν 
καταληστέψει! 
-Τον Κατιτή, γυρεύω. Εντάξει τώρα; 
-Κι εσείς; είπε ο άντρας και αντάλλαξε αµέσως το θυµωµένο του βλέµµα, µε ένα 
ειρωνικό χαµόγελο. 
-Αν τον βρείτε, πείτε του να µου πληρώσει και τα κοινόχρηστα. 
    Ο Salvador, δεν ήθελε να χάσει χρόνο µε εκείνο τον αγροίκο. Απελευθέρωσε το 
χέρι του από τα αγενή κι ιδρωµένα δάκτυλα και συνέχισε τον δρόµο του. Ανέβηκε µε 
τις σκάλες στον δεύτερο όροφο και χτύπησε την πόρτα.. Ο κ. Κατιτής, 
εξακολουθούσε να µην δείχνει σηµεία ζωής. Κόλλησε τον αριστερό του κρόταφο 
πάνω στην ξύλινη επιφάνεια και άκουσε τον ήχο ενός αγχωµένου λαχανητού. Ήταν 
λοιπόν, µέσα.   
 -Άνοιξε, ρε! Ο Salvador, είµαι! 
-Ο Salvador; Μα πώς...Ένας γδούπος διέκοψε την ερώτηση του.  
-Περίµενε. Σκοτώθηκα! ∆εν είναι δα, και τόσο εύκολο! 
    Η πόρτα επιτέλους άνοιξε και µπροστά του βρέθηκε  ένας γενειοφόρος, µε µια 
πειρατική καλύπτρα στο ένα µάτι κι ένα µονόκλ στο άλλο. 
-Τί είναι αυτά,ρε; Την είδες Μπαρµπαρόσα; 
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   Ο κύριος Κατιτής, απαλλάχθηκε απ' τα αξεσουάρ του και αγκάλιασε τον Σωτήρη. 
    Όταν, µετά από ώρα,  του εξηγούσε πως ο ανεστραµµένος φακός, ήταν γι' αυτόν 
«µια ατοµική εξέγερση, απέναντι στις αντιφάσεις της παροιµιώδους, αισθητηριακής 
κανονικότητας», ο Salvador κοιτούσε το αχούρι που ζούσε ο Γιώργος. Τα πατώµατα 
ήταν γεµάτα απ' τη γλίτσα των λιωµένων κεριών, ενώ λεκέδες από φαγητό είχαν 
ποτίσει µε τις πολύχρωµες κηλίδες τους, όλα τα έπιπλα του σπιτιού. 
-Καλά, ρε; Γιατί δεν είπες τίποτα, τόσο καιρό;  
-Σαν τί, να σου πω; απάντησε και ήταν η πρώτη φορά που δεν ντράπηκε να τον 
κοιτάξει στα µάτια. Η συζήτηση, τελείωσε εκεί. Έπειτα από µια απαραίτητη, 
ολιγόλεπτη σιωπή, όπου ο καθείς χάθηκε στις αντιφάσεις του, µια αποφασιστική 
προστακτική, δόνησε µε το θάρρος της, την ακινησία του διαµερίσµατος. 
 -Θέλω να βγω έξω, Salvador. 
   Σε µισή ώρα, άφηναν πίσω τους εκείνη την ποντικότρυπα. Ενώ ο Σωτήρης γέµιζε 
µε το κάνιστρο το ντεπόζιτο του οχήµατος, τα χείλη του δεν άντεξαν να παραµείνουν 
κλειστά. 
-Καλά ρε, και το ψάρι; Πού το πας το ψάρι; 
-∆εν µπορώ να τον αφήσω, εδώ. Σ' αρέσει; Γιώργο τον λένε κι αυτόν, του απάντησε 
φορώντας ξανά, τα πάνω-κάτω. 
    Μπήκαν στο αµάξι. Όλοι τους. Ένας οδηγός µε παρωπίδες, ένας συνοδηγός µε 
ανάστροφη όραση κι ένας αµίλητος συνεπιβάτης που δεν ήξερε τίποτα για τον 
κόσµο, έξω από τα όρια της µικρής, γυάλινης σφαίρας του... 
 
  Με τέτοιο πλήρωµα, το να θέσει κανείς έναν ρεαλιστικό προορισµό,  ήταν αδύνατο. 
Άλλωστε, δεν τέθηκε από κανέναν η ανάγκη ενός προορισµού.  
  Το σαραβαλάκι, χάθηκε σε κύκλους. Κανείς απ' τους επιβάτες δεν είχε και δεν 
επιθυµούσε να έχει, µια σαφή, µε βάση τις αισθήσεις του, απεικόνιση του 
χωροχρόνου. Αντίθετα, κυλούσαν µέσα του, ανέγγιχτοι από τις κατεστηµένες 
αντιδράσεις των κατοίκων µιας «κανονικής» πολιτείας. 
    Περνώντας απ' το φανάρι της Πανεπιστηµίου, στην Οµόνοια, ο Salvador 
µαγεύτηκε απ' τη φωνή µιας νεαρής λαχειοπώλισσας. Η κοπέλα, µε τον πάγκο της να 
λούζεται στο φως  του ήλιου, τραγουδούσε τα τυχερά νούµερα του έθνους. 
-Το τρία και το πέντε, το τρία και το πέντε, το τρία και το πέντε. Όποιος προλάβει, 
απόψε κληρώνει... 
   Εντυπωσιάστηκε απ' την ικανότητά της να µετατρέπει εκείνες τις ανούσιες λέξεις, -
που δεν σχηµάτιζαν ούτε µια ρίµα της προκοπής- σε στίχους µελοποιηµένους, απ' την 
µονοφωνική χροιά της φωνής της.  Καθώς το βλέµµα του ήταν καρφωµένο µπροστά, 
δεν είδε την µορφή της. Αποφάσισε να επιστρέψει στο ίδιο σηµείο, ξανά και ξανά. 
-Πες µου, την βλέπεις; Πώς είναι; 
-Γιατί δεν την κοιτάς; 
-Θέλω να µου πεις εσύ. 
   Ο Γιώργος, του εξήγησε πόσο όµορφη έµοιαζε να ξεπροβάλλει απ' τον πλακόστρωτο 
ουρανό του πεζοδροµίου, µέσα σε ένα σύννεφο εξαγοράσιµων λαχνών. Μια µυθική 
Σειρήνα, ιέρεια πια, της θεάς Τύχης,  στο ρόλο ενός λαχειοπώλη. Στο Σωτήρη, άρεσε 
πάρα πολύ αυτή η περιγραφή.  
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-Από 'δω και πέρα, θέλω να µου λες ό,τι βλέπεις. 
   Στην Πατησίων... δεκάδες άγγελοι, ζητιάνευαν για ένα κοµµάτι ενδοφλέβιου 
παράδεισου. Πετούσαν πάνω στον ασφάλτινο αιθέρα κι αιωρούνταν πάνω απ' τα 
αυτοκίνητα εκλιπαρώντας για λίγα µετρητά. Τα φτερά τους, ήταν κρυµµένα κάτω από 
φθαρµένα, τρύπια ρούχα. ∆εν τους ήταν πια αναγκαία για να µετακινηθούν µέσα στο 
χάος ενός στέρεου και δισδιάστατου, τσιµεντένιου ουρανού. Ακόµα και οι θνητοί, είχαν 
πλέον πρόσβαση στο βασίλειό τους. Ταλαιπωρηµένα πρόσωπα και µισάνοιχτα µάτια 
που ζητούσαν ελεηµοσύνη. Ο στρατός µιας ουτοπίας, ρακένδυτος και ηττηµένος απ' την 
φιλαργυρία της. Τα πάνω, είχαν γίνει κάτω. Η κόλαση είχε υποδεχτεί τον παράδεισο 
στο δικό της χωροχρόνο, αφήνοντας το στερέωµα ήσυχο, στην δική του, παράφορη 
αρµονία. Άλλωστε, όλα αυτά τα τερτίπια, ήταν ανέκαθεν, µια εσωπλανητική υπόθεση... 
  ...Τί αστεία µουσική ήταν αυτή για έναν επουράνιο σαλπιγκτή της Αποκάλυψης; Τί 
γελοίο κάλεσµα για ένα τέτοιο, σπουδαίο γεγονός! Και τί αταίριαστη στολή...Αυτός 
έµοιαζε µε... 
 Ο τροχονόµος, σφύριζε µανιασµένα. Τα µάγουλά του είχαν φουσκώσει όπως ενός 
επαγγελµατία τροµπετίστα, ενώ το µέτωπό του είχε αναψοκοκκινίσει. 
-Γιατί δεν σταµατάτε, κύριε; 
-Με συγχωρείτε, αλλά δε σας είδα. 
-Και που έχετε το µυαλό σας όταν οδηγείται, κύριε; 
-Στο δρόµο και µόνο. 
    Ο ένστολος άνδρας, ένιωσε αµήχανος µε την µεταφορική και την κυριολεκτική 
ευθύτητα του Salvador. 
-Τέλος πάντων. Τί να πω; Άλλη φορά να είστε πιο προσεκτικός. Από εδώ, δεν 
µπορείτε να περάσετε. Η οδός έχει αποκλειστεί λόγω διαδήλωσης. 
  Ένας κρότος σαν κεραυνός, ακούστηκε απ' τους αιθέρες. Αµέσως συννέφιασε στο 
οδόστρωµα και φάνηκαν δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν προς τα στενά. Ακολούθησαν 
κι άλλες εκρήξεις, ώσπου όλοι άρχισαν να κλαίνε από τα τοξικά εφέ µιας 
προαννεγελθείσας, φαντασµαγορικής παράστασης. Χιλιάδες δάκρυα, δραπέτευσαν 
σχηµατίζοντας µιαν ανάστροφη βροχή. Οι άνθρωποι έγιναν σύννεφα και τα σύννεφα 
έγιναν οι δήµιοι τους. Οι φλεγόµενοι κάδοι απορριµµάτων, πήραν τη θέση του ήλιου, 
ως θεατρικοί προβολείς. Οι ιθαγενείς ενός συνοικισµού χαρτόκουτων, τον 
εγκατέλειπαν βαστώντας στα χέρια τα ελάχιστα υπάρχοντά τους.    
  Τα λάστιχα του αυτοκινήτου, στρίγγλιξαν πάνω στην άσφαλτο.  Έπρεπε να 
συνεχίσει τον δρόµο του. Πέρασαν άλλες δυο ώρες, χωρίς συγκεκριµένη πορεία.  
-Τίποτα το οικείο, δεν είναι πια φυσιολογικό. Όπως και να το δει κανείς, τελικά. ∆εν 
συµφωνείς;, σηµείωσε χαριτολογώντας και µε µια δόση αυτοσαρκασµού, ο 
γενειοφόρος πειρατής, χαϊδεύοντας τη γυάλα µε το χρυσόψαρο. 
-Κοίτα τη ζωή του πλάσµατος που κρατάς στα χέρια σου. Το ίδιο συνέβη σε όλους. Η 
οικειότητα, ταυτίστηκε µε την συνήθεια. Η συνήθεια, µε την προσαρµογή στο 
ο,τιδήποτε. Η προσαρµογή, µε την υποταγή. Η υποταγή, µε την «εξέλιξη». Κι η 
«εξέλιξη», µε την µετάλλαξη. 
-Κι η ζωή, ρε Salvador; 
-Καταναλώθηκε εξ' ολοκλήρου, από σκευάσµατα αθανασίας. Απέκτησε την 
θεωρητική ικανότητα, να αναβάλλεται διαρκώς απ' τους µελλοντικούς χρήστες της, 
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µέχρι «να ωριµάσουν οι συνθήκες»... 
-Γιατί όµως; 
-Γιατί να ζήσεις την ζωή, όταν θεωρείς πως µπορείς να την σπουδάζεις για πάντα; 
Θεωρώ, πως κάτι τέτοιο έχει µπει στο µυαλό τους. Κατάλαβες, κύριε Μπαρµπαρόσα 
µου; 
-Κι εµείς; Εµείς ρε φίλε, τί κάνουµε; 
-Πότε; Τώρα; 
-Ναι. 
-Εµείς τώρα χάνουµε τον χρόνο µας αραδιάζοντας σοφές µαλακίες. 
-Σε κάποιους  αρέσουµε όµως όταν µιλάµε έτσι. Το ξέρεις; 
-Ναι. Τους αρέσει πολύ η θεωρία. Όταν γίνεται πράξη όµως, τροµάζουν. 
-Κι εγώ αυτό νοµίζω. Μόνο σε αυτό το κλουβί που αποκαλούν «Τέχνη», ανέχονται 
δυο ασυνήθιστους χαρακτήρες σαν κι εµάς.  
- Σαν καρικατούρες, όµως.  
-Φυσικό δεν είναι; Αφού δεν µας γνωρίζουν. Νοµίζουν πως είµαστε το επινόηµα ενός 
ευφυούς λογοτέχνη και µας αποδέχονται ως χάρτινους. Είναι…Είναι µαλάκ…Είναι 
µικροαστοί. 
-Είναι αυτιστικοί…∆ες τους ηθοποιούς. Συναναστρέφονται µονάχα µεταξύ τους. 
Τρέχουν από σεµινάριο σε σεµινάριο και πολλές φορές δεν είναι ικανοί να 
υποδυθούν, έστω κι επιφανειακά, έναν µανάβη σε µια λαϊκή αγορά. Τον υποτιµούν. 
-Γι’ αυτούς ο µανάβης προσδιορίζεται µονάχα από την βιοποριστική του 
καθηµερινότητα. ∆εν µπορεί να είναι ένας ολοκληρωµένος άνθρωπος, έξω απ’ τα 
κλισέ που και οι ίδιοι είναι εγκλωβισµένοι µέσα τους. ∆εν έχουν ασχοληθεί ποτέ µαζί 
του. Μόνο νιώθουν πως κάποιος τους έχει αδικήσει, δίνοντάς τους έναν άχαρο ρόλο.  
-Φυσικό δεν είναι; Έχουν µιλήσει και ποτέ σε κανέναν, όταν δεν χρειάζονται 
ζαρζαβατικά; Νοµίζουν πως είναι ικανοί να ζουν µονάχα µε καλλιτέχνες. Για όλους 
αυτούς, εµείς οι δυο δεν θα µπορούσαµε να είµαστε, παρά µονάχα, δυο λογοτεχνικοί 
ήρωες. Η «Τέχνη», δεν θα βγει ποτέ από τη φυλακή των εισαγωγικών της, για όσο θα 
παραµένει ξεκοµµένη απ’ τη ζωή.   
-∆ε µου λες; 
-Τι; 
-Πεινάς; 
-Λίγο. 
-Φάε «Τέχνη»…∆ε µε χέζεις, ρε; ∆εν βαρέθηκες να µιλάµε, έτσι; 
-Έχεις δίκιο. Άλλωστε, είµαστε οι δυο µας. ∆εν χρειάζεται να πείσουµε κανέναν πως 
υπάρχουµε. 
    Το αστικό περιβάλλον, είχε πια χαθεί. Μια τυχαία, µη συνειδητή αλληλουχία 
στροφών, τους είχε κατευθύνει προς τις παρυφές της Πάρνηθας. Οι ρόδες έχαναν 
σιγά-σιγά την ταχύτητα περιστροφής τους, ώσπου το όχηµα ακινητοποιήθηκε. 
    ∆ίχως να πουν λέξη, βγήκαν έξω και χώθηκαν στο πευκοδάσος. Το ηλιοβασίλεµα, 
τους βρήκε κοντά σε µια πηγή. Ο Γιώργος σταµάτησε δίπλα της. Άνοιξε το στόµα του  
και περίµενε το τρεχούµενο νερό να τρέξει προς τα πάνω. Αγνοώντας τα γέλια του 
Salvador, πέταξε τα σύνεργα της ασύµβατης παροµοίωσης του, όσο πιο µακριά 
µπορούσε. 
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-∆εν µου χρειάζονται, πια.  
- Ούτε εµένα, οι παρωπίδες. 
   Έκαναν µια περιστροφή γύρω απ' τον άξονά τους. Οι υπόλοιπες αισθήσεις τους, 
επέστρεφαν σιγά-σιγά, σαν πρόσφυγες,  στα σώµατά τους.  
-∆εν ξαναγυρνάω πια, πίσω. Ισχύει ακόµα εκείνη η πρόσκληση; 
  Ο ουρανός, είχε επιστρέψει οριστικά στη θέση του...     


