




                                                                     Ανθολόγιο

           Η Σιωπή

Η Σιωπή είναι μια άγνωστη
που έρχεται τη νύχτα.
Ανεβαίνει τη σκάλα
χωρίς ν’ ακούγονται πατήματα
μπαίνει στην κάμαρα
και κάθεται στο κρεβάτι μου.
Μου φοράει το δαχτυλίδι της
και με φιλεί στο στόμα.
Τη γδύνω.

Μου δίνει τότε τις βελόνες
και τα τρία χρώματα
το κόκκινο το μαύρο και το κίτρινο.
Κι αρχίζω να κεντάω
πάνω στο δέρμα της
όλα όσα δε σου είπα
και ποτέ πια δε θα σου πω.

                                        
      Γιώργης Παυλόπουλος



Όλο και πιο πολύ
τους νιώθω
εκείνους που
ολοένα και πιο λίγο
ομιλούνε˙
σα να μην μπορούν
ούτε τις λέξεις τους
να εμπιστευθούν
ούτε - κυρίως -
αυτούς oπου τις απευθύνουν.

     15-12-2005
                      Στέλλα  Τσιροπινά



Φύλλα ταξιδίου

Σαν το ξερό φύλλο
το κορμί
με το μυαλό εν πτήσει
αενάως
πόσο μακριά η ψυχή
πόσο κοντά το τίποτα.
Αλλάζει τρένα κι αεροπλάνα,
τηλεφωνεί
μέσα σε αλλαγμένα τοπία
ταξιδεύει
Εκεί
όπου παλιά ανέπνεε
τώρα σέρνεται σαν την αποσκευή
μες στο καρότσι
Αναχωρεί
κι αναχωρεί
και είναι το ίδιο
σαν να μένει.

       12-11-2005
                         Στέλλα Τσιροπινά



Η Ερηνιώ

σηκώθηκε

ξυπόλυτη

πήγε
στην Εκκλησιά

Χτύπησε 
την καμπάνα

«για μένα
είναι»

έλεγε

«για μένα˙

έχω πεθάνει».
  

                          Νίκος Χούλης 



ΤΟ ΧΩΜΑ

Μαλακό ήταν κάποτε το χώμα.

Αυτό, που δε μπορώ να σκάψω  - το βλέπετε.
Γιατί τ’ αλέτρι μου 
βγάζει κόκαλα˙
ημερομηνίες που έχουνε σβηστεί,

μαύρα κομμάτια που ήταν ουρανός,
τρίγωνα, κύκλους,

στάχτες.
Σας ικετεύω˙ εδώ να μη με θάψετε.

                                               Νίκος Χούλης



Πεδίο μάχης

όλοι οι συγκάτοικοι
σ’ ετούτο το κορμί
πανίσχυροι

σαν έδαφος και
σαν πεδίο μάχης
υπομένω

πότε επωμίστηκα
εγώ αυτό
το φως
των εμπολέμων

αυτό το φορτίο
της καμένης γης
και την υπόσχεση 
του νέου βλαστού

                           
 Κ.Τ.



ΤΟ ΜΑΤΙ

Τι ψηλά ανέβηκε απόψε το φεγγάρι
και με κοιτά με μια ματιά πρεσβυωπική
σα να μη μπορεί καθόλου πια να με διαβάσει
κι όλο και πιο μακριά τραβιέται
ίσως ούτε πλέον να με βλέπει

Γέρασες φεγγάρι περιμένοντας
Γλαύκωσε το μάτι σου, Κύκλωπα,  να προσμένει
Και μπήκε ανάμεσά μας
κι αυτός ο καταρράκτης από σύννεφα
Έλα πάλι κοντά μου φεγγάρι
Μη με κοιτάς θλιμμένα, ωχρή κηλίδα
Είμαι απλώς η κόρη που σου λείπει

       Αλίκη Συμεωνάκη 



Χρώμα φαιοκίτρινο
Καθίζηση απόλυτη
Εκβλαστήσεις ονείρων ερυθρές
Αξιακή τομογραφία
Μαγνητική απώθηση ζωής
Εκζήτηση ελπίδας

Φτάνει πια με την ιατρική ορολογία!

Θέλω να γυρίσω πίσω στη ζωή
Τις νοικιασμένες περιπέτειες
Δε θέλω καθόλου δράση 
Καμιάν απόδραση

Θέλω να δω μια ταινία μόνο με φιλιά!

                                            Αλίκη Συμεωνάκη



          
Αναφορά

Θα μπορούσα, σκέφτομαι
να διαλέξω μία κίνηση.
Στην κατεύθυνση του καπνού
του τσιγάρου μου
ένα σημείο αναφοράς.
και να τελειώσω τη ζωή μου
ή
και να ζήσω τη ζωή μου.

                               Βάσω Λημνιούδη 



              Επειδή με ρωτάς

Επειδή με ρωτάς
τι κράτησα από τη Θεσσαλονίκη
Έξω από τη σκηνογραφία των συμπαθητικών
- τότε, δεκαετία του ’70 -
λαϊκών πολυκατοικιών της
που συχνά κάτω από τον δειλινό ήλιο
μου φαινόταν
πώς ύφαιναν το μανδύα ενός κόσμου κλειστού, 
που  συνεχώς, από κάτι, αγωνιούσε
να προστατευτεί˙

Έξω από ένα λεβεντόπαιδο
από κείνα τα μέρη,
που ηλιθίως αστόχησα,

είναι η γνώση του γλυκού
που κράτησα με δυο τρεις σταγόνες
κουαντρώ
πίσω από το παγωμένο τζάμι 
του Όλυμπος Νάουσα
όπου έπληττα με το μισό του κεφαλιού μου
ενώ το άλλο μισό, βολόδερνε,
έτοιμο ν’ ανεβεί στην ωραία μπίγα
του λιμανιού
και να καβατζάρει τον λιμενοβραχίονα
αφήνοντας πίσω,
πανεπιστήμια της εποχής και τα λοιπά, και τα λοιπά
γιατί,
δεν είμαι μόνο η κόρη των γονιών μου
μα και σειράς ταξιδευτών,
που πλουτίστηκαν από τον κόσμο
μ’ αντίτιμο ακριβό.
Γι’ αυτό και τούτο το γραφτό
δεν τολμώ να πω ποίημα
μου φαίνεται ώρες-ώρες
πράξις ανούσια
και ολίγον γελοιώδης.
                                 

            Βάσω Λημνιούδη 



           

  Τέλος Εποχής

                                          Καφενείο Αχίλλειο
                                             Θεσσαλονίκη

Δυο - τρία λαμπιόνια φεγγερά
τ’ άλλα στέλνουν πανωθέ μας ένα φως μίζερο
αραχνιασμένο
δίνοντας στο γύρω μια όψη 
εγκατάλειψης

Ο καφές μυρίζει καυσαέριο

Το χαμόγελο του Maitre
χρεώνει από παντού
μπλου τζηνς και προπολεμικά 
κοστούμια 
και μου φέρνει στο νου
το γάτο του Τσεσαίρ.                                             
                                           
  
                                              Δεκαετία του 70                                           
                                              Βάσω Λημνιούδη



Βραδινή Θεσσαλονίκη

         Θεσσαλονίκη,
στο χρόνο που μου δόθηκες,
   όταν ακόμα απορούσες…
    Τώρα πλέον, σίγουρη
      στους πεζοδρόμους
μοιάζεις βαλσαμωμένη.
Παρέες κοριτσιών των γραφείων
       με γέλια ηλεκτρικά
και σιωπή επιβεβλημένη,
           ν’ απλώνεται
σε δρόμους και ταβέρνες˙
έρπουσα απελπισία˙
νύχτα σε σελοφάν.

   Γ. Σιγανίδης



                 
Εις  οσμήν

Γυναικεία τακούνια στο πλακόστρωτο
        πρωί τις σιωπηλές Κυριακές˙
        ζηλευτές στολές προσκόπων
         κοντάρια στον επιτάφιο˙
             Ο δάσκαλος δέρνει
το παιδί αποσυρμένο, ανασαίνει βουβά τον πόνο
     μυρωδιές από φρεσκοβαμμένα σπίτια
πίσω αυλές με δένδρα ψηλά και γάτες
       Αγιούτο στην Πελοποννήσου,
προθάλαμος των πρώτων ερώτων.

                
Ταλαίπωροι Αρβανίτες και Γεωργιανοί,
    Περνάν την πλατεία.
      Στα παγκάκια,
παίζουν χαρτιά οι γέροι,
κουβαλώντας τα βουνά
  στους ώμους τους.

                 Γ. Σιγανίδης



Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ

one night stand

Tην κοιτώ στην κάσα το πρωί
όλο νομίζω θα ξανανοίξει τα μάτια
και θα μιλήσει τα κωμικά της αγγλικά
λίγο να ξορκίσει
την κόρη στο ίδρυμα
τη στοργική παρέμβαση της επαράτου

Δεν την ξενύχτησα.
Κάθησε ένας θείος.
Ένιωθε μήπως χρεωμένος;
Πρόπερσι τον είχαν αποπάρει 
που έξι μήνες πενθούσε για τη γάτα του.

φιλαδέλφεια

“Γιατί έκοψες το δέντρο;”
πάει ο αλγόριθμος της διαδοχής
κενή η διαθήκη
πλήρη τα εφημερεύοντα 

“Αγέρας θα ‘ναι”,
ένας ήπιος καταναγκασμός
να πνέεις πέρα-δώθε
από την έκσταση στο θρήνο

Κούλα Νάγκριτσικ



η κάποτε θάλασσα
η τρύπα στο μάτι
ελλείψεις εκλείψεις
τα ρήγματα χρόνοι

η κάποτε θάλασσα
το βλέμμα σπασμένο
το πριν κάποιων λέξεων
ο ίσκιος της πόλης

και στην άμπωτη ο καιρός
δικός μας σύντροφε  

                                                           
                                  15-10-2006
                                        Κ. Δ.



1.

Την πέμπτη
είμαστε μικρά παιδιά που μαθαίνουν ξένες 
γλώσσες
κάτω απ’ το τραπέζι κοιτώ μαγεμένος το
καλτσόν σου
δεν ξέρω τι σημαίνει δεύτερη σκέψη
husband
γεννήτρια
ξέρω μόνο:  φούιτ, Αντώνης, ψωμάκι,
εξαπτέρυγο

2.

Στο μαξιλάρι εκμυστηρεύομαι
χαρτάκια και χαρτούδια
καθώς βουβά αγκαλιάζονται
οι βιόλες με τα πόδια

Σκοτάδι άνοιξε

ο τελειομανής γέρος επέστρεψε
μυρωδιά και μελωδία
ερωτευμένος μαζί σου
σαν ένας κλόουν
σκρούντ!
μόνο βαθειά  ανάγκη

παραμονή θανάτου
που διαρκεί και διαρκεί

           3.

Τώρα όπως το σκυλί του Σαρλώ
φθογγόσημο φεγγάρι από τις γρίλιες
χτυπάει με την ουρά του τη γκρανκάσα

παιδί από βελούδο
σ’ αγγίζω στο πρόσωπο
πρωτόνοια
σε διώχνω

        



4.

Αδειάζω αποτσίγαρα
Η Λύπη αυτή του δεκάτου εβδόμου
έχει να κάνει με σένα;
Με-σε-ναμέ-σα-σε-μέ-να

Ακατέργαστη λατρεία 
μέσα από τα σπλάχνα
ανεβαίνει οικοδομή
η κεντρική θέρμανση

           5.

Τιμωρημένος παίζω
μεσαιωνικά τρίφωνα
cantus
Εκείνος κρύφτηκε
πάλι
ανέλαβε ο ενήλιξ
τα ραντεβού

            6.

Το ποίημα σήμερα
έχει ορφάνια και δάκρυα
(πως τρώνε τα ορφανά στα αναμορφωτήρια
μακαρόνια με κιμά)
δίπλα στο τηλέφωνο σου
ο Γκράχαμ Μπελ
ο Φωτεινός  Παντογνώστης
ταπεινά προσεύχεται

             7.

Κυριακή στην Εβραιούπολη
αγαπώ μια Εβραιοπούλα



      
 8.

Το ποτέ δεν το γνωρίζουμε
Η μαμά είναι ο θεός
θα κλείσω τα μάτια
και θα μπεις στο καφενείο
Το πάντα είναι ένα ζώον
Τα τσιγάρα μυρίζουν
όπως στις τουαλέτες του σχολείου
Είσαι το τέλειο έγκλημα
Είμαι ευτυχισμένος

            9.

Παράλληλες  δράσεις
σε δυο σπίτια
το ένα παραθαλάσσιο
το άλλο σαν ηχώ από το βουνό
φωνάζει:
«μπορεί και με τα μάτια ο έρωτας ν’ ακούει» 

                              
                        

                                     Μιχάλης Γιαβάσογλου



διάπυρες νύχτες έλιωναν
τι στην ευχή και αυτές γρικούσαν
ελάφια καίγαν αστραπές
λείπεις και λύπες εφορμούσαν
   
σκέφτηκα να υπήρχες κείνη τη στιγμή
να φτιάξεις του χωρισμού ινάτι
αυτό που πάντα είναι χθες
ακούραστη άραγε αυταπάτη
   
λύτρωση σταγόνες ωκεανού
θεέ μου ζωή δυο λύκοι είπαν
ενός ανθρώπου η στοργή 
ενόχλησε το σύμπαν
  
όλα η ζωή κι όλη η ζωή
μισή πατημασιά του κόσμου
πάντα μαζί σου φεύγοντας
ξενιτεμός ο πιο εντός μου.
   
κι είναι λες η πιο κοινή 
και πεθυμιά ανίερου πόνου
εκεί που υφαίνεται η ρωγμή
σταμάτημα του χρόνου

Γουίλιαμ Χαρτ



Το αύριο είναι πιο κοντά από το σήμερα
Κι εσύ μετάνιωνε ασταμάτητα για το παρελθόν
Αν η στέρηση σου είναι από την ελπίδα
Φρόντισε να μετανιώνεις από τώρα και για το μέλλον.

                                                                       Ρεφικά Ναζίμ
                                                        Κομοτηνή, 1947-2006



Θέλω να ζήσω κι αυτήν την στιγμή
στην κοφτερή ζώνη της σελήνης
                                     τη σιγή.
Η ζωή μου ανάπηρη μέσα σ’ ένα κελί.
Γύρω απ’ το σκοτάδι ένα λαμπερό κερί
τρεμοσβήνει μαζί με τη φωνή
Ο πόνος είναι όπως και η βροχή
όσο δυνατότερος τόσο πιο πυκνή
Γύρω απ’ τα πόδια  μια κλωστή
αλλάζει ονόματα μαζί με την μουσική
κάπου εδώ λιώνουν τα χρώματα με την 
                                          τριβή.

                                           
                     Σάκης  Ευαγγελίδης

                     (1971 – 1998)



 

Πότισε τα λουλούδια στο μνήμα του πατέρα
έβαλε πάγο στα γόνατα που πονούν.

Ύστερα
αθόρυβα   επέστρεψε
στα  υπάρχοντά   του.
                                   
                                      
                               Παρασκευάς  Γ. Βάκαλος



Νυχτερινή περιπολία

Η Πάτρα η άνω η κάτω  Τριών Ναυάρχων συναυλία στο  REC κοτόπουλα και 
νεράντζια Ψηλά Αλώνια στον Άδωνη ο κυρ-Χρίστος με λέξεις την κίνηση στους 
γύρω δρόμους ταράσσει  στο φρούριο  αγνάντι  το καράβι  για Bενετία αναχωρεί 
στον χασομέρη χώρος με  μπύρες μεσάνυχτα πια ο ουρανός αδύναμος από τα φώτα 
της πόλης η Παλαιοβούνα στέρεη ελέγχω τον εχθρό τα περάσματα στην Αγίου 
Ανδρέου πότε θα κατέβουν τα αγριογούρουνα απέναντι η Ευρυτανία βουνά μονάχα 
ακολουθώ απόκρημνα το παλαιό νοσοκομείο γάζες πεταμένες ακόμη πιο κάτω το 
χαμάμ  αναπαλαιωμένο  πασχίζει  συγυρίζω  τις  φωνές  κορίτσια  αγριοκόριτσα 
σκουπίζω τον ιδρώτα στο καθρεφτάκι μιας μηχανής το χορτάρι ξεπηδά από τις 
πλάκες  ως  κυνηγός  μπαίνω  στο  Λουλούδι  όλα  ασφαλή  στα  σκαλοπατάκια  κάτι 
όμορφα παιδιά λένε τόσα πολλά για δύναμη προς το λιμάνι κατηφορίζω πλατεία 
Όλγας ο παππούς γέρνει στο παγκάκι με τις μικροβιολογικές εξετάσεις σφιγμένες 
στο σιντριβάνι το κορίτσι που κρατά το κοχύλι ρέει κούνιες φρικιά συνταξιούχοι 
τραπεζοϋπάλληλοι χέρια τυλιγμένα σε  lidl σακούλες δένονται για να περάσουν το 
όρυγμα στο  λιμάνι  superfast μιλούν  τη  γλώσσα  της  πολιτιστικής  φαρσί  καθώς 
λιμενικοί σκάβουν κάτω από τις νταλίκες το αφγανιστάν λίγο πιο πάνω ο zara και οι 
μαύροι έρημος ένα ακορντεόν γκρίνια με φρέντο αφισάκια στους τοίχους ενάντια 
στο  κράτος  το  έβερεστ  τόσο  χαμηλοτάβανο  φτάνω  ως  την  πλατεία  Γεωργίου 
τελευταίες ματιές αιμοδοσία ζητάδες λιοντάρια τσίλερ από εδώ περνά το καρναβάλι 
και ένας ορθοπεδικός ώρα να επιστρέψω στο διαμέρισμα να ετοιμάσω τα πράματα 
σε κούτες η επίμονη αναχώρηση τώρα που άρχισα ν’ αγαπώ την κούραση αυτής της 
πόλης ένας σκύλος βαδίζει στην πλατεία.

Παρασκευάς Γ. Βάκαλος



Το ζαχαροπλαστείο

Ήταν εκείνη όμορφη σαν το λαμπρό φως, ήταν κι εκείνος  γοητευτικός σαν το πυκνό 
σκοτάδι.  Αυτός  συνήθιζε  να  φορά  ένα  λινό  κοστούμι  κι  εκείνη  αγαπούσε  τα  μακριά 
φορέματα με άνθη και μαιάνδρους. Εκείνος κάθε θέρος είχε έναν παναμά κατάλευκο κι 
αυτή έτρεφε μια προτίμηση για τα ψαθάκια με τις χρωματιστές κορδέλες.

Το έβλεπε κανείς από απόσταση ότι αγαπιόντουσαν παράφορα. Εκείνη έλαμπε κοντά 
του κι  αυτός κοιτούσε ευθεία μπροστά χωρίς να βλέπει,  μόνο την άκουγε, της μίλαγε, 
ανέπνεε την αύρα της, μετρούσε τους σφυγμούς της. Συνήθιζαν να περπατούν με απόλυτα 
συντονισμένο βήμα καθώς αυτή υποβασταζόταν επάνω στο δεξί του χέρι. Συνήθιζαν να 
περπατούν και να αναδύουν έναν έρωτα και μια ατμόσφαιρα μεσοπολέμου.

Πήγαιναν  θέατρο  και  κινηματογράφο,  κάποια  κονσέρτα  φιλαρμονικών  και 
λογοτεχνικές βραδιές τους ήτανε κι αυτά αγαπητά. Εκείνος έπινε στα μπαρ ελαφριά ποτά 
κι  εκείνη  πάντοτε  παρήγγειλε  όμοια  με  το  δικό  του.  Στους  απογευματινούς  τους 
περιπάτους περιπλανιόντουσαν ανάμεσα σε μισοβυθισμένα κιονόκρανα και σε αρχαίους 
δωρικούς  ναούς  μισοκατεστραμμένους.  Όταν  κουράζονταν,  κάθονταν  στον  ίσκιο  μιας 
ελιάς και ατένιζαν το τοπίο.

Στη θάλασσα αυτή του μάζευε  όστρακα κι  αυτός  στην  αμμουδιά χανότανε όπως 
χανόταν η μορφή της στον ορίζοντα κι όπως ερχόταν πάλι. Αυτός της διάβαζε ποιήματα 
στο  ασβεστωμένο  τους  μπαλκόνι  με  τις  λεμονιές  τα  απογεύματα  και  αυτή  μόλις 
σουρούπωνε του τραγουδούσε τα αγαπημένα του τραγούδια. Μετά ερχόντουσαν κοντά κι 
εκεί, ίσα που άγγιζαν τα χείλη τους, ανάσαινε ο ένας την αναπνοή του άλλου. Το βράδυ 
αγκαλιάζονταν στο μεγάλο στρώμα όπου το είχαν πάνω σε βαριά χαλιά στο ξύλινο πάτωμα 
κι απ’ τα παράθυρα τους φώτιζε η σελήνη. Αυτοί με τα κορμιά μπλεγμένα σ’ έναν γρίφο 
μένανε έτσι μέχρι και το πρώτο φως της μέρας.

Η αγάπη τους ήταν που έκανε τα κρύσταλλα να θραύονται και να εξαϋλώνονται οι 
λεπτοδείκτες, έκανε και τον άνεμο πιο δροσερό, ως και τους ιππόκαμπους να αναριγούν 
στα βάθη των νερών τους. Η αγάπη τους αντιστεκόταν ακόμα και στο νόμο της βαρύτητας 
και θα έλεγε κανείς πως όταν βάδιζαν, δε βάδιζαν παρά μονάχα άγγιζαν το χώμα ελαφρά 
έτσι που πριν πατήσει το ένα πόδι τους το άλλο ίχνος τους είχε χαθεί και είχε ήδη σβήσει.

Στους  βραδινούς  τους  περιπάτους  στα  στενά  δρομάκια  της  παλιάς  πόλης  πάντα 
κατέληγαν  στο  ίδιο  ζαχαροπλαστείο.  Ήταν  το  μαγαζί  παλιό  αλλά  διατηρημένο, 
πεντακάθαρο  και  φίνο.  Τα  τραπεζάκια  του  μαρμάρινα  και  ο  μπουφές  και  αυτός 
μαρμάρινος δίπλα σε ένα από εκείνα τα παλιά ψυγεία με βιτρίνα. Οι σερβιτόρες είχαν 
πάντα άσπρες ποδιές και μπλε μπλουζάκια κι ο κύριος Χαρίδημος με το παλαιάς ραφής 
πλην όμως ατσαλάκωτο ριγέ κοστούμι τους υποδεχόταν με μια ελαφριά υπόκλιση κι έπειτα 
πήγαινε ξανά στην πεπαλαιωμένη ταμειακή του μηχανή για τις εισπράξεις. Τους τοίχους 
κοσμούσαν γκραβούρες και μια μεγάλη θαλασσογραφία μ’ ένα καράβι να προβάλει μέσα 
από την ταραγμένη θάλασσα και την ομίχλη. Είχαν βεβαίως το δικό τους το γωνιακό 
τραπέζι. Εκεί παρήγγειλαν συνήθως παγωτά καϊμάκι με σιρόπια και έπειτα εκείνη έπινε μια 
μέντα κι αυτός συνήθιζε να απολαμβάνει ένα κρύο τσάι. Μετά εκείνος άναβε τσιγάρο, αυτή 
δεν κάπνιζε, όμως τον κοίταζε λες κι ήθελε να του αρπάξει την εικόνα και αφηνότανε σε 
στοχασμούς που διαχέονταν επάλληλα προς του τσιγάρου τους γαλάζιους του καπνούς. 
Μένανε μέχρι αργά συζητώντας και θαυμάζοντας ο ένας τη μορφή τους άλλου. Στο τέλος 
σηκωνόταν  αυτός,  πήγαινε  πίσω της,  της  έριχνε  τη  σάρπα κι  αυτή  τον  έπιανε  από το 



μπράτσο, πηγαίνανε στον κύριο Χαρίδημο, αυτός πάντοτε πλήρωνε κι ας είχαν σχεδόν 
κοινό ταμείο, καληνυχτίζανε και παίρνανε το δρόμο με το καλντιρίμι για το σπίτι πίσω από 
το κάστρο που έβλεπε στο άλσος με τα δέντρα και τα γκρεμισμένα αρχαία.

Αυτά κρατήσανε χρόνους πολλούς και η ζωή τους έρεε σαν το γάργαρο νερό όπου 
κυλά  παντοτινά  στην  ίδια  κοίτη.  Όμως  ήρθανε  χρόνοι  δίσεκτοι.  Αμπαλαρίσανε  τα 
πράγματα στο σπίτι,  πήγαν την τελευταία βόλτα τους κι  έφυγαν και αυτός κι αυτή για 
άλλους τόπους δίνοντας όρκους αιώνιας πίστης και φιλιά που καταλήξανε σε μία μόνο 
φράση  που  ειπώθηκε  ταυτόχρονα  κι  από  τους  δύο  με  το  τελευταίο  τους  φιλί, 
αγκαλιάστηκαν και είπαν και οι δυο μαζί «για πάντα».

Τα έφερε έτσι η ζωή, τα έφερε αλλιώς, πέρασαν από τη μέρα εκείνη δέκα χρόνια που 
είχανε να ειδωθούν και να μιλήσουν. Όχι πως έπαψαν ποτέ να αγαπιούνται, όχι ποτέ πως 
έπαψαν να αποξεχνιούνται σκεπτόμενοι ο ένας τη μορφή του άλλου, όχι πως πρόδωσαν 
ποτέ εκείνο το τελευταίο «για πάντα».  Όμως στο τέλος χάθηκαν τα ίχνη τους και  δεν 
τολμούσε να αναζητήσει πια κανείς τον άλλο, άγνωστο για ποιο λόγο ακριβώς, δεν είναι 
απίθανο ίσως απ’ την πολλή αγάπη.

Με τον καιρό αυτός γκριζάριζε κι άρχισε να φορά σκουρότερα κοστούμια, τα χέρια 
του αδυνάτισαν κάπως και οι φλέβες του τώρα του αυλάκωναν το πάνω μέρος της παλάμης. 
Και  το  παράστημά  του  κάπως  σα  να  κύρτωσε  ελαφρότατα  και  βάδιζε  μονάχα  πια 
κοιτώντας κάτω,  λες και ποιος ήξερε τι έψαχνε να βρει. Όχι πως έχασε τη γοητεία του, 
κάθε άλλο, μόνο που πια κουράστηκε και οι σκέψεις του γυρνούσαν όλο προς τα μέσα. 
Είχε καιρό που γύρισε στην ίδια πόλη κι ούτε που ήξερε γιατί, είχε καιρό που πήγαινε στα 
ίδια μέρη που πηγαίνανε και τότε. Εδώ σκεπτόταν μου είχε πει εκείνο, εκεί είχαμε κάποτε 
καθίσει,  πιο  πέρα  ανταλλάξαμε  το  πρώτο  μας  φιλί.  Πέρασε  και  από  το  σπίτι,  έγειρε 
απέναντι σε έναν τοίχο κι έκλαψε με λίγα δάκρυα που έτρεχαν αργά και έσταζαν στη νέα 
άσφαλτο κι όχι πια στο χώμα. Μονάχα σε ένα μέρος δεν τολμούσε να πηγαίνει και ούτε να 
περνά από μπροστά, μονάχα εκεί δεν ήθελε ξανά να πάει. Εκεί που δώσανε το τελευταίο 
τους φιλί, εκεί που την αγκάλιασε άγρια τσαλακώνοντας το άσπρο της το φόρεμα, εκεί που 
ενώ τη φιλούσε σηκώθηκε ένας απότομος, σφοδρός καλοκαιρινός άνεμος και παρέσυρε το 
όμορφο ψαθάκι της με την περίτεχνη λιλά κορδέλα, εκεί που 
φιλήθηκαν  με  το  μεγαλύτερο  δυνατό  τους  πάθος,  χωρίς  να  νοιάζονται  για  τους 
περαστικούς, ούτε και για τον κύριο Χαρίδημο ή και τις σερβιτόρες, όχι εκεί σκεπτόταν δε 
θα πήγαινε ποτέ, εκεί στο ζαχαροπλαστείο.

Είναι περίπου ένας χρόνος που γυρίζει συνεχώς στα ίδια μέρη, πονέσανε τα πόδια του 
απ’ το περπάτημα, σκίρτησε η ψυχή του από τις αναμνήσεις. Άρχισε πλέον να ανησυχεί 
σοβαρά με το όλο φέρσιμο του. Εξάντλησε όλες τις διαδρομές, συνήθισε όλα τα μέρη που 
εδώ και δέκα έτη απέφευγε να δει. Στο τέλος τα κατάφερε να περνά ακόμα κι από το σπίτι 
ρίχνοντας μόνο μια ματιά στα σφαλισμένα τα παραθυρόφυλλα κι απλώς επιταχύνοντας το 
βήμα. Είχε πάει παντού, στον κήπο, στο κάστρο, στην προκυμαία ακόμα και σε εκείνη την 
ελιά που είχαν καθίσει κάποτε να ξαποστάσουν. Μόνο σε ένα μέρος δεν τολμούσε να πάει 
φοβούμενος ότι αν πήγαινε ξανά θα χώριζε οριστικά από τις ίδιες του τις τρυφερές και τις 
πικρές εικόνες που τον κατάτρεχαν, εκεί στο ζαχαροπλαστείο.

 Το  έφερνε  από  εδώ,  το  έφερνε  από  εκεί  κι  όλο  απέφευγε  να  περάσει  από  εκεί 
επιλέγοντας κυκλωτικές διαδρομές και παράλληλους δρόμους. Κι όλο πλησίαζε, κι όλο δεν 
έφτανε το κουράγιο του για να περάσει από μπροστά. Για κάποιο λόγο όμως ανεξήγητο 
όλο πλησίαζε κι όλο ο νους του γύριζε εκεί και μια ακατανίκητη δύναμη τον ωθούσε να 
πάει στο κατάστημα. Όμως δεν το αποφάσιζε, συνέχεια το ανέβαλε και οι αναβολές αυτές 
του κατατρώγανε το νου και την ψυχή του. Σκεπτόταν ότι μπορεί και κάποια πράγματα να 
είχανε αλλάξει, ίσως ο κύριος  Χαρίδημος και να μη ζούσε πια, ίσως ακόμα το κατάστημα 
να είχε εκμοντερνιστεί κι ίσως ποιος ξέρει τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει. Όμως δεν 



περνούσε. Αλλά ο καταπονημένος νους του όλο και τριγύριζε, όλο το σκέπτονταν, και όλο 
έλεγε  πως  θα  περάσει  κάποια  άλλη  μέρα,  μέχρι  που  του   ’χε  γίνει  πλέον  μια  άγρια, 
ανερμήνευτη εμμονή.

 Τη νύχτα εκείνη είχε πάει να καθίσει σε ένα μπαρ που σύχναζαν οι δυο τους. Εκεί 
δεν  είχε  αλλάξει  τίποτε.  Κάθισε  στην  άκρη  του  πάγκου  και  πίνοντας  δυο  τρία  ποτά 
βυθίστηκε ξανά στις αναμνήσεις. Μα τι έκανε τέλος πάντων; Γιατί τα έκανε όλα αυτά; Σε τι 
αποσκοπούσε;  Δεν  ήξερε,  ήξερε  μόνο  ότι  αυτή  τη  χρονική  στιγμή  μονάχα  έτσι  θα 
μπορούσε να περάσει τη ζωή του. Ήξερε ότι μια άγνωστη δύναμη ξαφνικά εδώ και καιρό 
τον γύρισε στα ίδια μέρη και τον ανάγκαζε να φέρεται με αυτόν τον τρόπο κι ότι αν δεν 
την υπηρετούσε θα τον αφάνιζε. Ότι δεν είχε ελπίδα ούτε μια για να τη συναντήσει το 
γνώριζε καλά, κι ούτε ήταν αυτό προς το οποίο αποσκοπούσε όλη αυτή η συμπεριφορά 
του. Δεν  ήξερε. Μονάχα ήξερε πως έπρεπε να βρίσκεται εκεί και κάτι να προσμένει. Κάτι 
οσφραινόταν  από την ηχώ των γεγονότων  και  μέσα του το γνώριζε  καλά πως κάτι  θα 
συνέβαινε, χωρίς να ξέρει αν το κάτι αυτό τον προκαλούσε ή αν αυτός ήταν που θα το 
έφερνε στο φως και τη ζωή. Δεν ήξερε. Μονάχα περπατούσε, της μιλούσε σαν να ήτανε 
εκεί, την έβλεπε να ξεπροβάλλει ξαφνικά μπροστά του, την ένοιωθε κάπου εκεί κοντά, αλλά 
δεν την είχε δει ποτέ στην πραγματικότητα και είχε αρχίσει να μπερδεύει το παρόν με τις 
φαντασίες του και τις ανομολόγητές του προσδοκίες. Στο τέλος καθισμένος 
κι αποκαμωμένος εμπρός στο άδειο του ποτήρι κι ενώ ή ώρα ήταν περασμένη αρκετά, 
έξαφνα εξοργίσθηκε, έξαφνα ένοιωσε πως κάτι πρέπει να προλάβει. Πλήρωσε ό,τι είχε πιει 
και βγήκε από την πόρτα αλαφιασμένος στον καθαρό αέρα. Η καρδιά του χτυπούσε τώρα 
δυνατά, το βήμα του δεν τον κρατούσε, μέχρι που το κατάλαβε πως είχε τον ταχύτερό του 
δυνατό βηματισμό, έπρεπε να προλάβει, δεν ήξερε τι αλλά έπρεπε να τρέξει και στην αρχή 
δεν ήξερε προς ποια κατεύθυνση. Μέχρι που έλαμψε μέσα του η αλήθεια, έπρεπε να πάει 
γρήγορα εκεί, δεν ήξερε γιατί αλλά έπρεπε να φτάσει εκεί στο ζαχαροπλαστείο.

Μετά από  μια  μικρή  διαδρομή και  λίγο  πριν  να  στρίψει  στην  τελευταία  στροφή 
κοντοστάθηκε ιδρωμένος, διαλυμένος και κατάκοπος, κοντοστάθηκε για ένα καθοριστικό 
λεπτό, μη ξέροντας γιατί, σκεπτόμενος την εικόνα που θα αντίκριζε μετά από λίγα μέτρα. 
Δεν το άντεχε κι όμως έπρεπε να προχωρήσει, δεν γνώριζε, αλλά έπρεπε και ένοιωθε ότι 
κακώς καθυστερεί. Αισθανόταν ότι όλη η ζωή του ήταν μια προετοιμασία για ετούτη τη 
στιγμή. Όμως είχε καθυστερήσει ένα λεπτό, ένα ολόκληρο λεπτό και η καρδιά του άρχισε 
να  πάλλεται  ξανά  και  δυνατά  μέσα  στο  κουρασμένο  του  στήθος.  Έπρεπε  πια  να 
προχωρήσει, μα τι ήταν όλες αυτές του οι περιστροφές; Κανονικά έπρεπε ήδη να ήταν 
εκεί! Ξεκίνησε ξανά.

Με  το  που  έστριψε,  αντίκρισε  τον  έρημο  πλακόστρωτο  και  σκοτεινό  δρόμο  να 
χάνεται στο βάθος και νόμισε πως είδε και μια γυναικεία μορφή, ένα λευκό φόρεμα να 
στρίβει στην άκρη του  δρόμου ακριβώς όταν εμφανίστηκε αυτός. Ίσως δεν είδε καλά, ίσως 
να  ήταν  μόνο  μια  σκιά,  δεν  είχε  σημασία,  αν  και  ταράχτηκε  το  άφησε  να  ξεχαστεί 
στοχεύοντας πάλι στον προδιαγεγραμμένο του σκοπό. άρχισε να βηματίζει παρατηρώντας 
τα καταστήματα με τη σειρά και ήξερε ότι σε λίγα μέτρα θα βρισκόταν εκεί. Η αγωνία του 
είχε φτάσει στο ζενίθ, ήταν θέμα δευτερολέπτων να το αντικρίσει μπροστά του. Πέρασε το 
κατάστημα  με  τις  αντίκες,  έπειτα  το  ποτοποιείο,  μετά  μια  νεόδμητη  οικία  που  ήταν 
παλιότερα  ένα  ετοιμόρροπο παντοπωλείο  και  ακινητοποιήθηκε  μαρμαρωμένος  εμπρός 
στον τελικό του στόχο. Η ταμπέλα με τα σημαιάκια και τα ανθέμια ήταν ξεθωριασμένη…

Ζαχαροπλαστείον
Χαρίδημου Αντωνίου
Η ωραία Ελλάς



…το μαγαζί  ήταν  παρατημένο  από  καιρό.  Μερικά  τζάμια  είχαν  σπάσει,  υπήρχε 
σκόνη παντού και η πρόσοψή του είχε σχεδόν καταρρεύσει. Παρατήρησε μια πινακίδα 
καρφωμένη στην κολώνα που έγραφε με κόκκινα γράμματα…

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΤΑΙ
(Δευτέρα 6/10 έναρξη εργασιών)

…σοκαρίστηκε, η κατεδάφιση ήταν για αύριο! Πλησίασε προς την πόρτα και κοίταξε 
μέσα, σιγά σιγά τα μάτια του άρχισαν να συνηθίζουν στο σκοτάδι, έσπρωξε τη χειρολαβή 
και  άνοιξε  με  σχετική  ευκολία,  πέρασε  μέσα  νιώθοντας  το  αίμα  να  χτυπάει  στους 
κροτάφους του, έκανε λίγα βήματα και στάθηκε στο κέντρο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 
άρχισε κάπως να διακρίνει τα αντικείμενα. Χαρτοκιβώτια στοιβαγμένα παντού, διάφορα 
πράγματα που δεν έβλεπε καλά ήταν σπαρμένα  στο πάτωμα. Η  θαλασσογραφία στο 
μεγάλο τοίχο απουσίαζε και στη θέση της έλαμπε ένα τετράγωνο κενό. Οι περισσότερες 
γκραβούρες υπήρχαν, το ταμείο επίσης, το μεγάλο ψυγείο με τη βιτρίνα ήταν κι αυτό εκεί. 
Επάνω στον πάγκο στοιβαγμένα εργαλεία ζαχαροπλαστικής και πολυκαιρισμένα ταψιά. 
Και  στο  ταβάνι  ο  ανεμιστήρας  αιωρούνταν  ανάμεσα  στις  αράχνες  και  το  σκοτάδι 
απειλητικός.   Προχώρησε  αργά  προς  το  τραπέζι  τους  και  άθελά  του  τα  μάτια  του 
θόλωσαν. Πλησιάζοντας το αναγνώρισε αλλά εξεπλάγην…ήτανε πεντακάθαρο, και αυτό 
και οι δύο καρέκλες, λες και κάποιος τα είχε σκουπίσει με ένα ύφασμα πριν από πέντε 
λεπτά. Το βήμα του δεν τον βοηθούσε, τρέκλιζε σα μεθυσμένος και λίγο πριν σωριαστεί 
κάτω αρπάχτηκε από την μια καρέκλα και ρίχτηκε επάνω της αποκαμωμένος. Ακούμπησε 
τους αγκώνες του στο τραπέζι και πριν καλά καλά καθαρίσουν τα μάτια του κάτι διέκρινε 
επάνω στο κατάλευκο μάρμαρο, κάτι που πραγματικά τον έκανε να αναριγήσει από τον 
τρόμο.  Δεν  ήθελε  να  το  πιστέψει,  δεν  μπορούσε  να  έχει  καμία  σχέση,  όμως  τότε  τι 
συνέβαινε;  Τι  ήταν αυτό που έβλεπε  και  ποιος του είχε  σκαρώσει  αυτή την  απίστευτη 
φάρσα; Ήταν όμως εκεί, την έπιασε στα χέρια του και την έφερε κοντά του. Ήταν τόσο 
όμοια. Ήταν τόσο απίστευτα όμοια αυτή η λιλά κορδέλα, με την κορδέλα που φορούσε 
εκείνη στο καπέλο της την τελευταία μέρα του χωρισμού τους εκεί στο ίδιο μέρος πριν 
από δέκα και πλέον χρόνια. Παρέλυσε! Δεν ήξερε πώς να φερθεί! Δεν ήξερε τι έπρεπε να 
κάνει! Το μυαλό του είχε σταματήσει και ήταν αδύνατο να σκεφτεί ο,τιδήποτε. Διαπίστωσε 
ότι τα χέρια του είχαν αρχίσει να τρέμουν, καταλάβαινε ότι πολύ ολίγο απείχε από την 
τρέλα. Και ξαφνικά πετάχτηκε επάνω και άρχισε να τρέχει προς την έξοδο. Έπεσε επάνω 
στα  τραπέζια,  ξανασηκώθηκε,  χτύπησε  σε  κάτι  όγκους  κιβωτίων  αλλά  ξαναβρήκε  την 
ισορροπία του, ξαναέπεσε και ξανασηκώθηκε μέχρι που έφτασε τελικά στην πόρτα. Την 
άνοιξε με βία και πετάχτηκε έξω κοιτώντας με αγωνία στο τέλος του δρόμου, εκεί που 
νόμιζε ότι είδε το άσπρο φόρεμα να φεύγει, όμως δεν υπήρχε κανείς. Δεν πρόλαβα, έλεγε 
μέσα του και αναλογιζόταν τα δευτερόλεπτα, αναλογιζόταν τα χρόνια και όλες τις στιγμές 
που συνωμότησαν και τον οδήγησαν ως εδώ, δεν πρόλαβα, έλεγε και δεν ήξερε τι ήταν 
πραγματικότητα και τι ψέμα ενώ έτρεμε ολόκληρος κρατώντας σφιχτά στα χείλη  του την 
κορδέλα,  κατέρρευσε εντός του και  έμεινε αποσβολωμένος εκεί  μπροστά στην είσοδο, 
μπροστά σ’  αυτήν  την  καταραμένη είσοδο που είχε  χωριστεί  από κοντά της.  Δάκρυα 
αυλάκωναν το πρόσωπό του και αναφιλητά σπάραζαν το κορμί του καθώς τα πόδια του 
λυγίζανε σταθερά και άρχισε να συλλαβίζει αργά «για πάντα», ξανά και ξανά, μέχρι που 
τελικά γονάτισε εκεί μπροστά …στην είσοδο…στο ζαχαροπλαστείο…

Κ.Τ.




