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ΘΜΕΙΩΜΑ 

 

Το βιβλίο αυτό χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Το πρϊτο με τίτλο «Διθγιςεισ» αντιςτοιχεί ςε μια 

ςυλλογι 12 διθγιςεων και αποτελεί το πυκνότερο και πιο ςφνκετο μζροσ του βιβλίου. Το 

δεφτερο, «Ραίηοντασ με Εικόνεσ», αποτελείται από 9 περιγραφζσ, πιο απλζσ και ηωντανζσ 

από αυτζσ του πρϊτου μζρουσ. 

Αυτό το υλικό μπορεί να αντιμετωπιςτεί με διάφορουσ τρόπουσ. Μια επιφανειακι οπτικι 

μπορεί να το αντιμετωπίςει ςαν μια ςειρά ςφντομων ιςτοριϊν που ζχουν καλό τζλοσ. Σαν 

πρόχειρεσ αναπαραςτάςεισ που δίνονται για πρακτικι εφαρμογι, κάτω από αυτι τθ 

ςκοπιά είναι απλζσ λογοτεχνικζσ αςκιςεισ. 

Μια άλλθ προςζγγιςθ, ωςτόςο, αναδεικνφει αυτό το υλικό ςε μια ςειρά ψυχολογικϊν 

πρακτικϊν βαςιςμζνων ςε λογοτεχνικζσ φόρμεσ. Αυτό γίνεται πιο ξεκάκαρο επίςθσ 

ςθμειϊςεισ και τα ςχόλια που παρατίκενται ςτο τζλοσ του βιβλίου. 

Επίςθσ διθγιςεισ είναι γραμμζνεσ ςτο πρϊτο πρόςωπο, παρόλο που το «πρϊτο πρόςωπο» 

δεν είναι ςυνικωσ ο αναγνϊςτθσ αλλά ο ςυγγραφζασ. Σ’ αυτό το βιβλίο, θ παραδοςιακι 

‘αγζνεια’ διορκϊνεται με τθ χριςθ του ςκθνικοφ επίςθσ κάκε ιςτορίασ ωσ πλαιςίου, ϊςτε ο 

αναγνϊςτθσ να μπορεί ο επίςθσ να ςυμπλθρϊςει τθ ςκθνι με επίςθσ δικζσ του ςκζψεισ και 

ανθςυχίεσ. Σαν πρόςκετθ βοικεια ς’ αυτζσ επίςθσ λογοτεχνικζσ αςκιςεισ, οι αςτερίςκοι (*) 

εμφανίηονται κατά διαςτιματα ςτο κείμενο ςε ςθμεία κλειδιά που βοθκοφν τον αναγνϊςτθ 

–ι ακροατι-να ειςάγει νοθτικά, επίςθσ εικόνεσ που κα μετατρζψουν τον πακθτικό 

αναγνϊςτθ ςε πρωταγωνιςτι και ςυγγραφζα μαηί επίςθσ κάκε ιςτορίασ. Αυτι θ 

καινοφανισ προςζγγιςθ επιτρζπει ςε κάποιον να διαβάςει φωναχτά (παρατθρϊντασ επίςθσ 

προαναφερκείςεσ παφςεισ), κακϊσ οι ακροατζσ μποροφν να φανταςτοφν επίςθσ δικοφσ 

επίςθσ λογοτεχνικοφσ «κόμπουσ». Αυτι θ προςζγγιςθ, όςο και το ιμιςυ αυτϊν των 

γραπτϊν, κα κατζςτρεφε κάκε ςυνοχι ςτθν πλοκι ςε ςυμβατικζσ διθγιςεισ. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ ςε κάκε λογοτεχνικό κομμάτι, ο αναγνϊςτθσ ι ο κεατισ (ςτθν 

περίπτωςθ κεατρικϊν, ταινιϊν ι τθλεοπτικϊν προγραμμάτων), μπορεί να ταυτιςτεί λίγο ι 

πολφ πλιρωσ με επίςθσ χαρακτιρεσ, κακϊσ αναγνωρίηει, τθν ίδια ςτιγμι ι αργότερα, 

διαφορζσ μεταξφ του θκοποιοφ που παίηει το ρόλο ςτο κομμάτι και του παρατθρθτι, που 

βρίςκεται «ζξω» από τθν παραγωγι και δεν είναι επίςθσ από το κεατι τον ίδιο ι τθν ίδια. Σ’ 

αυτό το βιβλίο, ςυμβαίνει ακριβϊσ το αντίκετο: Ο κφριοσ χαρακτιρασ είναι ςυγχρόνωσ ο 

παρατθρθτισ, παραγωγόσ και αποδζκτθσ των πράξεων και ςυναιςκθμάτων. 
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ΣΟ ΠΑΙΔΙ 

 

Ρερπατϊ επίςθσ κάμπουσ. Είναι νωρίσ το πρωί. Ρροχωρϊ ςιγά – ςιγά και αιςκάνομαι 

ςίγουροσ και χαροφμενοσ. 

Καταφζρνω να διακρίνω ζνα κτίςμα που μου φαίνεται παλιό. Φαίνεται χτιςμζνο από πζτρα. 

Ακόμθ και θ ςτζγθ με επίςθσ δφο υδρορροζσ μοιάηει από πζτρα. Θ πρόςοψθ ζχει μεγάλεσ 

μαρμάρινεσ κολϊνεσ. 

Φτάνω ςτο κτίριο και βλζπω μια μεγάλθ μεταλλικι πόρτα, που φαίνεται πολφ βαριά. 

Ξαφνικά από μια πλευρά ξεπετάγονται δφο άγρια ηϊα που μου επιτίκενται. Ευτυχϊσ είναι 

δεμζνα με χοντρζσ αλυςίδεσ που τα ςυγκρατοφν ςε μικρι απόςταςθ από μζνα. 

Δεν μπορϊ να φτάςω ςτθν πόρτα, αποφεφγοντασ τθν επίκεςθ των ηϊων. Ζτςι, επίςθσ 

πετάω φαγθτό. Τα κθρία το καταβροχκίηουν και πζφτουν ναρκωμζνα. 

Ρλθςιάηω τθν πόρτα. Τθν εξετάηω. Δεν βλζπω οφτε ςφρτθ οφτε κάποιο αντικείμενο που να 

μου επιτρζπει να τθν ανοίξω. Ωςτόςο μόλισ τθ ςπρϊχνω ελαφρά, ανοίγει με ζνα μεταλλικό 

ιχο που μοιάηει να ζρχεται από το βάκοσ των αιϊνων. 

Εμφανίηεται επίςθσ χϊροσ πολφ μακρφσ, ελάχιςτα φωτιςμζνοσ. Δεν καταφζρνω να δω το 

βάκοσ. Αριςτερά και δεξιά υπάρχουν μεγάλοι πίνακεσ, που φτάνουν μζχρι το πάτωμα. 

Ζχουν το φψοσ των ανκρϊπων. Κακζνασ παριςτάνει μια διαφορετικι ςκθνι. Στον πρϊτο 

ςτα αριςτερά μου είναι ηωγραφιςμζνοσ επίςθσ άντρασ κακιςμζνοσ πίςω από ζνα τραπζηι, 

πάνω ςτο οποίο υπάρχουν τράπουλεσ, ηάρια και άλλα αντικείμενα για τυχερά παιχνίδια. 

Μζνω να παρατθρϊ το περίεργο καπζλο με το οποίο καλφπτεται το κεφάλι του παίχτθ. 

Δοκιμάηω να αγγίξω τθ ηωγραφιά ςτθ μεριά που είναι το καπζλο, δεν αιςκάνομαι 

αντίςταςθ ςτθν αφι, αντίκετα το χζρι μπαίνει μζςα ςτον πίνακα. Βάηω το ζνα πόδι και μετά 

όλο το ςϊμα μζςα ςτον πίνακα. Ο παίχτθσ ςθκϊνει το χζρι και μου λζει: 

«Ζνα λεπτό, δεν μπορείσ να περάςεισ αν δεν πλθρϊςεισ είςοδο». 

Ψάχνω επίςθσ τςζπεσ, βγάηω μια μικρι ςφαίρα από κρφςταλλο και του τθ δίνω. Ο παίχτθσ 

κάνει μια κίνθςθ αποδοχισ και εγϊ περνάω δίπλα του. 

Βρίςκομαι ςε ζνα λοφνα-παρκ. Είναι νφχτα. Βλζπω παντοφ μθχανικά παιχνίδια γεμάτα φωσ 

και κίνθςθ, αλλά δεν υπάρχει κανείσ. 

Αλλά να που ανακαλφπτω κοντά μου ζνα παιδί καμιά δεκαριά χρονϊν. Ζχει γυριςμζνθ τθν 

πλάτθ. Ρλθςιάηω και όταν γυρίηει να με κοιτάξει αντιλαμβάνομαι ότι είμαι εγϊ όταν ιμουν 

παιδί. (*) 

Το ρωτάω τι κάνει εκεί και αυτό μου λζει κάτι για μια αδικία που του ζχουν κάνει. Αρχίηει 

να κλαίει και εγϊ το παρθγορϊ δίνοντάσ του τθν υπόςχεςθ ότι κα το πάω ςτα παιχνίδια. 

Αυτό επιμζνει για τθν αδικία. Για να καταλάβω λοιπόν αρχίηω να κυμάμαι ποια ιταν θ 

αδικία που υπζφερα ςε εκείνθ τθν θλικία. 

Τϊρα κυμάμαι και χωρίσ να ξζρω πϊσ, καταλαβαίνω ότι μοιάηει μ’ αυτι που υποφζρω 

ςιμερα. Στζκομαι ςκεφτικόσ, αλλά το παιδί ςυνεχίηει να κλαίει.(*) 
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Ζτςι του λζω: «Εντάξει, κα λφςω αυτι τθν αδικία, από τθν οποία μου φαίνεται ότι 

υποφζρω. Γι’ αυτό κα ξεκινιςω να είμαι φιλικόσ με όλουσ εκείνουσ τουσ ανκρϊπουσ που  

μου προκαλοφν αυτι τθν κατάςταςθ». (*) 

Βλζπω ότι το παιδί γελά. Το χαϊδεφω και του λζω ότι κα ξαναςυναντθκοφμε. Με χαιρετά 

και φεφγει πολφ ευχαριςτθμζνο. 

Βγαίνω από το πάρκο, περνϊντασ δίπλα από τον παίχτθ που με κοιτά λοξά. Εκείνθ τθ ςτιγμι 

του αγγίηω το καπζλο του και ο τφποσ μου κλείνει πονθρά το μάτι. 

Βγαίνω από τον πίνακα και βρίςκομαι ξανά ςτον προθγοφμενο μακρφ χϊρο. Μετά βγαίνω 

από τθν πόρτα περπατϊντασ ςιγά. Ζξω τα ηϊα κοιμοφνται. Ρερνϊ δίπλα επίςθσ χωρίσ φόβο. 

Με υποδζχεται μια πολφ όμορφθ μζρα. Γυρίηω πίςω μζςα από επίςθσ ανοιχτοφσ κάμπουσ 

με τθν αίςκθςθ ότι ζχω κατανοιςει μια περίεργθ κατάςταςθ, επίςθσ οποίασ οι ρίηεσ 

βυκίηονται ςε μια απόμακρθ εποχι. (*) 

 

 

Ο ΕΧΘΡΟ 

 

Βρίςκομαι ςτο κζντρο επίςθσ πόλθσ ςε ϊρα αιχμισ. Οχιματα και άνκρωποι κινοφνται 

βιαςτικά. Και εγϊ πθγαίνω βιαςτικά. 

Ξαφνικά όλα παραλφουν. Μόνο εγϊ μπορϊ να κινοφμαι. Αρχίηω λοιπόν να εξετάηω τον 

κόςμο. Σταματάω να παρατθριςω μια γυναίκα και μετά ζναν άντρα. Κάνω βόλτεσ γφρω 

επίςθσ. Επίςθσ μελετϊ από πολφ κοντά. 

Ζπειτα ανεβαίνω ςτο καπό επίςθσ αυτοκινιτου και από κει κοιτάηω γφρω μου. 

Αντιλαμβάνομαι ακόμθ καλφτερα ότι όλα βρίςκονται ςε απόλυτθ ςιωπι. Συλλογίηομαι για 

μια ςτιγμι και καταλαβαίνω ότι οι άνκρωποι, τα οχιματα και όλα τα αντικείμενα είναι ςτθν 

απόλυτθ διάκεςι μου. Αμζςωσ αρχίηω να κάνω αυτό που κζλω. Το κάνω με τζτοιο τρόπο 

και τζτοια μανία που ςε λίγο μζνω εντελϊσ εξαντλθμζνοσ. Τθν ϊρα που ξεκουράηομαι μου 

ζρχονται ςτο μυαλό καινοφργια πράγματα. Ξαναρχίηω λοιπόν να κάνω ό,τι κζλω, χωρίσ 

καμία επιφφλαξθ. 

Μα ποιον βλζπω εκεί; Εκείνον ακριβϊσ με τον οποίο ζχω τόςουσ ανοιχτοφσ λογαριαςμοφσ. 

Ριςτεφω μάλιςτα ότι είναι ο άνκρωποσ που με ζχει βλάψει περιςςότερο ςε όλθ μου τθ 

ηωι… 

Κακϊσ τα πράγματα δεν μποροφν να μείνουν ζτςι, αγγίηω αμζςωσ τον εχκρό μου και 

αντιλαμβάνομαι ότι επανακτά κάποιεσ από επίςθσ κινιςεισ του. Με κοιτάηει με τρόμο και 

αντιλαμβάνεται τθν κατάςταςθ, αλλά είναι παράλυτοσ και απροςτάτευτοσ. Στθ ςυνζχεια 

αρχίηω να του λζω αυτά που κζλω και του υπόςχομαι ότι κα πάρω αμζςωσ εκδίκθςθ. Ξζρω 

ότι τα αιςκάνεται όλα αλλά ότι δεν μπορεί να απαντιςει, γι’ αυτό ξεκινάω να του κυμίηω 

όλεσ τισ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ με ζβλαψε τόςο.(*) 

Ενϊ εγϊ είμαι απαςχολθμζνοσ με τον εχκρό μου, εμφανίηονται διάφοροι άνκρωποι που 

περπατοφν, ςταματοφν μπροςτά επίςθσ και αρχίηουν να του επιτίκενται. Επίςθσ απαντά 
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κλαίγοντασ με λυγμοφσ ότι ζχει μετανιϊςει γι’ αυτό που ζχει κάνει. Ηθτάει ςυγνϊμθ και 

γονατίηει ενϊ οι νεοφερμζνοι ςυνεχίηουν να τον ανακρίνουν.(*) 

Μετά από λίγο δθλϊνουν ότι επίςθσ άνκρωποσ τόςο άτιμοσ δεν μπορεί να ηει και τον 

καταδικάηουν ςε κάνατο. Είναι ζτοιμοι να τον λυντςάρουν, ενϊ το κφμα ηθτά οίκτο. Οπότε 

τον ςυγχωρϊ. Πλοι ςζβονται τθν απόφαςι μου. Μετά θ ομάδα φεφγει ικανοποιθμζνθ. 

Μζνουμε ξανά μόνοι. Επωφελοφμαι τθν κατάςταςθ για να ολοκλθρϊςω τθν εκδίκθςι μου, 

απζναντι ςτθν αυξανόμενθ απελπιςία του. Ζτςι τελειϊνω λζγοντάσ του και κάνοντάσ του 

αυτό που μου φαίνεται ςωςτό.(*) 

Ο ουρανόσ ςκοτεινιάηει απότομα και αρχίηει να βρζχει δυνατά. Κακϊσ εγϊ ψάχνω 

καταφφγιο πίςω από τθν βιτρίνα επίςθσ μαγαηιοφ, παρατθρϊ τθν πόλθ να ξαναπαίρνει ηωι. 

Οι πεηοί τρζχουν, τα οχιματα προχωροφν με προφφλαξθ μζςα ςτθ νεροποντι και τθν 

καταιγίδα. Συνεχείσ κεραυνοί και δυνατζσ βροντζσ ςυμπλθρϊνουν τθ ςκθνι που εγϊ κοιτϊ 

μζςα από τα τηάμια. Αιςκάνομαι εντελϊσ χαλαρωμζνοσ, ςαν άδειοσ μζςα μου ενϊ 

παρακολουκϊ τθ ςκθνι ςχεδόν χωρίσ να ςκζφτομαι. 

Εκείνθ τθ ςτιγμι εμφανίηεται ο εχκρόσ μου ςε αναηιτθςθ καταφυγίου από τθ βροχι. 

Ρλθςιάηει και μου λζει: «Τι τφχθ να είμαςτε μαηί ςε μια τζτοια κατάςταςθ!» Με παρατθρεί 

ντροπαλά. Τον αντιμετωπίηω με ζνα ελαφρφ χτφπθμα, ενϊ εκείνοσ μαηεφει επίςθσ ϊμουσ 

του.(*) 

Μζςα μου αρχίηω να ξαναςκζφτομαι τα προβλιματα του άλλου. Βλζπω επίςθσ δυςκολίεσ 

του, επίςθσ αποτυχίεσ επίςθσ ηωισ του, επίςθσ μεγάλεσ απογοθτεφςεισ του, τθν αδυναμία 

του.(*) 

Αιςκάνομαι τθ μοναξιά επίςθσ επίςθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ που καταφεφγει δίπλα μου, 

μουςκεμζνθ και τρεμάμενθ. Τον βλζπω βρϊμικο, ςε μια κατάςταςθ πακθτικισ 

εγκατάλειψθσ. (*) 

Τότε, ςε μια παρόρμθςθ αλλθλεγγφθσ, του λζω ότι κα τον βοθκιςω. Επίςθσ δεν λζει 

κουβζντα. Χαμθλϊνει το κεφάλι του και κοιτά τα χζρια του. Αντιλαμβάνομαι ότι τα μάτια 

του δακρφηουν.(*) 

Θ βροχι ςταμάτθςε. Βγαίνω ςτο δρόμο και αναπνζω βακιά τον κακαρό αζρα. Αμζςωσ μετά 

απομακρφνομαι από εκείνο το ςθμείο. 

 

 

ΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟ 

 

Στζκομαι όρκιοσ μπροςτά ςε ζνα είδοσ δικαςτθρίου. Θ αίκουςα γεμάτθ από κόςμο, 

παραμζνει ςιωπθλι. Από επίςθσ επίςθσ πλευρζσ βλζπω αυςτθρά πρόςωπα. Σπάηοντασ τθν 

τρομακτικι ζνταςθ που ζχει ςυςςωρευτεί επίςθσ παρευριςκόμενουσ, ο Γραμματζασ 

ιςιϊνοντασ τα γυαλιά του, παίρνει ζνα φφλλο και ανακοινϊνει με επιςθμότθτα: «Αυτό το 

δικαςτιριο καταδικάηει τον κατθγοροφμενο ςτθν ποινι του κανάτου». Αμζςωσ ςτθν 

αίκουςα γίνεται φαςαρία. Άλλοι χειροκροτοφν, ενϊ άλλοι ςφυρίηουν. Καταφζρνω να δω 
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μια γυναίκα που πζφτει λιπόκυμθ. Μετά επίςθσ υπάλλθλοσ κατορκϊνει να επιβάλλει τθ 

ςιωπι. 

Ο Γραμματζασ ρίχνει ςε μζνα το αυςτθρό του βλζμμα κακϊσ με ρωτά: «Ζχετε κάτι να 

πείτε;». Του απαντϊ πωσ ναι. Τότε όλοι γυρίηουν επίςθσ κζςεισ επίςθσ. Zθτϊ ζνα ποτιρι 

νερό και μετά από μερικά λεπτά αντίδραςθσ κάποιοσ μου το προςφζρει. Το φζρνω ςτο 

ςτόμα μου και πίνω μια γουλιά. Συμπλθρϊνω τθν κίνθςι μου με μια θχθρι και μακριά 

γαργάρα. Μετά λζω «Εντάξει, καλά». Κάποιοσ από το δικαςτιριο με επιπλιττει ςκλθρά: 

«Ρϊσ εντάξει, καλά;». Του απαντϊ πωσ ναι, καλά. Για να του το επιβεβαιϊςω του λζω ότι 

το νερό επίςθσ περιοχισ είναι πολφ καλό, ποιοσ κα το ζλεγε ποτζ και δυο – τρεισ επίςθσ 

ευγενικζσ κουβζντεσ… 

Ο Γραμματζασ τελειϊνει το διάβαςμα με αυτά τα λόγια «…κατά ςυνζπεια, θ ποινι κα 

εκτελεςτεί ςιμερα κιόλασ αφινοντάσ τον ςτθν ζρθμο χωρίσ φαγθτό και νερό. Κυρίωσ χωρίσ 

νερό. Είπα». Του λζω με δφναμθ «Ρϊσ δθλαδι… είπα;». Ο Γραμματζασ, ςθκϊνοντασ τα 

φρφδια, επιβεβαιϊνει «Αυτό που είπα, είπα». 

Λίγο μετά βρίςκομαι να ταξιδεφω μζςα ςε ζνα όχθμα ςτθ μζςθ επίςθσ εριμου 

ςυνοδευόμενοσ από δφο πυροςβζςτεσ. Σταματάμε ςε ζνα ςθμείο και επίςθσ από επίςθσ 

μου λζει «Κατζβα». Οπότε κατεβαίνω. Το όχθμα ςτρίβει και επιςτρζφει από εκεί που ιρκε. 

Το βλζπω να γίνεται όλο και πιο μικρό ςιγά – ςιγά επίςθσ απομακρφνεται ανάμεςα επίςθσ 

αμμόλοφουσ. 

Ο ιλιοσ είναι ςτθ δφςθ του αλλά είναι ακόμθ δυνατόσ. Αρχίηω να διψάω πολφ. Βγάηω το 

πουκάμιςο και το βάηω ςτο κεφάλι μου. Μετά κοιτάηω γφρω μου. Ανακαλφπτω εκεί κοντά, 

μια κοιλότθτα επίςθσ πλαγιζσ μερικϊν αμμόλοφων. Ρθγαίνω επίςθσ αυτζσ και καταλιγω να 

κακίςω ςε ζνα μικρό ςκιερό χϊρο, που ςχθματίηεται από τθν κλίςθ του εδάφουσ. Ο αζρασ 

φυςά ςθκϊνοντασ ζνα ςφννεφο άμμου που κρφβει τον ιλιο. Απομακρφνομαι από το 

κοίλωμα από φόβο μιπωσ καφτϊ από τθν άμμο αν ο αζρασ δυναμϊςει. Οι κόκκοι επίςθσ 

άμμου χτυποφν το ςϊμα μου ςαν γυάλινεσ ριπζσ πολυβόλου. Λίγο μετά θ δφναμθ του αζρα 

με ρίχνει κάτω. 

Θ αμμοκφελλα πζραςε. Ο ιλιοσ ζδυςε. Στο λυκόφωσ βλζπω μπροςτά μου ζνα αςπριδερό 

θμιςφαίριο, μεγάλο όςο ζνα κτίριο με πολλοφσ ορόφουσ. Σκζφτομαι ότι πρόκειται για 

αντικατοπτριςμό. Ραρ’ όλα αυτά ςθκϊνομαι και κατευκφνομαι επίςθσ αυτό. Σε μικρι 

απόςταςθ, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οικοδόμθμα είναι φτιαγμζνο από ζνα λαμπερό 

υλικό ςαν να ιταν μεταλλοποιθμζνο πλαςτικό, ίςωσ φουςκωμζνο με ςυμπιεςμζνο αζρα. 

Με υποδζχεται επίςθσ κφριοσ ντυμζνοσ ςφμφωνα με επίςθσ ςυνικειεσ των Βεδουίνων. 

Μπαίνουμε από ζναν ςωλινα ςκεπαςμζνο με χαλιά. Μετακινείται ζνα μεταλλικό ζλαςμα 

και ταυτόχρονα επίςθσ αναηωογονθτικόσ αζρασ με τυλίγει. Βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό του 

οικοδομιματοσ. Ραρατθρϊ ότι όλα είναι αναποδογυριςμζνα. Κα ζλεγα ότι το ταβάνι είναι 

ζνα ίςιο πάτωμα από το οποίο κρζμονται διάφορα αντικείμενα. Στρογγυλά τραπζηια 

τοποκετθμζνα με τα πόδια επίςθσ τα πάνω, νερά που πζφτοντασ ςε πίδακεσ γυρίηουν και 

ξανανεβαίνουν και ανκρϊπινεσ μορφζσ κακιςμζνεσ κι αυτζσ ςτο ταβάνι. Καταλαβαίνοντασ 

τθν ζκπλθξι μου, ο Βεδουίνοσ μου δίνει κάτι γυαλιά, λζγοντασ «Βάλτα!». Υπακοφω και όλα 

γίνονται κανονικά. Μπροςτά μου βλζπω μια μεγάλθ πθγι απ’ όπου ξεπθδά νερό ςε πίδακεσ 
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και μετά ξαναπζφτει. Υπάρχουν τραπζηια και διάφορα αντικείμενα εξαιρετικά 

ςυνδυαςμζνα ςε χρϊμα και ςχιμα. 

Ο Γραμματζασ με πλθςιάηει περπατϊντασ ςτα τζςςερα. Λζει ότι αιςκάνεται τρομερι 

ναυτία. Του εξθγϊ ότι βλζπει ανάποδα τθν αλικεια και ότι πρζπει να βγάλει τα γυαλιά του. 

Το κάνει, ςθκϊνεται με ζναν αναςτεναγμό ανακοφφιςθσ και λζει: «Ρραγματικά τϊρα πάνε 

όλα καλά μόνο που είμαι λίγο μφωπασ». Ρροςκζτει ότι με ζψαχνε για να μου εξθγιςει ότι 

εγϊ δεν είμαι ο άνκρωποσ που ζπρεπε να δικαςτεί, ότι ζγινε μια κλιβερι ςφγχυςθ. Αμζςωσ 

μετά βγαίνει από μια πλαϊνι πόρτα. 

Κάνοντασ μερικά βιματα ςυναντϊ μια ομάδα ανκρϊπων που κάκονται ςε κφκλο πάνω ςε 

μαξιλάρια. Είναι μεγάλοι ςε θλικία, άνδρεσ και γυναίκεσ που μοιάηουν να ανικουν ςε 

επίςθσ φυλζσ και είναι ντυμζνοι με διάφορεσ ενδυμαςίεσ. Πλοι ζχουν πολφ ωραία 

πρόςωπα. Κάκε φορά που κάποιοσ ανοίγει το ςτόμα, απ’ αυτό βγαίνουν ιχοι που μοιάηουν 

να προζρχονται από μακρινά γρανάηια από πελϊριεσ μθχανζσ, από τεράςτια ρολόγια. 

Μοιάηουν οι φωνζσ επίςθσ ςαν διακεκομμζνοι ιχοι τρζνων, ςαν το τρίξιμο των βράχων, ςαν 

τθν αποκόλλθςθ των παγόβουνων, το ρυκμικό βρυχθκμό των θφαιςτείων, τον κοφτό ιχο 

επίςθσ ευγενικισ βροχισ, το υπόκωφο χτφπθμα των καρδιϊν, τθ μθχανι, το μυ, τθ ηωι και 

…όλα αυτά ακοφγονται αρμονικά και τζλεια, επίςθσ ςε μια καλά ςυντονιςμζνθ ορχιςτρα. 

Ο Βεδουίνοσ μου δίνει ακουςτικά λζγοντασ: «Βάλε τα, είναι μεταφραςτζσ». Τα βάηω ςτα 

αφτιά μου και ακοφω κακαρά μια ανκρϊπινθ φωνι. Καταλαβαίνω ότι είναι θ ίδια 

ςυμφωνία επίςθσ από επίςθσ θλικιωμζνουσ μεταφραςμζνθ για το πρωτόγονο αφτί μου. 

Τϊρα όταν ανοιγοκλείνει το ςτόμα ακοφω: «…είμαςτε οι ϊρεσ, είμαςτε τα λεπτά, είμαςτε 

τα δευτερόλεπτα… είμαςτε οι διαφορετικζσ μορφζσ του χρόνου. Κακϊσ με ςζνα ζγινε ζνα 

λάκοσ, κα ςου δϊςουμε λοιπόν τθν ευκαιρία να ξαναρχίςεισ τθ ηωι ςου. Από ποφ κα 

ικελεσ να τθν ξαναξεκινιςεισ; Μςωσ από τθ γζννθςι ςου… Μςωσ μια ςτιγμι πριν τθν πρϊτθ 

αποτυχία. Σκζψου».(*) 

Ζψαξα να βρω τθ ςτιγμι ςτθν οποία ο ζλεγχοσ επίςθσ ηωισ μου ξζφυγε από τα χζρια μου. 

Το εξθγϊ ςτον θλικιωμζνο. (*) 

«Ρολφ καλά», λζει επίςθσ, «και τι κα κάνεισ, αν γυρίςεισ εκείνθ τθ ςτιγμι για να πάρεισ μια 

διαφορετικι κατεφκυνςθ; Αναλογίςου ότι δεν κα κυμάςαι αυτό που κα γίνει μετά». «Μζνει 

μια άλλθ πικανότθτα», προςκζτει. «Μπορείσ να γυρίςεισ τθ ςτιγμι του πιο μεγάλου 

λάκουσ επίςθσ ηωισ ςου και χωρίσ να αλλάξεισ τα γεγονότα να αλλάξεισ ωςτόςο το νόθμά 

επίςθσ. Με αυτόν τον τρόπο κα μπορζςεισ να κάνεισ μια καινοφργια ηωι». 

Τθ ςτιγμι που ο θλικιωμζνοσ ςιωπά, βλζπω ότι όλα τριγφρω μου αντιςτρζφονται ςε 

χρϊματα και φωσ, ςαν όλα να μετατρζπονται ςτο αρνθτικό μιασ κινθματογραφικισ 

ταινίασ… μζχρι που όλα επιςτρζφουν ςτθ φυςικι επίςθσ κατάςταςθ. Τότε βρίςκομαι ςτθ 

ςτιγμι του μεγάλου λάκουσ επίςθσ ηωισ μου.(*) 

Είμαι ζτοιμοσ να κάνω το λάκοσ. Αλλά γιατί είμαι υποχρεωμζνοσ να το κάνω; (*) 

Δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντεσ που επθρεάηουν και που εγϊ δεν κζλω να επίςθσ δω; Σε τι 

οφείλεται το βαςικό λάκοσ ςτθ ηωι μου; Τι κα ζπρεπε να κάνω διαφορετικά; Αν δεν κάνω 

αυτό το λάκοσ κα αλλάξει το ςχιμα επίςθσ ηωισ μου; Και κα είναι χειρότερθ ι καλφτερθ; 

(*) 



11 

 

Ρροςπακϊ να καταλάβω ότι οι περιςτάςεισ που δρουν δεν μποροφν να αλλάξουν και τα 

δζχομαι όλα ςαν να ιταν ζνα ατφχθμα επίςθσ φφςθσ, επίςθσ επίςθσ ςειςμόσ ι ζνα ποτάμι 

που, ςπάηοντασ το φράγμα, καταςτρζφει τθ δουλειά και το ςπίτι των ανκρϊπων. (*) 

Ρροςπακϊ να δεχτϊ το γεγονόσ, ότι ςτα ατυχιματα δεν υπάρχουν ζνοχοι. Οφτε θ αδυναμία 

μου, οφτε οι υπερβολζσ μου, οφτε οι προκζςεισ των άλλων μποροφν να μεταβλθκοφν ς’ 

αυτι τθν περίπτωςθ. (*) 

Ξζρω ότι αν τϊρα δεν ςυμφιλιωκϊ, θ απογοιτευςθ κα ςυνεχίςει να παραςφρει τθ 

μελλοντικι μου ηωι. Λοιπόν, με όλο μου το είναι, ςυγχωρϊ επίςθσ επίςθσ και τον εαυτό 

μου. Ραραδζχομαι ότι αυτό που ςυνζβθ ξεφεφγει από τον ζλεγχό μου και τον ζλεγχο των 

άλλων. (*) 

Θ ςκθνι αρχίηει να χάνεται, αντιςτρζφοντασ επίςθσ φωτοςκιάςεισ, επίςθσ ςε ζνα αρνθτικό 

φωτογραφίασ. Ταυτόχρονα ακοφω μια φωνι που μου λζει: «Αν μπορείσ να ςυμφιλιωκείσ 

με το πιο μεγάλο λάκοσ επίςθσ ηωισ ςου, θ απογοιτευςι ςου κα πεκάνει και κα μπορζςεισ 

να αλλάξεισ το Ρεπρωμζνο ςου…».  

Είμαι όρκιοσ ςτθ μζςθ επίςθσ εριμου. Βλζπω να πλθςιάηει ζνα όχθμα. Του φωνάηω: 

«Ταξί!». Λίγο μετά κάκομαι άνετα ςτα πίςω κακίςματα. Κοιτάω τον οδθγό που είναι 

ντυμζνοσ πυροςβζςτθσ και του λζω: «Ριγαινζ με ςπίτι… χωρίσ βιαςφνθ, ζτςι κα ζχω το 

χρόνο να αλλάξω ροφχα». Σκζφτομαι: «Ροιοσ δεν υπζφερε πάνω από ζνα ατφχθμα ςτθ 

διάρκεια επίςθσ ηωισ του;». 

 

 

Θ ΝΟΣΑΛΓΙΑ 

 

Τα χρωματιςτά φϊτα αςτράφτουν ςτο ρυκμό επίςθσ μουςικισ. Ζχω μπροςτά μου τον 

άνκρωπο που ιταν θ μεγάλθ μου αγάπθ. Χορεφουμε αργά και κάκε αςτραπι του φωτόσ 

μου φανερϊνει μια λεπτομζρεια του προςϊπου του ι του κορμιοφ του. (*) 

Τι απζτυχε μεταξφ επίςθσ; Μςωσ ιταν το χριμα.(*) 

Μςωσ εκείνεσ οι επίςθσ ςχζςεισ. (*) 

Μςωσ διαφορετικζσ προςδοκίεσ. (*) 

Μςωσ θ μοίρα, ι κάτι το ίδιο δφςκολο να προςδιοριςτεί. (*) 

Χορεφω αργά, αλλά τϊρα με τον άνκρωπο που ιταν θ άλλθ μου μεγάλθ αγάπθ. Κάκε 

αςτραπι μου φανερϊνει μια λεπτομζρεια του προςϊπου του ι του κορμιοφ του. (*) 

Τι απζτυχε μεταξφ επίςθσ; Μςωσ ιταν το χριμα.(*) 

Μςωσ εκείνεσ οι επίςθσ ςχζςεισ. (*) 

Μςωσ διαφορετικζσ προςδοκίεσ. (*) 

Μςωσ θ μοίρα, ι κάτι το ίδιο δφςκολο να προςδιοριςτεί. (*) 
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Εγϊ ςε ςυγχωρϊ και με ςυγχωρϊ, γιατί αν ο κόςμοσ χορεφει γφρω επίςθσ και μεισ 

χορεφουμε, τι μποροφμε να κάνουμε για επίςθσ ιςχυρζσ υποςχζςεισ που ιταν πεταλοφδεσ 

με χρϊματα που άλλαηαν. 

Ξεχωρίηω και κρατϊ το καλό και το ωραίο του χκεσ με ςζνα. (*) 

Και με ςζνα. (*) 

Και με όλουσ εκείνουσ με επίςθσ οποίουσ κάμπωςαν τα μάτια μου. (*) 

Α, ναι! Θ τιμωρία, θ υποψία, θ εγκατάλειψθ, θ ατζλειωτθ κλίψθ και οι πλθγζσ του εγωιςμοφ 

είναι θ πρόφαςθ. Ρόςο μικρά φαίνονται πλάι ς’ ζνα εφκραυςτο βλζμμα. Γιατί τα μεγάλα 

δεινά που κυμάμαι είναι λάκθ του χοροφ κι όχι ο επίςθσ ο χορόσ. 

Σε ςζνα οφείλω το γλυκό χαμόγελο. Και ςε ςζνα τον ψίκυρο. Και ςε όλουσ οφείλω τθν 

ελπίδα μιασ αιϊνιασ αγάπθσ. Μζνω ιςυχοσ με το χτεσ που νιϊκω ςιμερα παρόν. Θ καρδιά 

μου είναι ανοιχτι ςτθ κφμθςθ των ωραίων ςτιγμϊν. (*) 

 

 

ΣΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΗΕΤΓΑΡΙ 

 

Ρερπατϊντασ ς’ ζναν ανοιχτό χϊρο, προοριςμζνο για βιομθχανικά εκκζματα, βλζπω 

υπόςτεγα και μθχανοςτάςια. Εκεί βρίςκονται πολλά παιδιά για τα οποία προορίηονται 

μθχανικά παιχνίδια υψθλισ τεχνολογίασ. 

Ρλθςιάηω ς’ ζναν γίγαντα καταςκευαςμζνο από ςτζρεο υλικό. Είναι όρκιοσ. Ζχει ζνα 

μεγάλο κεφάλι ηωγραφιςμζνο με ηωθρά χρϊματα. Μια ςκάλα φτάνει μζχρι το ςτόμα του. 

Απ’ αυτιν ςκαρφαλϊνουν τα παιδιά μζχρι τθ μεγάλθ κοιλότθτα του ςτόματοσ, και όταν 

κάποιο μπαίνει, το ςτόμα κλείνει γλυκά. Μετά από λίγο το παιδί βγαίνει από το πίςω μζροσ 

του γίγαντα γλιςτρϊντασ πάνω ςε μια τςουλικρα που καταλιγει ςτθν άμμο. Ζνα-ζνα τα 

παιδιά ςυνεχίηουν να μπαίνουν και να βγαίνουν ςυνοδευόμενα από τθ μουςικι, που 

βγαίνει από το γίγαντα: 

«Ο Γαργαντοφα καταβροχκίηει τα παιδιά με πολλι προςοχι, χωρίσ να επίςθσ κάνει κακό, 

χόπλα, χόπλα, με πολλι προςοχι, χωρίσ να επίςθσ κάνει κακό!». 

Αποφαςίηω ν’ ανζβω τθ ςκαλίτςα και μπαίνοντασ ςτο τεράςτιο ςτόμα βρίςκω ζναν κυρωρό 

που μου λζει: «τα παιδιά ςυνεχίηουν από τθν τςουλικρα και οι μεγάλοι από το αςανςζρ». 

Ενϊ ο κυρωρόσ ςυνεχίηει να μου δίνει εξθγιςεισ, κατεβαίνουμε διαμζςου επίςθσ 

διαφανοφσ ςωλινα. Σε κάποια ςτιγμι του λζω ότι πρζπει να βριςκόμαςτε ςτο φψοσ του 

εδάφουσ. Αλλά εκείνοσ μου εξθγεί ότι μόλισ περάςαμε τον οιςοφάγο, μιασ και το υπόλοιπο 

ςϊμα του γίγαντα είναι κάτω από τθ γθ, αντίκετα με τον παιδικό γίγαντα που βρίςκεται 

επίςθσ ςτθν επιφάνεια. «Ναι, υπάρχουν δφο γαργαντοφα ςε ζναν –μου λζει- εκείνοσ των 

παιδιϊν κι εκείνοσ των μεγάλων. Βριςκόμαςτε πολλά μζτρα κάτω από το ζδαφοσ. Μόλισ 

περάςαμε το διάφραγμα κι ζτςι ςφντομα κα φτάςουμε ς’ ζνα πολφ ςυμπακθτικό ςθμείο. 

Κοιτάξτε, τϊρα που ανοίγει θ πόρτα του αςανςζρ, επίςθσ παρουςιάηεται το ςτομάχι… 
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κζλετε να κατεβείτε εδϊ; Επίςθσ βλζπετε είναι ζνα μοντζρνο εςτιατόριο ςτο οποίο 

ςερβίρονται ςυνταγζσ από κάκε μζροσ του κόςμου». 

Λζω ςτο κυρωρό ότι είμαι περίεργοσ να δω το υπόλοιπο ςϊμα. Ζτςι, ςυνεχίηουμε να 

κατεβαίνουμε. «Τϊρα πια βριςκόμαςτε ςτο κάτω μζροσ επίςθσ κοιλιάσ», αναγγζλλει ο 

ςυνομιλθτισ μου ενϊ ανοίγει τθν πόρτα. «Θ διακόςμθςθ είναι πολφ αυκεντικι. Οι τοίχοι με 

χρϊματα που αλλάηουν αποχρϊςεισ είναι ςπθλιζσ διακοςμθμζνεσ με φινζτςα. Θ κεντρικι 

φωτιά ςτθ μζςθ του ςαλονιοφ είναι θ γεννιτρια, που δίνει ενζργεια ς’ όλο τον γίγαντα. Τα 

κακίςματα χρθςιμεφουν για να ξεκουράηεται ο επιςκζπτθσ, και οι κολϊνεσ, ςκορπιςμζνεσ 

ςε διάφορα ςθμεία επιτρζπουν να παίξει κανείσ κρυφτό… μπορεί κανείσ να εμφανίηεται και 

να εξαφανίηεται πίςω απ’ αυτζσ. Και το παιχνίδι είναι ακόμθ πιο ωραίο αν είναι πολλοί οι 

επιςκζπτεσ που ςυμμετζχουν. Καλά, επίςθσ αφινω εδϊ, αν το κζλετε. Φτάνει να 

πλθςιάςετε ςτθν είςοδο του αςανςζρ για να ανοίξει θ πόρτα και να μπορείτε να γυρίςετε 

ςτθν επιφάνεια. Πλα είναι αυτόματα… ζνα καφμα, δεν επίςθσ φαίνεται;». 

Θ πόρτα κλείνει και μζνω μόνοσ ς’ εκείνο το χϊρο. 

Μου φαίνεται ότι βρίςκομαι μζςα ςτθ κάλαςςα. Ζνα μεγάλο ψάρι περνάει από μζςα μου, 

και καταλαβαίνω ότι τα κοράλλια, τα φφκια και τα διάφορα ηωντανά είδθ που βλζπω είναι 

τριςδιάςτατεσ προβολζσ που δίνουν ζνα εκπλθκτικά ρεαλιςτικό αποτζλεςμα. Κάκομαι για 

να παρακολουκιςω χωρίσ βιαςφνθ αυτό το χαλαρωτικό κζαμα. Ξαφνικά, βλζπω απ’ τθν 

κεντρικι φωτιά να βγαίνει μια ανκρϊπινθ φιγοφρα με το πρόςωπο καλυμμζνο. Με 

πλθςιάηει αργά. Κρατϊντασ μια μικρι απόςταςθ από μζνα, λζει: «Καλθμζρα, είμαι μια 

ολογραφία. Οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ ψάχνουν να ανακαλφψουν ςε μζνα, το ιδανικό 

επίςθσ ηευγάρι. Είμαι προγραμματιςμζνθ να δεχτϊ τθν όψθ που επικυμείτε, αλλά ποια 

είναι αυτι θ όψθ; Δεν μπορϊ να κάνω τίποτε χωρίσ μια μικρι προςπάκεια από τθν πλευρά 

επίςθσ. Αν δοκιμάςετε τα εγκεφαλικά επίςθσ κφματα κα αποκωδικοποιθκοφν, κα 

διερευνθκοφν, κα μεταδοκοφν και κα ξανακωδικοποιθκοφν ςτον κεντρικό κομπιοφτερ, ο 

οποίοσ με τθ ςειρά του κα τα αναςυνκζςει κατά τρόπο ϊςτε να μου επιτραπεί να 

ςκιαγραφιςω τθν ταυτότθτά μου». Και τϊρα τι κάνω; -τθ ρωτϊ. 

«Επίςθσ παρακαλϊ –εξθγεί- να ςυνεχίςετε με τθν εξισ ςειρά: ςκεφτείτε τα κοινά ςτοιχεία 

που ζχουν όλα τα πρόςωπα με τα οποία δεκικατε ςυναιςκθματικά. Μθ ςκεφτείτε μόνο το 

ςϊμα ι το πρόςωπο, αλλά και επίςθσ χαρακτιρεσ. Για παράδειγμα: ιταν προςτατευτικά ι 

αντίκετα επίςθσ ενζπνεαν τθν ανάγκθ να επίςθσ παρζχετε προςταςία;» (*) 

«Ιταν καρραλζα, ντροπαλά, φιλόδοξα, δόλια, ονειροπόλα, ι ίςωσ ςκλθρά;» (*) 

«Και τϊρα τι κοινό δυςάρεςτο, αξιόμεμπτο ι αρνθτικό ςτοιχείο είχαν;» (*) 

«Ροια ιταν τα κετικά επίςθσ ςτοιχεία;» (*) 

«Σε ποιο ςθμείο ζμοιαηε θ αρχι αυτϊν των ςχζςεων;» (*) 

«Σε ποιο ςθμείο ζμοιαηε το τζλοσ;» (*) 

«Ρροςπακιςτε να κυμθκείτε με ποια πρόςωπα επικυμιςατε να ζχετε μια ςχζςθ χωρίσ να 

τα καταφζρετε και γιατί δεν το καταφζρατε». (*) 

«Τϊρα προςοχι, κα αρχίςω να παίρνω επίςθσ μορφζσ που επικυμείτε. Υποδείξτε μου κι 

εγϊ κα επίςθσ υιοκετιςω τζλεια. Είμαι ζτοιμθ, λοιπόν ςκεφτείτε: πϊσ πρζπει να 
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περπατιςω; Ρϊσ είμαι ντυμζνθ; Τι ακριβϊσ κάνω; Ρϊσ μιλάω; Σε ποιο ςθμείο είμαςτε και τι 

κάνουμε;» 

«Κοίτα το πρόςωπό μου, ζτςι επίςθσ είναι!» (*) 

«Κοίτα ςτο βάκοσ των ματιϊν μου, γιατί ζπαψα πια να είμαι μια προβολι, για να 

μεταβλθκϊ ςε κάτι το αλθκινό… Κοίτα ςτο βάκοσ των ματιϊν μου και πεσ μου γλυκά τι 

βλζπεισ ς’ αυτά» (*) 

Σθκϊνομαι ν’ αγγίξω τθ φιγοφρα αλλά μου ξεφεφγει, εξαφανιηόμενθ πίςω από μια κολϊνα. 

Πταν φτάνω εκεί αντιλαμβάνομαι ότι διαλφκθκε. Αιςκάνομαι επίςθσ ζνα χζρι που ακουμπά 

γλυκά ςτον ϊμο μου, ενϊ κάποιοσ μου λζει: «Μθν κοιτάσ πίςω. Ρρζπει να είναι αρκετό για 

ςζνα το να ξζρεισ ότι ιμαςταν πολφ κοντά ο επίςθσ ςτον άλλο και ότι χάρθ ς’ αυτό οι 

αναηθτιςεισ ςου μποροφν να ξεκακαριςτοφν…». Τθ ςτιγμι που τελειϊνει θ φράςθ γυρίηω 

για να δω ποιοσ βρίςκεται πλάι μου, αλλά αντιλαμβάνομαι μόνο μια ςκιά που φεφγει. Θ 

κεντρικι φωτιά τρίηει και θ λάμψθ επίςθσ δυναμϊνει και με τυφλϊνει. 

Καταλαβαίνω ότι θ ςκθνογραφία και οι προβολζσ δθμιοφργθςαν το κατάλλθλο περιβάλλον 

για να πάρει ςχιμα θ ιδανικι εικόνα. Αυτι θ εικόνα που βρίςκεται μζςα μου και που 

ζφταςε μζχρι να μ’ αγγίξει, αλλά που για μια ακατανόθτθ ανυπομονθςία εξαφανίςτθκε 

μζςα από τα δάχτυλά μου. Ξζρω ότι βρζκθκε κοντά μου κι αυτό μου φτάνει. 

Αντιλαμβάνομαι ότι ο κεντρικόσ κομπιοφτερ δεν μπόρεςε να προβάλλει μια απτι εικόνα, 

επίςθσ εκείνθ που αιςκάνκθκα ςτον ϊμο μου… 

Φτάνω ςτθν είςοδο του αςανςζρ. Θ πόρτα ανοίγει και τότε ακοφω ζνα παιδικό τραγοφδι. 

«Ο Γαργαντοφα καταβροχκίηει επίςθσ μεγάλουσ με πολλι προςοχι χωρίσ να επίςθσ κάνει 

κακό χόπλα, χόπλα, με πολλι προςοχι χωρίσ να επίςθσ κάνει κακό!». 

 

 

Θ ΜΝΘΙΚΑΚΙΑ 

 

Είναι νφχτα. Βρίςκομαι ςε μια αρχαία πόλθ, που τθ διαςχίηουν κανάλια που κυλοφν κάτω 

από φκαρμζνεσ γζφυρεσ. Ακουμπιςμζνοσ ςτο κιγκλίδωμα μιασ γζφυρασ, κοιτάηω τθν αργι 

κίνθςθ μιασ υγρισ, κολισ μάηασ από κάτω μου. Μζςα από τθν ομίχλθ, καταφζρνω να 

διακρίνω μια ομάδα ανκρϊπων πάνω ςε μια άλλθ γζφυρα. Μςα-ίςα που ακοφω τα μουςικά 

όργανα που ςυνοδεφουν λυπθτερά παράφωνεσ φωνζσ. Μακρινοί χτφποι από καμπάνεσ 

φτάνουν ςτα αφτιά μου ςαν διαπεραςτικά κφματα κρινου. 

Οι άνκρωποι ζφυγαν, οι καμπάνεσ ςταμάτθςαν. Σε ζνα διαγϊνιο ςτενό δρομάκι, λάμπεσ 

νζον εκπζμπουν ζνα αςκενικό φωσ.  

Ξαναρχίηω το περπάτθμα ειςχωρϊντασ ςτθν ομίχλθ. Αφοφ τριγυρίηω άςκοπα ανάμεςα ςε 

ςοκάκια και γζφυρεσ, φτάνω ςε μια παλιά τετράγωνθ πλακόςτρωτθ πλατεία. Φαίνεται 

άδεια. Το ζδαφοσ με οδθγεί ςε μια άκρθ τθσ που είναι ςκεπαςμζνθ από λιμνάηοντα νερά. 
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Μια βάρκα, που μοιάηει με βαγόνι, με περιμζνει εκεί μπροςτά. Αλλά για ανζβω, πρζπει να 

περάςω ανάμεςα από δφο μακριζσ ςειρζσ γυναικϊν. Είναι ντυμζνεσ με μαφρουσ χιτϊνεσ και 

κρατοφν ψθλά δαυλοφσ. Κακϊσ περνϊ, λζνε ςε χορωδία: 

«Ω κάνατε, που θ χωρίσ όρια αυτοκρατορία ςου 

φτάνει τουσ ηωντανοφσ όπου κι αν βρίςκονται, 

Από ςζνα εξαρτάται θ διάρκεια που μασ παραχωρείται να ηιςουμε. 

Ο αιϊνιοσ φπνοσ ςου εκμθδενίηει τα πλικθ, 

αφοφ κανείσ δε γλιτϊνει από το δυνατό χτφπθμά ςου. 

Εςφ μόνο ζχεισ τθν κρίςθ που ακωϊνει, 

Και δεν υπάρχει τζχνθ που να μπορεί να αντιςτακεί ςτθν ορμι ςου. 

Οφτε ικεςία που να μπορεί να αναιρζςει το ςχζδιό ςου». 

Ζνασ βαρκάρθσ με βοθκά να ανζβω ςτθ βάρκα κι ζπειτα ςτζκεται όρκιοσ πίςω μου. 

Βολεφομαι ςε μία ευρφχωρθ κζςθ. Αντιλαμβάνομαι ότι ανυψωνόμαςτε μζχρι να 

αποκολλθκοφμε απαλά από το νερό. Σε εκείνο το ςθμείο αρχίηουμε να μετακινοφμαςτε, 

αιωροφμενοι πάνω από μία ανοιχτι κι ακίνθτθ κάλαςςα, που μοιάηει με απζραντο 

κακρζφτθ που αντανακλά το φεγγάρι. 

Φτάςαμε ςε ζνα νθςί. Το φωσ τθσ νφχτασ μου επιτρζπει να δω μια μακριά δενδροςτοιχία 

από κυπαρίςςια. Θ βάρκα ακουμπά ςτο νερό με κάποιο μικρό κοφνθμα. Κατεβαίνω ενϊ ο 

βαρκάρθσ παραμζνει απακισ. 

Ρροχωρϊ ευκεία ανάμεςα από τα δζντρα όπου ο αζρασ ςφυρίηει. Νιϊκω ότι με 

παρακολουκοφν. Ζχω τθν αίςκθςθ ότι κάτι ι κάποιοσ είναι κρυμμζνοσ μπροςτά. Σταματϊ. 

Ρίςω από ζνα δζντρο, μια ςκιά με καλεί με αργζσ χειρονομίεσ. Κατευκφνομαι προσ αυτιν κι 

όταν φτάνω κοντά μια βαριά αναπνοι, ςαν πνοι κανάτου, με χτυπά ςτο πρόςωπο. 

«Βοικθςζ με», μουρμουρίηει, «ξζρω ότι ιρκεσ να με ελευκερϊςεισ από αυτιν τθ 

μπερδεμζνθ φυλακι. Μόνο εςφ μπορείσ να το κάνεισ… Βοικθςζ με!». 

Θ ςκιά εξθγεί ότι είναι εκείνο το πρόςωπο για το οποίο μνθςικακϊ βακιά. (*) 

Και ςα να μάντεψε τθ ςκζψθ μου προςκζτει: «Δεν ζχει ςθμαςία αν εκείνοσ με τον οποίο 

ςυνδζεςαι με τθν πιο βακιά μνθςικακία ζχει πεκάνει ι βρίςκεται ςτθ ηωι. Θ κυριαρχία τθσ 

ςκοτεινισ ανάμνθςθσ δε γνωρίηει όρια». 

Και ςυνεχίηει: «Και είναι αδιάφορο αν το μίςοσ και θ επικυμία εκδίκθςθσ ζχουν ριηϊςει 

ςτθν καρδιά ςου από τθν παιδικι ςου θλικία ι ξεκίνθςαν μόλισ χκεσ. Εδϊ ο χρόνοσ είναι 

ακίνθτοσ. Γι’ αυτό πάντα παραμονεφουμε ςτισ ςκιζσ ζτοιμοι να παρουςιαςτοφμε ξανά μόλισ 

παρουςιαςτεί θ ευκαιρία, μεταμορφωμζνοι ςτουσ διάφορουσ φόβουσ ςου. Κι αυτοί οι 

φόβοι είναι θ εκδίκθςι μασ για το φαρμάκι που πρζπει να καταπίνουμε ςυνεχϊσ». 

Ενϊ ρωτάω το ςκοτεινό πρόςωπο τι πρζπει να κάνω, μια αχτίδα του φεγγαρόφωτου 

φωτίηει αδφναμα το ςκεπαςμζνο με ζνα μαντιλι κεφάλι του. Ζπειτα, το φάνταςμα 

φανερϊνεται κακαρά κι εγϊ αναγνωρίηω ς’ αυτό τον άνκρωπο που μου άνοιξε τθν πιο 

μεγάλθ μου πλθγι. (*) 

Λζω ςτο φάνταςμα τα πάντα για τθ μνθςικακία μου. Του λζω πράγματα που δε κα ζλεγα ςε 

κανζναν, του μιλάω με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ειλικρίνεια. (*) 
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Μου ηθτά να ξαναςκεφτϊ το πρόβλθμα, να του εξθγιςω ό,τι είναι ςθμαντικό, ακόμθ κι τα 

λόγια μου καταλιξουν υβριςτικά. Μου τονίηει να μθ διςτάςω να εκφράςω τθν πικρία που 

νιϊκω, γιατί διαφορετικά κα μείνει φυλακιςμζνο για πάντα. Ακολουκϊ τισ οδθγίεσ του. (*) 

Το φάνταςμα μου δείχνει μια μεγάλθ αλυςίδα που το δζνει ςε ζνα κυπαρίςςι. Τθ ςπάω 

χωρίσ διςταγμό, με ζνα χτφπθμα ακριβείασ. Τότε, το μαντιλι πζφτει ςτο ζδαφοσ άδειο, ενϊ 

θ ςκιά εξαφανίηεται ςτον αζρα και θ φωνι απομακρφνεται ςτα φψθ, επαναλαμβάνοντασ 

λζξεισ ιδθ γνωςτζσ «Ρρζπει να φφγω. Το φωσ τθσ πυγολαμπίδασ ςβινει, που ςθμαίνει ότι θ 

αυγι πλθςιάηει. Αντίο, αντίο. Να με κυμάςαι!». 

Καταλαβαίνοντασ ότι ςε λίγθ ϊρα κα χαράξει, κάνω μεταβολι για να επιςτρζψω ςτθ βάρκα 

αλλά πρϊτα μαηεφω το μαντιλι που είναι πεςμζνο ςτα πόδια μου. Το ρίχνω ςτουσ ϊμουσ 

μου και ανοίγω το βιμα μου. Ενϊ περπατϊ, διάφορεσ φευγαλζεσ ςκιζσ με ρωτάνε αν 

κάποια μζρα κα επιςτρζψω για να ελευκερϊςω κι άλλεσ μνθςικακίεσ.  

Κακϊσ πλθςιάηω τθ κάλαςςα, βλζπω μια ομάδα γυναικϊν ντυμζνεσ με λευκοφσ χιτϊνεσ. 

Κάκε μία κρατάει ψθλά ζναν δαυλό. Μόλισ φτάνω ςτθ βάρκα δίνω το μαντιλι ςτο βαρκάρθ. 

Εκείνοσ με τθ ςειρά του, το παραδίδει ςτισ γυναίκεσ. Μια απ’ αυτζσ του βάηει φωτιά. Το 

μαντιλι καίγεται και χάνεται γριγορα χωρίσ να αφιςει ίχνοσ ςτάχτθσ. Εκείνθ τθ ςτιγμι 

αιςκάνομαι μια μεγάλθ ανακοφφιςθ, είναι ςα να ζχω ςυγχωριςει με όλθ μου τθν καρδιά 

ζνα πολφ μεγάλθ ςφάλμα. (*) 

Ανεβαίνω ςτθ βάρκα, που τϊρα ζχει τθ μορφι ενόσ μοντζρνου ταχφπλοου. Ενϊ 

απομακρυνόμαςτε από τθν ακτι, χωρίσ να ανάψουμε ακόμθ τθ μθχανι, ακοφω το χορό των 

γυναικϊν που λζει: 

«Εςφ ζχεισ τθ δφναμθ να μασ ξυπνιςεισ τθ λικθ μασ, 

ενϊνοντασ τθν καρδιά με το νου, 

ελευκερϊνοντασ το μυαλό από το κενό, 

απομακρφνοντασ από το εςωτερικό βλζμμα το ςκοτάδι και τθ λθςμονιά. 

Ζλα, δφναμθ που ευεργετείσ: Αλθκινι ανάμνθςθ 

που οδθγείσ τθ ηωι προσ το πραγματικό τθσ νόθμα». 

Θ μθχανι ξεκινά τθ ςτιγμι που ο ιλιοσ ανατζλλει ςτο καλάςςιο ορίηοντα. Κοιτάηω το νεαρό 

οδθγό κακϊσ το ταχφπλοο επιταχφνει. Το πρόςωπό του, δυνατό και ιρεμο, χαμογελά 

κοιτϊντασ τθ κάλαςςα. 

Τϊρα πλθςιάηουμε τθν πόλθ με μεγάλθ ταχφτθτα, χοροπθδϊντασ πάνω ςτα ανάλαφρα 

κφματα. Οι πρϊτεσ αχτίδεσ του ιλιου χρυςϊνουν τισ περιφανεσ ςκεπζσ τθσ πόλθσ, ενϊ 

γφρω μασ φτερουγίηουν χαροφμενα ςμινθ περιςτεριϊν. (*) 

 

 

Θ ΠΡΟΣΑΣΙΔΑ ΣΘ ΗΩΘ 

 

Επιπλζω ανάςκελα ςτα νερά μιασ λίμνθσ. Θ κερμοκραςία είναι πολφ ευχάριςτθ. Χωρίσ 

προςπάκεια βλζπω και επίςθσ δφο πλευρζσ του κορμιοφ μου, ανακαλφπτοντασ ότι το νερό 

είναι τόςο κρυςτάλλινο που μου επιτρζπει να δω τον βυκό. 
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Ο ουρανόσ είναι φωτεινόσ γαλάηιοσ. Ρολφ κοντά υπάρχει μια παραλία με ψιλι και ςχεδόν 

άςπρθ άμμο. Είναι επίςθσ κόλποσ ςτον οποίο τα νερά επίςθσ κάλαςςασ πλθςιάηουν χωρίσ 

κφματα. 

Αιςκάνομαι το ςϊμα μου να επιπλζει γλυκά και να χαλαρϊνει όλο και πιο πολφ, 

προςφζροντάσ μου μια εκπλθκτικι αίςκθςθ ευεξίασ. 

Κάποια ςτιγμι, γυρίηω το ςϊμα μου και αρχίηω να κολυμπάω με πολφ αρμονία μζχρι τθν 

όχκθ, μετά βγαίνω από το νερό περπατϊντασ αργά.  

Το τοπίο είναι τροπικό. Βλζπω φοίνικεσ και κοκκοφοίνικεσ και δζχομαι με ευχαρίςτθςθ τθν 

επαφι με επίςθσ ακτίνεσ του ιλιου και τθν αφρα ςτο δζρμα μου. 

Ξαφνικά, δεξιά μου ανακαλφπτω μια ςπθλιά. Κοντά επίςθσ τρζχουν διάφανα νερά από ζνα 

ρυάκι. Ενϊ πλθςιάηω, διακρίνω ςτο εςωτερικό επίςθσ ςπθλιάσ τθ μορφι μιασ γυναίκασ. Το 

κεφάλι επίςθσ είναι ςτολιςμζνο με ζνα λουλουδζνιο ςτεφάνι. Καταφζρνω να δω τα 

πανζμορφα μάτια επίςθσ, αλλά δεν μπορϊ να προςδιορίςω τθν θλικία επίςθσ. Ραρ’ όλα 

αυτά, πίςω απ’ αυτό το πρόςωπο που ακτινοβολεί αγάπθ και κατανόθςθ, διακρίνω μια 

μεγάλθ ςφνεςθ. Μζνω να τθν καυμάηω, ενϊ θ φφςθ θςυχάηει. 

«Είμαι θ προςτάτιδα επίςθσ ηωισ», μου λζει. Επίςθσ απαντϊ ντροπαλά ότι δεν 

καταλαβαίνω τθ ςθμαςία των λζξεϊν επίςθσ. Εκείνθ τθ ςτιγμι βλζπω ζνα νεαρό ελάφι που 

γλφφει το χζρι επίςθσ. Θ γυναίκα με προςκαλεί να μπω ςτθ ςπθλιά και μου κάνει νόθμα να 

κακίςω ςτθν άμμο, ζτςι ϊςτε να βλζπω επίςθσ μια επίπεδθ επιφάνεια του βράχου. Τϊρα 

δεν τθν βλζπω, αλλά τθν ακοφω να μου λζει: «Ανζπνευςε απαλά και πεσ μου τι βλζπεισ». 

Αρχίηω να αναπνζω αργά και βακιά. Ξαφνικά, εμφανίηεται ςτο βράχο μια κακαρι εικόνα 

επίςθσ κάλαςςασ. Ειςπνζω και τα κφματα φτάνουν ςτθν ακτι. Εκπνζω και αποτραβιοφνται. 

Μου λζει: «Ολόκλθρο το ςϊμα ςου είναι ρυκμόσ και ομορφιά. Τόςεσ φορζσ αρνικθκεσ το 

ςϊμα ςου, χωρίσ να καταλάβεισ τι καταπλθκτικό όργανο επίςθσ ςτθ διάκεςι ςου, για να 

εκφραςτείσ ςτον κόςμο». Εκείνθ τθ ςτιγμι εμφανίηονται πάνω ςτο βράχο διάφορεσ ςκθνζσ 

επίςθσ ηωισ μου, επίςθσ οποίεσ νιϊκω ντροπι, φόβο και απζχκεια για διάφορα ςθμεία του 

ςϊματόσ μου. Οι εικόνεσ ςυνεχίηουν. (*) 

Νιϊκω άβολα, ξζροντασ ότι αυτι θ γυναίκα βλζπει επίςθσ εικόνεσ, αλλά θρεμϊ αμζςωσ. 

Κατόπιν ςυνεχίηει: «Ακόμθ και ςτθν αρρϊςτια και ςτα γθρατειά, το ςϊμα κα είναι ο πιςτόσ 

ςκφλοσ που κα ςε ςυνοδεφει μζχρι τθν τελευταία ςτιγμι. Μθν το αρνείςαι όταν δεν μπορεί 

να ανταποκρικεί ςτα καπρίτςια ςου. Αντίκετα κάνε το δυνατό και υγιζσ. Φρόντιςζ το μζχρι 

να μπει ςτθν υπθρεςία ςου και προςανατολίςου μόνο ακολουκϊντασ επίςθσ ςυμβουλζσ 

των ςυνετϊν. Εγϊ, που διζςχιςα επίςθσ επίςθσ εποχζσ, ξζρω καλά ότι θ ίδια θ ιδζα επίςθσ 

ομορφιάσ, αλλάηει. Αν δεν κεωριςεισ το ςϊμα ςου τον πιο κοντινό ςου φίλο, αυτό κα 

ςτεναχωρθκεί και κα αρρωςτιςει. Γι’ αυτό κα πρζπει να το δεχτείσ απόλυτα. Αυτό είναι το 

όργανο που διακζτεισ για να εκφραςτείσ ςτον κόςμο. Κζλω να δεισ τϊρα ποιο ςθμείο του 

είναι αδφνατο και ζχει λιγότερθ υγεία». Εκείνθ τθ ςτιγμι, εμφανίηεται εκείνο το ςθμείο του 

ςϊματόσ μου. (*) 

Λοιπόν θ γυναίκα τοποκετεί το χζρι επίςθσ πάνω ςε εκείνο το ςθμείο και εγϊ αιςκάνομαι 

μια αναηωογονθτικι κερμότθτα. Καταγράφονται ςτο ςϊμα μου μεγάλα κφματα ενζργειασ 

που απλϊνονται ςε εκείνο το ςθμείο και βιϊνω μια πολφ βακιά αποδοχι του ςϊματόσ μου 

ζτςι επίςθσ είναι. (*) 
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«Φρόντιηε το ςϊμα ςου, ακολουκϊντασ μόνο τθν άποψθ των ςυνετϊν και μθν το 

ταπεινϊνεισ με αδυναμίεσ που βρίςκονται μόνο ςτθν φανταςία ςου. Τϊρα πιγαινε, με 

ηωντάνια και ειρινθ». 

Βγαίνοντασ από τθ ςπθλιά με περιςςότερθ δφναμθ και υγεία, πίνω το κρυςτάλλινο νερό 

από το ρυάκι που με τονϊνει ολοκλθρωτικά. 

Ο ιλιοσ και το αεράκι με χαϊδεφουν. Ρερπατϊ πάνω ςτθ λευκι άμμο επίςθσ τθ λίμνθ και 

φτάνοντασ ςτο νερό, βλζπω για μια ςτιγμι τθ μορφι επίςθσ προςτάτιδασ ηωισ, που 

αντικατοπτρίηεται ςτοργικά ςτο βάκοσ. Μπαίνω ςτο νερό. Το ςϊμα μου είναι μια όαςθ 

ειρινθσ χωρίσ όρια. (*) 

 

 

Θ ΠΡΑΞΘ ΠΟΤ ΩΗΕΙ 

 

Διαςχίηουμε γριγορα μια μεγάλθ λεωφόρο. Δίπλα μου οδθγεί επίςθσ άνκρωποσ που δεν 

ζχω δει ποτζ. Επίςθσ πίςω κζςεισ κάκονται δφο γυναίκεσ και επίςθσ άντρασ, και αυτοί 

άγνωςτοι. Το αυτοκίνθτο τρζχει ανάμεςα ςε άλλα οχιματα που κινοφνται απρόςεχτα, ςαν 

οι οδθγοί επίςθσ να είναι μεκυςμζνοι ι τρελοί. Δεν είμαι ςίγουροσ αν ξθμερϊνει ι αν είναι 

ζτοιμθ να πζςει θ νφχτα. 

ωτάω το διπλανό μου τι ςυμβαίνει. Επίςθσ με κοιτάει λοξά και μου απαντάει, ςε μια 

παράξενθ γλϊςςα. “Rex voluntas”. Ανοίγω το ραδιόφωνο, που ξεφωνίηει και μεταδίδει 

δυνατοφσ κορφβουσ θλεκτρικϊν εκκενϊςεων. Καταφζρνω παρ’ όλα αυτά να ακοφςω μια 

αδφναμθ μεταλλικι φωνι που επαναλαμβάνει μονότονα: “…rex voluntas …rex voluntas 

…rex voluntas…”. 

Ενϊ θ ταχφτθτα των οχθμάτων μειϊνεται βλζπω ςτθν άκρθ του δρόμου πολλά 

αναποδογυριςμζνα αυτοκίνθτα και μια πυρκαγιά που εξαπλϊνεται ανάμεςά επίςθσ. 

Σταματάμε, εγκαταλείπουμε το αυτοκίνθτο και τρζχουμε επίςθσ τα χωράφια ανάμεςα ςε 

μια κοςμοπλθμμφρα που τρζχει τρομοκρατθμζνθ. 

Κοιτάηω πίςω και βλζπω ανάμεςα ςτον καπνό και επίςθσ φλόγεσ, πολλοφσ άτυχουσ που 

ζμειναν κανάςιμα εγκλωβιςμζνοι, επίςθσ είμαι αναγκαςμζνοσ να τρζχω ςπρωγμζνοσ από 

τθν ανκρϊπινθ μάηα που με παραςφρει. Μζςα ς’ αυτι τθν παραφροςφνθ, προςπακϊ 

μάταια να πλθςιάςω μια γυναίκα που προςτατεφει το παιδί επίςθσ, ενϊ το πλικοσ περνά 

από πάνω επίςθσ και πολλοί πζφτουν ςτο χϊμα. 

Κακϊσ γενικεφεται θ αταξία και θ βία, αποφαςίηω να μετακινθκϊ επίςθσ τα πλάγια, 

πράγμα που μου επιτρζπει να απομακρυνκϊ απ’ το ςφνολο. Ρροςπακϊ να ανζβω επίςθσ 

ζνα μζροσ πιο ψθλό όπου το τρζξιμο όλων αυτϊν των τρελϊν ανκρϊπων επιβραδφνεται. 

Ρολλοί, πεςμζνοι ςτο χϊμα, αρπάηονται από τα ροφχα μου ςχίηοντάσ τα, επίςθσ 

καταλαβαίνω ότι θ πυκνότθτα του πλικουσ μειϊνεται. 

Κατάφερα να βγω και τϊρα ςυνεχίηω να ανεβαίνω, ςχεδόν χωρίσ ανάςα. Σταματάω μια 

ςτιγμι και αντιλαμβάνομαι ότι ο όχλοσ ακολουκεί μια κατεφκυνςθ αντίκετθ από τθ δικι 

μου, ςκεφτόμενοσ ότι κατεβαίνοντασ κα μπορζςει να βγει πιο γριγορα από αυτιν τθν 
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κατάςταςθ. Αλλά αντιλαμβάνομαι με τρόμο ότι ο δρόμοσ που ακολουκεί το πλικοσ 

καταλιγει ςε ζναν γκρεμό. Φωνάηω με όλθ μου τθ δφναμθ για να προειδοποιιςω 

τουλάχιςτον επίςθσ που είναι πιο κοντά μου, για τθν επικείμενθ καταςτροφι. Τότε επίςθσ 

άντρασ ξεκολλάει από το πλικοσ και με πλθςιάηει τρζχοντασ. Τα ροφχα του είναι ςχιςμζνα 

και είναι γεμάτοσ πλθγζσ. Ωςτόςο θ ιδζα ότι μπορεί να ςωκεί με γεμίηει μεγάλθ χαρά. 

Μόλισ φτάνει κοντά μου, ςθκϊνει επίςθσ εμζνα το χζρι του και φωνάηοντασ ςαν τρελόσ, 

μου λζει να κατζβω εκεί κάτω. Δεν καταλαβαίνω τθ γλϊςςα του αλλά νομίηω ότι κζλει τθ 

βοικειά μου να ςϊςει κάποιον. Του λζω να περιμζνει, γατί αυτι τθ ςτιγμι είναι αδφνατο… 

Ξζρω ότι επίςθσ δεν με καταλαβαίνει. Θ απόγνωςι του με κάνει να ςπαράηω. Τότε ο άντρασ 

προςπακεί να γυρίςει κάτω, κι εκείνθ τθ ςτιγμι του δίνω μια ςπρωξιά για να πζςει ςτο 

ζδαφοσ. Ο άντρασ μζνει ςτθ γθ ςτενάηοντασ αξιολφπθτα. Καταλαβαίνω ότι του ζςωςα τθ 

ηωι και τθ ςυνείδθςι του, γιατί προςπάκθςε να ςϊςει κάποιον αλλά τον εμπόδιςαν. 

Ανεβαίνω λίγο ακόμθ και φτάνω ςε ζνα καλλιεργθμζνο χωράφι. Θ γθ είναι μαλακι και 

οργωμζνθ από το πρόςφατο πζραςμα επίςθσ τρακτζρ. Ακοφω από μακριά πυροβολιςμοφσ 

και νομίηω ότι καταλαβαίνω τι ςυμβαίνει. Απομακρφνομαι βιαςτικά από εκείνο το μζροσ. 

Μετά από λίγο ςταματάω. Πλα είναι ιςυχα. Κοιτάω επίςθσ τθν πόλθ και βλζπω μια 

παράξενθ λάμψθ. Αρχίηω να αιςκάνομαι το ζδαφοσ να τρζμει κάτω από τα πόδια μου κι 

ζνα μοφγκριςμα που φτάνει από τα βάκθ επίςθσ γθσ με προειδοποιεί ότι πρόκειται να γίνει 

ςειςμόσ. Αμζςωσ μετά χάνω τθν ιςορροπία μου. Μζνω ςτθ γθ, μαηεμζνοσ ςε μια άκρθ, αλλά 

με το πρόςωπο ςτον ουρανό, και αιςκάνομαι ναυτία. 

Οι δονιςεισ ςταμάτθςαν, βλζπω ζνα τεράςτιο φεγγάρι που μοιάηει ςκεπαςμζνο με αίμα. 

Κάνει αφόρθτθ ηζςτθ, κι αναπνζω το διαβρωτικό αζρα επίςθσ ατμόςφαιρασ. Κι επίςθσ 

ςυνεχίηω να μθν καταλαβαίνω αν ξθμερϊνει ι αν πζφτει θ νφχτα… 

Ενϊ κάκομαι, ακοφω ζνα μεγάλο μουγκρθτό που πλθςιάηει. Λίγο μετά, ςκεπάηοντασ τον 

ουρανό, περνοφν εκατοντάδεσ αερόπλοια ςαν δθλθτθριϊδθ ζντομα, που χάνονται ςε μια 

άγνωςτθ κατεφκυνςθ. 

Βρίςκω κοντά μου ζνα μεγάλο ςκφλο, που κοιτάηοντασ το φεγγάρι, αρχίηει να ουρλιάηει, 

ςαν λφκοσ. Τον φωνάηω. Το ηϊο με πλθςιάηει δειλά. Πταν φτάνει δίπλα μου του χαϊδεφω 

απαλά το ςκλθρό τρίχωμα. Αντιλαμβάνομαι ζνα τρεμοφλιαςμα ςτο ςϊμα του. 

Ο ςκφλοσ απομακρφνεται από κοντά μου. Σθκϊνομαι και τον ακολουκϊ. Ρερνάμε ζνα 

πετρϊδεσ ζδαφοσ και φτάνουμε ςε ζνα ρυάκι. Το ηϊο διψαςμζνο ορμάει και αρχίηει να 

πίνει αχόρταγα νερό, αλλά αμζςωσ γυρίηει πίςω και πζφτει κάτω. Ρλθςιάηω, το αγγίηω και 

καταλαβαίνω ότι είναι νεκρό.  

Αιςκάνομαι ζναν καινοφργιο ςειςμό που απειλεί να με ρίξει κάτω, αλλά μετά περνά. Γυρίηω 

και διακρίνω, μακριά ςτον ουρανό, τζςςερα μεγάλα ςφννεφα που προχωροφν με μια 

υπόκωφθ βοι βροντισ. Το πρϊτο είναι άςπρο, το δεφτερο κόκκινο, το τρίτο μαφρο και το 

τζταρτο κίτρινο. Αυτά τα τζςςερα ςφννεφα μοιάηουν με τζςςερισ οπλιςμζνουσ 

καβαλάρθδεσ που πάνω ςε άλογα τρόμου, διαςχίηουν επίςθσ ουρανοφσ εξαλείφοντασ κάκε 

ηωι πάνω ςτθ γθ. 

Τρζχω προςπακϊντασ να ξεφφγω από τα ςφννεφα. Καταλαβαίνω ότι αν θ βροχι με φτάςει, 

κα μολυνκϊ. Συνεχίηω να τρζχω, μα ξαφνικά υψϊνεται μπροςτά μου μία κολοςςιαία 

μορφι. Είναι επίςθσ γίγαντασ που μου κλείνει τον δρόμο. Κουνάει απειλθτικά ζνα πφρινο 
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ςπακί. Του φωνάηω ότι πρζπει να ςυνεχίςω γιατί τα ραδιενεργά ςφννεφα πλθςιάηουν. 

Επίςθσ μου απαντά ότι είναι ζνα ρομπότ, τοποκετθμζνο εκεί για να εμποδίηει το πζραςμα 

επίςθσ καταςτροφικοφσ ανκρϊπουσ. Συμπλθρϊνει ότι είναι οπλιςμζνοσ με ακτίνεσ και με 

προςτάηει να μθν πλθςιάςω. Βλζπω ότι ο γίγαντασ χωρίηει κακαρά δφο χϊρουσ: εκείνον 

από τον οποίο προζρχομαι, που είναι πετρϊδθσ και κανάςιμοσ, από αυτόν τον άλλο, 

γεμάτο ηωι και βλάςτθςθ. Τότε του φωνάηω: «Ρρζπει να με αφιςεισ να περάςω γιατί 

ζκανα μια καλι πράξθ».  

«Τι είναι μια καλι πράξθ;» ρωτάει το ρομπότ.  

«Είναι μια εποικοδομθτικι πράξθ που ςυνεργάηεται με τθ ηωι». 

«Τζλοσ πάντων», μου λζει επίςθσ «τι καλό ζκανεσ;» 

«Ζςωςα ζναν άνκρωπο από ςίγουρο κάνατο και επιπλζον ζςωςα τθ ςυνείδθςι του». 

Αμζςωσ ο γίγαντασ παραμερίηει και εγϊ πθδάω ςτο προςτατευμζνο ζδαφοσ, τθ ςτιγμι που 

πζφτουν οι πρϊτεσ ςταγόνεσ επίςθσ βροχισ. 

Μπροςτά μου είναι ζνα αγρόκτθμα. Εκεί κοντά το ςπίτι των χωρικϊν. Από τα παράκυρά 

του, αχνοφζγγει ζνα απαλό φωσ. Μόλισ τϊρα καταλαβαίνω ότι ξεκινά θ μζρα. 

Πταν φτάνω ςτο ςπίτι, θ πόρτα ανοίγει και επίςθσ άντρασ τραχφσ αλλά με καλοςυνάτθ όψθ, 

με προςκαλεί να περάςω. Μζςα υπάρχει μια πολυμελισ οικογζνεια που ετοιμάηεται για 

επίςθσ δραςτθριότθτεσ επίςθσ θμζρασ. Με προςκαλοφν να κακίςω ςε ζνα τραπζηι, πάνω 

ςτο οποίο υπάρχει απλό και υγιεινό φαγθτό. Ρίνω αμζςωσ νερό που είναι τόςο φρζςκο ςα 

να βγαίνει από τθν πθγι. Μερικά παιδιά παίηουν τρζχοντασ γφρω μου. 

«Αυτι τθ φορά», μου λζει επίςθσ που με φιλοξενεί, «κατάφερεσ να ςωκείσ, επίςθσ όταν κα 

ξαναβρεκείσ να περάςεισ το όριο του κανάτου ποια ςυνοχι κα μπορείσ να παρουςιάςεισ;». 

Του ηθτάω περιςςότερεσ εξθγιςεισ, γιατί τα λόγια του μου φαίνονται παράξενα. Επίςθσ 

μου εξθγεί: «Ρροςπάκθςε να κυμθκείσ επίςθσ πραγματικά «καλζσ πράξεισ» –για να επίςθσ 

δϊςουμε ζνα όνομα- που ζκανεσ ςτθ ηωι ςου. Είναι φανερό ότι δε μιλϊ για επίςθσ καλζσ 

πράξεισ που ο κόςμοσ κάνει γιατί περιμζνει κάποιο αντάλλαγμα. Ρροςπάκθςε να κυμθκείσ 

μόνο εκείνεσ που άφθςαν ςε ςζνα τθν αίςκθςθ ότι αυτό που ζκανεσ για επίςθσ επίςθσ ιταν 

το καλφτερο γι’ επίςθσ… τόςο απλά. Σου δίνω τρία λεπτά για να ξαναδείσ τθ ηωι ςου και να 

επαλθκεφςεισ πόςθ εςωτερικι φτϊχεια υπάρχει ςε ςζνα, καλζ μου άνκρωπε. Και μια 

τελευταία ςφςταςθ: αν επίςθσ παιδιά ι πολφ αγαπθμζνουσ ανκρϊπουσ, μθν μπερδζψεισ 

αυτό που επικυμείσ γι’ επίςθσ, με αυτό που είναι καλφτερο γι’ επίςθσ». Αφοφ είπε αυτά, 

βγαίνει από το ςπίτι μαηί με όλθ τθν οικογζνειά του. Μζνω μόνοσ να ςυλλογίηομαι επίςθσ 

ςυμβουλζσ του χωρικοφ.(*) 

Μετά από μερικά λεπτά, ο χωρικόσ ξαναμπαίνει και μου λζει: «Είδεσ πόςο άδειοσ είςαι 

εςωτερικά και αν δεν είςαι άδειοσ, είναι γιατί είςαι μπερδεμζνοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, 

επίςθσ, είςαι εςωτερικά άδειοσ. Επζτρεψζ μου να ςου κάνω μία ςφςταςθ και ςε παρακαλϊ 

να τθ δεχτείσ, γιατί είναι θ μοναδικι που κα ςε βοθκιςει ςτθ ςυνζχεια: από ςιμερα μθν 

αφιςεισ να περάςει οφτε μια μζρα χωρίσ να γεμίςεισ τθ ηωι ςου». 

Χαιρετιόμαςτε. Ακοφω μετά που μου φωνάηει από μακριά: «Ρεσ ςτον κόςμο αυτό που 

τϊρα πια ξζρεισ». 
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Απομακρφνομαι από το αγρόκτθμα κατευκυνόμενοσ επίςθσ τθν πόλθ μου. 

Σιμερα ζμακα αυτό: όταν το ανκρϊπινο ον ςκζφτεται μόνο το ςυμφζρον του και τα 

προςωπικά του προβλιματα, φζρνει το κάνατο ςτθν ψυχι και ό,τι αγγίηει πεκαίνει μαηί 

του. 

 

 

ΟΙ ΛΑΝΘΑΜΕΝΕ ΠΡΟΔΟΚΙΕ 

 

Ζφταςα ςτον τόπο που μου είχαν ςυςτιςει. Βρίςκομαι μπροςτά ςτο ςπίτι του γιατροφ. Μια 

μικρι πινακίδα με προειδοποιεί: «Εςφ που μπαίνεισ, άφθςε ζξω κάκε προςδοκία». 

Σε απάντθςθ του καλζςματόσ μου, ανοίγει θ πόρτα και μια νοςοκόμα με αφινει να 

περάςω. Μου υποδεικνφει μια καρζκλα πάνω ςτθν οποία κάκομαι. Εκείνθ κάκεται πίςω 

από ζνα τραπζηι, απζναντί μου. Ραίρνει ζνα φφλλο και, αφοφ το βάηει ςτθ γραφομθχανι, 

με ρωτάει: «Πνομα;». και εγϊ απαντϊ. «Θλικία;… Επάγγελμα;… Οικογενειακι κατάςταςθ;… 

Ομάδα αίματοσ;…». Θ γυναίκα ςυνεχίηει να ςυμπλθρϊνει το δελτίο με το ιςτορικό για 

επίςθσ αρρϊςτιεσ επίςθσ οικογζνειάσ μου. 

Απαντϊ για το ιςτορικό των δικϊν μου αςκενειϊν. (*) 

Αμζςωσ αναςυνκζτω όλα τα ατυχιματα που είχα από τθν παιδικι μου θλικία. (*) 

Κοιτάηοντάσ με ςτακερά, με ρωτάει αργά: «Επίςθσ ποινικά προθγοφμενα;». Απαντϊ με 

κάποια ανθςυχία. 

Πταν με ρωτάει: «Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ ςου;», βάηω ςτθν άκρθ επίςθσ καλοφσ μου 

τρόπουσ και επίςθσ ηθτάω εξθγιςεισ. Απακισ και κοιτάηοντάσ με ςαν να ιμουν ζνα ζντομο, 

μου λζει: «Οι προςδοκίεσ είναι προςδοκίεσ. Άντε άρχιςε να διθγείςαι όςο πιο γριγορα 

μπορείσ, γιατί ζχω ραντεβοφ με τον αρραβωνιαςτικό μου». Σθκϊνομαι από τθν καρζκλα και 

με μία βίαιθ κίνθςθ, βγάηω το χαρτί από τθ γραφομθχανι. Μετά το ςχίηω και πετάω τα 

κομματάκια ςε ζνα καλάκι. Γυρίηω και κατευκφνομαι επίςθσ τθν πόρτα από τθν οποία 

μπικα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορϊ να τθν ανοίξω. Φανερά ενοχλθμζνοσ, φωνάηω 

ςτθ νοςοκόμα να τθν ανοίξει. Δεν μου απαντά. Γυρίηω και βλζπω ότι το δωμάτιο είναι 

άδειο. 

Κατευκφνομαι επίςθσ τθν άλλθ πόρτα με μεγάλα βιματα και καταλαβαίνω ότι από πίςω 

επίςθσ βρίςκεται το ιατρείο. Σίγουρα εκεί κα βρω τον γιατρό και κα του πω τα παράπονά 

μου. Σκζφτομαι ότι από εκεί δραπζτευςε αυτό το απίςτευτο άτομο. Ανοίγω, και ίςα που 

προλαβαίνω να ςταματιςω λίγα εκατοςτά από ζναν τοίχο «Επίςθσ τοίχοσ πίςω από τθν 

πόρτα! Ρολφ αςτεία ιδζα»… Τρζχω επίςθσ τθν πρϊτθ πόρτα, που τϊρα ανοίγει αλλά 

βρίςκομαι ξανά μπροςτά ς’ ζναν τοίχο που μ’ εμποδίηει να περάςω. 

Ακοφω μια αντρικι φωνι που μου λζει από ζνα μεγάφωνο: «Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ 

ςου;». Συνζρχομαι λίγο, απαντϊ ςτο γιατρό ότι είμαςτε ενιλικεσ και ότι λογικά, θ 

μεγαλφτερι μου προςδοκία είναι να βγω από αυτι τθ γελοία κατάςταςθ. Εκείνοσ λζει: «Θ 

πινακίδα πάνω από τθν είςοδο προειδοποιεί όποιον μπαίνει να αφιςει ζξω κάκε 
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προςδοκία». Θ κατάςταςθ μου φαίνεται ςαν ζνα κακόγουςτο αςτείο, ζτςι κάκομαι ςτθν 

καρζκλα και περιμζνω να δοκεί κάποια λφςθ. 

«Επίςθσ ξαναρχίςουμε», λζει θ φωνι. «Κυμάςτε ότι ςτθν παιδικι επίςθσ θλικία είχατε 

επίςθσ προςδοκίεσ. Με το πζραςμα του χρόνου αντιλθφκικατε ότι δεν κα 

πραγματοποιθκοφν ποτζ. Ζτςι εγκαταλείψατε εκείνα τα ωραία ςχζδια… Κυμθκείτε» (*) 

«Αργότερα», ςυνεχίηει θ φωνι, «ςυνζβθ κάτι ανάλογο και αναγκαςτικατε να 

ςυμμορφωκείτε ςτο γεγονόσ ότι οι προςδοκίεσ επίςθσ δεν κα πραγματοποιθκοφν… 

κυμθκείτε». (*) 

«Τελικά, ακόμα και αυτι τθ ςτιγμι ζχετε διάφορεσ προςδοκίεσ. Δεν αναφζρομαι ςτθν 

προςδοκία να βγείτε από αυτό το δωμάτιο, μιασ και αυτό το διακοςμθτικό τρικ ζχει ιδθ 

εξαφανιςτεί. Μιλάω για άλλο πράγμα. Μιλάω για επίςθσ προςδοκίεσ επίςθσ για το 

μζλλον». (*) 

«Και ποιεσ απ’ αυτζσ ξζρετε μυςτικά ότι δε κα πραγματοποιθκοφν ποτζ; Επίςθσ δοφμε, 

ςκεφτείτε το ειλικρινά…(*) 

«Χωρίσ προςδοκίεσ δεν μποροφμε να ηιςουμε, επίςθσ όταν ξζρουμε ότι είναι ψεφτικεσ, δεν 

μποροφμε να επίςθσ διατθροφμε επ’ άπειρο, και αργά ι γριγορα καταλιγουν ςε μια κρίςθ 

αποτυχίασ. Αν μποροφςατε να κοιτάξετε βακιά μζςα επίςθσ, φτάνοντασ επίςθσ προςδοκίεσ 

που ξζρετε ότι δεν κα εκπλθρωκοφν και αν κάνατε μεγαλφτερθ προςπάκεια να επίςθσ 

αφιςετε εδϊ για πάντα, κα κερδίηατε περιςςότερο από τθν ζννοια επίςθσ 

πραγματικότθτασ. Λοιπόν επίςθσ δουλζψουμε από τθν αρχι, ψάξτε επίςθσ πιο βακιζσ 

επίςθσ προςδοκίεσ. Εκείνεσ που ςκζφτεςτε ότι δε κα πραγματοποιθκοφν ποτζ! Ρροςοχι 

μθν κάνετε λάκοσ!… Υπάρχουν πράγματα που φαίνονται πικανά, εκείνα μθν τα αγγίξετε. 

Ράρτε μόνο εκείνα που δεν κα εκπλθρωκοφν. Ράμε, ψάξτε τα με όλθ τθ δυνατι ειλικρίνεια, 

ακόμα και αν καταλιξει λίγο επίπονο». (*) 

«Πταν κα βγείτε από αυτό το δωμάτιο επίςθσ προτείνω να επίςθσ αφιςετε εδϊ για 

πάντα»(*) 

«Και τϊρα επίςθσ τελειϊςουμε τθν εργαςία: Μελετιςτε εκείνεσ επίςθσ ςθμαντικζσ 

προςδοκίεσ που κεωρείτε πικανζσ. Κα επίςθσ βοθκιςω: κατευκφνετε τθ ηωι επίςθσ μόνο 

ςφμφωνα με αυτό που κεωρείτε πικανό ι που ειλικρινά αιςκάνεςτε ότι κα 

πραγματοποιθκεί. Δεν ζχει ςθμαςία αν ςτθ ςυνζχεια τα πράγματα δεν πραγματοποιθκοφν, 

γιατί, οφτωσ ι άλλωσ, αυτά τα πράγματα κα ζχουν δϊςει κατεφκυνςθ επίςθσ πράξεισ 

επίςθσ». (*) 

«Τϊρα τελειϊςαμε. Βγείτε από εκεί που μπικατε, και κάντε το γριγορα, γιατί πρζπει να 

ςυναντθκϊ με τθ γραμματζα μου». 

Σθκϊνομαι, κάνω μερικά βιματα, ανοίγω τθν πόρτα και βγαίνω. Βλζποντασ τθν πινακίδα 

ςτθν είςοδο, διαβάηω: «Εςφ που βγαίνεισ, άφθςε εδϊ κάκε ψεφτικθ προςδοκία». 
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Θ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 

 

Είναι νφχτα. Ρερπατϊ ςε ζνα δρόμο αδφναμα φωτιςμζνο. Είναι ζνα ςτενό ςοκάκι. Δεν 

βλζπω κανζναν. Επίςθσ θ ομίχλθ διαχζει ζνα μακρινό φωσ. Τα βιματά μου, αντθχοφν με μια 

απαίςια θχϊ. Επιταχφνω το βιμα μου για να φτάςω γριγορα ςτο επόμενο φανάρι του 

δρόμου. 

Φτάνοντασ ςτο ςθμείο, βλζπω μια ανκρϊπινθ φιγοφρα. Θ φιγοφρα είναι δφο ι τρία μζτρα 

μακριά μου. Είναι γριά με το πρόςωπο μιςοςκεπαςμζνο. Ξαφνικά, με ςπαςμζνθ φωνι, με 

ρωτά τι ϊρα είναι. Κοιτάηω το ρολόι μου και επίςθσ λζω: «Είναι τρεισ το πρωί». 

Απομακρφνομαι γριγορα και βυκίηομαι ξανά ςτθν ομίχλθ και ςτο ςκοτάδι επικυμϊντασ να 

φτάςω ςτο επόμενο φανάρι που διακρίνω μακριά. 

Εκεί, ξανά, είναι θ γυναίκα. Βλζπω το ρολόι, δείχνει δφο και μιςι. Αρχίηω να τρζχω επίςθσ 

το επόμενο φανάρι, και ενϊ τρζχω, κοιτάηω πίςω μου. Αντιλαμβάνομαι ότι τελικά 

απομακρφνομαι από τθ φιγοφρα, που μζνει ακίνθτθ μακριά. Φτάνω τρζχοντασ ςτο επόμενο 

φανάρι και αντιλαμβάνομαι τθ ςκιά να με περιμζνει. Κοιτάηω το ρολόι: είναι δφο. 

Τρζχω πια χωρίσ κανζναν ζλεγχο, περνϊντασ φανάρια και γριζσ, μζχρι που εξαντλθμζνοσ, 

ςταματϊ ςτθ μζςθ του δρόμου. Κοιτάηω το ρολόι και βλζπω ςτο τηάμι του το πρόςωπο 

επίςθσ γυναίκασ. Αντιλαμβάνομαι ότι ζφταςε το τζλοσ… 

Ραρ’ όλα αυτά, προςπακϊ να καταλάβω τθν κατάςταςθ και αναρωτιζμαι ςυνζχεια: «Από τι 

προςπακϊ να ξεφφγω;… Από τι προςπακϊ να ξεφφγω;». Θ ςπαςμζνθ φωνι μοφ απαντά: 

«Είμαι πίςω ςου και μπροςτά ςου, αυτό που ζχει γίνει, κα ξαναγίνει. Αλλά είςαι πολφ 

τυχερόσ, γιατί μπόρεςεσ να ςταματιςεισ ζνα λεπτό να ςκεφτείσ. Αν το επιλφςεισ αυτό, κα 

μπορζςεισ να βγεισ από τθν ίδια ςου τθν παγίδα».(*) 

Αιςκάνομαι κοφραςθ και ηαλάδα. Ραρ’ όλα αυτά ςκζφτομαι ότι υπάρχει μία ζξοδοσ. Κάτι με 

κάνει να κυμθκϊ διάφορεσ καταςτάςεισ αποτυχίασ ςτθ ηωι μου. Να, τϊρα ξαναφζρνω ςτθ 

μνιμθ μου επίςθσ πρϊτεσ αποτυχίεσ επίςθσ παιδικισ μου θλικίασ. (*) 

Μετά επίςθσ αποτυχίεσ επίςθσ εφθβείασ μου. (*) 

Και επίςθσ αποτυχίεσ μου, επίςθσ πιο πρόςφατεσ. (*) 

Αντιλαμβάνομαι ότι ςτο μζλλον κα ςυνεχίςουν να επαναλαμβάνονται, θ μία αποτυχία μετά 

τθν άλλθ.(*) 

Σε επίςθσ μου επίςθσ ιττεσ υπάρχει κάτι το κοινό: όλα τα πράγματα που ικελα να κάνω δεν 

ιταν ταξινομθμζνα, επρόκειτο πάντα για μπερδεμζνεσ επικυμίεσ που αντιτάςςονταν 

μεταξφ επίςθσ. (*) 

Ακόμα τϊρα ανακαλφπτω ότι πολλά πράγματα που κζλω να επιτφχω ςτο μζλλον, είναι 

αντιφατικά. (*) 

Δεν ξζρω τι να κάνω με τθ ηωι μου κι επίςθσ επικυμϊ πολλά πράγματα ςυγκεχυμζνα. Ναι, 

φοβάμαι το μζλλον και δεν κα ικελα να επαναλθφκοφν οι προθγοφμενεσ αποτυχίεσ. Θ ηωι 

μου ζχει παραλφςει ςε αυτό το ομιχλϊδεσ ςοκάκι, ανάμεςα ςε αδφναμα φϊτα. 
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Απροςδόκθτα, ανάβει ζνα φωσ ςε ζνα παράκυρο και από κει κάποιοσ μου φωνάηει: 

«Επίςθσ ανάγκθ από κάτι;». 

- Ναι, του απαντϊ, ζχω ανάγκθ να βγω από εδϊ. 

- Α, όχι! Μόνοσ ςου δεν μπορείσ να βγεισ. 

- Τότε, εξιγθςζ μου τι να κάνω. 

- Δεν μπορϊ, κι ζπειτα, αν ςυνεχίςουμε να φωνάηουμε, κα καταλιξουμε να ξυπνιςουμε 

όλθ τθ γειτονιά. Με τον φπνο των γειτόνων δεν αςτειεφεται κανείσ! Καλθνφχτα! 

Το φωσ ςβινει. Τότε νιϊκω μζςα μου τθν πιο δυνατι επικυμία: να βγω από αυτι τθν 

κατάςταςθ. Αντιλαμβάνομαι ότι θ ηωι μου κα αλλάξει μόνο αν βρω μια ζξοδο. Το ςοκάκι 

ζχει προφανϊσ ζνα νόθμα, επίςθσ δεν είναι τίποτα άλλο από μία επανάλθψθ, από τθ 

γζννθςι μου μζχρι το κάνατο. Ζνα ψεφτικο νόθμα, από φανάρι ςε φανάρι, μζχρι που, 

κάποια ςτιγμι, οι δυνάμεισ μου κα εξαντλθκοφν για πάντα. 

Διακρίνω αριςτερά μου μία ενδεικτικι πινακίδα με βζλθ και γράμματα. Το βζλοσ που 

προςδιορίηει το ςοκάκι που βρίςκομαι ονομάηεται «επανάλθψθ επίςθσ ηωισ». Ζνα άλλο 

ονομάηεται «Καταςτροφι επίςθσ ηωισ», ζνα τρίτο «Καταςκευι επίςθσ ηωισ». Σκζφτομαι 

για μια ςτιγμι.(*) 

Ραίρνω τθν κατεφκυνςθ που δείχνει το τρίτο βζλοσ. Ενϊ βγαίνω από το ςοκάκι ςε μια 

λεωφόρο φαρδιά και φωτιςμζνθ, δοκιμάηω τθν αίςκθςθ ότι είμαι κοντά ςτο να ανακαλφψω 

κάτι κακοριςτικό. (*) 

 

 

ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ 

 

Συνεχίηω να ανεβαίνω με τα πόδια από το μονοπάτι του βουνοφ. Σταματϊ ζνα λεπτό και 

κοιτάηω επίςθσ τα πίςω. Μακριά βλζπω τθ γραμμι επίςθσ ποταμιοφ και κάτι που μοιάηει με 

πεδιάδα δζντρων. Ριο εκεί, μια κοκκινόξανκθ ζρθμοσ, που χάνεται ςτθν πυκνι ομίχλθ 

επίςθσ δφςθσ. Ρροχωρϊ ακόμα μερικά βιματα, ενϊ το μονοπάτι ςτενεφει μζχρι που 

εξαφανίηεται. Ξζρω ότι λείπει ζνα τελευταίο κομμάτι, το πιο δφςκολο, για να φτάςω ςτο 

οροπζδιο. Το χιόνι μόλισ που εμποδίηει το περπάτθμά μου και ζτςι ςυνεχίηω τθν ανάβαςθ. 

Ζφταςα ςτθν πλευρά του βράχου. Τον παρατθρϊ προςεχτικά και βρίςκω μια ςχιςμι από 

τθν οποία κα μποροφςα να πιαςτϊ. Αρχίηω να ανεβαίνω, αγκιςτρϊνοντασ επίςθσ αρβφλεσ, 

πάνω επίςθσ προεξοχζσ. Στθρίηω τθν πλάτθ μου ςε μια πλευρά επίςθσ ςχιςμισ και κάνω 

μοχλό με τον ζνα αγκϊνα, μα και με το άλλο χζρι. Ανεβαίνω. Θ ςχιςμι ςτζνεψε. Κοιτάηω 

επίςθσ τα πάνω και επίςθσ τα κάτω. Είμαι ςτθ μζςθ του δρόμου. Αδφνατον να ανζβω ι να 

κατζβω. Αλλάηω κζςθ, μζνοντασ πιαςμζνοσ με το εςωτερικό μζροσ του ςϊματόσ μου ςτθ 

γλιςτερι επιφάνεια. Στθρίηω καλά τα πόδια μου και ςιγά – ςιγά ςθκϊνω το χζρι μου επίςθσ 

τα πάνω. Ο βράχοσ μου ςτζλνει το υγρό λαχάνιαςμα επίςθσ αναπνοισ μου. Ψθλαφϊ με τα 

δάκτυλα, χωρίσ να ξζρω αν κα βρω μια μικρι ρωγμι. Απλϊνω ςιγά-ςιγά το άλλο χζρι. 

Αιςκάνομαι ότι αιωροφμαι. Το κεφάλι μου αρχίηει να απομακρφνεται αργά από τθν πζτρα. 

Μετά όλο μου το ςϊμα. Είμαι ζτοιμοσ να πζςω με τθν πλάτθ… αλλά βρίςκω μια μικρι 
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τρφπα ςτθν οποία χϊνω τα δάκτυλά μου. Στακεροποιϊ τθ κζςθ μου και ξαναρχίηω να 

ανεβαίνω, αναρριχϊμενοσ χωρίσ δυςκολία. 

Τελικά, φτάνω επάνω. Σθκϊνομαι και εμφανίηεται μπροςτά μου ζνα ατελείωτο λιβάδι. 

Ρροχωρϊ μερικά βιματα. Μετά γυρίηω. Στθν άβυςςο είναι νφχτα, ςτθν πεδιάδα, οι 

τελευταίεσ αχτίδεσ του ιλιου χάνονται ςε χιλιάδεσ τόνουσ χρωμάτων. Συγκρίνω επίςθσ δφο 

χϊρουσ όταν ακοφω ζναν οξφ ιχο. Κοιτάηοντασ επίςθσ τα πάνω βλζπω ζναν λαμπερό δίςκο 

που αιωρείται και που ζπειτα αρχίηει να κατεβαίνει, κάνοντασ κφκλουσ γφρω μου. 

Ρροςγειϊνεται πολφ κοντά μου. Σπρωγμζνοσ από ζνα εςωτερικό κάλεςμα τον πλθςιάηω 

χωρίσ προφυλάξεισ. Μπαίνω ςτο εςωτερικό του με τθν αίςκθςθ ότι διαςχίηω ζνα 

παραπζταςμα χλιαροφ αζρα. Τθν ίδια ςτιγμι δοκιμάηω τθν αίςκθςθ ότι, το ςϊμα μου 

ελαφραίνει. Είμαι ςε μια διάφανθ φυςαλίδα, επίπεδθ ςτθ βάςθ. 

Σαν να επίςθσ ςπρϊχνει ζνα μεγάλο λάςτιχο, φεφγουμε ςε ευκεία γραμμι. Μου φαίνεται 

ότι πθγαίνουμε επίςθσ τον αςτεριςμό Beta Hybris ι ίςωσ, επίςθσ τον NGC 3621. 

Καταφζρνω να δω κλεφτά τθ δφςθ ςτθν πεδιάδα. Ανεβαίνουμε με μεγάλθ ταχφτθτα, ενϊ ο 

ουρανόσ ςκοτεινιάηει και θ γθ απομακρφνεται. Αιςκάνομαι ότι θ ταχφτθτα αυξάνεται. Τα 

λαμπερά αςτζρια αλλάηουν χρϊμα μζχρι να εξαφανιςτοφν ςτο γενικό ςκοτάδι. 

Μπροςτά βλζπω ζνα μοναδικό ςθμείο φωτόσ, που μεγαλϊνει. Ρθγαίνουμε επίςθσ αυτό. 

Τϊρα διακρίνω ζνα μεγάλο δαχτυλίδι που ςυνεχίηει ςε ζνα πολφ μακρφ διάφανο τοφνελ. 

Ξαφνικά ςταματάμε. Ρροςγειωκικαμε πάνω ςε ζνα πλάτωμα. Διαςχίηω το παραπζταςμα 

του χλιαροφ αζρα και βγαίνω από το αντικείμενο. 

Βρίςκομαι ανάμεςα ςε διάφανουσ τοίχουσ που κακϊσ επίςθσ διαςχίηω, παράγουν αλλαγζσ 

του χρϊματόσ επίςθσ που ςυνοδεφονται από μουςικι. Συνεχίηω να προχωρϊ μζχρι που 

φτάνω ςε ζναν επίπεδο χϊρο ςτου οποίου το κζντρο βλζπω ζνα μεγάλο κινοφμενο ςϊμα, 

αδφνατο να το ςυλλάβω με το βλζμμα, γιατί ακολουκϊντασ μια οποιαδιποτε κατεφκυνςθ 

πάνω ςτθν επιφάνεια, αυτι τελικά γυρίηει ςτο εςωτερικό του ςϊματοσ. Αιςκάνομαι ότι 

ηαλίηομαι και ςτρζφω αλλοφ το βλζμμα μου. 

Συναντϊ μια φιγοφρα που φαίνεται ανκρϊπινθ. Δεν μπορϊ να δω το πρόςωπό επίςθσ. Μου 

απλϊνει το χζρι, πάνω ςτο οποίο βλζπω μια ςφαίρα που ακτινοβολεί. Αρχίηω να πλθςιάηω 

και με μια κίνθςθ πλιρουσ αποδοχισ, παίρνω τθ ςφαίρα και τθν τοποκετϊ πάνω ςτο 

μζτωπό μου. (*) 

Τότε, ςε απόλυτθ θςυχία, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι καινοφργιο αρχίηει να ηει μζςα μου. 

Κυματιςμοί που ακολουκεί ο επίςθσ τον άλλο και μια αυξανόμενθ δφναμθ βρζχουν το 

κορμί μου, ενϊ γεννιζται, από τθν φπαρξι μου, μια βακιά χαρά. (*) 

Ξζρω ότι θ φιγοφρα μου λζει χωρίσ λόγια: «Επζςτρεψε ςτον κόςμο με το μζτωπο και τα 

χζρια ςου φωτιςμζνα». (*) 

Ζτςι αποδζχομαι το πεπρωμζνο μου. Μετά, να ξανά θ φυςαλίδα, το δαχτυλίδι και επίςθσ’ 

αςτζρια, θ πεδιάδα και οι πλευρζσ του βράχου. (*) 

Τελικά το μονοπάτι κι εγϊ, ταπεινόσ προςκυνθτισ που επιςτρζφει ςτον κόςμο του. (*) 

Εγϊ που γυρίηω φωτιςμζνοσ επίςθσ ϊρεσ, ςτθ ρουτίνα επίςθσ μζρασ, ςτον πόνο του 

ανκρϊπου, ςτθν απλι χαρά του. Εγϊ, που δίνω με τα χζρια μου αυτό που μπορϊ, και 
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παίρνω τθν προςβολι ι τον αδελφικό χαιρετιςμό, τραγουδϊ για τθν καρδιά που από τθ 

ςκοτεινι άβυςςο ξαναγεννιζται ςτο φωσ του πολυπόκθτου Νοιματοσ. 

 

 

ΣΟ ΦΕΣΙΒΑΛ 

 

Ξαπλωμζνοσ πάνω ςε ζνα κρεβάτι. Μου φαίνεται ότι είμαι ςε ζνα δωμάτιο νοςοκομείου. 

Μόλισ που ακοφω το εξακολουκθτικό ςτάλαγμα μιασ βρφςθσ όχι καλά κλειςμζνθσ. 

Ρροςπακϊ να κινιςω τα μζλθ και το κεφάλι, αλλά αυτά δεν απαντοφν. Με προςπάκεια, 

καταφζρνω να κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά. 

Μου φαίνεται ότι κάποιοσ δίπλα μου είπε ότι ευτυχϊσ είμαι εντελϊσ εκτόσ κινδφνου… και 

τϊρα είναι μόνο κζμα ξεκοφραςθσ. Αυτά τα λόγια, ακόμα και αν είναι μπερδεμζνα, μου 

προκαλοφν μεγάλθ ανακοφφιςθ. Αιςκάνομαι όλο μου το ςϊμα κοιμιςμζνο και βαρφ αλλά 

κάκε φορά πιο χαλαρό. 

Το ταβάνι είναι άςπρο και λείο, αλλά κάκε ςταγόνα νεροφ που ακοφω να πζφτει, λάμπει 

ςτθν επιφάνειά του ςαν ςκίτςο φωτόσ. Μια ςταγόνα, μια γραμμι. Μετά, μια άλλθ. Και μετά 

επίςθσ γραμμζσ. Φςτερα, κυματιςμοί. Το ταβάνι αλλάηει, ακολουκϊντασ το ρυκμό επίςθσ 

καρδιάσ μου. 

Μπορεί να είναι δθμιοφργθμα των αρτθριϊν των ματιϊν μου, ζνα αποτζλεςμα που 

εμφανίηεται με κάκε παλμό του αίματοσ. Ο ρυκμόσ ςχεδιάηει το πρόςωπο επίςθσ νζου 

ανκρϊπου. 

«Ε! εςφ», μου λζει, «γιατί δεν ζρχεςαι;». 

«Αλικεια», ςκζφτομαι, «γιατί όχι;» …εκεί μπροςτά γίνεται το φεςτιβάλ επίςθσ μουςικισ 

και ο ιχοσ των οργάνων κατακλφηει με φωσ ζνα τεράςτιο χϊρο «ςτρωμζνο» με πράςινο 

χορτάρι και λουλοφδια. 

Είμαι ξαπλωμζνοσ ςτο λιβάδι και βλζπω το μεγάλο ςκθνικό. Γφρω μου υπάρχει πολφσ 

κόςμοσ, αλλά μου αρζςει το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ςυνωςτιςμόσ γιατί ο χϊροσ είναι 

μεγάλοσ. Από μακριά καταφζρω να δω παλιοφσ φίλουσ επίςθσ παιδικισ μου θλικίασ. Ακοφω 

ότι όλοι περνάνε υπζροχα ς’ αυτό τον χϊρο. 

Συγκεντρϊνω τθν προςοχι μου πάνω ςε ζνα λουλοφδι, που είναι δεμζνο με το κλαδί του με 

ζναν λεπτό μίςχο από διαφανι μεμβράνθ, ςτου οποίου το εςωτερικό, το λαμπερό πράςινο 

γίνεται πιο βακφ. Απλϊνω το χζρι και περνάω απαλά το δάχτυλό μου κατά μικοσ του 

μίςχου, κακαροφ και φρζςκου, που διακόπτεται από πάρα πολφ μικρζσ προεξοχζσ. Ζτςι, 

ανεβαίνοντασ ανάμεςα ςε φφλλα από ςμαράγδι, φτάνω ςτα πζταλα που ανοίγουν με μια 

πολφχρωμθ ζκρθξθ. Ρζταλα όμοια με κρφςταλλα κακεδρικοφ ναοφ, πζταλα ςαν ρουμπίνια 

και όμοια με φωτιά από ξφλα αναηωπυρωμζνα ςε ζναν πυρςό… και ςε αυτό τον χορό των 

αποχρϊςεων, αιςκάνομαι το λουλοφδι ςαν να ιταν ζνα μζροσ του εαυτοφ μου. (*) 

Το λουλοφδι, από τθ δόνθςθ επίςθσ επαφισ με τα δάχτυλά μου, ελευκερϊνει μια ςταγόνα 

δροςιάσ, που μόλισ τθ ςυλλαμβάνει το τελευταίο πζταλο. Το ωοειδζσ επίςθσ δονοφμενθσ 

ςταγόνασ, μετά απλϊνεται και, από αυτι τθ ςτιγμι ςτο κενό, ιςιϊνει για να ξαναγίνει μετά 
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ςτρογγυλό, πζφτοντασ με ζνα χρόνο χωρίσ τζλοσ. Ρζφτοντασ, πζφτοντασ ςε ζνα χϊρο δίχωσ 

περιοριςμοφσ. Τελικά, χτυπϊντασ ςτθν κορυφι επίςθσ μανιταριοφ, κατρακυλά επίςθσ ο 

βαρφσ υδράργυροσ, ωσ επίςθσ άκρεσ. Από εκεί, με ζνα ςπαςμό ελευκερίασ, εκτοξεφεται 

επίςθσ μια μικρι λακκοφβα όπου ςθκϊνει τρομερά κφματα που βρζχουν ζνα νθςί από 

μαρμάρινθ πζτρα. 

Σθκϊνω το βλζμμα μου για να δω μια χρυςι μζλιςςα που πλθςιάηει για να πιει το 

λουλοφδι. Σ’ αυτό το βίαιο ελατιριο επίςθσ ηωισ παρακζτω το χζρι μου χωρίσ ςεβαςμό, 

απομακρφνοντάσ τθ από αυτι τθν εξαίςια τελειότθτα. 

Το χζρι μου… το κοιτάω ζκπλθκτοσ ςαν να το βλζπω για πρϊτθ φορά. Γυρίηοντασ και 

ξαναγυρίηοντάσ το, διπλϊνοντασ και τεντϊνοντασ τα δάκτυλα, βλζπω επίςθσ γραμμζσ που 

διαςταυρϊνονται πάνω ςτθν παλάμθ και καταλαβαίνω ότι όλοι οι δρόμοι του κόςμου 

ςυγκλίνουν εκεί. Αιςκάνομαι ότι το χζρι μου και οι βακιζσ του γραμμζσ δεν μου ανικουν 

και είμαι απζραντα ευγνϊμων για τθ μθ κατοχι του κορμιοφ μου. 

Μπροςτά εκτυλίςςεται το φεςτιβάλ και εγϊ ξζρω ότι θ μουςικι με ςυνδζει με εκείνθ τθν 

κοπζλα που κοιτάηει τα ροφχα επίςθσ και με εκείνον τον νζο άντρα, που χαϊδεφοντασ ζναν 

γαλάηιο γάτο, ακουμπά με επίςθσ ϊμουσ ςε ζνα δζντρο. 

Ξζρω ότι ςτο παρελκόν τα ζηθςα όλα αυτά, αιςκάνκθκα και τθν τραχιά επιφάνεια του 

δζντρου και επίςθσ διαφορζσ όγκων των κορμιϊν. Μιαν άλλθ φορά είχα παρατθριςει 

ακόμα κι αυτά τα ωχρά ςφννεφα με τθν απαλι μορφι που μοιάηουν ςα ψαλιδιςμζνο 

χαρτόνι ςτθ κεία αγνότθτα του ουρανοφ. 

Ζηθςα ακόμθ κι αυτι τθν αίςκθςθ χωρίσ χρόνο, ςτθν οποία τα μάτια μου μοιάηουν να μθν 

υπάρχουν, γιατί τα βλζπουν όλα με διαφγεια, ςαν να μθν είναι τα μάτια επίςθσ 

κακθμερινότθτάσ μου, αυτά, που ςυνικωσ μου κολϊνουν τθν πραγματικότθτα. Αιςκάνομαι 

ότι όλα ηουν και ότι όλα πάνε καλά. Πτι θ μουςικι και τα πράγματα δεν ζχουν όνομα και ότι 

τίποτε πραγματικά, δεν μπορεί να τα περιγράψει. (*) 

Επίςθσ πεταλοφδεσ από βελοφδο που πετάνε γφρω, αναγνωρίηω τθ ηεςταςιά των χειλιϊν 

και τθν ευκραυςτότθτα των ευτυχιςμζνων ονείρων. Ο γαλάηιοσ γάτοσ κινείται επίςθσ 

εμζνα. Αντιλαμβάνομαι κάτι φανερό: ξζρω ότι το κάνει από μόνοσ του και αυτό με αφινει 

κατάπλθκτο. Ξζρω ότι πίςω από επίςθσ τζλειεσ κινιςεισ του και πίςω από τα ωραία κίτρινα 

μάτια του, υπάρχει μια ηωι και όλα τα υπόλοιπα είναι μία μεταμφίεςθ: το κοντό δζντρο, οι 

πεταλοφδεσ, το λουλοφδι, θ ςταγόνα του υδραργφρου, τα ψαλιδιςμζνα ςφννεφα, το χζρι με 

επίςθσ δρόμουσ που ςυγκλίνουν. Για μια ςτιγμι μου φαίνεται ότι επικοινωνϊ με κάτι 

παγκόςμιο. (*) 

Αλλά μια ιρεμθ φωνι με διακόπτει πριν περάςω ςε μια άλλθ ςυνειδθςιακι κατάςταςθ: 

«Ριςτεφετε ότι τα πράγματα είναι ζτςι;», μου ψικυρίηει το άγνωςτο. «Κα επίςθσ πω ότι δεν 

είναι οφτε ζτςι, οφτε αλλιϊσ, κα γυρίςετε γριγορα ςτον γκρίηο κόςμο επίςθσ, χωρίσ βάκοσ, 

χωρίσ χαρά, χωρίσ όγκο. Και κα νομίηετε ότι χάςατε τθν ελευκερία. Για τθν ϊρα δεν με 

καταλαβαίνετε κακϊσ δεν ζχετε τθν ικανότθτα να ςκζφτεςτε επίςθσ επίςθσ αρζςει. 

Μάλιςτα, θ φαινομενικι επίςθσ κατάςταςθ ελευκερίασ είναι μόνο ζνα χθμικό προϊόν. Αυτό 

ςυμβαίνει ςε χιλιάδεσ ανκρϊπουσ, επίςθσ οποίουσ δίνω κάκε φορά μια ςυμβουλι. 

Καλθμζρα». 
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Ο ςυμπακζςτατοσ κφριοσ εξαφανίςτθκε. Πλο το τοπίο αρχίηει να γυρίηει ςε ζνα κακαρό 

γκρίηο ςπιράλ, μζχρι που εμφανίηεται το μετακινοφμενο ταβάνι. Ακοφω τθν ςταγόνα του 

νεροφ επίςθσ βρφςθσ. Ξζρω ότι είμαι ςτο κρεβάτι ςε ζνα δωμάτιο. Αιςκάνομαι ότι θ 

αμβλφτθτα των αιςκιςεων διαλφεται. Δοκιμάηω να κουνιςω το κεφάλι και αυτό απαντά, 

μετά τα μζλθ. Ξεμουδιάηω και καταλαβαίνω ότι είμαι ςε τζλεια κατάςταςθ. Σθκϊνομαι από 

το κρεβάτι παρθγορθμζνοσ, ςαν να είχα ξεκουραςτεί για χρόνια. 

Ρερπατϊ μζχρι τθν πόρτα του δωματίου. Τθν ανοίγω. Βρίςκω ζνα διάδρομο. Αρχίηω να 

περπατϊ με γριγορο βιμα επίςθσ τθν ζξοδο του κτιρίου. Φτάνω εκεί, βλζπω μια μεγάλθ 

ανοιχτι πόρτα από τθν οποία μπαίνει και βγαίνει πολφσ κόςμοσ. Κατεβαίνω μερικά 

ςκαλάκια και φτάνω ςτο δρόμο. 

Είναι ακόμα νωρίσ. Κοιτϊ τθν ϊρα ςε ζνα ρολόι τοίχου και καταλαβαίνω ότι πρζπει να 

βιαςτϊ. Επίςθσ ζκπλθκτοσ γάτοσ διαςταυρϊνεται με πεηοφσ και οχιματα. Τον κοιτάω να 

τρζχει και, χωρίσ να ξζρω γιατί, λζω ςτον εαυτό μου: «Υπάρχει μια άλλθ πραγματικότθτα 

που τα μάτια μου δεν βλζπουν επίςθσ επίςθσ μζρεσ». 

 

 

Ο ΘΑΝΑΣΟ 

 

Νομίηω ότι είμαι ςε ζνα κζατρο. Πλα είναι ςκοτεινά. Λίγο λίγο αρχίηει να φωτίηεται θ ςκθνι 

και ξαφνικά βρίςκομαι εγϊ επάνω. Το μζροσ είναι κινθματογραφικό. Από τθ μια πλευρά 

φϊτα από δαυλοφσ, ςτο βάκοσ μία τεράςτια ηυγαριά με δφο βραχίονεσ. Μου φαίνεται ότι θ 

οροφι είναι μάλλον ςτρογγυλεμζνθ και πάρα πολφ ψθλι, αφοφ δεν βλζπω τα όριά επίςθσ. 

Αναγνωρίηω κάποιουσ πζτρινουσ τοίχουσ, δζντρα και βάλτουσ γφρω από το κζντρο επίςθσ 

ςκθνισ. Μςωσ όλο αυτό γίνεται πιο κάτω μία πυκνι ηοφγκλα. Από επίςθσ επίςθσ πλευρζσ 

πλθςιάηουν ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ, που κινοφνται κρυφά. 

Ξαφνικά δφο κουκουλοφόροι με αρπάηουν από τα μπράτςα μου και τθν ίδια ςτιγμι μία 

φωνι βαριά με ρωτάει: 

- «Από ποφ ζρχεςαι»; 

Δεν ξζρω επίςθσ να απαντιςω, οπότε και λζω ότι ζρχομαι από «μζςα».  

- «Επίςθσ ςθμαίνει από «μζςα»; Λζει θ φωνι. 

Δοκιμάηω να απαντιςω: «Κακϊσ ηω ςτθν πόλθ, ο κάμποσ είναι «ζξω». Για επίςθσ 

ανκρϊπουσ του κάμπου θ πόλθ είναι επίςθσ «ζξω». Εγϊ μζνω ςτθν πόλθ, δθλαδι «μζςα» 

γι’ αυτό λζω ότι ζρχομαι από «μζςα» και τϊρα είμαι «ζξω». 

- Αυτό είναι μία θλικιότθτα, εςφ ζρχεςαι ςτθν αυτοκρατορία επίςθσ, οπότε ζρχεςαι από 

«ζξω». Εδϊ δεν είναι ο κάμποσ, είναι «το μζςα ςου». Δεν ςου πζραςε από το μυαλό ότι 

εδϊ είναι ζνα κζατρο; Μπικεσ ςτο κζατρο, το οποίο με τθ ςειρά του, είναι ςτθν πόλθ ςου. 

Θ πόλθ, ςτθν οποία ηεισ, είναι ζξω από το κζατρο. 

- Πχι, απαντϊ, το κζατρο είναι μζροσ επίςθσ πόλθσ που ηω. 
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- Άκουςε αυκάδθ, λζει θ φωνι, επίςθσ τελειϊςουμε με αυτιν τθ γελοία ςυηιτθςθ. Για να 

ξεκινιςουμε κα ςου πω ότι πια δεν ηεισ ςτθν πόλθ. Ηοφςεσ ςτθν πόλθ, γι’ αυτό και το τι 

κεωρείσ «μζςα» και «ζξω» είναι πια παρελκόν. Ιδθ είςαι ςε άλλο χρόνο-χϊρο. Σε αυτιν τθ 

διάςταςθ τα πράγματα λειτουργοφν με διαφορετικό τρόπο. 

Αμζςωσ εμφανίηεται επίςθσ θλικιωμζνοσ, που φζρνει με το δεξί του χζρι ζνα δοχείο. 

Φτάνοντασ ςε μζνα, βάηει το αριςτερό του χζρι μζςα ςτο κορμί μου και το διαπερνά, ςα να 

ιταν από βοφτυρο. Ρρϊτα βγάηει το ςυκϊτι μου και το βάηει ςτο δοχείο, ςτθ ςυνζχεια 

επίςθσ πνεφμονζσ μου, το ςτομάχι, τθν καρδιά και μετά αρχίηει να τραβάει χωρίσ 

επαγγελματιςμό ό,τι βρίςκει μζχρι που ξεχειλίηει το δοχείο. Εγϊ δεν νιϊκω τίποτα το 

ιδιαίτερο. Το υποκείμενο κάνει ςτροφι και φτάνοντασ ςτθ ηυγαριά αρχίηει να τα τοποκετεί 

ςε ζνα από τα δφο επίςθσ πιάτα, μζχρι που αυτό ακοφμπθςε το πάτωμα. Αυτό με κάνει να 

νομίηω ότι βρίςκομαι ςε κρεοπωλείο και ότι απλά ηυγίηουν κομμάτια ηϊων μπροςτά επίςθσ 

πελάτεσ. Ρραγματικά μία κυρία φζρνοντασ ζνα καλάκι προςπακεί να βάλει μζςα κάποια 

από τα εντόςκιά μου, επίςθσ διϊχνεται από τον θλικιωμζνο, ο οποίοσ φωνάηει: «Ροιοσ 

επίςθσ ζδωςε τθν άδεια να φζρει καλάκι;» Στθ ςυνζχεια ανεβαίνει με μια ςκαλίτςα ςτο 

άλλο πιάτο που είναι πιο ψθλά και άδειο και τοποκετεί επάνω του ζνα φτερό 

κουκουβάγιασ. 

Θ φωνι απευκφνεται ξανά ςε μζνα με αυτά τα λόγια: «Τϊρα που επίςθσ πεκάνει και επίςθσ 

κατζβει μζχρι τον ομφαλό του κόςμου των ςκιϊν κα πεισ: Βαραίνουνε τα ςπλάχνα μου και 

ζτςι κα είναι. Βαραίνουνε τα ςπλάχνα ςου επειδι βαραίνουνε οι πράξεισ ςου». 

Οι κουκουλοφόροι που με κρατοφςαν ςφιχτά, αφινουν τα χζρια μου ελεφκερα και ξεκινϊ 

να περπατϊ αλλά χωρίσ να ζχω μία ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ. Θ φωνι ςυνεχίηει: «Τα 

χαμθλά ςπλάχνα βρίςκονται ςτθ δαιμονιςμζνθ φλόγα. Οι φφλακεσ επίςθσ φωτιάσ είναι 

πάντα ενεργοί και εμποδίηουν να πλθςιάςουν αυτοί που εςφ επικυμείσ». 

Ρροςζχω ότι θ φωνι κατευκφνει τα βιματά μου και ότι με κάκε επίςθσ υπαινιγμό αλλάηει θ 

ςκθνι. Θ φωνι λζει: «Ρρϊτα κα πλθρϊςεισ επίςθσ φφλακεσ. Στθ ςυνζχεια κα μπεισ ςτθ 

φωτιά και κα κυμθκείσ τθν οδφνθ που προκάλεςεσ ςτθν αλυςίδα επίςθσ αγάπθσ. (*) 

Κα ηθτιςεισ ςυγνϊμθ από όςουσ επίςθσ ςυμπεριφζρκθκεσ άςχθμα και κα βγεισ 

εξαγνιςμζνοσ από εκεί μονάχα όταν ςυμφιλιωκείσ. (*) 

Οπότε φϊναξε με το όνομά επίςθσ όλουσ όςουσ αδίκθςεσ και παρακάλεςζ επίςθσ να ςου 

επιτρζψουν να δεισ το πρόςωπό επίςθσ. Αν αυτοί κελιςουν, άκουςε με προςοχι επίςθσ 

ςυμβουλζσ επίςθσ, γιατί είναι τόςο απαλζσ, ςαν μακρινζσ αφρεσ. (*) 

Ευχαρίςτθςε με ειλικρίνεια και φφγε ακολουκϊντασ το δαυλό του οδθγοφ ςου. Ο οδθγόσ 

κα περάςει από ςκοτεινά περάςματα και κα φτάςει τελικά μαηί ςου ςε ζνα δωμάτιο, όπου 

φιλάνε επίςθσ ςκιζσ όςων βίαςεσ κατά τθν φπαρξι ςου. Αυτοί, όλοι επίςθσ είναι ςτθν ίδια 

κατάςταςθ οδφνθσ με εκείνθ τθ μζρα που επίςθσ άφθςεσ ζτςι. (*) 

Ηιτθςζ επίςθσ ςυγνϊμθ, ςυμφιλιϊςου και φίλθςζ επίςθσ ζναν επίςθσ ζναν πριν φφγεισ. (*) 

Ακολοφκθςε τον οδθγό που πολφ καλά γνωρίηει να ςε κατευκφνει επίςθσ περιοχζσ των 

ναυαγίων ςου, ςτα μζρθ όπου τα πράγματα ζχουν μείνει ανεπανόρκωτα κοκαλωμζνα. «Ω! 

Κόςμε των μεγάλων απωλειϊν, όπου χαμόγελα και ευχαριςτιςεισ και ελπίδεσ ςυνιςτοφν το 
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βάροσ και τθν αποτυχία ςου!» Καφμαςε τθ μεγάλθ αλυςίδα των αποτυχιϊν ςου και ηιτθςε 

από τον οδθγό ςου να φωτίςει αργά-αργά επίςθσ αυτζσ επίςθσ ψευδαιςκιςεισ. (*) 

Συμφιλιϊςου με τον εαυτό ςου, ςυγχϊρεςζ τον και χαμογζλαςε. Αμζςωσ κα δεισ πωσ από 

τθν πθγι των ονείρων φτάνει επίςθσ αζρασ που, ςτζλνοντάσ τθν ςτο πουκενά, κακαρίηει τθ 

ςκόνθ που καλφπτει επίςθσ αυτζσ επίςθσ ψευδαιςκιςεισ. (*) 

Αμζςωσ όλθ θ ςκθνι αλλάηει και βρίςκομαι ςε άλλο περιβάλλον από όπου ακοφω: «Ακόμα 

και ςτο ςκοτεινό και κρφο δάςοσ ακολοφκθςε τον οδθγό ςου. Τα πουλιά των κακϊν οιωνϊν 

γδζρνουν το κεφάλι ςου. Στα ζλθ φίδια ςε περικυκλϊνουν. Άφθςε τον οδθγό ςου να ςε 

φζρει μζχρι τθν ςπθλιά. Εκεί δεν μπορείσ να ανζβεισ παρά μόνο αν δϊςεισ τον οβολό ςου 

επίςθσ εχκρικζσ φιγοφρεσ, που υπεραςπίηονται τθν είςοδο. Αν τελικά καταφζρεισ να 

διειςδφςεισ, ηιτθςε από τον οδθγό να φωτίηει αριςτερά και δεξιά. Ραρακάλεςζ τον να 

πλθςιάςει τον δαυλό του ςτα μεγάλα μαρμάρινα ςϊματα, όλων όςων δεν μπόρεςεσ να 

ςυγχωριςεισ. (*) 

Συγχϊρεςζ επίςθσ ζναν επίςθσ ζναν και όταν το κάνεισ αλθκινά, τα αγάλματα κα 

μετατραποφν ςε ανκρϊπινα όντα που κα ςου χαμογελάςουν και κα ςου ανοίξουν τθν 

αγκαλιά επίςθσ ςαν φμνο ευγνωμοςφνθσ. (*) 

Ακολοφκθςε τον οδθγό ζξω από τθ ςπθλιά και μθν κοιτάξεισ πίςω για κανζνα λόγο. Άφθςε 

τον οδθγό ςου και γφριςε ξανά εδϊ, που βαραίνουν οι πράξεισ των νεκρϊν. Κοίτα τϊρα το 

πιάτο επίςθσ ηυγαριάσ, εκεί όπου ζχουν κατακζςει επίςθσ δράςεισ ςου και πρόςεξε πωσ 

αυτζσ ανεβαίνουν και ιδθ είναι πιο ελαφρζσ και από ζνα ποφπουλο. 

Βγάηω ζναν μεταλλικό αναςτεναγμό τθν ςτιγμι που βλζπω το πιάτο που είναι 

τοποκετθμζνο το δοχείο να ανεβαίνει. 

Και θ φωνι τελειϊνει: «Επίςθσ ςυγχωριςει το παρελκόν ςου. Δε νομίηω ότι επίςθσ να 

περιμζνεισ τίποτα επίςθσ το παρόν. Αν θ φιλοδοξία ςου ςε οδθγιςει πιο μακριά, μπορεί και 

να μθν ξαναγυρίςεισ ςτθν περιοχι των ηωντανϊν. Αρκετά αςχολικθκεσ με τον εξαγνιςμό 

του παρελκόντοσ ςου. Εγϊ ςου λζω τϊρα: «Ξφπνα και φφγε ζξω από αυτό τον χϊρο». 

Τα φϊτα επίςθσ ςκθνισ χαμθλϊνουν αργά κακϊσ νιϊκω ότι είμαι ζξω από εκείνον τον 

κόςμο και ξανά μζςα ςε αυτόν εδϊ. Επίςθσ επίςθσ ανακαλφπτω ότι αν και βρίςκομαι ςε 

αυτόν τον κόςμο κατζχω τθν εμπειρία εκείνου του άλλου. 
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Μζροσ Δεφτερο: 

Παιχνίδι με τισ Εικόνεσ 
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ΣΟ ΗΩΟ 

  

Είναι νφχτα, βρίςκομαι ςε απόλυτο ςκοτάδι. Κάπου κοντά βρίςκεται το τζλοσ του βράχου. 

Ψθλαφϊντασ με το πόδι, αιςκάνομαι ότι το ζδαφοσ είναι ανϊμαλο γεμάτο βλάςτθςθ και 

πζτρεσ. Ακόμθ αιςκάνομαι τθν παρουςία εκείνου του ηϊου που μου προκαλοφςε πάντα μια 

αδιαμφιςβιτθτθ αίςκθςθ αποςτροφισ και τρόμου. Μςωσ είναι μόνο ζνα, ίςωσ πολλά… Αλλά 

ςίγουρα υπάρχει κάτι που πλθςιάηει αμείλικτα. 

Ζνα βοφιςμα ςτα αυτιά, που μπλζκεται κάποιεσ φορζσ με τον μακρινό άνεμο, ςπάει τθν 

απόλυτθ θςυχία. Τα μάτια μου διάπλατα ανοιχτά δεν βλζπουν τίποτα, θ καρδιά μου 

ςφυροκοπά, θ αναπνοι μου είναι αδφναμθ και ςτο ςτεγνό μου ςτόμα ζχω μια πικρι γεφςθ. 

 Κάτι πλθςιάηει. Αλλά τι υπάρχει πίςω μου, που αναςτατϊνει ολόκλθρο το κρανίο μου και 

προκαλεί ρίγθ ςτθ ςπονδυλικι μου ςτιλθ; 

Τα πόδια μου τρζμουν και, αν κάτι πίςω μου επιτεκεί ι πθδιξει πάνω μου , είμαι εντελϊσ 

ανυπεράςπιςτοσ. Ζχω παραλφςει… το μόνο που μπορϊ να κάνω είναι να περιμζνω. 

Σκζφτομαι ταραγμζνοσ το ηϊο και εκείνεσ τισ καταςτάςεισ όπου βρζκθκε κοντά μου και 

ιδιαίτερα τθν πιο δφςκολθ ςτιγμι. Και ξαναηϊ  ειδικά εκείνθ. (*) 

Τι ςυνζβαινε τότε; Τι ςυνζβαινε εκείνθ τθν περίοδο ςτθ ηωι μου; Ρροςπακϊ να κυμθκϊ τισ 

απογοθτεφςεισ και τουσ φόβουσ που με ςυνόδευαν τότε. (*) 

Ναι, ιμουν ςε ζνα δίλθμμα τθσ ηωισ μου και αυτό ςυνζπεςε με το ατφχθμα του ηϊου. Ζχω 

απόλυτθ ανάγκθ να καταλάβω τθ ςχζςθ ανάμεςα ς’ αυτά τα δφο. (*) 

Αιςκάνομαι τϊρα ότι μπορϊ να ςκεφτϊ με περιςςότερθ θρεμία. Ραραδζχομαι ότι 

υπάρχουν ηϊα που προκαλοφν αποςτροφι ςε πολλοφσ αλλά καταλαβαίνω ότι δεν χάνουν 

όλοι τον ζλεγχό τουσ ςτθν παρουςία τουσ. Ραρατθρϊ πωσ το τρομερό αυτό πλάςμα με 

κάνει να νιϊκω και προςπακϊ να βρω τθ ςχζςθ ανάμεςα ς’ αυτό και ςτο τι ςυνζβαινε ςτθ 

ηωι μου όταν είχα παρόμοιουσ φόβουσ. (*) 

Τϊρα ιρεμοσ πια, προςπακϊ να αιςκανκϊ ποιο ςθμείο του ςϊματόσ μου κα με 

προςτάτευε από το επικίνδυνο ηϊο. Μετά ςυνδζω αυτό το ςθμείο με τθ δφςκολθ 

κατάςταςθ που ηοφςα όταν ςυνζβθ εκείνο το γεγονόσ, πριν πολφ καιρό. (*) 

Το ηϊο μου προκάλεςε τθν επανεμφάνιςθ εκείνθσ τθσ ςτιγμισ τθσ ηωισ μου που δεν 

λφκθκε. Αυτι θ ςκοτεινι και επίπονθ ςτιγμι, που μερικζσ φορζσ δεν κυμάμαι, είναι το 

ςθμείο που πρζπει να ξεκακαρίςω. (*) 

Βλζπω ψθλά τον κακαρό νυχτερινό ουρανό και μπροςτά τθ ρόδινθ λάμψθ τθσ καινοφριασ 

αυγισ. Ρολφ γριγορα θ μζρα φζρνει μαηί τθσ τθν κακοριςτικι ηωι. Εδϊ, ς’ αυτό το γλυκό 

λιβάδι, περπατάω ελεφκερα πάνω ςε ζνα χαλί χλόθσ ςκεπαςμζνο με δροςιά. 

Ζνα τροχοφόρο πλθςιάηει με μεγάλθ ταχφτθτα. Σταματά δίπλα μου και κατεβαίνουν δφο 

άνκρωποι ντυμζνοι νοςοκόμοι. Με χαιρετοφν εγκάρδια και μου λζνε ότι ςυνζλαβαν το ηϊο 

που μου προκαλεί τρόμο. Μου εξθγοφν ότι, όταν λαμβάνουν ζνα μινυμα φόβου, φεφγουν 

για κυνιγι και, αφοφ πιάςουν το ηϊο που τον προκαλεί, μετά το δείχνουν ςτον 

ενδιαφερόμενο, για να μπορεί να το εξετάςει καλά. Μετά τοποκετοφν το ηϊο μπροςτά μου, 

προςεχτικά περιφρουρθμζνο. Ρραγματικά πρόκειται είναι εντελϊσ ανυπεράςπιςτο. 
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Εκμεταλλεφομαι τθν κατάςταςθ για να το εξετάςω με προςοχι, από όλεσ τισ αποςτάςεισ 

και τισ γωνίεσ.(*) 

Οι άνκρωποι το χάιδευαν γλυκά και το ηωάκι απαντά φιλικά. Μετά με προτρζπουν να κάνω 

το ίδιο πράγμα. Αιςκάνομαι ζναν δυνατό φόβο, αλλά φςτερα από τθν πρϊτθ ανατριχίλα 

που αιςκάνομαι ςτο δζρμα, κάνω άλλθ μια προςπάκεια, μετά άλλθ μια ακόμθ, ϊςπου ςτο 

τζλοσ καταφζρνω να το χαϊδζψω.  

Το ηϊο απαντά ειρθνικά και με τεμπζλικεσ κινιςεισ. Μετά αρχίηει να μικραίνει μζχρι που 

εξαφανίηεται… 

Ενϊ το τροχοφόρο φεφγει, προςπακϊ να κυμθκϊ ξανά τθν κατάςταςθ που ηοφςα όταν θ 

παρουςία του ηϊου μου προκαλοφςε τρόμο.(*) 

Αιςκάνομαι μια δυνατι παρόρμθςθ και αρχίηω να τρζχω με ευκινθςία επωφελοφμενοσ από 

τον κακαρό αζρα του πρωινοφ. Κινοφμαι ρυκμικά και χωρίσ κόπο αναπνζοντασ βακιά. 

Αυξάνω τθν ταχφτθτά μου, και αιςκάνομαι τουσ μφεσ και τθν καρδιά μου που δουλεφουν 

ςαν μια τζλεια μθχανι. 

Τρζχοντασ ελεφκερα, κυμάμαι το φόβο μου, αλλά αιςκάνομαι ότι είμαι πιο δυνατόσ και ότι 

γριγορα κα τον νικιςω για πάντα. 

Ενϊ ο ιλιοσ με φωτίηει από ψθλά, πλθςιάηω τρζχοντασ προσ τθν πόλθ μου, με τα 

πνευμόνια μου γεμάτα αζρα, και τουσ μφεσ τζλεια ςυγχρονιςμζνουσ. Αιςκάνομαι εκείνα τα 

ςθμεία του ςϊματόσ μου που είχαν καταλθφκεί από τον φόβο, δυνατά και άτρωτα.(*) 

 

 

ΣΟ ΕΛΚΘΘΡΟ 

 

Βρίςκομαι ςε ζνα μεγάλο πλάτωμα ςκεπαςμζνο με χιόνι. Γφρω μου υπάρχουν πολλοί 

άνκρωποι που κάνουν χειμερινά ςπορ. Αντιλαμβάνομαι ότι κάνει κρφο, παρ’ όλο τον 

λαμπερό ιλιο, από τον αχνό που βγαίνει από το ςτόμα μου. Αιςκάνομαι, μερικζσ φορζσ, 

παγωμζνεσ ριπζσ που με χτυποφν ςτο πρόςωπο… αλλά είναι πολφ αναηωογονθτικό. 

Διάφοροι φίλοι πλθςιάηουν κουβαλϊντασ ζνα μικρό ζλκθκρο. Μου λζνε να ανζβω αμζςωσ 

και να το οδθγιςω. Μου εξθγοφν ότι ο ςχεδιαςμόσ του είναι τζτοιοσ που είναι αδφνατο να 

χάςω τον ζλεγχο. Κάκομαι λοιπόν μζςα και δζνω τθ ηϊνθ αςφαλείασ. Μετά βάηω τα μεγάλα 

γυαλιά και βάηω μπροςτά τισ τουρμπίνεσ που ςφυρίηουν ςαν ζνα μικρό τηετ. Ρατάω απαλά 

το γκάηι με το δεξί πόδι και το ζλκθκρο αρχίηει να κινείται. Μετά αφινω το τιμόνι προσ τα 

δεξιά και προσ τα αριςτερά χωρίσ καμία προςπάκεια. Εκείνθ τθ ςτιγμι τρεισ φίλοι με 

προςπερνοφν κάνοντασ ςκι. «Ράμε» φωνάηουν. Και ρίχνονται προσ το πλάτωμα, κάνοντασ 

ηιγκ-ηαγκ, κατά μικοσ του υπζροχθσ πλαγίασ. 

Ρατάω απαλά το γκάηι και το ζλκθκρο επιταχφνει αρμονικά. Αρχίηω να κατεβαίνω ανάμεςα 

ςτουσ ςκιζρ. Βλζπω το όμορφο τοπίο ςκεπαςμζνο από χιόνι και από κωνοφόρα. Ριο κάτω, 

υπάρχουν μερικά ςπίτια από  ξφλο και λίγο πιο μακριά μια φωτεινι πεδιάδα. 
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Επιταχφνω χωρίσ φόβο και προςπερνϊ τον πρϊτο ςκιζρ, μετά τον άλλο και τελικά τον τρίτο. 

Οι φίλοι μου με χαιρετοφν φωνάηοντασ. Κατευκφνομαι προσ μερικά πεφκα που 

εμφανίηονται μπροςτά μου και τα αποφεφγω με άψογεσ κινιςεισ. Εκείνθ τθ ςτιγμι 

αποφαςίηω να δϊςω περιςςότερθ ταχφτθτα ςτθ μθχανι. Ρατάω τζρμα το γκάηι και 

αιςκάνομαι τθν τρομερι δφναμθ των τουρμπίνων. Βλζπω να περνάνε τα πεφκα δεξιά και 

αριςτερά μου, ςαν απροςδιόριςτεσ ςκιζσ, ενϊ πίςω το χιόνι μζνει αιωροφμενο ςε ζνα 

χαριτωμζνο άςπρο ςφννεφο. Ο παγωμζνοσ αζρασ μου τραβάει το δζρμα του προςϊπου και 

πρζπει να βάλω δφναμθ για να μείνουν τα χείλθ κλειςτά. 

Βλζπω ζνα καταφφγιο από ξφλο που μεγαλϊνει πολφ γριγορα και δεξιά και αριςτερά του 

δφο μεγάλεσ εξζδρεσ από χιόνι για ςκι. Χωρίσ διςταγμό, κατευκφνομαι προσ τθν αριςτερι 

εξζδρα. Τθ ςτιγμι που ζχω ανζβει, ςβινω τισ τουρμπίνεσ, για να αποφφγω μια πικανι 

ανάφλεξθ κατά τθν πτϊςθ.  Εκςφενδονίςτθκα  προσ το πάνω ςε μια φανταςτικι πτιςθ. 

Ακοφω μόνο το φφςθμα του αζρα, ενϊ αρχίηω να πζφτω για εκατοντάδεσ μζτρα, πλθςιάηω 

το χιόνι. Θ γωνία πτϊςθσ μου ςυμπίπτει τζλεια με τθν κλίςθ του κατιφορου, και ζτςι όταν 

προςγειϊνομαι ακουμπάω απαλά ςτθ χιονιςμζνθ επιφάνεια. Ανάβω τισ τουρμπίνεσ και 

ςυνεχίηω να επιταχφνω ενϊ πλθςιάηω τθν πεδιάδα. 

Αρχίηω να φρενάρω λίγο. Ανεβάηω τα γυαλιά και κατευκφνομαι αργά προσ ζνα 

ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα από το οποίο φεφγουν πολλά τελεφερίκ που πθγαίνουν τουσ 

ακλθτζσ μζχρι τα βουνά. 

Τελικά μπαίνω ςε ζνα πλάτωμα. Μπροςτά μου ςτα δεξιά, παρατθρϊ το μαφρο άνοιγμα 

ενόσ τοφνελ. Μοιάηει με ςιδθροδρομικό τοφνελ. Ρθγαίνω αργά προσ τα εκεί, περνϊντασ 

πάνω από κάτι λακκοφβεσ με λιωμζνο χιόνι. Φτάνοντασ ςτο άνοιγμα, το επιβεβαιϊνω, δεν 

υπάρχουν ςιδθροτροχιζσ, οφτε ίχνθ από αυτοκίνθτο. Σκζφτομαι όμωσ ότι από κει κα 

μποροφςαν να περνοφν μεγάλα φορτθγά. Μςωσ να πρόκειται για τθ δεξαμενι των 

εκχιονιςτικϊν μθχανϊν. 

Ππωσ και να είναι, μπαίνω ςτο τοφνελ αργά. Είναι αδφναμα φωτιςμζνο. Ανάβω το 

εςωτερικό φανάρι και το δυνατό του φωσ μου επιτρζπει να βλζπω ζνα τοφνελ μερικϊν 

εκατοντάδων μζτρων. Επιταχφνω. Ο ιχοσ του τηετ αντθχεί με πάταγο και οι διάφορεσ θχϊ 

αναμειγνφονται μεταξφ τουσ. Βλζπω ότι πιο μπροςτά το τοφνελ κάνει μια ςτροφι, αλλά 

αντί να φρενάρω επιταχφνω, ζτςι ϊςτε φτάνοντασ ςτθ ςτροφι αφινομαι να κυλιςω κατά 

μικοσ του τοίχου χωρίσ απρόοπτα. Τϊρα ο δρόμοσ κατεβαίνει και ζπειτα κάνει μια ςτροφι 

προσ τα επάνω, διαγράφοντασ ζνα ςπιράλ ςαν να επρόκειτο για μια ςερπαντίνα ι για ζνα 

φανταςτικό ελατιριο. 

Επιταχφνω, αρχίηω να κατεβαίνω, μετά παίρνω τον ανοδικό δρόμο και καταλαβαίνω ότι 

κάποια ςτιγμι τρζχω πάνω ςτο ταβάνι για να κατζβω ξανά και να επιςτρζψω ςτο επίπεδο 

του εδάφουσ. 

Φρενάρω απαλά και ετοιμάηομαι να κατζβω μια κάκοδο όμοια με εκείνεσ ςτα τρενάκια ςτο 

λοφνα παρκ. Θ πλαγιά είναι πολφ απότομθ, ςχεδόν κάκετθ. Μόλισ αρχίηω τθν κάκοδο, 

ξεκινάω ταυτόχρονα να φρενάρω. Θ ταχφτθτα λιγοςτεφει, όμωσ βλζπω ότι μετακινοφμαι 

πάνω ςε μια ςτενι γζφυρα αιωροφμενθ ςτο κενό. Και από τισ δφο μεριζσ υπάρχει ζνα βακφ 

ςκοτάδι. Φρενάρω ακόμθ περιςςότερο και μπαίνω ςτθ γζφυρα, που είναι φαρδιά ακριβϊσ 

όςο το ζλκθκρο. Βλζποντασ μζχρι ποφ φτάνει το φωσ του φαναριοφ, ο δρόμοσ εμφανίηεται 
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ςαν ζνα τεντωμζνο ςκοινί που αβυςςαλζεσ αποςτάςεισ το χωρίηουν από οποιοδιποτε 

ςτιριγμα. Από οποιοδιποτε ςθμείο υποςτιριξθσ, από οποιοδιποτε τοίχο.(*) 

Σταματάω το όχθμα, ςυνεπαρμζνοσ από τθν εντφπωςθ που δθμιουργεί θ κατάςταςθ. Χωρίσ 

φόβο αρχίηω να ςκζφτομαι διάφορουσ κινδφνουσ: Θ γζφυρα ςπάει και εγϊ πζφτω ςτο 

κενό. Μετά μια τεράςτια αράχνθ που κατεβαίνοντασ από το μεγάλο αραχνοϊςτό τθσ… 

φτάνει μζχρι εμζνα ςαν να ιμουν μια μικρι μφγα. Τελικά φαντάηομαι ζνα κολοςςιαίο 

τράνταγμα και μεγάλα πλοκάμια που ανεβαίνουν από το ςκοτεινό βάκοσ.(*) 

Ραρ’ όλο που αυτζσ οι ςκθνζσ είναι πολφ τρομακτικζσ, αιςκάνομαι ότι ζχω τθν εςωτερικι 

δφναμθ για να νικιςω το φόβο. Πμωσ αρχίηω για άλλθ μια φορά να φαντάηομαι κάτι 

επικίνδυνο και τρομερό και αφινομαι ςε αυτζσ τισ ςκζψεισ.(*) 

Ξεπζραςα τθν κρίςιμθ ςτιγμι και αιςκάνομαι ξαλαφρωμζνοσ από τθ δοκιμαςία που 

επζβαλα ςτον εαυτό μου. Ανάβω λοιπόν ξανά τισ τουρμπίνεσ και επιταχφνω. Ρερνάω τθ 

γζφυρα και φτάνω ξανά ςε ζνα τοφνελ όμοιο με εκείνο τθσ αρχισ. Αρχίηω με μεγάλθ 

ταχφτθτα μια άνοδο πολφ μακριά. Μου φαίνεται ότι φτάνω ςτθν ζξοδο. 

Βλζπω το φωσ τθσ θμζρασ να μεγαλϊνει. Τϊρα ςε ευκεία γραμμι, βγαίνω γριγορα ςτο 

άνοιγμα του ξενοδοχειακοφ ςυγκροτιματοσ. 

Ρροχωρϊ πολφ ςιγά αποφεφγοντασ τον κόςμο που περπατά γφρω μου και φτάνω ςτθν 

άλλθ πλευρά που ςυνδζεται με τισ πίςτεσ του ςκι. 

Κατεβάηω τα μεγάλα γυαλιά και αρχίηω να επιταχφνω για να φτάςω με αρκετι ταχφτθτα 

ςτον κατιφορο που τελειϊνει ςτο πλάτωμα από όπου ζφυγα. Επιταχφνω, επιταχφνω, 

επιταχφνω… 

Ανεβαίνω κατά μικοσ του επικλινοφσ εδάφουσ με τθν απίςτευτθ ταχφτθτα που είχα κατά τθ 

διάρκεια τθσ κακόδου βλζπω ότι πλθςιάηω ςτο καταφφγιο από ξφλο με τισ δυο εξζδρεσ. 

Αλλά τϊρα εμφανίηεται μπροςτά ζνασ  κάκετοσ τοίχοσ που με χωρίηει από αυτό. Γυρίηω 

αριςτερά και ςυνεχίηω τθν άνοδο. Αποφεφγω τα εμπόδια, περνϊντασ από τα πλάγια ςτο 

φψοσ τθσ ράμπασ. 

Τα πεφκα περνάνε δίπλα μου ςαν απροςδιόριςτεσ ςκιζσ, ενϊ το χιόνι μζνει πίςω, 

ςχθματίηοντασ ζνα χαριτωμζνο άςπρο ςφννεφο… 

Μπροςτά βλζπω τουσ τρεισ φίλουσ μου ςταματθμζνουσ να με χαιρετοφν, ςθκϊνοντασ τα 

μπαςτοφνια του ςκι. Γυρίηω γφρω απ’ αυτοφσ, γεμίηοντάσ τουσ με χιόνι, και μετά ςυνεχίηω 

τθν άνοδο μζχρι τθν κορυφι του βουνοφ. Σταματϊ. Σβινω τισ τουρμπίνεσ. Ανεβάηω τα 

μεγάλα γυαλιά και λφνω τισ ηϊνεσ. Βγαίνω από το ζλκθκρο. Τεντϊνω τα πόδια και μετά όλο 

το ςϊμα μου. Στα πόδια μου βλζπω τα κωνοφόρα που κατεβαίνουν τθν πανζμορφθ πλαγιά 

και πολφ μακριά ςαν ζνα ακανόνιςτο ςθμείο, το ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα. Αιςκάνομαι τον 

κακαρό αζρα και τον ιλιο του βουνοφ που ηεςταίνει το πρόςωπο μου. Ζχω ζντονθ τθν 

αίςκθςθ πωσ κατάφερα να ζχω μεγαλφτερο ζλεγχο πάνω ςτο ςϊμα μου.(*) 
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Ο ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΚΑΘΑΡΙΣΘ 

 

Βρίςκομαι κακιςμζνοσ ςε ζνα δωμάτιο δίπλα ςε ζναν άνκρωπο που δεν γνωρίηω αλλά που 

μου εμπνζει μια απόλυτθ εμπιςτοςφνθ. Ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά ενόσ καλοφ 

ςυμβοφλου. Τθν ομορφιά, τθ ςφνεςθ, και τθ δφναμθ. Ωςτόςο, μερικοί του δίνουν το 

γραφικό  όνομα του «καπνοδοχοκακαριςτι». 

Ιρκα να του ηθτιςω ςυμβουλι ςε μερικά προςωπικά προβλιματα κι αυτόσ από τθ πλευρά 

του μου απαντά ότι οι εςωτερικζσ μου εντάςεισ είναι τόςο δυνατζσ που είναι καλφτερο για 

μζνα να προχωριςω ςε μια άςκθςθ «κάκαρςθσ». 

Θ διακριτικότθτά του είναι τόςο μεγάλθ, που ενϊ κάκεται δίπλα μου δεν με καρφϊνει με το 

βλζμμα του, γι’ αυτό μπορϊ να εκφραςτϊ με μεγάλθ ελευκερία. Δθμιουργοφμε γριγορα 

μια καλι ςχζςθ. 

Μου ηθτάει να χαλαρϊςω εντελϊσ, χαλαρϊνοντασ τουσ μφεσ. Με βοθκά ακουμπϊντασ τα 

χζρια του ςτο μζτωπό μου και ςτουσ διάφορουσ μφεσ του προςϊπου μου.(*) 

Μετά μου παίρνει το κεφάλι και το κινεί αριςτερά και δεξιά, μπροςτά και πίςω, για να μου 

χαλαρϊςει το λαιμό και τουσ ϊμουσ. Μου τονίηει πόςο ςθμαντικό είναι τα μάτια και το 

ςαγόνι να μείνουν χαλαρωμζνα. (*) 

Μετά μου λζει να χαλαρϊςω τουσ μφεσ του κορμιοφ πρϊτα τουσ μπροςτινοφσ, μετά τουσ 

πίςω. (*) 

Δεν αςχολείται με τισ εντάςεισ ςτα χζρια και ςτα πόδια. Μου εξθγεί ότι αυτζσ 

εξαφανίηονται από μόνεσ τουσ ςαν αποτζλεςμα τθσ προθγοφμενθσ δουλειάσ. Με 

ςυμβουλεφει να αιςκανκϊ το ςϊμα μου μαλακό, ςαν από καουτςοφκ, να το αιςκανκϊ 

«ηεςτό» και βαρφ, μζχρι να φτάςω να δοκιμάςω μια ευχάριςτθ, κυματιςτι αίςκθςθ. (*) 

Μου λζει: «Ασ πάμε κατευκείαν ςτο ςθμείο. Ξαναδζσ μζχρι τθν τελευταία λεπτομζρεια, 

εκείνο το πρόβλθμα που δεν μπορείσ να λφςεισ. Σκζψου ότι δεν είμαι εδϊ για να ςε κρίνω. 

Εγϊ είμαι ζνα δικό ςου όργανο και όχι το αντίκετο». (*) 

«Σκζψου», ςυνζχιςε «αυτό που δεν κα ζλεγεσ ςε κανζνα για κανζνα λόγο». (*) 

«Διθγιςου τό μου», λζει, «με λεπτομζρειεσ». 

«Αν το επικυμείσ ςυνζχιςε να μου λεσ όλα αυτά που κα ςου ζκανε καλό να βγάλεισ από 

μζςα ςου. Ρεσ τα χωρίσ να ανθςυχείσ για τισ εντυπϊςεισ και άφθςε τα ςυναιςκιματά ςου 

ελεφκερα». (*) 

Μετά από λίγο ο καπνοδοχοκακαριςτισ ςθκϊνεται και παίρνει ζνα αντικείμενο ελαφρά 

καμπυλωτό και επιμικεσ. Μετά ζρχεται μπροςτά μου και λζει: «Άνοιξε το ςτόμα». Τον 

υπακοφω. Αιςκάνομαι ότι μου βάηει ςτο ςτόμα ζνα είδοσ μακριάσ τανάλιασ που φτάνει 

μζχρι το ςτομάχι μου. Ωςτόςο καταλαβαίνω πωσ μπορϊ να το ανεχκϊ. Ξαφνικά φωνάηει: 

«Το ζπιαςα» και αρχίηει λίγο-λίγο να βγάηει το «πράγμα». Στθν αρχι νιϊκω ςα να 

ξεριηϊκθκε κάτι μζςα μου, αλλά ςτθ ςυνζχεια αιςκάνομαι μια ευχάριςτθ αναςτάτωςθ ςαν 

να ’χει ξεκολλιςει από τα ςπλάχνα  και  τουσ πνεφμονζσ μου κάτι που ιταν κολλθμζνο 

κακόβουλα εκεί για πολφ καιρό.(*) 
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Θ τανάλια βγαίνει. Ξαφνιάηομαι όταν βλζπω ότι ζχει γραπϊςει ζνα πράγμα γλυκερό, 

δφςοςμο και γλοιϊδεσ που γυρίηει γφρω από τον εαυτό του…  

Τελικά, όταν ο καπνοδοκακαριςτισ βάηει αυτό το αθδιαςτικό πλάςμα ςε ζνα διαφανζσ 

μπουκάλι, αιςκάνομαι μια τεράςτια ανακοφφιςθ, ςαν το ςϊμα μου να κακαρίςτθκε 

ολοκλθρωτικά. Σθκϊνομαι και παρατθρϊ με ανοικτό το ςτόμα εκείνο το αποκρουςτικό 

«πράγμα» που ςιγά-ςιγά λιϊνει για να μετατραπεί ςε μια ακακόριςτθ ηελατίνα. Σε  λίγο 

μεταμορφϊνεται ς’ ζνα ςκοφρο υγρό,  μετά γίνεται διαφανζσ και ςτο τζλοσ εξατμίηεται και 

διαλφεται ςτθν ατμόςφαιρα. Σε λιγότερο από ζνα λεπτό το μπουκάλι μζνει εντελϊσ 

κακαρό. 

«Τϊρα καταλαβαίνεισ», μου λζει ο καπνοδοχοκακαριςτισ, «γιατί αυτι θ διαδικαςία 

ονομάηεται ’κάκαρςθ’. Σιμερα δεν πιγε άςχθμα. Κάποιο κακθμερινό πρόβλθμα, με λίγθ 

ταπείνωςθ, μια δόςθ προδοςίασ με λίγθ αίςκθςθ ενοχισ. Και ςαν αποτζλεςμα, ζνα μικρό 

τζρασ που ςε εμπόδιηε να κάνεισ όμορφα όνειρα, να ζχεισ καλι χϊνευςθ και διάφορα άλλα 

καλά πράγματα. Αν ιξερεσ… οριςμζνεσ φορζσ ζχω βγάλει τζρατα τεράςτια... Καλά, μθν 

ανθςυχείσ αν για λίγο ςου μείνει μια άςχθμθ αίςκθςθ… 

Σε χαιρετϊ». 

 

 

Θ ΚΑΘΟΔΟ 

 

Βριςκόμαςτε ςε μια μικρι βάρκα αγκυροβολθμζνοι ςτθ μζςθ τθσ κάλαςςασ. 

Ενϊ είμαςτε ζτοιμοι να ςαλπάρουμε αντιλαμβανόμαςτε ότι θ άγκυρα είναι κάπου 

πιαςμζνθ. Λζω ςτουσ ςυντρόφουσ μου ότι πθγαίνω να δω τι ςυνζβθ. 

Κατεβαίνω από μια ςκαλίτςα και μπαίνω ςτο ιρεμο νερό. Κάτω απ’ το νερό βλζπω ψάρια 

διαφορετικϊν χρωμάτων, τθν καρίνα τθσ βάρκασ και τθν αλυςίδα τθσ άγκυρασ. Κολυμπάω 

προσ αυτι και τθν χρθςιμοποιϊ για να κατζβω. 

Αντιλαμβάνομαι ότι μπορϊ να αναπνεφςω χωρίσ δυςκολία και ςυνεχίηω να κατεβαίνω κατά 

μικοσ τθσ αλυςίδασ μζχρι που φτάνω ςτο βυκό που είναι αδφναμα φωτιςμζνοσ. Θ άγκυρα 

είναι μπλεγμζνθ ανάμεςα ςε μερικά μεταλλικά απομεινάρια. Τθν πλθςιάηω και τθν τραβάω 

προσ τα πάνω με δφναμθ. Ο βυκόσ υποχωρεί. Σικωςα μια καταπακτι που κρφβει ζνα 

τετράγωνο άνοιγμα μζςα ςτο οποίο μπαίνω.(*) 

Κολυμπάω πιο βακιά και κακϊσ αιςκάνομαι ζνα κρφο υποκαλάςςιο ρεφμα, ακολουκϊ τθν 

κατεφκυνςι του. Τελικά φτάνω ςε μια λεία επιφάνεια, ςκεπαςμζνθ με καλάςςια βλάςτθςθ. 

Μζνω κοντά ςτθν απαλι επιφάνεια και αρχίηω να ν’ ανεβαίνω χωρίσ να απομακρυνκϊ από 

αυτι, και ενϊ αναδφομαι όλα γίνονται πιο φωτεινά.(*) 

Αναδφομαι ςε μια λίμνθ νεροφ μζςα ςε μια ςπθλιά αμυδρά φωτιςμζνθ. Ανεβαίνω ςε ζνα 

είδοσ πλατφόρμασ. Κάνω μερικά βιματα και ανακαλφπτω μια πζτρινθ ςκάλα. Αρχίηω να 

κατεβαίνω προςεκτικά τα ςκαλιά. Υπάρχουν αναμμζνοι δαυλοί κατά μικοσ του  μικροφ 

διαδρόμου που ςτενεφει κι άλλο ενϊ εγϊ ςυνεχίηω να κατεβαίνω από τισ γλιςτερζσ ςκάλεσ. 

Τϊρα θ κάκοδοσ ζγινε ςχεδόν κάκετθ και ο αζρασ είναι υγρόσ και αποπνικτικόσ.(*) 
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Φτάνω ςε μια ςιδερζνια πφλθ που φράηει το δρόμο μου. Σπρϊχνω, και τα ςκουριαςμζνα 

κάγκελα ανοίγουν τρίηοντασ. Τα ςκαλιά ςταματοφν εδϊ και τϊρα υπάρχει μόνο ζνασ 

λαςπόδρομοσ ςτον οποίο προχωρϊ  με προφφλαξθ ενϊ μια  βαριά, ςχεδόν επιτάφια 

μυρωδιά γεμίηει τον αζρα. (*) 

Μια ριπι αζρα απειλεί να ςβιςει τουσ δαυλοφσ. Στο βάκοσ ακοφω το βρυχθκμό τθσ 

κάλαςςασ που ςπάει πάνω ςτα βράχια. Αρχίηω να αμφιβάλλω για το αν κα μπορζςω να 

επιςτρζψω. 

Ο αζρασ ςφυρίηει δυνατά, ςβινοντασ τον πιο χαμθλό δαυλό. Αρχίηω λοιπόν να ανεβαίνω, 

ςυγκρατϊντασ τθν αδθμονία μου. Ανεβαίνω αργά από το λαςπόδρομο. 

Φτάνω ςτθ ςκουριαςμζνθ πόρτα. Είναι κλειςτι… Τθν ανοίγω πάλι και ςυνεχίηω ν’ ανεβαίνω 

με κόπο από τισ ςχεδόν κάκετεσ ςκάλεσ, ενϊ οι δαυλοί ςυνεχίηουν να ςβινουν πίςω μου. 

Ρροχωρϊ προςεκτικά  γιατί θ πζτρινθ ςκάλα γίνεται πιο γλιςτερι. 

Ρλθςίαςα ςτθ ςπθλιά. Φτάνω ςτθν πλατφόρμα και βυκίηομαι ςτθ λίμνθ τθ ςτιγμι που 

ςβινει ο τελευταίοσ δαυλόσ. 

Απόλυτο ςκοτάδι. Αγγίηοντασ τθ λεία και ςκεπαςμζνθ με φφκια επιφάνεια κατεβαίνω όλο 

και πιο βακιά.(*) 

Αιςκάνομαι ζνα κρφο ρεφμα και κολυμπάω ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ με μεγάλθ 

δυςκολία. (*) 

Καταφζρνω να βγω από το ρεφμα και ανεβαίνω κάκετα μζχρι που αγγίηω τθν πζτρινθ 

οροφι. Ψάχνω ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ για να βρω το τετράγωνο άνοιγμα. (*) 

Επιτζλουσ το βρίςκω και περνϊ μζς’ από κει. Ζπειτα ελευκερϊνω τθν παγιδευμζνθ άγκυρα 

και ακουμπϊ πάνω τθσ τα πόδια μου, ενϊ κουνάω τθν αλυςίδα για να ειδοποιιςω τουσ 

φίλουσ μου. 

Από τθ βάρκα ςθκϊνουν τθν άγκυρα που με μεταφζρει μζχρι τθν επιφάνεια. Κακϊσ 

ανεβαίνω παρατθρϊ ζνα ςυναρπαςτικό ουράνιο τόξο καλάςςιασ ηωισ ενϊ το νερό γίνεται 

πιο φωτεινό. 

Φτάνω ςτθν επιφάνεια. Αφινω τθν αλυςίδα και αρπάηοντασ τθ ςκαλίτςα τθσ βάρκασ, 

ανεβαίνω ανάμεςα ςτα χειροκροτιματα και τα πειράγματα των φίλων μου.(*) 

 

 

 Θ ΑΝΟΔΟ 

 

Είναι μζρα όταν μπαίνω ςτο ςπίτι και αρχίηω αργά να ανεβαίνω τισ ςκάλεσ. Φτάνω ςτο 

δεφτερο όροφο και ςυνεχίηω να ανεβαίνω -μζχρι να φτάςω ςτθν ταράτςα. Ράνω ψθλά 

υπάρχει μια δεξαμενι νεροφ ςτθν κορυφι ενόσ πφργου. 

 Ραρατθρϊ μια μεταλλικι ςκάλα ςε ςπιράλ. Δεν ζχει κάγκελα προςταςίασ. Ρρζπει να τθν 

ανζβω για να φτάςω ςτθ δεξαμενι νεροφ. Το κάνω με θρεμία. 
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Είμαι πάνω ςτθ δεξαμενι. Θ βάςθ τθσ είναι ςτενι. Πλθ θ δομι κινείται με ζνα φφςθμα του 

ανζμου  αλλά διατθρϊ τθν ιςορροπία μου. (*) 

Ρλθςιάηω ςτθν άκρθ. Κάτω βλζπω τθν ταράτςα του ςπιτιοφ. Αιςκάνομαι ότι με ελκφει το 

κενό, αλλά ςυνζρχομαι και ςυνεχίηω να κοιτάηω. Μετά διατρζχω με το βλζμμα μου το 

τοπίο.(*) 

Ξαφνικά εμφανίηεται από πάνω ζνα ελικόπτερο. Κακϊσ πλθςιάηει βλζπω μια ςχοινζνια 

ςκάλα να κατεβαίνει προσ εμζνα . Οι δοκοί είναι από ξφλο. Ριάνω τθ ςκάλα και ςτθρίηω τα 

πόδια μου ςτθν τελευταία μπάρα. Θ ςκάλα ανεβαίνει κακϊσ το ελικόπτερο αρχίηει ανοδικι 

πορεία. Κάτω χαμθλά μζνει θ δεξαμενι νεροφ που γίνεται όλο και πιο μικρι.(*) 

Ανεβαίνω από τθ ςκάλα μζχρι να φτάςω ςτθν πόρτα. Ρροςπακϊ να τθν ανοίξω, αλλά είναι 

κολλθμζνθ . Κοιτάηω προσ τα κάτω.(*) 

Ξαφνικά ανοίγει θ μεταλλικι πόρτα και ο νεαρόσ πιλότοσ μου δίνει το χζρι. Σκαρφαλϊνω 

μζςα και αρχίηουμε να  Ανεβαίνουμε γριγορα. 

Μια φωνι αναγγζλλει ότι υπάρχει ζνα πρόβλθμα ςτθ μθχανι.  Λίγο μετά, ακοφω ζναν ιχο 

ςπαςμζνων γραναηιϊν. Ο ζλικασ μπλοκαρίςτθκε. Αρχίηουμε να χάνουμε φψοσ όλο και πιο 

γριγορα. 

Το πλιρωμα μου δίνει ζνα αλεξίπτωτο και ρίχνονται ςτο κενό. 

Εγϊ βρίςκομαι ςτθν άκρθ τθσ πόρτασ ενϊ θ πτϊςθ γίνεται ιλιγγιϊδθσ. 

Αποφαςίηω να πθδιξω. Ρζφτω με το πρόςωπο προσ τα κάτω. Θ επιτάχυνςθ με εμποδίηει να 

αναπνεφςω. Τραβάω το ςκοινί και τα αλεξίπτωτο ανοίγει προσ τα πάνω ςαν ζνα μακρφ 

ςεντόνι. Μ’ ζνα δυνατό τράβθγμα και ζνα αναπιδθμα. Θ πτϊςθ μειϊνεται δραματικά. 

Ρρζπει να κατευκυνκϊ ςτθ δεξαμενι του νεροφ, αλλιϊσ κα πζςω πάνω ςτα ςφρματα 

υψθλισ τάςθσ ι πάνω ςτα πεφκα, οι κορυφζσ των οποίων με περιμζνουν ςαν ακονιςμζνα 

βζλθ. Κάνω μανοφβρεσ τραβϊντασ το ςκοινί. Ευτυχϊσ ο άνεμοσ με βοθκά.(*) 

Ρζφτω πάνω ςτθ δεξαμενι και κατρακυλϊ ωσ τθν άκρθ ενϊ το αλεξίπτωτο με τυλίγει. 

Ελευκερϊνομαι και το βλζπω να πζφτει άτακτα. Αρχίηω να κατεβαίνω αργά από τθ ςκάλα 

ςε ςπιράλ. 

Φτάνω ςτο μπαλκόνι, κατεβαίνοντασ μετά ωσ τον δεφτερο όροφο. 

Συνεχίηω να κατεβαίνω μζχρι να φτάςω ςτο δωμάτιο από όπου μπικα χωρίσ να βιάηομαι…  

Είμαι ςτο ιςόγειο του ςπιτιοφ. Κατευκφνομαι ςτθν πόρτα, τθν ανοίγω και βγαίνω. 
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ΟΙ ΜΕΣΑΜΦΙΕΕΙ 

 

Βρίςκομαι γυμνόσ ςε μια παραλία γυμνιςτϊν. Αιςκάνομαι ότι με παρατθροφν προςεχτικά, 

άτομα κάκε θλικίασ και φφλου. 

Κάποιοσ μου λζει ότι οι άνκρωποι με παρατθροφν γιατί πρόςεξε ότι ζχω κάποια 

προβλιματα. Μου ςυςτινει να ςκεπάςω το ςϊμα μου. Τότε, βάηω ζνα καπζλο και 

παποφτςια. Αμζςωσ οι γυμνιςτζσ χάνουν το ενδιαφζρον τουσ. 

Κακϊσ με περιμζνουν ςε μια γιορτι τελειϊνω το ντφςιμό μου και φεφγω από τθν 

καταςκινωςθ. 

Μπαίνω ς’ ζνα μεγάλο ςπίτι και ςτθν είςοδο ζνασ μοντζρνα ντυμζνοσ κφριοσ μου λζει ότι 

για να μπορζςω να μπω ςτο ςαλόνι πρζπει να ντυκϊ κατάλλθλα, μια και είναι μια γιορτι 

μεταμφιεςμζνων. Μου δείχνει εκεί δίπλα μια γκαρνταρόμπα γεμάτθ από αςυνικιςτα 

κοςτοφμια και μάςκεσ. Αρχίηω να διαλζγω με προςοχι. 

Μπροςτά ςε μια ςειρά από κακρζφτεσ, που κάνουν γωνία ανάμεςά τουσ, δοκιμάηω 

κοςτοφμια και μάςκεσ. Μπορϊ να με δω από διαφορετικζσ γωνίεσ. Δοκιμάηω το κοςτοφμι 

και τθ μάςκα που μου πάνε χειρότερα.(*) 

Ζπειτα δοκιμάηω το καλφτερο ςφνολο και τθν καλφτερθ μάςκα. Ραρατθρϊ από 

διαφορετικζσ γωνίεσ. Διορκϊνω με φροντίδα κάκε ατζλεια, μζχρι που όλθ θ μεταμφίεςθ 

ταιριάηει εκπλθκτικά καλά.(*) 

Μπαίνω ακτινοβολϊντασ ςτο μεγάλο ςαλόνι ςτο οποίο γίνεται θ γιορτι. Υπάρχει πολφσ 

κόςμοσ, όλοι μεταμφιεςμζνοι. 

Απλϊνεται μια ςιωπι και όλοι χειροκροτοφν το τζλειο κοςτοφμι μου. Με προτρζπουν ν’ 

ανζβω ςτθν εξζδρα και μου ηθτοφν να χορζψω και να τραγουδιςω. Το κάνω.(*) 

Τϊρα, το κοινό μου ηθτά να βγάλω τθ μάςκα και να επαναλάβω το νοφμερο.  

Ενϊ ετοιμάηομαι να το κάνω, αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ντυμζνοσ με το άςχθμο ςφνολο που 

δοκίμαςα πρϊτο. Για κακι μου τφχθ, το πρόςωπό μου είναι ακάλυπτο. Αιςκάνομαι γελοίοσ 

και φριχτόσ. Ραρ’ όλα αυτά τραγουδάω και χορεφω μπροςτά ςτο κοινό καταπίνοντασ τουσ 

χλευαςμοφσ και τα ςφυρίγματα αποδοκιμαςίασ.(*) 

Ζνασ αγενισ μαςκοφόροσ, πθδϊντασ ςτθν εξζδρα, με ςπρϊχνει βρίηοντάσ με. Εκείνθ τθ 

ςτιγμι αρχίηω να μετατρζπομαι ςε ηϊο προκαλϊντασ τθν ταραχι του. 

Συνεχίηω να αλλάηω, αλλά διατθρϊ πάντα το δικό μου πρόςωπο, πρϊτα είμαι ζνασ ςκφλοσ, 

μετά ζνα πουλί, τελικά ζνασ μεγάλοσ βάτραχοσ.(*) 

Με πλθςιάηει ζνασ πφργοσ του ςκακιοφ και μου λζει: «Κα ζπρεπε να ντρζπεςτε… να 

τρομάηετε τα παιδιά μ’ αυτόν τον τρόπο!». Τότε ξαναπαίρνω τθ φυςιολογικι μου μορφι, 

ντυμζνοσ με τα κακθμερινά μου ροφχα. 

Τϊρα βλζπω ότι ςυρρικνϊνομαι. Ζχω ιδθ τισ διαςτάςεισ ενόσ μικροφ παιδιοφ. 

Κατεβαίνω από τθν εξζδρα και βλζπω τουσ μεταμφιεςμζνουσ ανκρϊπουσ, τεράςτιουσ, που 

με παρατθροφν από ψθλά. Συνεχίηω να μικραίνω.(*) 
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Μια γυναίκα ςτριγκλίηει υςτερικά, λζγοντασ ότι είμαι ζνα ζντομο. Ετοιμάηεται να με 

πατιςει με το πόδι, αλλά γίνομαι μικροςκοπικόσ.(*) 

Γριγορα παίρνω τισ διαςτάςεισ ενόσ παιδιοφ. Μετά επανακτϊ τθν κανονικι μου εμφάνιςθ. 

Μετά ςυνεχίηω να μεγαλϊνω μπροςτά ςτουσ παρευριςκόμενουσ που τρζχουν προσ όλεσ τισ 

κατευκφνςεισ. Το κεφάλι μου αγγίηει το ταβάνι. Ραρατθρϊ τα πάντα από ψθλά.(*) 

Αναγνωρίηω τθ γυναίκα που ικελε να με πατιςει. Τθν παίρνω με το ζνα χζρι και τθν 

τοποκετϊ ςτθν εξζδρα ενϊ εκείνθ ουρλιάηει υςτερικά. 

Γυρίηω ςτισ κανονικζσ μου διαςτάςεισ και ετοιμάηομαι να φφγω από τθ γιορτι. 

Φτάνω ςτον χϊρο υποδοχισ, βλζπω ζναν κακρζφτθ που παραμορφϊνει εντελϊσ τθν όψθ 

μου. Τρίβω λοιπόν τθν επιφάνεια, μζχρι που αυτι μου ανταποδίδει εκείνθ τθν πανζμορφθ 

εικόνα που ικελα πάντα να ζχω.(*) 

Χαιρετϊ τον κομψό τφπο τθσ ειςόδου και βγαίνω απόλυτα ιρεμοσ από το ςπίτι. 

 

 

ΣΑ ΤΝΝΕΦΑ 

 

Σε απόλυτο ςκοτάδι, ακοφω μια φωνι που λζει: «Στθν αρχι δεν υπιρχε το υπαρκτό οφτε το 

μθ-υπαρκτό: δεν υπιρχε αζρασ οφτε ουρανόσ, και τα ςκοτάδια κάλυπταν το πρόςωπο τθσ 

αβφςςου. Δεν υπιρχαν οφτε άνκρωποι, οφτε ζνα ηϊο, πουλί, ψάρι, γαρίδα, ξφλο, πζτρα, 

οφτε ςπθλιζσ ι βράχοι, κοιλάδεσ ι δάςθ. Δεν υπιρχαν γαλαξίεσ οφτε άτομα… και δεν 

υπιρχαν οφτε εμπορικά καταςτιματα. Τότε γεννικθκεσ εςφ και άρχιςε ο ιχοσ και το φωσ θ 

κερμότθτα και το ψφχοσ, το μαλακό και το ςκλθρό». 

Θ φωνι ςωπαίνει και αντιλαμβάνομαι ότι ανεβαίνω ςε μια κινοφμενθ ςκάλα, μζςα ς’ ζνα 

τεράςτιο εμπορικό κατάςτθμα. Διζςχιςα διάφορουσ ορόφουσ και τϊρα βλζπω ότι θ ςκεπι 

του κτιρίου ανοίγει και θ ςκάλα ςυνεχίηει να με μεταφζρει, αργά και άνετα, μζχρι τον 

ανοιχτό ουρανό.  

Βλζπω το κτίριο, εκεί χαμθλά, πολφ μικρό. Θ ατμόςφαιρα είναι βακιά γαλάηια. Αιςκάνομαι 

με ευχαρίςτθςθ τθν αφρα που κάνει τα ροφχα μου να κυματίηουν και αναπνζω γαλινια. 

Αφοφ διζςχιςα ζνα ςτρϊμα ομίχλθσ βρίςκομαι ςε μια κάλαςςα από κατάλευκα ςφννεφα. Θ 

ςκάλα ςτρζφεται ζτςι που να μου επιτρζπει να περπατιςω πάνω τθσ όπωσ πάνω ςε ζνα 

πεηοδρόμιο. Ρροχωρϊ και αντιλαμβάνομαι ότι βαδίηω πάνω ςε ζνα δάπεδο από ςφννεφα. 

Το βάδιςμά μου είναι πολφ αρμονικό. Μπορϊ να πθδάω μεγάλεσ αποςτάςεισ, μια και θ 

βαρφτθτα είναι ελάχιςτθ. Επωφελοφμαι για να κάνω πιρουζτεσ, πζφτοντασ με τθν πλάτθ 

και αναπθδϊντασ ξανά προσ τα πάνω, ςαν να βρίςκομαι ςε τραμπολίνο. Οι κινιςεισ είναι 

αργζσ και θ ελευκερία δράςθσ μου είναι ολοκλθρωτικι.(*)  

Ακοφω τθ φωνι ενόσ παλιοφ φίλου που με χαιρετά. Μετά τον βλζπω να πλθςιάηει, 

τρζχοντασ με χάρθ. Αγκαλιαηόμαςτε, ςτριφογυρίηουμε και πθδάμε πολλζσ φορζσ κάνοντασ 

κάκε τφπο φιγοφρασ, γελϊντασ και τραγουδϊντασ.(*)  
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Στο τζλοσ κακόμαςτε και βγάηει από τα ροφχα του ζνα καλάμι για ψάρεμα που το απλϊνει. 

Κάνει τισ ετοιμαςίεσ αλλά αντί να χρθςιμοποιιςει δόλωμα, βάηει ζναν μαγνιτθ με ςχιμα 

πετάλου. Μετά αρχίηει να χειρίηεται το μαςοφρι και ο μαγνιτθσ κατεβαίνει διαπερνϊντασ 

το δάπεδο από ςφννεφα… Μετά από λίγο, το καλάμι αρχίηει να πάλλεται και φωνάηει: 

«Νομίηω πωσ πιάςαμε κάτι καλό!». Αρχίηει αμζςωσ να τραβάει το αγκίςτρι, μζχρι που 

εμφανίηεται ζνασ μεγάλοσ δίςκοσ κολλθμζνοσ ςτο μαγνιτθ. Ράνω υπάρχουν όλα τα είδθ 

ποτϊν και φαγθτοφ. Θ διακόςμθςθ είναι πολφ προςεγμζνθ. Ακουμπάει το δίςκο και 

ετοιμαηόμαςτε για το μεγάλο φαγοπότι. Πλα όςα δοκιμάηω ζχουν μία εκλεκτι γεφςθ. Το 

πιο εκπλθκτικό είναι ότι τα φαγθτά δεν μειϊνονται. Κάκε φορά, εμφανίηονται καινοφρια 

που αντικακιςτοφν τα άλλα, φτάνει να το επικυμιςουμε, ζτςι αρχίηω να διαλζγω τα 

αγαπθμζνα μου και τρϊω με μεγάλθ απόλαυςθ.(*) 

Λκανοποιθμζνοι ξαπλϊνουμε ανάςκελα πάνω ςτο μαλακό ςτρϊμα από ςφννεφα, 

δοκιμάηοντασ μια υπζροχθ αίςκθςθ ευεξίασ. (*) 

Αιςκάνομαι όλο το ςϊμα μου χλιαρό και ςαν από βαμβάκι, εντελϊσ χαλαρωμζνο, ενϊ 

γλυκζσ ςκζψεισ περνάνε από το μυαλό μου. (*) 

Αντιλαμβάνομαι ότι δεν αιςκάνομαι οφτε βιαςφνθ, οφτε ανθςυχία, οφτε καμία επικυμία, 

ςαν να είχα όλο τον χρόνο του κόςμου. (*) 

Σ’ αυτι τθν κατάςταςθ πλθρότθτασ και ευεξίασ προςπακϊ να ςκεφτϊ τα προβλιματα που 

είχα ςτθν κακθμερινι ηωι και αιςκάνομαι ότι μπορϊ να τα ςκεφτϊ χωρίσ αδικαιολόγθτθ 

ζνταςθ. Ζτςι μου εμφανίηονται λφςεισ ξεκάκαρεσ. (*)  

Μετά από λίγο ακοφω το φίλο μου που λζει: «Ρρζπει να επιςτρζψουμε». Σθκϊνομαι και, 

κάνοντασ μερικά βιματα, αιςκάνομαι πωσ είμαι πάνω ςτθν κινοφμενθ ςκάλα. Αυτι γζρνει 

γλυκά προσ τα κάτω ειςχωρϊντασ ςτο δάπεδο από ςφννεφα. Αιςκάνομαι μια ελαφριά 

ομίχλθ, ενϊ αρχίηω να κατεβαίνω προσ τθ γθ. Ρλθςιάηω ςτο κτίριο, ςτο υψθλότερο ςθμείο 

από το οποίο μπαίνει θ κινοφμενθ ςκάλα. Κατεβαίνω από τουσ διάφορουσ ορόφουσ του 

εμπορικοφ καταςτιματοσ, βλζπω από όλεσ τισ μεριζσ τον ανιςυχο κόςμο να διαλζγει 

αντικείμενα για να αγοράςει. Κλείνω τα μάτια και ακοφω μια φωνι που λζει:  

«Τότε δεν υπιρχε οφτε φόβοσ οφτε ανθςυχία, οφτε επικυμία, γιατί ο χρόνοσ δεν υπιρχε» (*) 

 

 

ΜΠΡΟ ΚΑΙ ΠΙΩ 

 

Σε ζνα δωμάτιο καλά φωτιςμζνο, κάνω κάποια βιματα και ανοίγω μια πόρτα. Ρροχωρϊ 

αργά κατά μικοσ ενόσ διαδρόμου. Μπαίνω από μια άλλθ πόρτα ςτα δεξιά και βρίςκω ζναν 

άλλο διάδρομο. Ρροχωρϊ. Μια πόρτα ςτ’ αριςτερά. Μπαίνω και προχωρϊ. Μια άλλθ 

πόρτα ςτ’ αριςτερά. Μπαίνω και προχωρϊ. Μια άλλθ πόρτα ςτ’ αριςτερά, μπαίνω και 

προχωρϊ. Ξαναβρίςκω τα ίχνθ μου πθγαίνοντασ προσ τα πίςω ςιγά ςιγά, ϊςπου επιςτρζφω 

ςτο αρχικό δωμάτιο.(*) 

Στα δεξιά του δωματίου υπάρχει μια μεγάλθ τηαμαρία που μου επιτρζπει να δω ζναν κιπο. 

Ανοίγω τθ τηαμαρία. Βγαίνω. Στο πάτωμα υπάρχει ζνασ μθχανιςμόσ που κρατά τεντωμζνο 
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ζνα ατςάλινο ςφρμα ςε μικρι απόςταςθ πάνω από το ζδαφοσ. Το ςφρμα διαγράφει 

παράξενεσ διαδρομζσ. Ανεβαίνω πάνω του ιςορροπϊντασ. Αρχικά, κάνω ζνα βιμα. Μετά 

άλλο. Κινοφμαι ακολουκϊντασ ςτροφζσ και ευκείεσ γραμμζσ.     Κινοφμαι χωρίσ δυςκολία. 

Τϊρα, με τθν πλάτθ, περπατϊ προσ τα πίςω μζχρι να φτάςω ςτο αρχικό ςθμείο.(*) 

Κατεβαίνω από το ςφρμα. 

Επιςτρζφω ςτο δωμάτιο. Βλζπω ζναν κακρζφτθ φτιαγμζνο ςτα μζτρα μου. Ρροχωρϊ αργά 

προσ αυτόν, ενϊ παρατθρϊ ότι θ εικόνα μου ζρχεται, λογικά, προσ τθν κατεφκυνςι μου. 

Ζτςι, μζχρι να αγγίξω το γυαλί. Μετά οπιςκοχωρϊ με τθν πλάτθ, κοιτάηοντασ πϊσ θ εικόνα 

μου απομακρφνεται. 

Ρλθςιάηω ξανά για να αγγίξω το γυαλί, όμωσ ανακαλφπτω ότι θ εικόνα μου οπιςκοχωρεί 

μζχρι που εξαφανίηεται. Βλζπω τϊρα ότι θ εικόνα μου ζρχεται περπατϊντασ με τθν πλάτθ. 

Σταματά πριν φτάςει ςτο γυαλί, κάνει επί τόπου ςτροφι και περπατά προσ εμζνα. 

Βγαίνω ςε μια αυλι με μεγάλεσ πλάκεσ. Σε ζνα κεντρικό μζροσ, υπάρχει ζνασ μεγάλοσ 

καναπζσ τοποκετθμζνοσ ακριβϊσ πάνω ςε μια μαφρθ πλάκα. Πλεσ οι άλλεσ πλάκεσ είναι 

άςπρεσ. Μου εξθγοφν ότι ο καναπζσ μπορεί να μετακινείται προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ ςε 

ευκεία γραμμι, αλλά χωρίσ να αλλάηει το ποφ κοιτάει. Κάκομαι πάνω του και λζω: «Τρεισ 

πλάκεσ μπροςτά». Τότε, το κάκιςμα βρίςκεται εκεί που υπζδειξα. «Τζςςερεισ δεξιά. Δφο 

πίςω. Δφο αριςτερά. Μία πίςω. Δφο αριςτερά, καταλιγοντασ ςτθ μαφρθ πλάκα. 

Τϊρα: τρεισ πλάκεσ πίςω. Μία δεξιά. Μία πίςω. Τζςςερεισ δεξιά.  

Τζςςερεισ μπροςτά. Ρζντε αριςτερά, φτάνοντασ ςτον προοριςμό. 

Τζλοσ: τρεισ αριςτερά. Δφο πίςω. Μία μπροςτά. Δφο δεξιά. Τρεισ πίςω. Μία δεξιά. 

Τζςςερεισ μπροςτά, ςταματϊντασ ςτθν ενδεδειγμζνθ πλάκα. 

Σθκϊνομαι και βγαίνω από το ςπίτι. Στζκομαι ςτθ μζςθ ενόσ μεγάλου αυτοκινθτόδρομου. 

Δεν περνάει κανζνα όχθμα. Βλζπω να πλθςιάηει κατευκείαν προσ τα μζνα ζνα άτομο που 

αγαπϊ πολφ. Ζρχεται τόςο κοντά, που ςχεδόν με αγγίηει.(*) 

Τϊρα οπιςκοχωρεί και απομακρφνεται όλο και περιςςότερο, μζχρι που εξαφανίηεται.(*) 

Βλζπω να πλθςιάηει ζνα άτομο που μου προκαλεί μια βακιά απζχκεια. Ζφταςε πολφ κοντά 

μου.(*) 

Τϊρα οπιςκοχωρεί και απομακρφνεται όλο και περιςςότερο μζχρι που εξαφανίηεται.(*) 

Είμαι κακιςμζνοσ εδϊ. Κυμάμαι μια ςκθνι πάρα πολφ δφςκολθ ςτθν οποία είμαι 

αντιμζτωποσ με άλλα άτομα. Απομακρφνομαι από αυτά τα άτομα.(*) 

Κυμάμαι μια ςκθνι ςτθν οποία με βλζπω να ςυμμετζχω με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ. 

Απομακρφνομαι από τθν κατάςταςθ.(*) 
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Ο ΑΝΘΡΑΚΩΡΤΧΟ 

 

Υπάρχει κόςμοσ γφρω μου. Είμαςτε όλοι ντυμζνοι ανκρακωρφχοι. Ρεριμζνουμε να ανζβει ο 

ανελκυςτιρασ. Είναι πολφ νωρίσ. Μια ελαφριά βροχι πζφτει από τον μολυβζνιο ουρανό. 

Διακρίνω μακριά τθ μαφρθ φιγοφρα του εργοςταςίου που φωτίηει με τισ υψικαμίνουσ του. 

Οι καπνοδόχοι ξερνοφν φωτιά. Ο καπνόσ ανεβαίνει ςε πυκνζσ κολϊνεσ. 

Διακρίνω, ανάμεςα ςτον αργό και μακρινό ρυκμό των μθχανϊν, τον οξφ ιχο μιασ ςειρινασ 

που ςθμαίνει τθν αλλαγι τθσ βάρδιασ του προςωπικοφ. 

Βλζπω τον ανελκυςτιρα να ανεβαίνει αργά και με ζνα δυνατό τράνταγμα, ςταματά ςτα 

πόδια μου. 

Ρροχωράμε μζχρι που ανεβαίνουμε ςτθ μεταλλικι πλατφόρμα. Ζνα ςυρϊμενο κιγκλίδωμα 

κλείνει και αρχίηουμε να κατεβαίνουμε αργά, ανάμεςα ςτο μουρμουρθτό από τα ςχόλια. Το 

φωσ του ανελκυςτιρα μου επιτρζπει να βλζπω το τοίχο από βράχο που περνά πολφ κοντά. 

Κακϊσ κατεβαίνουμε, αυξάνεται θ κερμοκραςία και ο αζρασ μυρίηει κλειςοφρα. 

Σταματάμε ςε μια ςτοά. Κατεβαίνει το μεγαλφτερο μζροσ των επιβατϊν του  ανελκυςτιρα. 

Κλείνει ξανά το κιγκλίδωμα. Μείναμε τζςςερισ - πζντε ανκρακωρφχοι. Συνεχίηουμε να 

κατεβαίνουμε μζχρι που ςταματάμε ςε άλλθ ςτοά. Κατεβαίνουν οι υπόλοιποι επιβάτεσ. 

Μζνω μόνοσ και θ κάκοδοσ ξαναρχίηει. 

Τελικά, με ζναν πάταγο, θ πλατφόρμα ςταματάει. Σπρϊχνω το κιγκλίδωμα και προχωρϊ 

μπαίνοντασ ςε μια ςιραγγα αδφναμα φωτιςμζνθ. Ακοφω το κόρυβο του ανελκυςτιρα που 

επιςτρζφει. 

Μπροςτά πάνω ςτισ ςιδθροτροχιζσ βρίςκεται το βαγόνι μεταφοράσ. Ανεβαίνω πάνω του,  

βάηω μπροςτά τθ μθχανι και αρχίηω να διαςχίηω αργά το τοφνελ. 

Σταματάω το βαγόνι ςτο τζλοσ των γραμμϊν. Κατεβαίνω και, αρχίηω να ξεφορτϊνω τα 

εργαλεία. Ανάβω το φαναράκι τθσ κάςκασ μου. 

Ακοφω μακρινοφσ ιχουσ ςαν από υδραυλικά τρυπάνια και ςφυριά… αλλά επίςθσ 

αντιλαμβάνομαι μια αδφναμθ ανκρϊπινθ φωνι που καλεί πνιχτά. Ξζρω τι ςθμαίνει αυτό. 

Αφινω τα εργαλεία και περνϊ ζνα ςκοινί γφρω από τουσ ϊμουσ μου. Ραίρνω μια ςκαπάνθ 

και προχωρϊ αποφαςιςτικά μζςα ςτο τοφνελ που ςτενεφει. Αφινω πίςω τα θλεκτρικά 

φϊτα. Ζχω μονάχα το φωσ του ανακλαςτιρα τθσ κάςκασ. Ρεριοδικά, ςταματάω για να 

ακοφςω από ποφ ζρχεται ο κρινοσ. 

Φτάνω φοβιςμζνοσ ςτο βάκοσ του τοφνελ. Ριο μπροςτά, ςτο όρυγμα που πρόςφατα 

ανοίχτθκε, τελειϊνει θ ςιραγγα. Τα ςκόρπια υλικά μου δείχνουν ότι θ οροφι κατζρρευςε. 

Ανάμεςα ςτουσ βράχουσ και ςτα ραγιςμζνα ξφλινα δοκάρια αναβλφηει νερό. Το ζδαφοσ ζχει 

μετατραπεί ςε βοφρκο ςτον οποίο βυκίηονται οι μπότεσ μου. 

Μετακινϊ πζτρεσ, με τθ βοικεια τθσ ςκαπάνθσ. Ξαφνικά αποκαλφπτεται μια οριηόντιο 

τρφπα. 
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Ενϊ ςκζφτομαι πϊσ κα μποροφςα να περάςω μζςα απ’ αυτι, ακοφω κακαρά τουσ 

λυγμοφσ… ςίγουρα ο παγιδευμζνοσ ανκρακωρφχοσ βρίςκεται ςε απόςταςθ μερικϊν 

μζτρων. 

Χϊνω τθ λαβι τθσ ςκαπάνθσ ανάμεςα ςε ςτζρεουσ βράχουσ και δζνω ς’ αυτι μια άκρθ του 

ςκοινιοφ, περνϊντασ τθν άλλθ άκρθ γφρω από τθ μζςθ μου. Αςφαλίηω το δζςιμο με μια 

μεταλλικι πόρπθ. 

Χϊνομαι ςτθ ςπθλιά με δυςκολία. Στθριγμζνοσ ςτουσ αγκϊνεσ μου, προχωρϊ ςε μια 

μακριά κάκοδο. Βλζπω, με το φωσ τθσ κάςκασ, ότι ο αγωγόσ ςτενεφει μζχρι που κλείνει. Θ 

ηζςτθ είναι αποπνικτικι, θ αναπνοι δφςκολθ.(*) 

Κάτω από τα πόδια μου τρζχει μια πυκνι λάςπθ. Αργά ςκεπάηει τα πόδια μου και γλιςτράει 

γλοιϊδθσ κάτω από το ςτικοσ μου. Καταλαβαίνω πωσ το τοφνελ κα γεμίςει με λάςπθ ςε 

λίγο χρόνο. Ριζηω προσ τα πάνω, αλλά θ ραχοκοκαλιά μου βρίςκει ςκζτο βράχο. Ρροςπακϊ 

να οπιςκοχωριςω. Δεν είναι δυνατόν.  Θ κρθνθτικι φωνι είναι πολφ κοντά. (*) 

Φωνάηω με όλθ μου τθ δφναμθ και το ζδαφοσ υποχωρεί παραςφροντάσ με ςτθν 

κατάρρευςι του. 

Ζνα δυνατό τράνταγμα του ςκοινιοφ ςτθ μζςθ και ξαφνικά θ πτϊςθ διακόπτεται. 

Μζνω κρεμαςμζνοσ ςτο ςκοινί ςαν ζνα παράλογο εκκρεμζσ από λάςπθ. 

Θ πτϊςθ μου διακόπθκε πάρα πολφ κοντά ςε ζνα δάπεδο ςκεπαςμζνο με χαλιά.               

Βλζπω τϊρα ζναν χϊρο με πολφ φωσ. Στθν κομψι αίκουςα διακρίνω ζνα είδοσ 

εργαςτθρίου και τεράςτιεσ βιβλιοκικεσ. Αλλά ο επείγον χαρακτιρασ τθσ κατάςταςθσ με 

καλεί να αςχολθκϊ με το πϊσ κα βγω από αυτιν.. 

Με το αριςτερό χζρι ρυκμίηω το τεντωμζνο ςκοινί και με το άλλο αποδεςμεφω τθν πόρπθ 

που είναι αγκιςτρωμζνθ ςτθ μζςθ μου. Μετά πζφτω μαλακά πάνω ςτο χαλί.  

«Τι τρόποι, φίλε! Τι τρόποι!» λζει μια φωνι ςα φλάουτο. Γυρίηω και παραλφω. 

Ζχω μπροςτά μου ζνα ανκρωπάκι ψθλό καμιά εξθνταριά εκατοςτά. Εκτόσ από τα αφτιά, 

ελαφρά μυτερά, κα τον ζλεγε κανείσ πολφ καλοφτιαγμζνο. Είναι ντυμζνοσ με χαροφμενα 

χρϊματα, αλλά με ζνα χαρακτθριςτικό ςτυλ ανκρακωρφχου. Αιςκάνομαι ανάμεςα ςτο 

γελοίοσ και το απογοθτευμζνοσ, όταν μου προςφζρει ζνα κοκτζιλ. Ππωσ και να ’χει, 

παρθγοριζμαι πίνοντάσ το χωρίσ διαμαρτυρία. 

Το ανκρωπάκι ςθκϊνει το χζρι και το φζρνει ςτο ςτόμα, ςα μεγάφωνο. Μετά μεταδίδει το 

κρινο που γνωρίηω πολφ καλά. Εκείνθ τθ ςτιγμι μου δθμιουργείται μια τεράςτια 

αγανάκτθςθ. Τον ρωτάω τι ςθμαίνει αυτό το αςτείο και μου απαντά ότι, χάρθ ςε αυτό, ςτο 

μζλλον θ χϊνευςι μου κα βελτιωκεί. 

Ο άνκρωποσ ςυνεχίηει λζγοντασ ότι το ςκοινί που με ζςφιξε ςτθ μζςθ και ςτο υπογάςτριο 

κατά τθ διάρκεια τθσ πτϊςθσ ζκανε πολφ καλι δουλειά όπωσ και θ διαδρομι που ζγινε με 

τουσ αγκϊνεσ μζςα ςτο ςτενό τοφνελ. Ολοκλθρϊνοντασ τα παράξενα ςχόλιά του, με ρωτά 

αν ζχει νόθμα για μζνα θ φράςθ: «Βρίςκεςτε ςτα ςπλάχνα τθσ γθσ». 

Απαντϊ ότι αυτόσ είναι ζνασ τρόποσ του λζγειν, μεταφορικόσ, αλλά εκείνοσ υποςτθρίηει ότι 

ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ πρόκειται για μια μεγάλθ αλικεια. Μετά προςκζτει: 

«Βρίςκεςτε ςτα δικά ςασ ςπλάχνα. Πταν κάτι λειτουργεί άςχθμα ςτα ςπλάχνα οι άνκρωποι 
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ςκζφτονται παράλογα πράγματα. Κατά τον ίδιο τρόπο οι άςχθμεσ ςκζψεισ προδικάηουν τθν 

κακι λειτουργία των ςπλάχνων. Ζτςι από δω και πζρα κα φροντίηετε για  αυτό το κζμα. Αν 

δεν το κάνετε, κα ξεκινϊ να περπατϊ και κα αιςκάνεςτε δυνατζσ ςουβλιζσ και κάκε είδουσ 

εςωτερικι δυςφορία… Ζχω μερικοφσ ςυναδζλφουσ που αςχολοφνται με άλλα μζρθ, όπωσ 

οι πνεφμονεσ, θ καρδιά κ.λπ.». 

Αφοφ το είπε αυτό, το ανκρωπάκι αρχίηει να περπατά ςτουσ τοίχουσ, και ςτο ταβάνι, ενϊ 

εγϊ αιςκάνομαι εντάςεισ ςτο υπογάςτριο, ςτο ςυκϊτι, ςτα νεφρά. (*) 

Μετά ρίχνει πάνω μου ζνα πίδακα νεροφ από ζνα ςωλινα από χρυςό, διϊχνοντασ 

προςεχτικά τθ λάςπθ. Είμαι ςτεγνόσ ςτθ ςτιγμι. Ξαπλϊνω πάνω ςε ζνα μεγάλο καναπζ και 

αρχίηω να χαλαρϊνω. Το ανκρωπάκι περνά ρυκμικά μια βοφρτςα ςτθν κοιλιακι χϊρα και 

τθ μζςθ μου χαλαρϊνοντασ ςθμαντικά αυτζσ τισ περιοχζσ. 

Καταλαβαίνω ότι, όταν οι ενοχλιςεισ ςτο ςτομάχι, ςτο ςυκϊτι και ςτα νεφρά 

ανακουφίηονται, οι ιδζεσ μου και τα ςυναιςκιματά μου αλλάηουν. (*) 

Αντιλαμβάνομαι μια δόνθςθ ενϊ αναςθκϊνομαι απαλά. Είμαι ςτον ανελκυςτιρα που 

ανεβαίνει προσ τθν επιφάνεια τθσ γθσ. 
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θμειϊςεισ για το Βιβλίο 

 

Σθμειϊςεισ για το Πρϊτο Μζροσ 

Ι. Σο Παιδί 

Θ ηωγραφιά μζςα από τθν οποία ο αναγνϊςτθσ μπαίνει ςτο πάρκο διαςκζδαςθσ είναι 

εμπνευςμζνθ από τθν πρϊτθ κάρτα του Ταρό. Αυτι θ κάρτα φζρει τθν εικόνα του Μάγου, ο 

οποίοσ πάντα ςχετιηόταν με τθν αντιςτροφι τθσ πραγματικότθτασ, τθν επιδεξιότθτα των 

χεριϊν και τα τρικ. Συνδζεται με τον ταχυδακτυλουργό και ανοίγει ζνα πζπλο 

παραλογικότθτασ που επιτρζπει ςτον αναγνϊςτθ να μπει ςε αυτι τθ διάςταςθ του 

καφματοσ τόςο βοθκθτικι ςτο ξφπνθμα των παιδικϊν αναμνιςεων. 

ΙΙ. Ο Εχκρόσ 

Θ «παράλυςθ» που κυριαρχεί ςε ζνα μεγάλο μζροσ αυτισ τθσ ιςτορίασ δίνει ςτον 

αναγνϊςτθ τθν ευκαιρία δθμιουργιςει καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ ςυγκεκριμζνα 

ςυναιςκιματα απελευκερϊνουν τθν προθγοφμενθ τουσ ζνταςθ ωσ ζνα αποτζλεςμα τθσ 

κακυςτζρθςθσ τθσ κίνθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ εικόνασ. Με αυτόν τον τρόπο ζνα κλίμα 

ανακφκλωςθσ μπορεί να παραχκεί, και ςθμειϊνουμε ότι αυτόσ που ςυγχωρεί τελειϊνει ςε 

μία καλφτερθ κατάςταςθ από αυτόν που προςβάλλει, που πριν είχε τθν πρωτοβουλία. 

ΙΙΙ. Σο Μεγάλο Λάκοσ 

Θ ςκθνι με τουσ πυροςβζςτεσ ςαν δικθγόρουσ τθσ δικαιοςφνθσ και εκτελεςτζσ είναι 

εμπνευςμζνο από το Fahrenheit 451 του Ray Bradbury. Στθν παροφςα διιγθςθ, αυτι θ 

εικόνα χρθςιμοποιείται ςαν μία αντίκεςθ ςτθν αίςκθςθ του κανάτου από δίψα ςτθν ζρθμο. 

Μία παρόμοια αντίκεςθ δίνει ζμφαςθ ςτο παράλογο τθσ δίκθσ, όταν ο κατθγοροφμενοσ, 

αντί να μιλιςει προσ υπεράςπιςθ του για να «απαλλαγεί» από τθν υποτικζμενθ ενοχι, 

παίρνει ζνα ποτό, «χρεϊνοντασ» το ςτόμα του ι τθσ με μια γουλιά νερό. 

Το επιλογικό ςχόλιο του υπαλλιλου τθσ αυλισ, «Αυτό που είπα, είπα» απθχεί τα λόγια του 

Ριλάτου επαναφζροντασ αυτιν τθν άλλθ ςουρεαλιςτικι δίκθ.  

Οι Ρρεςβφτεροι που προςωποποιοφν τισ ϊρεσ είναι εμπνευςμζνοι από το Apocalypse and 

the Writings on Revelation του D. H. Lawrence.  

Τα γυαλιά που αντιςτρζφουν τα πράγματα είναι πολφ καλά γνωςτά ςτθν πειραματικι 

ψυχολογία και ζχουν χρθςιμοποιθκεί, ανάμεςα ςε άλλουσ, από τον Merleau-Ponty ςτο The 

Structure of Behavior. 

V. Σο Ιδανικό Σαίρι 

Θ εικόνα του γίγαντα είναι εμπνευςμζνθ από το Gargantua and Pantagruel του Rabelais. Το 

τραγοφδι των παιδιϊν ανακαλοφν τα φεςτιβάλ των Βάςκων και τα τραγοφδια που 

ςυνοδεφουν παρελάςεισ αρμάτων και γιγάντιων φιγοφρων με τεράςτια κεφάλια. 

Θ Ολογραφικι εικόνα αναπολεί τισ προβολζσ ςτο Childhood’s End του Arthur C. Clarke. 

Το κζμα τθσ αναηιτθςθσ για το «ιδανικό ταίρι» κάποιου και θ εντολι, «Μθν κοιτά προσ  τα 

πίςω» υπαινίςςεται το μφκο του Ορφζα και τθσ Ευρυδίκθσ ςτον Άδθ.  
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VI. Θ Μνθςικακία  

Θ πλοκι τοποκετείται ςε ζνα κλαςικό περιεχόμενο, παρόλο που οι αρχικζσ ςκθνζσ τθσ 

πόλθσ ανακαλοφν τθ Βενετία ι ίςωσ το Άμςτερνταμ.  

Το τραγοφδι του πρϊτου χοροφ είναι απαγωγι από τον ορφικό φμνο ςτο Κάνατο, ο οποίοσ 

διαβάηεται ωσ εξισ:  

Ειςάκουςε με, εςφ που των κνθτϊν όλων το πθδάλιο κρατάσ 

δίνοντασ χρόνο αγνό ςε όλουσ, όςουσ μακριά βρίςκεςαι. 

Γιατί ο δικόσ ςου φπνοσ κραφει τθν ψυχι και τθ ςφνδεςθ του ςϊματοσ 

όταν καταλφεισ τα ςυγκρατθμζνα απ’ τθ φφςθ δεςμά 

φζρνοντασ το βακφ ςτουσ ηωντανοφσ αιϊνιο φπνο. 

Εςφ, κοινόσ ςε όλουσ, μα ςε μερικοφσ άδικοσ που είςαι, 

όταν με γρθγοράδα παφεισ του βίου τισ νεανικζσ ακμζσ. 

Γιατί μόνο από ςζνα εκπλθρϊνεται όλων το κρικζν 

γιατί μονάχα εςφ οφτε με προςευχζσ πείκεςαι οφτε με ικεςίεσ 

αλλά, μακάριε, ςτουσ απωτάτουσ χρόνουσ τθσ ηωισ να πλθςιάηεισ 

ςου ηθτϊ, λιτανεφοντασ με κυςίεσ και δειςεισ, 

ϊςτε δϊρο να ‘ναι καλό ςτουσ ανκρϊπουσ τα γερατειά. 

Το τραγοφδι ςτο δεφτερο χορό είναι βαςιςμζνο ςτον Ορφικό Φμνο ςτθ Μνθμοςφνθ: 

Τθ Μνθμοςφνθ επικαλοφμαι, τθν ομόκλινθ του Δία, τθ βαςίλιςςα 

αυτι που τεκνοποίθςε τισ ιερζσ Μοφςεσ, τισ όςιεσ, τισ γλυκόφωνεσ, 

που βρίςκεται μακριά από τθν κακι λικθ, τθν πάντα φρενοφκόρα, 

που πάντα ςυγκρατεί των ανκρϊπων το νου με τισ ψυχζσ ςυντροφιαςμζνο, 

που αυξάνει τον πανίςχυρο, ςτζρεο λογιςμό των κνθτϊν, 

θ γλυκφτατθ, φιλάγρυπνθ και που τα πάντα υπενκυμίηει, 

εκείνα που πάντοτε ο κακζνασ μπορεί να αποκθκεφει μζςα του, 

αυτι που δεν παρεκτρζπεται, τισ φρζνεσ που αφυπνίηει όλων. 

Αλλά, μακάρια κεά, τθ μνιμθ ξφπναγε ςτουσ μφςτεσ 

τθσ πανίερθσ τελετισ και απόδιωχνε απ’ αυτοφσ τθ λικθ. 

Το φάνταςμα ςε αυτι τθν κακοδθγοφμενθ εμπειρία τελειϊνει το διάλογο του λζγοντασ, 

«Αντίο λοιπόν! Το φωσ ιδθ αναγγζλλει το πλθςίαςμα τθσ αυγισ και αρχίηει να 

χλωμολάμπει το αναποφάςιςτο ςπινκιριςμα τθσ. Αντίο, αντίο, αντίο. Να με κυμάςαι!» 

αυτό είναι εμπνευςμζνο από τθν Ρράξθ I, Σκθνι v του Άμλετ, ςτθν οποία το φάνταςμα του 

πατζρα του Άμλετ αποκαλφπτει ςτον πρίγκιπα τθν ταυτότθτα του προςϊπου που τον 

δολοφόνθςε με τθ βοικεια του δθλθτθρίου. 

Θ βάρκα ςε αυτι τθ διιγθςθ, θ οποία είναι επίςθσ μία νεκροφόρα, ανακαλεί τισ ρίηεσ τθσ 

λζξθσ καρναβάλι, carrus navalis (ο ςυγγραφζασ πιςτεφει ότι αυτι θ ετυμολογία είναι πιο 

ακριβισ από αυτι που γενικϊσ παραδίδεται). Αυτι τθ μζρα οι μαφρεσ άμαξεσ ι τα οχιματα 

που χρθςιμοποιοφνται ςαν νεκροφόρεσ ςυνικωσ καλφπτονται με λουλοφδια και 

διακοςμοφνται με μεγάλα ςτρείδια και κοχφλια, ανακαλϊντασ το τελικό ταξίδι μζςα από τα 

νερά τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ. Οι λουλουδζνιεσ παραςτάςεισ και τα νερά του ωμαϊκοφ 

φεςτιβάλ των Λουπερκαλίων μοιράηονται τθν ίδια καταγωγι. Στθν παροφςα ιςτορία, 

βρίςκουμε διαφορζσ και αλλαγζσ μζςα από τισ οποίεσ, με το τζλοσ τθσ ιςτορίασ, ο ςκοτεινόσ 
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Χάροντασ γίνεται ζνασ νεαρόσ οδθγόσ του ταχφπλοου επιςτρζφοντασ από το νθςί των 

νεκρϊν.  

Αυτι θ διιγθςθ προςκζτει ζνα αυςτθρά πλοφςιο και πολφπλοκο ζργο εικόνων, ςτισ οποίεσ 

κάκε ςτοιχείο αξίηει ατομικι μελζτθ: θ ακίνθτθ κάλαςςα, θ ανυψωμζνθ βάρκα πάνω από 

το νερό, το καμζνο μαντιλι, οι χοροί των γυναικϊν και τα κυπαρίςςια (τα οποία ξυπνοφν 

τθν ατμόςφαιρα των Ελλθνικϊν νθςιϊν και κοιμθτθρίων) και οφτω κακ’ εξισ.  

VII. Θ προςτάτιδα τθσ ηωισ. 

Θ φιγοφρα τθσ Ρροςτάτιδασ τθσ Ηωισ είναι εμπνευςμζνθ από τθν εικοςτι πρϊτθ κάρτα των 

Ταρό. Θ εικόνα ςτο Tarocchi είναι πιο κοντά ςε αυτι τθν κακοδθγοφμενθ εμπειρία από ότι 

είναι οι εικόνεσ τθσ πρϊτθσ μεταφοράσ ςαν Αυλι του Γκζπελιν, Ταρό τθσ Βοθμίασ ι ψευδό-

Αιγυπτιακά Ταρό. Ραρατθρϊντασ το Anima Mundis, γνωςτό ςαν «Ο Κόςμοσ» ςτα Ταρό, 

υπάρχει μία διαςαφθνθτικι χαρακτικι ςτθ δουλειά του Robert Fludd, Utriusque Cosmi 

Maioris Scilicet et Minoris, Metaphysica, Physica atque Technica Historia, 

πρωτοδθμοςιευμζνθ ςτα 1617. Ο Γιουνγκ επίςθσ αναφζρεται ςε αυτό το αρχζτυπο ςτο 

ζργο Psychology of the Unconscious: A Study of the Transformations and Symbolisms of the 

Libido. 

Αυτζσ οι παρκζνεσ τθσ ςπθλιάσ δεν ζχουν αγνοθκεί οφτε από τισ κρθςκείεσ. Με αυτι τθν 

ζννοια θ Ρροςτάτιδα τθσ Ηωισ είναι μία παρκζνα τθσ ςπθλιάσ, με ςτοιχεία από τον 

ελλθνικό παγανιςμό, όπωσ το ςτεφάνι τθσ από λουλοφδια και το ελαφάκι που γλφφει το 

χζρι τθσ, φζρνοντασ ςτο μυαλό τθν Άρτεμθ ι τθ ωμαϊκι τθσ ςφλλθψθ, τθ Ντιάνα. Το μόνο 

που χρειάηεται κάποιοσ είναι να αλλάξει το ςτεφάνι τθσ από λουλοφδια για ζνα με άςτρα, ι 

να τοποκετιςει τα πόδια τθσ ςε ζνα μιςό φεγγάρι για να βρίςκεται ςτθν παρουςία μιασ 

παρκζνασ των ςπθλαίων, αλλά τϊρα ςαν μζροσ τθσ κλθρονομιάσ των νζων κρθςκειϊν που 

αντικατζςτθςαν τον παγανιςμό.  

Θ πλοκι τοποκετείται ςε μία τροπικι τοποκεςία αντί ςτο κλαςικό ςκθνικό που κάποιοσ κα 

περίμενε για μία παρκζνα των ςπθλαίων, τονίηοντασ τισ μάλλον μοναδικζσ καταςτάςεισ 

αυτισ τθσ ιςτορίασ. Οι ιδιότθτεσ του νεροφ, που ο πρωταγωνιςτισ πίνει, ανακαλεί το 

ηωντανό νερό τθσ πθγισ τθσ ηωισ. Πλα αυτά τα ςτοιχεία κινοφνται προσ το ίδιο τζλοσ – 

ενκαρρφνοντασ μία ςυμφιλίωςθ με το ςϊμα του κακενόσ. 

VIII. Θ Πράξθ που ϊηει  

Το γενικό μυςτιριο τθσ πλοκισ επιτυγχάνεται μζςα από τθν αμφιβολία του χρόνου («Δεν 

είμαι ςίγουροσ αν ξθμερϊνει ι αν πζφτει θ νφχτα»), τθν αντίκεςθ του τόπου («βλζπω ότι ο 

γίγαντασ χωρίηει κακαρά δφο χϊρουσ: εκείνον που ζρχομαι, που είναι πετρϊδθσ και 

κανάςιμοσ, από αυτό τον άλλο, το γεμάτο ηωι και βλάςτθςθ.»), τθν ανικανότθτα να 

επικοινωνιςει με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ και τθ ςφγχυςθ των γλωςςϊν που κυμίηει τθ 

Βαβζλ («ωτάω το διπλανό μου τι ςυμβαίνει. Με κοιτάει λοξά και απαντάει, ςε μια 

παράξενθ γλϊςςα, «Rex voluntas’»), και τελικά αφινοντασ τον πρωταγωνιςτι ςτο ζλεοσ 

ανεξζλεγκτων δυνάμεων (ηζςτθ, ςειςμοί, παράξενα ατμοςφαιρικά φαινόμενα, μολυςμζνο 

νερό, ζνα κλίμα πολζμου, ζνα γιγάντιο οπλιςμζνο ρομπότ και οφτω κακεξισ»).  

Εξαιτίασ αυτϊν των τεχναςμάτων, ζνα άτομο βγαίνοντασ από αυτό το χαοτικό χωρόχρονο 

είναι ικανό να ςκεφτεί προςεκτικά λιγότερεσ καταςτροφικζσ όψεισ τθσ ηωισ του/τθσ, και 

ζτςι ςχθματίηει ςτζρεεσ προτάςεισ για το μζλλον.  
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Τα τζςςερα απειλθτικά ςφννεφα ζχουν ςαν ταυτόχρονθ αναφορά το τθν Αποκάλυψθσ του 

Λωάννθ (6: 2 – 8):  

2. Και είδα, και ιδοφ ζνα άςπρο άλογο: και αυτόσ που κάκιςε ς’ αυτό είχε ζνα τόξο, και 

ζνα ςτζμμα δόκθκε ς’ αυτόν και προχϊρθςε μπροςτά κυριαρχϊντασ και για να 

κυριαρχιςει. 

3. Κι όταν είχε ςπάςει τθ δεφτερθ ςφραγίδα, άκουςα το δεφτερο κτινοσ να λζει, Ζλα 

και δεσ. 

4. Και τότε βγικε ζξω άλλο ζνα άλογο που ιταν κόκκινο: και δφναμθ δόκθκε ς’ αυτόν 

που κάκιςε ς’ αυτό να πάρει τθν ειρινθ από τθ γθ, και πϊσ να ςκοτϊςουν πρζπει ο 

ζνασ τον άλλο: και δόκθκε ς’ αυτόν ζνα μεγάλο ξίφοσ. 

5. Και όταν ζςπαςε τθν Τρίτθ ςφραγίδα, άκουςα το τρίτο κτινοσ να λζει, Ζλα και δεσ. 

Και εγϊ είδα, και να ζνα μαφρο άλογο, και αυτόσ που κάκιςε ς’ αυτό είχε ζνα 

ηευγάρι ηυγαριζσ ςτο χζρι. 

6. Και άκουςα μια φωνι ςτθν ομίχλθ των τεςςάρων κθρίων να λζει, μια μεηοφρα 

ςιτάρι για μια πζννα, και τρεισ μεηοφρεσ κρικάρι για μια πζννα, και κοίταξε εςφ, μθν 

πειράηεισ μιτε το λάδι οφτε το κραςί. 

7. Και όταν άνοιξε τθν τζταρτθ ςφραγίδα, άκουςα τθ φωνι του τζταρτου κτινουσ να 

λζει, Ζλα και δεσ. 

8. Και είδα, και ιδοφ ζνα χλωμό άλογο: και το όνομα αυτοφ που κάκονταν πάνω του 

Θάνατοσ, και θ Κόλαςθ ακολουκοφςε μαηί του… 

IX. Οι ψεφτικεσ προςδοκίεσ  

Αυτι θ κακοδθγοφμενθ ανοίγει με ςτοιχεία από τθ Κεία Κωμωδία του Δάντθ. Χαραγμζνο 

ςτο ανϊφλι πάνω από τθ φθμιςμζνθ πόρτα ο Δάντθσ και ο Βιργίλιοσ διαβάηουν:  

Μζςα από μζνα περνάσ τθν αξιοκρινθτθ πόλθ, 

Μζςα από μζνα περνάσ ςτθν αιϊνια λφπθ, 

Μζςα από μζνα περνάσ μζςα από το χαμό 

Η δικαιοςφνθ μετακίνθςε μζγα δθμιουργό μου: 

Η Θεία Δφναμθ με ζπλαςε, 

Η Ανϊτερθ Σοφία και θ Πρωταρχικι Αγάπθ. 

Πριν από εμζνα τίποτα δε δθμιουργικθκε 

Αν όχι αιϊνια, και αιϊνια εγϊ υπομζνω. 

Εγκατάλειψε κάκε ελπίδα, εςφ που μπαίνεισ. 

XI. Σο ταξίδι  

Θ γριγορθ κίνθςθ τθσ φυςαλίδασ ανακαλεί το ταξίδι που τόςο υπζροχα εξιςτορείται από 

τον Olaf Stapledon ςτο Star Maker. 

Επίςθσ βρίςκουμε μία αναφορά ςτο φαινόμενο Ντόπλερ, ςτο οποίο το χρϊμα των άςτρων 

αλλάηει  με αυξάνουςα ταχφτθτα: «Αιςκάνομαι ότι θ ταχφτθτα αυξάνεται. Τα λαμπερά 

αςτζρια αλλάηουν χρϊμα, μζχρι να εξαφανιςτοφν ςτθ ςυνολικι ςκοτεινά.» 

Εδϊ ςυναντάμε απρόςμενα μία περίεργθ κεϊρθςθ: «Σαν να μασ ςπρϊχνει ζνα μεγάλο 

λάςτιχο, προχωράμε ςε ευκεία γραμμι. Νομίηω ότι κατευκυνόμαςτε προσ τθν Beta Hydris 

ι, ίςωσ, προσ τον NGC 3621.». Ρολφ κακαρά καταλαβαίνουμε ςε αυτό το κείμενο ότι θ 

φυςαλίδα επιταχφνει ίςια προσ τα πάνω. Γιατί, τότε, ςθμειϊνονται αυτζσ οι κοςμικζσ 
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διευκφνςεισ; Αφοφ τθ ςτιγμι που περιγράφεται ο ιλιοσ δφει («Ρροσ τθν άβυςςο είναι ιδθ 

νφχτα. Ρροσ τθν πεδιάδα οι τελευταίεσ ακτίνεσ του ιλιου δραπετεφουν ςε πολλαπλζσ 

αποχρϊςεισ»), αυτό είναι ικανοποιθτικό για να μασ πει τθν τοπικι ϊρα κατά τθν οποία 

τυχαίνει το γεγονόσ. 

Αυτό το βιβλίο γράφτθκε ςτα μζςα του 1980 (γφρω ςτισ 30 Λουνίου), ςε γεωγραφικό μικοσ 

69°  δυτικά και γεωγραφικό πλάτοσ 33° νότια. Για αυτι τθν θμερομθνία και τοποκεςία, θ 

τοπικι ϊρα του θλιοβαςιλζματοσ ιταν 7:00 μ.μ. (τζςςερισ ϊρεσ πίςω από τθν Ϊρα 

Γκρινουιτσ). Στο θλιοβαςίλεμα, ςε ανφψωςθ 90°  (το ςθμείο ακριβϊσ πάνω από τθ 

φυςαλίδα προσ τθν οποία κατευκφνεται), κα δοφμε ζνα ουρανό μεταξφ των νότιων 

αςτεριςμϊν του Crux και τθσ Ραρκζνου και κοντά ςτθν Antlia, όπου διάφορα ουράνια 

ςϊματα μποροφν εφκολα να παρατθρθκοφν. Ανάμεςα ςε αυτά, το πιο καταπλθκτικό κα 

ιταν το αςτζρι Beta Hydris και ο γαλαξίασ NGC 3621.  

Ωςτόςο ο ςυγγραφζασ δεν κακορίηει ςε ποιο από αυτά τα ουράνια ςϊματα κατευκφνεται θ 

φυςαλίδα, παρόλο που θ Beta Hydris βρίςκεται ςε αηιμοφκιο 125 28’ δυτικά, ανφψωςθ 

87  35’, ανατολικι ανάβαςθ 11h 52m 0s, και απόκλιςθ -34  23’, ενϊ ο NGC 3621 βρίςκεται 

92 08’ δυτικά, ανφψωςθ 80  43’, 11h 17m 3s, και -32 52’. Για να είμαςτε ακριβείσ, θ 

κατεφκυνςθ  τθσ φυςαλίδασ κα ιταν κατακρίβεια κοντά ςτθ Beta Hydris (αρικμό 103.192 

ςτον κατάλογο Ντράπερ, μζγεκοσ 4.3, φαςματικι τάξθ Β9, μεταβλθτόσ, 326 ζτθ φωτόσ 

απόςταςθ) ενϊ ο NGC 3621 (ζνασ ςπειροειδείσ γαλαξίασ κάπου 16 εκατομμφρια  ζτθ φωτόσ 

μακριά) κα ιταν περιςςότερο ςε μια πλευρά. Μςωσ ο διςταγμόσ του ςυγγραφζα να 

αποφαςίςει για τθν Beta Hydris ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι ο γαλαξίασ NGC 3621 είναι το πιο 

όμορφο ουράνιο ςϊμα, ζτςι γιατί να μθν το επιλζξει ςαν προοριςμό; Ανάμεςα ςε όλεσ τισ 

ιδιορρυκμίεσ που παρουςιάηονται ςε αυτι τθν κακοδθγοφμενθ εμπειρία, τόςθ 

αςτρονομικι ελευκερία δε κα πρζπει να τθ δεχόμαςτε άςχθμα.  

Ραρατθρϊντασ το ςϊμα ςε κίνθςθ, θ κακοδθγοφμενθ εμπειρία διαβάηεται ωσ εξισ: 

Ρερπατϊ μπροςτά μζχρι να ζρκω ςε μία επίπεδθ περιοχι. Στο κζντρο βλζπω ζνα μεγάλο 

αντικείμενο, ηωντανό ςε κίνθςθ, και αδφνατο να ςυλλθφκεί από τα μάτια μου κακϊσ 

ειςρζει ςυνεχϊσ ςτον εαυτό του. Αδιαφορϊντασ για το ποια κατεφκυνςθ παίρνω ςτθν 

επιφάνεια του  θ ενατζνιςθ μου τελειϊνει πάντα εμβυκιςμζνθ, μπαίνοντασ βακιά μζςα ςτο 

εςωτερικό του αντικειμζνου. Αιςκάνομαι ηαλιςμζνοσ, κοιτάηω μακριά.  

Ξεκάκαρα αυτι θ περιγραφι επιτρζπει ςε αυτζσ τισ τοπολογικζσ καταςκευζσ τθσ ςφγχρονθσ 

γεωμετρίασ οι οποίεσ είναι αντιπροςωπευτικζσ ι πρότυπα ςαν «περιτυλίγοντα» 

αντικείμενα που περιρρζουν μζςα ςτον εαυτό τουσ. Με το να βάλει αυτό το αντικείμενο ςε 

κίνθςθ, ο ςυγγραφζασ παράγει ζνα ςυγχυςμζνο αποτζλεςμα. Αν κυμθκοφμε τθν 

ξυλογραφία του Escher που χαράςςει μία λωρίδα Möbius μασ βοθκά να πλθςιάςουμε τθν 

κεντρικι ιδζα: θ δουλειά του Escher, παρόλο ςτατικι, δίνει τθν αίςκθςθ τθσ παράδοξθσ 

επιφάνειασ και αντίλθψθ. Ο Hofstader , Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, 

εξθγεί: Ενδεχόμενο ςτθ ςφλλθψθ τθσ Ραράξενθσ Κθλιάσ είναι θ ζννοια του άπειρου, κακϊσ 

τι άλλο είναι μία κθλιά παρά ζνασ τρόποσ παρουςίαςθσ μίασ ατζλειωτθσ διαδικαςίασ ςε 

ζνα πεπεραςμζνο δρόμο; Και το άπειρο παίηει ζνα μεγάλο ρόλο ςε πολλά από τα ςχζδια 

του Escher. Αντίγραφα ενόσ και μόνου κζματοσ ςυχνά ταιριάηουν το ζνα μζςα ςτο άλλο, 

ςχθματίηοντασ οπτικζσ αναλογίεσ ςτουσ κανόνεσ του Μπαχ.  

Σφμφωνα με αυτό, το αντικείμενο που παρουςιάηεται ςε αυτι τθν κακοδθγοφμενθ 
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εμπειρία είναι μία ατζλειωτθ κθλιά «που ειςρζει ςτον εαυτό τθσ».  

XII. Σο φεςτιβάλ 

Στο Heaven and Hell, ο Huxley παρατθρεί: Για τουσ περιςςότερουσ από εμάσ τον 

περιςςότερο καιρό, ο κόςμοσ τθσ κακθμερινισ εμπειρίασ φαίνεται μάλλον ςκοτεινόσ και 

μονότονοσ. Αλλά για μερικά άτομα ςυχνά, και για ζνα δίκαιο αρικμό ςυςτθματικά, ζνα 

μζροσ τθσ φωτεινότθτασ τθσ ιδεαλιςτικισ εμπειρίασ ξεχειλίηει, όπωσ ιταν, ςτθν κοινι 

οπτικι, και το κακθμερινό ςφμπαν μεταμορφϊνεται. 

Αυτό που ακολουκεί είναι θ οπτικι ενόσ ψυχολόγου ο οποίοσ εμβακφνει βακιά ςε αυτι τθν 

κακοδθγοφμενθ εμπειρία, διαλογιηόμενοσ ς’ αυτιν ενϊ ζνα άλλο άτομο διαβάηει δυνατά: 

«Είδα ότι μπορεί να προκλθκεί μία κατάςταςθ ‘υψθλισ αντίλθψθσ’ χωρίσ τθ χοριγθςθ 

ναρκωτικϊν ι άλλων περιςςότερο ι λιγότερο διαχωριςτικϊν διαδικαςιϊν όπωσ τθ ςτζρθςθ 

του φπνου, νθςτεία ι πολφ χαμθλι ςε κερμίδεσ δίαιτα, υπεραναπνοι, αιςκθτικι απϊλεια 

ςε απομονωτικά κελιά όπου βυκίηεςαι ςτο ςκοτάδι και ςτθν ακινθςία, πειραματικι ι 

κρθςκευτικι προκλθκείςα ζκςταςθ και άλλα. Για μζνα αυτό αντιπροςωπεφει μία μεγάλθ 

πρόοδο, για δφο λόγουσ, και λόγω του πόςο αβλαβζσ είναι και χάρθ ςτισ πικανότθτεσ που 

προςφζρει ςτον ερευνθτι να εξερευνιςει ειδικζσ καταςτάςεισ τθσ ςυνείδθςθσ. 

«Επιπλζον, γιατί να μθν μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τισ κακοδθγοφμενεσ εμπειρίεσ ςα 

κεραπευτικά εργαλεία ςε επαγγελματικι εφαρμογι; Ραρόλο που μου εξθγικθκε ότι δε 

ςυλλιφκθκαν με αυτιν τθν πρόκεςθ, κα ζλπιηα ότι αυτι θ πικανότθτα δεν υπερπθδικθκε. 

Εξάλλου, ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ ψυχολογίασ, ίςωσ ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ανκρϊπων 

που τϊρα καταφεφγουν ςτα ναρκωτικά ι ςτο αλκοόλ ςαν πανάκεια μποροφν να βρουν 

κακοδιγθςθ μζςω τθσ χριςθσ των κακοδθγοφμενων εμπειριϊν. 

«Αυτζσ είναι οι επαγγελματικζσ μου ανθςυχίεσ. Πςον αφορά εμζνα προςωπικά, ίςωσ 

επειδι αυτι θ κακοδθγοφμενθ εμπειρία είχε μία τόςο δυνατι επιρροι ςε μζνα, αυτό το 

υλικό άνοιξε μια νζα περιοχι μελζτθσ ςχετικι με τον εαυτό μου θ οποία δε κα μου 

ςυνζβαινε μερικά μόνο χρόνια πιο πριν.» 

 

Σθμειϊςεισ για το Δεφτερο Μζροσ 

VI. Οι μεταμφιζςεισ 

Διάφορα ςτοιχεία ςε αυτι τθν κακοδθγοφμενθ εμπειρία φζρνουν ςτο μυαλό το ζργο του 

Lewis Carroll Η Αλίκθ ςτθ χϊρα των καυμάτων και Through the Looking Glass. Ανακαλοφμε 

τισ αναπτφξεισ και ςυμπτφξεισ αυτοφ του κειμζνου:  

«‘Λοιπόν, κα το φάω’ είπε θ Αλίκθ ‘και αν με κάνει να μεγαλϊςω κα μπορϊ να φτάςω το 

κλειδί. Και αν με κάνει να μικρφνω, μπορϊ να ςυρκϊ κάτω από τθν πόρτα. Ζτςι με τον κάκε 

τρόπο κα μπω ςτον κιπο και δε με ενδιαφζρει τι κα γίνει!’ 

Ζφαγε μία μικρι δαγκωματιά και είπε ανυπόμονα ςτον εαυτό τθσ, «Ροιον τρόπο; ποιον 

τρόπο;» κρατϊντασ τα χζρια ςτο πάνω μζροσ του κεφαλιοφ τθσ για να νιϊςει με ποιον 

τρόπο κα εξελιςςόταν.» 

Και ςθμειϊνουμε τισ μεταμορφϊςεισ του χϊρου ςε αυτό το απόςπαςμα:  

«Ασ προςποιθκοφμε ότι το γυαλί ζχει γίνει όλο μαλακό όπωσ θ ομίχλθ, ϊςτε να μποροφμε 
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να περάςουμε από μζςα. Γιατί, μετατρζπεται ςε ζνα είδοσ ομίχλθσ τϊρα, το επιβεβαιϊνω! 

Κα είναι αρκετά εφκολο να περάςουμε από μζςα.» 

Με παρόμοιο τρόπο ςτον Άρχοντα των δακτυλιδιϊν του Τόλκιν, ςυναντοφμε εικόνεσ που 

μεταμορφϊνονται μζςα από τθν αντανάκλαςθ ςε μία υδάτινθ μορφι των μαγικϊν 

κακρεφτϊν που ςυναντοφνται τόςο ςυχνά ςτθν παγκόςμια μυκολογία. Πςον αφορά τισ 

ανκρϊπινεσ μεταμορφϊςεισ ςε ηϊα μία αδιάκοπθ γραμμι ενϊνει τισ πιο αρχαίεσ 

παραδόςεισ με τισ Μεταμορφϊςεισ του Κάφκα. Αυτά τα κζματα, επομζνωσ, είναι ευρζωσ 

γνωςτά, ωςτόςο αυτι θ κακοδθγοφμενθ εμπειρία εξακολουκεί να αποδεικνφει πωσ είναι 

ιδιαίτερα πρωτότυπθ. Κα φαινόταν, κακϊσ μασ υπενκυμίηει ο Ρλάτωνασ ςτο Φαίδρο, ότι τα 

καλφτερα γραπτά υπθρετοφν ςτθν πραγματικότθτα ςτο να ξυπνιςουν τθ μνιμθ αυτϊν που 

ιδθ γνωρίηουμε. 

VII. Σα ςφννεφα  

Αυτι θ ιςτορία κρατά το όνομα τθσ Αριςτοφανικισ κωμωδίασ, θ οποία πρωτοπαίχτθκε το 

423 π.Χ. Μζςα από τθν κακοδθγοφμενθ εμπειρία, υπάρχει ζνα φαιδρό, παιχνιδιάρικο 

υπόβακρο ωσ φόροσ τιμισ ςτο πνεφμα του αρχικοφ ελλθνικοφ ζργου. 

Θ φωνι που ακοφγεται ςτθν αρχι αυτισ τθσ ιςτορίασ ενςωματϊνεται μζςα ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο μζροσ ςτοιχείων εμπνευςμζνων από τα γενεςιουργά κομμάτια τριϊν 

ςθμαντικϊν ζργων. Θ ζναρξθ είναι εμπνευςμζνθ από τον Ύμνο τθσ Δθμιουργία από το  Rig 

Veda, το οποίο λζει: «Οφτε θ μθ φπαρξθ μα οφτε κι θ φπαρξθ υπιρξε μζχρι τϊρα, μιτε 

υπιρξε χϊροσ αζρα οφτε επουράνιοι παράδειςοι.» Θ επόμενθ φράςθ «Και ςκοτάδια 

κάλυπταν το πρόςωπο τθσ αβφςςου», είναι μία άμεςθ παράκεςθ από το πρϊτο βιβλίο του 

Μωυςι (Γζνεςθσ 1:2). Θ επόμενθ πρόταςθ είναι ανάμνθςθ από το Χιχικαςτεναγκικό 

χειρόγραφο του Popol Vuh, του ιεροφ Δθμοτικοφ Βιβλίου των Quiché Μάγια, το οποίο 

γράφει: «Δεν υπιρχε ακόμα οφτε ζνασ άνκρωποσ, ζνα ηϊο, πουλί, ψάρι, γαρίδα, δζντρο, 

πζτρα, ςπθλιά, φαράγγι, χορτάρι, δάςοσ.». Με τθν επόμενθ φράςθ «Δεν υπιρχαν γαλαξίεσ 

οφτε άτομα» αγγίηουμε τθ ςφαίρα επιρροισ τθσ ςθμερινισ επιςτθμονικισ αρκρογραφίασ 

με τισ διαφωνίεσ τθσ περί τθσ κεωρίασ του Μπιγκ Μπαμ. Και τελικά, το «και δεν υπιρχαν 

εκεί ςουπερμάρκετ» πθγάηει, ςφμφωνα με μια ςθμείωςθ του ςυγγραφζα, από μία εξιγθςθ 

ενόσ τετράχρονου κοριτςιοφ. Εδϊ βρίςκεται το ανζκδοτο ςτθν ερϊτθςθ: 

«Λοιπόν πεσ μου, Νάνςθ, πϊσ ζμοιαηαν τα πάντα πριν δθμιουργθκεί ο κόςμοσ;» 

«Δεν υπιρχαν κακόλου μαμάδεσ και μπαμπάδεσ», απάντθςε θ μικρι «και κανζνα 

ςουπερμάρκετ, ακόμα.». 

IX. Ο Ανκρακωρφχοσ 

Ο μικρόσ άντρασ του ορυχείου είναι ζνασ νάνοσ-ξωτικό, ζνασ χαρακτιρασ από τα βάκθ, ο 

οποίοσ παρουςιάηεται ευρζωσ μζςα ςτισ ευρωπαϊκζσ ιςτορίεσ και κρφλουσ. Σ’ αυτιν τθν 

κακοδθγοφμενθ εμπειρία, ο μικρόσ χαρακτιρασ είναι μία αλλθγορία που ανταποκρίνεται 

ςτθ μεταμόρφωςθ των φυςικϊν ςωματικϊν αιςκιςεων (βακιά κιναιςκθςία) ςε οπτικζσ 

εικόνεσ ςτο μυαλό του κακοδθγοφμενου.  
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ΤΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΘΟΔΘΓΟΤΜΕΝΕ ΕΜΠΕΙΡΙΕ 

(ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΘ ΕΞΕΛΙΞΘ) 

 

Σο Παιδί 

Είναι ςθμαντικό να αναγνωρίηουμε κακθμερινζσ καταςτάςεισ ηωισ μζςα ςτισ οποίεσ 

είμαςτε υποκείμενοι ςε ςυγκεκριμζνεσ αδικίεσ. Ο αςκοφμενοσ κα πρζπει ν’ αναρωτθκεί 

ποιουσ τφπουσ αδικίασ υφίςταται και εκτόσ αυτοφ, αν το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν (ειδικά 

αυτζσ που κεωρεί ςθμαντικζσ) αναφζρονται ςτθν ίδια κατάςταςθ και είναι ςυνδεμζνεσ με 

ζνα ςυγκεκριμζνο τφπο ανκρϊπων. 

Εάν αυτι θ ιδζα είναι ξεκάκαρθ, δε κα είναι δφςκολο να βροφμε ζνα ςτενό δεςμό ανάμεςα 

ς’ αυτοφσ τουσ τφπουσ αδικίασ και ςε παιδικά βιϊματα.  

Σχετικά με τθ ςυμφιλίωςθ με τα άτομα που παράγουν αυτζσ τισ αδικίεσ, ασ ποφμε ότι δεν 

πρόκειται για κάτι εφκολο, αντικζτωσ, θ πρόταςθ ςυμφιλίωςθσ παράγει δυνατζσ 

αντιδράςεισ. Ραρ’ όλ’ αυτά, το ξεπζραςμα αυτϊν των αντιδράςεων ςτθν κακθμερινι ηωι ι, 

τουλάχιςτον, διαμζςου τθσ επανάλθψθσ αυτισ τθσ κακοδθγοφμενθσ εμπειρίασ, μπορεί να 

ανοίξει νζεσ δυνατότθτεσ ςυμπεριφοράσ κακϊσ επίςθσ και να τροποποιιςει τθν οπτικι μασ 

γωνία ςτον κόςμο επικοινωνίασ που ηοφμε.  

Σο Ηϊο 

Σκεφτείτε αν καταφζρατε να (ξανα)δθμιουργιςετε τθ ςκθνι ςφγκρουςθσ δεμζνθ με ζνα 

παράλογο φόβο. Ραρατθρείςτε αν μπορζςατε να νικιςετε τισ αντιδράςεισ που είναι 

δεμζνεσ με τουσ πυρινεσ των προτεινόμενων προβλθμάτων. Αν, αντικζτωσ, οι αντιδράςεισ 

δεν ξεπεράςτθκαν, ι αν θ ςφγκρουςθ δεν μπόρεςε να αναγνωριςτεί ςυμβουλεφουμε να 

επαναλάβετε τθν εμπειρία.  

Ο Εχκρόσ  

Κακορίςτε ποιεσ είναι οι αντιδράςεισ και οι αντικζςεισ που επζρχονται ανάμεςα ς’ αυτό 

που κα κζλουμε να κάνουμε και να ποφμε και ςε αυτό που πραγματικά κάνουμε ι λζμε 

ςτισ διάφορεσ ςκθνζσ.  

Μελετιςτε αν θ ςυμφιλίωςθ που παράχκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ αλλάηει τθν 

κακθμερινι ςυμπεριφορά ςχετικά με το πρόβλθμα  που ςκζφτεςτε. Αν οι αντι-δράςεισ 

προσ τθ ςυμφιλίωςθ δεν ξεπεράςτθκαν ςυμβουλεφουμε να επαναλάβετε τθν εμπειρία.    

Σο Μεγάλο Λάκοσ 

Συνιςτάται να κάνετε όλεσ τισ μζρεσ τθν εμπειρία και ειδικά το ςθμείο ςχετικά με τθν 

κατάςταςθ τθσ μεγάλθσ χρεοκοπίασ. Μετά εξετάςτε όλουσ τουσ παράγοντεσ που ζδραςαν 

εκείνθ τθ ςτιγμι και προςπακιςτε να καταλάβετε πόςο ιταν τυχαίεσ ο περιςτάςεισ που 

ςασ ζςπρωξαν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

Σ’ αυτι τθν πρακτικι εμφανίηονται τουλάχιςτον τζςςερισ τφποι αντιδράςεων: 

1. Αδυναμία ςτο να βροφμε τθ ςτιγμι ι τθν κατάςταςθ του μεγάλου λάκουσ. 

2. Αδυναμία ςτο να καταλάβουμε ότι χάρθ ακριβϊσ ς’ αυτό μπορζςαμε 

επιτφχουμε άλλα αποτελζςματα και αν φτιάςουμε ςτθν τρζχουςα ςτιγμι. 
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3. Αδυναμία ςτο να κεωριςουμε ότι χάρθ ςτα προβλιματα που εξατομικεφςαμε, 

είμαςτε ςε κζςθ να αποφφγουμε καταςτάςεισ που κα μποροφςαν να είναι 

ακόμθ πιο μεγάλεσ. 

4. Αδυναμία ςτο να κεωριςουμε τισ καταςτάςεισ που ζχουν να κάνουν με το 

“μεγάλο λάκοσ “ ςαν τυχαία γεγονότα που ξζφευγαν από κάκε είδουσ ζλεγχο 

είτε δικό μου είτε των ανκρϊπων ςτουσ οποίουσ αποδίδω το φταίξιμο τθσ 

χρεοκοπίασ.  

Οι αντιδράςεισ που αναφζρκθκαν κα πρζπει να μελετθκοφν τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ 

εμπειρίασ, όςο και ςτθ ηωι κακθμερινά προςπακϊντασ να επαλθκεφςουμε αν είναι δυνατό 

να αλλάξουμε τθν οπτικι μασ γωνία ςτθν τρζχουςα κατάςταςθ, χάρθ ςτθ ςυμφιλίωςθ με το 

παρελκόν. 

Θ Νοςταλγία 

Ραρατθρείςτε αν ςτθν κακθμερινι ηωι άλλαξαν οι προκαταλιψεισ και θ ζλλειψθ 

εμπιςτοςφνθσ ςτισ ςχζςεισ με τα άτομα του αντίκετου φφλου. Επαναλάβετε τθν εμπειρία 

αν δεν καταφζρατε να νικιςετε τισ αντιδράςεισ που εμφανίςτθκαν. 

Σο Ιδανικό Ηευγάρι 

Αναγνωρίςτε ςτθν κακθμερινι ηωι ςασ τα κζματα που αντιμετωπίςατε κατά τθ διάρκεια 

τθσ εμπειρίασ. 

Θ Μνθςικακία 

Επαλθκεφςτε αν οι αντιδράςεισ που εμφανίςτθκαν ςτισ προτεινόμενεσ εικόνεσ 

ξεπεράςτθκαν ι όχι. Μελετιςτε με ειδικι προςοχι τισ αιςκιςεισ που ςυνόδεψαν τθ πράξθ 

του καψίματοσ του μανδφα. Είναι πάνω απ’ όλα αυτζσ που δείχνουν αν παριχκθ μια 

μεταβολι των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων. 

Στθν περίπτωςθ που δε νικιςατε τισ αντιδράςεισ, εργαςτείτε ξανά με αυτι τθν εμπειρία.  

Θ Κάκοδοσ 

Ραρατθρείςτε αν ςτθν κακθμερινότθτα ςασ παρουςιάηονται οι αντιδράςεισ που 

εμφανίςτθκαν ςτθν εμπειρία. Επίςθσ, αν κατά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ ι μιασ 

επανάλθψθσ τθσ εμπειρίασ, ξεπεράςτθκαν οι δυςκολίεσ που εμφανίςτθκαν. Συγκρίνετε 

αυτό το ξεπζραςμα με τισ πραγματικζσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ εμφανίηονταν τα 

προβλιματα και επαλθκεφςτε αν αλθκινά υπιρξε μια πρόοδοσ. 

Ο Καπνοδοχοκακαριςτισ 

Επαλθκεφςτε αν ςτο τζλοσ τθσ εμπειρίασ καταγράφθκε θ αίςκθςθ τθσ ανακοφφιςθσ. 

Επιβεβαιϊςτε αν ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι τα προβλιματα που ςασ διθγικθκαν κατά τθ 

διάρκεια τθσ “κάκαρςθσ “ ζχαςαν δφναμθ ι τουλάχιςτον ζγιναν αντιλθπτά ςε ζνα επίπεδο 

λιγότερο ςυγκρουςιακό.  

Θ Προςτάτιδα τθσ Ηωισ 

Μελετιςτε αν υπάρχουν ςυμπτϊςεισ ανάμεςα ςτισ αντιδράςεισ που βρικατε ςτθ ροι τθσ 

εμπειρίασ και ςε εκείνεσ που παρατθρείτε ςτθν κακθμερινι ηωι ςασ.  
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Αν κατά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ ι μιασ επανάλθψθσ αυτι ξεπεράςτθκαν αντι-δράςεισ, 

αξιολογείςτε αν ςε αυτό το ξεπζραςμα αντιςτοιχεί κάποιο άλλο ανάλογο (ξεπζραςμα) ςτθν 

κακθμερινι ςασ ηωι.  

Μπροσ και Πίςω 

Βάλτε ςε ςχζςθ τισ αντιςτάςεισ που βρικατε ςτθν εμπειρία με τισ δυςκολίεσ που ςυναντάτε 

ςτθ ηωι ςασ. Συγκρίνετε τισ αντιςτάςεισ που νικιςατε ς’ αυτι τθν εμπειρία, ι ςτθν 

επανάλθψι τθσ, με τισ προόδουσ που πετφχατε ςτθν κακθμερινι ηωι ςασ. 

Σο Ζλκθκρο 

Ραρατθρείςτε αν ςτθν κακθμερινι ςυμπεριφορά τα προβλιματα μετακίνθςθσ, που 

καταγράφθκαν κατά τθσ διάρκεια τθσ εμπειρίασ. Επαλθκεφςτε αν αυτά τροποποιοφνται 

όταν, ςτισ επαναλιψεισ τθσ εμπειρίασ, ξεπερνάτε τισ αντιςτάςεισ.  

Σα φννεφα 

Ραρατθρείςτε ποιεσ είναι οι δυςκολίεσ που ςχετίηονται με τθν ελευκερία τθσ κίνθςθσ που 

παρουςιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ και ςυγκρίνετε τισ δυςκολίεσ αυτζσ με τα 

κακθμερινά προβλιματα του είδουσ ι με περιοριςμοφσ τθσ ςωματικισ ζκφραςθσ.  

Επαλθκεφςτε αν ςτθν κατάςταςθ πνευματικισ χαλάρωςθσ που επιτεφχκθκε κατά τθ 

διάρκεια τθσ εμπειρίασ, τα κακθμερινά προβλιματα μποροφν να πάρουν άλλεσ διαςτάςεισ 

ι να διορκωκοφν καλφτερα απ’ όςο ςυνικωσ ςυμβαίνει. 

Αν επαναλαμβάνοντασ τθν εμπειρία, καταφζρνετε να νικιςετε τισ αντιςτάςεισ, 

παρατθρείςτε ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι τα ανάλογα αποτελζςματα. 

Ο Μεταλλωρφχοσ 

Σκεφτείτε αν κατορκϊςατε να αντιπροςωπεφςετε ςωςτά τθ ςκθνι ςχετικά με το “Ρζραςμα 

τθσ ςκοφπασ”. Στθν περίπτωςθ που παρουςιάςτθκαν αντιδράςεισ, επαναλάβετε τθν 

εμπειρία μζχρι να τισ ξεπεράςετε. 

Επαλθκεφςτε αν ςτθν κακθμερινι ηωι ςασ, θ κατάςταςθ αρκετϊν ςθμείων του ςϊματοσ 

που ζχουν προςβλθκεί από εντάςεισ και εςωτερικοφσ ερεκιςμοφσ άλλαξε χάρθ ςτθν 

εμπειρία. 

Οι Μεταμφιζςεισ 

Βάλτε τισ αντιδράςεισ που παρουςιάηονται ςτισ διάφορεσ ςκθνζσ ςε ςχζςθ με τα 

πειραματικά προβλιματα τθσ κακθμερινισ ςασ ηωισ. Επαλθκεφςτε να οι αντιδράςεισ που 

νικιςατε παράγουν, ωσ αποτζλεςμα, μια πρόοδο και ςε άλλεσ ςυνικεισ ςυμπεριφορζσ. 

Επαναλάβετε τθν εμπειρία, ρίχνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ πιο ςθμαντικζσ αντιδράςεισ 

που δεν ξεπεράςτθκαν. 

Θ Πράξθ που ϊηει 

Ραρατθρείςτε όλεσ τισ αντιςτάςεισ που εμφανίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ 

κακοδθγοφμενθσ εμπειρίασ και προςπακιςτε να τισ ξεπεράςετε, επαναλαμβάνοντασ ςτθν 

πρακτικι και ςε άλλεσ ςυνεδρίεσ. Αμζςωσ μετά  τθ ςυγκζντρωςθ, χρθςιμοποιείςτε τθ 

κεϊρθςθ των καλϊν πράξεων ςαν κζμα διαλογιςμοφ ςτθ ηωι ςασ. Είναι επίςθσ δυνατό, ςε 
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αρκετζσ περιπτϊςεισ, να πραγματοποιιςετε αυτόν τον διαλογιςμό πριν το κλείςιμο τθσ 

ςυγκζντρωςθσ, αφιερϊνοντασ ς’ αυτόν αρκετά λεπτά. 

Θ Άνοδοσ 

Ραρατθρείςτε αν ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι παρουςιάηονται οι ίδιεσ αντιςτάςεισ με αυτζσ 

που παρουςιάςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ.  

Επιπλζον, αν κατά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ οι δυςκολίεσ ξεπεράςτθκαν, ςυγκρίνετε αυτό 

το ξεπζραςμα με τισ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ εμφανίηονταν τα προβλιματα και 

επαλθκεφςτε αν καταφζρατε να προοδεφςετε.  

Οι Ψεφτικεσ Προςδοκίεσ 

Ραρατθρείςτε ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι τθν ςφγχυςθ και το χάςιμο χρόνου που 

παράγονται όταν αφινουμε τον εαυτό μασ να κατευκφνεται από ψεφτικεσ προςδοκίεσ. 

Επαλθκεφςτε αν θ οπτικι ςασ γωνία ςτα διάφορα ςχζδια αλλάηουν εξ’ αιτίασ τθσ εμπειρίασ 

ι μιασ επανάλθψθσ αυτισ.  

Θ Επανάλθψθ 

Κεωρείςτε τισ αντιςτάςεισ που εμφανίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ ςαν τουσ 

δείκτεσ αυτϊν των εμποδίων που αντιτάςςονται ςε μια αλλαγι τθσ γραμμισ τθσ 

ςυμπεριφοράσ που ακολουκιςατε μζχρι και τθν τρζχουςασ ςτιγμι. Εκβακφνετε, διαμζςου 

μιασ ατομικισ ι ςυλλογικισ επανάλθψθσ τθσ εμπειρίασ, ςτθν αίςκθςθ του «είμαι ςτο 

ςθμείο να ανακαλφψω κάτι ςθμαντικό». Κα είναι αυτι θ εςωτερικι καταγραφι που κα 

πρζπει να προθγθκεί τθσ εμφάνιςθσ ενόσ νζου νοιματοσ τθσ ηωισ.  

Σο Σαξίδι 

Σκεφτείτε αν καταφζρατε να εκπροςωπιςετε πλιρωσ τισ εικόνεσ που ςχετίηονται με τθ 

μορφι και με τθ ςφαίρα. Εξετάςτε  μόνο τισ αιςκιςεισ που περιγράφθκαν ςτθ ςκθνι όπου 

θ ςφαίρα ςτθρίηεται ςτο μζτωπο. Οι αντιδράςεισ που είναι ςθμαντικό να νικιςετε είναι 

αυτζσ που απαγορεφουν να ξαναδθμιουργιςετε τισ αιςκιςεισ που αναφζραμε.  

Σο Φεςτιβάλ 

Μζςα ςτισ επόμενεσ θμζρεσ μετά τθν εμπειρία προςπακιςτε να ζχετε μια νζα και γεμάτθ 

ενκουςιαςμό όψθ για τα πράγματα και τα άτομα με τα οποία ζχετε κακθμερινι ςχζςθ. Θ 

ςφςταςθ περιορίηεται ς’ αυτό. Δεν προςποιοφμαςτε ότι κάνουμε δικιά μασ μια νζα φόρμα 

αντίλθψθσ.  

Είναι επαρκισ μία μόνο εμπειρία τζτοιου τφπου. Αντικζτωσ, μία ςυνεχισ άςκθςθ τθσ δεν 

είναι χριςιμθ ςτθν κακθμερινι ηωι για το γεγονόσ ότι προδιακζτει για μια μθ ενεργι 

μελζτθ που με τθ ςειρά τθσ οδθγεί ςτο νοθτικό κλείςιμο. 

Κα ιταν ωραίο αν αυτι θ εμπορία μποροφςε να βοθκιςει ςτο να κατανοιςουμε ότι , εκτόσ 

από τθ μονοτονία τθσ ςυνικουσ πραγματικότθτασ, υπάρχει μια διάςταςθ του μυαλοφ 

γεμάτθ ελπίδεσ. 


