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Θα ζωγράφιζε δυο κοιλάδες πάνω στο αγγείο. Η μία θα ήταν, σίγουρα, η 
Ενώμ, όπου και η νοτιοδυτική τάφρος των τειχών, και η άλλη θα ήταν η κοι-
λάδα των Κέδρων, με το μοναστήρι στο ανατολικό σημείο της και τον αγρό 
με το μικρό σπήλαιο να φέρει ίχνη αγιογραφιών αλλά και την υποψία «περί 
τον φόβον των Ιουδαίων».

Το είχε αποφασίσει μέσα σε λίγα λεπτά ν’ αγοράσει το χωράφι, καθώς η 
αποσύνθεση των νεκρών στο χώμα αυτού του αγρού γινόταν πολύ πιο γρή-
γορα από οπουδήποτε αλλού. Ήταν η τοποθεσία; Ήταν η παράδοση; Λίγη 
σημασία είχε. Απ’ τη στιγμή που σ’ αυτόν τον αγρό συντελέστηκε το τραγικό 
συμβάν και ξεχύθηκαν τα σπλάχνα από την κοιλιά του επονομαζόμενου «Ιού-
δα», θεωρούνταν, κατά κοινή ομολογία, ο καταλληλότερος αγρός με το κα-
ταλληλότερο χώμα, που του πούλησε ο άντρας με το ένα μάτι, για να μπορεί 
να καταγίνεται με την αγαπημένη του κεραμουργία. Γιατί, ως «κεραμέας» 
που ήταν, δηλαδή κεραμοποιός, δεν μπορούσε παρά να λάβει υπόψιν του την 
εύστοχη παρατήρηση του απόστολου Μ… ότι εκλήθη ο αγρός εκείνος αγρός 
αίματος έως της σήμερον.

Έπρεπε, ωστόσο, να σκεφτεί τι θα καλλιεργούσε σ’ αυτό το χωράφι για κα-
μουφλάζ. Πατάτες, μήπως, ή καλαμπόκι; Πολύ γρήγορα και πάλι αποφάσισε 
ότι έπρεπε να πάρει το ρίσκο και να βάλει πατάτες, αφού ο πατατόσπορος 
θέλει γόνιμο και αφράτο χώμα, και είναι, επίσης, καλλιέργεια που κυριαρχεί 
τον χειμώνα. Τον χειμώνα, στην γύρω περιοχή, δεν υπήρχαν μάτια για να τον 
δουν. Αραιά και που περνούσε κανένας κυνηγός, ζωσμένος με φυσίγγια στο 
στήθος και το τουφέκι του να κρέμεται στην πλάτη, σημαδεύοντας μπεκάτσες, 
κοτσύφια και τσίχλες. 

Λαμπρά. Τα είχε σκεφτεί όλα λαμπρά. Θα προμηθεύονταν μικρού μεγέθους 
σπόρο, ώστε να μην χρειάζεται μετά να τον τεμαχίσει. Θα τον αγόραζε δεκα-
πέντε μέρες, τουλάχιστον, πριν την σπορά, για να προλάβει αυτός να βγάλει 
φύτρα ένα με ενάμιση εκατοστό μέχρι να τον φυτέψει. Θα τον φύτευε, έπειτα, 
σε βάθος δεκαπέντε με είκοσι εκατοστά, με αποστάσεις εβδομήντα και ογδόντα 
εκατοστά μεταξύ των γραμμών, καθώς και τριάντα με τριάντα πέντε εκατοστά 
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μεταξύ των φυτών. Τέλος, θα φύτευε τον σπόρο στα τέλη του καλοκαιριού, για 
να μπορεί στη συνέχεια να πάρει τη σοδιά του γύρω στις αρχές του χειμώνα. 
Έτσι θα είχε κάθε λόγο να επισκέπτεται τον αγρό αίματος χειμωνιάτικα και 
να μαζεύει το, υψηλής θρεπτικής αξίας, φυτό που θα είχε φυτέψει...
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Όταν γύριζε στις μέρες εκείνες στο οικοτροφείο που είχε μεγαλώσει, με τις 
καλόγριες να σηκώνουν τα μάτια τους στον ουρανό, λες και βλέπανε το άστρο 
της Βηθλεέμ, και τα αναμμένα κλαδιά στο τζάκι να γεμίζουν με κάπνα την 
τραπεζαρία όπου καθόταν τα μικρά παιδιά το μεσημέρι και το βράδυ για να 
πάρουν το φαγητό τους, αισθανόταν τότε μια δίνη να τον παρασέρνει - παρά 
το ότι είχανε περάσει χρόνια - να πιέζει με δύναμη το σώμα του, και η ψυχή 
του να βουλιάζει μέσα στο μαύρο, προχωρώντας ψηλαφητά και απλώνοντας 
τα χέρια, όπως όταν παίζει κανείς τυφλόμυγα και έχει τα μάτια του δεμένα 
με σκούρο πανί.

Η πρώτη του αντίδραση ήταν ν’ ακουμπήσει το χέρι πάνω στο πόδι του και, 
ύστερα, ν’ ανηφορίσει αυτό ανάμεσα στα σκέλια. Τ’ αυτιά του γέμισαν αίφνης 
από βουητό και το αίμα στις φλέβες του μαίνονταν μέσα από τυμπανοκρου-
σίες που δημιουργούσαν οι δυνατοί χτύποι της καρδιάς του. Πού βρισκόταν; 
Σε βάρκα; Του ερχόταν να κάνει εμετό, σαν να είχε θαλασσοταραχή, όσο δι-
αρκούσε αυτή η διαδικασία. Τι λογής ήταν η μυρωδιά που αναδύονταν; Μυ-
ρωδιά ζούγκλας; Μυρωδιά ζώου; Τα μάτια γουρλωμένα και το στόμα του να 
χάσκει ορθάνοιχτο, όπως ένα ψάρι στη γυάλα του. Μόλις ερχόταν η εκτόνωση 
και πεταγόταν το παχύρευστο υγρό, η πλάτη του τιναζόταν σαν να είχε φάει 
κλοτσιά στο καλάμι. Κι αυτό γινόταν κάθε φορά που επέστρεφε στις αναμνή-
σεις της παιδικής του ηλικίας, λαξευμένες, πλέον, με τη σμίλη του χρόνου και 
τη φθορά της καθημερινότητας.

Κοίταξε γύρω του και, επιτέλους, κατάλαβε πού βρισκόταν. Οι καμπάνες 
χτυπούσαν όλες μαζί, αναγγέλλοντας τη γέννηση του Κυρίου. Κοίταξε το ρολόι 
που φορούσε στο χέρι του. Οι δείκτες έδειχναν πέντε και μισή το πρωί. Εδώ 
και μία ώρα ήταν ξυπνητός εξαιτίας ενός εφιάλτη που είχε δει, απ’ αυτούς που 
τον «θυμόταν» κάθε που έφταναν τα Χριστούγεννα. Έβλεπε ένα αυτοκίνητο 
να τον προσπερνά με μεγάλη ταχύτητα, πατώντας ο οδηγός του με μανία το 
κλάξον. Αυτός έχανε την ισορροπία του, προχωρώντας στο πεζοδρόμιο, και 
έπεφτε στις ρόδες. Περνώντας το αυτοκίνητο από πάνω του, τα σπλάχνα του 
ξεχύνονταν από την κοιλιά του πάνω στη βρεγμένη άσφαλτο, και το οδόστρωμα 
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γέμιζε ξαφνικά από ένα κίτρινο παχύρευστο μείγμα που δεν ήταν το σπέρμα 
του αλλά τα έντερά του. Έβλεπε το ασπράδι των ματιών του να έχει χυθεί κι 
αυτό πάνω στην άσφαλτο, το στόμα του να έχει γεμίσει από γυμνοσάλιαγκες 
που κολλούσαν αηδιαστικά πάνω στα δόντια του και δεν του επέτρεπαν να 
μιλήσει, και τα χέρια του να κείτονται κομμένα σύριζα από τους ώμους του...

— Ξέρετε ποιος είμαι; ρωτούσε και ξαναρωτούσε εναγωνίως, αλλά δεν βρι-
σκόταν κανένας γύρω του για να του απαντήσει.

Έτσι, παρόλο που υπήρχε μες στο όνειρό του, παρόλο που παρακολουθούσε 
τον εαυτό του μες στο όνειρό του, δεν ήταν σίγουρος, ωστόσο, για την ύπαρξή 
του, στην πραγματικότητα. 

— Ξέρετε ποιος είμαι; ούρλιαζε. Θέλετε να μάθετε ποιος στ’ αλήθεια είμαι; 
Μου φέρνετε αηδία όλοι σας! Σας σιχαίνομαι! Είστε βρώμικοι και σιχαμεροί 
σαν χορταριασμένοι, εγκαταλελειμμένοι τάφοι!

Μετά, εμφανιζόταν από το πουθενά ένα παιδί. Ένα μικρό αγόρι, που φο-
ρούσε στο κεφάλι του ένα κόκκινο πανί, και, με το χέρι μετέωρο, έμπηγε τα 
γέλια. Δίπλα του στεκόταν ένας ιερέας που όλο και πλησίαζε με αργό και στα-
θερό βηματισμό. Ο εφημέριος φαίνεται πως έκανε κήρυγμα στο μικρό αγόρι, 
γιατί αυτό, κάπου-κάπου, σταματούσε να γελάει, σοβάρευε και κουνούσε το 
κεφάλι συγκαταβατικά.

Παρά το κήρυγμα, φτάνοντας στο σημείο του ατυχήματος, το βλέμμα και 
των δύο πρωταγωνιστών της νυχτερινής του φαντασίωσης έπεσε επάνω του, 
διαπιστώνοντας ότι το ασπράδι μέσα στις κόγχες των ματιών του είχε παρα-
χωρήσει τη θέση του στο αίμα. Ένα αίμα, πηχτό και σκούρο, που ξερνούσε 
κατάμουτρα ο απύθμενος θυμός του...
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Ξαφνικά δεν ήξερε τι να κάνει. Ένιωθε έναν πολύ δυνατό πόνο ανάμεσα στα 
μάτια. Όλα στριφογυρνούσαν γύρω του και στροβιλίζονταν. Σ’ αυτή την ανεμο-
δούρα, τι ελπίδες είχε να κρατηθεί όρθιος στα πόδια του και να μην σωριαστεί 
στο πάτωμα; Θα ερχόταν, άραγε, και οι χωροφύλακες να τον πάρουν σηκωτό;

Από τον επαρχιακό δρόμο έφτανε κάπου-κάπου ο θόρυβος από κανένα ξε-
χασμένο αγροτικό αυτοκίνητο που επέστρεφε με την καρότσα γεμάτη ξύλα για 
τον χειμώνα. Αφέθηκε να πέσει στην πολυθρόνα, στην οποία καθόταν συνήθως 
τ’ απογεύματα για να δει τηλεόραση και να χαλαρώσει, πίνοντας το κονιάκ 
του και τρώγοντας ξηρούς καρπούς. Παρά την κούραση που αισθανόταν στα 
μέλη του, ο φόβος αποτελούσε το κυρίαρχο συναίσθημα που τον κυρίευε τούτη 
την ώρα. Στο βάθος του τζακιού, η θράκα σιγόκαιγε. Από το πρωί, τίποτα δεν 
του πήγαινε καλά. Δεν είχε, ωστόσο, όρεξη να πεθάνει, κι έτσι, ξεγλιστρώντας 
από τις άσχημες σκέψεις, σηκώθηκε και πήγε μέχρι την κουζίνα για να πάρει 
ένα μαχαίρι. Αυτό το μαχαίρι είχε ιδιαιτέρως κοφτερή λεπίδα και το χρησιμο-
ποιούσε όταν ήθελε να κόψει σε λεπτές φέτες το λάχανο που χρησιμοποιούσε 
για σαλάτα ή για να το μαγειρέψει με χοιρινό κρέας. Είχε διατελέσει μάγει-
ρας στο στρατό και από τότε τού είχε μείνει το «δαιμόνιο» του μαγειρέματος. 
Αν και εργένης, απέφευγε το έτοιμο φαγητό και προτιμούσε να μαγειρεύει 
καθημερινά, διατηρώντας μια ποικιλία εδεσμάτων μέσα στην εβδομάδα. Οι 
συγχωριανοί του τον χαρακτήριζαν «νοικοκύρη», και δεν είχαν άδικο. Ήταν 
άνθρωπος της τάξης και της ηρεμίας. Απέφευγε, όπως ο διάβολος το λιβάνι, 
τον συνωστισμό, την οχλοβοή και το καφενείο, προτιμώντας να μένει μόνος 
του και δίνοντας στον εαυτό του το απόλυτο αντίδοτο στην καθημερινότητά 
του, που ήταν η ενασχόλησή του με την κεραμική. Κι αυτό γιατί, πέρα από 
«νοικοκύρης», ήταν και ο «κεραμεύς» του χωριού, που έπλαθε την λάσπη, 
της έδινε μορφή στον τροχό, και δημιουργούσε αντικείμενα που ύστερα τα 
πουλούσε για να βιοποριστεί.

Όταν τα κεραμικά του έβγαιναν στο φως από τη φωτιά του καμινιού, ένας 
άλλος κόσμος ανοίγονταν μπρος στα μάτια του. Αυτόν τον κόσμο τον έβλεπε 
στα διαφορετικά είδη πηλού που χρησιμοποιούσε, στους ποικίλους τρόπους 
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γυαλώματος που επέλεγε, καθώς και στην πλατιά γκάμα αντικειμένων που 
δημιουργούσε. Ήταν ένας αποκλειστικά δικός του κόσμος. Σχεδόν μαγικός. 
Άλλωστε, ο πηλός, από μόνος του, είναι ένα ζωντανό υλικό με πολλά «πρό-
σωπα». Η ζωή του δεν είχε ποτέ πολλά πρόσωπα. Είχε ένα, κι αυτό ήταν το 
«σκληρό» πρόσωπο. Από μικρό παιδί, και μετά που μεγάλωσε, δεν του δόθηκε 
ποτέ η δυνατότητα να πλάσει και να δώσει τη μορφή που ήθελε στα όνειρά του, 
τις κρυφές και φανερές επιθυμίες του. Ίσως μόνο όταν... Πάντως, μία ήταν η 
αλήθεια. Ότι το κομπολόι με τις όμορφες και πολύχρωμες χάντρες θα έμενε 
ένα κατάλοιπο τραύματος υποσυνειδήτου. Κι αυτό γιατί, πολύ απλά, μέχρι το 
τέλος, οι χάντρες θα παρέμεναν λίγες, μαύρες και κακόγουστες... 
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Πώς είχε πει στο αγόρι που ήρθε στο εργαστήρι του ότι θα του μάθαινε τις 
βασικές τεχνικές κατασκευής του πηλού; Πού βρήκε το θάρρος για να κάνει 
κάτι τέτοιο; Φαίνεται πως το αγόρι με το «ιδιαίτερο» βλέμμα είχε δει, λίγες 
μέρες πιο μπροστά, κάποιες φωτογραφίες από τα αρχαία κεραμικά δοχεία και 
τα αγαλματίδια που είχε «ανεβάσει» εκείνος στον λογαριασμό του στο insta-
gram και αισθάνθηκε, με την πρώτη, ενδιαφέρον για τα χειροποίητα αντικεί-
μενα. Ωστόσο, δεν αγόρασε τίποτα εκείνη την ημέρα. Μονάχα τον ρώτησε:

— Μπορείτε να με μυήσετε στην τέχνη της κεραμικής;
Τότε αυτός, έκπληκτος, απάντησε:
— Μέχρι σήμερα έφτιαχνα πράγματα στον τροχό. Ποτέ δεν φαντάστηκα 

ότι...
— Θα με μυήσετε; επέμεινε το αγόρι.
— Δεν σ’ έχω δει εδώ. Πού μένεις;
— Σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Αρχαιολογίας.
— Και πώς θα σου διδάξω την κεραμική; Θα παρατήσεις τις σπουδές σου;
— Σχεδόν τις τελείωσα. Μου μένουν δυο μαθήματα και παίρνω πτυχίο.
— Έχω φτιάξει όλα τα πιάτα, τα μπολ και τα ποτήρια που χρησιμοποιώ στο 

σπίτι μου. Γλάστρες, βάζα κι αυτό το επιτραπέζιο σκάκι που βλέπεις στον πάγκο.
— Είναι αρκετά. Υπάρχει κάποιο ξενοδοχείο εδώ κοντά για να κλείσω δω-

μάτιο;
— Έχεις αυτοκίνητο;
— Όχι.
— Πώς ήρθες;
— Με το τρένο ως ένα σημείο και μετά με λεωφορείο.
— Έχει μια πανσιόν στα πέντε χιλιόμετρα από το χωριό. Δεν ξέρω όμως αν 

λειτουργεί τον χειμώνα.
— Τότε... Μήπως θα μπορούσατε εσείς;
— Για... Για πόσες μέρες;
— Δεν το ‘χω σκεφτεί. Και δεν νομίζω ότι μπορώ και να το προβλέψω, απά-

ντησε το αγόρι, χαμογελώντας αμυδρά.
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— Για δυο βδομάδες. Μπορώ.
— Ευχαριστώ, είπε και έκανε να φύγει.
— Πού πας;» έτρεξε τρομαγμένος πίσω του, βλέποντας τον νεαρό να ‘χει 

φτάσει σχεδόν στην έξοδο
— Θα έρθω ξανά την Παρασκευή. Δεν έχω φέρει μαζί μου ρούχα. Ήθελα 

πρώτα να δω αν συμφωνείτε. Και μετά.
— Τι θα πω..., σταμάτησε λιγάκι και έφερε στο νου του την Μεγάλη Πα-

ρασκευή και την έσχατη αγωνία του Κυρίου στον Κήπο των Ελαιών. Τι θα πω 
στους χωριάτες, αν με ρωτήσουν; Είναι πιο σκληροί κι από την πέτρα, είπε 
και χαμήλωσε τα μάτια του στο χώμα.

— Να τους πείτε ότι είμαι ο γιος σας. Αυτό θα τους μαλακώσει, απάντησε 
το αγόρι και, γυρίζοντας την πλάτη του, χάθηκε στο μισοσκόταδο.

«Πρέπει να είσαι παρών και να εστιάζεις τις σκέψεις σου στο υλικό που 
κρατάς στα χέρια σου». Αυτό θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα ‘λεγε την Πα-
ρασκευή που θα τον ξανάβλεπε. Και θα συνέχιζε: «Η κεραμική είναι μια μορ-
φή διαλογισμού. Αποσύνδεσε το μυαλό σου και χαλάρωσε». 

Όμως... Πόσο πολύ ή πόσο λίγο μπορείς να πεις τούτα τα λόγια στον... γιο 
σου; Αναρωτήθηκε. Στην πραγματικότητα, τα ‘χε εντελώς χαμένα. Γιατί... 
αρχάριος ή προχωρημένος. Δεν έχει καμία σημασία. Το αγόρι είχε ΄ρθεί σ’ 
αυτόν για μια...

«Ο καθένας χρειάζεται μια ταυτότητα» σκέφτηκε, στα λίγα λεπτά που του 
αναλογούσαν για να δώσει μια απάντηση στον ίδιο του τον εαυτό.

Κι αυτό γιατί, όπως όλα έδειχναν, το παράξενο αγόρι, μια τέτοιου είδους 
«ταυτότητα» αναζητούσε...
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Το σκυλί του αλυχτούσε ασταμάτητα μέσ’ τη νύχτα. Εκείνος είχε μείνει στο 
κρεβάτι τρεις μέρες και δεν έλεγε να σηκωθεί. Πήγαινε μόνο στην τουαλέ-
τα και ξαναγυρνούσε. Πότε - πότε τον έπαιρνε ο ύπνος, και την υπόλοιπη 
ώρα κοιτούσε τις κηλίδες στο ταβάνι του δωματίου του, μασουλώντας κα-
νένα ξεροκόμματο, απλώς και μόνο για να μην λιποθυμήσει απ’ την πείνα. 
Κατά διαστήματα, με τα χέρια του σκέπαζε το πρόσωπό του και ξεσπούσε 
σε λυγμούς... 

— Σκότωσέ με! Σκότωσέ με! Έτσι θα πάμε μαζί κι οι δύο στην κόλαση! επα-
ναλάμβανε στον εαυτό του, κάθε που οι λυγμοί τον έπνιγαν και τράνταζαν το 
πλατύ του στήθος.

Την τέταρτη μέρα σηκώθηκε απ’ το κρεβάτι και πήγε στην αποθήκη. Πήρε 
την καραμπίνα του και ανέβηκε τα ξύλινα σκαλιά για να επιστρέψει στο δω-
μάτιο, κρατώντας το όπλο όπως έναν βαρύ σταυρό που τον είχε φορτωθεί ο 
«μελλοθάνατος» στους ώμους του. Τον εναπόθεσε στο κρεβάτι, βλασφημώντας:

— Θα σε σκοτώσω άθλιο, σατανικό πλάσμα! Θα σε σκοτώσω! ούρλιαξε 
και χτύπησε με μανία το κεφάλι του, δυο-τρεις φορές, πάνω στην μεταλλική 
ντουλάπα. 

Όταν είδε το αίμα να κυλάει από το μέτωπό του και να πέφτουν μικρές 
σταγόνες στο πάτωμα, ούρλιαξε ακόμη πιο πολύ:

— Θα σε σκοτώσω!
Κάτι κυλίστηκε καταμεσής του διαδρόμου, βήματα ακούστηκαν να ανε-

βαίνουν βιαστικά τα ξύλινα σκαλοπάτια, και το αγόρι, βλέποντας τη σκηνή, 
έπεσε επάνω του σαν παίκτης του ράγκμπι...

— Τι πάτε να κάνετε; φώναξε, κι έτσι όπως τίναζε τα χέρια του δεξιά κι 
αριστερά, του έδωσε, χωρίς να το θέλει, μια δυνατή μπουνιά που έκανε τον 
άντρα να σωριαστεί πάνω στα ανάκατα σεντόνια.

Πέρασαν ένα-δυο λεπτά για να συνειδητοποιήσει ο κεραμοποιός τι είχε 
συμβεί. Το αγόρι είχε επιστρέψει, αλλά είχε φέρει μαζί του, αυτή τη φορά, 
και τις αποσκευές του.

— Ευτυχώς πρόλαβα, είπε ξέπνοα. Πρέπει να κάνετε κουράγιο, ό,τι κι αν 
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σας έχει συμβεί. Η ζωή είναι όμορφη, συμπλήρωσε και έβγαλε ένα μαντήλι 
από την τσέπη του παντελονιού του, για να σκουπίσει το αίμα που είχε σκα-
λώσει στα χείλη του άντρα και στο πηγούνι του.

Τότε ήταν που αυτός ξέσπασε σε ακόμη πιο πνιγερούς λυγμούς. Του φαινό-
ταν αδιανόητο αυτό που μόλις είχε συμβεί. Το «θύμα» είχε γίνει σωτήρας του, 
τον είχε κλείσει μέσα στη νεανική αγκαλιά του και προσπαθούσε να τον βοηθή-
σει να κουνήσει λιγάκι τα πόδια του, για να μπορέσει να τον σηκώσει όρθιο...

— Μια ακόμη προσπάθεια, σας παρακαλώ. Μην κλαίτε. Θα τα καταφέρε-
τε. Είμαι σίγουρος.

Έβαλε τα χέρια του κάτω από τις μασχάλες του άντρα και προσεχτικά τον 
σήκωσε όρθιο. Αυτό το αγόρι δεν θύμιζε μελλοντικό αρχαιολόγο αλλά φυ-
σικοθεραπευτή, που είναι εξοικειωμένος στο να σηκώνει ηλικιωμένους από 
κρεβάτια οίκων ευγηρίας. Ωστόσο, ο ίδιος, στην ηλικία των εξήντα ετών, δεν 
ένιωθε ούτε και ήταν ακόμη ηλικιωμένος.

— Είστε καλύτερα; Μπορείτε να προχωρήσετε; τον ρώτησε, μόλις τα πόδια 
του άντρα πάτησαν στο ξύλινο πάτωμα.

— Ναι. Μπορώ.
— Ξέρετε..., το αγόρι κοίταξε την καραμπίνα που κείτονταν πεσμένη κάτω. 

Απεχθάνομαι τα όπλα.
— Θα την πάμε στην αποθήκη.
— Πάντως... Μην το ξανακάνετε αυτό στον εαυτό σας. Εσείς, ένας τόσο δη-

μιουργικός άνθρωπος, είπε ο νεαρός με μια υιική συμπάθεια προς την καλλι-
τεχνική ιδιότητα του κεραμοποιού που έφερε ο άντρας που είχε απέναντί του.

— Λυπάμαι... Για το θέαμα, απάντησε εκείνος με ντροπαλοσύνη.
— Συμβαίνουν κι αυτά. Τώρα... Θα σας πιάσω λιγάκι για να κατέβουμε 

μαζί τις σκάλες, είπε ο νεαρός, με την απαλή φωνή του, που έβγαινε από δυο 
λεπτά βελούδινα χείλη.

Ο κεραμοποιός τον κοίταξε καλά μέσα στα μάτια, πριν του δώσει το μπρά-
τσο του, και είδε στην αγνή ματιά του αγοριού ό,τι δεν είχε δει για χρόνια στα 
μάτια τόσων και τόσων ανθρώπων που είχαν περάσει απ’ τη ζωή του. Το αγό-
ρι έσφιξε το μπράτσο του άντρα, χαμογελώντας, χωρίς να πει τίποτα, και τον 
βοήθησε να κατέβει τα σκαλιά...
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Το πέρασμα από την άβυσσο στην «πεδιάδα του φωτός και της χαράς» ήταν 
για εκείνον ένα βασανιστικό καθημερινό διάβημα με πολλά σκουντήματα 
και σπρωξίματα σε κάμποσες ανθρωπο-ουρές μπροστά από καταστήματα 
ασφυκτικά γεμάτα. Όσο και να βιάζονταν οι πελάτες, όσο και να βιάζονταν 
κι ο ίδιος, και να αδημονούσαν να έρθει η σειρά τους, μόλις έφταναν στο 
ταμείο, είχαν, πάντα, την αίσθηση, όλοι μαζί αλλά και καθένας ατομικά, 
ότι εξαπατήθηκαν αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων που είχαν 
βάλει στο καλάθι τους και την τιμή τους.

Αυτός ο νεαρός φοιτητής Αρχαιολογίας, ακόμη κι αν θύμιζε «πεδιάδα 
του φωτός και της χαράς», δεν έπαυε, την ίδια στιγμή, να μυρίζει απάτη κι 
αποπλάνηση, όπως η μη-χρηστή διοίκηση ενός καταστήματος και τα «υπερ-
τιμημένα» προϊόντα που αυτό πουλάει. Του είχε κυριολεκτικά σφηνωθεί 
στο μυαλό ότι το αγόρι τον είχε πλησιάσει, με πρόσχημα την αγάπη για την 
κεραμική, μόνο και μόνο για να τον αποπλανήσει και να πάρει «κάτι» από 
εκείνον. Τώρα, τι θα μπορούσε να είναι αυτό το «κάτι»; Το ήξερε «αυτός», 
δηλαδή το αγόρι, και η ψυχή του. Θα μπορούσε να είναι από χρήματα μέ-
χρι... Ναι, μέχρι και την ίδια του τη ζωή!

Δεν είχε σκοπό ν’ αφεθεί στη γητειά του νεαρού. Ακόμη κι αν η νεανική 
αγκαλιά του μύριζε ρίγανη και δυόσμο, την ώρα που προσπαθούσε να τον 
σηκώσει όρθιο από το κρεβάτι, μαζί και με το χνώτο του που έπεφτε επάνω 
του και τον τύλιγε αισθησιακά, η ματιά του, ωστόσο, έκρυβε την «ανάλγη-
τη πτυχή» του χαρακτήρα του. Κι αυτό γιατί δεν μπορεί ένας νέος είκοσι 
τριών ετών να πλησιάζει έναν εξηντάχρονο, χωρίς να έχει μια «δεύτερη 
σκέψη» στο μυαλό του για εκείνον, παρά μόνον την άδολη αγάπη του για 
την κεραμική! Αυτό ήταν αδύνατον!

Όποιος ασχολείται με την κεραμική, ξέρει πολύ καλά ότι το αποτέλε-
σμα δεν είναι, όλες τις φορές, βέβαιο. Όπως, άλλωστε, και στη ζωή. Εκεί 
που παίρνεις χώμα και νερό και τα ζυμώνεις για να τους δώσεις μια μορ-
φή, εκεί και συνειδητοποιείς ότι έφτιαξες μια φόρμα που δεν έχει, όμως, 
καμία χρήση! Ακόμη κι αν έπαιρνε στα χέρια του αυτόν τον νεαρό, σαν να 
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ήταν λάσπη που την έπλαθε, τι σχήμα θα μπορούσε να του δώσει; Αυτός 
ο νεαρός δεν ήταν ούτε βοηθός του ούτε υπάλληλός του για να τον φέρει 
«στα νερά» του. Δεν θα ασκούσε ποτέ το επάγγελμα του κεραμοποιού. Θα 
γινόταν αρχαιολόγος. Θα καταγίνονταν με ανασκαφές και αρχαία ευρήμα-
τα. Το άλλο, επίσης, που τον βασάνιζε ήταν ότι το εργαστήρι του δεν ήταν 
πεδίο πειραματισμού, αλλά χώρος προσωπικός, αποκλειστικά δικός του. 
Με ποιο δικαίωμα αυτός ο νεαρός θα έμπαινε ανάμεσα στα πόδια του, θα 
λέρωνε τα χέρια του με την δική του λάσπη, θα φορούσε τα δικά του φθαρ-
μένα πουκάμισα και θα μάθαινε πώς από μια μάζα χώματος φτάνουμε σ’ 
ένα αποτέλεσμα; Δεν ήταν σε θέση να τον οδηγήσει, σαν δάσκαλος, σ’ αυτό 
το αποτέλεσμα. Φοβόταν να τον οδηγήσει σ’ αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί... 
Αν έφταναν, κάποια μέρα, σ’ αυτό το αποτέλεσμα, θα του ήταν τότε πολύ 
δύσκολο να τον αποχωριστεί...

— Να τους πείτε ότι είμαι γιος σας. Αυτό θα τους μαλακώσει.
Του είχε πει ο νεαρός για να διασκεδάσει τους φόβους του, όταν εκείνος 

του εκμυστηρεύτηκε ότι οι χωριάτες δεν θα καλο-έβλεπαν αυτή τη «συνερ-
γασία». Αλλά και πάλι. Αν τους έλεγε ότι αυτό το αγόρι είναι γιος του, θα 
έριχνε, προς στιγμήν, στάχτη στα μάτια τους. Μόλις, όμως, ερχόταν η ώρα 
του «αποτελέσματος», και τα μαθήματα κεραμικής έφταναν στο τέλος, το 
πράγμα λίγο θα άλλαζε. Φοβόταν τον αποχωρισμό. Φοβόταν τη μοναξιά. 
Φοβόταν το τέλος. Και απεχθάνονταν, επίσης, τις φήμες και τα κουτσομπο-
λιά, που θα ήθελαν τον «γιο του», στο τέλος, να τον εγκαταλείπει και να 
φεύγει! Τι θα έλεγε τότε σ’ αυτόν τον άθλιο περίγυρο; Φτάνει που υπήρχε 
στη μέση κι εκείνο το χωράφι με τις πατάτες... Όχι. Δεν ήθελε άλλες φασα-
ρίες. Ενώ είχε πει στον νεαρό ότι θα μπορούσε για «δύο εβδομάδες», έπρεπε 
τώρα να βρει μια δικαιολογία και να τον στείλει πίσω στη Θεσσαλονίκη, στο 
πανεπιστήμιο, στο τμήμα Αρχαιολογίας και στις νεανικές του συντροφιές. 

Έτσι, μόλις στάθηκε, όρθιος, πατώντας στα δυο του πόδια και δίνοντας 
το μπράτσο του στον νεαρό, όντας αδύναμος, για να τον βοηθήσει να κατέ-
βουν μαζί την ξύλινη σκάλα που οδηγούσε απ’ το υπνοδωμάτιο στο σαλόνι 
του σπιτιού του, ο «κεραμεύς» είπε:

— Λυπάμαι. Αυτό που ζητάς δεν γίνεται.
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Η μυρωδιά του λερωμένου πουκάμισου του κεραμοποιού, που μασούσε τα 
λόγια του από την ταραχή του, αλλά και η μυρωδιά του ξύλου μασίφ, σαν 
τον μπουφέ που είχε το οικοτροφείο, έκανε τα μάτια του νεαρού φοιτητή 
της Αρχαιολογίας να βουρκώσουν στη στιγμή, μόλις πάτησαν οι δυο άντρες 
και το τελευταίο σκαλί της ξύλινης σκάλας. Ενώ κρατούσε ακόμη το μπρά-
τσο του κεραμοποιού, για να μην πέσει αυτός κάτω από την αδυναμία, το 
αγόρι άρχισε να κλαίει, κουνώντας το κεφάλι του πάνω-κάτω και λέγοντας:

— Πρέπει να κλάψω, λοιπόν, για να με καταλάβετε; Στ’ αλήθεια... Αυτό 
θέλετε να δείτε από μένα; Να κλαίω μπροστά σας; Για να με καταλάβετε;...

Φυσούσε τη μύτη του και έδειχνε αξιολύπητος. Όμως, ο νεαρός είχε 
προετοιμαστεί και γι’ αυτό το «ενδεχόμενο». Της λύπησης. Γιατί, πού πη-
γαίνει ένας άνθρωπος, όταν δεν ανήκει πια πουθενά; Μια σκέψη έχει μόνο 
στο νου του. Να πιέσει τον εαυτό του, να μικρύνει, να μαζευτεί αξιοθρήνη-
τα, και έτσι να χωρέσει κάπου. Ακόμη και στο σπίτι ενός κεραμοποιού. Η 
ανάμνηση της μυρωδιάς ενός σάντουιτς με μορταδέλα, ενός ξύλου μασίφ... 
Όλα έπρεπε να επιστρατευτούν, τούτη την ώρα, σ’ αυτό το δράμα, για να 
κυλήσουν εύκολα τα δάκρυα από δυο γοητευτικά μάτια.

— Πεινάω, είπε το αγόρι, μετά από λίγο, μέσα στα αναφιλητά του, όπως 
υπαγόρευε στον ηθοποιό το σενάριο.

Ο «κεραμεύς», αν και άθεος, ήταν τώρα σχεδόν σίγουρος ότι, σε περι-
πτώσεις σαν και τη δική του, επεμβαίνει, στο τέλος, ο Χριστός, φτύνοντας 
πάνω στα βλέφαρα των «απίστων», αφού πρώτα τα έχει πασαλείψει με 
λάσπη και ξεπλένοντάς τα ύστερα με νερό, για να μπορέσουν αυτοί να 
«δουν». Έτσι κι εκείνος είδε. Είδε, ξαφνικά, το ορφανό αγόρι που ήταν ο 
ίδιος του στο οικοτροφείο που τον είχαν εγκαταλείψει οι δικοί του. Είδε τη 
μοναξιά του. Τον φόβο του. Τις αγωνίες μιας χαμένης παιδικότητας. Όλα 
αυτά ήταν σαν να είχαν χύσει ένα καυστικό υγρό στα μάτια του, κάνοντάς 
τον να βουλιάζει για χρόνια στον κόσμο της σκιάς τους. Αυτό το αγόρι, που 
έτρεφε αγάπη για την τέχνη της κεραμικής και είχε έρθει απρόσμενα κοντά 
του, ήταν θεόσταλτος για να τον βοηθήσει να «δει» ξανά τον κόσμο, δίχως 
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σκιές, φόβους και αποστροφή. Κι αυτός τι είχε κάνει, ως «αντάλλαγμα»; 
Είχε κάνει τον νεαρό φοιτητή από τη Θεσσαλονίκη να κλαίει μπροστά του!

Η μυρωδιά της σκαμμένης γης και των λουλουδιών. Η μυρωδιά ενός 
σάντουιτς. Η μυρωδιά των επίπλων του. Η μυρωδιά της ξεραμένης λάσπης 
πάνω στο λερωμένο του πουκάμισο. Πόσες μυρωδιές, αίφνης, άρχισαν να 
κατακλύζουν τα ρουθούνια του. Είχε αρχίσει να «οσφραίνεται», και πάλι, 
τη ζωή. Η μυρωδιά αυτού του αγοριού...

Έβαλε το χέρι του πάνω στον νεανικό ώμο και, κοιτάζοντας στο περ-
βάζι του παραθύρου μια πατάτα, από τον «αγρό» του, που την είχε βάλει 
να μισοπνίγεται μέσα σ’ ένα βαζάκι με νερό, είπε λιγάκι σαν μετανιωμένος 
πατέρας στον γιο του:

— Θα ετοιμάσω κάτι να φάμε. Μην κλαις.
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Αυτό ήθελε με όλες του τις δυνάμεις. Να καταλήξει σ’ έναν κόσμο που δεν 
θα υπάρχει τίποτα. Ούτε δρόμοι, ούτε σπίτια, ούτε αυτοκίνητα, ούτε πρόσω-
πα να τον βασανίζουν με το βλέμμα τους, κάθε που τα μάτια τους έπεφταν 
επάνω του. Μια νύχτα μονάχα. Μια αφέγγαρη νύχτα μ’ έναν φάρο. Αυτό 
επιθυμούσε! Και, μέσα στο πυκνό αυτό σκοτάδι, να τον οδηγεί η όσφρησή 
του, όπως έναν τυφλό. Τριγυρίζοντας δεξιά και αριστερά, όλο και να οσμί-
ζεται κάποιο ξεχασμένο ίχνος ζωής...

Πράγματι. Στο οικοτροφείο που μεγάλωσε, μια καλόγρια ερχόταν συχνά 
στο κρεβάτι του τη νύχτα και του κρατούσε το χέρι, όταν ήταν μικρό αγόρι, 
για να μην φοβάται και να κλείνει τα μάτια του. Αυτή η καλόγρια που κα-
θόταν στο προσκέφαλό του μέσα στο μισοσκόταδο, μύριζε λιβάνι, φτηνό 
σαπούνι και υγρασία. Του είχε μείνει η μυρωδιά της μέχρι και σήμερα που 
είχαν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Η καλόγρια τον είχε ακολουθήσει από 
τη μια ζωή στην άλλη. Γιατί, στην πραγματικότητα, ο κεραμοποιός είχε δύο 
ζωές. Η μία ήταν την εποχή στο οικοτροφείο, όταν ήταν παιδί, και η άλλη 
άρχιζε με τη ενηλικίωσή του και την αποχώρησή του από αυτό. Την θυμό-
ταν να λέει με την χαρακτηριστικά απαλή φωνή της:

— Ας ενώσουμε τώρα τα χεράκια μας, παιδιά, για να προσευχηθούμε 
στον Χριστό.

Η αλήθεια ήταν ότι τα χέρια του δεν τα ξαναένωσε για να προσευχηθεί 
σε κανέναν Χριστό. Τα χρησιμοποιούσε μόνον για να κάνει τα κεραμικά του 
και για να μαζεύει τις πατάτες που είχε σπείρει για καμουφλάζ στον αγρό... 
Με τα χρόνια, φανταζόταν την καλόγρια να έχει γίνει σαλιγκάρι. Μια έφερ-
νε την εικόνα της κοντά του και μια την απομάκρυνε, ώσπου, στο τέλος, 
αυτή θόλωσε ολότελα. Η μυρωδιά της έσβησε κι αυτή και αντικαταστάθη-
κε από την μυρωδιά απολυμαντικού, χορτόσουπας και βρόμικων ρούχων.

Στο μεταξύ, ούτε συγγενείς τού είχαν απομείνει. Γονείς δεν είχε που δεν 
είχε. Ούτε, όμως, αδέλφια ή καμιά θεία βρισκόταν στον ορίζοντα. Τυχερός 
ή άτυχος, ο απορφανισμός του ήταν απόλυτος! Ένας κοινωνικός λειτουργός 
τον είχε αναλάβει, μαζί με έναν ιερέα, μόλις πάτησε τα δέκα, και του έστελ-
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ναν γλυκά και δώρα κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Όταν ερχόταν για να 
τον παραλάβουν από το οικοτροφείο, άπλωναν το χέρι τους, λέγοντάς του:

— Καλημέρα Λούτσι. Ήρθαμε να σε πάρουμε για το αγρόκτημα. Η θεία 
Αλίντα σε περιμένει. Θα μείνεις μαζί της δυο βδομάδες στην εξοχή. Θα σου 
αρέσει.

Το «Λούτσι» ήταν το χαϊδευτικό του. Κανονικά τον έλεγαν Λουτσιάνο 
και ήταν ιταλικής καταγωγής. Στην Ελλάδα τον ξέβρασε ο πόλεμος, όπως 
και πολλά άλλα νεογέννητα. Έμαθε τα ελληνικά. Δεν αισθάνθηκε, όμως, 
ποτέ Έλληνας. Η μητέρα του και ο πατέρας του, αν και Ιταλοί, είχαν αγα-
πηθεί στην Ελλάδα και είχαν σκοτωθεί και οι δύο το ΄42. Όταν βρέθηκε στη 
χώρα του και στο καθολικό οικοτροφείο με τις καλόγριες, δεν μπορούσε να 
φανταστεί ότι θα εγκατέλειπε στα είκοσί του την Ιταλία για την Ελλάδα και 
θα αποφάσιζε να ζήσει στην χώρα που είχε γίνει αιτία να χάσει και τους δύο 
γονείς του. Βέβαια, βαθιά μέσα του, ήξερε ότι δεν έφταιγαν οι Έλληνες γι’ 
αυτό, αλλά η ματαιοδοξία των Ιταλών συμπατριωτών του.

Θυμόταν τα παπούτσια του να τρίζουν, καθώς διέσχιζε τον μακρύ διά-
δρομο του οικοτροφείου για να φτάσει στην έξοδο, μαζί με τον ιερέα και 
τον κοινωνικό λειτουργό. Θυμόταν το αυτοκίνητο που τον πήγαινε στο 
αγρόκτημα, σε κάθε στροφή του δρόμου, να λικνίζεται, και οι τρείς τους να 
τινάζονται σαν μέδουσες απ’ τα δερμάτινα καθίσματα. Θυμόταν τη «θεία 
Αλίντα», με το ηλιοκαμένο δέρμα της και τα καταγάλανα μάτια της, να τον 
υποδέχεται στην πόρτα του αγροτόσπιτου με δυο φιλιά τόσο δυνατά, που 
σαν δαγκωματιές άφηναν ένα ένοχο κόκκινο σημάδι πάνω στο τρυφερό 
του μάγουλο. Και δεν ήταν το μόνο σημάδι που είχε αφήσει η θεία Αλίντα 
επάνω του. Όταν τον έσφιγγε επάνω στο μισάνοιχτο μπούστο της και οι 
σφιχτοδεμένοι γοφοί της ελίσσονταν γύρω από την λεπτή λεκάνη του. Έτσι, 
όσο περνούσαν οι μέρες στο αγρόκτημα, είχε γίνει και η θεία Αλίντα ένα 
από τα όνειρα εκείνα στα οποία μπλέκονταν και η ξερακιανή φιγούρα της 
καλόγριας. Μόνο που η θεία Αλίντα δεν μύριζε λιβάνι, όπως η κακόμοιρη 
καλόγρια. Είχε μια άλλη μυρωδιά, εξ’ ολοκλήρου δική της. Και αυτή η μυ-
ρωδιά κυριαρχούσε πάνω στα στρογγυλά μαξιλαράκια, όλο δαντέλες και 
φεστόνια, κάθε που έσπρωχνε το προεφηβικό κορμί του να πέσει επάνω 
τους, κι ύστερα έγερνε κι εκείνη...
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Το δωμάτιο που του είχε παραχωρήσει ο κεραμοποιός ήταν μεγάλο, μ’ ένα 
κρύο κρεβάτι στη μέση, ένα τραπέζι και μια ντουλάπα. Το δάπεδο ήταν ξύ-
λινο και από το παράθυρο έβλεπε κανείς μια γέφυρα πάνω από τον επαρχι-
ακό δρόμο, η οποία, σχεδόν κάθε πρωί, δεν φαινόταν από την πυκνή ομίχλη 
που σκέπαζε τα πάντα στο πέρασμά της. Κάπου-κάπου, ξεπρόβαλε καμιά 
νταλίκα μαμούθ, από εκείνες τις θεόρατες που έμοιαζαν με φαντάσματα που 
πετάγονταν ξαφνικά μέσα από βρυχηθμούς κι ύστερα τις καταβρόχθιζε και 
πάλι η ομίχλη. Στο δωμάτιο επικρατούσε μυρωδιά τριαντάφυλλου, που σε 
ζάλιζε με την πρώτη που έμπαινες μέσα, ίσως για να μην πηγαίνει αμέσως 
το μυαλό σε άσχημες σκέψεις. Ο Λουτσιάνο, αυτός ο περίεργος «κεραμεύς» 
του χωριού, είχε φροντίσει το δωμάτιο - αλλά και όλο το υπόλοιπο σπίτι - 
να μυρίζει ηράνθεμο, για να κρύβει τη βρόμα μιας αλήθειας... Για τον φοι-
τητή, όμως, της Αρχαιολογίας, από τη Θεσσαλονίκη, ήταν γνωστό ότι τα 
μεγάλα κίτρινα και εντυπωσιακά άνθη του ηράνθεμου – τη μυρωδιά του 
οποίου αμέσως αντιλήφθηκε να πλανάται στον αέρα - κατά την αρχαιότη-
τα, αναμεμιγμένα με κρασί, πίστευαν οι πρόγονοί μας ότι εξημέρωναν ακόμα 
και τα άγρια θηρία. Κι αυτό γιατί η λέξη «ηράνθεμο» προέρχεται από τις λέ-
ξεις οίνος και θηρίο. Το διώροφο σπίτι διέθετε, επιπλέον, ένα κοτέτσι, μια 
ξυλαποθήκη και έναν λαχανόκηπο. Την ώρα που βασίλευε ο ήλιος και οι 
λιγοστές νταλίκες περνούσαν με αναμμένα τα δυνατά τους φώτα από τον 
επαρχιακό δρόμο, ο κεραμοποιός συνήθιζε να μαζεύει ντομάτες, τις οποίες 
μετά τις ψιλοέκοβε για να κάνει σαλάτα, και ύστερα έμπαινε στο κοτέτσι 
για να πάρει αυγά, που τα έβραζε και τα έκοβε κι αυτά μέσα στη σαλάτα.

Το κρύο αυτό απόγευμα του Δεκέμβρη, και ενώ ο φοιτητής, που απαντού-
σε στο όνομα Άλκης, λαγοκοιμόταν στον καναπέ του καθιστικού με ανοιχτή 
την τηλεόραση, άκουσε μια μύγα να ζουζουνίζει ενοχλητικά γύρω από τα 
αυτιά και τη μύτη του. Την έδιωξε με το χέρι του, αλλά αυτή ξαναήρθε κα-
ταπάνω του ακάθεκτη. Ο κεραμοποιός, βλέποντας τον νεαρό να προσπαθεί 
να απαλλαχθεί από τον ενοχλητικό «εισβολέα», άφησε κάτω το μαχαίρι 
της κουζίνας και πλησίασε κρατώντας μια εφημερίδα. Χτυπώντας δυνατά 
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την εφημερίδα πάνω στο τραπέζι, η μύγα άφησε την τελευταία της πνοή.
— Πολλές μύγες για χειμώνα, είπε ο νεαρός. Πολύ παράξενο δεν είναι 

αυτό το φαινόμενο;
Ο «κεραμεύς» δεν απάντησε. Πήγε πάλι στο νεροχύτη, πήρε το κουζι-

νομάχαιρο και συνέχισε την προετοιμασία του βραδινού που θα έτρωγαν 
οι δυο τους. Σε λίγες ημέρες ερχόταν τα Χριστούγεννα. Ο νεαρός δεν είχε 
σκοπό να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν τον έδιωχνε ο κεραμοποι-
ός από το σπίτι του, δεν θα το κουνούσε από δω. Στο μυαλό του, άλλωστε, 
κυριαρχούσε η σκέψη ότι ήταν σε «διατεταγμένη υπηρεσία» - ευτυχώς όχι 
εν παντί χρόνω και τόπω, αλλά για όσο θα παρέμενε στο χωριό. Συνέχισε, 
λοιπόν, λέγοντας:

— Λούτσι, δεν μου απάντησες.
Ο κεραμοποιός έλεγξε, για τελευταία φορά, τα μακαρόνια και τη σάλτσα 

που είχε ετοιμάσει και την περιέχυσε από πάνω, ανακατεύοντάς τα σχολα-
στικά. Ο νεαρός, που ένιωσε, προς στιγμήν, άσχημα να κοιτάζει αμέτοχος, 
σηκώθηκε από τον καναπέ, πλησίασε τον πάγκο και είπε:

— Μήπως, να βοηθήσω;
Τότε, ο άντρας γύρισε το κεφάλι του και τον κοίταξε. Το πρόσωπό του 

παρέμενε σοβαρό και, τις περισσότερες φορές, σχεδόν ανέκφραστο. Με 
την ίδια ανέκφραστη και ανόρεχτη χροιά στη φωνή, απάντησε:

— Θα με βοηθούσες, εάν δεν είχες τόσες απορίες.
— Μα... Δεν ρώτησα κάτι άλλο σήμερα. Απλώς... Για τις μύγες, είπε, με 

προσποιητή αμηχανία και αφέλεια, ο φοιτητής, κλείνοντας με την διπλω-
ματική ατάκα: Αν θέλεις, μου απαντάς.

Ο κεραμοποιός ακινητοποίησε για λίγα δευτερόλεπτα το βλέμμα του, 
κοιτάζοντας έντονα, μέσα στα μάτια, τον νεαρό, χωρίς να βγάλει λέξη από 
το στόμα του. Έπειτα γύρισε την πλάτη, πήρε τα πιάτα από τον πάγκο με 
την επιδεξιότητα ενός έμπειρου γκαρσόν, και, σαν να μην υπήρχε άλλος 
στο καθιστικό, τα ταχτοποίησε μόνος του προσεχτικά πάνω στο τραπέζι...
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Τελειώνοντας το φαγητό του, ο «κεραμεύς» άφησε κάτω το πιρούνι και 
στριφογύρισε το δάχτυλό του στο χείλος του ποτηριού, προσπαθώντας να 
κερδίσει χρόνο γι’ αυτό που επρόκειτο να πει. Ο φοιτητής συνέχισε να τρώει 
αμίλητος, αφού η παρατήρηση που του είχε γίνει πριν από λίγο «περί απο-
ριών» ήταν βούτυρο στο ψωμί του για να προσποιηθεί τον προσβεβλημέ-
νο νεαρό που σέβεται, θέλοντας και μη, τον αυταρχισμό ενός γηραιότερου 
άντρα, ο οποίος τυγχάνει να είναι και οικοδεσπότης του...

— Λοιπόν... Τι αποφάσισες; ρώτησε ο κεραμοποιός, λύνοντας, επιτέ-
λους, τη σιωπή του.

— Για ποιο πράγμα; 
— Θα μείνεις εδώ και τα Χριστούγεννα;
— Εάν... Εάν δεν δημιουργώ κάποιο πρόβλημα, απάντησε ο νεαρός δι-

στακτικά. Ή, ακόμη καλύτερα, «δήθεν» διστακτικά.
— Οι γονείς σου;
— Δεν θέλω να τους δω, είπε το αγόρι, χαμηλώνοντας τα μάτια, σύμφω-

να και με τις υποδείξεις ενός αόρατου σκηνοθέτη.
— Γιατί;
— Δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις με τον πατέρα μου και τη μάνα μου.
Ο κεραμοποιός στριφογύρισε το ποτήρι μέσα στα δάχτυλά του με μια 

νευρικότητα που θα μπορούσε να εκληφθεί και ως συγκίνηση, αυτή τη φορά
— Συγγνώμη... Για πριν... Μίλησα απότομα, ακούστηκε κάπως «σπα-

σμένη» η φωνή του.
— Δεν πειράζει, είπε ο νεαρός, κρυφά ενθουσιασμένος, που κατάφερε 

να πάρει, τόσο γρήγορα, τη ρεβάνς, σ’ αυτή τη σύντομη στιχομυθία!
Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν έπρεπε ν’ αφήσει να διαφανεί κάτι 

τέτοιο. Τον βόλευε να παραταθεί, όσο γινόταν περισσότερο, η εικόνα του 
θλιμμένου νέου, γιατί έτσι δημιουργούνταν οι κατάλληλες προϋποθέσεις 
που θα οδηγούσαν τον κεραμοποιό ν’ ανοιχτεί...

— Αύριο... Θα σου δείξω κάποια πράγματα στο εργαστήρι, συνέχισε ο 
κεραμοποιός, μετανιώνοντας για την πρότερη συμπεριφορά του.
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— Ευχαριστώ, απάντησε σεμνά ο φοιτητής.
— Ξέρεις... Η κεραμική... 
Ξαφνικά, σταμάτησε και εστίασε το βλέμμα του σε μια μύγα που είχε 

καθίσει πάνω στο πιάτο του. Μόνο η μύγα έλλειπε τώρα! Τι να ‘κανε μ’ αυ-
τές τις ενοχλητικές μύγες! Ξυπνούσαν υπόνοιες κι ερωτηματικά στον φοι-
τητή, που ο ίδιος του, ως κυρίαρχος του χώρου, επιβάλλονταν να τα πνίξει 
εν τη γενέσει τους!

Ο φοιτητής τήρησε ενός λεπτού σιγή και μετά αποφάσισε πως είχε έρ-
θει η ώρα να περάσει στην αντεπίθεση. Σηκώθηκε από το τραπέζι, πήρε 
τα άδεια πιάτα και τ’ άφησε στον πάγκο της κουζίνας. Επιστρέφοντας στο 
σαλόνι και βλέποντας τον κεραμοποιό, σοβαρό και αμίλητο, να ‘χει χάσει 
κάθε διάθεση να συνεχίσει αυτό που μόλις είχε ξεκινήσει να πει μπροστά στη 
θέα αυτής της καταραμένης μύγας (!), έκανε ο νεαρός την αρχή λέγοντας:

— Από το υπόγειο έρχεται μια άσχημη μυρωδιά. Μάλλον έτσι δικαιολογού-
νται και οι μύγες, το ξεστόμισε τελικά, και ό,τι ήθελε προκύψει!

Ο κεραμοποιός σήκωσε τα μάτια του πάνω στον φοιτητή. Έδειχνε τώρα 
τόσο κουρασμένος...

— Είναι πολύ παλιά τα υδραυλικά κι η αποχέτευση του σπιτιού. Γι’ αυτό, 
απάντησε ορθά-κοφτά.

— Γι’ αυτό... Τι; επέμενε ο φοιτητής.
— Γι’ αυτό... Οι μύγες, απάντησε συγκρατημένα ο κεραμοποιός.
— Δεν σκέφτηκες ποτέ να συντηρήσεις το σπίτι; ρώτησε πάλι ο νεαρός, ρι-

σκάροντας ότι, από στιγμή σε στιγμή, θα γινόταν το «μπαμ».
— Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα φιλοξενώ έναν φοιτητή Αρχαιολογίας από 

τη Θεσσαλονίκη, απάντησε, με μια κάποια δόση ειρωνείας, ο κεραμοποιός.
Ακολούθησε νεκρική σιγή ανάμεσα στους δύο άντρες, και ο νεαρός είπε, 

στη συνέχεια, με προσποιητή αλαζονεία:
— Τώρα έχεις την Τιμή.
— Τι;... Τι είπες;
— Είπα πως τώρα έχεις την Τιμή να φιλοξενείς έναν φοιτητή Αρχαιολογίας 

από τη Θεσσαλονίκη.
Σιωπή και πάλι. Ο κεραμοποιός σηκώθηκε από το τραπέζι και πλησίασε 

τον νεαρό.
— Με ειρωνεύεσαι; τον ρώτησε, κοιτάζοντάς τον κατάματα.
— Όχι, απάντησε το αγόρι, κάνοντας στροφή και ανεβαίνοντας, αργά-αρ-

γά, τις σκάλες που οδηγούσαν στο υπνοδωμάτιό του.
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— Εγώ, πάντως, δεν σε ειρωνεύτηκα! φώναξε νευριασμένος ο κεραμοποιός, 
που τον έπνιγε το αίσθημα της αχαριστίας του νεαρού κι έκανε και τα χέρια 
του να τρέμουν από την ταραχή του.

— Ούτε κι εγώ, απάντησε ήρεμα ο φοιτητής, χωρίς να γυρίσει να τον κοι-
τάξει, χαμογελώντας, ωστόσο, κάτω από τα μουστάκια του και συγχαίροντας 
νοερά τον εαυτό του για την πρώτη αυτή καταλυτική «νίκη» του επί του κε-
ραμοποιού!

Αυτό, άλλωστε, δεν υπαγόρευε και το σενάριο που του είχαν γράψει για να 
πρωταγωνιστήσει; Έπρεπε να «χτυπήσει» στο θυμικό τον κεραμοποιό! Να του 
γίνει απαραίτητος, όπως ένας γιος στον πατέρα! Να τον συγκινήσει! Να τα-
ράξει τα λιμνάζοντα ύδατα της ανιαρής καθημερινότητάς του! Να φέρει όλον 
τον κόσμο του ανάποδα! Με κάθε τρόπο! Με κάθε ελιγμό! Με κάθε δυνατή 
πονηριά και διπλωματία που διέθετε! Με όλα του τα ταλέντα και τις κλίσεις!

Έπρεπε ν’ ακολουθήσει, κατά γράμμα, το σενάριο. Έπρεπε. Γνωρίζοντας, 
ωστόσο, το ρίσκο που έπαιρνε...
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Τι κακό, στ’ αλήθεια, θα μπορούσε να πάθει ο κόσμος, αν χανόταν από 
προσώπου γης ένας φοιτητής του Τμήματος Αρχαιολογίας από τη Θεσσα-
λονίκη; Θα στεναχωριόταν κάποιοι φίλοι και γνωστοί, και μετά; Τίποτα. 
Πολύ γρήγορα θα τον ξεχνούσαν. Μόνον οι γονείς δεν ξεχνούν ποτέ τον 
χαμό του παιδιού τους, αλλά και αυτοί, αργά ή γρήγορα, προσαρμόζονται. 
«Προσαρμογή». Ωραία λέξη και, συνάμα, γλυκόπικρη...

Ο νεαρός σωριάστηκε σαν πεθαμένος στο κρεβάτι, μόλις μπήκε στο 
δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα πίσω του. Αισθανόταν ότι στις πλάτες του 
είχε πέσει μια αβάσταχτη θλίψη. Αυτός ο κεραμοποιός έκρυβε μέσα του 
ευαισθησίες. Απωθημένες και βιασμένες - οπωσδήποτε όμως ευαισθησίες. 
Όταν τον κοιτούσε βαθιά μέσα στα μάτια, του φαινόταν ότι αυτός ο εξη-
ντάχρονος άντρας είχε καταφέρει μ’ ένα μαγικό ραβδί να διαγράψει όλο 
τον πρότερο βίο του και να μείνει μόνο ένα παρόν στο οποίο έφτιαχνε κε-
ραμικά και τα πωλούσε χονδρικής. 

Τι λογής, λοιπόν, θλίψη να ήταν αυτή που τον κυρίευσε ξαφνικά; Η θλί-
ψη ενός ορφανοτροφείου στο οποίο είχε μεγαλώσει κι ο ίδιος, όπως και ο 
κεραμοποιός; Η θλίψη μιας μαμάς που δεν γνώρισε ποτέ και ενός πατέ-
ρα; Ολομόναχος θα αποκοιμιόταν, τώρα, στο φως μιας λάμπας φθορίου. 
Το ίδιο ολομόναχος θα έπεφτε στο κρεβάτι του σε λίγο και ο κεραμοποιός. 
Όσο και να έχωνε ο νεαρός φοιτητής το κεφάλι του κάτω από τα σκεπά-
σματα, όσο και να ένιωθε τα μακαρόνια που μόλις είχε φάει από τα χέρια 
του κεραμοποιού να κολυμπάνε μέσα στο στομάχι του και να ανεβαίνουν 
μέχρι τον λαιμό του, έτοιμος να κάνει έμετο, όσο και να ήθελε να ρουφήξει 
άπληστα τον καπνό ενός τσιγάρου που δεν είχε, όσο και να ηδονίζονταν 
από τη διαστροφή ότι έπαιζε σε ένα θέατρο που το σενάριο, το σκηνικό και 
τη σκηνοθεσία τα είχε κάνει μόνος του... Ακόμη και μετά από όλα αυτά, η 
θλίψη με το υγρό, πλαδαρό της χέρι συνέχιζε να σφίγγει τον λαιμό του σαν 
μέγγενη, κάνοντας τα μάτια του να υγραίνονται επικίνδυνα. 

Έριξε το κεφάλι του πίσω στο μαξιλάρι και αναζήτησε με το χέρι του 
το βιβλίο που είχε αφήσει επάνω στο κομοδίνο. Ήταν ένα θεατρικό έργο 



29

του Πιραντέλο. Το μάτι του έπεσε σε κάποια σκόρπια λόγια: «Η ανατολή... 
Εκείνη η έπαυλη κοντά στη θάλασσα, με την ταράτσα... Το διώξιμό σου... 
Το ταξίδι... Η εδώ σου άφιξη... Η θλιβερή αποκάλυψη... Όλα, όλα έτσι... 
Χωρίς να σε δω, χωρίς να σε γνωρίσω». 

Άφησε τη φαντασία του ελεύθερη, κρατώντας τα μάτια του κλειστά, και 
είδε το σπίτι του κεραμοποιού να έχει μεταμορφωθεί σε μια έπαυλη δίπλα 
στη θάλασσα, με μια μεγάλη ταράτσα ν’ ατενίζει το πέλαγος, στο μεταίχμιο 
γης και ουρανού... Και όλα να έχουν γίνει έτσι... Χωρίς καν να τα έχει γνω-
ρίσει... Τίνος, λοιπόν, ήταν αυτή η φωνή που ηχούσε μέσα στ’ αυτιά του; 
Έμοιαζε να έρχεται από μακριά. Λες και ένα ηλεκτρόδιο πάνω στο στήθος 
του τον έκανε να τιναχτεί, ουρλιάζοντας από τον πόνο. «Στάσου! Ξάπλωσε! 
Κάτσε! Στρίψε!»... Η φωνή δυνατή. Το ίδιο και το ηλεκτροσόκ. Δυνάμωνε 
η ένταση όλο και περισσότερο...

Δεν ήταν φοιτητής Αρχαιολογίας. Κάποτε είχε βρεθεί αντιμέτωπος με 
μια αρκούδα σ’ ένα ζωολογικό κήπο και προσποιήθηκε τον ψόφιο, για να 
μην του ορμήσει αυτή. Τώρα έπρεπε να προσποιηθεί τον φοιτητή Αρχαιο-
λογίας που ενδιαφέρεται για την κεραμική, μπροστά στον κίνδυνο να του 
ορμήσει ο κεραμοποιός. Η προστακτική ανέκαθεν τον εξόργιζε. Και, όμως, 
οι διαταγές της σκηνοθέτιδας που τον είχε εκπαιδεύσει για τον ρόλο που θα 
έπαιζε λειτουργούσαν μάλλον σαν βάλσαμο, τούτη την ώρα, για τη θαλασ-
σοταραχή που μαίνονταν μέσα στο στομάχι του. Κι αυτό γιατί, φέρνοντας 
στο μυαλό του την Κυρία Άννα-Μαρία, τη δασκάλα που είχε στη δραματι-
κή σχολή που φοιτούσε αυτόν τον καιρό, ξέχασε για λίγο τον κίνδυνο και 
εστίασε νοερά το βλέμμα του στα χείλη της, τη στιγμή που φιλήθηκαν οι 
δυο τους, τη δεύτερη φορά που έμειναν μόνοι τους, ενώ είχαν φύγει όλα 
τα παιδιά από την αίθουσα. 

Όφειλε να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του. Αυτή η δασκάλα τον εξόρ-
γιζε, κάθε που τσίριζε, θεωρώντας ότι τα παιδιά δεν ακολουθούσαν τις 
οδηγίες της! Δεν έφταιγε, βέβαια, αυτή για την τσιριχτή φωνή που είχε. 
Σχεδόν, ό,τι έλεγε, το έλεγε τσιριχτά. Μονάχα όταν τον φίλησε, ξέχασε 
εντελώς την αντιπάθεια που αισθανόταν για την προστακτική που χρησι-
μοποιούσε εκείνη, για τα εξήντα έτη της ηλικίας της και για την τσιριχτή, 
αλλοπρόσαλλη φωνή της. Μάλλον έτσι είναι φτιαγμένοι οι ηθοποιοί. Να 
ξεχνάνε εύκολα, να αλλάζουν γνώμη εύκολα, να ερωτεύονται εύκολα, να 
δίνονται στο πάθος εύκολα και να πληγώνουν εύκολα... Μετά από αυτό το 
φιλί την ερωτεύθηκε. Κι εκείνη τον ερωτεύτηκε. Έτσι, τουλάχιστον, του 
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έλεγε, κάθε που φιλιόταν στα κλεφτά οι δυο τους. Στο πρώτο σταυροδρόμι, 
μάλιστα, που αντάλλαξαν ρούχα - εκείνη φόρεσε τα δικά του κι αυτός τα 
δικά της - της ζήτησε να τον λυτρώσει από ένα μεγάλο βάρος που σκίαζε 
την ψυχή του. Κι εκείνη, λειτουργώντας ως δασκάλα θεάτρου, το έπραξε. 
Τον λύτρωσε, δίνοντάς του έναν ρόλο και τις οδηγίες που προσφέρει, πάντα, 
ο σκηνοθέτης για να παιχτεί αυτός ο ρόλος «σωστά», κατά την κρίση του.

Κατά την κρίση της, λοιπόν, η ασθένεια από την οποία έπασχε ο μαθη-
τής της, για την Κυρία Άννα-Μαρία, δεν ήταν άλλη από την διαπίστωση 
μιας απωθημένης λίμπιντο, η οποία είχε παραχωρήσει τη θέση της σε μια 
υπερβολική εξιδανίκευση της γυναίκας και του γυναικείου σώματος. Το 
πρώτο φιλί που είχαν ανταλλάξει, δασκάλα και μαθητής, ήταν στο πλαίσιο 
της εκμάθησης της τεχνικής που πρέπει να ακολουθούν οι ηθοποιοί, όταν 
φιλάνε τον παρτενέρ τους. Έπρεπε να εξοικειωθούν σ’ αυτή την τεχνική οι 
μαθητές και αυριανοί ηθοποιοί! Τώρα που τα ξανάφερνε στο μυαλό του, 
θυμόταν ότι τον σήκωσε όρθιο, χρησιμοποιώντας τη συνήθη προστακτική, 
με την τσιριχτή φωνή της, λέγοντας:

— Σήκω όρθιος, Άλκη, και έλα κοντά μου! 
Σηκώθηκε και την πλησίασε. Τα πόδια του έτρεμαν. Δεν είχε φιλήσει 

ποτέ άλλοτε στο στόμα μια γυναίκα εξήντα ετών! Συνήθως, από αυτή την 
ηλικία και έπειτα, σου προσφέρεται το μάγουλο της γυναίκας και όχι το 
στόμα της! Η Κυρία Άννα-Μαρία, όμως, που τα είχε ξεπεράσει όλα αυτά 
προ πολλού και θεωρούσε και ελαφρώς γελοίες όλες αυτές τις αναστολές 
και τις συστολές, θεωρούσε ότι δεν είναι δα και τίποτα σημαντικό να προ-
σφέρει τα χείλη της σε έναν νέο - που θα μπορούσε να είναι και γιος της...

— Λοιπόν, παιδιά! Κοιτάξτε! Θα το κάνω μία φορά για να το δείτε όλοι 
σας! Έλα, Άλκη! Εδώ! Εδώ στάσου! Μπράβο... Ωραία... Θα γείρω τώρα 
εγώ ελαφρώς το κεφάλι μου... Έτσι... Εσύ πέρασε το χέρι σου γύρω από τη 
μέση μου... Ωραία... Πολύ ωραία... Μην κρατάς έτσι σφιχτά τα χείλη σου, 
παιδί μου! Σαν να είσαι κανένα πεισμωμένο μωρό που δεν το τάισε η μάνα 
του! Χαλάρωσε λιγάκι! Έλα... Έλα... Χαλάρωσε... Μπράβο... Μπράβο... 
Έτσι... Ωραία»

Και έτσι... Στο «χαλάρωσε» και στο «ωραία», και ενώ η τάξη χαζολο-
γούσε και σχολίαζε χαμηλόφωνα το άγχος του συμμαθητή τους, κάνοντας, 
μάλιστα, και πικάντικα σχόλια που συνοδεύονταν και από πονηρά γελάκια, 
εδόθη, τελικώς, αυτό το πρώτο φιλί εκμάθησης της «τεχνικής του φιλιού»! 
Ανάθεμα, ωστόσο, κι αν έμεινε καθόλου η τάξη σ’ αυτή την τεχνική! Αγόρια 
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και κορίτσια έμειναν μονάχα στα κατακόκκινα μάγουλα του Άλκη, που είχε 
γίνει, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, παντζάρι! Με τέτοια ντροπαλοσύνη, πώς 
θα γινόταν ηθοποιός αυτό το παιδί!

Ο νεαρός, αμέσως μόλις απομάκρυνε τα χείλη του από τη δασκάλα του, 
ούτε αυτός, πια, ήταν «ίδιος», αλλά ούτε κι εκείνη ήταν «ίδια» με το χθες. 
Κάτι μαγικό είχε συντελεστεί, ξαφνικά, ανάμεσά τους. Όπως ακριβώς είχε 
γίνει και τώρα με τον κεραμοποιό. Είχε διαγραφεί ολόκληρο το παρελθόν 
και είχε μείνει μόνο... ένα παρόν. Ένα παρόν που θριάμβευε, κι αυτοί μέσα 
σ’ αυτό, χωρίς να υπάρχει τίποτε άλλο από πίσω, για να τους καλύπτει...
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Ο πηλός είναι, πράγματι, ένα ζωντανό υλικό. Έχει ενέργεια, υφή και θερ-
μοκρασία, προσφέροντας μια απτή, αισθητηριακή εμπειρία. 

— ...λερώνεσαι, πειραματίζεσαι, πλάθεις, ασχέτως αν αυτά που έφτιαξες 
είναι καλαίσθητα ή τερατουργήματα.

Αυτά τα λόγια ήταν της Κυρίας Άννα-Μαρίας, και του τα είχε πει όταν αυτός 
της παραπονέθηκε ότι τον αδίκησε στη βαθμολογία του δευτέρου εξαμήνου! 
Είχε προηγηθεί η πρόβα του φιλιού ενώπιον όλης της τάξης, είχαν ακολου-
θήσει και κάνα δυο ακόμα φιλιά στα κλεφτά που είχαν ανταλλάξει δασκάλα 
και μαθητής, και έτσι το «ψάρι» είχε αρχίσει να ξεθαρρεύει σιγά-σιγά και να 
έχει και απαιτήσεις! Η έμπειρη, ωστόσο, ηθοποιός, που κατάλαβε, αμέσως, 
την επενέργεια του φιλιού πάνω στον εγωκεντρικό ψυχισμό του μαθητή της, 
ο οποίος δεν διέφερε από έναν ακατέργαστο πηλό, του έδωσε την απάντηση 
που όφειλε να του δώσει, σεβόμενη τον εαυτό της αλλά και το κύρος της σχολής 
που διεύθυνε. Του είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι «αν δεν ιδρώσεις, ηθοποιός 
δεν γίνεσαι!» Μέχρι τότε, δεν υπήρξε καμία αναφορά στην κεραμική και στα 
δημιουργήματά της. Όμως, από την απάντηση της δασκάλας του, ο νεαρός 
Άλκης άρχισε να συνειδητοποιεί, κάθε μέρα και περισσότερο, ότι η γυναίκα 
αυτή είχε βάλει σκοπό για τα επόμενα εξάμηνα, πέρα από την εκμάθηση της 
«τεχνικής του φιλιού», να τον πάρει και στα χέρια της, όπως τη λάσπη, και να 
πειραματιστεί μαζί του, δίνοντάς του διάφορα σχήματα, από καλαίσθητα μέχρι 
και κακάσχημα – γεγονός που τον έκανε να τρομάξει και να κουμπωθεί ξανά!

Είναι αλήθεια πως, από τη φύση του, είχε μια τάση προς την τεμπελιά και 
τη ραστώνη. Για μεγάλα διαστήματα δεν ήθελε να κάνει τίποτα, πέρα από το 
να κοιμάται ή να κάθεται στο κρεβάτι σαν τη λεχώνα, ξεφυλλίζοντας περιο-
δικά και διαβάζοντας θεατρικά έργα κλασσικών συγγραφέων, τους οποίους 
και θαύμαζε. Η κεραμική και η Αρχαιολογία τού γεννήθηκαν ένα βράδυ που 
η Κυρία Άννα-Μαρία τον είχε πάρει με το αυτοκίνητό της για να τον πάει στο 
σπίτι του, μετά το πέρας του μαθήματος. Σε όλη τη διαδρομή, παρέμεναν αμί-
λητοι οι δυο τους, και μόλις εκείνη πάρκαρε, ένα στενό πριν την πολυκατοι-
κία που έμενε ο μαθητής της, γύρισε το κεφάλι της, τον κοίταξε και του είπε:
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— Περισσότερο θα έκανες για αρχαιολόγος ή κεραμοποιός, παρά για ηθο-
ποιός, μια παρατήρηση που τον άφησε, ομολογουμένως, σύξυλο!

Όταν τόλμησε ο νεαρός να ρωτήσει «γιατί», μετά και το πρώτο σοκ που 
είχε υποστεί, η απάντηση που πήρε ήταν ακόμη πιο σοκαριστική από την πρό-
τερη παρατήρηση:

— Γιατί η ψυχή σου έχει την υφή και την ενέργεια του χώματος και της λά-
σπης. Οι ηθοποιοί έχουν κάτι το αέρινο, παιδί μου...

Δεύτερο «γιατί» δεν χωρούσε, κι έτσι, χωρίς να δώσει άλλη έκταση στο 
θέμα, άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και βγήκε απ’ το αυτοκίνητο, λέγοντας 
απλά στη δασκάλα του μια «καληνύχτα».

Το ίδιο εκείνο βράδυ, πέφτοντας στο κρεβάτι του να κοιμηθεί, προβλημα-
τίστηκε αρκετά αν θα έπρεπε να συνεχίσει να πηγαίνει στη σχολή ή, μετά από 
την παρατήρηση της Κυρίας Άννα-Μαρίας, (η οποία είχε μετουσιωθεί, παρά 
την τσιριχτή φωνή της, σε «λανθάνων ερωτισμό» για εκείνον) να διακόψει κάθε 
προσπάθεια περί ηθοποιίας και θεάτρου και να κοιτάξει να δώσει εξετάσεις για 
το τμήμα Αρχαιολογίας της Θεσσαλονίκης! Επειδή, όμως, ως γνωστόν, ήταν 
τεμπέλης και ράθυμος, θα του ήταν πολύ πιο εύκολο να βρει κανένα εργαστήρι 
κεραμικής στην πόλη του και να αναζητήσει στον πηλό και στον υπνωτιστικό 
τροχό τη χαμένη τύχη του. Αυτό που τον απασχολούσε ήταν ότι το δαιμόνιο 
του «Ερωτισμού», που μάχεται να αλλάξει το όνομά του σε «Έρωτας», χωρίς 
να νοιάζεται για τις συνέπειες και τις παράπλευρες απώλειες, δεν θα του επέ-
τρεπε, με ελαφρά τη καρδία, να εγκαταλείψει την Κυρία Άννα-Μαρία και τη 
δραματική σχολή της. Αύριο κιόλας σκόπευε να την περιμένει στο τέλος του 
μαθήματος και θα της έλεγε:

— Αφού δεν κάνω για ηθοποιός, αλλά για αρχαιολόγος ή κεραμοποιός, 
γιατί με φιλήσατε μπροστά σε όλους; Δεν νοιαστήκατε καθόλου για τα συ-
ναισθήματά μου;

Είχε, όμως, μια μικρή υπόνοια ότι η Κυρία Άννα-Μαρία, παρά τη «δήλω-
σή» της ότι ήταν κι αυτή «ερωτευμένη» μαζί του, το είχε ξεστομίσει – και ούτε 
και θα το θυμόταν πια – μέσα στο «αέρινον» του χαρακτήρα της, και εξαιτίας 
αυτού! Ένας άνθρωπος «χωμάτινος», όπως ήταν ο ίδιος, πώς να πάρει στα 
σοβαρά «λόγια του αέρα»;

Την άλλη μέρα, ακριβώς την ώρα που κατέβαινε τη σκάλα της σχολής για να 
βρεθεί στην αίθουσα, άκουσε την τσιριχτή φωνή της, με την οποία επέπληττε 
τον σκύλο της. Είναι δυνατόν ποτέ να φέρνεις τον σκύλο σου στη σχολή θε-
άτρου! Για την Κυρία Άννα-Μαρία, όμως, αυτό επιτρέπονταν. Να έφερνε κι 
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αυτός, από αύριο, έναν σκύλο μαζί του να δούμε τι θα γινόταν;
— Κάνε γρήγορα! Κάνε γρήγορα! Ανέβα, σου λέω! ακουγόταν να φωνάζει 

στο σκυλί της η ηθοποιός.
Έτσι όπως κατέβαινε ο νεαρός τα σκαλιά, και ο σκύλος ανέβαινε τρέχοντας, 

έπεσε το τετράποδο επάνω του με ορμή. Λίγο έλειψε να πέσει το αγόρι από 
τις σκάλες. Εκείνη τσίριξε ακόμη πιο πολύ, από τον φόβο της, αυτή τη φορά:

— Άλκη! Πρόσεξε, παιδί μου! Πρόσεξε!... Μα, επιτέλους! Μην είστε απρό-
σεχτοι, όταν κατεβαίνετε τη σκάλα! Πόσες φορές θα σας το πω! Θα πέσετε 
και θα χτυπήσετε άσχημα!

Ο νεαρός την αγριοκοίταξε, έτοιμος να τη βρίσει, κι αυτήν και τον σκύλο 
της μαζί, αλλά κρατήθηκε. Κατάφερε να πει με τρεμάμενη φωνή:

— Θα ήθελα να σας πω κάτι. Μου επιτρέπετε;
— Σε λίγο αρχίζει το μάθημα, Άλκη. Να το αφήσουμε για το πρώτο διάλειμμα;
Εκείνος, σαν να μην άκουσε τι του είπε η δασκάλα του ή σαν να μην ήθελε 

ν’ ακούσει, συνέχισε:
— Εγώ... Εγώ... Όταν με φιλήσατε... Μέχρι τότε... Όμως... Τώρα...
Και πριν προλάβει η Κυρία Άννα-Μαρία ν’ αντιδράσει, ο νεαρός έπεσε στην 

αγκαλιά της, ξεσπώντας σε λυγμούς.
— Ω... Όχι... Όχι... Αυτό το παιδί δεν κάνει για ηθοποιός... Σίγουρα δεν κάνει, 

σκέφτηκε η Κυρία Άννα-Μαρία, στα λίγα δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεση 
της, και ενώ το αδύνατο σώμα του παρέμενε γαντζωμένο επάνω της, όπως το 
βρέφος πάνω στον κόρφο της μάνας του. Μ’ ένα φιλί αναστατώνεται, σκέφτη-
κε πάλι, χτυπώντας απαλά την πλάτη του για να τον συνεφέρει, ενώ εκείνος 
προσπαθούσε να κρατήσει τη μυρωδιά της στα ρουθούνια του.

Έπρεπε να τον στρέψει στην κεραμική! Οπωσδήποτε έπρεπε να τον στρέ-
ψει σ’ αυτή την τέχνη! Για το καλό του! Ως ηθοποιός θα γινόταν πολύ δυστυ-
χισμένος! Δεν έπρεπε...
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Ξύπνησε και είχε έναν τρομερό πονοκέφαλο. Αυτό πάθαινε κάθε φορά 
που ανακάτευε διάφορα κρασιά. Την προηγούμενη ημέρα, με τη δασκάλα 
του, την Κυρία Άννα-Μαρία, είχαν ανακατέψει ουκ ολίγα κρασιά, πίνοντας 
για ώρες στο μπαράκι που ήταν ακριβώς απέναντι από τη σχολή θεάτρου... 

— Έχεις δυο χέρια, δυο πόδια και ένα μυαλό, του είπε, μόλις αυτός έπε-
σε στην αγκαλιά της, σαν μωρό, κλαίγοντας γοερά. Χρησιμοποίησέ τα και 
άσε τις κλάψες, Άλκη. Εγώ σε φίλησα και, αύριο-μεθαύριο, θα σε ξαναφι-
λήσω. Δεν είναι εκεί το θέμα... Κοίτα να τα βρεις με τον εαυτό σου. Το να 
γίνεις ηθοποιός δεν είναι εύκολη υπόθεση, παιδί μου, αν η φλόγα δεν σε 
κυνηγάει μέσα σου, όπως ένα κοπάδι σκυλιά που τρέχουνε ξοπίσω σου... 
Οι πόρτες είναι δεκάδες και είναι όλες κλειστές. Μία μόνο θα ανοίξει, κι 
αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Δεν θα ανοίξει ούτε θα κλείσει από ένα φιλί!

— Συγνώμη... Συγνώμη... Είμαι τόσο ανόητος, επαναλάμβανε ο Άλκης, 
έτσι όπως παρέμενε ριγμένος στην αγκαλιά της, στα μαύρα του τα χάλια.

— Μόλις τελειώσουμε το μάθημα, πάμε, αν θέλεις, να πιούμε κανένα 
κρασάκι οι δυο μας και να τα πούμε καλύτερα; Τι λες;

— Ναι... Ευχαριστώ, είπε και σκούπισε με την παλάμη του τα δάκρυα 
που ακόμη έτρεχαν στα μάγουλά του.

Τελικά, όλο το βράδυ, δασκάλα και μαθητής, μέχρι που ξημέρωσε, το πέ-
ρασαν στο μπαράκι. Δυο φορές, η Κυρία Άννα-Μαρία πήγε να τον φιλήσει 
στο μάγουλο, αλλά εκείνος έστρεψε αμέσως το κεφάλι του, βρίσκοντας τα 
χείλη της και φιλώντας την στο στόμα. Είπαμε, άλλωστε ότι το «ψαράκι» 
είχε ξεθαρρέψει αρκετά, και το επικύρωνε αυτό μέσα από πεταχτά φιλιά 
και απαιτήσεις για καλύτερη βαθμολογία! Η Κυρία Άννα-Μαρία, ωστόσο, 
που φυσικά και δεν ήταν «ερωτευμένη» με τον μαθητή της, αλλά δοσμέ-
νη στον Έρωτα και την Τέχνη γενικώς, ό,τι φιλί έδωσε και πήρε, εκείνο το 
βράδυ, ήξερε ότι δεν θα το εξαργύρωνε ούτε στη βαθμολογία ούτε σε καμιά 
διάκριση του μαθητή της, γιατί είχε βάλει πλώρη, ούτως ή άλλως, να τον 
στρέψει στην κεραμική! Όσα κρασιά, επομένως, και να έπιναν οι δυο τους, 
η γνωστή κυρία του θεάτρου δεν θα άλλαζε την ετυμηγορία της: 
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«Αυτό το παιδί δεν έκανε για ηθοποιός – τελεία και παύλα!»
Της ήταν πολύ πιο εύκολο να διδάξει την υποκριτική τέχνη στον σκύλο 

της, παρά σ’ αυτόν τον ατάλαντο νεαρό! Ήταν δώρον άδωρον να προσπα-
θήσει να τον κρατήσει στη σχολή της, μόνο και μόνο για να εισπράττει τα 
περιστασιακά φιλιά του, μαζί και με τα χρήματά του. Άλλωστε, στα εξή-
ντα χρόνια της ζωής της, είχε έναν σύζυγο που τον αγαπούσε πολύ. Δεν 
της χρειαζόταν ένα τέτοιο «βάρος» στο κεφάλι της, όπως αυτός ο νεαρός! 

Πώς, όμως, να του πει ότι: «παιδί μου, δεν μας κάνεις»! Θέλει μπόλικο 
κρασί για να ξεστομίσεις κάτι τέτοιο! Το ξεστόμισε, εν τέλει, τα χαράμα-
τα... Μόλις ο νεαρός αισθάνθηκε την αιχμηρή άκρη των λόγων της να τον 
διαπερνά και να ‘ναι σαν να τον καρφώνει στο πάτωμα, έπεσε αμέσως λι-
πόθυμος πάνω στο τραπέζι. Εκείνη, ατάραχη, ζήτησε απ’ τον μπάρμαν δυο 
ποτήρια κρύο νερό και τα άδειασε και τα δύο στο κεφάλι του, κάνοντάς 
τον να τιναχτεί, όπως ένα χταπόδι τινάζει τα δυνατά πλοκάμια του μόλις 
αντιληφθεί τον εχθρό σε κοντινή ακτίνα.

Η Κυρία Άννα-Μαρία τον κοίταξε τότε καλά-καλά μέσα στα μάτια, και 
σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, δήλωσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρό-
πο, αυτό για το οποίο δεν χωρούσε καμία αντίρρηση:

— Στο είπα για να σε λυτρώσω. Μη χάνεις άλλο τον χρόνο σου και ξο-
δεύεις και τα χρήματά σου. Θα σε στείλω εγώ σε κάποιον που θα σου μάθει 
την τέχνη της κεραμικής. Θα δεις, Άλκη, παιδί μου. Πολύ γρήγορα θα την 
αγαπήσεις την κεραμική. Αυτή η τέχνη είναι για σένα!

Τα μούτρα του Άλκη έφτασαν μέχρι το πάτωμα. Η δασκάλα του τον είχε 
εξαπατήσει! Αφού τον πότισε καλά-καλά με κρασί, αφού του έκλεισε τ’ αυ-
τιά και τα μάτια για να μην ακούει και να μην βλέπει, του τράβηξε ύστε-
ρα το χαλάκι κάτω από τα πόδια, αφήνοντάς τον μετέωρο! Δεν κοίταξε να 
τον σώσει! Του επέτρεψε απλά ν’ ανέβει έναν πρώτο όροφο, ύστερα έναν 
δεύτερο, έναν τρίτο... να φτάσει στη σοφίτα, κι από κει τον έσπρωξε για να 
κατακρημνιστεί και να βρεθεί ξανά αυτός στο κελάρι! Ωραία λογική! Χρεια-
ζόταν να καταναλώσουν ένα λίτρο κρασί για να του πει ότι είναι ατάλαντος 
στην υποκριτική τέχνη; Κάνεις πρώτα κάποιον να χαλαρώσει, για να του 
δώσεις έπειτα τη χαριστική βολή και να τον ξεκάνεις; Αυτό είναι άνανδρο!

— Τώρα πια είμαι καταγής... Με φέρατε εδώ για να με τραβήξετε από το 
νερό; Για να με βοηθήσετε να σωθώ; Δεν ξέρω... Νομίζω πως στα χέρια σας 
έχετε έναν γάντζο και τον εκσφενδονίσατε προς το μέρους μου, της είπε, 
όταν συνήλθε κάπως από την ψυχρολουσία, κυριολεκτικά και μεταφορικά!
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Μόλις η Κυρία Άννα-Μαρία πήγε να δικαιολογηθεί, εκείνος τής έκλεισε 
το στόμα μ’ ένα ακόμη φιλί. Αν ήταν, τελικά, για κάτι περήφανη η Κυρία 
Άννα-Μαρία ήταν ότι, τουλάχιστον, η «τεχνική του φιλιού» και η εκμάθησή 
της είχαν πιάσει τόπο! Με την πρώτη ευκαιρία, ο Άλκης έκανε εξάσκηση 
επάνω της...
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Θα έλιωνε! Θα πέθαινε! Τη στιγμή ακριβώς της μοιραίας συνειδητοποίη-
σης πως ό,τι αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο ήταν το θέατρο! Κι αυτή 
η στιγμή ήρθε μαζί με δυο ποτήρια κρύο νερό που έριξε η δασκάλα του 
επάνω στα μαλλιά και το πρόσωπό του! Ωστόσο, δεν θα γινόταν ποτέ ηθο-
ποιός... Ούτε καλός ούτε κακός. Θα γινόταν κεραμοποιός. Ή αρχαιολόγος 
ή…Ποιος ξέρει τι άλλο θα γινόταν!

Μια σταγόνα σκάλωσε στην άκρη του ματιού του, την ώρα που έδινε 
το φιλί του – όχι σαν τον Ιούδα – στη δασκάλα του. Και τότε, ως δια μα-
γείας... Η Κυρία Άννα-Μαρία, που τον θεωρούσε τόσο ατάλαντο, είδε το 
«ταλέντο» να διαγράφεται στο δάκρυ του, στο φιλί του, στη θλίψη του, στη 
μοναξιά του... Θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός... Καλός ηθοποιός... Φιλούσε 
με τέτοιο πάθος, με τέτοιο πόνο, με τόση αγωνία... Ίσως, μάλιστα, τα φιλιά 
που της έδωσε αυτός ο «αδιάφορος» μαθητής να ήταν, τελικά, και τα πιο 
«ενδιαφέροντα» της καλλιτεχνικής της πορείας. 

Μήπως τον αδίκησε; Στα λίγα δευτερόλεπτα που τα χείλη του μπλέχτηκαν 
με τα δικά της, την ώρα που χάραζε η νέα μέρα, η Κυρία Άννα-Μαρία ανα-
ρωτήθηκε γιατί να πρέπει το ταλέντο να έχει, πάντα, κάτι λαμπερό επάνω 
του; Δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι... θαμπό; Και κάτω από 
αυτή τη θολή επιφάνειά του να κρύβεται όλος ο πλούτος της λάμψης του; 
Να... Όπως ένα πολύ κομψό, αριστοτεχνικά φιλοτεχνημένο έπιπλο, που το 
έχει σκεπάσει η σκόνη κι έχει επικαθίσει βάναυσα επάνω του ο χρόνος. Θα 
μπορούσε, επομένως, ένα μεγάλο ταλέντο να κρύβεται κάτω από τη θαμπή, 
συμμαζευμένη κι αδέξια προσωπικότητα αυτού του νέου...

— Φιλάς όμορφα, κατάφερε να ψελλίσει, συγκινημένη, η σπουδαία ηθοποι-
ός, που δεν μπορούσε πια να διακρίνει εάν οι σταγόνες στις άκρες των ματιών 
του ήταν δάκρυα ή το νερό που είχε ρίξει εκείνη επάνω του για να τον κάνει 
να «συνέλθει».

— Εσείς μού μάθατε, απάντησε εκείνος σιγανά.
— Άλκη... Μη φύγεις, ψιθύρισε, πάλι, εκείνη. Μη φύγεις ποτέ, επανέλαβε 

η Κυρία Άννα-Μαρία, που τα ‘χε, τώρα, εντελώς χαμένα, με όλο αυτό που της 
συνέβαινε.



39

— Ακόμη κι αν γίνω... κεραμοποιός; ρώτησε εκείνος με περισσή αφέλεια.
— Ακόμη και τότε... Μη φύγεις.
Έπρεπε, όμως, να φύγει. Είχε ξημερώσει για τα καλά. Ποτέ άλλοτε στο πα-

ρελθόν δεν είχε μείνει τόσες ώρες μ’ έναν δάσκαλο ή μια δασκάλα του. Εξάλ-
λου, ποιος δάσκαλος και ποια δασκάλα, πέρα από την Κυρία Άννα-Μαρία, θα 
του πρότειναν ποτέ να πιει τόσα ποτήρια κρασί μαζί τους;

— Μάλλον... Μάλλον... Έπεσα έξω, έπιασε το κεφάλι της η ηθοποιός, προ-
σπαθώντας να κρύψει τώρα την ντροπή της που, άθελά της, έκλαιγε, και, μά-
λιστα, μπροστά στον μαθητή της! Ήμουν σκληρή μαζί σου... Πολύ σκληρή.

Ο νεαρός, όμως, είχε ήδη σηκωθεί όρθιος, ζυγιάζοντας το βάρος του, γιατί 
ήταν ακόμη πολύ ζαλισμένος από το κρασί. Ύστερα, έτεινε το χέρι του για να 
το πιάσει η δασκάλα του και να σηκωθεί κι εκείνη. 

— Ω... Συγγνώμη, Άλκη... Έχω τα χάλια μου, όπως βλέπεις... Το κρασί μ’ 
έκανε άνω-κάτω, είπε η Κυρία Άννα-Μαρία, προσπαθώντας να γελάσει με 
την ιλαροτραγική κατάσταση που ζούσε ξαφνικά, και έπιασε σφιχτά το χέρι 
του μαθητή της.

Όμως, ο Άλκης δεν μίλησε καθόλου. Έκλεισε το μπράτσο της ηθοποιού μέσα 
στο δικό του κι, έτσι πιασμένοι, βγήκαν έξω από το μπαρ. Δυο ισχνές φιγούρες 
να παραπαίουν σ’ έναν έρημο δρόμο... 
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Το βράδυ εκείνο, είδε ένα απαίσιο όνειρο ο Άλκης. Από τους ξύλινους 
τοίχους του σπιτιού του Λούτσι, του Ιταλού κεραμοποιού που τον φιλο-
ξενούσε στο μικρό - σχεδόν άγνωστο – Ελληνικό χωριό, έβγαιναν καπνοί 
που πλημμύριζαν τους διαδρόμους και τα δωμάτια. Την ίδια στιγμή, η 
φωνή ενός παιδιού γινόταν ολοένα και πιο απελπισμένη. Όμως, ο ίδιος, 
αντί να κοιτάξει να σωθεί και να βγει έξω στην αυλή, έτρεχε, σαν τρελός, 
από δωμάτιο σε δωμάτιο, προσπαθώντας ν’ ανοίξει τη μία πόρτα μετά 
την άλλη, για να βρει το χαμένο παιδί. Τον οδηγούσε το κλάμα του. Κά-
που-κάπου, αυτό το κλάμα ξεκαθάριζε, ακουγόταν καλύτερα, καταλαβαί-
νοντας πως κάποιος εκεί μέσα ασελγούσε. Άλλοτε, πάλι, μετατοπίζονταν 
από τη μια άκρη στην άλλη, σαν ασύμμετρη απειλή. Ήθελε να κλείσει 
τ’ αυτιά του, αλλά αυτιά δεν είχε... Ήθελε να κλείσει τα μάτια του, αλλά 
μάτια δεν είχε...

— Ήρθα δω για να βοηθήσω ή για να βοηθηθώ; επαναλάμβανε μέσα 
του η φωνή της συνειδήσεώς του. Γιατί ήρθα σ’ αυτό το χωριό;

Τελικά, κατάφερε να γυρίσει το πόμολο μιας πόρτας που βρισκόταν 
στην αριστερή πλευρά ενός μακρύ χολ. Το πόμολο, αν και καυτό, έκανε 
μια περιστροφή 360 μοιρών. Πριν προλάβει, όμως, ν’ ανοίξει η πόρτα, τι-
νάχτηκαν προς το μέρος του, σαν παραβρασμένα γλιστερά μακαρόνια, τα 
πλοκάμια ενός μεγάλου χταποδιού. Τα πλοκάμια τυλίχτηκαν μεμιάς γύρω 
από τα χέρια και τα πόδια του νεαρού, σε σημείο που δεν μπορούσε, πλέον, 
αυτός ν’ αναπνεύσει. Τότε εμφανίστηκε η δασκάλα του στη σχολή θεάτρου, 
η Κυρία Άννα-Μαρία, του άνοιξε το στόμα κι έχωσε, στη στιγμή, ένα χάπι...

— Αυτό είναι για τον πονοκέφαλό σου, παιδί μου, είπε η ηθοποιός.
— Ποιο... Ποιο είναι αυτό το παιδί που κλαίει;... Δεν ξέρω πού είναι, 

προσπάθησε εκείνος, μέσα στην απόγνωση και την ασφυξία που αισθανό-
ταν, να την ρωτήσει.

Η απάντηση της ηθοποιού ήταν λακωνική, αλλά και σωτήρια απ’ ό,τι 
αποδείχθηκε εκ των υστέρων, γιατί, μετά από λίγο, τα πλοκάμια εκτινά-
χτηκαν στον αέρα, αφήνοντας ελεύθερο το σώμα και τα άκρα του Άλκη, 
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πριν αυτός σκάσει από την αφόρητη, εξαντλητική πίεση που δεχόταν πάνω 
στο στέρνο του...

— Η φωνή του παιδιού είναι η δική σου, απάντησε η Κυρία Άννα-Μαρία 
και, εν ριπή οφθαλμού, χάθηκε απ’ το ονειρώδες οπτικό του πεδίο.

Ο νεαρός τινάχτηκε από το κρεβάτι, γούρλωσε τα μάτια του, έντρομος, 
μέσα στο σκοτάδι, ενώ η καρδιά του χτυπούσε τόσο δυνατά, που λίγο έλλει-
ψε να μείνει και στον τόπο από τους υψηλούς παλμούς. Άρχισε να παίρνει 
βαθιές αναπνοές, σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τη φυσιολογική ροή 
του αίματός του στις φλέβες του. Ξανά και ξανά, έπαιρνε βαθιές αναπνοές. 
Εισέπνεε οξυγόνο και εξέπνεε διοξείδιο του άνθρακα...

— Σημασία έχει ότι δεν πέθανα από την τοξικότητα των ίδιων μου των 
σκέψεων, σκέφτηκε, στα λίγα δευτερόλεπτα που η καρδιά του πάλλονταν 
με μανία στο στήθος του και τα χείλη του τα αισθανόταν ξεραμένα σαν 
άνυδρη γη. Είμαι πολύ ευσυγκίνητος. Δεν άξιζε τον κόπο να έρθω μέχρι 
εδώ. Έχω γίνει χάλια, είπε μέσα του ο Άλκης.

Είναι αλήθεια πως, πριν φύγει για να έρθει στο χωριό και να ζητήσει 
φιλοξενία και μαθήματα κεραμικής απ’ τον «παράξενο» κεραμέα, η Κυρία 
Άννα-Μαρία, σε ανύποπτο χρόνο, του είχε πει:

— Για ν’ αποφύγει κανείς να δει τον εαυτό του, τις περισσότερες φορές, 
σκεπάζει τον καθρέφτη του μπάνιου του με μια πετσέτα. Άκου, Άλκη, παιδί 
μου... Κάποια στιγμή θ’ αφουγκραστείς τον εαυτό σου να σου λέει: «Για να το 
κάνω αυτό, θέλω χρήματα!». Τότε, εάν το πρόσωπό σου δεν γίνει μούσκεμα 
από τα δάκρυα μετάνοιας, σημαίνει ότι άφησες τ’ αστέρι σου και χάθηκε.

Να είχε χαθεί, λοιπόν, από τώρα, το αστέρι του, κι απλά δεν του το λέ-
γανε; Ποιος είπε ότι τ’ αστέρια πέφτουν μόνο τις αυγουστιάτικες βραδιές! 
Πέφτουν και κάθε που τα μάτια σου διασχίζουν, απ’ άκρη σ’ άκρη, τη σκέ-
πη τ’ ουρανού, δίχως να την θωρούνε... Και κάθε που η σιωπή γίνεται μέσα 
σου ανυπόφορη... Και κάθε που η αλήθεια σου δραπετεύει και σου πετάει 
κατάμουτρα ένα: «Δες, πώς με κατάντησες!;»... Και κάθε που, τελειώνο-
ντας το γραπτό διαγώνισμα που σου έβαλε ο δάσκαλός σου, εσύ σηκώνεσαι, 
πλησιάζεις την έδρα και παραδίδεις ξεδιάντροπα τη λευκή σου κόλλα... Και, 
τέλος, κάθε που τα χείλη σου θέλουν να μπήξουν τις φωνές, αλλά φωνή δεν 
βγαίνει, πια, από το φιμωμένο στόμα σου...

Είχαν κάνει μια συμφωνία, αυτός και η Κυρία Άννα-Μαρία: Θα ξανα-
φιλιόταν, όταν εκείνος θα επέστρεφε από το χωριό, εγκαταλείποντας τον 
κεραμοποιό ή διαπράττοντας... Τέλος πάντων. Είχε μια αποστολή να φέρει 
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εις πέρας. Θα ξαναφιλιόταν, μόλις η αποστολή αυτή ολοκληρωνόταν. Άλ-
λωστε, του το ‘χε πει ξεκάθαρα η δασκάλα του: «Μην φύγεις».

Η Κυρία Άννα-Μαρία τον ήθελε κοντά της. Πόσο περίεργα όντα είναι, 
τελικά, αυτοί οι ηθοποιοί! Θέλει πολλή προσπάθεια για να τους καταλάβεις! 
Όταν είσαι κοντά τους, ποθούνε να σε διώξουν, να σε απομακρύνουν από 
δίπλα τους, λες και απειλείς την ίδια τους την ύπαρξη. Κι όταν πια πας να 
φύγεις, σεβόμενος την επιθυμία τους, το χέρι τους γραπώνει το δικό σου, 
σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μην τους εγκαταλείψεις ποτέ. Μάλ-
λον, έτσι πρέπει να είναι και η τέχνη, σκέφτηκε ο νεαρός, κι έχοντας κάπως 
καταλαγιάσει τους ατίθασους σφυγμούς του, έπεσε ξανά στο κρεβάτι που 
του είχε παραχωρήσει ο κεραμοποιός...
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Ο κεραμοποιός, για την ώρα, φαινόταν να μην έχει υποψιαστεί κάτι από 
τη συμπεριφορά του Άλκη, αλλά, αντιθέτως, είχε αρχίσει να ενεργεί με τρυ-
φερότητα σχεδόν πατρική. Το καλύτερο, λοιπόν, που είχε να κάνει ο Λούτσι 
ήταν ν’ ανοίξει την καρδιά του στον φοιτητή του Τμήματος Αρχαιολογίας 
και να του διηγηθεί πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στον βίο του, μέχρι να 
φτάσει να γίνει ο «κεραμέας του χωριού». Φυσικά, στην εξιστόρηση, θα 
υπήρχαν και «κάποια» που δεν θα του τα ‘λεγε...

Πάντως, ο Άλκης, μετά και τον βραδινό εφιάλτη που είχε περάσει, πα-
ρέμενε στο κρεβάτι, κρατώντας στα χέρια του ένα βιβλίο για τον Διονύσιο 
Σολωμό, και διάβαζε το γνωστό ποίημα για την καταστροφή των Ψαρών...

— Όταν διαβάζεις ποίηση και τα μάτια σου δεν υγραίνονται, του είχε πει 
η Κυρία Άννα-Μαρία, σημαίνει ότι δεν άφησες την καρδιά σου ελεύθερη. 
Ένας ηθοποιός πρέπει ν’ αφήνει την καρδιά του ελεύθερη.

Ακολουθώντας, λοιπόν, τη συμβουλή της δασκάλας του, ο νεαρός άφησε 
την καρδιά του ελεύθερη, και να το αποτέλεσμα! Χοντρές στάλες δακρύων 
όργωναν, τώρα, τα δυο του μάγουλα...

«...Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
περπατώντας η Δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλικάρια»
Αλλά, ήταν κι αυτός ο πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη, από την Έξοδο 

του Μεσολογγίου΄΄, με τον ένθρονο Παντοκράτορα, μέσα σε μια χρυσή νε-
φέλη, να ευλογεί τους αγωνιστές της ελληνικής επανάστασης, που έρχονταν 
και ξανάρχονταν στο μυαλό του, λες και είχε στοιχειώσει μέσα του. Πολύ 
περισσότερο δε εκείνα τα σφαγιασμένα σώματα των γυναικών και των παι-
διών που κείτονταν νεκρά στο χαντάκι... Αν ποτέ πολεμούσε για κάτι, θα 
ήταν για μια τέτοια «ηρωική έξοδο» από την ανελευθερία της μίζερης και 
αδιάφορης ζωής του. Και δεν ήταν λίγα αυτά για τα οποία ήθελε να αγω-
νιστεί και να τα αποτινάξει για να ελευθερωθεί, ακόμη κι αν το σώμα του 
κατέληγε πεταμένο σ’ ένα βρώμικο χαντάκι. Εξάλλου, τι αξίζει ένα νεκρό 
σώμα, μπροστά σε μια ελεύθερη ψυχή;
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«...και στην κόμη στεφάνι φορεί
γεναμένο από λίγα χορτάρια
που είχαν μείνει στην έρημη γη»
Στο σημείο αυτό, δεν άντεξε άλλο και ξέσπασε σε λυγμούς. Αν, τώρα, 

εμφανίζονταν από κάπου η δασκάλα του, η Κυρία Άννα-Μαρία, θα κου-
νούσε αυστηρά το κεφάλι της, θα έπιανε το πηγούνι της προβληματισμένη 
και θα έλεγε:

— Υπερβολή, Άλκη!... Βεβαίως, υπερβολή! Ένας καλός ηθοποιός δεν 
αφήνει το συναίσθημα να τον παρασύρει σε υπερβολές!

Τελικά, αυτή η Κυρία Άννα-Μαρία δεν ήταν με τίποτα ευχαριστημένη μαζί 
του. Ό,τι και να έκανε ο ίδιος, ασχολίαστο δεν έμενε από τα χείλη της! Ή πολύ 
«δασκάλα» ήταν η Κυρία Άννα-Μαρία ή πολύ «συμπλεγματική προσωπικό-
τητα» ήταν. Σ’ αυτό το συμπέρασμα είχε καταλήξει. Κι ενώ είχαν φιληθεί έξι 
φορές μέχρι τώρα στο στόμα οι δυο τους, δεν θα άφηνε το συναίσθημα, αυτή 
τη φορά, να τον παρασύρει. Καλά τα φιλιά, αλλά δεν μπορεί και σε όλα του να 
ήταν λάθος! Κάποιο «λαθάκι» έκανε και η Κυρία Άννα-Μαρία! Και, επειδή, 
δεν του φαινόταν και πολύ «λαθεμένη» η κρίση της, είχε, επίσης, καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι η Κυρία Άννα-Μαρία είχε άγχος. Πολύ άγχος, μάλιστα. 
Και το άγχος της εστιάζονταν στο γεγονός ότι τέτοια προσήλωση σε έναν μα-
θητή, όπως ήταν αυτός, δεν είχε δείξει ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Δεξιά και 
αριστερά, όμως, εντός και εκτός της σχολής, καραδοκούσαν οι «φίλες» της, οι 
«φίλοι» της, ο «κύκλος» της, γενικότερα, κι όλοι εκείνοι που την «λιβάνιζαν» 
ολημερίς και ολονυχτίς για την ωραιότητά της! Γιατί, από τέτοια «λιβανίσμα-
τα», που στο πίσω μέρος κρύβουν, στην πραγματικότητα, άκρατη υποκρισία 
και μοχθηρία, η ανθρωπότητα έχει περίσσευμα. Από αρετή και τόλμη, δεν 
περισσεύουν και πολλά σ’ αυτόν τον κόσμο. Τι θα έλεγε, επομένως, σε όλους 
αυτούς τους φίλους και τις φίλες της η Κυρία Άννα-Μαρία; Ήταν υποχρεωμένη 
να λογοδοτήσει. Ότι την γοήτευσε ένας «τέτοιος» μαθητής;(!) Ότι τον επέλεξε 
για να δείξει, ενώπιον όλων των σπουδαστών, την τεχνική του φιλιού;(!) Ότι 
ένας συνεσταλμένος, αν και θρασύς και εύθικτος πολλές φορές νεαρός, που 
στεκόταν σαν ξυλάγγουρο πάνω στη σκηνή, της είχε κινήσει το «καλλιτεχνι-
κό» της ενδιαφέρον;(!) 

Η αλήθεια είναι ότι δεν τον έλεγες και άσχημο! Γλυκός ήταν. Αλλά, μέχρι 
εκεί! Ε... Ναι. Ήταν και ευαίσθητος. Όμως, ο πρώτος ή ο τελευταίος σπουδα-
στής ήταν μέσα στην τάξη που είχε κάποιες ευαισθησίες! Όλα αυτά τα ήξε-
ρε πολύ καλά η Κυρία Άννα-Μαρία και έπαιρνε τα «μέτρα» της – έστω και 
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προληπτικά. Λίγο «παρατήρηση», λίγο κανένα φιλί στα πεταχτά! Πιθανόν, η 
Κυρία Άννα-Μαρία να είχε γοητευθεί από τους στίχους του, τώρα που τα ξα-
νασκέφτονταν και προσπαθούσε να τα βάλει σε μια τάξη μέσα στο μυαλό του. 

Την είχε πλησιάσει, μια μέρα, στη σχολή, και με αρκετό θράσος της είπε 
ότι γράφει.... Μικρά ολιγόστιχα ποιήματα. Και της έδωσε, μάλιστα, και με-
ρικά χειρόγραφα να τα διαβάσει. Την επόμενη ημέρα, η Κυρία Άννα-Μαρία 
τον σταμάτησε σε μια άκρη του διαδρόμου, λες και τον περίμενε επί τούτου, 
και του είπε:

— Άλκη... τα ποιήματά σου είναι πολύ καλά.
Μάλλον, αυτό θα ευθύνονταν που η Κυρία Άννα-Μαρία, αυτή η σπουδαία, 

γνωστή ηθοποιός, τού έδειχνε, από την ημέρα εκείνη, μια αδυναμία...



46

_ 17 _

Καθισμένη μπροστά στη κόλλα του Άλκη, ο οποίος την είχε γεμίσει μ’ 
ένα σωρό ποιητικά ορνιθοσκαλίσματα, η Κυρία Άννα-Μαρία γύρισε, κά-
ποια στιγμή, το κεφάλι της προς το ανοιχτό παράθυρο και είδε τις πρώτες 
νιφάδες χιονιού να πέφτουν πάνω στα δέντρα, στοιχισμένα σε μια ευθεία 
γραμμή στο απέναντι πεζοδρόμιο. Τα μπαράκια και τα καφέ είχαν αρχίσει 
να γεμίζουν από τους βραδινούς θαμώνες, και στους δρόμους σεργιάνιζαν 
όλοι εκείνοι που δεν έχουν σκοπό να γυρίσουν σπίτι τους, αλλά χάνονται 
μέσα στους εύθραυστους ρυθμούς της πόλης και τον γοητευτικό λαβύριν-
θό της. Άφησε τη ματιά της να περιπλανηθεί, αναπολώντας τα γεγονότα 
της χθεσινής ημέρας...

Την είχε σταματήσει ο Άλκης στη σκάλα, τη στιγμή που εκείνη κατέβαι-
νε για να πάει στο κουζινάκι της σχολής και να πάρει ένα μπουκάλι κρασί. 
Είχε καλεσμένους. Κάτι παλιούς «βετεράνους» συναδέλφους της από τον 
χώρο του θεάτρου, που είχαν έρθει για να δούνε τη σχολή της, έχοντας τη 
διττή, πλέον, ιδιότητα, εκτός από ηθοποιοί, και «αρμόδιοι» του υπουργείου 
πολιτισμού. Ο νεαρός την ακινητοποίησε και με το «έτσι θέλω» τής πάσαρε 
κάτι χειρόγραφα, λέγοντας ότι είναι τα ποιήματά του! Η ηθοποιός είδε τα 
χείλη του Άλκη, στο ύψος των ματιών της, να ψιθυρίζουν:

— Αυτά είναι για σας, Κυρία Άννα... Δικά μου ποιήματα... Θα ήθελα να 
τα διαβάσετε.

Σε λίγο, θα ξεκινούσαν οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου και οι 
περισσότεροι σπουδαστές της σχολής προχωρούσαν στους διαδρόμους, 
έχοντας παραμάσχαλα σημειώσεις και βιβλία. Ο μόνος που κρατούσε στα 
χέρια του ποιήματα αντί για σημειώσεις ήταν ο Άλκης!

— Θεέ μου... Τι περίεργο παιδί, σκέφτηκε η Κυρία Άννα-Μαρία, που με 
το ένα χέρι κρατούσε το μπουκάλι, ενώ παρέμενε στις σκάλες, και με το 
άλλο ένα μάτσο ποιήματα σε χειρόγραφη μορφή.

Στον νεαρό φάνηκε παράξενο η δασκάλα του να τρέχει να κατέβει τα 
σκαλιά κρατώντας ένα μπουκάλι κρασί, κι έτσι, αυθόρμητα, τη ρώτησε:

— Πού πάτε μ’ αυτό το μπουκάλι, Κυρία Άννα;
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Αυτή η ερώτηση προκάλεσε την ενόχλησή της. «Είδες δικαιώματα, ο 
μικρός;» ήταν η δεύτερη, αμέσως επόμενη, σκέψη που έκανε, στα λίγα λε-
πτά που μεσολάβησαν. »Κάτσε να τον επαναφέρω στην τάξη!» είπε από 
μέσα της.

— Είμαι υποχρεωμένη ν’ απαντήσω, Άλκη; ρώτησε μ’ ένα εξόχως αυ-
στηρό ύφος.

— Εεε... Όχι, βέβαια... Δεν είστε, απάντησε, μουδιασμένα, ο νεαρός.
— Τότε... Δεν θα σου απαντήσω, είπε κατηγορηματικά η Κυρία Άν-

να-Μαρία.
— Αν... Αν διαβάσετε τα ποιήματά μου... Θα ήθελα, απλά, να μου πείτε 

τη γνώμη σας.
Η Κυρία Άννα-Μαρία, που λίγο ακόμη ήθελε για να πει: «Παιδί μου, πή-

γαινε πιο πέρα, επιτέλους, και άσε με να κάνω τη δουλειά μου!», κοίταξε 
τα ορνιθοσκαλίσματα του Άλκη, είδε και την ταραχή του και μετάνιωσε, 
μαλακώνοντας αμέσως τον τόνο της φωνής της:

— Σου υπόσχομαι ότι θα διαβάσω τα ποιήματά σου, Άλκη.
— Ευχαριστώ, Κυρία Άννα.
Παραμέρισε, αφήνοντας τη δασκάλα του να περάσει, καθώς με το σώμα 

του, εδώ και τόσα λεπτά, της έφραζε το δρόμο. Είχε τα νεύρα της. Ήταν 
ολοφάνερο. Κάτι βασάνιζε τη σπουδαία ηθοποιό!

— ...Οι εξετάσεις θα φταίνε. Κάθε που τελειώνει το εξάμηνο, αγχώνο-
μαι, έλεγε μέσα της, αλλά πρώτα η ίδια δεν έδειχνε να πείθεται απ’ αυτή 
την ερμηνεία.

Στο τέλος, όταν πια ο Άλκης είχε απομακρυνθεί για τα καλά, κοπάνησε 
το χέρι της – αυτό που κρατούσε τα ποιήματά του – πάνω στην κουπαστή 
της σκάλας, βλασφημώντας. Είχε μεγαλώσει. Είχε γίνει εξήντα ετών. Εξήντα 
τρία, για την ακρίβεια, αλλά τα τρία χρόνια, ως «πταίσμα», είχε αποφασίσει 
να μην τα πολύ-θυμάται, για το καλό της! Θυμόταν, ωστόσο, με νοσταλ-
γία τους συμφοιτητές της, όταν σπούδαζε. Όμορφα, νεανικά χρόνια. Δύο 
εξ’ αυτών των συμφοιτητών ήταν μέσα στο κλιμάκιο των «αρμοδίων» του 
υπουργείου, που είχαν έρθει σήμερα για να δούνε αν η σχολή της πληρούσε 
τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της πενιχρής κρατικής επιχορήγησης...

— Δεν είναι σωστό να γυρίζω πίσω, είπε πάλι μέσα της. Το παρελθόν 
είναι σαν ένα τούνελ σε σχήμα κώνου. Υπάρχει, πάντα, ο κίνδυνος να πα-
γιδευτείς στο πιο πυκνό σκοτάδι του...

Σήμερα, ακόμη κι αυτό το μπουκάλι με το κρασί που κρατούσε στο χέρι 
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της την βάραινε! Ήθελε να το ρίξει κάτω. Να σπάσει σε χίλια κομμάτια, 
αφήνοντας το κόκκινο υγρό να γλιστρήσει στο πάτωμα, όπως τα χρόνια που 
γλιστράνε ύπουλα χωρίς να το καταλάβει κανείς. Δεν χαιρόταν καθόλου μ’ 
αυτό το «κλιμάκιο» που την είχε επισκεφθεί. Δεν χαιρόταν καθόλου που 
έβλεπε δύο από τους παλιούς συμφοιτητές της. Δεν χαιρόταν που έπρεπε 
να κάνει τη χαρούμενη, κερνώντας τους ένα ποτήρι κρασί, για να συνεχί-
σει να παίρνει τα κρατικά «ψίχουλα». Επιπλέον, ένιωθε πρησμένη. Αν και 
είχε μπει, εδώ και πέντε χρόνια, στην εμμηνόπαυση (ούτε και αυτό ήταν 
απολύτως ακριβές, αλλά είχε αποφασίσει να συμπεριλάβει κι αυτή τη μικρή 
ανακρίβεια στα «πταίσματα»), το σώμα της δεν έλεγε να προσαρμοστεί στη 
νέα πραγματικότητα. Εξακολουθούσε να έχει τα πρηξίματα της «περιόδου». 
Δεν την άφηναν οι ορμόνες της σε ησυχία ούτε λεπτό!

Και σαν να μην της έφταναν τα «ορμονικά» της, είχε και τον Άλκη μέσα 
στα πόδια της! Μια να κοκκινίζει μπροστά της, μια να πρασινίζει, μια να 
κλαίει, όπως τα μωρά, στην αγκαλιά της, και μια να τη φιλάει με πάθος, 
δήθεν εξασκώντας την τεχνική του φιλιού! Τώρα, προστέθηκαν και τα 
ποιήματά του! Πώς την είχε μπλέξει έτσι αυτό το παιδί! Τελικά, ήταν τόσο 
«άμοιρος» όσο έδειχνε ή τόσο ύπουλος και πονηρός; Με κορίτσια δεν 
έκανε παρέα. Με αγόρια δεν έκανε παρέα. Είχε γίνει η «σκιά» της! Από 
τη μια, έλεγε ότι η μόνη «λύση» για το πρόβλημά του ήταν να τον στρέψει 
στην κεραμική ή την αρχαιολογία και, την ίδια στιγμή, ξανακοιτάζοντάς 
τον, μετάνιωνε οικτρά με τον εαυτό της, θεωρώντας ότι ο Άλκης είχε κάτι 
που δεν το έβλεπε στα υπόλοιπα παιδιά του εξαμήνου του και θα τον βοη-
θούσε να ξεχωρίσει και να γίνει, στο τέλος, ένας καλός ηθοποιός. Αυτό θα 
μπορούσε να είναι και ένα «στοίχημα» που είχε βάλει, υποσυνείδητα, με 
τον ίδιο της τον εαυτό...

Μήπως, όμως, στην πραγματικότητα, να ήταν, απλώς και μόνο, μια φι-
λάρεσκη γυναίκα και όχι μια συνετή δασκάλα θεάτρου; Μήπως τον κρα-
τούσε στη σχολή, γιατί έπαιρνε τα πάνω της, όσο αισθανόταν ότι είχε όλη 
τη προσοχή ενός νεαρού άντρα επάνω της; Δεν θυμόταν άλλο τέτοιο «πε-
ριστατικό». Πάντα δενόταν με τα παιδιά που ερχόταν να μαθητεύσουν 
στη σχολή της, αγόρια και κορίτσια – και ήταν φυσικό αυτό ως ένα βαθμό 
– αλλά σαν τον Άλκη δεν είχε γνωρίσει άλλο τέτοιο «φαινόμενο»! Ήταν, 
ομολογουμένως, ξεχωριστός! Λιγάκι καχεκτικός, λιγάκι αντικοινωνικός, 
λιγάκι ντροπαλός, λιγάκι θρασύς αλλά και επίμονος, συνάμα!

Η ηθοποιός στάθηκε στο πλατύσκαλο, όπως κάποιος που στέκεται στα 
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τυφλά και ξέρει ότι αυτό το σκοτάδι δεν είναι φαινομενικό αλλά εσωτερι-
κό... Όσο κι αν έσπρωχνε, όσο κι αν φώναζε, δεν θα κατόρθωνε ν’ ανοίξει 
μια χαραμάδα. Όφειλε να πάρει μια θέση στα γρήγορα. Διαφορετικά, σαν 
τον ποντικό που παίρνει λάθος κατεύθυνση και, αντί ν’ ανέβει προς τα 
πάνω, κατεβαίνει και καρφώνεται σε μια στοίβα πέτρες, έτσι την περίμενε 
κι εκείνη το ίδιο «τέλος». Έκανε στροφή και ξανανέβηκε τη σκάλα. Έπρεπε 
να βρει τον Άλκη. Παραμέρισε κάποια μικρά «πηγαδάκια» που είχαν κά-
νει οι μαθητές της. Δεν ήταν μέσα σ’ αυτά. Πώς να είναι, άλλωστε; Αφού... 
Πού τον έβρισκες, πού τον έχανες, όλο σε μια γωνιά μόνος του καθόταν! 
Τελικά, τον είδε, όντως σε μια γωνιά, να στηρίζει το σώμα του πάνω στον 
τοίχο και να διαβάζει κάτι...

— Άλκη...
Εκείνος ξαφνιάστηκε, στο άκουσμα του ονόματός του, και σήκωσε τα 

μάτια του επάνω της...
— Κυρία Άννα... είπε έκπληκτος
Του έκανε εντύπωση ότι η δασκάλα του εξακολουθούσε να κρατάει το 

μπουκάλι με το κρασί στο ένα χέρι και τα ποιήματά του με το άλλο, όπως 
ακριβώς και πριν από λίγο στη σκάλα. Αυτό τον χαροποίησε κάπως και, 
σπάζοντας ένα χαμόγελο ικανοποίησης, είπε:

— Ευχαριστώ, Κυρία Άννα, που κρατάτε ακόμη στα χέρια σας τα ποι-
ήματά μου.

Όμως, η ηθοποιός, που λίγο νοιαζόταν, τούτη την ώρα, και για το κρασί 
και για τα ποιήματα, δεν άντεξε άλλο και είπε:

— Πάμε μια βόλτα, Άλκη; Δεν ξέρω, αλλά... Πνίγομαι εδώ μέσα.
— Μα... Έχουμε μάθημα σε λίγο, Κυρία Άννα, είπε ο νεαρός, σαστισμένος.
— Δεν πειράζει. Θα πάρουμε κι αυτό το μπουκάλι και θα πάμε να καθί-

σουμε σε κανένα παγκάκι να το ανοίξουμε. Τι λες;
Ο Άλκης, που δεν διέφερε από ένα εύθραυστο κλαδάκι, έρημος σαν την 

καλαμιά στον κάμπο, είδε, για δεύτερη φορά, μέσα σε σύντομο διάστημα, 
τα μάτια της δασκάλας του να γεμίζουν δάκρυα...

— Αχ!... Κυρία Άννα! αναφώνησε, συγκινημένος, και έπεσε στην αγκα-
λιά της.

Τελικά, η δασκάλα του τον χρειαζόταν περισσότερο απ’ όσο την χρεια-
ζόταν εκείνος! Έπρεπε να σταθεί δίπλα της! Να τη στηρίξει! Αναμφίβολα, 
περνούσε δύσκολες ώρες η Κυρία Άννα-Μαρία! Ίσως, να μην τα πήγαινε 
και πολύ καλά με τον σύζυγό της, αυτόν τον καιρό!
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— Μη με φιλήσεις, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να μας δει κανείς εδώ μέσα, 
είπε εκείνη, θέλοντας να προλάβει το «κακό». Ο νεαρός τραβήχτηκε από 
την αγκαλιά της.

— Μπορείτε να στηριχθείτε επάνω μου, Κυρία Άννα! είπε με στόμφο 
και της έδωσε ξανά το μπράτσο του, λες και υποδύονταν, αυτή τη φορά, 
τον διφορούμενο ρόλο ενός ξεπεσμένου δανδή που αρέσκεται, ωστόσο, 
να προσφέρει τη νεανική συντροφιά του σε μια ώριμη, γοητευτική κυρία.

Όλη η κατάσταση ήταν για γέλια και για κλάματα. Όμως, η Κυρία Άν-
να-Μαρία, που είχε φτάσει πολύ κοντά στο να βάλει τα κλάματα μπροστά 
στον μαθητή της, για δεύτερη φορά, βλέποντας τον Άλκη έτσι «θεατρικά» 
στημένο, έβαλε, τελικά, τα γέλια. 

Ε, λοιπόν, αυτό το παιδί, όσο την έκανε να θέλει να κλάψει, άλλο τόσο την 
έκανε και να θέλει να γελάσει! Διέθετε μια αξιοθαύμαστη αφέλεια! Αφέλεια 
μικρού παιδιού! Ας ήταν ο πιο συνεσταλμένος μέσα στην τάξη! Ξεχώριζε! 
Οι συμμαθητές του είχαν, λίγο έως πολύ, τη συνηθισμένη τάση να θέλουν 
να προβληθούν, να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, παλεύοντας με την 
αυτάρεσκη πλευρά του χαρακτήρα τους. Αυτός, αντιθέτως, δεν είχε καμία 
αυταρέσκεια! Και ενώ η συστολή του δεν βοηθούσε καθόλου τη «σκηνική 
του παρουσία», από την άλλη πλευρά, η αφέλειά του ήταν τόσο «σκανδα-
λώδης» και «ηχηρή», που τον έκανε να βρίσκεται, άθελά του, συνεχώς, στο 
επίκεντρο, κεντρίζοντας τον θυμό των άλλων και την εύλογη αντιπάθειά 
τους προς το πρόσωπό του...
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Η Κυρία Άννα-Μαρία πέρασε, τις τρεις επόμενες ημέρες, πέφτοντας από 
τον καναπέ του σαλονιού στο κρεβάτι της κρεβατοκάμαράς της και τού-
μπαλιν. Αυτό, βέβαια, δεν έμεινε απαρατήρητο από τον σύζυγό της – τον 
επιστήμονα Φυσικό, Κύριο Στέφανο – ο οποίος είχε καιρό να τη δει με τόσο 
αλλαγμένη διάθεση. Κάπου-κάπου, η ηθοποιός άφηνε το κρεβάτι και έβγαι-
νε έξω στον κήπο. Εκεί σωριάζονταν σε μια κουνιστή πολυθρόνα που είχε 
και, με απλανές βλέμμα, κάπνιζε το ένα τσιγάρο μετά το άλλο...

— Αν ήταν άρρωστη, θα μου το είχε πει, έκανε τη σκέψη ο Κύριος Στέφανος, 
που την παρατηρούσε διακριτικά όλες αυτές τις μέρες. Άρα, κάτι άλλο τρέχει.

Κάποια στιγμή, δεν άντεξε, την πλησίασε την ώρα που αυτή ατένιζε, σαν 
χαμένη, τις τριανταφυλλιές της, και τη ρώτησε:

— Καλή μου, έχεις κάτι και δεν μου το λες;
Η Κυρία Άννα-Μαρία ξαφνιάστηκε τόσο πολύ, που σχεδόν αναπήδησε στην 

πολυθρόνα, λες και ξύπνησε από λήθαργο βαθύ. Γύρισε το κεφάλι της και κοί-
ταξε, σαστισμένη, τον σύζυγό της. Εκείνος χαμογέλασε γα να την ενθαρρύνει. 
Ένα πέπλο θλίψης είχε πέσει πάνω στα μάτια της και δεν έλεγε να σηκωθεί...

— Δεν έχω τίποτα, απάντησε μετά βίας.
— Κι όμως... Έχω την αίσθηση πως κάτι σε απασχολεί, επέμενε εκείνος ευ-

γενικά. Όλα καλά με τη σχολή;
— Στέφανε...
— Ναι, γλυκιά μου.
— Θέλω να τα παρατήσω όλα, είπε, και τα μάτια της βούρκωσαν στο λεπτό.
— Όλα;... Και μένα; ρώτησε αυτός, χαμογελώντας καλοκάγαθα.
— ...Θα ήθελα να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι.
— Θα με πάρεις μαζί σου; πέρασε τα χέρια του γύρω από τους ώμους της 

και την αγκάλιασε.
— Νιώθω τόσο κουρασμένη... έκλεισε τα μάτια και έγειρε το κεφάλι της 

στα χέρια του συζύγου της.
— Σωματικά ή ψυχικά;
— Θεέ μου! Πώς φαίνεται ότι είσαι Φυσικός! αναφώνησε η ηθοποιός.
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— Επειδή τα διαχωρίζω;
— Ναι.
— Και όμως...
Πήρε μια καρέκλα, την έβαλε πλάι στη κουνιστή πολυθρόνα της συζύγου 

του και κάθισε δίπλα της.
— Η Φυσική... Μπορεί να μην είναι σαν την Τέχνη... Σου μαθαίνει, όμως, 

να σκέφτεσαι και να αναλύεις τα δεδομένα.
— Ποια δεδομένα;
— Της ζωής.
— Και ποια είναι τα δικά μου δεδομένα; φύσηξε η ηθοποιός βαριεστημένα 

τον καπνό του τσιγάρου της, κοιτάζοντας έντονα τον σύζυγό της μες στα μάτια.
Ο Κύριος Στέφανος έμεινε αμίλητος. Αταίριαστοι οι δυο τους σχεδόν σε όλα. 

Αρκετές φορές μέχρι σήμερα είχε αναρωτηθεί πώς και δεν τον είχε παρατή-
σει ακόμη η σπουδαία ηθοποιός. Όταν αυτή επέστρεφε αργά το βράδυ από το 
θέατρο ή τη σχολή της, εκείνος κοιμόταν, και το πρωί την έβρισκε δίπλα του 
στο κρεβάτι, ανοίγοντας τα βλέφαρά του με το πρώτο φως της μέρας. Ποτέ 
δεν συνέπιπταν τα ωράρια τους! Στη Φυσική, βέβαια, τα ετερώνυμα έλκονται. 
Στη ζωή, ωστόσο, δεν είναι, πάντα, αυτός ο κανόνας «δεδομένος»... 

— Ένα από τα δεδομένα σου... είπε ο Κύριος Στέφανος, μετά από λίγο, εί-
ναι ότι ακόμη επιστρέφεις σε μένα.

— Σου φαίνεται περίεργο αυτό; χαμογέλασε αυτάρεσκα η Κυρία Άννα-Μα-
ρία.

— Μερικές φορές... Ναι.
— Γιατί;
— Γιατί... Γιατί είμαι Φυσικός, είπε εκείνος και χαμήλωσε τα μάτια του στο 

πάτωμα.
Ακολούθησε ολιγόλεπτη σιωπή και, αμέσως μετά, η ηθοποιός έβαλε τα γέ-

λια, παρά την κατήφειά της
— ...Θα έπρεπε να το έχεις καταλάβει μέχρι τώρα, καλέ μου, ότι η γυναίκα 

σου δεν πάει και πολύ το καλλιτεχνικό της σινάφι! Προτιμάει τους Φυσικούς, 
που διαχωρίζουν το σώμα από τη ψυχή και αναλύουν τα δεδομένα γύρω τους! 
είπε εκείνη και έβαλε το χέρι της πάνω στο πόδι του άντρα της.

— Μακάρι, είπε ο Κύριος Στέφανος και έκλεισε το χέρι της μέσα στο δικό του.
— Τι, «μακάρι»;
— Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες, απάντησε εκείνος.
— Ωωωωω! Επιτέλους! Μην κάνεις σαν πεισμωμένο παιδί, Στέφανε! Ήμουν 
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πολύ ειλικρινής μαζί σου! φώναξε η Κυρία Άννα-Μαρία και σηκώθηκε, εκνευ-
ρισμένη, από την κουνιστή πολυθρόνα της.

Τώρα αυτός έβλεπε μόνο την πλάτη της, καθώς τού γύρισε το πρόσωπό της 
και έγειρε το σώμα της μπροστά, στηριζόμενη στα κάγκελα της βεράντας. Εάν 
είχαν ένα παιδί, μπορεί και να μην ανησυχούσε τόσο. Αλλά και πάλι... 

«Κι αυτό το δεδομένο δεν είναι, πάντα, ασφαλές κριτήριο» έκανε τη σκέψη 
μέσα του. «Κι, έπειτα, αφού δεν μας προέκυψε όταν ήμασταν νέοι...»

— Εκτιμώ πολύ την ειλικρίνειά σου, καλή μου, είπε στο τέλος και σηκώθη-
κε όρθιος, καταλαβαίνοντας ότι είχε έρθει πια η ώρα να την αφήσει μόνη της.

— Στέφανε! φώναξε η ηθοποιός, γυρίζοντας το κεφάλι και βλέποντας τον 
άντρα της να απομακρύνεται.

— Ορίστε, είπε εκείνος κι έκανε λίγα βήματα προς το μέρος της.
— Ήθελα να σου πω ότι... Κι εγώ εκτιμώ πολύ την κατανόησή σου... Και την 

αγάπη σου, είπε, ελαφρώς συγκινημένη, η Κυρία Άννα-Μαρία.
— ...Παίζουμε κάποιους ρόλους; προσποιήθηκε τον προβληματισμένο ο 

Κύριος Στέφανος.
— Τι εννοείς «κάποιους ρόλους»;
— Να... Μου φαίνεται λίγο θεατρικό όλο αυτό που συμβαίνει ανάμεσά μας, 

είπε ο γκριζομάλλης άντρας, πιέζοντας τον εαυτό του να μην βάλει τα γέλια 
από το ένοχο βλέμμα της συζύγου του, που οι ρόλοι την συνόδευαν και στην 
καθημερινότητά της, όσο κι αν το αρνούνταν πεισματικά.

— Εεε! Άιντε επιτέλους! Παλιόπαιδο! ξέσπασε η Κυρία Άννα-Μαρία και 
του έδωσε μια στο πόδι με το χέρι της. Για να μάθεις να μην με κοροϊδεύεις!

Εκείνος μπήκε στο σπίτι γελώντας, αφήνοντάς την μόνη και έρημη, ανά-
μεσα στα λουλούδια και τις γλάστρες της. Η Κυρία Άννα-Μαρία κάθισε ξανά 
στην κουνιστή πολυθρόνα της και συνέχισε τον πένθιμο – αλλά και τολμηρό 
- διάλογο που είχε, εδώ και τρεις μέρες με τον εαυτό της, αναφορικά με τον 
μαθητή της, τον Άλκη. Ποιος να της το ‘λεγε ότι ο εν λόγω νεαρός θα ήταν η 
αιτία που την έκανε να υποφέρει τόσο! Έφερνε και ξανάφερνε στο μυαλό της 
τη σκηνή με το μπουκάλι στο ένα της χέρι, τα ποιήματά του στο άλλο και να 
τον παρακαλεί απεγνωσμένα να το σκάσουν από τη σχολή, να πάνε στα κρυ-
φά να καθίσουν σε κάποιο παγκάκι και να πιούνε το κρασί οι δυο τους! Τόση 
ανάγκη είχε τη συντροφιά αυτού του αγοριού;

Τα είχε εντελώς χαμένα. Δεν ήξερε τι της συνέβαινε. Σκεφτόταν με νοσταλ-
γία την αγκαλιά του, όταν έπεσε επάνω της και την αγκάλιασε... Το μπράτσο 
του, όταν πάνω του στηρίχθηκε... Τα γλυκά, αθώα μάτια του – ολίγον σαν του 
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βοδιού – όταν της έδινε τα ποιήματά του... Μετάνιωνε οικτρά που τον είχε 
«χρησιμοποιήσει» ως παρτενέρ της για να δείξει στα υπόλοιπα παιδιά την 
«τεχνική του φιλιού»! Τι το ‘θελε! Από εκείνο το φιλί είχαν ξεκινήσει όλα! Κι 
ενώ είχε φιλήσει στο θέατρο τόσους και τόσους άντρες (ωραίους άντρες, όχι 
σαν αυτό τον καχεκτικό νεαρό!), τι μάγια τής είχε κάνει αυτό το πλάσμα, που 
δεν έλεγε να ξεκολλήσει ο νους της από πάνω του...
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Ο κύβος, εν τέλει, ερρίφθη.

«...Ο κάθε ρόλος, ιδανικά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εμπειρία και 
ένας διάλογος με τον συγγραφέα που τον γέννησε. Ο συγγραφέας γεννάει 
(εννοώ τον θεατρικό συγγραφέα, εν προκειμένω) και ο ηθοποιός καλείται 
να ξεγεννήσει, με τη βοήθεια του σκηνοθέτη, σαν τη μαμή, το παιδί...» 

Ωραία τα έλεγε στους μαθητές της η Κυρία Άννα-Μαρία!

«Όμως, σ’ αυτόν τον διανοητικό και ψυχικό τοκετό, και η «επίτοκος» 
αλλά και η «μαμή» πρέπει να απελευθερωθούν από τον αυτοσκοπό του 
«ωραίου» αποτελέσματος και να επικεντρωθούν, κυρίως, στο να γεννηθεί 
το «παιδί» ζωντανό. Οι ρόλοι οφείλουν να είναι ‘‘ζωντανοί’’, κι ας μην είναι 
απαραίτητα ‘‘ωραίοι’’. Ως αυριανοί ηθοποιοί, οφείλετε να παίζετε σαν να 
ήταν οι ρόλοι σας ‘‘ζωντανοί’’»

Πολύ ωραίο και αυτό! Ηχούσε όμορφα στα αυτιά! Όταν μετά σήκωνε 
κάποιο αγόρι ή κορίτσι στη σκηνή, συμμετείχε και η ίδια σ’ αυτόν τον το-
κετό ως μαμή. Έβλεπε τότε τη σκηνή να γεμίζει από ιδρώτα και αίμα, και 
αναρωτιόταν αν άξιζε τον κόπο και τον πόνο να φέρνει κανείς «παιδιά» σ’ 
αυτόν τον άθλιο κόσμο. Πόσα παιδιά είχε ξεγεννήσει στα σαράντα χρόνια 
της καλλιτεχνικής της πορείας! Με πόσο αίμα είχε λερώσει τα χέρια της! 
Πόσες καισαρικές τομές είχε κάνει! Πόσα δάκρυα αγωνίας, αλλά και λυ-
τρωτικής χαράς είχε δει να κυλάνε από διάφορα μάτια... Μπλε, πράσινα, 
καστανά, μαύρα. Πριν από λίγους μήνες, για παράδειγμα, μια μαθήτριά 
της αρνούνταν να κατεβάσει, στο πλαίσιο του ρόλου της, την τιράντα της 
(άλλος εφιάλτης κι αυτός!) Η Κυρία Άννα-Μαρία, για να βοηθήσει την κο-
πέλα να απελευθερωθεί από τον αυτοσκοπό του «ωραίου» αποτελέσμα-
τος, αναγκάστηκε να κατεβάσει η ίδια την τιράντα της και να αποκαλυφθεί 
ελαφρώς το στήθος της. Οι περισσότεροι μαθητές, κορίτσια και αγόρια, 
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χαμήλωσαν ενστικτωδώς τα μάτια τους στο πάτωμα, λες και έβλεπαν, στο 
πρόσωπό της δασκάλας τους, τη στιγμή εκείνη, τη μαμά τους σε ημίγυμνη 
κατάσταση! Και ποιος θέλει να βλέπει τη μητέρα του γυμνή ή ημίγυμνη!

— Μην ντρέπεστε!... Απελευθερωθείτε από την ιδέα της ωραιότητας ή μη 
του σώματός σας και των ενδεχόμενων σχολίων. Η αλήθεια είναι πάντα ωραία. 
Το αληθινό είναι ωραίο. Το πραγματικό είναι ωραίο. Αυτό που βλέπετε τώρα 
είναι η αλήθεια μου! Αυτή είμαι! τους είχε πει η Κυρία Άννα-Μαρία, γεγονός 
που βοήθησε, τελικά, και τη μαθήτριά της να πράξει το ίδιο.

Κάτι παρόμοιο θέλησε να κάνει και με την περίπτωση του Άλκη. Να είναι 
αληθινή. Εδώ, όμως, απέτυχε. Δεν είχε σκοπό, τούτη την ώρα, καθισμένη στον 
κήπο της μονοκατοικίας της, να δώσει την πολυπόθητη ικανοποίηση στον εαυ-
τό της. Ήταν ψεύτικη. Αρχής γενομένης από την ημέρα του «φιλιού» και μέ-
χρι σήμερα. Ο σύζυγός της είχε αρχίσει κάτι να υποψιάζεται. Όπως όλοι όσοι 
ζουν στο σκοτάδι δεν χρειάζεται να έχουν μάτια και να βλέπουν, έτσι κι αυτή, 
όταν σήκωνε το βλέμμα της πάνω στον παράξενο μαθητή της και τον κοίταζε, 
οι κόχες των ματιών της ήταν ολότελα άδειες... 

«Μη στεναχωριέσαι» έλεγε στον εαυτό της. «Όποιος έκανε τη ζημιά, θα 
επανορθώσει». Και, επειδή, μέρα με τη μέρα, συνειδητοποιούσε, όλο και πιο 
πολύ, ότι δεν θα ήταν «εύκολο» να επανορθώσει η ίδια για τη «ζημιά» που είχε 
κάνει – ή ακόμη χειρότερα για τη ζημιά που θα συντελούνταν σε λίγο - είχε 
φτάσει στο σημείο, εδώ και τρεις ημέρες, μια να κλαίει και μια να καπνίζει το 
ένα τσιγάρο μετά το άλλο. 

Στη σιγαλιά της νύχτας, κοιτάζοντας τ’ αστέρια, στο βάθος ο ουρανός φαί-
νεται πάντα πιο αχανής. Κι όσο ζητά κανείς στο κατώφλι του σύμπαντος να 
εμφανιστεί κάποιο πρόσωπο, σαν από μηχανής Θεός, για να τον σώσει, τόσο 
συνειδητοποιεί ότι είναι μόνος του σε μια παρτίδα επικίνδυνη με τ’ άστρα...

— Πρέπει να πάω να του μιλήσω! είπε μέσα της και πετάχτηκε, σαν ελατή-
ριο, από την κουνιστή πολυθρόνα.

Μπαίνοντας, έπειτα, στο σαλόνι, από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα, είδε τον 
σύζυγό της καθισμένο στο γραφείο του. Αυτόν τον καιρό, ο Κύριος Στέφανος 
ασχολούνταν με τη συγγραφή ενός ακόμη βιβλίου, με τον τίτλο: «Το Αλφά-
βητο της Θεωρίας της Σχετικότητας».

— Στέφανε! Θα πεταχτώ μέχρι τη σχολή! Ξέχασα τη τσάντα μου! φώναξε η 
ηθοποιός και άρχισε ν’ ανεβαίνει γρήγορα τα σκαλιά για να βρεθεί στην κρε-
βατοκάμαρα. Πέταξε τη ρόμπα από πάνω της και φόρεσε στα γρήγορα ό,τι 
βρήκε μπροστά της.
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Κατεβαίνοντας πάλι τα σκαλιά, ο σύζυγός της είχε σηκωθεί από το γραφείο 
και την περίμενε κοντά στην εξώπορτα...

— Δεν θα αργήσω, είπε, προσπαθώντας να τον καθησυχάσει, αφού, οπωσ-
δήποτε, η όλη συμπεριφορά της δημιουργούσε εύλογη αναστάτωση.

— Θέλεις να έρθω μαζί σου; Βράδιασε, είπε εκείνος.
— Δεν χρειάζεται. Μέχρι να σε πάρει ο ύπνος, θα έχω επιστρέψει.
Έκλεισε την πόρτα πίσω της και μπήκε βιαστικά στο αυτοκίνητό της. Θυ-

μόταν τη διεύθυνση του σπιτιού του Άλκη. Μετά από είκοσι λεπτά, στεκόταν 
έξω από την πόρτα του και χτυπούσε το κουδούνι. Όταν ο μαθητής της άνοιξε 
και αντίκρισε τη δασκάλα του, η έκπληξή του ήταν τόσο μεγάλη που, για κλά-
σματα δευτερολέπτου, έμεινε άφωνος, μη μπορώντας να αρθρώσει ούτε μία 
λέξη. Η Κυρία Άννα-Μαρία παραμέρισε με το χέρι της το σώμα του νεαρού 
και, χωρίς να ζητήσει την άδειά του, εισέβαλε στο σπίτι... 

— Άλκη... τα χείλη της άρχισαν να τρέμουν.
— Κυρία Άννα... το μόνο που κατάφερε κι εκείνος να πει, σχεδόν έτοιμος 

να λιποθυμήσει από την ταραχή του.
Η Κυρία Άννα-Μαρία έπεσε στην αγκαλιά του νεαρού με μια δόση αθε-

ράπευτης απελπισίας. Όχι! Όλη αυτή η τρικυμία, μέρες τώρα, μέσα της, δεν 
μπορούσε να τιθασευτεί άλλο! Είχε μετατραπεί σε χείμαρρο ασυγκράτητο! 
Μέσα στους λυγμούς της, επανέλαβε δυο φόρες τη φράση: 

«Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει... Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει...»
Ο νεαρός την οδήγησε στο κρεβάτι του και την έβαλε να καθίσει εκεί. Της 

έφερε και ένα ποτήρι νερό να πιει. Του ήταν αδιανόητο όλο αυτό που δια-
δραματίζονταν μπροστά του! Τι να έκανε; Να τη φιλούσε; Να την κρατούσε 
στην αγκαλιά του μέχρι να της περάσει το κλάμα; Να την έβαζε να ξαπλώσει 
στο κρεβάτι του και να έμενε δίπλα της ξάγρυπνος, μέχρι εκείνη να κλείσει τα 
μάτια της και να κοιμηθεί;

Απ’ όλα αυτά τα διλήμματα, τον έβγαλε η Κυρία Άννα-Μαρία, λέγοντας:
— Δεν μπορώ άλλο να σε αισθάνομαι κοντά μου, Άλκη... Είναι πάνω απ’ τις 

δυνάμεις μου... Φοβάμαι... Φοβάμαι ότι θα κάνω κάτι που δεν το έχω ξανακά-
νει... Γι’ αυτό... Σε παρακαλώ... Μην ξανάρθεις στη σχολή... Για ένα διάστημα.

— Κυρία Άννα... Κι εγώ φοβάμαι πολύ, είπε το αγόρι και χαμήλωσε τα θλιμ-
μένα μάτια του στο πάτωμα.

Η Κυρία Άννα-Μαρία πέρασε το χέρι της πάνω από τα μαλλιά του και τα 
χάιδεψε τρυφερά.

— Θα δώσουμε χρόνο ο ένας στον άλλο... Συμφωνείς; τον ρώτησε.
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Ο νεαρός κούνησε καταφατικά το κεφάλι του, γνέφοντας ένα «ναι». Τότε, 
η Κυρία Άννα-Μαρία πήρε το λεπτό, γωνιώδες πρόσωπό του μέσα στα χέ-
ρια της και το φίλησε. Κάτι μέσα στην καρδιά του Άλκη τον διαβεβαίωνε ότι 
αυτό δεν θα ήταν το τελευταίο τους φιλί. Αυτό το φιλί δεν είχε τη γεύση του 
αποχαιρετισμού, αλλά την επίγευση μιας άγραφης υπόσχεσης ανάμεσά τους. 

Αμέσως μετά, η Κυρία Άννα-Μαρία άνοιξε την πόρτα και έφυγε βιαστικά 
μέσα στη νύχτα, χωρίς να γυρίσει, ούτε λεπτό, να κοιτάξει πίσω της... 
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Όταν επέστρεψε στο σπίτι η Κυρία Άννα-Μαρία, ο σύζυγός της δεν είχε 
πέσει ακόμη για ύπνο, αλλά την περίμενε, καθισμένος στο γραφείο του. 
Τώρα βέβαια, αν είχε προσθέσει έστω και μία φράση στα γραπτά του, από 
την ώρα που εκείνη έφυγε από το σπίτι τους για να πάει δήθεν στη σχολή 
της, αυτό ήταν μια άλλη υπόθεση! Γιατί, στην πραγματικότητα, δεν είχε 
προσθέσει ούτε μία λέξη, ο καψερός! Από τη σύγχυση και την αβεβαιότη-
τα στην οποία είχε περιέλθει, οι λέξεις στριφογυρνούσαν στο μυαλό του, 
όπως στριφογυρνούν τα πεσμένα φύλλα των δέντρων στο χώμα, όταν τα 
παίρνει ο άνεμος, υψώνοντάς τα μέχρι το μαλακό υπογάστριο του ουρανού 
και ύστερα, στο τελείωμα μιας εκπνοής, τα ρίχνει πάλι, δίχως έλεος, στο 
σκληρό στέρνο της γης. Σήμερα, κατ’ εξαίρεση, και σε αντίθεση με το συ-
νηθισμένο, ο Κύριος Στέφανος είχε να κάνει με δύο άγνωστες, για εκείνον, 
επιλογές: η μία ήταν το «υπογάστριο» και η άλλη ήταν το «στέρνο». Αυτά 
τα δύο, όμως, είναι για τους Ιατροδικαστές, τους Ποιητές... Όχι για τους 
Φυσικούς! Γιατί, πώς μπορείς να μελετάς τη Θεωρία της Σχετικότητας, και 
να πετάγεται, ξαφνικά μπροστά σου, ως εικόνα, μια κοιλιά ή ένα στέρνο; 
Τα λόγια της συζύγου του, και όλη η συμπεριφορά της, εδώ και τρεις ημέ-
ρες, ισοδυναμούσαν με γροθιά στο στομάχι. Το ερώτημα ήταν εάν η γροθιά 
τον είχε βρει στο μαλακό υπογάστριο ή στο στέρνο του... Μέχρι τη στιγμή 
που ακούστηκαν τα κλειδιά της να ξεκλειδώνουν την εξώπορτα, δεν είχε 
καταλήξει ακόμη σε μια σίγουρη «διάγνωση».

Η Κυρία Άννα-Μαρία τον είδε να την περιμένει στο γραφείο του και σάστισε, 
γιατί ο Κύριος Στέφανος κοιμόταν σχετικά νωρίς, για να μπορεί να ξυπνάει και 
νωρίς το πρωί και να συγγράφει ανενόχλητος. Σήμερα, όμως, κόντευε μία, μετά 
τα μεσάνυχτα, κι αυτός ήταν ακόμη πεσμένος πάνω από το σύγγραμμά του...

— Δουλεύεις ακόμη;... Δεν κοιμήθηκες; απόρεσε η ηθοποιός.
— Μου είπες ότι δεν θ’ αργήσεις και σε περίμενα.
— Συγγνώμη... Αλλά... Φτάνοντας στη σχολή, πιάστηκα με κάποιες εκκρε-

μότητες που είχα... Πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβω.
— Αυτές οι... εκκρεμότητες είναι η αιτία που τα μάτια σου είναι κλαμένα;
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Ο Κύριος Στέφανος στάθηκε απέναντί της και την κοίταξε καλά-καλά. Ήταν 
σίγουρο ότι η Κυρία Άννα-Μαρία είχε κλάψει. Ακόμη πιο σίγουρο, όμως, ήταν 
ότι η ηθοποιός τού είχε πει ψέματα και δεν είχε πάει στη σχολή της.

— Δεν έχω τίποτα, Στέφανε, απάντησε εκείνη, σαν χαμένη, και έκανε στρο-
φή για ν’ ανέβει τα σκαλιά που οδηγούσαν στη κρεβατοκάμαρα τους.

— Περίμενε! την έπιασε από το μπράτσο και την ακινητοποίησε. Νομίζω 
ότι έχεις κάτι να μου πεις.

— Τι να σου πω; είπε η ηθοποιός και κοίταξε το χέρι του συζύγου της που 
έσφιγγε ενοχλητικά το μαλακό μπράτσο της.

— Υπάρχει άλλος; ρώτησε ο Κύριος Στέφανος, και ένας λυγμός έκανε τη 
φωνή του να «σπάσει».

— Τι είναι αυτά που λες! αναφώνησε η Κυρία Άννα-Μαρία, προσβεβλημένη. 
— Την αλήθεια θέλω, είπε ο Κύριος Στέφανος, και της φάνηκε ότι έσφιξε 

ακόμη περισσότερο το μπράτσο της.
— Με πονάς, είπε η Κυρία Άννα-Μαρία και κοίταξε το χέρι του συζύγου της.
— Εσύ με πονάς πολύ περισσότερο με τη συμπεριφορά σου, είπε αυτός και 

άφησε ελεύθερο το μπράτσο της.
— Δεν έχω τίποτα... Θα μου περάσει. Πάμε, σε παρακαλώ, να κοιμηθούμε.
— Αν... Αν υπάρχει άλλος...
— Επιτέλους! Με προσβάλλεις! φώναξε η ηθοποιός, αλλά εκείνος, σαν να 

μην την άκουσε, συνέχισε:
— Είναι καλύτερο να μου το πεις από τώρα. Δεν χρειάζεται να μου το κρύ-

βεις, είπε ο Κύριος Στέφανος και τα μάτια του βούρκωσαν.
— Ω, Θεέ μου... Τι είναι αυτά που λες, περασμένα μεσάνυχτα! Η Κυρία Άν-

να-Μαρία, βλέποντας τον άντρα της να βουρκώνει, λύγισε: Έλα να ξαπλώσου-
με, σε παρακαλώ. Άδικα αναστατώθηκες, είπε και έπιασε το χέρι του συζύγου 
της. Εκείνος το τράβηξε.

— Θα ταχτοποιήσω, ένα λεπτό, το γραφείο μου και θα ‘ρθω, είπε, προσπα-
θώντας να κερδίσει λίγο χρόνο για να σκεφτεί και να συνέλθει.

— Εντάξει, απάντησε η Κυρία Άννα-Μαρία και άρχισε ν’ ανεβαίνει αργά, 
ένα-ένα, τα σκαλιά.

Ο Κύριος Στέφανος κοίταξε τα τετράδια, τα μολύβια και τα χαρτιά που ήταν 
αραδιασμένα πάνω στο σκαλιστό έπιπλο που κοσμούσε το γραφείο του και 
σκέφτηκε ότι αν, μια μέρα, τον εγκατέλειπε η σύντροφός του, δεν θα είχε το 
κουράγιο να προσθέσει ούτε μία λέξη στο ανολοκλήρωτο, επί του παρόντος, 
επιστημονικό του σύγγραμμα. Η Κυρία Άννα-Μαρία ήταν γι’ αυτόν μια πολύ 
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συνειδητή επιλογή. Την είχε επιλέξει για την εμφάνισή της, για τον χαρακτήρα 
της, για το ταλέντο της. Μπορεί, με την πρώτη ματιά, να φαινόταν αταίριαστοι 
οι δυο τους, όμως, για εκείνον, η σύντροφός του ήταν μοναδική. Δεν μπορούσε 
να φανταστεί τη ζωή του με άλλη γυναίκα. Γι’ αυτό και όσες θηλυκές υπάρξεις 
τον πλησίασαν στα νιάτα του – κάποιες από αυτές ήταν, ομολογουμένως, και 
πολύ θελκτικές - τις απώθησε όλες, και με ολίγον άγαρμπο τρόπο. Για χάρη 
της Κυρίας Άννα-Μαρίας!

Συμμάζεψε τα χαρτιά του και πάτησε τον διακόπτη, φεύγοντας. Μπαίνοντας, 
ύστερα, στη κρεβατοκάμαρα, την βρήκε να ξαπλώνει με τα μάτια κλειστά και το 
φως αναμμένο. Μόλις τον αντιλήφθηκε, άνοιξε τα μάτια της και τον κοίταξε...

— Στέφανε... Θυμάσαι τι μου ‘χες πει στο νοσοκομείο; Στην τρίτη αποβο-
λή... Όταν κινδύνεψα κι εγώ;

Ο γκριζομάλλης άντρας κάθισε δίπλα της στην άκρη του κρεβατιού.
— Σου είχα πει: «Δεν θέλω παιδί... Θέλω μόνο εσένα».
— Ναι... Έτσι μου ‘χες πει... Έκλαιγες... Θυμάσαι; είπε, πάλι, η Κυρία Άν-

να-Μαρία.
— Ναι...
— Εκείνη τη μέρα... Κατάλαβα ότι μ’ αγαπούσες...
Αυτός δεν μίλησε και παρέμεινε με το βλέμμα ριγμένο στο πάτωμα. Τότε, η 

Κυρία Άννα-Μαρία, με μια κίνηση, παραμέρισε τα σκεπάσματα. Για τον επι-
στήμονα, όμως, σύζυγό της, καμία ερωτική τους επαφή δεν επιτρεπόταν να 
γίνει υπό το φως της μέρας ή το τεχνητό φως του δωματίου. Ήταν κάτι σαν 
απαράβατος κανόνας, για τον έρωτα, το σκοτάδι. Έτσι, σηκώνοντας τα μάτια 
του επάνω της, με πολύ φυσικό τρόπο, είπε σιγανά:

— Κλείσε πρώτα το φως, καλή μου. 
Κάνοντας την ηθοποιό να χαμογελάσει για το ντροπαλό «παιδί» που έκρυ-

βε, μετά από τόσα χρόνια, ο σύζυγός της...
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Ο Άλκης ντράπηκε, προς στιγμή, για την υποκρισία του, κοιτάζοντας τον 
Λούτσι, τον κεραμοποιό, με μάτια κλαμένα, όπως κάποιος που κάνει μεν 
ικεσία στον ουρανό, δεν πιστεύει, όμως, σε κανέναν Θεό. Κούφιος ουρα-
νός, σαν τζούφιο αυγό!

Κι αυτό γιατί, στην καλύτερη περίπτωση, ο νεαρός «μαθητευόμενος» 
στη κεραμική – και δήθεν φοιτητής του τμήματος Αρχαιολογίας της Θεσ-
σαλονίκης - είχε οσμιστεί τη βαριά μυρωδιά του θειαφιού και δεν είχε και 
διόλου λαθέψει ως προς αυτό. Στη χειρότερη, είχε συλλάβει, επιπλέον, και 
το αλλόκοτο βουητό των μυγών να έρχεται, μαζί με την αποκρουστική μυ-
ρωδιά, από το υπόγειο του σπιτιού του κεραμοποιού. Πώς, λοιπόν, μετά από 
όλα αυτά, να έχεις δάκρυα στα μάτια, αντί να έχεις τεντωμένες τις κεραίες 
σου για να αποδράσεις εάν χρειαστεί! Ή μήπως τις είχε;

Εν τέλει, αποφάσισε ότι ήταν προς το συμφέρον του να προχωρήσει, 
παίρνοντας το ρίσκο της διακινδύνευσης ενός ηθοποιού πάνω στη σκηνή:

— Ένας ηθοποιός φαίνεται στους δύσκολους ρόλους. Τους εύκολους 
μπορεί να τους παίξει ο οποιοσδήποτε, σκέφτηκε από μέσα του και πεί-
σμωσε ακόμη πιο πολύ.

Το βουητό που ερχόταν κατευθείαν από το υπόγειο δεν έμοιαζε με γνώρι-
μο σφύριγμα. Θύμιζε περισσότερο παφλασμό θάλασσας, που περνάει μέσα 
από ένα γιγάντιο κοχύλι, για να σκάσει έπειτα σαν το κύμα στην ακτή. Μυ-
στήριο! Θα μπορούσε να το παρομοιάσει με θειάφι μέσ’ το γάλα, που σου 
το σερβίρουν, από την πρώτη κιόλας μέρα της φιλοξενίας οι οικοδεσπότες, 
για να σε ξεκάνουν. Και άντε! Το θειάφι χρησιμοποιείται για να προστατεύσει 
ο ιδιοκτήτης τα φυτά του κήπου του. Τι δουλειά, όμως, έχει να χρησιμοποι-
είται για να προστατευθεί το σπίτι από έντομα, μύγες και ακάρεα, όπως είχε 
δηλώσει ο Λούτσι; Αυτό ήταν κάτι που δεν του κολλούσε καλά: θειάφι για τη 
προστασία του σπιτιού, αντί για την προστασία των φυτών;

Έφερε, πάλι, στο μυαλό του τη δασκάλα του στη σχολή θεάτρου, την Κυ-
ρία Άννα-Μαρία. Μπορεί οι δρόμοι τους να είχανε χωρίσει, εδώ και δυο βδο-
μάδες, ο ίδιος, όμως, δεν μπορούσε να ξεχάσει την εικόνα της στην τελευταία 
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τους συνάντηση στο σπίτι του, όταν εκείνη λύθηκε σε αναφιλητά, ζητώντας 
του να φύγει μακριά της και να παρατήσει τα μαθήματα υποκριτικής, τουλά-
χιστον για ένα διάστημα. Προσπάθησε να φανταστεί τι θα του έλεγε τώρα, 
εάν της κατέθετε την απορία του περί της «ορθότητας» του σεναρίου. Κατά 
πενήντα τοις εκατό, θα του έλεγε να διαβάσει ξανά, προσεχτικά, τις γραμμές 
του κειμένου και να δει πίσω από τις λέξεις και κατά πενήντα τοις εκατό, θα 
του έλεγε κάπως απότομα, με την τσιριχτή φωνή της:

— Αυτό είναι το σενάριο, παιδί μου! Παίξε και μην δυσανασχετείς!
Από τους πολλούς εφιάλτες που έβλεπε αυτόν τον καιρό, ήρθε να προστε-

θεί και ένα ακόμη αλλόκοτο όνειρο. Ήταν, λέει, μέσα στην κοιλιά του μια μι-
κρή αράχνη, που όλο και μεγάλωνε. Από μικρό φωτεινό σημαδάκι, ακίνητο, 
η αράχνη άρχισε, σιγά-σιγά, να στριφογυρίζει μέσα στα σπλάχνα του και να 
ακτινοβολεί στο σκοτάδι – Ω, του θαύματος! Δεν είχε δει ποτέ του τόσο κα-
θάριο και διάφανο φως να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Παρόλο 
αυτά, δεν είναι εύκολο ν’ αντέξεις μια αράχνη να μεγαλώνει μέσα σου και ο 
ιστός της να παγιδεύει την αναπνοή σου, τα ζωτικά σου όργανα και τη σκέ-
ψη σου. Ξυπνώντας, ύστερα, από αυτόν τον παράξενο εφιάλτη, αισθάνθηκε 
έντονη την ανάγκη να προσευχηθεί. Κάποτε θεωρούσε ότι μόνο οι δειλοί και 
οι ηλίθιοι προσεύχονται. Βέβαια, στο ορφανοτροφείο που μεγάλωσε, οι θετές 
«μαμάδες» του τον προέτρεπαν να κάνει την προσευχή του πριν μπει κάτω 
από τα σκεπάσματα. Αυτό γινόταν, όμως, μέχρι και την τρίτη δημοτικού. Στην 
τετάρτη δημοτικού, έκανε την επανάστασή του και κόπηκε μαχαίρι η προσευ-
χή. Με τον Λούτσι, τον κεραμοποιό, αν και διέφεραν κατά πολύ στην ηλικία, 
είχαν, ωστόσο, ένα κοινό χαρακτηριστικό: συγκαταλέγονταν κι οι δύο στα 
εγκαταλελειμμένα παιδιά, που κάποτε μεγάλωσαν σ’ ένα ίδρυμα.

Του είχε μείνει απωθημένο του νεαρού, από τα χρόνια που ήτανε παιδί. 
Κάθε που έβλεπε μικρά σπουργίτια να τιτιβίζουν και να χτυπούν τις αδύναμες 
φτερούγες τους, όσο η μαμά τους τα τάιζε, τότε τα μάτια του γέμιζαν, άθελά 
του, δάκρυα, βλέποντας το ράμφος της μητέρας τους να χώνεται στα, διάπλα-
τα ανοιχτά, στοματάκια τους. Ο Λούτσι, από μισόλογα του νεαρού, κατάλαβε 
αμέσως το «κοινό τους σημείο» και η καρδιά του φτερούγισε, όπως όταν κά-
ποιος περιμένει, με τα χέρια ανοιχτά, να υποδεχτεί ένα αγαπημένο του πρό-
σωπο. Άλλωστε, ο Λούτσι είχε «υποδεχθεί» τον Άλκη σ’ έναν κόσμο χώματος, 
νερού και λάσπης, που ήταν ο αγαπημένος του κόσμος. Σ’ αυτόν τον κόσμο, 
απελευθερώνονταν κανείς από τον σκοπό του «ωραίου» αποτελέσματος, όπως 
έλεγε και η δασκάλα του στη σχολή θεάτρου, η Κυρία Άννα-Μαρία, που τον 
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είχε προτρέψει, μάλιστα, ν’ ασχοληθεί με την κεραμική! Για να εκφραστεί κα-
νείς άμεσα και ελεύθερα με τον πηλό, ως εν δυνάμει κεραμοποιός, θα πρέπει 
να έχει κατακτήσει ένα τεχνικό επίπεδο. Μήπως, όμως, και στην υποκριτική 
τέχνη, δεν πρέπει ο εν δυνάμει ηθοποιός να κατακτήσει ένα τεχνικό επίπεδο, 
ανάλογο – αν όχι όμοιο – με αυτό του κεραμοποιού; Κι αυτό γιατί πειραματί-
ζεται με τους ρόλους που αναλαμβάνει, όπως ο κεραμοποιός πλάθει τον πηλό 
με τα χέρια του, ασχέτως αν αυτό που έφτιαξε στο τέλος είναι καλαίσθητο ή 
τερατούργημα. Μάλλον, δεν έχει και πολλή σημασία. Ή, μήπως, έχει; Η Κυ-
ρία Άννα-Μαρία, που μιλούσε για ρόλους «ζωντανούς» και όχι απαραίτητα 
«ωραίους», σε ανύποπτο χρόνο, έβαλε και μια άλλη παράμετρο: την ευφυΐα. 
Την ευφυΐα στους ρόλους, καθώς και την ευφυΐα που πρέπει να διαθέτουν 
εκείνοι που θα τους παίξουν. 

Σε δυο ανθοδοχεία που είχε το σπίτι του κεραμοποιού, τα λουλούδια από 
κάτω ήταν νεκρά μέσα στο βρόμικο νερό τους και κρέμονταν, επί μέρες, μα-
ραμένα. Πώς ήταν δυνατόν να ενδιαφέρεται τόσο πολύ ο Λούτσι για το υπό-
γειο του σπιτιού του και να μην ενδιαφέρεται να βάλει φρέσκα λουλούδια στο 
βάζο, μέσα σε καθαρό νερό, παρουσία και του φιλοξενούμενού του; Γύρω από 
το σπίτι, σε μεγάλη ακτίνα, ξεχώριζαν δυο νεόκτιστες βίλες. Κατά τα άλλα, 
έβλεπες μόνο ακαλλιέργητα χωράφια – με εξαίρεση έναν αγρό που κάποιος 
είχε σπείρει πατάτες (!) - τρεις παρατημένες αποθήκες, και τίποτε άλλο. Δεν 
υπήρχε ψυχή ζώσα. Και ένα εκκλησάκι, ζουλιγμένο στην αναρχία του τοπίου, 
είχε πάνω στην Αγία Τράπεζα το απομεινάρι ενός Εσταυρωμένου, που στεκό-
ταν λοξά, άβολα, και η οδύνη, μαζί με τον χρόνο, τού είχαν καταφάει το ξύλο 
και τα σωθικά. 

Ήταν, λοιπόν, άξιον απορίας πώς είχε βρει αυτό το σπίτι ο Λούτσι και με 
ποιο κριτήριο είχε προχωρήσει στην αγορά του. Την αναζήτηση μοναξιάς και 
ησυχίας; Την αγάπη γι’ αυτού του είδους το φυσικό τοπίο; Ή, μήπως... Την 
ανάγκη του να κρύψει κάτι που του προκαλούσε αβάστακτη αγωνία και ενο-
χή; Έπρεπε ο Άλκης, ως εν δυνάμει ηθοποιός, να «διαβάσει» ξανά το σενάριο, 
γραμμή προς γραμμή, και να επιστρατεύσει ο νεαρός όλη την οξυδέρκεια και 
τη διορατικότητα που διέθετε...
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Άλλη μια νύχτα αγρυπνίας... Ο Λούτσι κάτι έκανε στην κουζίνα. Ακουγό-
ταν ντουλάπια ν’ ανοίγουν και να κλείνουν, συρτάρια να σύρονται πάνω 
στις ράγες τους, καθώς και το θρόισμα χαρτιών που ανακατεύονται από 
χέρι που προσπαθεί βιαστικά ν’ αποσπάσει κάτι, μέσα στον σωρό, λαθραία.

Ο Άλκης πήδησε από το κρεβάτι. Ήταν αποφασισμένος. Έπρεπε να λύ-
σει το μυστήριο. Να δώσει μια «σπρωξιά» στο σενάριο και να δοκιμάσει 
τις ικανότητές του. Θυμήθηκε που, όταν μια μέλλουσα συνάδελφός του, για 
να τον προσβάλλει, του είχε πει:

— Η Κυρία Άννα σε φίλησε μπροστά σε όλους μας, μήπως και ξεθαρρέψεις 
λιγάκι και δεν είσαι σαν το αγγούρι πάνω στη σκηνή!

Εκείνος, τότε, είχε απαντήσει:
— Η Κυρία Άννα με φίλησε, γιατί ήθελε να δείτε όλοι σας την τεχνική του 

φιλιού.
Η τεχνική του φιλιού. Όταν κανείς μάθει την τεχνική του φιλιού, μπορεί 

να φιλάει με αυτοπεποίθηση, έχοντας και την κρυφή ικανοποίηση πως μπορεί 
να μετατρέψει έναν λύκο σε πρόβατο. Τέτοια είναι η επενέργεια ενός φιλιού! 
Επειδή, όμως, ένας ηθοποιός (ένας καλός ηθοποιός), είτε το ξέρει είτε όχι, δι-
αθέτει, πέραν όλων των άλλων, και ευφυΐα, γνωρίζει ότι ένα φιλί έχει τη δύ-
ναμη να κάνει και το αντίθετο: να μετατρέψει, δηλαδή, ένα πρόβατο σε λύκο.

Απ’ ό,τι φάνηκε εκ των υστέρων, αυτή η σκέψη δεν πέρασε καθόλου από το 
μυαλό του νεαρού Άλκη. Έτσι λοιπόν κατέβηκε τη ξύλινη σκάλα και βρέθηκε 
στη τραπεζαρία που επικοινωνούσε με το σαλόνι. Ο ήχος από τα χαρτιά, που 
ένα χέρι τα ανακατεύει με βιασύνη, σταμάτησε απότομα. Στο μισοσκόταδο, ο 
νεαρός είδε τη φιγούρα του κεραμοποιού να προβάλλει, κρατώντας ένα πλα-
στικό μπιτόνι...

— Λούτσι;... είπε και η καρδιά του άρχισε να χτυπάει πολύ δυνατά απ’ το 
φόβο.

— Δεν κοιμάσαι; ρώτησε εκείνος, με άγριο βλέμμα
«Η επενέργεια του φιλιού... Η επενέργεια του φιλιού...» Επαναλάμβανε 

μια φωνή μέσα στ’ αυτιά του νεαρού. 
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Πλησίασε τον κεραμοποιό και έτσι, πρόσωπο με πρόσωπο, του έδωσε ένα 
φιλί στο μάγουλο. Ο Λούτσι χαμήλωσε τα μάτια στο πάτωμα για λίγα δευτε-
ρόλεπτα. Όταν μετά τα σήκωσε και κοίταξε, πάλι, τον μαθητή του – που δεν 
άκουγε σχεδόν τίποτα από όλα όσα του έλεγε εδώ και δύο εβδομάδες για την 
κεραμική, γιατί πολύ απλά δεν τον ενδιέφερε η κεραμική! – ψιθύρισε:

— Μ’ ένα φιλί, λοιπόν, προδίδεις τον δάσκαλό σου, Άλκη;
Τότε, ο νεαρός, που δεν αγαπούσε τίποτα περισσότερο από το θέατρο, 

αναφώνησε υπό το βάρος της θλίψης που κρύβει η πλάνη κάθε προδοσίας:
— Ω... Δάσκαλε! και έπεσε στην αγκαλιά του Λούτσι.
Στην αγκαλιά του Λούτσι; Ή μήπως στην αγκαλιά της δασκάλας του, της 

Κυρίας Άννα-Μαρίας; Αίφνης, οι δύο αυτές αγκαλιές έγιναν μία. Το ίδιο πράγ-
μα. Το ίδιο «διακύβευμα». Για τον Άλκη Ζαφειρίου, τον ατάλαντο σπουδαστή 
δραματικής σχολής, για τον ανεπίδεκτο μαθήσεως της τέχνης του πηλού και 
της λάσπης, το διακύβευμα ήταν ένα: Να γίνει απαραίτητος! Όχι αγαπητός, 
κατ’ ανάγκη, αλλά απαραίτητος... Εάν γινόταν απαραίτητος, είχε ελπίδα, μία 
ημέρα, να γίνει και αγαπητός. Κι αυτό γιατί η Αγάπη, εκτός από αφηρημένη 
έννοια, κρύβει μέσα της και μια «αναγκαιότητα». Για να τον παρατήσουν οι 
γονείς του σ’ ένα ίδρυμα στο ξεκίνημα της ζωής του, σημαίνει ότι δεν τούς 
ήταν και τόσο «αναγκαίος». Δεν τον χρειαζόταν και τον ξεφορτώθηκαν, πα-
ραδίδοντάς τον σε ξένα χέρια. Πώς, λοιπόν, να σταθεί πάνω σε μια σκηνή, 
με πόδια στιβαρά και ανοιχτή την καρδιά του, όταν ο ίδιος δεν γνώρισε ποτέ 
την αγάπη; Πώς να πλάσει τον πηλό και να φτιάξει αντικείμενα, όταν το πιο 
βασικό υλικό τού έλειπε: η Αγάπη. Χωρίς Αγάπη, τι να δημιουργούσε; Τι είχε, 
για να δώσει; Τι είχε πάρει από τα μέχρι τώρα χρόνια της ζωής του, για να το 
επιστρέψει με γενναιοδωρία και απλοχεριά; Γι’ αυτό στεκόταν σαν το αγγούρι 
πάνω στη σκηνή! Αφυδατωμένος από συναισθήματα. Γι’ αυτό τα δάχτυλά του 
είχαν πάθει αγκύλωση και δεν είχαν πλάσει τίποτα που να προκαλεί έστω και 
λίγη συγκίνηση ή έστω κάποιο στοιχειώδες ενδιαφέρον. Εάν, όμως, γινόταν 
απαραίτητος, θα είχε ένα κίνητρο ν’ αποδείξει στους ανθρώπους που ήταν 
γύρω του ότι «αξίζει» κι αυτός!

Πόσο δύσκολο είναι ν’ αποδείξεις ότι αξίζεις! Γι’ αυτή την απόδειξη θα ήταν 
ικανός να προδώσει, να εξαπατήσει, να διακινδυνεύσει ακόμα και τη ζωή του! 
Και η αλήθεια ήταν ότι βρισκόταν, ήδη, σε μεγάλη διακινδύνευση, άσχετα εάν 
δεν το είχε συνειδητοποιήσει. Ο Λούτσι, από τη δική του μεριά, δεν ήταν δια-
τεθειμένος, ως «δάσκαλος» κεραμικής, να προδοθεί από τον «μαθητή» του. 
Δεν ήταν φτιαγμένος για τη «θυσία», σαν ένας alter Christus. Επιπλέον, δεν 
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ένιωθε και δάσκαλος. Είχε γίνει δάσκαλος, για να ικανοποιήσει το αίτημα του 
Άλκη να «μαθητεύσει» δίπλα του (αλλά και κάποιων άλλων), ο οποίος Άλκης, 
με τη σειρά του, έπρεπε να ικανοποιήσει το αίτημα της δασκάλας του, της 
Κυρίας Άννα-Μαρίας!

Δάσκαλος και μαθητής, λοιπόν (ως δύο ρευστές και, υπό αμφισβήτηση, έν-
νοιες) βρέθηκαν, για κλάσματα δευτερολέπτου, εξαιτίας αυτής της άστοχης 
ενέργειας του νεαρού να δώσει ένα φιλί στον Λούτσι, αντιμέτωποι με το ίδιο 
τους το ψέμα, την ώρα των σκιών. Ύστερα, βλέποντας ο Άλκης το μπιτόνι στο 
χέρι του Λούτσι, έκανε μια κίνηση να το πάρει από ευγένεια για να ξεκουράσει 
τον «δάσκαλό» του. Μόλις, όμως, ο κεραμοποιός αντιλήφθηκε τί πήγαινε να 
γίνει, σήκωσε το βαρύ του χέρι κι άστραψε ένα δυνατό χαστούκι στο νεαρό, 
που λίγο έλλειψε να γίνει αιτία να χάσει και την ακοή του. Μετά απ’ αυτό το 
χαστούκι, το σενάριο θα έπαιρνε εντελώς άλλη τροπή για τον σπουδαστή της 
δραματικής τέχνης, Άλκη Ζαφειρίου, και δήθεν φοιτητή του Τμήματος Αρχαι-
ολογίας, από τη Θεσσαλονίκη... 
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Η Κυρία Άννα-Μαρία ποτέ δεν πίστεψε ότι υπάρχει κόλαση. Αυτό, μάλι-
στα, της δημιουργούσε επιπρόσθετο θυμό και είχε γίνει και αιτία, κάποιες 
φορές, να βροντήξει κάμποσες φυλλάδες πάνω στη σκηνή του θεάτρου 
από κριτικούς που την αδικούσαν, «χτυπώντας» την - όχι άμεσα αλλά έμ-
μεσα. Για παράδειγμα, όταν ήθελαν να μειώσουν το ταλέντο της, επειδή 
δεν τολμούσαν να γράψουν κάτι άσχημο γι’ αυτή, έγραφαν διθυράμβους 
για κάποια συμπρωταγωνίστριά της. Αυτό, όμως, τι ήταν; Έμμεσος υπαι-
νιγμός ότι η ίδια, ως ηθοποιός, ή ήταν «υπερτιμημένη» ή οι επιδόσεις της 
έφθιναν σταδιακά και υπήρχαν άλλες ικανότερες θηλυκές υπάρξεις από 
εκείνη επάνω στο σανίδι...

— Δειλοί! Ψεύτες! Υποκριτές! φώναζε τότε η σπουδαία ηθοποιός. Αν υπήρ-
χε κόλαση, εκεί θα πηγαίνατε! Αλλά δεν υπάρχει, απ’ ό,τι φαίνεται! Ούτε και 
Θεός υπάρχει να σας κάψει!

Από την άλλη, ήταν κι αυτός ο επιφανής ιερέας στην τηλεόραση, που έτυχε 
να τον παρακολουθήσει ένα βράδυ, επιστρέφοντας αργά από τη σχολή της. 
Είχε πει σε κάποιο σημείο της συνέντευξής του:

— Αδελφοί Χριστιανοί! Μην αναζητάτε την κόλαση και τον παράδεισο στη 
μετά θάνατον ζωή! Εδώ είναι και η κόλαση και ο παράδεισος!

Τι την ενδιέφερε, επομένως, την Κυρία Άννα-Μαρία, αν αυτοί οι αχρείοι 
κριτικοί θεάτρου τιμωρούνταν στη μετά θάνατον ζωή τους; Το θέμα ήταν να 
τιμωρηθούν εδώ και τώρα!

Αντικειμενικά, το πρόβλημά της ήταν ότι ο «κύκλος» της την ζήλευε, όλα 
αυτά τα χρόνια, με την ίδια σταθερή και αμείωτη ένταση. Δεν ήταν μονάχα η 
ωραιότητά της που διατηρούνταν στον χρόνο, ήταν, επιπλέον, και οι στιβαρές 
θεατρικές σπουδές της και, ακόμη περισσότερο, οι στιβαροί θεατρικοί ρόλοι 
που είχε στο ενεργητικό της. Πού, λοιπόν, να βρούνε να την χτυπήσουν; Χρη-
σιμοποιώντας καμιά συμπρωταγωνίστριά της και εγκωμιάζοντάς την με επι-
δεικτικό τρόπο, για να την πικάρουν!

Οι άντρες κριτικοί την εκνεύριζαν πιο πολύ κι απ’ τις γυναίκες. Πρώτον 
γιατί δεν ήταν άντρες (ως επί το πλείστον!) και δεύτερον γιατί ο μισογυνισμός 
τους επηρέαζε και τη διανόησή τους...
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— Είναι κρετίνοι! φώναζε έξαλλη η σπουδαία ηθοποιός.
Ο καημένος ο σύζυγός της, μάταια, προσπαθούσε, με φυσικές «σταθερές», 

να της εξηγήσει ότι κακώς εκνευρίζεται και κατατρώει τα σωθικά της...
— Καλή μου, όταν κάτι μάς είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το αντικατα-

στήσουμε. Στη Φυσική, υπάρχει η σταθερά Planck...
— Ω, Θεέ μου! Και τι δουλειά έχει η σταθερά Planck με τη δική μου περί-

πτωση! έβγαινε, ακόμη πιο πολύ, έξω από τα ρούχα της με τον επιστήμονα 
σύζυγό της η Κυρία Άννα-Μαρία!

— Έχεις κι εσύ μια σταθερά, απαντούσε, τότε, ο Κύριος Στέφανος.
— Τι σταθερά;
— Είσαι ένα και εβδομήντα οκτώ, καλή μου. Δεν στο συγχωρούνε εύκολα 

αυτό οι κοντές συμπρωταγωνίστριές σου.
— Ωωω... Θα σκάσω! Θα τα παρατήσω όλα!... Όλα! πήγαινε κι ερχόταν, 

πάνω –κάτω, στο σαλόνι η Κυρία Άννα-Μαρία, σαν μαινόμενος ταύρος.
Κάτι τέτοιες στιγμές, ο Κύριος Στέφανος διαπίστωνε ότι η γυναίκα του δια-

τηρούσε έντονο τον «κοριτσίστικο» χαρακτήρα της. Σαν να μην είχανε περά-
σει τα χρόνια από πάνω της. Όταν μετά ερχόταν, εμφανώς μετανιωμένη για 
τις φωνές που είχε βάλει, και καθόταν δίπλα του στον καναπέ, εκείνος κατα-
λάβαινε ότι έπρεπε να την αγκαλιάσει, όπως ένα μικρό παιδί. Και, πράγματι, 
η Κυρία Άννα-Μαρία έγερνε και ακουμπούσε το κεφάλι της στα γόνατά του, 
για να της χαϊδέψει τα μαλλιά...

— Μην ζητάς την αναγνώριση από τους άλλους, καλή μου... έλεγε με την 
απαλή φωνή του ο Κύριος Στέφανος, όσο την παρηγορούσε. Η αναγνώριση 
έρχεται από μέσα μας... Πηγάζει από την αγάπη που νιώθουμε για τον εαυτό 
μας... Και διαρκεί για πάντα.

— Τι θα έκανα χωρίς εσένα;... συνήθισε να ρωτάει εκείνη, συγκινημένη.
— Δεν ξέρω... Δεν ξέρω, καλή μου, απαντούσε ο σύζυγός της και συνέχιζε 

να της χαϊδεύει τα μαλλιά.
— Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρεις;... Δεν υπάρχει καμιά σταθερά γι’ αυτό; 

σιγο-ψιθύριζε η Κυρία Άννα-Μαρία, όσο δεχόταν το χάδι του.
— Ναι... Μάλλον υπάρχει... Η σταθερά της Παγκόσμιας Έλξης... Όπου και 

να ‘σουν, θα ‘ρχόμουν να σε βρω.
Ωστόσο, τώρα, ο Κύριος Στέφανος έπρεπε να έρθει αντιμέτωπος με μια άλλη 

«σταθερά». Η σύζυγός του ήταν ερωτευμένη. Πόσο και με Ποιον, αυτό ήταν 
κάτι που δεν το γνώριζε, προς το παρόν τουλάχιστον. Κι αυτό γιατί, όταν η 
ηθοποιός έκλεισε, μετά από προτροπή του, το φως της κρεβατοκάμαράς τους, 
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καλώντας τον, με τη θέλησή της, να συνευρεθούν ερωτικά, μετά τα πρώτα αγ-
γίγματα, απώθησε με το χέρι της το σώμα του, λέγοντας:

— Συγγνώμη, Στέφανε... Δεν μπορώ.
Αυτό τα έλεγε όλα! «Δεν μπορώ»
Δεν μπορούσε, πλέον, να τον ανεχθεί. Δεν μπορούσε να τον έχει δίπλα της 

στο κρεβάτι. Δεν ήθελε το χάδι του. Δεν μπορεί, ξαφνικά, να είχε γίνει τόσο 
«ψυχρή» ερωτικά! Κάτι άλλο συνέβαινε!

— Πες μου... Ποιος είναι; ήχησε θλιμμένα η φωνή του Κύριου Στέφανου 
μέσα στο σκοτάδι.

— Είναι... μαθητής μου, απάντησε, μετά από λίγα λεπτά, η Κυρία Άννα-Μα-
ρία, και τα δάκρυα άρχισαν να κυλάνε από τα μάτια της.

— Μαθητής σου;... η καρδιά του Κύριου Στέφανου κόντευε να σπάσει από 
την ταραχή του. Είσαι ερωτευμένη μαζί του;

— Δεν ξέρω... Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν βγαίνει από το μυαλό μου.
— Έχετε... Έχετε σχέσεις οι δυο σας; κρύος ιδρώτας τον έλουσε, περιμένο-

ντας ν’ ακούσει την απάντηση από τα χείλη της.
— Όχι... Του ζήτησα να φύγει από τη σχολή, απάντησε ξέπνοα η ηθοποιός.
— Μα... Μα είναι μονάχα ένα αγόρι! αναφώνησε σε δραματικό τόνο ο Κύ-

ριος Στέφανος. 
— Μη συνεχίζεις, Στέφανε... Σε παρακαλώ.
Τότε, ο Κύριος Στέφανος γύρισε από την άλλη πλευρά και δεν ξαναμίλησε. 

Αν και έμεινε ξάγρυπνος, όλη τη νύχτα, να σκέφτεται, ξανά και ξανά, τα «δε-
δομένα» και να προσπαθεί να τ’ αναλύσει, ωστόσο οι «συνιστώσες» παρέμει-
ναν δύο, μετά από όλες τις αναλύσεις: Ή ο νεαρός μαθητής είχε καταφέρει να 
ξεμυαλίσει ερωτικά τη σύζυγό του (κάτι το οποίο, ωστόσο, δεν θεωρούσε και 
τόσο πιθανό!) ή συνέβαινε αυτό που υποψιαζόταν και φοβόταν περισσότερο: 
η σύζυγός του νόμιζε ότι ήταν ερωτευμένη με τον μαθητή της. Στην πραγμα-
τικότητα, στο πρόσωπό του, έβλεπε κάτι «άλλο» που ήθελε από πάντα... 
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Όταν ο Άλκης συνήλθε από το πρώτο σοκ του χαστουκιού που του ‘ριξε ο 
κεραμοποιός, το αμέσως επόμενο λεπτό άρχισε να σκέφτεται ότι είχε κάνει 
μια τρύπα στο νερό, κατά το κοινώς λεγόμενο. Κι αυτό γιατί, όποιος για να 
γίνει αρεστός σ’ αυτόν τον κόσμο απορρίπτει και τον τελευταίο περιορι-
σμό ή ηθικό ενδοιασμό, τον περιμένει στην πορεία μια μαύρη τρύπα που, 
σαν ρουφήχτρα, θα τον καταβροχθίσει. Εν ολίγοις, σε μια αποστροφή του 
λόγου του, ο νέος μας τα θαλάσσωσε, βάζοντας τον εαυτό του στον έσχατο 
τον κίνδυνο, όπως εξελίχθηκαν, αμέσως μετά, τα πράγματα...

— Αν δεν υπάρχει η κόλαση, τότε δεν υπάρχει τίποτα! είπε μέσα του, 
καθώς η βαριά, κολασμένη σκιά του Λούτσι στύλωσε χέρια και πόδια και 
τον κοίταξε με αγριωπή ματιά. Η κόλαση είναι μέσα στα συρματοπλέγμα-
τα, τις φλόγες, τους κρατήρες με μηδενική πίεση... συνέχισε ο νεαρός τις 
σκέψεις του.

Το θέμα ήταν ότι, για τον Άλκη Ζαφειρίου, η «μοιρασιά» δεν ήταν ποτέ 
δημοκρατική. Το Χαράς Ευαγγέλια δεν υπήρχε στη δική του περίπτωση. Όταν 
η μητέρα του κι ο πατέρας του αρνήθηκαν να σταθούν δίπλα του, κι αυτός 
προσπάθησε να στριμωχθεί σε μια γωνιά του σύμπαντος (εν προκειμένω, 
σε μια γωνιά ενός οικοτροφείου) για να συνεχίσει ν’ αναπνέει, πώς, έπειτα, 
να σταθούν, δίπλα-δίπλα, ο ιεραπόστολος και ο εγκληματίας στη συνείδη-
σή του! Ήταν εντελώς διαχωρισμένος ο χώρος τ’ ουρανού από τον χώρο της 
κολάσεως! Να, τώρα, η διαφορά: Η Κυρία Άννα-Μαρία αμφισβητούσε την 
κόλαση, επειδή δεν έβλεπε να έρχεται η τιμωρία των αδίκων και η κάθαρση 
που προσδοκούσε στον καλλιτεχνικό της χώρο, ενώ, αντιθέτως, για τον «έκ-
πτωτο», πρώην μαθητή της, η κόλαση ήταν άρρηκτα δεμένη με το κακό ριζικό 
του, αφού ζούσε μέσα σ’ αυτήν, από την πρώτη κιόλας ώρα του βίου του...

Μια ριπή του ανέμου άνοιξε το παράθυρο της κουζίνας στο μισοσκότα-
δο. Ο κεραμοποιός άρπαξε από τον λαιμό τον Άλκη και, κυριολεκτικά, τον 
έσυρε, κρατώντας και το πλαστικό μπιτόνι με το άλλο χέρι. Ο άνεμος ήταν 
χειμωνιάτικος βοριάς, γιατί χτυπούσε με μανία τη βορινή πλευρά της διώρο-
φης κατοικίας, κάνοντας μάλιστα έναν μεταλλικό κρίκο που είχε κρεμάσει 
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ο κεραμοποιός στον εξωτερικό τοίχο της αυλής να κροταλίζει, όπως τρίζουν 
ανατριχιαστικά τα κατάρτια ενός πλοίου στην τρικυμία. Ο Λούτσι με τη βία 
ανέβασε από τις ξύλινες σκάλες τον νεαρό, αλλά αντί να τον οδηγήσει στο 
δωμάτιο στο οποίο τον φιλοξενούσε μέρες τώρα, τον έμπασε με το ζόρι σε 
μια στενάχωρη σοφίτα, μ’ ένα μικρό τριγωνικό παράθυρο που έβλεπε προς 
τον επαρχιακό δρόμο με τις νταλίκες. Δεν υπήρχε κρεβάτι, παρά μονάχα 
ένα στρώμα πεταμένο κάτω στα σανίδια. Ένα κουβάρι μαλλί κείτονταν κι 
αυτό στο πάτωμα και σε μια άκρη, στοιβαγμένα για προσάναμμα, τα φύλλα 
παλαιών εφημερίδων. Ο κεραμοποιός, μέσα από τη στοίβα των εφημερί-
δων, τράβηξε ένα τετράδιο και από την τσέπη του πουκαμίσου του έβγαλε 
ένα στυλό. Τα άφησε δίπλα στο στρώμα...

— Όποιος μένει μόνος, γυρεύει συντροφιά. Αλλιώς πηγαινοέρχεται 
αδιάκοπα σαν άγριο θηρίο. Αυτά θα είναι η συντροφιά σου, από δω και 
στο εξής, και έδειξε το τετράδιο και το στυλό. Γράφε τις σκέψεις σου για 
να μην τρελαθείς.

— Τι έχει μέσα το μπιτόνι που κρατάς στα χέρια σου; Πετρέλαιο ή βεν-
ζίνη; Σκέφτεσαι να με κάψεις; ρώτησε ειρωνικά ο νεαρός. Περισσότερο, 
όμως, ο φόβος τον οδηγούσε σε τέτοια λεκτικά ατοπήματα και λιγότερο τα 
όποια αποθέματα τόλμης διέθετε.

— Αν δεν το έχεις καταλάβει ακόμη – φοιτητάκο του τμήματος Αρχαιο-
λογίας από τη Θεσσαλονίκη! – το σπίτι απειλείται από φίδια. Το θειάφι... 
Το πετρέλαιο... Διώχνουν τα φίδια. Το πιο επικίνδυνο, όμως, φίδι, εδώ μέσα, 
είσαι εσύ! είπε ο κεραμοποιός και, δίνοντας μια σπρωξιά στον νεαρό, τον 
έριξε πάνω στο στρώμα.

— Ξέρεις κάτι, κεραμοποιέ της πεντάρας... αντέδρασε ο νεαρός. Τότε, ο 
Λούτσι έκανε μια κίνηση να τον χτυπήσει πάλι για την προσβλητική, αυτή 
τη φορά, προσφώνηση, αλλά ο Άλκης πρόλαβε και έβαλε το χέρι του ενστι-
κτωδώς μπροστά από το πρόσωπό του για να προστατευθεί, και συνέχισε με 
πάθος: Όποιος εξοντώνει τα φίδια, τον τρώνε μετά τα τρωκτικά! Το ήξερες 
αυτό; Κοίτα, λοιπόν, να μην έχεις κι εσύ το ίδιο άδοξο τέλος!

— Μπα... Ξεθάρρεψες, μικρέ; Μέχρι εχθές, μού έκανες το ντροπαλό 
μαθητούδη!... Έτσι είσαι και στη σχολή σου; Αυτά κάνεις κι εκεί για να σε 
λυπηθούνε οι αρχαιολόγοι δάσκαλοί σου;

Ο νεαρός δεν ξαναμίλησε γιατί, αφενός δεν υπήρχε καμία Αρχαιολογία 
από πίσω για να μνημονεύσει και αφετέρου η μόνη σχολή που υπήρχε ήταν 
η σχολή θεάτρου της Κυρίας Άννα-Μαρίας, για την οποία κάτι τον έκανε 
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να «πονάει» κάθε φορά που έφερνε τη μορφή της στο μυαλό του, κι έτσι 
δεν ήθελε με τίποτα ν’ αποκαλύψει την ταυτότητά της μπροστά σ’ αυτόν 
τον «ψυχάκια» κεραμέα του χωριού.

Ξάπλωσε στο στρώμα, με το τετράδιο και το στυλό στο προσκεφάλι 
του, και έκλεισε τα μάτια. Ο ήχος από το πέρασμα, σαν αστραπή, μιας βα-
ριάς νταλίκας, λες και χίμηξε μέσ’ τη σοφίτα, παρασέρνοντας το κουβάρι 
μαλλί που κύλησε, αυτομάτως, στο πάτωμα και τα σκονισμένα φύλλα των 
εφημερίδων άρχισαν να πετάνε, ενστικτωδώς, στο ταβάνι. Κάθε πράγμα, 
απρόσμενα, απέκτησε ζωή εκεί μέσα. Όταν η ριπή του αέρα εξαντλήθη-
κε μετά από λίγο, του φάνηκε του νεαρού πως άκουσε βήματα στη ξύλινη 
σκάλα. Τα βήματα σταμάτησαν έξω από την πόρτα, που είχε φροντίσει, 
προηγουμένως, να κλειδώσει ο κεραμοποιός, εγκαταλείποντας το δωμά-
τιο και τον «έγκλειστό» του μέσα σ’ αυτό. Σαν φτερούγισμα καρδιάς, το 
πόμολο μετακινήθηκε, η πόρτα άνοιξε διάπλατα και εμφανίστηκε η σπου-
δαία ηθοποιός... Η Κυρία Άννα-Μαρία πλησίασε και κάθισε δίπλα του στο 
στρώμα. Ήταν ωραία γυναίκα η δασκάλα του. Σήμερα, του φάνηκε ακόμη 
πιο ωραία, και από πριν...

— Κυρία Άννα! αναφώνησε, αλλά εκείνη έκλεισε το στόμα του απαλά 
με το χέρι της.

— Σςς... Μη φωνάζεις, Άλκη... Δεν έχουμε χρόνο... Έχουμε πολλή δου-
λειά να κάνουμε... Πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα.

— Τι δουλειά, Κυρία Άννα;... ρώτησε ο νεαρός, σαστισμένος.
— Ο ρόλος σου... Πρέπει να μάθεις τον ρόλο σου... Σκόπιμα, δεν σου 

έδωσα εύκολο ρόλο, είπε η Κυρία Άννα-Μαρία και μ’ ένα νεύμα έδειξε το 
τετράδιο.

— Ποτέ δεν θα γίνω καλός ηθοποιός, χαμήλωσε το βλέμμα του μελαγ-
χολικά ο νεαρός. Θα στέκομαι πάντοτε άχαρα πάνω στη σκηνή.

Αλλά, η Κυρία Άννα-Μαρία, σαν να μην άκουσε τη τελευταία αυτή φρά-
ση του μαθητή της, συνέχισε:

— Από τη μέρα που σε φίλησα... Είμαι σίγουρη ότι θα γίνεις πολύ καλός 
ηθοποιός.

Ο νεαρός, ακούγοντας αυτά τα λόγια, άπλωσε, συγκινημένος, τα χέρια 
του να πιάσει τα χέρια της δασκάλας του, με την προοπτική να τα φιλήσει. 
Όμως, αντί να τ’ αγγίξει με τα χείλη του, έβγαλε από την τσέπη του ένα 
ποίημα που είχε γράψει τις τελευταίες αυτές ημέρες και της το έδωσε νο-
ερά με την τόλμη του μυαλού του...
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_ 25 _

Την άλλη μέρα το πρωί, ξυπνώντας ο Κύριος Στέφανος – εάν, βέβαια, 
υποθέσουμε ότι είχε κοιμηθεί μετά από τις αποκαλύψεις της Κυρίας Άν-
να-Μαρίας για τον μαθητή της! – και παραμερίζοντας ελαφρά τα μαλλιά 
από τον ώμο της συζύγου του, ψιθύρισε στ’ αυτί της:

— Καλημέρα, καλή μου. Η Φυσική, για άλλη μια φορά, θα δώσει τη λύση 
στο πρόβλημα. Δεν έχεις να στεναχωριέσαι για τίποτα.

Η ηθοποιός αναστέναξε βαθιά κάτω από τα σκεπάσματα, με τα μάτια 
στυλωμένα στο ταβάνι.

— Άκουσες, καλή μου; Εχθές... Μετά απ’ όλα όσα μού είπες... Προχώ-
ρησα σε μια ανάλυση των δεδομένων, στην οποία...

— Προχώρα, Στέφανε, είπε η Κυρία Άννα-Μαρία, μ’ ένα μπλαζέ ύφος, 
και ανακάθισε στο κρεβάτι.

— Πού να προχωρήσω; απόρησε εκείνος.
— Στην ανάλυση των δεδομένων. Θέλω να δω πώς θα βοηθηθούμε από 

τα πορίσματα και τους νόμους της Φυσικής, είπε βαριεστημένα η ηθοποιός, 
μολονότι το κυρίαρχο συναίσθημα στην καρδιά της ήταν ο πόνος.

— Λοιπόν! Άκουσέ με προσεχτικά, χωρίς να με διακόψεις, σε παρακα-
λώ. Αρχικά, θα σου θέσω κάποιες ερωτήσεις, στις οποίες θα επιθυμούσα 
να λάβω ειλικρινείς απαντήσεις.

Η Κυρία Άννα-Μαρία δεν μίλησε. Κούνησε μονάχα καταφατικά το κε-
φάλι της. Έτσι, ο Κύριος Στέφανος συνέχισε:

— Ερώτηση πρώτη! Πόσο χρονών είναι αυτός ο μαθητής σου;
— Είκοσι ενός έτους, αλλά δείχνει μικρότερος.
— Ερώτηση δεύτερη! Τι βαθμό θα του έβαζες για την εξωτερική του 

εμφάνιση;
— Ω, Στέφανε!... Θα παίξουμε το παιχνίδι των ερωτήσεων; έπιασε το 

κεφάλι της η ηθοποιός, απελπισμένη, καθώς την ταλαιπωρούσε κι ένας 
επίμονος πονοκέφαλος που δεν έλεγε να περάσει.

— Σε παρακαλώ, καλή μου! Σε παρακάλεσα... παραπονέθηκε, σαν μικρό 
παιδί, ο Κύριος Στέφανος.
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— Εντάξει! Εντάξει! Θα του έβαζα επτά για την εμφάνισή του, απάντη-
σε, ορθά-κοφτά, η Κυρία Άννα-Μαρία.

— Γιατί επτά και όχι οκτώ; ρώτησε πάλι ο σύζυγός της.
— Μμ… Γιατί επτά και όχι οκτώ;... Γιατί... Με την πρώτη ματιά, δεν σου 

προκαλεί καμία εντύπωση αυτό το αγόρι. Όμως...
— Όμως;
— Όταν έρθεις κοντά του και κοιτάξεις τα μάτια του... Θέλεις τότε...
— Τι θέλεις, γλυκιά μου;
— Να τον φιλήσεις... είπε η Κυρία Άννα-Μαρία, μ’ ένα απλανές βλέμμα. 

Κάτι με πονάει σ’ αυτό το παιδί, Στέφανε... Δεν ξέρω τι είναι αυτό... Κάτι, 
όμως, με πονάει στο βλέμμα του.

Ακολούθησε σιωπή ανάμεσά τους για λίγα λεπτά. Ο επιστήμονας Κύρι-
ος Στέφανος, ωστόσο, ήταν τρομερά χαρούμενος από την απάντηση αυτή 
της συζύγου του, γιατί οι «προβλέψεις» του, όλο το βράδυ, επιβεβαιώνο-
νταν, όπως εξελίσσονταν τα πράγματα. Πήρε, λοιπόν, τον λόγο, κάνοντας 
την παρακάτω δήλωση:

— Τον αγαπάς, καλή μου. Είναι ολοφάνερο.
Η ηθοποιός τον κοίταξε έκπληκτη. Ποτέ δεν θα μπορούσε να διανοηθεί 

ότι ο σύζυγός της θα έκανε μια τέτοια δήλωση και θα παρέμενε ήρεμος, 
νηφάλιος και ευτυχής. Της φάνηκε, μάλιστα, τόσο περίεργο που πήγε να 
τον ρωτήσει:

— Μα... Δεν ζηλ...
— Να ζηλέψω; την διέκοψε εκείνος.
— Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
— Όχι, καλή μου... Δεν ζηλεύω, χαμογέλασε ο Κύριος Στέφανος και της 

χάιδεψε το μάγουλο.
— Αγάπη μου... τα μάτια της Κυρίας Άννα-Μαρίας γέμισαν δάκρυα.
— Άκου, γλυκιά μου, τι θα κάνουμε... Θα πάμε μαζί να το βρούμε αυτό 

το παιδί. Μην κλαις... την αγκάλιασε τρυφερά. Θα το βρούμε και θα το φέ-
ρουμε ξανά πίσω στη σχολή σου. Εντάξει; Είναι καλό παιδί. Είμαι σίγουρος.

— Και η Φυσική;... σκούπισε τα μάτια της η ηθοποιός, έτσι όπως είχε 
γείρει στην αγκαλιά του συζύγου της και δεχόταν το χάδι του.

— Α!... Ναι!... Ναι!... Σωστά!... Η Φυσική! γέλασε εκείνος και τη φίλησε 
στα μαλλιά, συνεχίζοντας: Η Φυσική θα μας βοηθήσει να βρούμε τον μα-
θητή σου, καλή μου...

[ ... ]
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Και είχε δίκιο, για άλλη μια φορά, ο Κύριος Στέφανος! Γιατί ο «μαθητής» 
της ιστορίας μας βρισκόταν ήδη εκατόν είκοσι χιλιόμετρα μακριά από την 
πόλη της Θεσσαλονίκης, μακριά από τη σπουδαία ηθοποιό και δασκάλα του, 
καθώς και από τον καρτερικό, επιστήμονα σύζυγό της. Ο πολύπαθος Άλκης, 
εδώ και λίγες ώρες, ήταν κλειδωμένος σε μια βρώμικη σοφίτα, κάπου σ’ ένα 
μικρό ορεινό χωριό, με τετρακόσιους πενήντα, όλο κι όλο, κατοίκους, και 
υψόμετρο εξακόσια πενήντα μέτρα. Σ’ αυτό το χωριό, χτισμένο στις νοτι-
οανατολικές πλαγιές ενός βουνού, η μορφολογία του εδάφους παρέπεμπε 
σε «κλειστό μέρος», απομονωμένο, αλλά και η αρχαία φυλή που πρωτοκα-
τοίκησε την περιοχή ήταν άγρια και πολεμοχαρής, καθώς φημίζονταν για 
την πολεμική τεχνική της και τη γενναιότητα των ανδρών της. Οι λιγοστοί 
κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν αποκλειστικά με τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία, ενώ ο μόνος «παράξενος» ήταν ο Λούτσι, που είχε έρθει στο 
χωριό στήνοντας το εργαστήρι του και κάνοντας είδη κεραμικής, τα οποία 
πωλούσε στη συνέχεια – ούτε και ήξεραν πού τα πωλούσε! Είχε, βέβαια, 
και το χωράφι που είχε αγοράσει και στο οποίο είχε φυτέψει πατάτες. Αυτό 
κάπως «έσωζε» το πράγμα στα μάτια των χωριατών!

Το μικρό, απομονωμένο χωριό είχε παράδοση στο να βγάζει πράκτορες 
την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, και ο Ιταλοφερμένος κεραμέας έφε-
ρε επάνω του όλα τα «χαρακτηριστικά» ενός πράκτορα, έτσι απόμακρος 
όπως ήταν, μυστικοπαθής, μοναχικός και με μια εντελώς ιδιαίτερη ενασχό-
ληση. Στο καφενείο δεν σύχναζε ποτέ, επισκέψεις δεν δεχόταν, γυναικεία 
ή αντρική συντροφιά δεν είχε στο σπίτι του, και όταν πήγαινε στο χωράφι 
του, πήγαινε τόσο νωρίς το πρωί, για να μην τον δει κανένα μάτι. Μια μέρα, 
τον είδαν να μπαίνει ξημερώματα στη μία και μοναδική εκκλησία που είχε 
το χωριό. Ήταν ένα μικρό ξωκλήσι του 1840, που είχε καεί, με αποτέλεσμα 
οι παλιές αγιογραφίες, οι εικόνες και γενικά ο εξοπλισμός του Ναού να φέ-
ρουν επάνω τους τα τραύματα και τις πληγές ενός μακρινού παρελθόντος. 

Σ’ αυτό, λοιπόν, το - άγριας ομορφιάς –ορεινό μέρος, με το τραυματισμέ-
νο παρελθόν, είχε βρει καταφύγιο η ερημιά και η τραυματισμένη προσωπι-
κότητα του κεραμέα, ο οποίος, ωστόσο, είχε καταφέρει με το καλοβαλμένο 
σώμα του να «κολάσει» αρκετές γυναίκες του χωριού, που τον φαντασι-
ώνονταν τις νύχτες, όταν πλάγιαζαν δίπλα στους συζύγους τους. Κι αυτό 
γιατί, αρκετές φορές, μέσα στο μισοσκόταδο των μηνών του θέρους, τον 
είχανε δει γυμνό να πλένεται στην αυλή του, παίρνοντας, φυσικά, ο ίδιος 
κάποιες προφυλάξεις, τις οποίες, όμως, το γυναικείο μάτι έχει μία τάση να 
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άρει, όταν το θέλει πολύ η περιέργεια, ασχέτως εάν αυτή αντιπαλεύει συ-
χνά με τη γυναικεία αιδώ.

Για τους κατοίκους του χωριού, η άφιξη ενός νεαρού αγοριού, που έδει-
χνε και μικρότερος από όσο ήταν, και η εγκατάστασή του στο σπίτι του 
κεραμοποιού ήταν, οπωσδήποτε, μια «είδηση». Για τους περισσότερους, 
ο Άλκης ήταν ή κάποιος ανεψιός ή κάποιος γιος. Ποιος ξέρει πώς και γιατί 
αλλά, τελικά, επικράτησε η δεύτερη εκδοχή, αυτή του «γιου», γιατί ο νεαρός 
έμοιαζε αρκετά του «πατέρα» του. Ο Λούτσι έγινε ακόμη πιο παράξενος στα 
μάτια των ανδρών του χωριού (να έχει γιο!) κι ακόμη πιο κολάσιμος στις 
καρδιές των γυναικών! Αυτός ο «γιος» από το πουθενά ήρθε να ταράξει τα, 
ήδη ταραγμένα, νερά και να φέρει ένα τσουνάμι κουτσομπολιών, φημών 
και εικασιών, που εξιτάρουν το μυαλό και λειτουργούν, επίσης, κι ολίγον 
αφροδισιακά. Οι γυναίκες τον φαντασιώνονταν, μετά απ’ αυτό, περισσότε-
ρο, γιατί δεν είχαν να κάνουν μόνο με το «φαλλικό σύνδρομο», που όφειλαν 
να υπερκεράσουν για να διατηρήσουν τους γάμους τους, αλλά έπρεπε, επί-
σης, να συμφιλιωθούν και με την ιδέα του «άνδρα-πατέρα», μια ιδέα που, 
κατά τα άλλα, συγκινεί τις γυναίκες όλων των εποχών, ως επί το πλείστον...

Ο παράξενος κεραμέας, σκαρφαλωμένος, τώρα, στο τελευταίο σκαλί 
της σκάλας, της διώροφης κατοικίας του, αντί για απάντηση, τραύλισε κάτι 
συγκεχυμένο μέσα στα δόντια του, όταν ο Άλκης, λίγο πριν τον κλειδώσει 
στη σοφίτα, τού φώναξε: «Εάν θέλατε, θα μπορούσατε να έχετε τα πάντα 
από εμένα!» (άλλο ατόπημα κι αυτό από την πλευρά του νεαρού)

Αυτή ήταν μια φράση, ωστόσο, που, ομολογουμένως, αναστάτωσε τον 
Λούτσι. Αλλά, μήπως, από την ώρα που εμφανίστηκε, απρόσμενα, μπροστά 
του αυτό το αγόρι δεν είχε αναστατωθεί όλη του η καθημερινότητα; Ποτέ 
δεν είχε σκεφτεί να διεκδικήσει περισσότερα από τη ζωή. Θα έμενε να σπάει 
τα νεύρα του, φτιάχνοντας αντικείμενα γι’ αυτούς τους άξεστους χωριάτες 
που δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσουν τίποτα από τον «χωμάτινο κόσμο» του.

Ύστερα από δυο-τρεις ώρες, ξαπλωμένος στον καναπέ του σαλονιού 
του και προσπαθώντας να ξεχαστεί λύνοντας σταυρόλεξα, ο Λούτσι σκέ-
φτηκε ότι ίσως θα μπορούσε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σ’ αυτόν τον 
βαγαπόντη φοιτητή από τη Θεσσαλονίκη (που ένας Θεός ήξερε εάν ήταν, 
όντως, από τη Θεσσαλονίκη!), εκμεταλλευόμενος κι αυτό που, αυθόρμητα, 
είχε ξεστομίσει ο νεαρός: «...θα μπορούσατε να έχετε τα πάντα από εμένα!»

Άφησε, λοιπόν, το σταυρόλεξο πάνω στο τραπέζι κι αποφάσισε ότι ήταν 
ώρα να πάει να δει τι έκανε ο Άλκης...
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Ο Άλκης ένιωθε ευγνωμοσύνη για το θάρρος που του είχε μεταγγίσει η Κυ-
ρία Άννα-Μαρία, όσο ακόμη ήταν στη σχολή της. Δεν του αρκούσε, πλέον, η 
ζωή που ζούσε μέχρι σήμερα. Του φαινόταν σαν ισόβια κάθειρξη, χειρότερη 
και από τον εγκλεισμό του στη σοφίτα αυτού του αλλοπρόσαλλου κεραμο-
ποιού. Η Κυρία Άννα-Μαρία χαρακτηρίζονταν από «ευρυχωρία» καρδιάς 
και πνεύματος, κι αυτό την έκανε να είναι και εξαιρετική ηθοποιός. Ακόμη 
και με τις αδυναμίες της (δες μπουκάλια με κρασί, φιλιά στα πεταχτά, σκα-
σιαρχεία μέσα στη νύχτα, αλλά κι εκείνη η σπαραξικάρδια σκηνή του απο-
χωρισμού τους στο σπίτι του!), ήταν από τους πιο όμορφους ανθρώπους που 
είχε γνωρίσει στη μέχρι τώρα ζωή του. Η λευκή επιδερμίδα της, τα μεγάλα 
εκφραστικά μάτια της, η καθάρια ωραιότητα του προσώπου της, το αρχο-
ντικό παράστημά της... Την φανταζόταν συνομήλική του, να κάθονται μαζί 
κάτω από μια ψηλή ιτιά, στο βάθος ενός δάσους, και δίπλα τους ένα ποτάμι 
με ήρεμα νερά να λαμπυρίζουν από τις ακτίνες του ηλίου, που θα διαπερ-
νούσαν τις πυκνές φυλλωσιές των δέντρων, οδηγώντας σ’ ένα ξέφωτο. Αντί 
να προσπαθήσει να τη φιλήσει, όπως θα έκανε κάθε νέος άντρας, θα έβγαζε 
από την τσέπη του ένα ποίημα και θα της το έδινε, για να το διαβάσουνε μαζί. 
Γιατί η Κυρία Άννα-Μαρία, πέρα από όλα τ’ άλλα, είχε και υπέροχη φωνή, 
όταν διάβαζε τα θεατρικά κείμενα που τους δίδασκε επί σκηνής. Τώρα που 
αναμόχλευε τις σκέψεις του, απορούσε με τον εαυτό του που αντιπαθούσε 
στην αρχή την τσιριχτή φωνή της! Ποια τσιριχτή φωνή της! Η Κυρία Άν-
να-Μαρία είχε μια γλυκιά, κρυστάλλινη, μεστή και αισθαντική φωνή, χωρίς 
τσιρίδες και με άκρατη ευγένεια στη χροιά! Μέμφονταν τον εαυτό του για 
την υποκριτική του συμπεριφορά και κατέκρινε σφόδρα τις πονηρές σκέ-
ψεις που είχε επιτρέψει να παρεισφρήσουν μέσα του, όταν μετά από εκείνο 
το «διδακτικό φιλί» ενώπιον όλης της τάξης, φαντασιώθηκε τρεις-τέσσερις 
φορές τη δασκάλα του γυμνή πάνω στο, επίσης γυμνό, σώμα του! Αυτή η 
φαντασίωση τον έκανε να κοκκινίζει στα κρυφά και στα φανερά...

Στο ορφανοτροφείο που μεγάλωσε, οι «μητέρες» που, κατά καιρούς, είχε 
τού έλεγαν, πριν πέσει να κοιμηθεί, να κάνει το σταυρό του, προσευχόμενος 
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στο Θεό, για να διώξει κάθε κακιά και πονηρή σκέψη που είχε περάσει απ’ 
το μυαλό του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξαπλωμένος, τώρα, στο βρώ-
μικο στρώμα της σοφίτας του κεραμοποιού, ο Άλκης, εντελώς μηχανικά, 
έκανε τον σταυρό του, ζητώντας άφεση αμαρτιών, αλλά κυρίως ζητώντας 
από τον Θεό (αν υπήρχε και όπου βρίσκονταν, τούτη την ώρα) να τον βοη-
θήσει να ξεμπλέξει από τα δεσμά της φυλακής του, γιατί, απ’ ό,τι έδειχναν 
τα πράγματα, είχε μπλέξει πολύ άσχημα. Είχε διαπράξει, επιπλέον, κι ένα 
«εγκληματικό» λάθος: ενώ του είχε συστήσει η Κυρία Άννα-Μαρία, για δά-
σκαλο κεραμικής, έναν επιστήθιο φίλο της, αυτός, πεισμωμένος όπως ήταν 
με την αποχώρησή του από τη σχολή της, την αγνόησε, επιλέγοντας από το 
διαδίκτυο το απομονωμένο αυτό μικρό χωριό (αρκετά χιλιόμετρα μακριά 
απ’ τη Θεσσαλονίκη) και τον «αμφίθυμο» κεραμοποιό, για τον οποίο δεν 
είχε καμία σύσταση από κανέναν. Αυτά, όμως, τα τραγικά λάθη πληρώνο-
νται, και ήταν έτοιμος να πληρώσει για την απερισκεψία του!

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, δεν άκουσε ότι ο Λούτσι ξεκλείδωσε την πόρτα 
και στέκονταν πάνω απ’ το κεφάλι του, κοιτάζοντάς τον, σαν τον χάρο. 
Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του κεραμοποιού, ο Άλκης αναστένα-
ξε, ενώ, κατά βάθος, ήθελε να βάλει τα γέλια. Οι ίριδες των ματιών του 
κεραμοποιού παρέμειναν ασάλευτες, μοιάζοντας με βαθύ, ανεξερεύνητο 
πηγάδι. Ξαφνικά, άρπαξε τον Άλκη από τους καρπούς, αναγκάζοντάς τον 
να σηκωθεί όρθιος...

— Ξέρεις τι σημαίνει η φράση σου: «Εάν θέλατε, θα μπορούσατε να έχε-
τε τα πάντα από εμένα»; Εεε; ... Ξέρεις;... Ότι από σήμερα, και για πάντα, 
θα είσαι κτήμα μου! φώναξε άγρια ο κεραμοποιός.

Ο «μαθητευόμενος» ένιωσε το μίσος του για τον υποτιθέμενο «δάσκα-
λό» του να φουντώνει και να μετατρέπεται σε σφοδρή, ακράτητη δύναμη. 
Ακαριαία, σήκωσε το χέρι του και έδωσε μια δυνατή μπουνιά στον κερα-
μοποιό, που τον βρήκε κατευθείαν στα δόντια. Αίματα άρχισαν να τρέχουν 
από το στόμα του Λούτσι, που πεσμένος στο πάτωμα της σοφίτας αισθάν-
θηκε, προς στιγμή, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε εκεί μέσα να κάνει κύκλους 
γύρω από το κεφάλι του. Σ’ αυτή την καταραμένη σοφίτα, οι δυο άντρες 
σεργιάνιζαν, σαν χαμένοι οδοιπόροι, όπως οι κομπάρσοι μιας ταινίας με 
διφορούμενο νόημα...

— Ποιος είσαι, βρωμόπαιδο! ούρλιαξε ο κεραμοποιός, προσπαθώντας 
να σηκωθεί από το πάτωμα, με τα χέρια γεμάτα αίματα. Γιατί ήρθες εδώ! 
Τι θέλεις από μένα!
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Ο Άλκης τράβηξε, από τη στοίβα των εφημερίδων, κάμποσα φύλλα και 
άρχισε να τα εκσφενδονίζει στο πάτωμα. Δεν σταματούσε να πετάει τα κι-
τρινισμένα χαρτιά πέρα δώθε, αλλά και πάνω στα μούτρα του κεραμοποιού, 
ο οποίος είχε βάλει, ενστικτωδώς, τα χέρια του μπροστά από το πρόσωπό 
του για να προστατευθεί κι από το δεύτερο κύμα μένους του νεαρού...

— Σταμάτα! Τι κάνεις!... Τρελάθηκες! τον εκλιπαρούσε ο Λούτσι, χάνο-
ντας όλη την προηγούμενη επιβλητικότητά του.

— Θα σου πω, πρώτα, τι δεν είμαι, κεραμοποιέ της πλάκας! φώναξε, με 
τη σειρά του, ο Άλκης. Δεν είμαι μαθητής σου! Ούτε και πρόκειται να γίνω 
ποτέ! Δεν είμαι κτήμα σου! Δεν είμαι φοιτητής του τμήματος Αρχαιολο-
γίας! Δεν είμαι πλούσιος! Δεν είμαι όμορφος! Δεν είμαι έξυπνος!... Είμαι 
ένα μπάσταρδο που μεγάλωσε σ’ ένα ορφανοτροφείο! Χωρίς γονείς! Χωρίς 
συγγενείς! Χωρίς φίλους! Χωρίς όνειρα και σκέψεις για το αύριο!... Όταν 
έκανα καμιά αταξία στο ίδρυμα, με κλείδωναν σ’ ένα στενό δωμάτιο, σαν 
και τη δική σου βρωμερή σοφίτα!... Κι εκεί ξεκουφαινόμουν με τη μουσική, 
για να μην ακούω τις φωνές και τα παρακάλια τους να γίνω «καλό παιδί»!... 
Όχι το βρωμόπαιδο που ήμουν πάντοτε!

Ο κεραμοποιός, με μια αντανακλαστική κίνηση του κεφαλιού, κατάφερε 
ν’ αποφύγει μια ακόμη βίαιη σύγκρουση μ’ ένα μάτσο εφημερίδες που του 
πέταξε ο Άλκης. Το ένα και μοναδικό μικρό παράθυρο της σοφίτας είχε θο-
λώσει από την υγρασία, όπως ένας καθρέφτης απ’ τα χνώτα και τις ανάσες 
που πέφτουν επάνω του. Στο θολό τζάμι, για κλάσματα δευτερολέπτου, ο 
κεραμοποιός είδε τις δυο συγκεχυμένες αντρικές φιγούρες, τη δική του και 
του νεαρού, να έχουν γίνει μία... Στις ευτυχισμένες σχέσεις, ο γιος είναι η 
ευτυχής προέκταση του πατέρα του. Στις κακότυχες σχέσεις, το «υπάρχον» 
παιδί είναι, απλά και μόνο, ένα απροστάτευτο πλάσμα που πρέπει ν’ αντα-
ποδώσει ενοχικά όλη την αγάπη που στερήθηκε ο πατέρας, όταν ήτανε μι-
κρός. Να την ανταποδώσει αρρωστημένα, μέσα από αιφνίδια ξεσπάσματα 
οργής κι απόγνωσης, όπως ένα δηλητηριώδες μανιτάρι, που λίγες ελπίδες 
έχει να μεταμορφωθεί σ’ έναν «φυσιολογικό» άνθρωπο. Δύο δηλητηριώδη, 
λοιπόν, μανιτάρια... να καθρεφτίζονται πάνω σ’ ένα θολό τζάμι... πατέρας και 
γιος... και «κάτι» που θύμιζε άσυλο ανιάτων... Η στενάχωρη αυτή σοφίτα.

Ο Λούτσι, ο κεραμοποιός, έπεσε στα γόνατα κι ακούμπησέ το μέτωπό 
του στο ξύλινο πάτωμα. Έκλαιγε. Έκλαιγε με αναφιλητά. Και γύρω του, 
σκόρπια φύλλα από παλιές κιτρινισμένες εφημερίδες, που χρησίμευαν για 
προσάναμμα στο τζάκι...
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Την άλλη μέρα, ο Κύριος Στέφανος επέστρεψε στο σπίτι, κρατώντας στο 
χέρι ένα μάτσο λουλούδια. Την προηγούμενη, η Κυρία Άννα-Μαρία είχε 
κλάψει στην αγκαλιά του, συντετριμμένη. Δεν μπορούσε να βλέπει τη 
σπουδαία ηθοποιό να κλαίει σαν μικρό παιδί. Δεν ήταν μόνο σύζυγός της, 
ήταν κυρίως θαυμαστής της! Ένας από τους πολλούς θαυμαστές που εκείνη 
είχε! Ποιος θαυμαστής, όμως, θέλει να βλέπει το πρόσωπο του θαυμασμού 
του να κλαίει; Καλώς ή κακώς, στο απύθμενο βάθος των συναισθημάτων 
της ηθοποιού, η λογική καταλάμβανε τον μικρότερο δυνατό χώρο, κι αυτό 
της δημιουργούσε αρκετά προβλήματα. Ωστόσο, για τον εαυτό της, για τα 
παιδιά της σχολής της, για το καθήκον που είχε αναλάβει ως δασκάλα θε-
άτρου τα τελευταία χρόνια, ο Κύριος Στέφανος όφειλε να τη βοηθήσει να 
βρει τη δύναμη να συνεχίσει. 

Τα πρώτα χρόνια, στον γάμο τους, υπήρχαν θεόρατα πέτρινα εμπόδια 
που έπρεπε να υπερκεράσουν οι δυο τους. Πρώτα απ’ όλα, οι δύο διαφορε-
τικοί «κόσμοι» που εκπροσωπούσαν - ο καλλιτεχνικός και ο επιστημονικός. 
Τα σκαλιά ήθελαν μεγάλες δρασκελιές για να τ’ ανέβουν και να βγουν σε 
αγρούς γεμάτους λουλούδια... Είναι λογικό και αναμενόμενο, μια ηθοποιός 
να νιώθει μεγαλύτερη «ασφάλεια», έχοντας στο πλάι της έναν ηθοποιό, που 
μπορεί να καταλάβει, να δικαιολογήσει και ν’ ανεχτεί τις δυσκολίες και τις 
«ιδιαιτερότητες» του επαγγέλματός της. Πόσο δύσκολο, όμως, ήταν για την 
Κυρία Άννα-Μαρία να έχει δίπλα της έναν Φυσικό, που η «κοινή λογική» 
και η «ανάλυση των δεδομένων» κυριαρχούσαν στη ζωή του! Παρόλο αυτά, 
το πρακτικό μυαλό του και ο θετικός τρόπος σκέψης του είχαν αποδειχτεί 
πολύτιμα στοιχεία για εκείνη. Συνήθιζε, μάλιστα, να της λέει, γελώντας:

— Αν ήξεραν οι συναδέλφισσές σου, γλυκιά μου, πόσο έξυπνη ήταν η 
«επιλογή» σου, θα την ακολουθούσαν όλες και δεν θα έμπλεκαν ξανά με 
ηθοποιούς, που, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τους χαρακτηρίζει 
η τσιγγουνιά και η ταραχή εν κρανίω!

Και, πράγματι, εκεί που η Κυρία Άννα-Μαρία «σκάλωνε», ερχόταν ο 
Κύριος Στέφανος για να την «ξεσκαλώσει» με την απλή τετράγωνη λογική 



82

του και να της δείξει την οδό που έπρεπε να πάρει για να μην ταλαιπωρηθεί. 
Για παράδειγμα, τον καιρό που η Κυρία Άννα-Μαρία είχε κάποιο γύρισμα 
για τις ανάγκες τηλεοπτικής σειράς, ο Κύριος Στέφανος τής έδινε οδηγίες 
από το τι ρούχα πρέπει να φορέσει για να μπορεί να τα βγάλει γρήγορα 
και να ενδυθεί τα ρούχα του γυρίσματος (γιατί κι αυτό ήταν ένα πρόβλημα 
για την Κυρία Άννα-Μαρία!), μέχρι τι ώρα να ξυπνήσει το πρωί για να μην 
αγχωθεί και να φτάσει έγκαιρα στο πλατό, καθώς και με ποιον τρόπο να 
επιλύσει μια παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί, την προηγούμενη ημέρα, 
με κάποιον συνάδελφό της. Για όλα είχε μια λύση ο Κύριος Στέφανος! Από 
τις φυσικές ανάγκες της συζύγου του (λέγοντας, γενικά, ότι δεν αναβάλ-
λονται επουδενί λόγω!), μέχρι τη βαθύτερη και στοχαστικότερη ερμηνεία 
των ρόλων της! Εκεί που η Κυρία Άννα-Μαρία δυσανασχετούσε, έτρεχε 
ο Κύριος Στέφανος, με το γλαυκό φως της Λογικής, να φωτίσει τις όποιες 
σκιές! Η μόνιμη ατάκα του ήταν:

— Εάν δεν έχει «λογική» ο ρόλος σου, καλή μου, άσ’ τον και μην τον 
παίζεις. Δεν έχεις ανάγκη από παλαβούς ρόλους.

Βέβαια, δεν ήταν λίγες οι φορές που η ηθοποιός αντιδρούσε σε κάτι τέ-
τοιες υποδείξεις, γιατί ένας επιστήμονας, τι δουλειά έχει ν’ ανακατεύεται 
στα χωρικά ύδατα της Τέχνης! Στο τέλος, όμως, της ημέρας, διαπίστωνε 
πόσο δίκιο είχε ο σύζυγός της! Όποτε συνεργάστηκε (τις λίγες φορές, ευ-
τυχώς, που συνέβη αυτό) με κάποιον ΄΄μοντέρνο΄΄ σκηνοθέτη, τραβούσε, 
έπειτα, τα μαλλιά της από τον παραλογισμό, την αμορφωσιά και την έλλει-
ψη ήθους που τον χαρακτήριζαν!

— Η πρόοδος, καλή μου, δεν επέρχεται με τη σημαία του μοντερνισμού 
που κουνάνε κάποιοι για να κρυφτούν από πίσω της, ούτε αναχαιτίζεται 
από το λάβαρο του συντηρητισμού, που δήθεν σηκώνουν κάποιοι άλλοι με 
δόξα και τιμή. Επέρχεται από την ευφυΐα και τη μεγάλη καρδιά που διαθέ-
τουν ορισμένοι άνθρωποι, που είναι πέρα και πάνω απ’ όλα αυτά. Είναι οι 
ίδιοι άνθρωποι που θυσιάζονται και κινούν τα νήματα της Ιστορίας... Μην 
εμπιστεύεσαι το δυναμικό σου σε κανέναν ολιγόψυχο τσαρλατάνο από 
δαύτους! έλεγε και ξανάλεγε ο καημένος ο Κύριος Στέφανος, μπας και το 
εμπεδώσει η σύζυγός του, η οποία, αρκετές φορές, είχε κλάψει στην αγκα-
λιά του για την καλλιτεχνική της «αποπλάνηση»!

Η Κυρία Άννα-Μαρία, παίρνοντας, τώρα, τα λουλούδια από τα χέρια του 
συζύγου της, τον φίλησε σεμνά στο μάγουλο για να τον ευχαριστήσει. Οσμί-
στηκε, για λίγα δευτερόλεπτα, την επιδερμίδα του προσώπου του που ήταν 
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ζεστή και μύριζε όμορφα από το άρωμα που συνήθιζε εκείνος να φοράει...
— Μερικές φορές, είμαι λιγάκι νευρική. Συγχώρεσέ με, αγάπη μου, είπε, 

προσπαθώντας να δικαιολογηθεί για όλα όσα συντελέσθηκαν, με εμπλεκό-
μενο πρόσωπο τον μαθητή της, τον Άλκη.

— Κάθε ψυχική δοκιμασία υποβάλλει σε δοκιμασία και τα νεύρα μας. 
Το θέμα είναι, όταν φτάνει κανείς στα μισά της διαδρομής, να μην κάνει 
πίσω... Άκου, καλή μου. Θα προχωρήσουμε προσεχτικά, με μελετημένες 
κινήσεις. Σήμερα κιόλας, προτείνω να πάμε μαζί στο σπίτι αυτού του αγο-
ριού και να του μιλήσουμε. Πρέπει να γυρίσει στη σχολή σου.

— Μήπως... Μήπως γινόμαστε λιγάκι γραφικοί, Στέφανε; είπε διστα-
κτικά η Κυρία Άννα-Μαρία, αισθανόμενη μια αόρατη διελκυστίνδα να την 
τραβάει μια από την δεξιά και μια από την αριστερή πλευρά της γέφυρας.

— Γραφικοί! Ο Κύριος Στέφανος αναφώνησε σαν να του πάτησαν τον 
κάλο στο πόδι. Κοίταξε αυστηρά τη σύζυγό του και είπε: Αν, για να σωθεί 
ένα παιδί, χρειάζεται να γίνει ο δάσκαλος γραφικός, τότε... Ναι! Να γίνει 
γραφικός!... Να γίνεις γραφική, καλή μου! Και να γίνω κι εγώ για χάρη σου! 
φώναξε θυμωμένα ο επιστήμονας, Κύριος Στέφανος.

— Στέφανε... Πρέπει να σου μιλήσω, είπε η ηθοποιός, εμφανώς μετα-
νιωμένη.

— Να μου μιλήσεις, καλή μου... Μπορώ ν’ ακούσω τα πάντα από σένα, 
χαμήλωσε τον τόνο της φωνής του ο Κύριος Στέφανος, ανακτώντας, φαι-
νομενικά, την ηρεμία του.

Η Κυρία Άννα-Μαρία έβγαλε έναν βαθύ αναστεναγμό και είπε:
— Ο Άλκης ήρθε μια βροχερή μέρα του Σεπτέμβρη στη σχολή... Μόλις 

τον είδα... Δεν ξέρω αλλά... Στο μυαλό μου ήρθε το παιδί που χάσαμε... 
Έκανα γρήγορα έναν υπολογισμό και σκέφτηκα ότι, αν ζούσε ο γιος μας, 
θα είχε την ηλικία αυτού του νεαρού μαθητή... Ήθελα πολύ ο γιος μας να 
είναι ίδιος και απαράλλακτος με σένα, Στέφανε, ο σύζυγός της χαμήλωσε 
τα μάτια του στο πάτωμα, σκεπτικός. Στα θλιμμένα μάτια του Άλκη, είδα 
την εύθραυστη φύση του αδικοχαμένου μας αγοριού... Το είδα στην ηλι-
κία των πέντε ετών, και εμένα νέα κι όμορφη, όπως παλιά... Να επιστρέ-
φω αργά το βράδυ από το θέατρο... Κι αυτό να στέκεται όρθιο στην πόρτα, 
φορώντας τις πιτζάμες του, και να με περιμένει καρτερικά... Να αισθάνο-
μαι αδιόρατα τη λατρεία του και να τρέμω από φόβο ότι δεν θα μπορέσω 
ποτέ να του την ανταποδώσω... Να επιστρατεύω όλη την τέχνη μου για να 
το απομακρύνω από την προσμονή αυτής της λατρείας... Η ηθοποιός στα-
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μάτησε και κοίταξε τον σύζυγό της, που δεν έλεγε να πάρει τα μάτια του 
από το πάτωμα. Έτσι συνέχισε: Λες και αγαπάει κανείς πιο έντονα, όταν 
δεν βρίσκει ανταπόκριση... Πολλές φορές το σκέφτηκα, Στέφανε... Δεν θα 
ήμουν καλή μητέρα, αν ζούσε ο γιος μας.

— Τι είναι αυτά που λες, καλή μου; είπε εκείνος και τα μάτια του βούρ-
κωσαν από συγκίνηση.

— Η ζωή κρύβει μέσα της μεγάλη δύναμη, συνέχισε η σπουδαία ηθο-
ποιός. Βρήκα αυτή τη δύναμη μέσα από την αφοσίωση στην τέχνη... Μια 
απέλπιδα προσπάθεια να πιαστείς από ένα κλαδί, την ίδια στιγμή που η 
ζωή σε κατακρημνίζει, καθημερινά, στην άβυσσο...

— Θα ήσουν υπέροχη... Όπως είσαι πάντα, είπε ο σύζυγός της με τρε-
μάμενη φωνή.

— Όχι... Όχι, αγάπη μου... κούνησε κατηγορηματικά το κεφάλι της η 
ηθοποιός. Το «υπέροχο» είναι ελεύθερο, όπως ο άνεμος... Δεν εξουσιάζει 
ούτε εξουσιάζεται... Δεν σταυρώνει τα χέρια του με ηττοπάθεια... Δεν βγά-
ζει στριγκλιές αγωνίας και φόβου... Δεν παρακολουθεί την πτώση του στο 
κενό, με μοιρολατρία... Το «υπέροχο» δεν διψάει για προβάδισμα... Για δι-
άδοση της γενετικής του κληρονομιάς... Για διατήρηση της ωραιότητάς του 
στο διάβα του χρόνου... Έφτασα πολύ κοντά στο να θέλω να κάνω έρωτα 
με τον μαθητή μου... Το ήξερες αυτό;... Εγώ... Η «υπέροχη», όπως με απο-
καλείς... Τρεις μέρες πάλευα με τον δαίμονα, καπνίζοντας το ένα τσιγάρο 
μετά το άλλο, στον κήπο μας.

Αυτή η τελευταία «δήλωση» της Κυρίας Άννα-Μαρίας παραήταν βαριά, 
για τον επιστήμονα, Κύριο Στέφανο, για να την σηκώσει στους ώμους του. 
Αναζήτησε, λοιπόν, τον καναπέ του σαλονιού και κάθισε, καταρρακωμέ-
νος. Ποια Φυσική! Και ποια Λογική! Να προστρέξουν, τούτη την ώρα, για 
βοήθεια στο πλευρό του!

— Σε τι θα σε βοηθούσε αυτό; Να κοιμηθείς με τον μαθητή σου;... κατά-
φερε να ρωτήσει, όσο πιο ψύχραιμα μπορούσε, ο Κύριος Στέφανος, παρά 
την ταραχή του.

— Σε τίποτα... Σε τίποτα απολύτως... απάντησε η ηθοποιός, με θολό και 
απλανές βλέμμα.

— Γι’... Γι’ αυτό τού ζήτησες να φύγει απ’ τη σχολή σου; ρώτησε εκείνος, 
κομπιάζοντας, και ένιωσε την καρδιά του να την έχει κάνει λιώμα ο οδο-
στρωτήρας όλων αυτών των αποκαλύψεων.

— Και γι’ αυτό, είπε η ηθοποιός και στύλωσε τα μάτια της στο ανοιχτό 
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παράθυρο που έβλεπε έξω στον κήπο του σπιτιού τους. Συνέχισε, λέγοντας: 
Ξέρω... Ξέρω πολύ καλά τι θα μου πεις, Στέφανε... Ότι για όλα τα πράγ-
ματα έχει τη λύση η Φυσική... Όμως... Όχι... Το βλέπεις κι εσύ, καλέ μου... 
Δεν έχει για όλα τα πράγματα τη λύση η Φυσική...

Και, μετά απ’ αυτά τα λόγια, η σπουδαία ηθοποιός έβαλε προσεχτικά τα 
λουλούδια στο αγαπημένο πορσελάνινο βάζο της και τα κοίταξε με καμάρι 
για την ομορφιά τους...



86

_ 28 _

Κατά βάθος, στις επιθυμίες και τα συναισθήματα, όλοι οι άνθρωποι είναι 
ίδιοι. Η εμπειρία δείχνει, τις περισσότερες φορές, ότι, ή θ’ ανήκει κάποιος σ’ 
αυτούς που αποπλανούν τους άλλους ή θ’ ανήκει στη χορεία των «αποπλα-
νημένων». Είναι θέμα επιλογής. Συνεπώς, πρόκειται περί τρέλας να ζητάς 
τρυφερότητα, κατανόηση και ενσυναίσθηση από εκείνον που σε βλέπει σαν 
ένα «πιθηκοειδές», που δεν δύναται ν’ απαγκιστρωθεί από το κλαδί του, 
έχοντας βάλει, μάλιστα, πλώρη προ πολλού να σε αποπλανήσει. Αφού δεν 
πρόλαβες να τον γκρεμίσεις εσύ από το δέντρο του, θα σε ρίξει αυτός από 
το κλαδί σου και θα σ’ αφήσει σακάτη, να προχωράς την υπόλοιπη ζωή σου 
με μπαστούνι. Σ’ αυτή τη μοιραία πτώση, ενδέχεται να σε παρακολουθούν 
και οι «δικοί σου» και να στριγκλίζουν απεγνωσμένα, βλέποντας, καρέ-κα-
ρέ, την κατάβασή σου στα τάρταρα, με τα χέρια τους σταυρωμένα.

— Πήδα! Πήδα! σου φωνάζουν, έχοντας την ελπίδα ότι ίσως και πια-
στείς, την τελευταία στιγμή, από κανένα κλαδάκι, που θ’ αντέξει το βάρος 
σου και δεν θα σπάσει.

Τότε είναι που καταλαβαίνεις ότι, όσο και να σ’ έπιανε στο παρελθόν ο 
φιλοσοφικός σου οίστρος, αυτό που έχει, τώρα, σημασία είναι να σε πιάσει 
ένα χέρι στοργικό για να κρατηθείς, είτε αυτό είναι κλαδί ενός δέντρου είτε 
είναι μια αόρατη σκάλα που θα βάλει στο παραπέντε το χέρι του Θεού, για 
να κατέβεις από τα σκαλιά, ώστε να μην γκρεμοτσακιστείς και σκάσεις, 
σαν το καρπούζι, στο χώμα!

 Χωρίς σεξ και μάχη, η δύναμη δεν εκδηλώνεται. Εκεί θα δείξει κανείς το 
μπόι του. Κάποιοι δίνουν καθημερινές μάχες από το μετερίζι τους, χωρίς να 
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το σεξ. Κάποιοι άλλοι επιδίδονται σε έντονη 
σεξουαλική ζωή, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερες μάχες. Ωστόσο, και οι δύο αυτές 
κατηγορίες, είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι, είναι «μάχιμες», η καθεμιά 
με τον δικό της τρόπο, καθώς προβάλουν τη δύναμή τους, ανάμεσα σ’ ένα 
κοπάδι παθητικών και νωχελικών ζώων – δύσπιστων και κακεντρεχών, τις 
περισσότερες φορές, εξαιτίας αυτής της νωχελικότητάς τους.

Οι «καθυστερημένοι» και οι «απροσάρμοστοι», μάλλον, διδάχτηκαν 
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στο σχολείο τους τη μέθοδο Μοντεσόρι, ενώ οι «ευπροσάρμοστοι» και οι 
«ατσίδες» είχαν, πιθανόν, για δάσκαλό τους τον Χομπς ή τον Δαρβίνο. Δαρ-
βινισμός στο σεξ, Δαρβινισμός στη διεκδίκηση της εργασίας, Δαρβινισμός 
στην ικανότητα επιβολής και επικράτησης σ’ έναν χώρο, Δαρβινισμός στην 
ανοσία από ασθένειες, κλπ. κλπ... Δαρβινισμός, γενικώς! Ένας αδιάκοπος 
Δαρβινισμός, μέχρι να κλείσει το καπάκι του φέρετρου, με εσένα μέσα. Το 
ερώτημα που πλανάται είναι: Σε τι διαφέρουμε, τελικά, από τα ζώα; Στο 
ότι χρησιμοποιούμε τα πράγματα, τα εργαλεία και τις μηχανές; Μάλλον, 
μένει αναπάντητο ένα τέτοιο ερώτημα...

Είναι, όντως, τρέλα να ζητάει κανείς τρυφερότητα, κατανόηση και εν-
συναίσθηση από εκείνον που τον βλέπει σαν ένα «πιθηκοειδές», αδύνα-
το ν’ απαγκιστρωθεί από το κλαδί του! Μ’ αυτή τη λογική, η μαμά σου κι 
ο μπαμπάς σου θα παραμένουν να στριγγλίζουν για να μην πέσεις απ’ το 
κλαδί, αλλά με τα χέρια τους σταυρωμένα! Έτσι γίνεται στην αγέλη, έτσι 
γίνεται και στην κοινωνία. Υπάρχει, παρόλο αυτά, μια ζωγραφιά που φιλο-
τέχνησες και φέρει στο χαρτί ακανόνιστες κηλίδες. Πρώτος από όλους τους 
άλλους, εσύ το γυρίζεις και το ξαναγυρίζεις το φύλλο, μια από δω και μια 
από εκεί, προσπαθώντας να το περιεργαστείς από όλες τις οπτικές γωνίες. 
Προσφέρεις τη ζωγραφιά σου και διαπιστώνεις πως οι περισσότεροι δεν 
ξέρουν αν αυτό που βλέπουν είναι τοπίο ή σπίτι. Στο τέλος, καταλήγουν, 
για να μην κατηγορήσουν τον εαυτό τους για ανεπάρκεια αντιληπτικής ικα-
νότητας, να σου πετάξουν κατάμουτρα ότι έκανες μια ανόητη μουτζούρα! 
Τότε, απιθώνεις τη ζωγραφιά σου πάνω στο τραπέζι και δυο δειλά δάκρυα 
γλιστράνε από τα μάγουλά σου...

[ ... ]

Ο Κύριος Στέφανος απίθωσε το σύγγραμμα του πάνω στο γραφείο του 
και με το χέρι του σκούπισε δύο δάκρυα που ξέφυγαν από τις άκρες των 
ματιών του. Προσπαθώντας ν’ ανασάνει, γιατί είχε αισθανθεί να πνίγεται 
από έλλειψη οξυγόνου, άνοιξε το στόμα του καθώς έπινε μια γουλιά από 
τον καφέ του, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει πάνω στα χαρτιά του και να 
τα λερώσει. 

Η Κυρία Άννα-Μαρία, αμέσως μετά από τον εξομολογητικό διάλογο 
που είχανε οι δυο τους, τον άφησε μόνο του και βγήκε έξω στον κήπο τους, 
για να συνεχίσει την ανάγνωση του μυθιστορήματος που διάβαζε αυτόν 
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τον καιρό. Ο εσωτερικός κόσμος της ηθοποιού, που δεν χαρακτηρίζονταν 
από το «άσπρο» ή το «μαύρο», αλλά από το «κόκκινο» ή το «μαύρο», 
δεν επέτρεπε τη συνέχεια της συζήτησης με τον επιστήμονα σύζυγό της. 
Αν δεν καταλάβαινε ο σύζυγός της ότι επικρατέστερο χρώμα στις καρδιές 
των ανθρώπων είναι το κόκκινο, δηλαδή το χρώμα του πάθους, και όχι το 
λευκό, δηλαδή αυτό της αγνότητας, δεν θα καταλάβαινε ποτέ ότι το αίμα 
που κυλάει στις φλέβες των ανθρώπων δεν ταυτοποιείται από τον τίτλο 
της «μαμάς», της «συζύγου», της «δασκάλας», κατ’ ανάγκη... Ταυτοποιεί-
ται, κυρίως, από τα συστατικά του, δηλαδή από το πλάσμα, τα ερυθρά και 
τα λευκά αιμοσφαίρια, καθώς και τα αιμοπετάλια, που αν δεν υπήρχαν, ο 
θάνατος θα ήταν βέβαιος. Ένας άνθρωπος, χωρίς το κόκκινο χρώμα του 
πάθους, είναι «νεκρός». 

Στα δεκατέσσερά της χρόνια, με τα άγουρα ακόμη σημάδια της εφη-
βείας στο σώμα της, η Κυρία Άννα-Μαρία είχε διαισθανθεί ότι τα πάθη θα 
ήταν ο κύριος οδοδείκτης της ζωής της, πολύ πριν παντρευτεί τον Κύριο 
Στέφανο, μαζί και με την απόφασή της να γίνει, παρά τις αντιρρήσεις των 
αγαπημένων γονέων της, ηθοποιός. Η «Κυρία του θεάτρου» διάλεξε να εί-
ναι διαφορετική από τις περισσότερες συμμαθήτριές της, που επέλεξαν ένα 
πιο συμβατικό επάγγελμα και, κατ’ επέκταση, και ένα πιο συμβατικό τρό-
πο ζωής. Το μόνο συμβατικό στον βίο της ήταν ο Κύριος Στέφανος! Αλλά... 
Μήπως, στην πραγματικότητα, δεν ήταν και τόσο συμβατικός όσο έδειχνε;

Χτυπώντας τη γροθιά του πάνω στο τραπέζι, παράτησε το γραφείο του 
και το ανολοκλήρωτο σύγγραμμά του και βγήκε έξω στον κήπο. Το ζήτημα 
είναι, είτε ζει κανείς με αγάπη είτε χωρίς αγάπη, να είναι από την πλευρά 
του «δυνατού». Αυτό ήταν, πάντοτε, το μότο του. Φαίνεται, όμως, πως, 
σήμερα, το κορμί της Κυρίας Άννα-Μαρίας είχε γίνει η αιτία να καταλά-
βει κάτι άλλο μέσα του. Δεν ήταν το ταλέντο της, οι ικανότητές της... Αυτό 
που αγαπούσε περισσότερο και δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα το έχα-
νε ήταν το ψηλό, σαν κυπαρίσσι, σώμα της. Όσο κι αν προσπαθούσε να το 
κρύψει όλα αυτά τα χρόνια... Όσο κι αν προσπαθούσε να το διαχειριστεί 
με τη λογική, με σύνεση, με αυτοσυγκράτηση... Αν δεν είχε αυτό το σώμα 
η Κυρία Άννα-Μαρία – με όσες αλλαγές κι αν επιφέρει ο χρόνος - δεν θα 
την αγαπούσε ποτέ! Φτάνοντας απέναντί της, κι ενώ εκείνη καθόταν στην 
αγαπημένη της κουνιστή πολυθρόνα και διάβαζε το μυθιστόρημα της, ο 
Κύριος Στέφανος έπεσε στα γόνατά της, κάνοντάς την να ξαφνιαστεί τόσο 
πολύ, που το βιβλίο έπεσε από τα χέρια της, βγάζοντας η ίδια ένα επιφώ-
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νημα φόβου. Πρώτη φορά... Πρώτη φορά, ο σύζυγός της έκλαιγε γοερά, 
σφίγγοντας τα γόνατά της και φιλώντας τα...

— Έτσι είναι το πάθος, καλέ μου... Ένα άγριο κύμα μέσα μας... Άσε τον 
εαυτό σου ελεύθερο να το αισθανθεί... Χωρίς ντροπή, ψιθύρισε η ηθοποι-
ός, συγκινημένη, κρατώντας σφιχτά τον σύζυγό της πάνω στο στήθος της...



90

_ 29 _

Τις στιγμές της μεγαλύτερης κρίσης, όπου οι δάσκαλοί του στο ίδρυμα και 
οι συμμαθητές του τού φώναζαν: «το φταίξιμο είναι δικό σου, Άλκη!», εκεί-
νος έλεγε και ξανάλεγε μέσα του ότι έπρεπε να φύγει από αυτή τη στενάχω-
ρη φυλακή, ν’ αποδράσει για να περισώσει τη ζωή του. Κάθε τόσο άκουγε 
τα περιπαιχτικά γέλια τους, άλλοτε να σχολιάζουν αυστηρά τις αδυναμίες 
του και άλλοτε να θέλουν ν’ αναχαιτίσουν τα ένστικτα και τις ορμές του. 
Μόλις, όμως, περνούσε η ταπείνωση και ο θυμός, κοίταζε γύρω του και μια 
φωνή μέσα του έλεγε:

— Πού να πάω; Πού να μείνω; Ακόμη κι αν ο νόμος είναι με την πλευρά 
του αδυνάτου, στην πραγματικότητα, είναι με το μέρους του δυνατού. Μ’ 
αυτόν που έχει χρήματα και καλό δικηγόρο.

Κάτι τέτοιες ώρες ήταν που σκεφτόταν να σπουδάσει δραματική τέχνη 
και να γίνει ηθοποιός, μήπως και μπορέσει, κάποια στιγμή, να υποδυθεί 
«άλλους» ρόλους, πέρα από αυτούς που του είχε ορίσει, καταδικάζοντάς 
τον, η μοίρα του. Για παράδειγμα, τον ρόλο του πλούσιου νέου, του ερώ-
μενου προσώπου που γοητεύει τις γυναίκες, του ανδρείου που το θάρρος 
διαπνέει κάθε ζωτικό του κύτταρο... Πότε-πότε, εκεί που καθόταν, τα βρά-
δια, στο κρεβάτι του ορφανοτροφείου, με το φως σβηστό, συνδιαλέγονταν 
με τον εαυτό του:

— Τι σκέφτεσαι; τον ρωτούσε ο «Εαυτός» του.
— Τίποτα το ιδιαίτερο, απαντούσε αυτός.
— Δεν σκέφτεσαι τη ζωή; ξαναρωτούσε νοερά ο «Εαυτός» του.
— Σκέφτομαι τον θάνατο, απαντούσε ο νεαρός στον φανταστικό συνο-

μιλητή του.
— Γι’ αυτό θέλεις να γίνεις ηθοποιός;
— Ναι.
— Μόνο γι’ αυτό ή και για κάτι άλλο;
— Και για να ζήσω το πάθος... Να χειρονομήσω ανυπόμονα... Να φιλήσω 

απελπισμένα... Να ζωγραφίσω τον ουρανό και τη θάλασσα με τον ιδρώτα 
μου, απαντούσε ο Άλκης.
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— Σε τι θα σε βοηθήσει αυτό;
— Να ξεχάσω ποιος είμαι.
— Να ξεχάσεις;...
— Ναι.
Πιθανότατα, ως παιδί, δεν το αντιλαμβανόταν, αλλά επαναλάμβανε, 

σ’ αυτόν τον «διάλογο», κάποια θρησκευτικά στερεότυπα του ιδρύματος 
στο οποίο είχε μεγαλώσει. Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα, ο «Εαυτός» του τον 
μάλωνε, λέγοντας:

— Είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Πώς μπορείς να το ξεχάσεις αυτό; Είναι 
βλασφημία! Δεν πρέπει να το ξεχάσεις ποτέ!

Προβοκατόρικη δήλωση, οπωσδήποτε. Ο Άλκης, τότε, απαντούσε ήρεμα:
— Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς ταυτότητα... Χωρίς τίποτα...
— Γιατί κλαις;... Τι σου έκαναν τ’ άλλα παιδιά; ρωτούσε θλιμμένα ο 

«Εαυτός» του.
— Τίποτα, απαντούσε ο νεαρός και σκέπαζε το πρόσωπό του με τα χέρια 

του, για να μην φανούν τα δάκρυά του. 
Μετά, γονάτιζε δίπλα του ο «Εαυτός» του στο προσκεφάλι του και άφη-

νε κι εκείνος να τρέξουν τα δάκρυα από τα δικά του μάτια...
— Εσύ... Γιατί κλαις τώρα; ρωτούσε ο Άλκης τον «Εαυτό» του και φυ-

σούσε τη μύτη του δυνατά με το μαντήλι του.
— Κλαίω γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε για όλους εμάς... Κι εμείς δεν κα-

ταλάβαμε τίποτα για Εκείνον, απαντούσε ο «Εαυτός» του.
Κι έτσι, κουλουριασμένο κι εύθραυστο, το αγόρι κρατούσε το κεφάλι 

του μέσα στις παλάμες του κι έκλαιγε με αναφιλητά στο μισοσκόταδο του 
θαλάμου ενός ορφανοτροφείου...

Στη θέα, τώρα, του κεραμοποιού να έχει πέσει στα γόνατά του και να 
κλαίει με αναφιλητά στη σοφίτα, ο Άλκης έμεινε σαν μαρμαρωμένος από 
την έκπληξη. Η οδύνη του κεραμοποιού τον καθαγίαζε, τούτη την ώρα, με-
ταμορφώνοντάς τον σ’ ένα απαρηγόρητο παιδί. Η σοφίτα ήταν σκοτεινή. 
Φωτίζονταν μονάχα από το φως του διαδρόμου, και λες κι ένα φωτοστέφανο 
είχε καθίσει πάνω στα μαλλιά του κεραμοποιού. Στο ξέσπασμα του Λούτσι, 
ο Άλκης είδε τις μέρες των δικών του «περιπετειών» στο ορφανοτροφείο, 
με τη συνήθη σκηνή του φινάλε να κυριαρχεί στη μνήμη του – σπασμένα 
αντικείμενα γύρω, πετσέτες πεταμένες στο πάτωμα, μαύρες σκέψεις να τον 
ζώνουν από παντού. Κι εκείνο το ερώτημα του «Εαυτού» του να ηχεί, μέχρι 
και σήμερα, στ’ αυτιά του, δίχως απάντηση: «Γιατί κλαις;»
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Μάζεψε τις παλιές εφημερίδες που είχε πετάξει κάτω από την οργή του 
και τις έβαλε ξανά στη στοίβα. Κοίταξε, για λίγα λεπτά, τον κεραμοποιό 
και μουρμούρισε:

— Με συγχωρείτε...
Ο κεραμοποιός, χωρίς να ξεσκεπάσει το πρόσωπό του, απάντησε:
— Τίποτα...
Ο Άλκης γονάτισε δίπλα του, εξουδετερώνοντας, πλέον, κάθε δυνατό-

τητα αντίδρασης μέσα του, που του προκαλούσε η τραγική «φιγούρα» του 
κεραμοποιού. Ήξερε πολύ καλά πώς είναι ν’ αντέχεις την ήττα μιας ολικής 
εγκατάλειψης στη ζωή σου, αλλά ήθελε να τ’ ακούσει και με τα ίδια του τ’ 
αυτιά. Έτσι, στο αμέσως επόμενο λεπτό, ρώτησε τον κεραμοποιό:

— Τότε... Γιατί κλαίτε;
Στις «μητέρες» και στους «πατεράδες» αυτού του κόσμου – άσχετα αν 

δεν είχε ο Άλκης γονείς – αρέσουν οι ψευδαισθήσεις. Ο νεαρός έτρεφε με-
γάλη ελπίδα ως προς αυτές τις ψευδαισθήσεις. Και δεν έπεσε έξω τελικά. 
Ο Λούτσι σήκωσε το κεφάλι του από το πάτωμα. Τα μάτια του ήταν κα-
τακόκκινα από το κλάμα και τα χείλη του, σ’ έναν ανεπαίσθητο λυγμό της 
φωνής του, ψέλλισαν την απάντηση που ο νεαρός, εγωιστικά, επιθυμούσε 
ν’ ακούσει, εδώ και είκοσι περίπου χρόνια:

— Γιατί θα μπορούσα να είμαι ο πατέρας σου. Κι εσύ... Ο γιος μου, απά-
ντησε ο κεραμοποιός. 

Στο άκουσμα αυτών των λόγων, ο Άλκης, με «υική συμπάθεια», απάντησε:
— Τότε... Ίσως αυτό ακριβώς να ήθελα κι εγώ από εσάς και σας εκμυστη-

ρεύτηκα το μυστικό μου... Να γίνω ο γιος σας.
Δεν ήταν, όμως, παρά ένα ακόμη προσποιητό ψέμα που είχαν ξεστομίσει 

τα νεανικά χείλη του, για να γλιτώσει αφενός από τη «φυλακή» της σοφίτας 
κι αφετέρου από τα ανεξίτηλα σημάδια που είχανε αφήσει τα χρόνια της ορ-
φάνιας και του «τίποτα» επάνω του, κυνηγώντας τον, σαν τις Ερινύες τον 
Ορέστη... 
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_ 30 _

Ένα δέντρο χωρίς φύλλα, μ’ ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο και ένας μαύρος 
λόφος, σπαρμένος μονάχα με ξύλινους σταυρούς, ακανόνιστους και χωρίς 
καμία γεωμετρική συμμετρία, ήταν ο πίνακας στον οποίο είχε μείνει το 
μάτι της Κυρίας Άννα-Μαρίας, για αρκετά λεπτά. Κάπου στο βάθος, αχνά 
φαινόταν η θάλασσα, και το ερώτημα που γεννιόταν στο μυαλό της ηθο-
ποιού ήταν πώς έδενε η θάλασσα και οι ξύλινοι σταυροί, σ’ ένα τοπίο με 
μοναδική παρουσία ένα δέντρο με πεσμένα όλα τα φύλλα του στο χώμα! 
Το όνομα της ζωγράφου τής ήταν άγνωστο, αλλά αυτό δεν είχε καμία απο-
λύτως σημασία. Σίγουρα υπήρχαν κάποια σημάδια που «έδειχναν» τη ζωή 
να φλερτάρει με τον θάνατο, και το αντίθετο, πάνω σε μια κλωστή, ωστόσο, 
που δογματικά φώναζε: 

Κάτι λείπει... Κάτι λείπει....
Και όντως. Κάτι έλειπε... Έλειπε η αγνότητα. Έλειπε η έκσταση. Έλειπε 

η λύπη. Έλειπε η χαρά. Έλειπαν τα ψάρια από τη θάλασσα. Έλειπαν τα 
φύλλα από το δέντρο. Έλειπαν τα δέντρα από τον λόφο. Το χορτάρι... Τα 
λουλούδια... Μόνο σταυροί. Ξύλινοι, ακανόνιστοι σταυροί. Λες και «κά-
ποιος» να σταυρώθηκε ανώφελα, αφού, τελικά, το δέντρο δεν βγάζει φύλλα 
και ο λόφος δεν θα πρασινίσει ποτέ...

— Είναι φυσιολογικό να βλέπει κανείς τη ζωή μέσα από ξύλινους σταυ-
ρούς; Με την επιθανάτια αγωνία συνεχώς; Σαν να βλέπει ένας άνθρωπος 
τη γέννηση του μόνο μέσα από την αγωνία να εξέλθει δια του κόλπου της 
μητέρας του, όταν ήτανε μωρό... Και, το αμέσως επόμενο λεπτό, μέσα από 
την «τραγική» αποκοπή του ομφάλιου λώρου. Δηλαδή, σαν να έχει στα-
ματήσει ο χρόνος στην ταλαιπωρία κατά τη γέννηση... είπε από μέσα της 
η Κυρία Άννα-Μαρία, η οποία, παρεμπιπτόντως, απεχθανόταν στην τέχνη 
τα σφιγμένα σώματα, τα σφιγμένα τοπία, τα σφιγμένα και μονοκόμματα 
συναισθήματα... Τα σφιγμένα σώματα είναι σαν σφιγμένα χείλη... Δεν χα-
λαρώνουν καθόλου για να σε φιλήσουν. Αλλά και όταν τα φιλήσεις εσύ, 
το μετανιώνεις γρήγορα, γιατί είναι σαν να φιλάς ένα ξύλο, συνέχισε τον 
στοχασμό της η ηθοποιός.
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Εκεί, όμως, που οι σκέψεις πολιορκούσαν το μυαλό της, πέρασε από 
δίπλα της η δημιουργός του πίνακα. Το διαισθάνθηκε αμέσως η Κυρία Άν-
να-Μαρία ότι αυτή η γυναικεία φιγούρα, που έδειχνε λίγο μεγαλύτερη από 
τριάντα ετών, ήταν η ζωγράφος που είχε φιλοτεχνήσει τον πίνακα!

— Συγχαρητήρια για το έργο σας, είπε, χωρίς να έχει κανέναν ενδοια-
σμό, και με όλη την άνεση που την χαρακτήριζε.

Η κοπέλα, αναγνωρίζοντας, στο πρόσωπο της Κυρίας Άννα-Μαρίας, τη 
γνωστή ηθοποιό, ταράχτηκε και, με αρκετή δόση αμηχανίας, προσπαθώ-
ντας να χαμογελάσει, είπε:

— Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι Τιμή μου να παρατηρείτε το έργο μου, 
εδώ και τόσα λεπτά.

— Α! Το προσέξατε, βλέπω! είπε γελώντας η Κυρία Άννα-Μαρία. Με 
προβληματίσατε! Δεν σας το κρύβω!

— Μα... Έτσι δεν είναι η τέχνη; είπε, όσο πιο σεμνά και ταπεινά μπο-
ρούσε, η νεαρή ζωγράφος. Για να μας προβληματίζει...

Αυτομάτως, η Κυρία Άννα-Μαρία παρατήρησε τα χείλη της κοπέλας, 
γιατί πρώτα συνήθιζε να βλέπει το «παιδί» και μετά την «καλλιτέχνιδα». 
Ήταν σφιχτά και λεπτά... «Τσιγκούνικα», θα τ’ αποκαλούσε...

— Τσιγκούνικα χείλη... Τσιγκούνικα αισθήματα... Τσιγκούνικος και ο 
πίνακάς της! έκανε, ακαριαία, τη σκέψη η σπουδαία ηθοποιός. Ένας νέος 
άνθρωπος, που από τώρα τσιγκουνεύεται, για σκέψου πώς θα καταντήσει 
όταν έρθει στην ηλικία μου!

Αλλά... Αχ, αυτές οι σκέψεις της Κυρίας Άννα-Μαρίας! Δεν την άφηναν 
ποτέ σε ησυχία! Της το ‘λεγε, άλλωστε, και ο σύζυγός της, ο Κύριος Στέφανος:

— Καλή μου... Δεν κουράστηκε αυτό το κεφαλάκι σου να σκέφτεται συ-
νεχώς; Αμφιβάλλω αν όλοι οι συνάδελφοί σου σκέφτονται όσο σκέφτεσαι 
εσύ! Αυτοί παίζουν με τα πόδια και τα χέρια... Εσύ, με το μυαλό σου!

— Ναι... Βέβαια. Η τέχνη είναι για να μας προβληματίζει. Κυρίως, όμως, 
είναι για να μας υπενθυμίζει ότι είμαστε «ζωντανοί», απάντησε η Κυρία 
Άννα-Μαρία, και έκανε πάλι τη σκέψη: θα την πάω εγώ εκεί που θέλω και 
όχι αυτή η κοπελίτσα όπου θέλει! Και συνέχισε ακάθεκτη: Ωστόσο... Στον 
πίνακά σας, βλέπω πολλούς σταυρούς... Μμ... Κάτι σας προβλημάτιζε, 
μάλλον, εκείνη την περίοδο... Πρέπει να βιώνατε έντονα κάποιον θάνατο.

— Ε... Όχι, απαραίτητα, είπε η ζωγράφος, και τα χείλη της έσφιξαν ακό-
μη πιο πολύ απ’ την αμηχανία και τον εκνευρισμό που είχαν αρχίσει να την 
κυριεύουν.



95

— Τότε... Επιτρέψτε μου, να σας πω μια μικρή ιστορία. Συνηθίζω να την 
λέω και στους μαθητές μου, στη σχολή που διδάσκω, είπε, χαμογελαστά, η 
ηθοποιός. Όταν ήμουν δώδεκα χρονών και έσφυζα από υγεία, οι γονείς μου 
με πήγαν σε μια παιδοψυχολόγο για να με εξετάσει. Σε κάθε απάντηση που 
έδινα στις ερωτήσεις της, εκείνη έξυνε προβληματισμένη το πηγούνι της, 
δίχως να μιλάει. Ήταν φυσιολογικό ένα κορίτσι δώδεκα ετών να ζωγραφίζει 
δέντρα δίχως φύλλα; Αυτός ήταν ο προβληματισμός των γονέων μου, και 
όφειλε να δώσει μια εξήγηση η παιδοψυχολόγος! Παρόλο αυτά, προς έκ-
πληξη των οικείων μου, είχα το θάρρος να κρεμάω τις «λειψές» ζωγραφιές 
μου σε περίοπτες θέσεις μέσα στο σπίτι, για να τις βλέπουν, εκτός από τους 
γονείς μου, και οι επισκέπτες που ερχόταν στο σπίτι μας. Δύο χρόνια μετά, 
και ενώ τα δέντρα που ζωγράφιζα εξακολουθούσαν να μην φέρουν επάνω 
τους ούτε ένα φύλλο για δείγμα, σκέφτηκα να γίνω ηθοποιός! Για φαντα-
στείτε! Η παιδοψυχολόγος μπαινόβγαινε, τώρα, ακόμη πιο συχνά στο σπίτι 
μας, και οι γονείς μου ήταν έτοιμοι να καταρρεύσουν συναισθηματικά από 
όλο αυτό που βίωναν απ’ τη μοναχοκόρη τους! Τότε, με τα πολλά και τα λίγα, 
η παιδοψυχολόγος αναγκάστηκε, μια μέρα, ν’ αποφανθεί: «Για όλα φταίει 
η ταλαιπωρία που πέρασε το παιδί σας κατά τη γέννα του», είπε στη μητέ-
ρα μου. Και, πράγματι, είχα γεννηθεί πολύ δύσκολα, με εμβρυουλκό. Λίγο 
ακόμη και θα πέθαινα. Μόλις το άκουσα αυτό από τα χείλη της παιδοψυ-
χολόγου, κάτι συντελέστηκε μέσα μου. «Δηλαδή, η γέννησή μου καθορίζει 
τις επιλογές μου;» είπα μέσα μου και ένιωσα απέραντο θυμό «Κι εγώ, πού 
βρίσκομαι μέσα σ’ όλο αυτό;». Από την άλλη μέρα, ως δια μαγείας, κάθε 
δέντρο που ζωγράφιζα είχε πλούσια φύλλα, οι λόφοι πρασίνισαν και τα λου-
λούδια έφεραν επάνω τους πανέμορφα άνθη. Και το χέρι που τα έκανε όλα 
αυτά ήταν το δικό μου. Η ηθοποιός σταμάτησε και κοίταξε έντονα τη νεαρή 
ζωγράφο... Μια ταλαιπωρία δεν μπορεί να καθορίζει τη ζωή μας για πάντα. 
Πρέπει να έχει ημερομηνία λήξεως. Τι λέτε κι εσείς; Για το καλό όλων μας...

Η νεαρή ζωγράφος δεν μίλησε. Μονάχα περιεργάστηκε, για λίγα δευ-
τερόλεπτα, την ηθοποιό, με το βλέμμα της. Παρέμενε μια πολύ ωραία γυ-
ναίκα, όλα αυτά τα χρόνια. Μπροστά της ένιωσε να υπολείπεται αισθητά. 
Φυσικά, το διαισθάνθηκε κι αυτό η Κυρία Άννα-Μαρία, όπως και τόσα άλλα!

— Σας χαιρετώ, λοιπόν! Καλή Δύναμη, Αγαπητή μου, στον δύσκολο δρό-
μο που διαλέξατε. Υπηρετείστε τον με συνέπεια, είπε η Κυρία Άννα-Μαρία 
και με αργό βηματισμό προσπέρασε τη νεαρή, για να δει και τους υπόλοι-
πους πίνακες της έκθεσης.
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Ήθελε να προλάβει, γιατί στις οκτώ το βράδυ είχε μάθημα στη σχολή της 
με τα παιδιά. Την προβλημάτιζε έντονα το γεγονός ότι έπρεπε να δώσει μια 
απάντηση στο επίμονο ερώτημά τους: «Πού πήγε ο Άλκης Ζαφειρίου και 
γιατί δεν ερχόταν, πλέον, στα μαθήματα;» Από το μυαλό των περισσοτέρων 
μαθητών περνούσε η σκέψη ότι ο Άλκης τα είχε παρατήσει, γιατί δεν είχε τα 
φόντα για να συνεχίσει! Αυτή η σκέψη, όμως, ήταν μακράν της αλήθειας...

Δεν μπορούσε άλλο να το κρύβει. Ορμώμενη και απ’ τον πίνακα με τους 
ξύλινους σταυρούς, που την είχε παρακινήσει να κάνει δεύτερες και τρίτες 
σκέψεις, η Κυρία Άννα-Μαρία ήταν αποφασισμένη. Δεν έπαιρνε άλλη ανα-
βολή το «θέμα». Είχε σκοπό, σήμερα κιόλας, να πει στους μαθητές της ότι 
η ίδια είχε παρακινήσει τον Άλκη ν’ ασχοληθεί με την κεραμική, όχι γιατί 
αυτός δεν είχε τα φόντα να συνεχίσει στη σχολή της, αλλά γιατί αυτή δεν 
μπορούσε άλλο να τον βλέπει!

— Δεν μπορούσα άλλο να τον βλέπω και ήθελα να δώσω χρόνο στον 
εαυτό μου... Γι’ αυτό και του ζήτησα να φύγει. Του υπέδειξα έναν φίλο μου, 
κεραμοποιό, για να μαθητεύσει δίπλα του. Έκτοτε... Δεν έχω καμία επικοι-
νωνία μαζί του.

Αυτό θα τους έλεγε, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!. Κατά πάσα πιθα-
νότητα, βέβαια, ως ανώριμα παιδιά που ήταν, δεν θα καταλάβαιναν τίποτα! 
Από την άλλη, όμως, επειδή ακριβώς ήταν «παιδιά», η ηθοποιός έτρεφε 
και μια αμυδρή ελπίδα ότι, στο τέλος της ημέρας, θα την καταλάβαιναν...
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Η ευτυχία για κάποιους είναι σαν το δηλητήριο. Δεν αντέχουν να τη βλέ-
πουν στα μάτια των άλλων και πάντα σκαρφίζονται κάτι για να δικαιολο-
γήσουν τη δική τους απροσδόκητη χαιρεκακία. Στις περισσότερες των πε-
ριπτώσεων, μάλιστα, φοβούνται, δήθεν, την αστόχαστη συμπεριφορά του 
κόσμου, ενώ, στην πραγματικότητα, είναι απόλυτα δέσμιοι των πονηρών 
δικών τους σκέψεων και των κατάπτυστων προσωπικών τους πράξεων.

Ο Λούτσι, ο κεραμοποιός, είχε κοντά ένα χρόνο να μπει στην εκκλησία 
του χωριού. Και τις δύο φορές που είχε διαβεί το κατώφλι της ήταν ξημε-
ρώματα, ακριβώς για να μην τον δει κανένα μάτι από τους άντρες και τις 
γυναίκες που τον παρατηρούσαν αδιάλειπτα σ’ αυτόν τον μικρό τόπο. Δεν 
πάει να σέρνονται στα στασίδια οι περισσότεροι και να προσκυνούν γο-
νυπετείς τον Εσταυρωμένο, να λιώνουν τα γόνατά τους και τις σόλες των 
παπουτσιών τους! Οι καρδιές τους δεν μαλακώνουν! 

Μπαίνοντας στο εκκλησάκι, έπιασε τ’ αυτί του φάλτσα σχόλια, που ερ-
χόταν σε πλήρη αντιδιαστολή με το καθάριο φως που διαπερνούσε τα βιτρό 
και έπεφτε πάνω στα κεφάλια των «πιστών». Προτιμούσε την εκκλησία 
χωρίς κανέναν πιστό και, μέσα στο μισοσκόταδο, να φωτίζονται αμυδρά 
οι μορφές των αγίων.

Ο Άλκης, βλέποντας τον κεραμοποιό να δυσανασχετεί, γύρισε, τον κοί-
ταξε και είπε σιγανά:

— Υπομονή. Θα συνηθίσουν στην ιδέα ότι είμαι «γιος» σας. Κανείς δεν 
πέθανε από τέτοιου τύπου κακίες...

Για τον Λούτσι, το να συνοδεύσει τον Άλκη στην Κυριακάτικη Λειτουρ-
γία ήταν μεγάλη υπέρβαση! Το είχε κάνει, μόνο και μόνο, γιατί ο νεαρός, 
την προηγούμενη μέρα, είχε εκφράσει ανάλογη επιθυμία. Κερδίζοντας την 
«ελευθερία» του και βγαίνοντας σώος και αβλαβής από τη σοφίτα, είχε πει 
στον κεραμοποιό:

— Θέλω ν’ ακούσω ένα κήρυγμα στην εκκλησία. Να καθίσω σ’ ένα στα-
σίδι και ν’ αφήσω το μυαλό μου ν’ αδειάσει απ’ όλες τις σκέψεις. Θα μου 
κάνετε τη χάρη να με συνοδέψετε αύριο στο εκκλησάκι;
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Η επιθυμία, όμως, αυτή ήταν μόνο στα λόγια. Βαθιά μέσα του – κι αυτό 
δεν το ξεχνούσε ποτέ – έπαιζε θέατρο, μ’ ένα σενάριο που το είχε (όπως 
είπαμε) γράψει ο ίδιος, σ’ ένα έργο που, επίσης, το είχε σκηνοθετήσει ο 
ίδιος. Το σενάριο έγραφε ότι:

«...Το «πλήθος» πρέπει ν’ αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Άλκη τον γιο 
του παράξενου κεραμοποιού. Η αναγνώριση αυτή θα γίνει μια Κυριακή, 
στην πρωινή Θεία Λειτουργία. Ο Λούτσι και ο Άλκης θα εισέλθουν στον ναό, 
κάτω από τα αδηφάγα βλέμματα των κατοίκων του μικρού χωριού και θα 
υποστούν τη βάσανο των κουτσομπολιών...»

Έτσι, όμως, θα καθιερωνόταν στη συνείδηση και του τελευταίου άθλιου 
χωριάτη ως ο «γιος» του κεραμέα του χωριού! Για τον λόγο αυτό, με μεγά-
λη προσοχή, και δήθεν αστειευόμενος, συνέχισε, στον ίδιο ψιθυριστό τόνο 
ο Άλκης, μόλις πέρασαν οι δυο τους τον νάρθηκα:

— Τα κηρύγματα, συνήθως, αναφέρονται σε θησαυρούς κρυμμένους σε 
χωράφια... Πείτε ότι είμαι ένας τέτοιος θησαυρός, που κρυβόταν στο χω-
ράφι σας για χρόνια.

Είναι γεγονός ότι, όσο και να προσπαθούσε ο Άλκης ν’ αποπλανήσει τον 
Λούτσι, στην πραγματικότητα υπέπιπτε από το ένα λεκτικό ατόπημα στο 
άλλο! Γιατί, μόλις ο κεραμοποιός άκουσε για «χωράφι» και «κρυμμένο θη-
σαυρό», ένιωσε, για άλλη μια φορά, ότι η Δαμόκλειος Σπάθη συνέχιζε να 
επικρέμεται πάνω απ’ το κεφάλι του, και το αίσθημα της απειλής επανήλ-
θε. Κάθε που πήγαινε να εμπιστευτεί τον νεαρό «εισβολέα» στο σπίτι του 
και τη ζωή του, κάτι έλεγε αυτός και χανόταν πάραυτα το ευνοϊκό κλίμα. 
Ο φόβος πήρε ξανά τον δρόμο της επιστροφής – έναν δρόμο που δεν ήταν 
σε θέση να καταλάβει ο Άλκης, ο οποίος ασυνείδητα ζήλευε την ευπιστία 
του Λούτσι, γιατί στο δικό του σύμπαν υπήρχε θέση για έναν «γιο», ενώ 
στη δική του νεανική καρδιά, όσο και αν προσποιούνταν, δεν υπήρχε θέση 
για κανέναν «πατέρα»...

Η ασκητική φιγούρα του παπά βγήκε τώρα στο ιερό, υψώνοντας τα χέ-
ρια και φωνάζοντας:

— Ας ανοίξουμε τα μάτια μας και τις καρδιές μας, αδελφοί μου! Ο Χρι-
στός δεν είναι μια κούφια ιδέα! Είναι ο Σωτήρας μας! Είναι η αρχή και το 
τέλος των πάντων! Είναι το κλειδί για να ζήσουμε μια αιώνια ζωή...

Ο Λούτσι, μην μπορώντας, παρόλο αυτά, να λυτρωθεί από το κήρυγμα 
περί αιωνιότητας, γύρισε το κεφάλι του και κοίταξε τον Άλκη...

— Ποιος είσαι; ρώτησε σιγανά, με σπαρακτική φωνή, ο Λούτσι.
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— Είμαι ένα ορφανό παιδί που σας χρειάζεται, ήταν η απάντηση του 
Άλκη, σύμφωνα, πάντα, με το «αόρατο» σενάριο που υπαγόρευε την κάθε 
λέξη που θα έβγαινε από τα χείλη του «ηθοποιού».

Ο κεραμοποιός, αμέσως μετά, έμεινε σιωπηλός, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κηρύγματος, εξακολουθώντας, κάπου-κάπου, να κοιτάζει τον νεαρό 
μέσ’ τα μάτια. Το μόνο που τον απασχολούσε, μετά από αυτό, ήταν η επό-
μενη «τιμωρία» που θα επέβαλε στον Άλκη, μόλις θα επέστρεφαν οι δυο 
τους στο σπίτι...
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Η Κυρία Άννα-Μαρία, φεύγοντας από την έκθεση, επέστρεψε στη σχολή 
της για το μάθημα που είχε στις οκτώ. Ήταν αποφασισμένη να μιλήσει για 
τον Άλκη στους μαθητές της, μόλις θα ξεκινούσε το μάθημα. Πέρασε πρώ-
τα απ’ το γραφείο της να πιει μια παγωμένη λεμονάδα και να ξεκουραστεί 
λιγάκι. Από το μυαλό της δεν έβγαινε ο αλλοπρόσαλλος πίνακας της νεαρής 
ζωγράφου με τους ξύλινους σταυρούς...

— Πού, στ’ αλήθεια, βαδίζει αυτή η σημερινή νεολαία; Κανείς δεν ξέρει 
να μας πει με σιγουριά, έκανε τη σκέψη και μελαγχόλησε ακόμη περισσό-
τερο η σπουδαία ηθοποιός.

Πάλι την ταλαιπωρούσε ένας πονοκέφαλος, που της τον είχε προκαλέσει 
το πλήθος στην έκθεση. Τα τελευταία χρόνια, τρία πράγματα την πείραζαν 
ιδιαίτερα: η ζέστη, ο συνωστισμός και οι θόρυβοι. 

— Αυτά τα τρία, μαζί και με το γεγονός ότι έχω γίνει ευσυγκίνητη και 
κλαίω με το παραμικρό, υποδηλώνουν ότι γέρασα, είπε μέσα της και κάθι-
σε στην καρέκλα του γραφείου της.

Άρχισε ν’ ανοίγει τα μη αναγνωσμένα e-mails που τις είχαν στείλει οι 
μαθητές της τις προηγούμενες ημέρες. Λάβαινε καθημερινά πολλά ηλε-
κτρονικά μηνύματα, στα οποία τα παιδιά τής έγραφαν από τα ερωτικά τους 
προβλήματα μέχρι τους «ρόλους» που τους είχε δώσει ν’ αναλάβουν. Δεν 
ήταν μόνο η δασκάλα τους, ήταν και η καλή τους «νεράιδα», που έδινε λύ-
σεις σε θέματα της καθημερινότητάς τους. Έμεινε, για λίγα λεπτά, σ’ ένα 
μήνυμα που της είχε στείλει μια δευτεροετής μαθήτριά της, η Χαρούλα...

«Αγαπητή Κυρία Άννα, σας παρακαλώ πολύ να με συγχωρέσετε, αλλά 
έχω έναν αυταρχικό πατέρα και μια άβουλη μάνα, που δεν μπορούν να με 
στηρίξουν σε καμιά απόφαση της ζωής μου! Πολλές φορές ονειρεύτηκα να 
ήσασταν εσείς η μητέρα μου! Πόσο πιο εύκολο θα ήταν να παρακολουθώ 
τα μαθήματα της σχολής, χωρίς να με κυριεύουν οι μαύρες σκέψεις... Τέ-
λος πάντων. Να σας πω λιγάκι και για τον ρόλο που μου δώσατε. Δεν ξέρω 
αν θα είμαι καλή. Δυσκολεύτηκα λιγάκι να καταλάβω την ηρωίδα. Θα με 



101

δείτε και θα μου πείτε, την Πέμπτη! Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου, 
Κυρία Άννα, και με στηρίζετε.

Χαρούλα Μ.»

Κι αυτό ήταν ένα μόνο απ’ τα πολλά μηνύματα που δεχόταν σε καθη-
μερινή βάση. Μπορεί να είχε χάσει ένα παιδί, είχε αποκτήσει, όμως, τόσα 
άλλα, στη πορεία. Πάτησε πάνω σ’ ένα άλλο μήνυμα. Ενός μαθητή της, 
αυτή τη φορά:

«Κυρία Άννα, είστε πολύ large! Οφείλω να σας το πω να το ξέρετε! Ακό-
μη και ο χειρότερος μαθητής μέσα στην τάξη έχει μια θέση στη μεγάλη σας 
καρδιά! Ο ρόλος που μου δώσατε, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε, Κυρία 
Άννα, αλλά έτσι είναι ο «ηθοποιός». Πρέπει να μπορεί να παίζει όλους τους 
ρόλους, είτε του αρέσουν είτε όχι. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω, όταν θα 
με δείτε επί σκηνής, την Πέμπτη! Να είστε επιεικής! Όπως είστε δηλαδή...

Κώστας Π.»

— Η Χαρούλα και ο Κώστας θα είναι σήμερα στο μάθημα... Για να δού-
με πόσο επιεικείς θα είναι αυτοί μαζί μου, σκέφτηκε η ηθοποιός και άναψε 
τσιγάρο.

Κοίταξε έξω απ’ το παράθυρο. Η εικόνα μουντή και χειμωνιάτικη. Τα 
Χριστούγεννα είχανε περάσει και δεν είχε κανένα νέο από τον Άλκη. Είχε 
επικοινωνήσει με τον φίλο της, τον κεραμοποιό, κι αυτός της είχε πει ότι 
κανένας Άλκης Ζαφειρίου δεν τον είχε επισκεφθεί ποτέ στο εργαστήρι του. 
Τι έπρεπε, τώρα, να κάνει; Να ανησυχήσει; Να πάρει τηλέφωνο τον νεαρό 
και να τον μαλώσει, που είχε αθετήσει τον λόγο του; Ή, αντιθέτως, να τον 
αφήσει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει; Βρισκόταν ανάμεσα σε μια διελκυ-
στίνδα. Στα λίγα λεπτά που κρατάει ένα τσιγάρο, αποφάσισε το «δεύτε-
ρο». Θα άφηνε τον Άλκη ελεύθερο. Δεν ήταν σωστό να τον ελέγχει μέσω 
του φίλου της. 

Έβαλε λίγο από το ακριβό άρωμά της και βγήκε έξω απ’ το γραφείο της. 
Στην αίθουσα επικρατούσε η συνήθης «αναρχία», για την οποία ήταν κι 
αυτή ελαφρώς συνυπεύθυνη, γιατί δεν της πήγανε και πολύ η αυστηρότητα 
και η επιβολή της τάξης. Μάλλον, δεν της πήγαινε καθόλου!

Ένα κορίτσι κι ένα αγόρι την πλησίασαν, με πλατύ χαμόγελο, κρατώντας 
κουτιά με γλυκά στα χέρια...
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— Ποιος άγιος γιορτάζει πάλι σήμερα; ειρωνεύτηκε η Κυρία Άννα-Μαρία, 
που δεν πίστευε καθόλου σ’ όλα αυτά, «περί αγιοσύνης και τα συναφή», 
σε αντίθεση με τον θεοσεβούμενο σύζυγό της, τον Κύριο Στέφανο, που, αν 
και φυσικός, έτρεφε μια ιδιαίτερη αγάπη για τα «μετά τα φυσικά...» και 
την αγιότητα!

— Κανένας! απάντησαν με μια φωνή τα δυο παιδιά. Σήμερα είναι τα 
γενέθλια σας, Κυρία Άννα! Το ξεχάσατε; φώναξε σύσσωμη η τάξη και ξέ-
σπασε σ’ ένα δυνατό χειροκρότημα.

Η ηθοποιός έκανε μια αστεία γκριμάτσα, πιάνοντας το κεφάλι της, για-
τί, στην πραγματικότητα, είχε ξεχάσει τελείως ότι σαν σήμερα είχε έρθει 
σ’ αυτόν τον μάταιο κόσμο...

— ...Σκεφτείτε πόσο δεν θέλω να το θυμάμαι, που το έβγαλα τελείως απ’ 
τη μνήμη μου! είπε η σπουδαία ηθοποιός, και όλη η τάξη λύθηκε στα γέλια.

— Σκεφτήκαμε να σας φέρουμε μια τούρτα, αλλά...
— Ω! Καλύτερα τα γλυκά, παιδιά μου! Η τούρτα θα ‘πρεπε να ‘χει και 

κεράκια επάνω! Για φανταστείτε! Θα ‘κανα καμιά μισή ώρα να τα σβήσω, 
τόσα που είναι τα χρόνια μου! δεύτερο κύμα γέλιου ξέσπασε από τους μα-
θητές και τις μαθήτριες, και η Κυρία Άννα-Μαρία έκανε μια βαθιά υπόκλι-
ση στο νεανικό κοινό της.

— Να ζήσετε, Κυρία Άννα!... φώναξαν κάποιοι μαθητές και μαθήτριες.
Αμέσως μετά, έκαναν έναν κλοιό γύρω της, κι ένας-ένας την αγκάλιαζε 

και τη φιλούσε. Η Κυρία Άννα-Μαρία, όσο και να μην το ήθελε (ή να μην 
το πίστευε) ήταν συγκινημένη από την απροσδόκητη αυτή έκπληξη που 
της επεφύλαξαν οι μαθητές της. Κάτι τέτοια τής έκαναν, και πώς να μην τ’ 
αγαπάει τα «παιδιά» της!

Όταν ήρθε η ώρα να την φιλήσει ο Κώστας, αυτός με το μήνυμα που την 
είχε αποκαλέσει «large», πλησίασε τα χείλη του στο αυτί της, για να μην 
τον ακούσουν οι συμμαθητές του:

— Κυρία Άννα... Εμένα δεν θα μου δείξετε την τεχνική του φιλιού;... 
Μόνο ο Άλκης Ζαφειρίου είχε αυτό το προνόμιο;... Το οποίο και δεν εκτί-
μησε όσο θα έπρεπε.

Η σπουδαία ηθοποιός «πάγωσε» στο άκουσμα αυτών των λόγων. Ήταν 
κάτι μεταξύ παρενόχλησης, ειρωνείας, σκοπιμότητας ή νεανικής ερωτικής 
επιθυμίας; Το θέμα ήταν πώς ήθελε η ίδια να το «δει». Ξεσκαλώνοντας, 
λοιπόν, από την αρχική αμηχανία, τον κοίταξε στα μάτια και του είπε:

— Κι ο Ιησούς είχε δώδεκα μαθητές, αλλά είχε περισσότερη αδυναμία 
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στον Ιωάννη. Ωστόσο... Ό,τι είχε και δεν είχε, το μοιράστηκε με όλους, μέ-
χρι το τέλος... Ακόμα και μ’ αυτόν που Τον πρόδωσε.

— Φιλήστε με, Κυρία Άννα, κι εγώ δεν θα σας προδώσω ποτέ... Δεν εί-
μαι Ιούδας... Σας το υπόσχομαι, απάντησε ο Κώστας, χαμογελώντας, και 
πέρασε στο πλάι για να της ευχηθούν και τα υπόλοιπα παιδιά

«Το παλιόπαιδο» σκέφτηκε η Κυρία Άννα-Μαρία, όσο δεχόταν ευχές και 
φιλιά για τα γενέθλιά της. »Νομίζει ότι έτσι θα με ρίξει, για να έχει προνό-
μια;... Για τι με πέρασε; Για καμιά ξαναμωραμένη, που ‘‘φτιάχνεται’’ με το 
να φιλάει νεαρούς;» 

Μετά κι από αυτό, δεν χωρούσε άλλη αναβολή! Θα τους τα ‘λεγε όλα 
σήμερα...
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Επιστρέφοντας στο σπίτι, μετά τη λειτουργία, ο Άλκης παρέμενε σιωπη-
λός, καθώς ο Λούτσι έβαζε το κλειδί στην πόρτα για να την ξεκλειδώσει...

— ...Ο Ιησούς ήταν ένας μυθομανής, μουρμούρισε ο κεραμοποιός, χω-
ρίς να γυρίσει να κοιτάξει καθόλου τον νεαρό που στεκόταν δίπλα του και 
περίμενε.  Αν ήταν γιος του Θεού... Θα είχε κατέβει από τον σταυρό, συ-
νέχισε ο Λούτσι.

Ο Άλκης, στα λίγα αυτά λεπτά, είχε την ευκαιρία να «σκηνοθετήσει» στο 
μυαλό του την επόμενη σκηνή που θα ακολουθούσε με πρωταγωνιστή τον 
ίδιο. Έτσι, λύνοντας τη σιωπή του, απάντησε στον κεραμοποιό, που έμοιαζε 
με βόμβα έτοιμη να εκραγεί, από στιγμή σε στιγμή...

— Δεν κατέβηκε από τον σταυρό, γιατί δεν ήθελε να κατέβει. Αρνούνταν 
να συμβιβαστεί.

Ο κεραμοποιός έφτυσε στο χώμα, βλασφημώντας:
— Ένας κακομοίρης ήταν! Που δεν του βγήκαν τα σχέδιά του! φώναξε 

και έχωσε το κλειδί της πόρτας στην τσέπη του, μόλις την άνοιξε.
Μπήκε στο σπίτι, προπορευόμενος και δίνοντας μια κλωτσιά. Ο νεαρός 

τον ακολούθησε, διαισθανόμενος ότι, αργά ή γρήγορα, θα τον έσερνε ο οι-
κοδεσπότης του, και πάλι, στη σοφίτα-φυλακή. Πράγματι, η εξέλιξη ήταν 
πολύ πιο γρήγορη απ’ ό,τι την περίμενε. Ακαριαία, ο κεραμοποιός γύρισε 
και έδωσε ένα δυνατό χαστούκι στον Άλκη, εκσφενδονίζοντας τα γυαλιά 
του στο πάτωμα, και μ’ ένα δεύτερο, ακόμη πιο δυνατό, έκανε τον νεαρό 
να σωριαστεί κι αυτός κάτω...

— Όποιος έχει κότσια, δεν πηγαίνει σε παπάδες και λειτουργίες! Σήκω 
επάνω! ούρλιαξε ο κεραμοποιός.

— Λούτσι, φτάνει! είπε ο Άλκης, υψώνοντας τον τόνο της φωνής του.
Όμως, ήταν πια αργά. Ταρακουνώντας τον βίαια, σαν εύθραυστο κλα-

δάκι, ο Λούτσι επανέλαβε:
— Σήκω επάνω, μπάσταρδε! Έχεις δώσει πολύ μεγάλη αξία στον εαυ-

τό σου και νομίζεις ότι μπορείς να με κοροϊδεύεις, εδώ και τόσες μέρες!... 
Κάνεις, όμως, λάθος! Δεν θα ‘ρθεί κανένας Ιησούς να σε βοηθήσει για τα 
ψέματα που λες, κάθε λεπτό!
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Έβγαλε το λουρί από το παντελόνι του κι άρχισε να μαστιγώνει τον νεαρό 
στην πλάτη, τον λαιμό, τα χέρια και τα πόδια. Ο πόνος ήταν φριχτός, αλλά 
ο Άλκης έσφιγγε τα δόντια με πείσμα και στωικότητα. Ήταν κι αυτό μέσα 
στο αόρατο «σενάριο» που είχε πλάσει με το νου και τη φαντασία του, κι 
έπρεπε να παίξει τον ρόλο του όσο πιο «φυσικά» μπορούσε. Άλλωστε, το 
είπαμε: «Ένας καλός ηθοποιός, στα δύσκολα φαίνεται»!

— Εγώ είμαι το αφεντικό εδώ! Ακούς;... Κομμένη η εκκλησία και οι λει-
τουργίες τις Κυριακές! Από σήμερα, θα είσαι μαζί μου στο εργαστήρι! Θα το 
σκουπίζεις, μέρα και νύχτα!... Θα μείνεις για όσο καιρό το αποφασίσω εγώ!

Ο Άλκης κοίταξε αφοπλιστικά τον κεραμοποιό μέσα στα μάτια. Ήξερε ότι 
αυτό τον καταρράκωνε και τον εξόντωνε. Το μεγαλύτερο, λοιπόν, χτύπημα 
που μπορούσε να δώσει στον Λούτσι ήταν να τον κοιτάζει έντονα στα μά-
τια, παρά τον πόνο και τον εξευτελισμό που ζούσε. Όταν κατάφερε, τελικά, 
να σηκωθεί όρθιος, έμοιαζε ακόμη πιο ψηλός και αδύνατος απ’ ό,τι ήταν...

— Βγάλε τη μπλούζα σου! πρόσταξε ο κεραμοποιός, βλέποντάς τον να 
στέκεται απέναντί του. Βγάλ’ την, είπα! Αμέσως!

Ο Άλκης υπάκουσε και έβγαλε τη μπλούζα του. Ο Λούτσι παρατήρησε 
το καθαρό, από τρίχες, στήθος του νεαρού και ειρωνεύτηκε:

— Άντρας είσαι εσύ;(!) Ούτε μια τρίχα δεν έχεις! Όπως τα κοριτσάκια!... 
Αν ήξερες να πηδάς όπως όλος ο κόσμος, δεν θα είχες αυτές τις εμμονές!

Ο νεαρός χαμήλωσε το βλέμμα του, μένοντας αμίλητος. Ο Λούτσι συ-
νέχισε:

— Ποια είναι αυτή η Κυρία Άννα-Μαρία που γράφεις στο τετράδιο σου;
Σήκωσε τα μάτια του πάνω στον Λούτσι, και, τότε, εκείνος είδε πως δυο 

δάκρυα κύλησαν στα μάγουλα του νεαρού. Του φάνηκε πως ο Άλκης είχε γί-
νει ο ίδιος ο Εσταυρωμένος. Τα ‘χασε, αν και προσπάθησε να μην το δείξει...

— Η δασκάλα μου... είπε ξέπνοα ο Άλκης.
— Η δασκάλα σου;... Σε τι; ρώτησε, πάλι, ο Λούτσι. Όμως, μια σφαίρα 

τον είχε βρει, ήδη, κατευθείαν στην καρδιά.
— Στη ζωγραφική... μουρμούρισε ο Άλκης.
— Στη ζωγραφική;... απόρεσε ο κεραμοποιός. Και... Και γιατί, τότε, ήρ-

θες σε μένα, αφού σπουδάζεις ζωγραφική; τον κοίταξε αυστηρά, περιμέ-
νοντας μια απάντηση.

— Εκείνη μ’ έστειλε σε σένα... απάντησε ο Άλκης, σκουπίζοντας με την 
παλάμη του τα υγρά του μάγουλα. Μου είπε ότι δεν κάνω για ζωγράφος 
και ν’ ασχοληθώ καλύτερα με την κεραμική.
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— Και πού με ήξερε η δασκάλα σου και σου είπε να έρθεις να με βρεις; 
μαλάκωσε κάπως τη φωνή του, τώρα, ο παράξενος κεραμέας του χωριού.

— Σε βρήκε... Από το internet, ξεστόμισε, εν τέλει, το ψέμα του ο Άλκης, 
παίζοντας, με συνέπεια και ακρίβεια, τον αυτοσχέδιο «ρόλο» του.

Ακολούθησε σιωπή. Ο Λούτσι έπιασε το κεφάλι του και ίσιωσε τα μαλλιά 
του προς τα πίσω, προσπαθώντας να δώσει χρόνο στον εαυτό του, για να 
σκεφτεί και να πάρει μια απόφαση. Ύστερα από κάμποσα λεπτά, που του 
φάνηκαν αιώνες του Άλκη, ο κεραμοποιός είπε, εμφανώς μετανιωμένος:

— Φόρα τη μπλούζα σου και έλα μαζί μου στο εργαστήρι. Θα σου δείξω 
κάτι.

Ο νεαρός φόρεσε τη μπλούζα του και ακολούθησε τον ώριμο άντρα. Για 
άλλη μια φορά, η προδοσία ακολουθούσε κατά πόδας, κερδίζοντας έδαφος, 
σ’ ένα εύφλεκτο πεδίο μάχης και αντικρουόμενων συμφερόντων, σε βάρος 
της Αλήθειας και του Λόγου...
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Μετά τα φιλιά και τις αγκαλιές με τα παιδιά στη σχολή, η Κυρία Άννα-Μα-
ρία κοίταξε γύρω της, σαν ένα κοριτσάκι που έχει χάσει το δρόμο του και δεν 
ξέρει ποια κατεύθυνση να πάρει. Μια ανησυχητική αίσθηση αβεβαιότητας 
την κυρίευσε. Κατά βάθος, ήταν πολλοί οι μαθητές και οι μαθήτριες για τους 
οποίους είχε κλονιστεί η πίστη της ως προς την τέλεση του διδασκαλικού της 
καθήκοντος, με αφορμή και την τελευταία προκλητική συμπεριφορά του 
Κώστα. Ενώ, λοιπόν, είχε έρθει με σκοπό να μιλήσει ανοιχτά και ξάστερα 
για τον Άλκη Ζαφειρίου και την «επιβεβλημένη» αποχώρησή του – έστω 
και προσωρινά – από τη σχολή της, διαισθάνθηκε, ωστόσο, ότι ένα, όχι και 
τόσο διαφορετικό, σκοτάδι ανοίγονταν μπροστά της, που δεν θα επέτρεπε, 
σε καμία περίπτωση, να φωτιστούν οι όποιες πτυχές της εξομολόγησής της. 
Λες και, ξαφνικά, να είχε συνειδητοποιήσει ότι, τόσα χρόνια, η ενασχόλησή 
της με το θέατρο έμοιαζε με μια κρυστάλλινη σφαίρα που δεν ήταν διαυγής, 
αλλά, αντιθέτως, θολή και σκοτεινή. Ακαριαία, σκέφτηκε: 

«Τι δουλειά έχω εδώ μέσα;»
Η αγάπη της για τη μουσική και τη ζωγραφική, αντίβαρο στην αδιάκοπη 

μοναξιά της, ο σύζυγός της που την τρέλαινε με την κοινή λογική του και τα 
πορίσματά της, η απώλεια των γονέων της, η μητρότητα που άλλοτε έπαιζε και 
άλλοτε όχι στη ψυχή και το σώμα της «θεατρίνας», ο έρωτας που γεννιόταν 
στη θέα ενός ωραίου προσώπου αλλά καταπνίγονταν το ίδιο λεπτό προς χάριν 
της «συζυγίας», η χρηστότητα των ηθών και από την άλλη τα πάθη που ταλα-
νίζουν, στην πραγματικότητα, τα ανθρώπινα κορμιά... Αυτά και τόσα άλλα! 

Χωρίς να το καταλάβει, η σπουδαία ηθοποιός ξέσπασε σε λυγμούς. Δεν 
ήταν τα νεύρα της που ήταν εύθραυστα. Όχι. Δεν ήταν τα χρόνια της που 
την είχαν κάνει ευσυγκίνητη. Όχι. Δεν ήταν, ακόμη-ακόμη, ότι σήμερα 
γιόρταζε τα γενέθλιά της! Ήταν η συνειδητοποίηση ότι τα αληθινά, στο 
πέρασμα του χρόνου, είχαν γίνει ψεύτικα, και τα ψεύτικα διεκδικούσαν 
με πιεστικό τρόπο, κάθε μέρα, να γίνουν αληθινά, εδώ και εξήντα περίπου 
χρόνια... Θα πίστευε κανείς πως μόλις η ίδια πήγε να «πει» κάτι, οι γύρω 
άρπαξαν τα λόγια της με μια αποστειρωμένη δήθεν – αλλά στην πραγμα-
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τικότητα βρώμικη – λαβίδα, εξετάζοντάς τα κόντρα σ’ ένα φως θαμπό και 
υποκίτρινο και προσπαθώντας να ανακαλύψουν τι έκρυβαν από κάτω...

Πού ήταν οι δώδεκα Θεοί, τους οποίους «επικαλέσθηκε» στις αρχαίες 
τραγωδίες που πρωταγωνίστησε; Πού την είχαν εγκαταλείψει; Γιατί δεν 
κατέβαινε ένας από αυτούς - η Θεά Αθηνά, ας πούμε -(την οποία και είχε 
υποδυθεί εξαιρετικά) μ’ ένα σύννεφο να την πάρει κοντά της, τούτη την 
ώρα, που τα δάκρυα έτρεχαν ασταμάτητα απ’ τα μάτια της; Πόσο θα ‘θελε 
να εξαφανιστούν από κοντά της οι μαθητές της, οι συνάδελφοί της, ο σύζυ-
γός της, οι αναμνήσεις της! Να εξαφανιστούν μέχρι τα ψεύτικα να γίνουν, 
και πάλι, αληθινά...

Τα παιδιά, μάταια, προσπάθησαν να την συνεφέρουν. Παρά την εορταστι-
κή ατμόσφαιρα που είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν, η Κυρία Άννα-Μα-
ρία κάλυπτε, τώρα, το πρόσωπό της με τα δυο της χέρια και έκλαιγε γοερά...

— Κυρία Άννα, τι πάθατε; την ρωτούσαν και την ξαναρωτούσαν, χαϊ-
δεύοντάς την στην πλάτη για να την ηρεμήσουν.

Ο Κώστας είχε πέσει στα πόδια της και της φιλούσε τα χέρια, σαν να 
ήταν καμιά παπαδιά! Προς το παρόν, αυτός ο νέος εξασκούσε την τεχνική 
του φιλιού στα χέρια της!

Ακόμη και το πιο βαρύ πένθος, είναι αναμενόμενο να «ελαφρύνει» από 
την αβάστακτη ελαφρότητα της ανθρώπινης γελοιότητας. Η σπουδαία 
ηθοποιός, για κλάσμα δευτερολέπτου, αναρωτήθηκε γιατί έκλαιγε. Γιατί, 
πραγματικά, έκλαιγε, όταν η ίδια η ζωή είναι τόσο γελοία εν τη γενέσει της; 
Δεν θα ‘ταν καλύτερο να είχε γίνει μια ανοιχτή αγκαλιά και να τα είχε κλεί-
σει όλα μέσα της; Να χωρούσε και να συγχωρούσε ολόκληρο το σύμπαν! 
Μια άλλου τύπου σοφία να κατέκλυζε το «είναι» της!

Άνοιξε τα χέρια της διάπλατα για ν’ αγκαλιάσει τον κάθε μαθητή και την 
κάθε μαθήτριά της, μόλις ένιωσε την απειρία της αγάπης μέσα της... Δεύ-
τερος γύρος εναγκαλισμών. Ο πρώτος ήταν σαν να μην πιάστηκε καθόλου, 
γιατί είχε γίνει μηχανικά. Αγόρια και κορίτσια ρίχτηκαν στην αγκαλιά της...

— Είδατε τι κάνατε;... Είδατε τι κάνατε, αγαπημένα μου παιδιά; είπε, 
δήθεν παραπονιάρικα, η Κυρία Άννα-Μαρία.

— Αχ! Είστε πολύ ευαίσθητη, Κυρία Άννα! αναφώνησε συγκινημένη η 
Χαρούλα, που θα την ήθελε και για «μητέρα» της, όπως της είχε γράψει 
στο μήνυμά της.

— Της ηλικίας καμώματα, παιδιά μου! Τι περιμένετε! είπε εύθυμα η ηθο-
ποιός, και όλη η τάξη λύθηκε, ξανά, στα γέλια...
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Ο Κύριος Στέφανος καθόταν γονατιστός κι έτριβε, σαν να ήταν το λυχνά-
ρι του Αλαντίν, μια κρυστάλλινη σφαίρα που είχε επάνω στο γραφείο του. 
Η Κυρία Άννα-Μαρία τον βρήκε σ’ αυτή τη στάση, επιστρέφοντας από τη 
σχολή της. Ήταν περασμένες δέκα...

— Πώς ήταν το μάθημα, καλή μου; τη ρώτησε.
Η ηθοποιός πέταξε τη τσάντα της στον καναπέ του σαλονιού και κάθισε 

στα γόνατά της δίπλα του:
— Σήμερα, έχω τα γενέθλιά μου, πήρε προσεχτικά, μέσα από τα χέρια 

του, την κρυστάλλινη σφαίρα και την κράτησε.
— Ω! Συγνώμη, γλυκιά μου! Το ξέχασα! Χρόνια σου πολλά και ευτυχι-

σμένα, της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο.
— Θόλωσε; ρώτησε η Κυρία Άννα-Μαρία, ενώ περιεργαζόταν τη γυάλινη 

σφαίρα. Ύστερα, σταμάτησε στον πυρήνα της, εκεί όπου κρύβεται, πάντα, 
το πυκνό σκοτάδι...

— Ναι. Θόλωσε και την καθαρίζω, απάντησε ο Κύριος Στέφανος, και 
έκανε την κίνηση να πάρει ξανά τη σφαίρα. Αντί γι’ αυτό, όμως, προτίμησε 
να πιάσει τα χέρια της γυναίκας του.

— Σήμερα... Για πρώτη φορά... Σκέφτηκα τον Θεό, είπε, χαμηλώνοντας 
το βλέμμα της, η Κυρία Άννα-Μαρία.

— Εγώ βλέπω τον Θεό, κάθε μέρα, μέσα από σένα... ψιθύρισε στ’ αυτί 
της, σχεδόν ερωτικά, ο σύζυγός της.

— Δεν αξίζω μια τέτοια σύγκριση, Στέφανε.
— Πες μου έναν λόγο για να μην σ’ αγαπώ πια, επέμενε εκείνος να την 

κεντρίζει ερωτικά.
— ...Δεν είχα ποτέ τη λογική σε ιδιαίτερη εκτίμηση! Χρειάζεσαι κι άλλο 

λόγο; χαμογέλασε πικρά η Κυρία Άννα-Μαρία.
— Κι όμως... Είσαι το πιο λογικό άτομο που γνώρισα στη ζωή μου, είπε 

ο Κύριος Στέφανος και φίλησε τα χέρια της, ανήμπορος μπροστά στη γο-
ητεία της.

Εκείνη το διαισθάνθηκε, αλλά δεν είχε καμία διάθεση να εκμεταλλευτεί 
την ερωτικά ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ειδικά μετά από όσα είχανε προη-
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γηθεί στη σχολή και στο σπίτι της. Αποδέσμευσε, λοιπόν, τα χέρια της από 
τα δικά του και σηκώθηκε όρθια...

— Μέχρι εχθές, πίστευα ότι ο Θεός είναι μια ιδέα... Σήμερα, στη σχολή, 
ένιωσα να κατακλύζομαι από την ύπαρξή Του... Αφέθηκα, όπως το νεογέν-
νητο στην αγκαλιά της μητέρας του.

Ακολούθησε σιωπή ανάμεσά τους, για λίγα λεπτά, και μετά ο Κύριος 
Στέφανος, που δεν πολύ-πίστευε αυτά που άκουγε, είπε:

— Κατά βάθος, κανείς δεν είναι σίγουρος για την πίστη του, καλή μου, 
και συνέχισε να τρίβει το θαμπό γυαλί της σφαίρας. Κάτω από τη φαινο-
μενική γαλήνη, τις περισσότερες φορές, κρύβεται κάτι άλλο.

— Δεν είπα ότι είμαι σίγουρη. Ούτε γαλήνια... Απλά αισθάνθηκα το κάθε 
μου κύτταρο... Να γεμίζει από την παρουσία Του.

Η Κυρία Άννα-Μαρία πήρε τη τσάντα της, που την είχε πετάξει στον 
καναπέ, και άρχισε ν’ ανεβαίνει ένα-ένα τα σκαλιά που θα την οδηγούσαν 
στην κρεβατοκάμαρα.

— Άννα! φώναξε ο Κύριος Στέφανος και έπιασε το χέρι της πάνω στην 
κουπαστή. Θέλω... Θέλω να τα ξεχάσουμε όλα... Για μένα, η απιστία είναι 
πράξη... Όχι σκέψη. Έχεις το δικαίωμα να σκέφτεσαι ό,τι θέλεις... Αυτό που 
έχει σημασία, όμως... Είναι ότι είσαι ακόμη εδώ... Κοντά μου.

— Θέλω να φύγω για λίγες μέρες... μονολόγησε η ηθοποιός.
— Πού να πας;(!) αναφώνησε εκείνος, και οι φόβοι του αναζωπυρώθη-

καν στη στιγμή.
— Όπου με βγάλει ο δρόμος...
— Και η σχολή;... Οι μαθητές σου;
— Θα με αναπληρώσει κάποιος άλλος συνάδελφος. Θέλω δυο βδομάδες...
— Όπως τότε στις περιοδείες σου... Έκανα μαύρα μάτια να σε δω, μέχρι 

να επιστρέψεις, αναστέναξε ο Κύριος Στέφανος, γυρίζοντας τη μνήμη του 
σε μια εποχή που δεν ήθελε, επ’ ουδενί, να την ξαναζήσει.

— Μάλλον με προτιμάς γερασμένη και «ανενεργή», καλέ μου, προσπά-
θησε να χαμογελάσει με τον σύζυγό της η Κυρία Άννα-Μαρία. Τώρα δεν 
κινδυνεύεις, τουλάχιστον, από τις περιοδείες μου!

— ...Πότε φεύγεις λοιπόν; 
Αυτή ήταν και η τελευταία ερώτηση του Κυρίου Στέφανου - για την 

οποία, μάλιστα, δεν έλαβε καμία απάντηση - πριν αφήσει τη σύζυγό του να 
φύγει. Είχε μια διαίσθηση ότι δεν ήταν, πια, στο χέρι του να κάνει κάτι για 
να εμποδίσει τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων που θα ακολουθούσαν...
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Ο Κώστας, από το πρωί, τρωγόταν με τα ρούχα του, και η αιτία ήταν ο 
φόβος του να κοιτάξει κατάματα την αλήθεια του. Ζώντας, για πολύ καιρό, 
μακριά από την ομορφιά και περιμένοντας άκαρπα ένα χάδι για να πλη-
μυρίσει η ψυχή του από φως, είχε μάθει μονάχα να πιστεύει στην αήττητη 
Φεράρι και στη σέξι γοητεία του Τζέιμς Ντιν. Συχνά ο νους του επέστρεφε 
στην τελευταία σύγκρουση που είχε με τον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν 
τον ανέχονταν. Στην πραγματικότητα, δεν τον ανέχτηκε ποτέ, γιατί ήταν 
ο «διαφορετικός» γιος που δεν κατόρθωσε ποτέ του να τον καταλάβει...

— Ηθοποιός και σαχλαμάρες! Θα πεθάνεις στη ψάθα, όπως οι περισσό-
τεροι αυτού του είδους!

Του έλεγε, συχνά-πυκνά, για ν’ αντικρούσει τα δικά του επιχειρήματα 
στον αντίποδα, ότι δηλαδή το θέατρο είναι φως και ότι όλοι μας πρέπει να 
αφηνόμαστε στο φως και όχι στο σκότος και τις συγκυρίες. Κι ενώ η προ-
σπάθειά του ήταν να ενοχλεί τον πατέρα του όσο το δυνατόν λιγότερο, οι 
συνεχείς καβγάδες τους είχαν γίνει αφορμή να τα μαζέψει ένα πρωί και 
να φύγει άρον-άρον από το πατρικό του σπίτι. Παλεύοντας, έπειτα, για τα 
προς το ζην του, φαντάστηκε, αρκετές φορές, μέσα σ’ αυτό το διάστημα, 
τη μοίρα του να προχωράει ίσια μπροστά και όχι να κάνει μεταβολή και να 
επιστρέφει πίσω ηττημένη. Ωστόσο, όσο κι αν ανακάτευε την τράπουλα, 
η απάντηση ήταν, πάντα, η ίδια: του έλλειπε το θάρρος! Έπρεπε να είχε 
πιστέψει περισσότερο στον εαυτό του, να τον είχε υπερασπιστεί περισσό-
τερο και να είχε φοβηθεί λιγότερο τις βίαιες αντιδράσεις του πατέρα του, 
οι οποίες και τον είχαν στιγματίσει. 

Όταν γνώρισε την Κυρία Άννα-Μαρία, η φήμη της σπουδαίας ηθοποι-
ού προπορευόταν της φήμης της σχολής της. Όμως, ήταν τέλος Ιουνίου, η 
πόλη είχε γίνει ένα υγρό καμίνι, με σχεδόν έρημους δρόμους, αγγίζοντας 
ακόμη περισσότερο την επιθυμία του για κλάμα και την πτώση του στην 
κατάθλιψη. Έτσι, αποφάσισε να γραφτεί στη σχολή θεάτρου αυτής της 
γυναίκας. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της γνωριμίας του με την Κυρία 
Άννα-Μαρία, αισθάνθηκε ότι ο «θησαυρός» της δεν ήταν τόσο κρυμμένος 
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στο μυαλό της (γιατί ήταν ευφυής η Κυρία Άννα-Μαρία!) όσο βαθιά μέσα 
στην καρδιά της. Η ηθοποιός όταν σηκωνόταν, όταν καθόταν, όταν τους 
μιλούσε μέσα στην τάξη, γινόταν η ανεμόσκαλα και του τελευταίου, πιο 
αδιάφορου μαθητή, που ρίχνονταν για να κρατηθούν αγόρια και κορίτσια 
πάνω από το προσωπικό τους βάραθρο και να μην καταποντιστούν μέσα 
σ’ αυτό. Γινόταν τότε και ο ίδιος τόσο δα μικρούλης και αφηνόταν να πέσει 
βαρύς στα χέρια της, με την ελπίδα ότι έτσι η σπουδαία ηθοποιός θα μπο-
ρούσε εύκολα να τον κρατήσει μέσα στα δικά της.

Μερικές φορές, μάλιστα, ονειρεύτηκε να κουρνιάζει στην αγκαλιά της. 
Κι αυτό γιατί η Κυρία Άννα-Μαρία παρέμενε μια ωραία γυναίκα για την 
ηλικία της που, θέλοντας και μη, βρισκόταν μέσα στις φαντασιώσεις των 
αγοριών της τάξης. Ευχαρίστως θα τα ‘φτιαχνε και μαζί της για μια βρα-
διά, αν τον ήθελε! Όμως... Ήταν ολοφάνερο ότι η δασκάλα τους είχε αδυ-
ναμία σ’ εκείνον τον «άγευστο», τον Άλκη Ζαφειρίου. Ακόμη κι όταν τον 
φίλησε, δήθεν για να τους δείξει πώς δίνονται τα φιλιά στο θέατρο ή στον 
κινηματογραφικό φακό, δεν ήταν τόσο αφελής ούτε αυτός ούτε και τα 
υπόλοιπα παιδιά, για να μην καταλάβουν ότι το «άγουρο φρούτο», που 
λεγόταν Άλκης Ζαφειρίου, ήταν ένας καρπός ιδιαιτέρως νόστιμος για την 
Κυρία Άννα-Μαρία!

— Τι του έβρισκε; Ούτε σεξαπίλ έχει, ούτε ερωτικός είναι, ούτε αποπνέ-
ει καμία γοητεία... αναρωτιόταν όλοι όσοι παρακολουθούσαν το μάθημα 
της Κυρίας Άννας!

Σήμερα, επιστρέφοντας στο νέο του σπίτι, περασμένες δέκα, από τη 
σχολή, δεν του έβγαινε, με καμία κυβέρνηση, από το μυαλό, ότι η ηθοποι-
ός είχε ξεσπάσει σε λυγμούς μπροστά τους – δήθεν συγκινημένη από την 
ημέρα των γενεθλίων της – ενώ, στην πραγματικότητα, η αιτία ήταν ο Άλ-
κης, που της σκαπούλαρε, αφήνοντάς την μπουκάλα!

Στα μυθιστορήματα ή στην ειδησεογραφία, γίνεται συχνά λόγος για προ-
αισθήματα. Εάν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ήταν λογοτέχνης και έπρεπε να 
βάλει τη διαίσθηση του στο χαρτί, θα έβαζε τότε την ηρωίδα του, στο πρό-
σωπο της Κυρίας Άννα-Μαρίας, να ρίχνει τον εγωισμό της, τη θέση της, τα 
χρόνια της και την υπόληψή της, και να ψάχνει απεγνωσμένα να βρει τον 
Άλκη, για να τον φέρει πίσω στη σχολή της! Άλλα και πίσω στη ζωή της...
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_ 37 _

Το αγόρι και το κορίτσι δεν είχαν πάρει ακόμη πόζα και η λάμψη του φλας 
τούς τύφλωσε. Στη σειρά περίμεναν και τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετεί-
χαν στην παράσταση για τη φωτογράφηση...

— Υπομονή, παιδιά! φώναξε η Κυρία Άννα-Μαρία. Θα τραβήξουμε μερι-
κές φωτογραφίες ακόμη! Θέλω να είστε συγκεντρωμένοι στις σκηνές σας...!

Η ηθοποιός είχε ξυπνήσει ασυνήθιστα καλοδιάθετη σήμερα, σε αντίθεση 
με τους μαθητές της, που κουτουλούσαν από τη νύστα ακόμη, δυσανασχε-
τούσαν μέσα στα κοστούμια που φορούσαν και ατακτούσαν, αναγκάζοντας 
τον φωτογράφο να σταματάει, κάθε δυο και τρεις, για να κάνει ειδικές «συ-
στάσεις» επί της φωτογράφησης.

Στο στιγμιαίο αναβόσβημα, η Κυρία Άννα-Μαρία αισθανόταν τα καλλιτε-
χνικά χρόνια που είχε ζήσει να εντυπώνονται σ’ ένα κλάσμα δευτερολέπτου 
και να ξαναζωντανεύουν μέσα από τα «παιδιά» της. Έβλεπε τις αντιδράσεις 
τους και θυμόταν τις δικές της, όταν ήταν στην ηλικία τους. Την αμηχανία 
στο βλέμμα... Την αλαζονεία στη φαντασίωση... Τον ερωτισμό στην αφέ-
λεια... Την αγωνία στο στήσιμο μπροστά στον φωτογραφικό φακό... Καμιά 
φορά, σκεφτόταν να τα παρατήσει, γιατί αυτό το «πισωγύρισμα» δεν κάνει 
πάντοτε καλό σ’ έναν ηθοποιό της δικής της κλάσεως. Όμως, μετά, μετάνι-
ωνε και σκεφτόταν ότι οι «κρυφές της στιγμές», βλέποντας τους μαθητές 
της, έκαναν τις φλέβες στο λαιμό της να πάλλονται με ασυνήθιστη γρηγο-
ράδα και η ίδια να παραμένει ζωντανή!

Αυτό, ωστόσο, δεν μπορούσε να το καταλάβει ο σύζυγός της, που την 
ήθελε στο πλάι του, στον κήπο τους, στο κρεβάτι τους... Θυμόταν πως, κάθε 
που έφευγε, τα καλοκαίρια, για περιοδεία (πάντα με κάποιον τραγικό ρόλο 
να σηκώνει στους ώμους της), όταν τον αποχαιρετούσε, βούρκωναν τα μάτια 
της. Πολύ γρήγορα, όμως (και δεν ντρεπόταν να το καταμαρτυρήσει στον 
εαυτό της!), τον «ξεχνούσε», ζώντας με τους συναδέλφους της τον παλμό 
των παραστάσεων σε διάφορα μέρη, το σφρίγος του θέρους, το χειροκρότη-
μα του κοινού, τα πάθη και την «πτώση»... Εκείνος τής τηλεφωνούσε, κάθε 
μέρα, μία το πρωί και, οπωσδήποτε, μία το βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, 
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για να την ρωτήσει πώς πήγε η παράσταση, αν ήταν καλά το στομάχι της, 
αν φορούσε τον σταυρό που της είχε αγοράσει για να την προστατεύει από 
το κακό το μάτι, αν το στρώμα στο κρεβάτι του ξενοδοχείου ήταν καλό για 
τη μέση της (γιατί ως ψηλή γυναίκα είχε κάποια θεματάκια!), τι σκόπευε να 
φάει... και πολλά άλλα! Έτσι επικύρωνε και τον ρόλο του, αυτόν του «κα-
λού συζύγου». Η αλήθεια ήταν πως, αν δεν βρισκόταν στο δρόμο της αυτός 
ο άντρας, με οποιονδήποτε άλλο, πολύ πιθανόν, η Κυρία Άννα-Μαρία να 
είχε χωρίσει! Όμως, για τον επιστήμονα σύζυγό της, το διαζύγιο ήταν κάτι 
σαν αδιανόητο πράγμα...

— Ούς ο Θεός συνέζευξεν, καλή μου... Άνθρωπος μη χωριζέτω! της έλεγε 
με την πρώτη ευκαιρία.

Στις περιοδείες, οι πειρασμοί ήτανε πολλοί. Η δυνατότητα της απιστίας 
καθίστατο το πιο εύκολο πράγμα, ειδικά για μια όμορφη γυναίκα, όπως 
ήταν η ίδια. Όμως, κατά έναν περίεργο τρόπο, δεν της είχε περάσει ποτέ 
από το μυαλό (εκείνη την ένδοξη εποχή) να κάνει κάτι τέτοιο. Κι αυτό, 
για έναν απλό και μόνον λόγο: Κανένας συνάδελφός της δεν την αγάπησε 
πραγματικά όσο ο Κύριος Στέφανος! Η φωνή του, όταν την καλούσε με το 
όνομά της, έβγαινε βαθιά από μέσα της. Το χέρι του, όταν την άγγιζε, ήταν 
ένα «καθαρό» χέρι, για το οποίο δεν αμφέβαλε. Το μυαλό του, παρά την 
όποια εκνευριστική προσήλωση στη «λογική», ήταν ένα «ελεύθερο» μυαλό, 
απαλλαγμένο από μικροπρέπειες, μιζέριες και εμπάθειες. Μπορεί να μην 
προέρχονταν από τον καλλιτεχνικό χώρο ο Κύριος Στέφανος, αλλά ήταν το 
βαρόμετρο σε κάθε καλλιτεχνική της επιλογή – και δεν έπεφτε ποτέ έξω!

— Σ’ αφήνω, για να σε ξαναβρώ, του έλεγε, τη στιγμή που τον αποχαι-
ρετούσε μ’ ένα φιλί στο στόμα και έφευγε με τον θίασο για πολλές μέρες.

Και, πραγματικά, τον έβρισκε. Τον έβρισκε μέσα στην αφόρητη ζέστη 
των αρχαίων θεάτρων, στο πλήθος των κουνουπιών και των μυγών που φτε-
ρούγιζαν γύρω από το φως των προβολέων, στα ανέκφραστα, σαν μάσκα, 
πρόσωπα των θεατών που την κοιτούσαν, στο βασανιστικό ερωτισμό του 
φεγγαριού, στον ιδρώτα του προσώπου της όταν το δράμα της ηρωίδας που 
ενσάρκωσε γινόταν ο δικός της προσωπικός Γολγοθάς... Τότε, φευγαλέα, 
το μυαλό της πετούσε στον σύζυγό της και σκεφτόταν τον κήπο του σπιτιού 
τους, την ηρεμία του, την στωικότητά του, την καταλαγιασμένη φύση του. 
Όλα τα τραγικά πάθη γινόταν τόσο «μικρά» μπροστά στο «μεγαλείο» της 
δικής του «λογικής». Αν δεν υπήρχε αυτή η λογική, σαν μια κεντρομόλος 
δύναμη στη ζωή της, ίσως και να είχε εκτροχιαστεί μέχρι σήμερα...
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Η φωνή του φωτογράφου επανέφερε την Κυρία Άννα-Μαρία στο παρόν. 
Έπεσε βαρύς στην καρέκλα που ήταν δίπλα της και της είπε:

— Κάποιος μού έκλεψε το πορτοφόλι την ώρα της φωτογράφησης.
Η σπουδαία ηθοποιός ήταν έτοιμη να πει: 
«Κανένας αλήτης του δρόμου θα ήταν, αγαπητέ μου». 
Βλέποντας, όμως, τον φωτογράφο να επιμένει να κρατάει το βλέμμα του 

επάνω της, κατάλαβε ότι κάτι άλλο συνέβαινε...
— Το πήρε μαθητής σας, δήλωσε πεισματικά ο άντρας.
— Λυπάμαι πολύ, αγαπητέ μου... Αλλά οι μαθητές μου δεν θα έκαναν 

ποτέ κάτι τέτοιο. Κάποιος από έξω πρέπει να μπήκε και δεν τον αντιλη-
φθήκαμε, απάντησε ήρεμα η Κυρία Άννα-Μαρία.

— Πώς λέγεται αυτός που υποδύεται τον Οκτάβιο; ρώτησε θυμωμένα 
ο φωτογράφος.

— Κώστας... Κώστας Οικονόμου, απάντησε διστακτικά η ηθοποιός.
— Αυτός το πήρε. Περιμένω την παρέμβασή σας, δήλωσε, αποφασιστικά 

και με τρόπο που δεν σήκωνε αντίρρηση, ο φωτογράφος.
Η Κυρία Άννα-Μαρία έμεινε άναυδη! Δεν ήταν εύκολο να το χωνέψει 

αυτό! Ο Κώστας, που μέχρι εχθές, την ημέρα των γενεθλίων της, της φιλού-
σε τα χέρια, σήμερα την εξέθετε ανεπανόρθωτα – αυτή και τη σχολή της!

— Πού είναι τώρα; μπόρεσε να πει, μετά το αρχικό σοκ.
— Ξεντύνεται... Στα καμαρίνια, απάντησε ο φωτογράφος.
— Εντάξει. Θα πάω να του μιλήσω. Περίμενέ με εδώ, σε παρακαλώ.
— Καλώς, απάντησε βαριεστημένα ο φωτογράφος, και έγειρε ακόμη πιο 

νωχελικά στην καρέκλα.
Οι παλιές μηχανές προβολής χρειαζόταν αρκετή ώρα για να εστιάσουν 

σε μια σκηνή, με αποτέλεσμα στην αρχή να υπάρχει μια συγκεχυμένη ει-
κόνα από κηλίδες φωτός και χρωμάτων που κινούνταν αδιάκοπα, χωρίς 
να ξεχωρίζουν πρόσωπα, τοπία και πράγματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, και 
η Κυρία Άννα-Μαρία είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου, γι’ αυτό και δεν 
συνειδητοποίησε πόσα λεπτά προσπαθούσε να εστιάσει επάνω στον μα-
θητή της. Ήταν λες και κάποιος να της είχε βάλει μια φωτιά στην καρδιά 
και ένιωθε να έχει βγει έξω από το σώμα της. Κάποια στιγμή, αισθάνθηκε 
ένα χέρι να την σπρώχνει ελαφριά. Γύρισε το κεφάλι της για να κοιτάξει 
ποιος ήταν πίσω της. Δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο, μετά από λίγο, είδε αμυδρά 
μια λάμψη, σαν από μαγνήσιο. Παράλληλα, άκουγε τον εαυτό της να της 
λέει με αδύναμη φωνή, σ’ ένα παιχνίδι φανταστικών ερωτο-απαντήσεων: 
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— Ποια νομίζεις ότι είσαι;... Νομίζεις ότι διαφέρεις από τους άλλους; 
Ότι είσαι καλύτερη;

— Νομίζω πως ακόμη πιστεύω στην Αγάπη... Στην Αγάπη του Πνεύμα-
τος» απάντησε αυτή νοερά.

Τότε, βγήκε ο Κώστας Οικονόμου, με χαμόγελο μικρού παιδιού, από τα 
καμαρίνια, και τα χέρια της ηθοποιού άρχισαν να τρέμουν εμφανέστατα, 
σε σημείο που ο νεαρός το παρατήρησε και, σοβαρεύοντας, είπε:

— Κυρία Άννα;... Δεν είστε καλά;... Έχετε κάτι;
Χωρίς να το σκεφτεί καθόλου, η Κυρία Άννα-Μαρία άρπαξε το χέρι του 

μαθητή της, όπως μία τίγρης. Χίμηξε επάνω του, σπρώχνοντάς τον πάνω 
στην κρεμάστρες με όλα τα κοστούμια των μαθητών για την παράσταση που 
ετοίμαζαν αυτόν τον καιρό, το «Δεν παίζουν με τον έρωτα» του Αλφρέ ντε 
Μυσέ. Τα κοστούμια έπεσαν κάτω στο πάτωμα, σαν να χύθηκαν διάφορες 
μπογιές και έβαψαν άναρχα το δάπεδο. Μαζί με τα κοστούμια, σωριάστηκε 
στα πλακάκια και ο νεαρός, μπουρδουκλωμένος ανάμεσα σε τούλια, λευκές 
και κίτρινες δαντέλες... Κάποια αγόρια και κορίτσια προσπάθησαν να τους 
χωρίσουν, αλλά ήταν αδύνατον να κάνουν ζάφτι τη δασκάλα τους, η οποία 
είχε μεταμορφωθεί σε μαινόμενο ταύρο!

— Κωλόπαιδο! ούρλιαξε η Κυρία Άννα-Μαρία κι ακολούθησε η συντέλεια 
του κόσμου... Με τίνος τον ιδρώτα νομίζεις ότι είσαι εδώ; Κάθε μέρα δίνω 
την ψυχή μου για σένα!... Και για τους συμμαθητές σου!... Έχασα το παιδί 
μου, για να σηκώνω το δικό σας βάρος!... Αχάριστοι! Όλοι σας!... Όλοι σας! 
ξεφώνισε η ηθοποιός, χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό.

Τελικά, τίποτα δεν ξεχνιέται, κι ας φαίνεται. Η δύναμη της θύελλας μιας 
ανάμνησης σωρεύεται με την πάροδο των ετών και γίνεται μια πανίσχυρη 
ενέργεια που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Η απώλεια του παιδιού 
της την κρατούσε ζωντανή, την είχε κάνει πεισματάρα, φούντωνε μέσα της 
τη δίψα για πάθος, για προσμονή, για δημιουργία...

Στο τέλος, έδωσε μια κλοτσιά και ένα φουστάνι εκσφενδονίστηκε, κα-
λύπτοντας το κεφάλι του νεαρού μ’ έναν τόσο κωμικό τρόπο, που μερικά 
παιδιά, παρά τον χαλασμό που γινόταν, έσκασαν στα γέλια, κάνοντας τη 
σκηνή να φαντάζει ακόμη πιο ιλαροτραγική απ’ ό,τι ήταν! Στ’ αλήθεια... 
Ήταν η σπουδαία ηθοποιός αυτή που παραφέρονταν ή κάποια άλλη που 
βρισκόταν κοντά της, τούτη την ώρα; Ήταν το φως της αγάπης ή το σκοτάδι 
του μίσους που μιλούσε εξ’ ονόματός της; Ήταν στη βεράντα του σπιτιού 
της, ανάμεσα στα αγαπημένα λουλούδια του κήπου της, ή στεκόταν πάνω 
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στη σκηνή του θεάτρου και, από κάτω, το κοινό την παρακολουθούσε με 
κομμένη την ανάσα;...

— Να δώσεις πίσω το πορτοφόλι που έκλεψες, παλιόπαιδο, από τον φω-
τογράφο! Τώρα! Αυτή τη στιγμή! είπε στον μαθητή της, ενώ αυτός προ-
σπαθούσε, μέσα στην ταραχή του, να σταθεί, και πάλι, όρθιος στα πόδια 
του, που έτρεμαν.

Δεν χρειάστηκαν πολλά. Μόλις η σπουδαία ηθοποιός σήκωσε το βλέμ-
μα της λίγο πιο ψηλά απ’ τα επίγεια, είδε ν’ ασπρίζουν τα φύλλα μιας μη-
λιάς, να κοκκινίζουν αυτά της σφενδαμιάς, και ο ήλιος ψηλά στον ουρανό 
να στεγνώνει την υγρασία της μέρας και της νύχτας, προμηνύοντας ότι η 
γη θα γινόταν πιο ελαφριά, από δω και στο εξής, κάτω από τα πόδια της. 

Κι αυτό γιατί μια περιπλανώμενη ψυχή, ένα φάντασμα που τριγύριζε 
αλυσοδεμένο για αρκετά χρόνια, μόλις είχε σπάσει τα δεσμά του και είχε 
απελευθερωθεί...
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«Αγάπη μου,
Είναι νύχτα και τ’ αστεράκια ξενυχτούν στον ουρανό, όπως κι εγώ. Ακόμη 

κι αν το βλέμμα τους μού φαίνεται ψυχρό, δεν νιώθω μοναξιά, γιατί ξέρω, 
πλέον, πού πηγαίνω...

Εχθές, συγκεκριμένα, προχωρώντας σε μια πλατεία που έσφυζε από κό-
σμο, σκέφτηκα ότι ο Σατανάς, παραδοσιακά, έχει τη μορφή ενός πρίγκιπα. 
Απλά, δεν είναι ο πρίγκιπας του φωτός, αλλά του σκότους. Κι αυτό γιατί 
γνωρίζει, όσο κανείς, την ανθρώπινη ψυχή, καθώς και τις πιο λεπτοφυείς 
εκφάνσεις του χαρακτήρα του καθενός μας, διεισδύοντας με απίστευτη 
μαεστρία μέσα στα ανθρώπινα πλάσματα και συνοδεύοντάς τα στον λαβύ-
ρινθο της ζωής τους και στις δαιδαλώδεις διαδρομές του νου τους, με την 
χαριτωμένη ελαφράδα ενός χορευτή. Δεν λέει χυδαιότητες αυτός ο «πρί-
γκιπας», δεν φέρει επάνω του τη βρωμιά ενός πρωτόγονου. Είναι, αντιθέ-
τως, ευέλικτος και εκλεπτυσμένος. Με αυτή τη «λογική» που κινείται, δεν 
του χρειάζεται ο ξερός και άνυδρος τόπος της κολάσεως για να στήσει το 
βασίλειό του, αφού έχει ρίξει, ήδη, τα παραγάδια του και έχει πιάσει πολλά 
‘‘ψάρια’’ ανάμεσα στον κόσμο των «ζωντανών»! 

Σκέφτηκα, επίσης, ότι τα λόγια με τα οποία προσεγγίζει και προσελκύει 
τα εν δυνάμει θύματά του είναι τα εξής: 

«Δεν αξίζεις κάτι καλύτερο, φίλε μου;... Κάτι περισσότερο; Κάτι μεγα-
λύτερο;... Φυσικά και αξίζεις! Κατέκτησέ το, λοιπόν! Μπορείς! Αρκεί να 
έρθεις και να καθίσεις δίπλα μου!» 

Αυτό είναι και το βασικό δόλωμα που χρησιμοποιεί ο πρίγκιπας του σκό-
τους, για να τσιμπήσει τα ‘‘ψάρια’’ του. Δεν ποντάρει στη σεμνότητα και 
την ταπεινότητα – ξέροντας ότι είναι παραγκωνισμένες έννοιες από την 
πλειονότητα των ανθρώπων, ακόμη και αυτών που δείχνουν ‘‘ταπεινοί’’ 
και ιδεολόγοι ‘‘αριστερού προσανατολισμού’’ – αλλά, αντιθέτως, ποντά-
ρει στην προβολή, τη δημοσιότητα, την άνοδο, την κερδοφορία, γενικώς 
στην ανωριμότητα και τον ναρκισσισμό που φέρουν επάνω τους οι περισ-
σότεροι. Έτσι, ο βίος των ανθρώπων γίνεται ένα «παιχνίδι», με παρτενέρ 
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τον Σατανά, μέχρι που κυριολεκτικά διπλωμένοι κάτω από το βάρος των 
βρώμικων χεριών του, ουρλιάζουν και χτυπιούνται, προσπαθώντας δήθεν 
να ‘‘επαναστατήσουν’’. Είναι, όμως, πολύ αργά, γιατί το «παιχνίδι» δεν εί-
ναι και τόσο παιχνίδι τελικά, όσο είναι, στην πραγματικότητα, η καταδίκη 
τους και η ταφόπλακα που έβαλαν οι ίδιοι στην καρδιά, τα μάτια και τ’ αυ-
τιά τους, για να μην ακούνε, επί χρόνια, τον αληθινό Λόγο, που είναι και η 
πραγματική ‘‘Επανάσταση’’!

Τυφλοί, σαν τον Οιδίποδα επί Κολωνό, πορεύονται, ύστερα, στον τόπο 
της τελικής τους «αναπαύσεως», όχι παίρνοντας κάποιον χρησμό από το 
Μαντείο των Δελφών που τους λέει πότε και πού θα θαφτούν με τη βοήθεια 
ενός Θησέα, αλλά από μια εσώτερη διαίσθηση που την διαθέτει και ο πιο 
αλλοτριωμένος αυτού του είδους. Από την άλλη μεριά, οι γύρω, που κάποτε 
ναρκισσεύονταν με το να συναναστρέφονται τους «τυφλοπόντικες», τώρα 
ή τους λυπούνται και τους αποφεύγουν ή τους φοβούνται ως «διαβολο-αν-
θρώπους» και κάνουν ότι δεν τους ξέρουν, γυρνώντας τους την πλάτη, ενώ 
επί τοις ουσίας δεν διαφέρουν και πολύ από δαύτους!

Το κακό, μ’ αυτό τον τρόπο, σκορπίζεται απλόχερα, πλημμυρίζοντας 
σαν κηλίδα από μελάνι. Η επίγεια αυτή κόλαση που περιγράφω ανοίγεται 
όπως μια ερωτική παραλία του Αυγούστου, που δεν βλέπεις την ώρα να 
βυθιστείς μέσα της, και να υποφέρεις για πάντα τον πόνο και την από-
γνωση που προκάλεσες, πρώτα εσύ στον εαυτό σου, και μετά οι άλλοι σε 
σένα. Αν αξίζει κάτι – και μου το δίδαξες εσύ αυτό, Στέφανε, περισσότερο 
και από την τέχνη! – είναι να μην αφήσεις ποτέ τον εαυτό σου να πιστέ-
ψει ότι ο Σατανάς είναι ολομόναχος και σε απόγνωση. Κλαίει με δάκρυα 
κροκοδείλου για να σε συγκινήσει... Να μην δώσουμε ποτέ δεκάρα σε τέ-
τοιου είδους δάκρυα! Να μην κυλήσουν ποτέ τέτοιου είδους δάκρυα από 
τα μάτια μας!

Αδημονώ να καθίσουμε μαζί στον κήπο μας, αγάπη μου, όταν επιστρέψω. 
Τα άνθη μας δεν τα έπλασε το σκοτάδι, αλλά το φως. Γι’ αυτό και δεν είναι 
του ‘‘κακού’’, αλλά είναι σαν τα χρόνια μας που, λες και σπρωγμένα από ένα 
αόρατο χέρι, χτυπούν ως ριπή ανέμου πάνω σ’ αυτό το ευλογημένο μυστή-
ριο της από κοινού ζωής μας και δεν μας αφήνουν ποτέ να ‘‘κοιμηθούμε’’...

Δική σου πάντα,
Άννα-Μαρία»
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Ο Κύριος Στέφανος, φτάνοντας στο τέλος του γράμματος, έβγαλε ένα 
μαντήλι από την τσέπη του και σκούπισε τα μάτια του. Πώς τα κατάφερνε, 
πάντα, η σύζυγός του και τον έκανε να συγκινείται, είτε στη σκηνή, όταν 
την έβλεπε στο παρελθόν να «παίζει», είτε στην κοινή τους ζωή! Αυτή η 
γυναίκα έμοιαζε μ’ ένα κερί που, ακόμη κι όταν έσβηνε, το λευκό φως του 
διέτρεχε, απ’ άκρη σ’ άκρη, τα δωμάτια του σπιτιού τους. Ποτέ δεν «έλει-
πε». Ήταν πάντοτε παρούσα. Η ορμή της, ακόμη και όταν δεν ήταν στο 
σπίτι, έκανε να αποκτούν φτερά οι σελίδες του συγγράμματός του που βρι-
σκόταν ανοιχτό πάνω στο γραφείο του, οι στάχτες στο τζάκι ν’ αναποδο-
γυρίζουν, τα παραθυρόφυλλα ν’ ανοιγοκλείνουν δυνατά και τα αγαπημένα 
της εργόχειρα, μαζί με τις κουρτίνες, να παρασύρονται στα καπρίτσια ενός 
ξαφνικού ανέμου. Μέσα στο κορμί και την ψυχή της ήταν μαζεμένα όλα τα 
περισσέματα από τα νήματα των παράλληλων διαδρομών τους, όπως δυο 
πουλόβερ που χαλάρωσε η πλέξη τους, με τα χρόνια. Πεσμένος στα γόνατα, 
μάζευε αυτά τα «περισσέματα», όπως ένας πιστός προσκυνητής. Τελικά, η 
σχέση τους βασίζονταν στην πίστη. Αυτό ήταν και το βασικό της γνώρισμα. 
Πίστευαν ο ένας στον άλλο...

Ο Κύριος Στέφανος πρόσεξε ότι, κάτω από το «Δική σου πάντα», υπήρχε 
η δυσανάγνωστη μουτζούρα της υπογραφής της. Ο γραφικός της χαρακτή-
ρας έφερε επάνω του τ’ αστέρια του ουρανού, σαν αυτά που του έγραφε 
ότι «ξενυχτούν» πάνω από βράχια, δάση και πεδιάδες...

— Κύριε... Πόσο θαυμαστό είναι το μυστήριό Σου... Μέσα στο φως έβα-
λες το σκοτάδι... Μέσα στο θάνατο έβαλες την ίδια τη ζωή, μονολόγησε, 
συγκινημένος, ο επιστήμονας Κύριος Στέφανος!

Έκλεισε το γράμμα μέσα στον λευκό φάκελο και το άφησε πάνω στο 
γραφείο του, δίπλα στις σημειώσεις και τα γραπτά του για τη Θεωρία της 
Σχετικότητας. Η Τέχνη δίπλα στην Επιστήμη. Το Συναίσθημα δίπλα στη 
Λογική. 

Κόντευε πέντε η ώρα και ο ουρανός ήταν ακόμη σκοτεινός. Αγαπούσε 
την Άννα περισσότερο από καθετί στον κόσμο. Την αγαπούσε γιατί, ως εύ-
θραυστη και απρόβλεπτη που ήταν, δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την αγά-
πη του. Όπως ένα μικρό παιδί που χρειάζεται τη μητέρα του και τη ζεστή 
αγκαλιά της. Αυτή η «στέρεα» αγάπη που της είχε, με γερά υλικά φτιαγμένη, 
δεν επηρεαζόταν από τις άσκοπες βουλές των καιρών και τις διακυμάνσεις 
της ανθρώπινης διάθεσης. Χειμώνα-καλοκαίρι ήταν ίδια. Την αγαπούσε με 
τη δική του λογική. Μια λογική που κάνει τους κύκνους, όταν κολυμπούν 
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στη λιμνούλα, να τεντώνουν ψηλά τους λαιμούς τους, και τα σπουργιτάκια 
να στροβιλίζονται μέσα στη σκόνη, πριν ανοίξουν τα φτερά τους και πετά-
ξουν. Την αγαπούσε με μια σιωπηλή, απέριττη και ντροπαλή αγάπη, που 
έκρυβε, όμως, στον πυρήνα της τόση τόλμη, τόση υπομονή και επιμονή...

Όταν ανακοίνωσε στους δικούς του ότι θα παντρευόταν μια ηθοποιό 
(!) – σπίτι αποκλειστικά επιστημόνων το πατρικό του – οι δικοί του είπαν:

— Θα δεινοπαθήσεις. Οι καλλιτέχνες είναι ασταθή και εγωκεντρικά όντα. 
Σκέφτονται την αυτοκτονία και έχουν συνεχώς μεταπτώσεις.

Τότε ήταν που σκέφτηκε να εξαφανιστεί από τη ζωή των γονέων του, 
αν και τους αγαπούσε πολύ, γιατί δεν θα του ήταν καθόλου εύκολο να εξα-
φανιστεί από τη ζωή αυτής της γυναίκας. 

— Έχει θαυμαστές... Της αρέσει, όμως, να περνάει πολλές ώρες στον 
κήπο του σπιτιού της, ανάμεσα στα λουλούδια της. Λατρεύει τα σκυλιά 
και έχει μια γάτα, είχε απαντήσει στους γονείς του, για να τους δώσει ένα 
«στίγμα» για το ποια θα ήταν η «νύφη» τους, από δω και στο εξής

— Και δεν φοβάσαι, παιδί μου; Μια γυναίκα με θαυμαστές... τον είχε 
ρωτήσει η μητέρα του, που ήταν κι αυτή Φυσικός!

Κι εκείνος είχε απαντήσει:
— Δεν φοβάμαι, γιατί εγώ θα την αγαπώ. Οι θαυμαστές θα ΄ρθούν και 

θα φύγουν από τη ζωή της... Εγώ θα μείνω, για πάντα, κοντά της.
Κι, όντως, έτσι έγινε. Τώρα που τα σκεφτόταν ο Κύριος Στέφανος, μιας 

και ύπνος δεν τον έπιανε και, σε λίγο, θα έβλεπε το φως της αυγής να ξε-
προβάλλει. 

Πολλοί ήρθαν και έφυγαν απ’ τη ζωή της Κυρίας Άννα-Μαρίας, μέχρι 
που άσπρισαν τα μαλλιά και των δύο. Αυτός, όμως, έμεινε κοντά της. Όπως 
ένας θεατής που δεν θέλει να φύγει από την αίθουσα θεάτρου τελειώνο-
ντας η παράσταση, γιατί νιώθει ακόμα έντονα τη συγκίνηση μέσα του και 
παρατείνει την παραμονή του, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν εγκαταλείψει...
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Ο Άλκης δοκίμασε να σκεφτεί κάτι άλλο, για να διασκεδάσει τους φόβους 
του, αλλά δεν τα κατάφερνε. Στο εργαστήρι του κεραμοποιού, όσο ο τροχός 
γυρνούσε για να δώσει σχήμα και μορφή στον πηλό, αυτός πήγαινε με τον 
νου του προς τα πίσω και, την ίδια στιγμή, επέστρεφε στην αρχή. Το πρό-
σωπο που ερχόταν, ξανά και ξανά, ως εφιαλτική ανάμνηση ήταν το δικό 
του, στην ηλικία των τεσσάρων ετών. Είχε «κολλήσει» στη μωρουδίστικη 
στρογγυλάδα του. Αυτή η καταπιεσμένη παιδικότητα ήταν ένα κομμάτι του 
εαυτού του, που δεν είχε απολέσει μέχρι σήμερα, παρόλο που τριγυρνούσε, 
πλέον, ως ενήλικας μέσα στον κόσμο, κοιτώντας γύρω του, σαστίζοντας και 
ρωτώντας να μάθει για διάφορα πράγματα...

Είναι αλήθεια πως, κάμποσα χρονάκια, σκεφτόταν την αυτοκτονία. Κά-
ποια στιγμή, μάλιστα, γύρισε και κοίταξε κατάματα αυτό το «ενδεχόμενο», 
αν και, κατά βάθος, μάλλον αγαπούσε τη ζωή. Κι αυτό γιατί, στα είκοσι δύο 
χρόνια του, είχε ακόμη την αίσθηση ότι έβγαινε σφυρίζοντας από τον θά-
λαμο του ορφανοτροφείου έξω στον κήπο, κρατώντας το μπλε παιδικό κα-
λαθάκι του στο χέρι. Δεν ήξερε τι ακριβώς είχε συμβεί και ούτε και θέλησε 
ποτέ να μάθει. Σκεφτόταν ότι, για να εξαφανιστούν οι γονείς του από τη 
ζωή του, έτσι έπρεπε να γίνει – είτε αυτός αυτοκτονούσε τελικώς είτε όχι! 
Τον παρηγορούσε κάπως το γεγονός ότι, αντί να τον πετάξει η ζωή στο πε-
ριθώριο, τουλάχιστον βρέθηκε σ’ ένα ίδρυμα για εγκαταλελειμμένα παιδιά. 

Κάνοντας την αυτοκριτική του τώρα, θα έλεγε ότι ποτέ δεν ήταν η χαρά 
των «μητέρων» του στο ορφανοτροφείο, αλλά αντιθέτως ένα αγκάθι στην 
καρδιά τους. Τη νύχτα τύχαινε να τις βλέπει αυτές τις μητέρες στα όνειρά 
του. Προχωρούσε μπροστά, τις φώναζε, αλλά δεν τον άκουγε καμία από 
αυτές. Τότε, σταματούσε, τις άφηνε να προπορευτούν και μετά έτρεχε ξο-
πίσω τους, αγγίζοντάς τες στην πλάτη, χωρίς εκείνες ωστόσο να στρέψουν 
το κεφάλι τους και να τον αναγνωρίσουν...

— Με συγχωρείτε... τραύλιζε, και το όνειρο εξανεμίζονταν μπροστά στην 
αποκάλυψη της στυγνής πραγματικότητας.

Ήταν ένα κοινότοπο όνειρο; Ένα όνειρο συνηθισμένου ανθρώπου, αυτό 
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που έβλεπε; Την εποχή που συνέβαιναν όλα αυτά, οι δάσκαλοί του, σαν να 
ήταν ο ίδιος αντικείμενο στον πάτο ενός πολύ ψηλού βαρελιού, δυσκολευ-
όταν ν’ αποφασίσουν αν ήταν ή όχι ένα «φυσιολογικό» παιδί...

— Α... Ναι... Ναι... Φυσιολογικό παιδί; Μμμ... έλεγαν και ξανάλεγαν, 
κουνώντας πέρα-δώθε το κεφάλι τους, προβληματισμένοι.

Ποιος θα το ‘λεγε, λοιπόν, ότι κρινόταν το πόσο «φυσιολογικός» ήταν ο 
ίδιος, και όχι το πόσο «φυσιολογική» ήταν η πράξη των γονέων του να τον 
εγκαταλείψουν! Οι συμμαθητές του στο ίδρυμα, όπως παρομοίως και στη 
σχολή θεάτρου της Κυρίας Άννα-Μαρίας, ήθελαν κι αυτοί, με τη σειρά τους, 
να μάθουν τι τύπος ήταν. Όταν, όμως, νιώθεις αβέβαιος και συγχυσμένος, 
δεν έχεις στο μυαλό σου παρά μπερδεμένες, ανάκατες ιδέες, καθώς και 
μια «πρησμένη» γλώσσα που φωνάζει μέσα στη νύχτα, με την αγωνία της 
παιδικής ηλικίας, να σου δώσουν φάρμακα, περίπου όπως το θρόισμα των 
φύλλων των δέντρων από δυνατό βορειοδυτικό άνεμο. Φώναζε, λοιπόν, κι 
εκείνος δυνατά:

— Θέλω να ζήσω! Θέλω να ζήσω!... Βοηθείστε με να ζήσω!
Και δεν διέφερε – έγκλειστος, τώρα, στο σπίτι του παράξενου κεραμέα 

του χωριού – από εκείνους τους γλάρους που την αυγή φτερουγίζουν σε 
μικρά σμήνη πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση τη στεριά. Με μια μι-
κρή παραλλαγή, όμως: ότι, λίγο πριν το σούρουπο, ο νεαρός της ιστορίας 
μας, με το όνομα Άλκης Ζαφειρίου, έκανε την αντίστροφη διαδρομή: από 
μια χωματερή με τα πιο μίζερα πράγματα, κατέφευγε στους ποιητές, τους 
θεατρικούς συγγραφείς και, νοερά, στο άγνωστο πέλαγος που ανοίγονταν 
μπροστά του, για να το διασχίσει. 

Η γνωριμία του με τη σπουδαία ηθοποιό, την Κυρία Άννα-Μαρία, ήταν 
σαν ένα γονίδιο που κοιμόταν για χρόνια μέσα του και μια μέρα, απρό-
σμενα, ξύπνησε. Και τότε... Να οι κραυγές του φόβου και της έκπληξης! Η 
δασκάλα του τον ξεχώρισε μέσα στην τάξη, τον φίλησε μπροστά σε όλους, 
έβαλε το χέρι της γύρω από τη μέση του, έπιασε δειλά το δικό του, ήπιε 
μαζί του έξω σε νυχτερινό μπαράκι κρασί, ήρθε στο σπίτι του, μέσα στη 
νύχτα, ακάλεστη και του ζήτησε κλαίγοντας να φύγει από τη σχόλη της για 
ένα διάστημα – για να δώσουν χρόνο ο ένας στον άλλο – έτσι του είπε! Μα 
πώς είναι δυνατό; Ποιος θα το έλεγε ποτέ! Ένας άνθρωπος, σαν την Κυρία 
Άννα-Μαρία, τόσο εξαιρετική και αξιαγάπητη! 

Μια νύχτα ατελείωτη, όπως είναι οι νύχτες των αρρώστων, ήταν μέχρι 
εχθές η ζωή του. Φωνάζεις να έρθει η αυγή, κι αυτή σου την σκάει! Μέχρι 



124

που τελικά έρχεται αυτό το χάραμα, κι εσύ δεν μπορείς τότε να το διαχει-
ριστείς. Η «αυγή» ήταν η δασκάλα του στη σχολή θεάτρου. Και το γονίδιο 
που είχε μέσα του ήταν η αγάπη, παρά την εγκατάλειψη. Οι γονείς του 
πρέπει ν’ αγαπιόταν πολύ, όταν τον έφεραν στη ζωή... Έτσι, την ώρα που 
ο τροχός γυρνούσε με χίλιες στροφές και τον ζάλιζε, κοίταξε στα μάτια τον 
Λούτσι και είπε:

— Ό,τι σου είπα ήταν ένα ψέμα. Δεν παρακολουθώ μαθήματα ζωγρα-
φικής, αλλά μαθήματα θεάτρου. Η δασκάλα μου είναι μια ωραία γυναίκα 
και σπουδαία ηθοποιός. Δεν μ’ έστειλε αυτή σε σένα. Εγώ σε βρήκα τυχαία 
από το διαδίκτυο. Δεν ήμουν άξιος μαθητής της. Ήμουν ένας κομπλεξικός, 
κλεισμένος στις ανασφάλειές του, κι εκείνη προσπάθησε να μου δώσει το 
φιλί της αγάπης, για να σταθώ όρθιος πάνω στη σκηνή. Έκανα αισθητή την 
παρουσία μου με το να σκαρφίζομαι ένα σωρό ψέματα και γλυκανάλατα 
σχόλια. Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα μπορούσε κάποιος να μ’ αγαπήσει. Όμως... 
Έχω μέσα μου το γονίδιο της αγάπης. Μου το μετάγγισαν οι γονείς μου, 
λίγο πριν με αφήσουν και φύγουν από τη ζωή μου. Η δασκάλα μου στο θέ-
ατρο με βοήθησε να το ανασύρω από μέσα μου. Για μένα, αυτή η γυναίκα 
σημαίνει πολλά. Πρέπει να φύγω από σένα και να επιστρέψω κοντά της, 
για να της ζητήσω συγγνώμη.

Άλλη μια φορά αυτό που φαίνονταν δεν ήταν αυτό που πραγματικά είναι! 
Δυο άντρες γνωρίστηκαν σ’ ένα δάσος και περπάτησαν για λίγο μαζί. Τα 
μάτια τους φάνταζαν τεράστια και δεν καθρεφτιζόταν σ’ αυτά κανένα ίχνος 
χαράς. Έδειχναν το ίδιο μελαγχολικά. Τα περισσότερα δέντρα στο δάσος 
είχαν κιτρινίσει, και αρκούσε λίγο να τ’ αγγίξεις για να πέσουν βροχή οι πευ-
κοβελόνες. Στο δάσος αυτό φώλιαζε ο θάνατος και τριγύρω όλα καλούσαν 
στη ζωή. Μόλις ο ένας από τους δύο άντρες αποφάσισε να λοξοδρομήσει και 
να βγει από το πεθαμένο δάσος έξω στη ζωή, θέλοντας να συμπαρασύρει 
και τον άλλο, ο «άλλος» χίμηξε, πήρε ένα ξυράφι και του άνοιξε ένα διά-
πλατο χαμόγελο κάτω από το πηγούνι. Και το δικό του γονίδιο «ξύπνησε», 
αλλά δεν ήταν αυτό που σε κάνει να λύσεις μια διαφωνία. Αντιθέτως, σου 
υπαγορεύει να κόψεις τον λαιμό όλων όσων διαφωνούν μαζί σου! Ο κερα-
μέας του χωριού, μετά το ξύπνημα και του δικού του «γονιδίου», έβγαλε το 
μαχαίρι που είχε κρυμμένο στη τσέπη του και, αρπάζοντας τον Άλκη από 
τους ώμους, το έβαλε στον λαιμό του. Έτσι, ξαφνικά, κάποιος, με το όνομα 
«Σατανάς», προέτρεπε τον κεραμοποιό να σκίσει βάναυσα τα ρούχα του, 
να κυλιστεί μέσα στις κοπριές και να προβεί σε μια αποτρόπαια πράξη...
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Πολλοί, το να είναι κομπάρσοι της ζωής τους το θεωρούν μεγάλη επιτυ-
χία και είναι και ευχαριστημένοι! Κάποια στιγμή, όμως, ακόμη και ένας 
«δηλωμένος» κομπάρσος έρχεται στη φάση εκείνη που θέλει να επανα-
στατήσει, έχοντας μπαφιάσει από την επανάληψη των ίδιων λόγων, των 
ίδιων χειρονομιών, των ίδιων υποκλίσεων και της ίδιας του της υποκρισίας. 
Τότε, διερωτάται:

«Ποιος είμαι;»
«Πώς φαίνομαι στον εαυτό μου;»
«Πώς φαίνομαι στους άλλους;»

Η σπουδαία ηθοποιός, αφού ταχυδρόμησε το γράμμα που είχε γράψει 
για τον σύζυγό της, προχωρώντας με κατεύθυνση ένα παραλιακό καφέ, 
είπε μέσα της, σ’ ένα νοερό μονόλογο επί σκηνής:

— Ορίστε. Αυτή είμαι. Επιτέλους, αγάπη μου... Αυτή είμαι. Θα το νιώ-
σεις, την ώρα που θα διαβάζεις το γράμμα μου. Και δεν το λέω με αλαζο-
νεία, καλέ μου. Για πρώτη φορά, δεν αισθάνομαι καμία αλαζονεία για το 
παρελθόν μου, ούτε για το παρόν μου. 

Σ’ αγαπώ... Κατάλαβα πόσο σ’ αγαπώ απ’ το μίσος που βλέπω γύρω μου 
να μεταγγίζει ο ένας στον άλλο... Η μεγαλύτερη τέχνη είναι να μπορείς να 
φωτίσεις τη ζωή σου, δίνοντας της το νόημα που πρέπει να έχει αυτή. Όχι 
ο συνήθης «θόρυβος» και οι μικροαστικές συνήθειες, με τις οποίες η πλει-
ονότητα κοιτάει να θολώσει τα νερά, για να μην βλέπει ότι η μοναξιά και η 
μοναχικότητα έχουν να κάνουν με τις επιλογές μας και το θάρρος που επι-
δεικνύουμε. Δυστυχώς, το θάρρος δεν κυριαρχεί στις περισσότερες καρδιές, 
αγάπη μου. Κυριαρχεί, όμως, στη δική σου, φωτίζοντας με το φως της και 
τη δική μου καρδιά. Μακάρι να είχα αυτό το θάρρος, όταν ήμουν νέα. Δεν 
θα ένιωθα το κενό, κάθε που έσβηναν τα φώτα πάνω στη σκηνή, και μαζί 
έσβηνε και το χειροκρότημα του κόσμου. 

Είμαστε εργάτες, καλέ μου. Το μεγαλείο μας κρύβεται ακριβώς στο εφή-
μερο και στην καρδιά μας. Όσο πιο εφήμερα είναι όλα, τόσο πιο πολύ με-
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γαλώνει η καρδιά μας για να χωρέσει την κάθε ανάσα και τον κάθε χτύπο 
μέσα της, σαν να είναι ο τελευταίος μας λυγμός πάνω στη γη. 

Δεν είμαι η «σπουδαία ηθοποιός»! Όχι! Είμαι ένας άνθρωπος που ακό-
μη μπορεί ν’ αγαπήσει και ν’ αγαπηθεί! Βλέπω τη φωτιά... Είναι και δεν εί-
ναι φωτιά... Είναι ένα δάσος καταπράσινο, που δεν του έχουν επιτεθεί τα 
έντομα, για να το οδηγήσουν στον μαρασμό...»

Μ’ αυτές τις σκέψεις, η Κυρία Άννα-Μαρία επέλεξε τελικά ένα τραπε-
ζάκι και κάθισε για να πιει τον απογευματινό καφέ της. Στον «δρόμο της 
αυτογνωσίας», έψαχνε να βρει τις απαρχές της. Θα μπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι έψαχνε να βρει τον μαθητή της, τον Άλκη Ζαφειρίου, γιατί, 
σαν από διαίσθηση, όλο και πιο πολύ, πίστευε ότι το «διωγμένο της παι-
δί» είχε εγκαταλείψει την πόλη και τριγυρνούσε, από τόπο σε τόπο, κάπου 
στη Βόρεια Ελλάδα, όπως τριγυρνούσε κι η ίδια. Άλλωστε, αυτή ήταν και 
η άτυπη συμφωνία που είχαν κάνει. Ν’ αφήσουν τον χρόνο να «μιλήσει» 
στις καρδιές τους, μέχρι να συναντηθούν και πάλι...

Παρήγγειλε τον αγαπημένο της καφέ φίλτρου, φορώντας τα γυαλιά ηλί-
ου, γιατί δεν επιθυμούσε να την «αναγνωρίσουν». Ωστόσο, το γκαρσόν την 
αναγνώρισε αμέσως! Της έσφιξε το χέρι, σε ένδειξη θερμού χαιρετισμού...

— Ήμουν και παραμένω θαυμαστής σας! της είπε, με τη συγκίνηση ζω-
γραφισμένη στο βλέμμα του.

— Σας ευχαριστώ, απάντησε η Κυρία Άννα-Μαρία και σκέφτηκε ότι 
όπως τα φύλλα αιωρούνται πριν πέσουν, έτσι και η αύρα της αιωρούνταν 
ακόμη στον αέρα για κάποιες καρδιές. Απ’ την άλλη, αδημονούσε και να 
την αφήσει στην ησυχία της να πιει τον καφέ της!

— Ξέρετε... Για ένα διάστημα... Κυριαρχούσατε στις νεανικές φαντασι-
ώσεις μου, συνέχισε αυτός, με κάποια ντροπαλοσύνη.

«Αυτό μάς έλειπε τώρα...» είπε από μέσα της η σπουδαία ηθοποιός »Αν 
ήταν εδώ ο Στέφανος, θα ένιωθα αμήχανα... Άκου, ‘‘Φαντασιώσεις’’!» Σε 
κλάσματα δευτερολέπτου, όμως, η ηθοποιός άλλαξε γνώμη, γιατί ο σύζυ-
γός της, που οι πονηρές σκέψεις ελάχιστα κυριαρχούσαν στο μυαλό του, 
σίγουρα θα κοιτούσε να μην την φέρει σε δύσκολη θέση, λέγοντας: 

«Καλή μου, αυτά τα έχει ο χώρος σας. Δείξε κατανόηση. Ένας απλοϊκός 
άνθρωπος είναι. Εμείς οι Φυσικοί, τι φαντασιώσεις να δημιουργήσουμε! Θα 
βγει η ‘‘Θεωρία της Σχετικότητας’’ με κόκκινο φουστάνι; Ή μήπως θα δει κα-
νείς κάποιον Φυσικό και θα φαντασιωθεί νύχτες μαγικές και ονειρεμένες;»

— Σας ευχαριστώ και πάλι, απάντησε λακωνικά η Κυρία Άννα-Μαρία, 
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έχοντας στον τόνο της φωνής της και την ανάλογη σοβαρότητα για την 
περίσταση.

Το γκαρσόν κατάλαβε ότι ήταν ώρα ν’ αποχωρήσει και να την αφήσει 
να πιει τον καφέ της. Του έκανε, βέβαια, εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχε 
κάποιον «συνοδό». Μια τόσο ωραία γυναίκα, δίχως συνοδό! Μάλλον, πρέ-
πει να είχε απαυδήσει απ’ τους άντρες! Πού να ‘ξερε, ο κακομοίρης, ότι η 
Κυρία Άννα-Μαρία είχε σύζυγο τον Κύριο Στέφανο! Ο οποίος, Κύριος Στέ-
φανος, απ’ το πρωί, της είχε τηλεφωνήσει τρεις φορές για να την ρωτήσει 
αν το στομάχι της είναι καλά και το στρώμα στο κρεβάτι του ξενοδοχείου 
βοηθούσε τη μέση της να έχει τη σωστή στάση, ώστε να μην πονάει! Πόσο 
μακράν της αληθείας είναι οι ΄΄φαντασιώσεις΄΄ του κοινού! Καημένοι 
ηθοποιοί! Σαν τα ψηλά, αγέραστα βουνά φαντάζετε πάνω στη σκηνή, και 
κανένας δεν νοιάζεται για το πόδι σας που πονάει, για τη μητέρα σας που 
είναι άρρωστη, για το πρήξιμο στην κοιλιά σας... Μόνο ο Κύριος Στέφανος, 
έλεγε και ξανάλεγε, με το πρακτικό μυαλό που διέθετε:

— Καλή μου... Οπωσδήποτε τις φυσικές ανάγκες σου να φροντίσεις, πριν 
βγεις στη σκηνή! Μετά, δυο ώρες, απλά θα υποφέρεις...

Δεν τον ενδιέφερε και πολύ αν θα έβγαινε όμορφη στη σκηνή η γυναίκα 
του! Στην τουαλέτα να είχε πάει προηγουμένως! Αυτό ήταν το μυστικό της 
επιτυχίας! Θεωρούσε ότι όλα τα υπόλοιπα, ύστερα, θα κυλούσαν όμορφα 
και ωραία!

Το γυμνό κλαδί είναι σαν ένα γυμνό ούλο. Μέσα σ’ αυτό, φωλιάζει η «αρ-
ρώστια». Για τον Κύριο Στέφανο, όμως, δεν υπήρχαν γυμνά ούλα. Υπήρχαν 
μόνο δόντια που δεν τα φρόντισες όσο θα έπρεπε... Η σπουδαία ηθοποιός, 
όταν αποσύρθηκε από τη θεατρική της ζωή, αισθάνθηκε ότι είναι ένα γυ-
μνό ούλο πια, όπως ένα γυμνό κλαδί. Τότε, ήταν που ο Κύριος Στέφανος 
ζήτησε από εκείνη ν’ ανοίξει το στόμα της διάπλατα για να ελέγξει ο ίδιος 
την κατάσταση των δοντιών της. Χρειάστηκαν λίγα «σφραγίσματα». Με-
ρικά ήταν σε κρυφά σημεία... Για μέρες, δούλευε, όπως ένας οδοντίατρος, 
μέσα στο στόμα της. Εκείνες τις μέρες, θυμήθηκε για τα καλά τα λόγια της 
αγαπημένης του μητέρας, ότι δηλαδή οι ηθοποιοί είναι εγωκεντρικά όντα! 
Είχε δώσει, όμως, τον «λόγο» του...

Έναν ισχυρό λόγο είχε και η Κυρία Άννα-Μαρία, τούτη την ώρα, πίνο-
ντας μόνη τον καφέ της και ατενίζοντας τη θάλασσα, ν’ αφήσει τη φωνή της 
να γίνει ολοένα και πιο διάφανη, ώσπου να καταντήσει ένας ψίθυρος. Το 
«λιοντάρι», όταν καταρρακωθεί, νιώθει περισσότερο λιοντάρι μέσα στην 
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«ήττα» του. Και ενώ σκεφτόταν το λιοντάρι που έκρυβε μέσα της και δεν 
χρειαζόταν πια να το φανερώνει ναρκισσιστικά πάνω στη σκηνή, χτύπησε 
το κινητό της και ο αριθμός που την καλούσε τής φάνηκε άγνωστος – όχι 
όμως και η φωνή που ακουγόταν... Η φωνή ήταν ανδρική και ταραγμένη... 
Ήταν η φωνή του Άλκη!

— Κυρία Άννα... πρόλαβε να πει ο νεαρός και τον έπνιξαν αμέσως οι 
λυγμοί.

— Άλκη! Που είσαι; φώναξε η σπουδαία ηθοποιός, αγνοώντας τους θα-
μώνες που ήταν δίπλα της και που είχαν γυρίσει όλοι και την κοιτούσαν, 
εκστασιασμένοι!

— Είμαι... Είμαι σ’ ένα μικρό χωριό... απάντησε, φοβισμένα, το παιδί.
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Ένα δάσος πεθαίνει με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από έναν άνθρωπο. 
Χάνεται, σιγά-σιγά, για μέρες. Πρώτα οι λειχήνες, τα μούσκλια, τα κολε-
όπτερα. Μετά, η νέκρωση των πεύκων από τις νυχτοπεταλούδες και μαζί 
και ο θάνατος των φρυγάνων, των τερμιτών και των μυρμηγκιών. Οι καρ-
δερίνες και τα κοτσύφια πετάνε μακριά για να σωθούν. Οι αλεπούδες, οι 
νυφίτσες, τα κουνάβια και τα ποντίκια ακολουθούν κατά πόδας. Όποιος 
μπορεί να το σκάσει, το σκάει άρον-άρον σ’ αυτή την άνιση μάχη με τον 
χρόνο και το κακό που έχει ενσκήψει. Όποιος δεν τα καταφέρει, χάνεται 
μέσα στο δάσος, που μετατρέπεται, πολύ γρήγορα, σ’ ένα αποτρόπαιο 
κουφάρι. Κι αυτό συμβαίνει από τη μέρα που τα λεπιδόπτερα καταφθά-
νουν ως εισβολείς...

Ποιος θα το ΄λεγε, λοιπόν, ότι η αρχή του κακού είναι τα λεπιδόπτερα, 
δηλαδή οι πεταλούδες και οι νυχτοπεταλούδες, με τις τόσο όμορφες με-
ταμορφώσεις τους! Τη μορφή αυγού, το στάδιο της προνύμφης, της χρυ-
σαλλίδας και, τέλος, του ενήλικου εντόμου. Ό,τι βγαίνει απ’ το κουκούλι 
είναι πολύ πιο όμορφο από την κάμπια που το έκανε, αλλά και πολύ πιο 
επικίνδυνο για ένα οικοσύστημα που ζει μέσα στις πυκνές φυλλωσιές του 
δάσους. Οι βελόνες τότε που πέφτουν από τα πεύκα δημιουργούν μεγαλύ-
τερη εντύπωση απ’ ό,τι τα νεκρά φύλλα στο χώμα, και μοιάζουν με δόντια 
που πέφτουν απ’ το στόμα ενός ετοιμοθάνατου ανθρώπου που έχει χάσει 
όλα του τα υγρά...

Αν ο «άνθρωπος» είναι υποχρεωμένος να περπατήσει πάνω σε νεκρές 
πευκοβελόνες, άλλο τόσο δικαιούται και να βαδίσει στο δρόμο της Αθα-
νασίας και της Αιωνιότητας. Ο θάνατος του «δάσους» και ο θάνατος του 
«ανθρώπου» ξεκινάνε αλλόκοτα συγχρονισμένα, αλλά καταλήγουν στο ίδιο 
σημείο: Με το πρώτο φως της αυγής, ο Θεός κείτεται πεσμένος ανάσκελα, 
εξουθενωμένος από την περιπλάνησή Του και την αγωνία Του, όλη τη νύ-
χτα, στον Κήπο της Γεσθημανής...

[ ... ]
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Ο Άλκης έτρεμε, σκέπαζε το πρόσωπό του με τα χέρια του και έλεγε αδιά-
κοπα στην Κυρία Άννα-Μαρία, που κρατούσε το κινητό της και φώναζε:

— Άλκη! Άλκη! Τι σου συμβαίνει; Σε ποιο μικρό χωριό είσαι; Πώς το λένε;
— Συγγνώμη, Κυρία Άννα... Συγγνώμη για όλα... και ήταν σαν να καιγό-

ταν ο νεαρός μέσα στο δάσος, μαζί με τα ξερά φύλλα και τα νεκρά κλαδιά 
των δέντρων...

Η Κυρία Άννα-Μαρία ένιωσε ένα φοβερό ρίγος να διατρέχει τη ραχοκο-
καλιά της, λες και της είχανε πετάξει παγωμένο νερό. Ο Άλκης κινδύνευε! 
Καιγόταν σε μια φωτιά που κατατρώει φτερά, κόκαλα, φύλλα! Η ίδια, πάλι, 
είχε τη μυρωδιά του «καμένου» στα ρουθούνια της, και το κορμί της συ-
σφίγγονταν γύρω από έναν παγωμένο, ψυχρό κλοιό... 

— Τι έκανα, Θεέ μου;... Γιατί έδιωξα το παιδί από κοντά μου;... Πώς θα 
τον βρω τώρα να τον φέρω, ξανά, πίσω; σκέφτηκε, και ο πανικός την κυ-
ρίεψε.

Όταν ξεβολεύεται ο Θεός, μπαίνουν τότε ενεργά στο παιχνίδι οι νόμοι 
της Φυσικής και της Χημείας. Η αλληλεπίδρασή τους μάς δίνει τη δυνατό-
τητα να εξηγήσουμε το καθετί. Να ερμηνεύσουμε το σύμπαν. Αυτή τη συν-
θήκη τής την είχε διδάξει, για τα καλά, ο σύζυγός της, ο Κύριος Στέφανος! 
Έπρεπε, αντί να φωνάζει «Άλκη! Άλκη!», να σκεφτεί λογικά. Δεν ήταν μόνο 
μια ηθοποιός. Ήταν, πρωτίστως, μια δασκάλα! Είχε μεγάλη ευθύνη απέ-
ναντι σε όλα αυτά τα παιδιά που της εμπιστεύτηκαν τις «τύχες» τους. Δεν 
μπορούσε να τα παρατήσει έτσι. Η όποια αχαριστία και ανωριμότητα από 
τους μαθητές και τις μαθήτριες δεν δικαιολογεί τη «φυγή» του δασκάλου! 
Τα παιδιά είναι παιδιά!

Σταμάτησε, λοιπόν, να φωνάζει και είπε, όσο πιο ψύχραιμα και λογικά 
μπορούσε:

— Άλκη, παιδί μου. Ηρέμησε και πες μου ένα όνομα. Πώς το λένε το 
χωριό;

— Αγρια... πριν, όμως, προλάβει ο νεαρός να προφέρει ολόκληρο το όνο-
μα, κάποιο χέρι έκλεισε το κινητό του και η γραμμή έπεσε.

Η Κυρία Άννα-Μαρία έμεινε με το κινητό στο χέρι και, για κλάσματα 
δευτερολέπτου, πέρασε φευγαλέα η σκέψη από το μυαλό της ότι το χω-
ριό δεν το έλεγαν σίγουρα «Αγριά». Αυτό ήταν το πρώτο συνθετικό ενός 
τοπωνύμιου που έλειπε η κατάληξη από την ονομασία του. Επιπλέον, δεν 
πρόλαβε να ρωτήσει τον Άλκη σε ποια γεωγραφική περιοχή βρισκόταν: 
Μακεδονία; Θεσσαλία; Στερεά;...
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— Άρα, ψάχνουμε μια κατάληξη με πρώτο συνθετικό το «Αγρια» και μετά 
θα βρούμε και τη γεωγραφική περιοχή... είπε από μέσα της και σήκωσε το 
φλιτζάνι για να πιει μια γουλιά καφέ, γιατί είχε «στεγνώσει» ο λαιμός της 
και οι χτύποι της καρδιάς της πρόδιδαν τη μεγάλη της ταραχή.

Γυρνώντας το κεφάλι της, ύστερα, λίγο δεξιά και λίγο αριστερά, διαπί-
στωσε έκπληκτη ότι τα βλέμματα των θαμώνων ήταν ακόμη επάνω της.

— Στην υγειά σας, Κυρία Τ…! φώναξαν κάποιοι κύριοι και κυρίες από 
τα διπλανά τραπέζια.

Τελικά, δεν την είχαν βοηθήσει και πολύ τα γυαλιά ηλίου! Την είχαν 
αναγνωρίσει σχεδόν όλοι! Τι να κάνει; Σήκωσε το φλιτζάνι και, προσπα-
θώντας να χαμογελάσει, μολονότι καταλάβαινε ότι ο Άλκης είχε μπλέξει 
πολύ άσχημα, είπε:

— Στην υγειά σας! Σας ευχαριστώ πολύ...»
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_ 42 _

Ο Κύριος Στέφανος μιλώντας με τη σύζυγό του το πρωί στο τηλέφωνο 
τού φάνηκε ότι κάτι την βασάνιζε. Δεν τη ρώτησε πότε θα γυρνούσε στο 
σπίτι τους, ξέροντας, εκ προοιμίου, ότι το ταξίδι στην «αυτογνωσία» θα 
διαρκούσε μέρες. Ωστόσο, της ανέφερε, συγκινημένος, πως το γράμμα 
της είχε φτάσει και πως το είχε διαβάσει. Είχε κλάψει μ’ αυτό το γράμμα 
ο Κύριος Στέφανος! Ήθελε να την σφίξει στην αγκαλιά του! Να την πνίξει 
στα φιλιά! Ήταν ολόκληρος δικός της! Την αγαπούσε τόσο πολύ, μετά και 
από αυτό το γράμμα! 

Η σκοτούρα, όμως, της ηθοποιού ήταν άλλη τώρα. Έπρεπε ν’ ανακαλύ-
ψει σε ποιο μικρό χωριό ήταν ο μαθητής της, ο Άλκης. Μπροστά της είχε 
ένα πλάνο που είχε κάνει και το μελετούσε, τη στιγμή που χτύπησε το τη-
λέφωνο. Συγκεκριμένα, είχε χωρίσει τη Μακεδονία σε νομούς, δημιουρ-
γώντας δύο στήλες:

Νομός Γρεβενών   Νομός Πέλλας
Νομός Δράμας   Νομός Πιερίας
Νομός Ημαθίας    Νομός Σερρών
Νομός Θεσσαλονίκης   Νομός Φλώρινας
Νομός Καβάλας   Νομός Χαλκιδικής
Νομός Καστοριάς
Νομός Κιλκίς
Νομός Κοζάνης

 Σε κάθε Νομό, έψαχνε στο κινητό της τα ονόματα των χωριών που άρ-
χιζαν από το γράμμα «Α». Ήδη, είχε φτάσει στο Νομό Πέλλας και δεν είχε 
εντοπίσει κάποιο χωριό που να ξεκινάει με το συνθετικό «Αγρια». Την δι-
έκοψε και ο Κύριος Στέφανος, κι αυτό την εκνεύρισε ακόμη περισσότερο, 
γιατί η Κυρία Άννα-Μαρία απεχθανόταν, γενικώς, να την διακόπτουν όταν 
έκανε κάποια «πνευματική» εργασία!

— Τι έχεις, καλή μου; Ακούγεσαι λιγάκι περίεργα σήμερα, ρώτησε ο Κύ-
ριος Στέφανος, όταν είδε ότι η σύζυγός του δεν συμμεριζόταν τη συγκίνηση 



133

που είχε προκαλέσει με το γράμμα που του είχε στείλει.
— Τίποτα. Έψαχνα κάτι... Και...
— Σε διέκοψα;
— Δεν πειράζει.
— Να κλείσω, καλή μου;
Μετανιωμένη, είπε:
— Όχι... Όχι, αγάπη μου. Με συγχωρείς, αλλά από χθες είμαι πολύ τα-

ραγμένη.
— Γιατί δεν μου τηλεφώνησες; Τι συμβαίνει;
— Με πήρε στο κινητό ο Άλκης.
— Αλήθεια; Αυτό είναι πολύ ωραίο! είπε ο Κύριος Στέφανος, προσποι-

ούμενος τον «άνετο», ενώ, στην πραγματικότητα, άρχισαν να τον ζώνουν 
τα φίδια.

— Στέφανε... Κινδυνεύει η ζωή του!
— Η ζωή του;...
— Κλαίγοντας, μου είπε ότι είναι σ’ ένα μικρό χωριό. Όταν τον ρώτησα 

σε «ποιο», η γραμμή έπεσε. Κάποιος πάτησε το κουμπί για να τερματιστεί 
η συνομιλία μας, προφανώς γιατί τον εκβιάζει και δεν ήθελε ν’ ακούσω το 
όνομα, μήπως και το αναφέρω, έπειτα, στην αστυνομία.

— Καλή μου, αυτά που μου λες είναι πολύ σοβαρά! αναφώνησε ο Κύρι-
ος Στέφανος.

— Ναι... Είναι. Τα ‘χω χαμένα. Παρόλο αυτά, μέσα στη σύγχυσή του, 
πρόλαβε να μου πει το πρώτο συνθετικό του χωριού. Μετά χάθηκε η επι-
κοινωνία μας.

— Ποιο είναι το πρώτο συνθετικό;
— «Αγρια...» Νιώθω τύψεις, Στέφανε... Καταλαβαίνεις; Εγώ τον έδιωξα.
— Καλή μου, δεν μου είχες πει ότι τον έστειλες σε κάποιον φίλο σου κε-

ραμοποιό, για ένα διάστημα;
— Μου υποσχέθηκε ότι θα πήγαινε, αλλά τελικά δεν πήγε ποτέ.
— Τότε... Ίσως και να πήγε σε κάποιον άλλο, είπε ο Κύριος Στέφανος και 

έξυσε το μέτωπό του, κάτι που συνήθιζε να κάνει, όταν ήθελε να σκεφτεί 
και να βγάλει ένα «λογικό» συμπέρασμα.

— Εννοείς... Σε κάποιον άλλο κεραμοποιό;
— Ναι. Αρνήθηκε τον φίλο σου, αλλά έψαξε και βρήκε άλλον. Ίσως...
— Ίσως; η Κυρία Άννα-Μαρία αισθάνθηκε το αίμα της να κυλάει γοργά 

μες στις φλέβες.
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— Άκου, καλή μου. Ο νεαρός, πιθανόν, να βρίσκεται σε κάποιο χωριό 
της Μακεδονίας. Υπάρχει, επίσης, μεγάλη πιθανότητα το χωριό να έχει 
παράδοση στην κεραμική. Αθέτησε μεν τον λόγο του, ακολούθησε, όμως, 
τη συμβουλή σου...

— Αγάπη μου... είπε η Κυρία Άννα-Μαρία και έβγαλε έναν βαθύ ανα-
στεναγμό. Σ’ ευχαριστώ που συμμερίζεσαι την αγωνία μου και με βοηθάς.

— Κάνε μου μια χάρη, είπε ο Κύριος Στέφανος, που το μυαλό του είχε 
αρχίσει, ήδη, να τρέχει με χίλια! Κλείσε το τηλέφωνο και δώσε μου μισή 
ώρα χρόνο να ψάξω κάτι που θέλω. Θα σε ξαναπάρω εγώ.

— Εντάξει, απάντησε η ηθοποιός και έκλεισε το κινητό της.
Σήμερα, ξυπνώντας, δεν είχε διάθεση να βγει έξω από το δωμάτιο του 

ξενοδοχείου όπου διέμενε, και έτσι ζήτησε να της φέρουν το πρωινό στο 
κρεβάτι. Μετά την επεισοδιακή στιχομυθία που είχε εχθές με τον Άλκη, δεν 
μπόρεσε να κοιμηθεί όλη νύχτα. Αν είχε γίνει αιτία να πάθει κακό ο Άλκης, 
δεν θα το συγχωρούσε αυτό ποτέ στον εαυτό της! 

Μ’ αυτές και μ’ εκείνες τις σκέψεις, πέρασε το μισάωρο και το κινητό 
της ξαναχτύπησε. Ήταν ο σύζυγός της. Πριν προλάβει, όμως, να πει: «Έλα, 
καλέ μου. Σ’ ακούω», ο Κύριος Στέφανος, φωνάζοντας δυνατά, είπε:

— Αγριανή! Νομός Σερρών! 14χλμ. βόρεια από το Σουφλί! Χωριό Πο-
μάκων, με 530 κατοίκους! Έχει παράδοση στην κεραμική, όπως και όλα 
τα χωριά της Θράκης, από το 1922! Στο διαδίκτυο, βρήκα το όνομα ενός 
μόνο κεραμέα που διατηρεί εργαστήρι! Έχει ιταλικό όνομα και τον λένε: 
Λουτσιάνο Μπέρτο! Έρχομαι να σε πάρω από την Καβάλα και θα πάμε 
μαζί στην Αγριανή!

— Μην μπαίνεις στον κόπο, Στέφανε. Θα πάω μόνη μου, είπε η Κυρία 
Άννα-Μαρία, αποφασιστικά.

— Ούτε να το σκέφτεσαι! Δεν θα πας σ’ ένα άγνωστο μέρος μόνη σου! 
Περίμενέ με! Σε δυο ώρες, θα είμαι κοντά σου... άλλο που δεν ήθελε, στη 
πραγματικότητα, ο Κύριος Στέφανος. Μ’ αυτή την αφορμή, θα ξανάσμιγαν 
μετά από δυο βδομάδες που μιλούσαν μόνο στα τηλέφωνα!

— Εντάξει, Στέφανε, είπε η Κυρία Άννα-Μαρία, καταλαβαίνοντας ότι 
δεν θα μπορούσε να γλυτώσει από την λογικοκρατική επιμονή του συζύγου 
της. Τηλεφώνησέ με, μόλις φτάσεις.

— Σ’ αγαπώ, ήχησε απαλά, σαν βελούδο, η φωνή του στ’ αυτιά της.
— Κι εγώ σ’ αγαπώ, Στέφανε... Σε περιμένω, είπε η Κυρία Άννα-Μαρία 

και έκλεισε το τηλέφωνο.
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Ο Κύριος Στέφανος, μετά από δύο ώρες, περνούσε το κατώφλι του πα-
ραλιακού ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε η ηθοποιός. Μόλις η Κυρία Άν-
να-Μαρία άνοιξε την πόρτα για να τον υποδεχτεί, έπεσαν με λαχτάρα ο ένας 
στην αγκαλιά του άλλου και, στη συνέχεια, έκαναν έρωτα σαν έφηβοι. Δεν 
υπήρχαν, πλέον, φραγμοί και κενά ανάμεσά στις λέξεις. Οι «αγκυλώσεις» 
του παρελθόντος άρθηκαν, ως εκ θαύματος, σε μια στιγμή...

— Σαν να ανακαλύπτουμε την αρχαία ζώνη σε ναό του Απόλλωνα, είπε, 
μετά από λίγο, ο Κύριος Στέφανος, κρατώντας την στην αγκαλιά του.

— Ανησυχώ, μήπως και δεν τα καταφέρουμε, μουρμούρισε η ηθοποιός, 
μολονότι μέσα της υπέβοσκε μια μεγάλη ελπίδα.

— Θα το βρούμε το παιδί, ακούστηκε κατηγορηματικός ο Κύριος Στέ-
φανος, και της φάνηκε, σαν να είχε πει με τρυφερότητα: «Θα το βρούμε 
το παιδί μας...»  
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_ 43 _

Ο Λούτσι ήταν κατηγορηματικός! Ο νεαρός Άλκης έπαιξε κι έχασε! Είχε 
όλη τη διάθεση, σαν κεραμοποιός που ήταν, να εκπαιδεύσει το αγόρι, να 
του μάθει την τέχνη να πλάθει με πηλό έναν «κόσμο αλλιώτικο» κι, ύστε-
ρα, να τον μοιράζεται με τον εαυτό του ή ακόμη και με κάποιους λιγοστούς 
πελάτες. Όμως, ο αχάριστος αυτός νέος, όπως και οι άθλιοι χωριάτες, δεν 
εκτίμησαν τίποτα από την ψυχή του! Την άφησαν αδειανή, όπως ένα αδει-
ανό τσουκάλι από τα πολλά που έφτιαχνε!

Στην αποθήκη είχε το μπιτόνι. Στην κουζίνα, το μαχαίρι. Έπρεπε να το 
‘‘τελειώσει’’ το συντομότερο. Στους προηγούμενους είχε αφαιρέσει πρώτα τη 
γλώσσα. Αυτή ήταν που τον πίκρανε πιο πολύ και από την αχαριστία τους! Σ’ 
αυτόν εδώ, τον δήθεν φοιτητή Αρχαιολογίας, μετέπειτα, ψευδώς, σπουδαστή 
ζωγραφικής και, τελικά, σπουδαστή μιας σχολής θεάτρου στη Θεσσαλονίκη, 
σκόπευε να του βγάλει τα μάτια! Κι αυτό γιατί δεν ήταν τόσο τα ψέματα που 
είπαν τα χείλη του, αλλά ο λαθεμένος τρόπος με τον οποίο έβλεπαν τα μάτια 
του! Αυτοί οι νέοι κοιτάζουν, αλλά δεν βλέπουν τίποτα! Δεν τους χρειάζονται 
μάτια!

Ο κεραμοποιός άφησε έξω στην αυλή το φτυάρι που κρατούσε και μπήκε 
μέσα στο σπίτι. Ανέβηκε τη ξύλινη σκάλα και έφτασε έξω από τη μοιραία σο-
φίτα, που είχε γίνει ξανά το ¨κελί¨ του έγκλειστου Άλκη. Έπρεπε να τον «ετοι-
μάσει». Θα χρειαζόταν ένα ξυράφι για να ξυρίσει τα μαλλιά του αγοριού, κα-
θώς και τα λιγοστά γένια του, καθώς ο Άλκης ήταν σπανός. Τον είχε, μάλιστα, 
κοροϊδέψει γι’ αυτό. Γιατί, τι σόι άντρας είναι κάποιος, όταν του λείπουν οι 
τρίχες στα χέρια, τα πόδια και το στήθος! Και ο Οιδίποδας είχε έλλειψη «ορά-
σεως». Από τρίχες, όμως, μάλλον καλά τα πήγαινε! Αυτός εδώ ο νέος δεν ήταν 
άντρας. Πολύ αμφέβαλε αν είχε πάει και με γυναίκα! Αμούστακο παιδί έδειχνε 
ακόμη! Ξεγελούσε τους πάντες, τους έκανε να τον λυπούνται, τους γοήτευε, 
τους συγκινούσε, αλλά στο τέλος τούς άφηνε «μπουκάλα»! Δεν έλεγε ποιος 
ήταν, από πού ερχόταν, πού σκόπευε να πάει... Όλα γύρω από το όνομά του 
ήταν θολά και μπερδεμένα. Ποιος ο λόγος να συνεχίζεται άλλο αυτό το κακό; 
Θα το τελείωνε αυτός! Ο κεραμέας της Αγριανής! Του μικρού χωριού, με τη 
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μεγάλη, όμως, παράδοση στην κεραμική! Θα ξανάβαζε, μάλιστα, και την αγ-
γελία, που την είχε βγάλει...

«Κεραμοποιός παραδίδει μαθήματα κεραμικής στο χωριό Αγριανή, του νο-
μού Σερρών. Όποιος ενδιαφέρεται, να επικοινωνήσει στο παρακάτω e-mail…»

Μέχρι και πριν ένα μήνα περίπου, είχανε επικοινωνήσει αρκετοί. Αλλά τι 
το θέλεις! Αθέτησαν τον λόγο τους, παρεξήγησαν τον σκοπό της εκπαίδευσής 
τους, κι έτσι αναγκάστηκε να τους «αναπαύσει» στο χωράφι με τις πατάτες, 
εξαιτίας της «προδοσίας» που είχαν διαπράξει. Όλοι είχαν το ίδιο κοινό μ’ 
αυτόν τον ανόητο νεαρό! Όταν ήρθε η ύστατη ώρα να επικοινωνήσουν με 
κάποιον που είχε μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία γι’ αυτούς (άλλοι με μια 
θεία τους, άλλοι με έναν φίλο ή μια φίλη τους, άλλοι με τους συντρόφους τους 
ή τα παιδιά τους), το μόνο που έλεγαν και ξαναέλεγαν, κλαίγοντας στο τηλέ-
φωνο, ήταν: «Συγγνώμη... Συγγνώμη για όλα»

Ποιος και γιατί να τους συγχωρέσει, έτσι ασυγχώρητοι που ήταν! Εάν έπρε-
πε κάποιος να τους συγχωρέσει, αυτός ήταν πάλι ο ίδιος του! Και το έπραξε! 
Τους απάλλαξε από την ανόητη ζωή τους, τους λύτρωσε και τους έδωσε μια 
«ήσυχη κατοικία», κάτω από ένα παχύ και γόνιμο έδαφος! Παρά το ότι τον 
πρόδωσαν, αυτός τους πρόσφερε τη λύτρωση, για την οποία μιλάει και ο Ευ-
αγγελικός Λόγος...

Μ’ αυτές τις σκέψεις, έξω από την κλειδωμένη πόρτα της σοφίτας, ο Λούτσι 
αμφιταλαντεύτηκε αν έπρεπε να ξεκλειδώσει και να μπει. Τελικά, αποφάσι-
σε ότι δεν είχε «έρθει ακόμη η ώρα». Κατέβηκε πάλι τη σκάλα και πήγε στην 
κουζίνα να ετοιμάσει κάτι για μεσημεριανό. Στον Άλκη, θα έδινε να φάει κάτι 
«ελαφρύ», γιατί η επέμβαση που θα ακολουθούσε δεν επέτρεπε γεμάτο στο-
μάχι. Για τον εαυτό του θα μαγείρευε το κουνέλι που είχε σκοτώσει. Ένα ωραίο 
στιφάδο θα ήταν ό,τι έπρεπε, μια τέτοια κρύα μέρα του Γενάρη...

[ … ]

— Να ντυθείς γερά, καλή μου, είπε ο Κύριος Στέφανος στη σύζυγό του, μόλις 
εκείνη σηκώθηκε απ’ το κρεβάτι για να ετοιμαστεί για την αποστολή που τους 
περίμενε σ’ αυτό το άγνωστο χωριό. Ήταν ακόμη ζαλισμένη από το ερωτικό 
ντελίριο που είχε προηγηθεί ανάμεσά τους, αν και απολύτως ικανοποιημένη!

— Θα φορέσω τη γούνα μου, απάντησε, χαμογελώντας, και μπήκε στο 
μπάνιο.

— Να βάλεις και ζεστά παπούτσια! Κατά προτίμηση, μπότες! φώναξε ο 
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Κύριος Στέφανος, για να τον ακούσει η ηθοποιός από την κλειστή πόρτα του 
μπάνιου. Εκείνη, που το άκουσε κι αυτό πριν αρχίσει να πέφτει το νερό του 
ντους επάνω της, μονολόγησε:

— Μήπως να πάρω και κανένα όπλο μαζί μου; Ούτε στον πόλεμο να πη-
γαίναμε! Οπωσδήποτε, στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, θα 
δηλώσουμε την εξαφάνιση του Άλκη Ζαφειρίου. Αλλιώς, υπάρχει μεγάλη πι-
θανότητα να μπλέξουμε κι εμείς με κανέναν παρανοϊκό, δήθεν κεραμοποιό... 
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Ο Άλκης, κλειδωμένος για δεύτερη φορά στη σοφίτα του Λούτσι, ονειρεύ-
τηκε να είχε ένα σπίτι και δυο γονείς που να τον αγαπάνε, αλλά και να τον 
αφήνουνε, παράλληλα, ελεύθερο να κάνει τις επιλογές του. Ας ήταν καλλιτέ-
χνες. Ας ήταν επιστήμονες. Ας ήταν άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση. 
Να ήταν, απλά, καλοί και να τους είχε δίπλα του, όποτε τους χρειαζόταν. 
Αυτό ήθελε! Η σκέψη του ταξίδεψε πάλι στην Κυρία Άννα-Μαρία. Πώς θα 
ήταν, άραγε, αν είχε μια μητέρα ηθοποιό; Να έπαιζε, μάλιστα, και μαζί της 
πάνω στη σκηνή! Τι καταπληκτικό! Θα έλεγαν όλοι:

«Ο Άλκης Ζ... Ένας νέος ηθοποιός, πολλά υποσχόμενος, ακολουθεί την 
παράδοση της οικογενείας του, και παίζει στο πλευρό της αξιόλογης ηθο-
ποιού και μητέρας του, Κυρίας Άννα-Μαρίας Τ...» 

Αν συνέβαινε αυτό μια μέρα, θα ισοδυναμούσε με μια αιωνιότητα! Ίσως 
και να ισοδυναμούσε και με το τέλος του κόσμου. Μετά από αυτό, μπορεί 
και να τελείωνε και η ζωή του! Κανένας δεν θα τολμούσε να τον αποκαλέσει, 
όπως τον αποκαλούσαν οι συμμαθητές του: «αγγούρι»! Δεν θα τολμούσαν, 
γιατί θα ήξεραν ότι είναι ο γιος της Κυρίας Άννα-Μαρίας! Και ατάλαντος 
να ήταν, θα πρόσεχαν τα λόγια τους οι πάντες! 

Η «μητέρα» του δεν θα τον άφηνε απροστάτευτο. Όταν θα τον κούρα-
ζαν οι άνθρωποι, με την πικρόχολη λογική τους και τη μίζερη καρδιά τους, 
εκείνος θα έβρισκε καταφύγιο στη μητρική αγκαλιά της. Θα έκλεινε τα 
μάτια του, ενώ εκείνη θα χάιδευε τα μαλλιά του, για να ξεκουράσει πρώτα 
την κουρασμένη του ψυχή και μετά το ταλαιπωρημένο σώμα του. 

Μ’ αυτή τη γλυκιά σκέψη, έκλεισε στην πραγματικότητα τα μάτια του 
και αποκοιμήθηκε. Κάποια στιγμή, η πόρτα της σοφίτας άνοιξε, ξεκλειδώ-
νοντάς την ο κεραμοποιός, και ο νεαρός τον είδε να στέκεται από πάνω του, 
κρατώντας στο χέρι του ένα ξυράφι, ένα μαχαίρι, βαμβάκι, οινόπνευμα και 
πολλές γάζες. Κατάλαβε ότι είχε έρθει το «τέλος» της ζωής του, όχι από αβά-
σταχτη ευτυχία αλλά από την εκπλήρωση του δύστυχου πεπρωμένου του... 

— Σήκω επάνω, είπε σε προστακτικό τόνο ο κεραμοποιός.
— Θα με θυσιάσεις; τον ειρωνεύτηκε ο Άλκης.
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Ο Λούτσι απέφυγε να τον κοιτάξει, για να μην απαντήσει. Κάτι μέσα του 
πονούσε. Στους «άλλους» ήταν πιο εύκολο. Αυτόν εδώ τον νέο τον είχε αγαπή-
σει! Να, όμως, και πάλι, η προδοσία... Ακόμη κι αυτό το απορφανισμένο αγό-
ρι τον είχε προδώσει! Του είχε δείξει τόση κατανόηση. Τον είχε φιλοξενήσει 
στο σπίτι του. Προσπάθησε να μοιραστεί μαζί του τον «πήλινο κόσμο» του... 
Και να το αποτέλεσμα! Το ένα ψέμα μετά το άλλο. Η μια υποκριτική συμπερι-
φορά μετά την άλλη. Μετά από τόσες προδοσίες, ο «αγρός του αίματος» δεν 
χωρούσε κι άλλον! Γι’ αυτό, από την αρχή κιόλας, του είχε πει να φύγει. Για 
να τον προστατεύσει, αλλά και για να προστατεύσει και τον εαυτό του. Δεν 
χρειαζόταν κανέναν «μαθητή»! Είχε κάνει, όμως, ένα τραγικό λάθος και αυτό 
πλήρωνε τώρα. Μέσα στη φούρια του, είχε ξεχάσει να βγάλει από το διαδί-
κτυο την «πρόσκληση» για προσέλευση νέων μαθητών. Έτσι, ήταν λογικό να 
τη δει ο Άλκης και να σπεύσει. Τώρα, το κακό είχε γίνει και δεν διορθωνόταν. 
Είχε έρθει η ώρα της λύτρωσης...

— Βγάλε τα ρούχα σου, είπε ο Λούτσι, χωρίς να τον κοιτάει.
— Γιατί; Θα με βιάσεις;, συνέχισε, στον ίδιο ειρωνικό τόνο, ο Άλκης.
— Δεν σου αξίζει κάτι τέτοιο, απάντησε ο Λούτσι. Θα σε απαλλάξω κι από 

αυτό το ενδεχόμενο.
Ο Άλκης άρχισε να γδύνεται, ξέροντας ότι κάθε αντίσταση θα μπορούσε 

να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν, όμως, έμεινε μόνο με το εσώρουχο, 
ο κεραμοποιός, βλέποντας το αδύνατο, νεανικό σώμα, λύθηκε σε αναφιλητά, 
για δεύτερη φορά. Όχι αυτό το αγόρι! Δεν του ήταν εύκολο να θυσιάσει αυτό 
το αγόρι! Ο νεαρός παρακολουθούσε άφωνος τη σκηνή που διαδραματίζονταν 
μπροστά του και, ξαφνικά, του φάνηκε ότι άκουσε χτυπήματα στην εξώπορ-
τα. Παρά τα αναφιλητά, άκουσε τα χτυπήματα και ο Λούτσι. Σταμάτησε να 
κλαίει, σκούπισε τα μάτια του γρήγορα με την παλάμη του και έστησε αυτί. 
Ακούστηκε να χτυπάει κάποιος και το κουδούνι...

— Περίμενε εδώ, είπε στον Άλκη και άρχισε να κατεβαίνει τα σκαλιά, αφή-
νοντας ξεκλείδωτη την πόρτα της σοφίτας. Έτσι, ο νεαρός βγήκε έξω στο κε-
φαλόσκαλο, προσεχτικά, για ν’ ακούσει.

— Παρακαλώ, είπε ο Λούτσι, ανοίγοντας την εξώπορτα.
— Συγγνώμη για την ενόχληση, ακούστηκε μια αντρική φωνή. Αλλά... Είμα-

στε οι γονείς του Άλκη Ζαφειρίου. Ο γιος μας ήρθε σε εσάς για να παρακολου-
θήσει μαθήματα κεραμικής. Δεν τον αποτρέψαμε βέβαια... Είμαστε, βλέπετε, 
δημοκρατικοί γονείς! ο άντρας έβαλε τα γέλια, προς στιγμή, και συνέχισε: 
Ωστόσο, η μητέρα του κι εγώ...
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Ο Άλκης είχε μείνει σύξυλος! Χαστούκισε το μάγουλό του για να δει αν εί-
ναι ξύπνιος ή ονειρεύεται...

— Δεν υπάρχει κανείς Άλκης Ζαφειρίου εδώ, τον διέκοψε απότομα ο κε-
ραμοποιός.

— Δηλαδή... Θέλετε να πείτε ότι ο γιος μας έφυγε; Περίεργο. Δεν γύρισε 
στο σπίτι μας, συνέχισε ο Κύριος Στέφανος!

— Ξέρετε... Μίλησα εχθές μαζί του. Είμαι η μητέρα του και μου είπε ότι 
είναι στην Αγριανή. 

Αδύνατον! Αυτή ήταν η φωνή της Κυρίας Άννα-Μαρίας! Ο Άλκης, για κλά-
σματα δευτερολέπτου, σκέφτηκε να φωνάξει: «Κυρία Άννα! Εδώ είμαι!» 

Όμως, δεν φώναξε ούτε αντέδρασε, γιατί αυτό και μόνο μπορούσε να γίνει 
αιτία να πάθει κακό η δασκάλα του και ο σύζυγός της. Γύρισε, λοιπόν, πίσω 
στη σοφίτα, κάθισε απαλά στο πάτωμα και, για πρώτη φορά, σταύρωσε τα 
χέρια του, ζητώντας από έναν Θεό – που η ζωή δεν τον άφησε ποτέ να Τον 
εμπιστευθεί – να προστατεύσει τους «γονείς» του, που είχαν έρθει για να τον 
σώσουν, παραβλέποντας κάθε κίνδυνο, από την αγάπη που του είχαν...
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Η Κυρία Άννα-Μαρία, πριν επισκεφθούν τον «παράξενο» κεραμοποιό, 
έπεισε τον Κύριο Στέφανο να δηλώσουν την εξαφάνιση του Άλκη στο πλη-
σιέστερο αστυνομικό τμήμα. Στη σύντομη κατάθεση που έδωσε στον αξι-
ωματικό της αστυνομίας, δεν είχε κανέναν λόγο να πει ψέματα. Άσε που 
την αναγνώρισε αμέσως ο αστυνομικός!

— Έχω μια σχολή θεάτρου, είπε στον αξιωματικό της αστυνομίας η ηθο-
ποιός, ενώ εκείνος την κοίταζε καταγοητευμένος. Ένας μαθητής μου εξα-
φανίστηκε, εδώ και μέρες. Είναι ορφανός. Δεν έχει κανέναν να δηλώσει 
την εξαφάνισή του. Έχουμε βάσιμες ενδείξεις με τον σύζυγό μου ότι τον 
κρατάει όμηρο ένας κεραμοποιός στο χωριό Αγριανή. Πρόλαβα και επικοι-
νώνησα μαζί του. Μετά, χάθηκε κάθε επικοινωνία. Μου είπε στο τηλέφωνο 
ότι βρίσκεται σ’ ένα μικρό χωριό με την ονομασία «Αγρια...». Μολονότι δεν 
ακούστηκε ολόκληρο το όνομα, πιστεύουμε ότι το χωριό είναι η Αγριανή 
Σερρών και ο κεραμοποιός λέγεται Λουτσιάνο Μπέρτο, είναι ιταλικής κα-
ταγωγής και, μάλλον, παραδίδει μαθήματα κεραμικής σε όσους βλέπουν 
την ανακοίνωση που έχει βγάλει στο διαδίκτυο. Ο νεαρός, στο τηλέφωνο, 
έκλαιγε. Φοβάμαι ότι απειλείται η ζωή του..., πήγε να πει «του γιου μας», 
αλλά γρήγορα συγκεντρώθηκε στην πραγματικότητα, λέγοντας: του μα-
θητή μου.

Ο αστυνομικός την κοίταξε καλά-καλά μέσα στα μάτια και είπε:
— Σας συγχαίρω για το θάρρος σας. Δεν είστε μόνο μια σπουδαία ηθο-

ποιός, αλλά και μια εξαιρετική δασκάλα που νοιάζεται για τους μαθητές 
της. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί από τη δική μας πλευρά. Θα ήθελα μόνο να 
μου πείτε τι κινήσεις σκοπεύετε να κάνετε εσείς, από δω και στο εξής. Θα 
πάτε στο σπίτι του κεραμοποιού ή θέλετε να επέμβουμε εμείς από την αρχή;

— Τι είναι προτιμότερο; ρώτησε η ηθοποιός.
Ο αξιωματικός γύρισε το κεφάλι του και κοίταξε τον Κύριο Στέφανο, που 

τόση ώρα είχε μείνει αμέτοχος. Ακαριαία έκανε τη σκέψη πόσο αταίριαστο 
«λουκ» είχε σε σχέση με αυτό της γνωστής ηθοποιού! Ωστόσο, το επιστημο-
νικό «στυλάκι» του Κυρίου Στέφανου γινόταν αμέσως συμπαθητικό, γιατί 
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συνοδεύονταν και από ένα ζεστό, καλοσυνάτο χαμόγελο. Μάλλον αυτό το 
χαμόγελο είχε κερδίσει την ηθοποιό, γιατί διαφορετικά θα περίμενε κανείς 
να έχει στο πλάι της έναν γοητευτικό, πρώην παρτενέρ της στο θέατρο!

— Εσείς, Κύριε, τι λέτε; τον ρώτησε ευγενικά ο αστυνομικός.
— Σας ευχαριστώ πολύ που μου απευθύνετε τον λόγο, ξεκίνησε την εισα-

γωγή του ο Κύριος Στέφανος, και συνέχισε: Προσωπικά, πιστεύω ότι δεν θα 
έβλαπτε μια πρώτη επίσκεψη στο σπίτι του εν λόγω κεραμοποιού, έχοντας 
βέβαια και τη διαβεβαίωση από μέρους σας ότι θα επέμβετε αν χρειαστεί.

— Φυσικά, απάντησε ο αστυνομικός. Θα μου πείτε την ώρα που θα πάτε. 
Με το περιπολικό θα είμαστε σε κοντινή αλλά και διακριτική απόσταση για 
να μην δώσουμε στόχο. Αν δούμε ότι καθυστερείτε πολύ, θα περικυκλώσουμε 
το σπίτι. Θα σας δώσω, επιπλέον, το τηλέφωνο του κινητού μου. Καταχω-
ρείστε το στη μνήμη. Στείλτε μου ένα μήνυμα που να περιέχει μόνο τη λέξη 
«ΝΑΙ». Αυτό θα σημαίνει ότι πρέπει να επέμβουμε. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
θα σας αφήσουμε απροστάτευτους. Δεν έχετε κανέναν λόγο να ανησυχείτε.

Ο Κύριος Στέφανος έκανε μια ευγενική υπόκλιση, λέγοντας:
— Σας ευχαριστούμε πολύ.
— Σας ακούω, λοιπόν. Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο; ρώτησε ο αστυ-

νομικός.
— Σε μία ώρα από τώρα, θα είμαστε στο σπίτι του κεραμοποιού, δήλω-

σε ο Κύριος Στέφανος, κοιτάζοντας το ρολόι του. Δηλαδή, γύρω στις τρεις 
το μεσημέρι. Θα τους πετύχουμε, πιθανόν, πάνω στην ώρα που θα τρώνε...

— Πολύ ωραία. Ορίστε και το νούμερο του κινητού μου, είπε ο αξιωμα-
τικός και έδωσε ένα χαρτάκι στον Κύριο Στέφανο.

Ύστερα, τους ξεπροβόδισε, βγάζοντάς τους έξω από το γραφείο του, φου-
σκώνοντας ο ίδιος σαν παγώνι, καθώς οι συνάδελφοί του από τα διπλανά 
γραφεία είχαν βγει όλοι έξω και κοιτούσαν με ενθουσιασμό το «ζευγάρι» 
- την Κυρία Άννα-Μαρία, δηλαδή, για την ακρίβεια!... 
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Ο Άλκης αισθάνθηκε μια δροσιά στα μάγουλά του. Άνοιξε τα μάτια του, 
που τα κρατούσε κλειστά όσο προσεύχονταν καθισμένος στο πάτωμα της 
σοφίτας, και είδε, ξαφνικά, το βλέμμα του Θεού να λάμπει. Ωστόσο, τα μά-
τια Του είχαν και μια τρομερή θλίψη, συνάμα. Μέσα από ένα ανεπαίσθητο 
θρόισμα, ακούστηκε η φωνή Του να λέει:

— Πώς έφτασες μέχρι εδώ; 
— Δεν ξέρω... Στην αρχή, δεν πίστευα στην κόλαση, τους διαβόλους και 

τα φαντάσματα, απάντησε ο Άλκης, και η δροσιά στα μάγουλά του διαπέ-
ρασε όλο του το σώμα, από την κεφαλή μέχρι τα νύχια.

— Δεν πίστευες, όμως, ούτε και στον εαυτό σου, ανταπάντησε ο Θεός.
— ...Ένιωθα τη μυρωδιά της φωτιάς μέσα μου. Η φωτιά στο δάσος είναι 

διαφορετική από τη φωτιά που καίει το σώμα και τη ψυχή ενός ανθρώπου.
— Όποιος πιστεύει σ’ Εμένα, δεν έχει να φοβηθεί από καμία φωτιά, συ-

νέχισε ο Θεός.
— Κι όμως... μελαγχόλησε ο νεαρός. Καιγόμαστε όλοι δίχως φωνή... Χω-

ρίς κατάρα... Τυλιγμένοι στις φλόγες της κόλασής μας.
— Παιδί μου... Κόλαση είναι η έλλειψη της Αγάπης.
Και μ’ αυτά τα λόγια, ο Θεός εξαφανίστηκε. Τότε, ο νεαρός παρατήρησε 

δυο ζευγάρια φτερά, πολλά ανθρώπινα κεφάλια και το δικό του πρόσωπο 
να έχει ανυψωθεί πάνω από ηράνθεμα, ριζωμένα ανάμεσα σε βράχια. Τα 
μάτια του θαμπώθηκαν από την ομορφιά του ονείρου του. Δεν έβλεπε, πια, 
τα λουλούδια. Έβλεπε, για πρώτη φορά, τον Θεό, μέσα από αυτά...

— Υπάρχεις... Κι υπάρχω κι εγώ μέσα από Εσένα, ψιθύρισε.
Ύστερα, έγειρε το κορμί του πάνω στα σανίδια της σοφίτας κι αποκοι-

μήθηκε, πάλι, βαθιά. 

[ ... ]

Η Κυρία Άννα-Μαρία δεν είχε δει ποτέ τον σύζυγό της να μιλάει με τόση 
άνεση και θέρμη, όσο τούτη την ώρα που διεκδικούσε ως «πατέρας» να 
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μάθει πού ήταν ο «γιος» του. Ο κεραμέας του χωριού, απ’ την άλλη, της 
θύμισε έναν καλόγερο που είχε δει κάποτε σ’ ένα μοναστήρι λίγο έξω από 
την πόλη. Τα μάτια του μοναχού είχαν μια απίστευτη καταχνιά, μαζί και 
με μια ανεξήγητη λάμψη που τα διαπερνούσε... 

— Τι σημασία έχει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός; έλεγε η σπουδαία 
ηθοποιός, μετά την επίσκεψή της σ’ αυτό το μοναστήρι, αλλά και κάθε 
φορά που έφερνε στο μυαλό της τον καλόγερο... Σημασία έχουν τα μάτια 
των ανθρώπων. Λάμπουν μέσα στις φλόγες της επίγειας κόλασής τους...

Τη μέρα εκείνη, η Κυρία Άννα-Μαρία κατάλαβε ότι οι άνθρωποι δεν δι-
αφέρουν και πολύ από τους γλάρους. Όπως τα γλαροπούλια, στην πρώτη 
«διένεξή» τους, παίρνουν με το ράμφος τους καμιά πέτρα ή λίγο χορταράκι 
και το εκσφενδονίζουν απειλητικά, σαν να λένε το ένα στο άλλο: 

«Πρόσεχε, γιατί, την επόμενη φορά, θα σου το ρίξω στα μούτρα σου!» 
Έτσι και οι άνθρωποι σε βουτάνε από τον λαιμό και σου λένε:
«Πρόσεχε, γιατί θα σε στείλω στον διάολο!»

«Στον διάολο...» Αυτή η φράση τα λέει όλα. Οι άνθρωποι δέχονται τη 
παρουσία του διαβόλου, την οποία και ξορκίζουν, γνωρίζοντας την αρνη-
τική της επίδραση επάνω στις ψυχές τους. Με την ίδια λογική, αφού υπάρ-
χει ο Σατανάς για τους ανθρώπους, δεν μπορεί παρά να υπάρχει και κάτι 
«άλλο» στον αντίποδα της παρουσίας του, που καταυγάζει με το «ψεύτι-
κο» φως του τον κόσμο. Το φως του διαβόλου μοιάζει με τους προβολείς 
του θεάτρου. Σαν φωτίσουν τη σκηνή, κάνουν τα πρόσωπα των ηθοποιών 
να δείχνουν ωραία και λαμπερά, ενώ η πραγματικότητα, κάμποσες φορές, 
είναι τόσο διαφορετική! Όμως, το πραγματικό φως είναι αυτό που διατη-
ρείται κρυμμένο και δεν φαίνεται. Δεν πέφτει επάνω στα πρόσωπα των 
ανθρώπων, όπως το φως ενός προβολέα. Αναβλύζει, σαν μυστική πηγή. 
Φανερώνεται. Αποκαλύπτεται. Όσο κι αν η κάθε εποχή επιλέγει να φωτί-
ζεται με ψεύτικα «προβολάκια», η πραγματική λάμψη, παρόλο αυτά, θα 
βρει τον τρόπο της διαφυγής της και θα αποκαλυφθεί μέσα από το σεμνό 
και ωραίο μεγαλείο της...

— Σκέψου τα λουλούδια σου. Τη γάτα σου. Τα δέντρα του κήπου σου, 
είπε μέσα της η Κυρία Άννα-Μαρία, καθώς στεκόταν με τον σύζυγό της 
μπροστά από την «αρρώστια» της εποχής, που καθρεφτίζονταν στο πρό-
σωπο του κεραμοποιού... Σε ποιον άνθρωπο έγινα αιτία να πάει το «παιδί» 
μου;... Ποια τέχνη είναι ανώτερη από τη ζωή;... Φοβήθηκα τόσο πολύ να 
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δείξω την αγάπη μου στον Άλκη, που τον έστειλα κατευθείαν στο θάνατο... 
Δείλιασα μπροστά στη σύγχυση των συναισθημάτων μου...

Μ’ αυτές τις σκέψεις και χωρίς να το συνειδητοποιήσει, τα μάτια της 
ηθοποιού γέμισαν δάκρυα που, σαν ρυάκια, άρχισαν να κυλάνε στα δυο της 
μάγουλα. Ο κεραμοποιός την κοίταξε αποσβολωμένος. Ο Κύριος Στέφανος 
σταμάτησε να «ρητορεύει» και γύρισε το κεφάλι του προς το μέρος της...

— Καλή μου... Γιατί κλαις; Τι έπαθες;
Οι δυο άντρες κοιτούσαν σαστισμένοι τη «γυναίκα». Μήπως, όμως, αυτή 

η σκηνή δεν είναι νομοτελειακό να συμβαίνει σε κάθε εποχή; Το αρσενι-
κό να σαστίζει μπροστά στη θέα του θηλυκού; Κι αυτό συμβαίνει, γιατί το 
«θηλυκό», περικλείοντας το «αρσενικό», αλλά και κάτι «άλλο» που δεν 
αποκρυπτογραφείται εύκολα, αποτελεί τη συνειδητοποίηση ότι το αέρινο 
είναι άσκοπο, όταν δεν γέρνει στη ζεστή αγκαλιά της γης...

— Θέλω τον Άλκη πίσω! Δώσε μου τον Άλκη πίσω! ούρλιαξε η Κυρία 
Άννα-Μαρία και βούτηξε από τον λαιμό τον διάβολο. Άρχισε να γρονθο-
κοπεί με μανία τον κεραμοποιό, που ήταν αδύνατον, πλέον, ν’ αντιδράσει.

Με την κλωστή της υποψίας μπορεί κανείς να ράψει κάθε λογής ρούχο. 
Να αναπλάσει την πορεία που ακολούθησαν για δεκαετίες τα πράγματα 
και, τελικά, να καταλήξει στο ένα και μοναδικό πρόσωπο που αποτελεί 
την πηγή του κακού. Ο διάβολος είναι αυτό το τελικό πρόσωπο. Μοιάζει 
με σαράκι. Τρυπώνει παντού, και ύστερα εκτείνεται κάτω από το δέρμα, 
σαν άηχο βέλος. Κανένας δεν τον βλέπει. Κανένας δεν τον ακούει. Αυτός, 
όμως, σκάβει το αυλάκι του μεθοδικά και ξέρει και την κατεύθυνση προς 
την οποία θα κινηθεί. Ξεκινώντας από τον εγκέφαλο, κατηφορίζει, φτά-
νοντας στην καρδιά. Αγνοεί, όμως, κάτι ή το ξεχνάει, υπερεκτιμώντας τις 
δυνάμεις του. Εκεί στην καρδιά, μία στις τόσες φορές, μπορεί να συντελε-
στεί μια «μεγάλη έκρηξη»...  
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Ο Άλκης ξύπνησε κάποια στιγμή από τις φωνές της ηθοποιού, καθώς εκεί-
νη ούρλιαζε στον Λούτσι, τον κεραμοποιό: «Δώσε μου πίσω το παιδί μου!». 

Πού ήταν άραγε κρυμμένο αυτό το εύθραυστο πλάσμα, που σαν αλλοτι-
νή μητέρα εξουσίαζε την καρδιά του, δίχως ο ίδιος ο νεαρός να το γνωρίζει; 
Για κάμποσα χρόνια, περπατούσε σ’ ένα δάσος ολομόναχος, μη μπορώντας 
να εκτονώσει το θυμό του, με τις σκέψεις του να θεριεύουν επικίνδυνα και 
να τον αποπροσανατολίζουν όλο και πιο πολύ. 

Στο δρόμο, όταν προχωρούσε, αν σκόνταφτε πάνω σε καμιά πέτρα, της 
έδινε μια δυνατή κλωτσιά. Το κεφάλι και οι ώμοι του, γερμένοι όπως τα 
κλαδιά ενός δέντρου που το δέρνει ο άνεμος, έβλεπαν πάντα το χώμα, και η 
ιδέα της εκδίκησης για όλα τα δεινά που του χάρισε αφειδώλευτα η ζωή τον 
έκανε να σφίγγει τα δόντια του τόσο δυνατά, λες και ένα σκληρό μέταλλο 
είχε μπει ανάμεσα στα σαγόνια του και τον εμπόδιζε να ξεφωνίσει άκομ-
ψες και προσβλητικές εκφράσεις. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε 
να εξιστορήσει στην Κυρία Άννα-Μαρία τα πάθη του, στέλνοντάς της ένα 
γράμμα, αλλά δεν χρειαζόταν πια. Η δασκάλα του τα είχε καταλάβει όλα... 

Από την άλλη, σκεφτόταν ότι θα μπορούσε και να την περιμένει κάτω 
από τη σχολή, για να της δώσει ένα από εκείνα τα φιλιά που του είχε μάθει 
να δίνει! Ήταν, όμως, «παροπλισμένος» σε μια στενή σοφίτα, με μια ακό-
μη πιο στενάχωρη καρδιά, που ήθελε να φωνάξει δυνατά: «Κυρία Άννα! 
Εδώ είμαι!» κι, ωστόσο, έμενε άφωνη. Γιατί αυτή η απελπισμένη λαχτάρα 
του – πρώτη φορά - για οικειότητα μπορούσε να βλάψει την ηθοποιό, που 
ό,τι δεν είχε πάθει από τους απαιτητικούς ρόλους της στο θέατρο, θα το 
πάθαινε, τελικά, από την ίδια τη ζωή! 

Δεν ξεχνούσε ποτέ το βράδυ που η Κυρία Άννα-Μαρία τον πήγε στο 
σπίτι του. Σ’ όλη τη διαδρομή, παρέμεναν σιωπηλοί οι δυο τους στο αυτο-
κίνητό της. Κάθε τόσο, είχε την εντύπωση πως την άκουγε να καταπίνει 
την αναπνοή της, όπως ένα ζώο που οσμίζεται τον κίνδυνο που θα βρεθεί, 
από στιγμή σε στιγμή, στο δρόμο του. Ήθελε τόσο να γείρει το κορμί του 
και να την αγκαλιάσει. Να πάρει το χέρι της ανάμεσα στο δικό του, με μια 
τρυφερή κίνηση οικειότητας. Ξανά αυτή η λέξη... Οικειότητα. 
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Μάλλον, αυτή η λέξη να είναι και η πραγματική επανάσταση! Το πώς, 
δηλαδή, κάτι τόσο «ξένο» μέχρι εχθές καταφέρνει να σου γίνει τόσο «οι-
κείο», που δεν μπορείς, πλέον, να φανταστείς καμία αυγή και κανένα δειλι-
νό που να μην περάσει η μορφή του από μπροστά σου, χαϊδεύοντας αέρινα 
την επιδερμίδα σου... 

— Κυρία Άννα... Ξέρω πως σας φαίνεται παράξενο. Όμως... Η ζωή μου 
άλλαξε από κάτι που μπορέσατε να δείτε μόνον εσείς.

Μ’ αυτές τις σκέψεις, ο νεαρός σηκώθηκε όρθιος από το πάτωμα της 
σοφίτας και άρχισε να κατεβαίνει δυο-δυο τα σκαλιά της ξύλινης σκάλας, 
πηγαίνοντας με ορμή προς τα εκεί που τον καλούσε η ζωή...

Το πεδίο δράσης ήταν αρκετά γκροτέσκο. Η Κυρία Άννα-Μαρία είχε 
πέσει με το σώμα της πάνω στον κεραμοποιό, κυριολεκτικά αρπάζοντάς 
τον από τον λαιμό. Ο σύζυγος της προσπαθούσε να την αποσπάσει, αλλά 
εκείνη σαν χταπόδι είχε περιτυλίξει τον Λούτσι με τα πλοκάμια της, έτοιμη 
να τον πνίξει αν δεν ενέδιδε στις άγριες εκκλήσεις της. Πού είχε βρει αυτό 
το θάρρος και αυτή τη σιγουριά η σπουδαία ηθοποιός! Απορούσε κι η ίδια 
με τον εαυτό της... 

Ο Άλκης, φτάνοντας στο σημείο, φευγαλέα την κοίταξε παρακλητικά, 
ζητώντας της με το βλέμμα του ν’ αφήσει τον κεραμοποιό, τη στιγμή που 
εκείνη σάστιζε μπροστά στη θέα του μαθητή της, μετά από τόσες μέρες 
που είχε να τον δει. Ωστόσο, αποδέσμευσε τα χέρια της από τον κεραμο-
ποιό και, με τον ίδιο φευγαλέο τρόπο, έπιασε σφιχτά το χέρι του αγοριού. 

Πώς είναι, στ’ αλήθεια, οι καλοί ηθοποιοί! Όλα γίνονται σε κλάσματα 
δευτερολέπτου ανάμεσά τους, με τα μάτια, και σημαίνουν τόσα πολλά όσο 
χίλιες λέξεις μαζί! Με τα μάτια, λοιπόν, ο Άλκης έσπασε ένα ζεστό χαμόγελο 
στην Κυρία Άννα-Μαρία, κι εκείνη τού το ανταπέδωσε...

— Μπάσταρδε!... Θα μου το πληρώσεις αυτό! Κι εσύ κι η μάνα σου μαζί! 
ούρλιαξε ο κεραμοποιός, βλέποντας το «θύμα» του να έχει αποδράσει από 
το κελί του.

Ο επιστήμονας, Κύριος Στέφανος, πάλι, - που έβλεπε, για πρώτη φορά, 
τον «γιο» του κάτω από αυτές τις περίεργες συνθήκες - είχε μείνει σύξυ-
λος! Απ’ τη μια, η απρόβλεπτη αντίδραση της συζύγου του, απ’ την άλλη, η 
μορφή του νεαρού, καθώς και το αρρωστημένο μίσος του κεραμοποιού...

— Θεέ μου... Βοήθησέ με να σκεφτώ λογικά, είπε μέσα του, σαν χαμένος, 
εν μέσω φουρτουνιασμένης θάλασσας.

Τότε... Ως εκ θαύματος, ακούστηκαν οι σειρήνες των περιπολικών που 
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κύκλωσαν μεμιάς περιμετρικά το σπίτι του Λούτσι! Κι αυτό γιατί – Αγαπη-
τοί μας Αναγνώστες – ο, πάντα προνοητικός, Κύριος Στέφανος, παρά την 
όποια σύγχυσή του, είχε προλάβει να στείλει το μήνυμα με τη λέξη: «ΝΑΙ». 

Το μήνυμα, δηλαδή, που του είχε υποδείξει ο αξιωματικός της αστυνομί-
ας να στείλει, σε περίπτωση που η κατάσταση με τον κεραμέα του χωριού 
έβγαινε εκτός ελέγχου... 
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Ώρες ώρες, έχει κανείς την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλών λογιών αλλα-
γές που συντελούνται κατά τη διάρκεια του επίγειου βίου του. Η πιο σημα-
ντική, όμως, από όλες εξαρτάται από το φως στο βλέμμα του. Από αυτή τη 
λάμψη που διατρέχει τις κόρες των ματιών του και αφήνει πολλά περιθώρια 
σ’ έναν εξωτερικό παρατηρητή να βγάλει το παρακάτω πόρισμα:

«Έχει βρει τον εαυτό του»
«Έχει βρει τον εαυτό της»
Αυτό το κάπως παρωχημένο επιχείρημα, ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης 

της ψυχής, δεν είναι και τόσο ξεπερασμένο, τελικά, «οπλοστάσιο», σε όλες 
τις εποχές! Όταν το βλέμμα «αλλάξει», αλλάζει και η ζωή... 

Ό,τι υπάρχει σ’ αυτόν τον κόσμο δεν είναι μόνο Χημεία και Φυσική. Δεν 
είναι μόνο μηχανές, αυτοκίνητα, άσφαλτος και δέντρα. Είναι, πρωτίστως, 
φως. Είναι το φως που εκπέμπουν τα μάτια των ανθρώπων. Περίπου σαν 
το μήνυμα που πρόλαβε να στείλει ο Κύριος Στέφανος, περικλείοντας τη 
φωτεινή λέξη: «ΝΑΙ». 

Αν, τώρα, μπούμε σε πιο βαθιές αναλύσεις, που αρέσουν στους κριτι-
κούς πολύ περισσότερο απ’ όσο στους λογοτέχνες, θα μπορούσε αυτό το 
«ΝΑΙ» να ερμηνευτεί κι ως ένα φωτεινό «ναι» στη ζωή. Ως ένα «ναι» στην 
αγάπη του Κυρίου Στέφανου για τους δικούς του ανθρώπους, που ήθελε 
να προστατεύσει, μαζί και με το «έτερο» που γίνεται οικείο, ανάλογα με το 
φως που ρίχνουμε επάνω του με τα μάτια της ψυχής μας, για να φωτίσουμε 
ακόμη και τις πιο σκοτεινές, άγνωστες πτυχές του. 

Όταν η επιστήμη ρίχνει το φως της για να φωτίσει τα σκοτάδια της τέ-
χνης και της ψυχής, αυτό δεν σημαίνει ότι το «μυστήριο» παύει να είναι 
«μυστήριο». Παύει, όμως, να μας τρομάζει. Εγκολπώνεται με το «είναι» 
μας. Γίνεται ένα με τη σάρκα μας. Μπαίνει βαθιά μέσα και στο τελευταίο 
κύτταρό μας και δίνει νέα ανάσα στην ήδη υπάρχουσα ανάσα μας. 

Ο επιστήμονας της ιστορίας μας, Κύριος Στέφανος, δεν είναι τυχαίο που 
είχε επιλέξει για σύντροφό του τη σπουδαία ηθοποιό, παρά το ότι ακόμη 
και ο πιο καλοπροαίρετος παρατηρητής έβρισκε «αταίριαστο» αυτό το σύ-
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μπλεγμα, τουλάχιστον εξωτερικά! Δεν τρόμαξε ποτέ από τα σκοτάδια που 
του περιέγραφαν οι δικοί του ότι θα έχει αυτή η σχέση. Τα φώτισε με το φως 
της λογικής του. Τα ερμήνευσε με όρους νομοτελειακούς της Φυσικής. Τα 
προέκτεινε στη «μετα-φυσική» εκδοχή τους και, τέλος, τα αγάπησε βαθιά 
για τη μυστηριακή καταγωγή τους...

— Δεν πρέπει ποτέ να χάσω τη λογική μου στην αγάπη μου γι’ αυτή τη 
γυναίκα, έλεγε στον διάλογο που είχε, κατά καιρούς, με τον εαυτό του, κάθε 
που πήγαινε η σχέση τους να ξεχειλώσει...

Και δεν έχασε, πραγματικά, ποτέ τη λογική του ούτε την αγάπη του 
για τη σπουδαία ηθοποιό. Αφήστε που, κατά βάθος, διέκρινε πάντα κάτι 
«αυστηρά επιστημονικό» στον τρόπο που ερμήνευε η Κυρία Άννα-Μαρία 
τους ρόλους της!

— ...Οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι λιγάκι και επιστήμονες, για να μην 
αφήσουν ποτέ να χαθεί το μέτρο κι η ηθική στην απόδοση της ζωής. Πα-
ρομοίως, και οι επιστήμονες πρέπει ν’ αγαπάνε αγνά και αληθινά την τέ-
χνη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αγαπιέται βαθιά και αληθινά ο Θεός, 
σεβόμενοι τις μυστηριακές απαρχές και των δύο. 

Έλεγε ο Κύριος Στέφανος στις φιλικές παρέες που περίμεναν συνήθως 
να βγάλει έναν «λόγο» στο τέλος κάθε συνάντησης. Κι αυτό γιατί, εκτός 
όλων των άλλων, ήταν γνωστό τοις πάσι ότι ο Κύριος Στέφανος είχε και 
το χάρισμα του φιλοσόφου – κάτι που το γνώριζε πολύ καλά η Κυρία Άν-
να-Μαρία, ζώντας δίπλα του για χρόνια.

Πάνω απ’ όλα, όμως, ο Κύριος Στέφανος ήταν ένας καλός άνθρωπος και, 
μολονότι δεν συνήθιζε να το φανερώνει, ήταν, επίσης, και ένας εξαιρετι-
κός ζωγράφος. Οι πίνακές του απέπνεαν έναν ρομαντισμό που παρέπεμπε 
σε άλλες εποχές και δεν σου επέτρεπε αυτός ο ρομαντισμός να εικάσεις 
ότι είχαν φιλοτεχνηθεί από το χέρι ενός τόσο «καρτεσιανού πνεύματος»! 

Στα νιάτα τους, όταν η Κυρία Άννα-Μαρία έκλαιγε διπλωμένη στα 
γόνατά της, κρύβοντας το πρόσωπό της ανάμεσα στα πόδια της – συνή-
θως για συναδελφικά «μαχαιρώματα» - η υποψία ότι πίσω από όλα αυτά 
τα ξεσπάσματα κρυβόταν η έλλειψη ενός παιδιού που τόσο το ήθελε και 
δεν μπορούσαν να το αποκτήσουν, έκανε τον Κύριο Στέφανο να βρει 
αρκετές «λύσεις» για να λύσει κι αυτό το πρόβλημα, πριν οι λειχήνες, η 
μούχλα και τα λεπιδόπτερα, μαζί και με την όξινη βροχή, καταστρέψουν 
τον «κήπο» τους. Γιατί, το σημείο αναφοράς στη σχέση τους ήταν πάντα 
ο κήπος τους.
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Τώρα, βλέποντας, έκπληκτος, τον νεαρό Άλκη να πιάνει με θέρμη τα χέρια 
της συζύγου του, σε μια φευγαλέα στιγμή, παρά την απειλή της παράνοιας 
του κεραμοποιού να κρέμεται πάνω απ’ τα κεφάλια τους σαν δαμόκλειος 
σπάθη, σκέφτηκε ακαριαία ότι η ώρα που περίμεναν, η σύζυγός του κι αυ-
τός, μπορεί να είχε αργήσει κάπως, αλλά είχε έρθει τελικά... 
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Με την αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου, τα περιπολικά περικύκλωσαν 
την κατοικία του Λούτσι. Ο Ιταλός κεραμοποιός ή αλλιώς ο «κεραμέας της 
Αγριανής» βρήκε έναν εχθρό έτοιμο να τον καταβροχθίσει στο πρόσωπο 
της Ελληνικής αστυνομίας. Οι υποψίες που σχετίζονταν με τον αγρό που 
διατηρούσε και καλλιεργούσε πατάτες επιβεβαιώθηκαν όλες. Ήταν ένας 
αγρός του αίματος, στον οποίο θάφτηκαν τα άμοιρα σώματα κάποιων συ-
νανθρώπων μας, που νόμισαν ότι θα μάθαιναν την τέχνη του πηλού από τα 
χέρια αυτού του «ιδιόμορφου» τεχνίτη νέων χωμάτινων κόσμων. Εκείνοι 
έπεσαν θύματα της παράνοιάς του, κι αυτός δήθεν της «προδοσίας» τους. 
Για άλλη μια φορά, η οσμή μιας «αρρώστιας» έκανε την ατμόσφαιρα ακό-
μη πιο βαριά απ’ όσο είναι συνήθως... 

Ο νεαρός Άλκης Ζαφειρίου, μόλις διασκεδάστηκε πλήρως ο κίνδυνος 
της απειλής της ζωής της δικής του, της ηθοποιού και του συζύγου της, είχε 
τη δυνατότητα να επαναφέρει στη μνήμη του τα λόγια που του είχε πει ο 
Θεός στον σύντομο διάλογο που είχανε οι δυο τους, κατά τη διάρκεια του 
ονείρου του στη σοφίτα του Λούτσι: 

«Παιδί μου... Κόλαση είναι η έλλειψη της Αγάπης»
Πικρή αλήθεια! 
Οι θρήνοι, οι κακοτυχίες, τα δράματα, οι πόλεμοι, οι συμφορές... Όλα 

έχουν τη ρίζα τους στην έλλειψη της αγάπης. Χωρίς θυσιασμένη αγάπη, δεν 
μπορεί να υπάρξει ευτυχία. Δεν μπορεί να υπάρξει ομορφιά. Δεν μπορεί να 
υπάρξει υπέρβαση των μετρίων προδιαγραφών του πεπερασμένου βίου. 
Χωρίς αγάπη, το δάσος θα καεί. Τα σημάδια της καταστροφής θα είναι 
κάθε μέρα ορατά. Οι αναθυμιάσεις θα πνίξουν τον πλανήτη. Ο μόνος νόμος 
που γνωρίζουν αυτού του τύπου οι «ιοί» είναι η αναρχία. Η ερήμωση θα 
απλωθεί απ’ άκρη σ’ άκρη. Όταν ένα δέντρο πεθαίνει, προκαλεί απίστευ-
τη στεναχώρια σ’ Εκείνον που έχει επωμιστεί την ευθύνη να το σώσει. Αν 
ξέραμε πόσο στενοχωρημένος είναι ο Θεός μαζί μας, θα τον κρατούσαμε 
στην αγκαλιά μας όπως ένα θλιμμένο παιδί. Κουρασμένος, Καταπονημέ-
νος, Γυμνός, Νηστικός... Κι εμείς, έχοντας κλείσει τα παραθυρόφυλλα της 
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καρδιάς μας, σ’ ένα σώμα που ομοιάζει με σκοτεινή βρώμικη κατοικία, ξε-
σπάμε όλη την οργή μας επάνω Του, αγνοώντας ότι ξεσπάμε επάνω στο 
δικό μας σώμα, κακοποιώντας το.

Όταν οι φλόγες γλείφουν τον κορμό, τα κλαδιά, για μια στιγμή, διστάζουν, 
αλλά αμέσως μετά τσακίζουν και σπάνε με θόρυβο. Η Κυρία Άννα-Μαρία, 
σαν καλή δασκάλα που ήταν, ήρθε την ώρα που έπρεπε. Λίγο ακόμα και 
ο Άλκης, σαν αδύναμο κλαδάκι, θα έσπαζε στις φλόγες μιας έκρηξης που 
κυοφορούνταν για χρόνια στη βασανισμένη του ψυχή. Ο Κύριος Στέφανος, 
από την άλλη μεριά, σαν σωστός επιστήμονας, γνωρίζοντας ότι στη βάση 
κάθε μορφής ενέργειας υπάρχει κάποια μορφή θερμότητας, προτού συντε-
λεστεί η έκρηξη έσπευσε στον τόπο του «εγκλήματος» - και δεν έπεσε έξω 
καθόλου στους υπολογισμούς του. Όλα έγιναν με απίστευτη ταχύτητα και 
είχαν ευτυχή κατάληξη. Το δάσος δεν νεκρώθηκε από τη φωτιά. 

Μόλις οι αστυνομικοί πέρασαν τις χειροπέδες στα χέρια του κεραμοποι-
ού, ο Κύριος Στέφανος άνοιξε διάπλατα τα δικά του χέρια και, κάνοντας 
με τα μάτια νόημα στη σύζυγό του και στον Άλκη, τους έκλεισε μέσα στο 
ζεστό καταφύγιο της αγκαλιάς του. Το ίδιο κιόλας βράδυ, ονειρεύτηκε να 
κλαίει σιγανά από ευτυχία, καθισμένος στο χώμα ενός αγρού, όχι του αί-
ματος αλλά της ειρήνης. 

Την άλλη μέρα, έγιναν τα «αποκαλυπτήρια» στη σχολή της Κυρίας Άν-
να-Μαρίας! Η αγαπημένη μας ηθοποιός, χωρίς καμία προηγούμενη ενη-
μέρωση των μαθητών αλλά και των συναδέλφων της, εμφανίστηκε ξαφνι-
κά στην αίθουσα στην οποία «δίδασκε» την υποκριτική τέχνη ή αλλιώς τα 
πάθη των ανθρώπων. Στο πλευρό της είχε τον Άλκη Ζαφειρίου, που όλα 
έδειχναν ότι, τελικά, θα γινόταν ένας καλός ηθοποιός... 

Μπροστά στην έκπληκτη κοινότητα της σχολής της, που έβλεπε ξανά, 
μετά από μέρες, τους δύο φυγάδες, η Κυρία Άννα-Μαρία Τ..., χαμογελώ-
ντας γλυκά, είπε μόνο μία λέξη – και κάτι στο ζεστό βλέμμα των μαθητών 
της την έπεισε ότι το κατάλαβαν:

— Επιστρέψαμε. 
  

ΤΕΛΟΣ



Η Ελένη Σεμερτζίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι 
Ιατρική Βιβλιοθηκονόμος και Δρ. Λογοτεχνίας. Αρκετά 
μυθιστορήματά της έχουν δημοσιευτεί ηλεκτρονικά στο 
διαδίκτυο και θεατρικά της έργα έχουν ανεβεί από θε-
ατρικές ομάδες σε Ελλάδα και Κύπρο. Αρθρογραφεί σε 
επιστημονικά και λογοτεχνικά περιοδικά, στην εφημερίδα 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», καθώς και στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ».

Έργα της στις ηλεκτρονικές σελίδες:
http://www.elenisemer.blogspot.com
http://www.seeleni.blogspot.com
http://www.etp.gr
http://www.wif.gr

Κυκλοφορούν στα Βιβλιοπωλεία τα έργα της:

1. «Η κατσίκα που έγινε τράγος»: μυθιστόρημα
2. «Η κυρία Βιολάνς»: μυθιστόρημα
3. «Η λογοτεχνική μορφή και ο ρόλος του εφημέριου, στο έργο του Γάλλου 

συγγραφέα, Ζωρζ Μπερνανός»
4. «Λοξές ωδές»: ποιητική συλλογή
5. «Σε μια αλλοτινή μητέρα»: ποιητική συλλογή
6. «Σε ένα ξέφωτο»: ποιητική συλλογή
7. «Στο χρόνο του μυαλού» μυθιστόρημα
8. «Το πρώτο χάραμα»: μυθιστόρημα
9. «Το φαράγγι και ο θρύλος»: μυθιστόρημα
10.  «Ουδείς αναντικατάστατος»: μυθιστόρημα
11.  «Αναζητώντας την ελεύθερη αναζήτηση»: μυθιστόρημα
12. «Μυθιστορήματα (τριλογία): Το φάντασμα του πέτρινου φάρου, 
 Πογκρόμ, Ροδόσταυρος»
13. «Σελήνη-Εκάτη-Άρτεμις»: μυθιστόρημα
14. «Ερημία»: μυθιστόρημα
15. «Χαμένη Ατλαντίδα»: μυθιστόρημα
16. «Αναμονή»: ποιητική συλλογή 

Η συγγραφέας...



«Παιδί μου... Κόλαση είναι η έλλειψη της Αγάπης»

Πικρή αλήθεια!
Οι θρήνοι, οι κακοτυχίες, τα δράματα, οι πόλεμοι, οι συμφο-
ρές... Όλα έχουν τη ρίζα τους στην έλλειψη της αγάπης. Χωρίς 
θυσιασμένη αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει ευτυχία. Δεν μπορεί 
να υπάρξει ομορφιά. Δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των με-
τρίων προδιαγραφών του πεπερασμένου βίου. Χωρίς αγάπη, το 
δάσος θα καεί. Τα σημάδια της καταστροφής θα είναι κάθε μέρα 
ορατά. Οι αναθυμιάσεις θα πνίξουν τον πλανήτη. Ο μόνος νόμος 
που γνωρίζουν αυτού του τύπου οι «ιοί» είναι η αναρχία. Η ερή-
μωση θα απλωθεί απ’ άκρη σ’ άκρη. Όταν ένα δέντρο πεθαίνει, 
προκαλεί απίστευτη στεναχώρια σ’ Εκείνον που έχει επωμιστεί 
την ευθύνη να το σώσει. Αν ξέραμε πόσο στενοχωρημένος είναι 
ο Θεός μαζί μας, θα τον κρατούσαμε στην αγκαλιά μας όπως ένα 
θλιμμένο παιδί. Κουρασμένος, Καταπονημένος, Γυμνός, Νηστι-
κός.. Κι εμείς, έχοντας κλείσει τα παραθυρόφυλλα της καρδιάς 
μας, σ’ ένα σώμα που ομοιάζει με σκοτεινή βρώμικη κατοικία, 
ξεσπάμε όλη την οργή μας επάνω Του, αγνοώντας ότι ξεσπάμε 
επάνω στο δικό μας σώμα, κακοποιώντας το...




