
Αδικοχαμένες λέξεις χαράζουν
την πορεία στο χαρτί και ξορκίζουν με
μια πετονιά τους γαμημένους φράχτες



πληκτρολόγιο καλό
γέμισε τούτη τη σελίδα
μπας και βγει το τεύχος στην ώρα του*

                                                              *την κακιά

                                                                    

                                                 



Kristel Pent

Life, it seems to me
is like a ship
it starts as a
paper boat
simple origami
turns at any gust of wind
but then it grows
into a rowing boat
fishing boat
yacht
tanker
heavier
but easier to steer
yet more and more difficult
to turn
around

Η ζωή, μού φαίνεται
είναι σαν πλοίο
αρχίζει σαν
χάρτινο καραβάκι
ένα απλό οριγκάμι
στρέφει με κάθε ριπή του ανέμου
αλλά στη συνέχεια μεγαλώνει
σε λέμβο
ψαρόβαρκα
σκάφος αναψυχής
δεξαμενόπλοιο
βαρύτερο
αλλά πιο εύκολο να τιμονάρεις
όλο και πιο δύσκολο
να γυρίσει(ς)
πίσω



Some days                                                                                      
darkness comes close                                             
and makes a circle                                                                         
around me                                                                                                
so I cannot move                                                          
I cannot see any way out                                                       
I walk in a cloud                                                                   
Should I cry?                                                                                         
Tears give me headache                              
for days                                                                                                     
There is nothing else                                                       
to do, so I whisper                                                         
to myself                                                                                         
expecto patronum                                                                       
expecto patronum                                                                       
expecto patronum*                                                                

*J. K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (1999)

Είναι μέρες που
το σκοτάδι ζυγώνει
και κύκλο κάνει
γύρω μου
να μην μπορώ να κουνηθώ
διέξοδο να μη βλέπω
Περπατώ σε σύννεφο
Να κλάψω;
Τα δάκρυα μού φέρνουν πονοκέφαλο
για μέρες
Δεν υπάρχει άλλο τίποτα
να κάνω, κι έτσι ψιθυρίζω
στον εαυτό μου
expecto patronum
expecto patronum
καλώ τον προστάτη*



Heaven came down                                                               
no, not heaven                                                                            
I’m exaggerating                                                                                  
just the ceiling in my bathroom                        
just before                                                                                            
I went in                                                                                                  
I could not fall asleep                                                   
that night                                                                                        
Kept my guard up                                                                 
eyes open                                                                                 
Had it been a coincidence                                                             
a sign                                                                                                            
a warning?                                                                                      
But apparently                                                                    
good things come to those          
who wait                                                                                      

Ο ουρανός κατέβηκε
όχι, όχι ο ουρανός
Υπερβάλλω
μονάχα το ταβάνι στο μπάνιο μου
λίγο προτού
μπω μέσα
Δεν μπορούσα να κοιμηθώ
εκείνη τη νύχτα
Έμεινα σ’ ετοιμότητα
με τα μάτια ανοιχτά
Ήταν σύμπτωση
σημάδι
προειδοποίηση;
Μα κατά πως φαίνεται
τα καλά πράγματα έρχονται 
σ’ όσους περιμένουν



Crackers

I discovered lately
not too lately but it was night

already
there was a mirror on my desk

all reflecting
all assimilating

and you should feel so much
lucky at this very moment

as I am about
to announce

I will break the glass
of all my weapons

one what
one what, what will you choose?

“let’s try your zephyr-like
round little globe”
and worked indeed

miraculously my eyes shuttered
“it was a huge mistake”
mutter, matter, mutter

you came to say it didn’t matter
so now as we’re speaking

my feelings hit you in
the back

as you were finally the one
“one what”

the one who suffers shattered

κώστας πλησιώτης



agora
ahora
τώρα

if it is not now
it is never

you think you could love
but you couldn’t till now

until the moment you knew
that you weren’t a child of romance

but a seed of pure accidental lust
so strong like the wave that keeps you
awake, like the goat that cannot sleep

like the new life in you waiting for
the moment of hers

Mother, I am liberated from you
You were just a child in love

and after so many years,
I can now forgive you

because you still are only a child
and the goat reaches the wave

and the sea doesn’t allow me to sleep
and the night is so painful and I am

ready, help me, mother,
the pain

is
unbearable

κατίμ



I was a kid transformed to a mother
a kid in need

a wave lost in its sound
and for the first time in my life,
I know that I come from waves

and I am ready
to surrender.

Hold me tight in this light orgasm
or the sound of the waves will kill me



ίσως μετά-
φοράς για φόρεμα τη μέρα την επόμενη
 
tiger lily 
το κορίτσι την καρδιά μου την κρατάει σαν κοχύλι
αστέρια που σκάνε στην άκρη της γης
φωτιές με πλημμυρίζουν γίνομαι όλος στάχτη
τα χρώματα στο πρόσωπο της tiger lily
το μήνυμα στα μάτια μου κλείνει σαν αγκύλη
ο superman φιλάει πάλι τον κρυπτονίτη
 
σε μια πόλη που μηχανάκια σπέρνουν το θάνατο
το παγωτό έχει γεύση καραμπόλα 
 
οι κόρες των ματιών
στροβιλίζονται σε υπόγεια αντανάκλαση
καρποί των χεριών 
και αστράγαλοι των κάτω άκρων 
μαγκώνουν στο μήλο του λαιμού
 
αν φτύναμε όλοι μαζί σ’ αυτόν τον άδειο λάκκο 
θα ‘χαμε τώρα μια όμορφη λιμνούλα
 
κοπέλα από σκληρό γκλίτερ
με φωσφορούχο όνομα
στα μάτια και στα μάγουλά σου λιώνουν 
μικροί ήλιοι χαράς και θλίψης
είναι έρωτας ή δυσκολία αυτό που αισθάνομαι
μακάρι να ‘ταν εύκολο κοντά σου να μείνω
χωρίς εσένα ο κόσμος δεν έχει αντίβαρο
 

radodo



στο πάρτι τα μάτια μας έκαιγαν σαν πυροτέχνημα
και οι λέξεις τρένα που μας διέσχιζαν
μέχρι να βρεθούμε μαζί
 
ήχος τέλους γλυκό φς από φωταέριο,
όχι κς όπως το ξύλο,
φς όπως γλυκά φυσάς την καρδούλα μου και παίρνει φωτιά



Φλερτ

Ήταν απόγευμα και έβρεχε, 
μασουλούσα ένα μανταρίνι 
πετώντας φλούδια και κουκούτσια στα βρομόνερα
όρθιος δίπλα σε ρείθρο που κυλούσε,
όταν 
μιας λεπτής φιγούρας η σκιά, 
με την άκρη του παπουτσιού της σταματά 
μια φλούδα που τσουλάει
και ενώ εμπόδισε τη ροή, παράλληλα κόπασε κάπως η βοή
και μ’ ένα χάχανο κομμάτιασε το ρολόι.
Πολλά περίμενα, τα επόμενα όμως όχι,
τη γλώσσα που με αναίδεια πρόβαλε απ’ τα χείλη,
το ρουθούνι που παλλόταν με ρυθμό,
τις στάλες που έπεφταν χοντρές απ’ το τσουλούφι
και όταν εντέλει πρόσεξα και το λακκάκι στο πηγούνι,
η πίεση των γεγονότων κι η ταραχή της στιγμής 
δώσαν τη θέση τους στην κατάφαση,
σε αυτή την ελάχιστη πιθανότητα ικανοποίησης 
που μόνο η προσμονή για ολοκλήρωση μπορεί να προσφέρει.
Όπως περίπου ένα παιδί που περιμένει δώρο γενεθλίων.
Τότε βέβαια, δεν ήμουν σε θέση να τα σκεφτώ όλα αυτά
και νομίζω πως έδινα την εντύπωση υπνωτισμένου ή μάλλον 
αυτόματου,
ναι, κάπως σαν ένα Schachautomat  
που αντιδρά στις κινήσεις αντιπάλου:
          άπλωνε την παλάμη - πίεση στα μηνίγγια
                     σούφρωνε τα χείλη - βαριά ανάσα 
          τέντωνε για φιλί - ρίγος.

fanisef



Τώρα βέβαια πέρασε ο καιρός
και σήμερα αυτά θα τα ονομάζαμε χαζούλικα ή παιδικά κ’ αθώα,
αλλά κάθε φορά που σκύβει και βάζει το παπούτσι της
μανταρίνια σκέφτομαι ακόμα.



έχω ξαπλώσει με το ταβάνι στο στέρνο
το βάρος της νύχτας στα θωρακικά διαστήματα

στο κομοδίνο κανένας σούπερ ήρωας και στο απέναντι μπαλκόνι
τσακώνονται δυο σκιές, ποια θα χωρέσει πιότερο σκοτάδι
κάτι έπρεπε να θυμάμαι να χωρέσω στη θηλιά, να την κάνω φουστάνι

να καταπιώ δυο χαιρετούρες τρέχοντας πίσω από τη γάτα
να κάνω πως νοιάζομαι για κείνον τον ξεχασμένο εαυτό
στο πλατύσκαλο

Χρύσα Γαλογάβρου 
(συννεφιά)

Βγάζει ρίζες ο ουρανός, να τρυπώσει με κάθε τέχνασμα
σε καθετί που αναπνέει δίχως οξυγόνο

Φλέβες απόκοσμες σαν αυτές τις λέξεις που περιγράφουν
όσα σκέφτεσαι όσα δε λες όσα καταπίνεις για να σχηματίσεις

μέσα σου
την ποθητή χειροβομβίδα 

Κομματάκια ουρανού μέσα μας διαλυμένα, 
βηρύλλιο κι ανελέητη προσμονή εκείνης της συναρμολόγησης

ενός καρφιτσωμένου χαμόγελου

Κλόουν την Τετάρτη

και το μικρό υπόγειο εαυτού γίνεται η μικρή περόνη



σε κάθε ψυχιατρείο και ένας ποιητής ξεριζωμένος σε λευκά 
σεντόνια,
αφοδεύοντας στα σκέλια του αδιαμαρτύρητα, κατουρώντας τα 
ποιήματα του
μυαλού του, δεμένος με ιμάντες χιαστί,

μην και κουνήσει χιλιοστό από την τρέλα

μην τυχόν ερωτευτεί την κρυμμένη του ματαιότητα και τινάξει τα 
μυαλά του
στο λευκό της λογικής τους, κόκκινο ηλιοβασίλεμα χαοτικό του 
Πόλοκ

μυρωδιά φορμόλης, κορύφωση, συμπλέγματα των αγίων που 
τραυλίζουν
μισόλογα στα σιδερένια κρεβάτια

επισκεπτήριο κουβάλημα

σας σιχάθηκα, τρώγω ποιήματα κάθε μέρα
κάμω γύρω από την ποίηση κύκλους με θειάφι, να διώξω τα φίδια
έγκλειστοι στην ομορφάδα της
ματαιοδοξίας

δείξε μου τον τρελό



Και μίλησες πολύ. 
Για τον έρωτα, την αγάπη, τη θάλασσα, όλα αυτά τ’ αρχέτυπα 
τυπωμένα παντού γύρω σου.
Μίλησες πολύ, τόσο πολύ, που η φωνή σου έκλεισε
και πρήστηκε ο λαιμός σου κι η ανάσα σου λιγόστεψε και
σταμάτησες να μιλάς. 
Και ξέρασες.
Ξέρασες τον πόνο από μέσα σου, τα βρώμικα γράμματα, τους 
τσαλακωμένους τόνους πάνω από κάθε λέξη. 
Κι έπιασες όλα τα κεφαλαία -Α- και τα έβαλες στη σειρά,
ίσιωσες τις γραμμές τους και τις κύκλωσες με προσοχή. 
Και σπάσανε οι γραμμές και κόψανε το δέρμα σου, σκίσανε τα νύχια 
σου από τα δάχτυλά σου και τα φύτεψες με προσοχή σαν
πρωτόλεια διαμάντια στους δρόμους των τυφλών. 
Και ριζώσανε βαθιά στην πόλη, κομματάκια από σένα κι απ’ αυτές. 
Μια πελώρια παρέλαση φρικιαστικών μωρών που μεγαλώσανε 
ανίκανα. 
Κι έτσι, ανίκανα, ξεχύθηκαν σαν παγωμένα κύματα του ατλαντικού 
και κόψανε τους δρόμους στη μέση.

δ.



πώς να βρω φωνή στο θόρυβο
σε ό,τι ακόμα δεν έχει ειπωθεί
στον ήχο που πιάνουν τα μικρόφωνα
στο ασχημάτιστο νερό
που τρέχει από τις βρύσες των σωμάτων;

υγ: μετέλαβα τις λέξεις
στου λόγου το ιερό
χωρίς να δω το δαίμονα
να με παραλαμβάνει χώμα.

Έλενα Νικολακοπούλου
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I. Σαρδελο-ποίηση
 
Τι σχέση έχουν οι σαρδέλες με την ποίηση;
Βρίσκονται έξω από τα νερά τους,
όπως κι οι άνθρωποι
μέσα στα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και το μετρό, ασφυκτιούν
για λίγο αέρα και για 1 τετραγωνικό ελευθερίας.
Γίνονται ένα σώμα όλοι μαζί
παράλογο κι ιεραρχικό
αυτοί που κάθονται
αυτοί που είναι όρθιοι
αυτοί που χωράνε
αυτοί που δε χωράνε
κι όλοι μαζί υποφέρουν,
όπως κι οι σαρδέλες στην ποίηση.
 
II. Χαρο-ποίηση
 
Μα καλά, χαρά μέσα στην ποίηση;
Μόνο τα παιδιά μπορούν να γράψουν χαρούμενη ποίηση.
Καθώς μεγαλώνει ο ποιητής, στοχάζεται
τη ματαιότητα, το γήρας, το θάνατο
κι η χαρά κάνει φτερά.
 
III. Ωραιο-ποίηση
 
Υπάρχει το ωραίο στην ποίηση ή είναι μια ψευδαίσθηση;
Ο θεός έπλασε τη φύση
για να μας αποπλανήσει
κι όταν το πήραμε χαμπάρι

Κινέζος & κατίμ



πήραμε το φτυάρι
να σκάψουμε τη γη
μέχρι να καταστραφεί.
 
IV. Δαιμονο-ποίηση
 
Κι αν ένας δαίμονας μέσα στο σκότος, στο φως,
στο θάνατο και στη ζωή κυριαρχεί
μέσα στην ποίηση είναι πάνω από όλα
εκεί που μεγαλουργεί



 κι εκ του δαίμονος,
θεού φωνή σαν,

στίχους υποβάλλει
δερματίτιδ’ ατοπική σαν,
αραιά και πού, ν’ αποικεί
την καθημερινότητά μας

 
iii. κακο-ποίηση

 
ανάμεσα στα κεραμίδια

ρωγμές dada
με λαχτάρα
βρωμίζουν

ουρανούς γαλάζιους
-τέτοιους που αρέσουν

στους ωραιοπαθείς ποιητάς-
και στο γκρι το λερωμένο

του γραφίτη, μέσα
τους περικλείνουν

 
ii. θεσμο-ποίηση

 
θεσμίζεται κι η χαρά

κι η λύπη θεσμίζεται,
το πλαίσιό τους ορίζεται

κι ο χρόνος εκδήλωσής
τους επίσης∙

τα όρια του λόγου τους

> κι αναστροφή <

κι αυτά από πριν καθορισμένα,
και τα ποιήματά τους

απ’ άλλους πρώτα γραμμένα.
Κι εμείς που θέλαμε άλλα,

έξω απ’ αυτά, να γράψουμε,
κι εμείς σκοντάψαμε: γιατί

έπρεπε βουβοί
να ‘χαμε μείνει, μα δεν

το ‘δαμε.
 

i. κονιορτο-ποίηση
 

πόδια σκονισμένα∙
όσα απ’ τον τόπο αυτόν
έρχονται, γεμάτα σκόνη

έχουν πόδια,
και γύρω από το σώμα

μονίμως, ένα νέφος πυκνών
κόκκων∙ φταίει που μόνο

περπατούν, ούτε τρέχουν,
διάσπαρτα, χωρίς θέση,
αιωρούμενα σαν ρύποι
κι αόρατα, σωματ-ίδια

του κουρνιαχτού
που απόμεινε στη συντριβή

όσων έφυγαν.

iv. θεο-ποίηση



η νύχτα
 

ο Ήλιος κάνει την πορεία του
προς τη Δύση, έστω και με ομίχλη.

Η νύχτα βάθυνε, μάτια κενά.
Τη νύχτα το φεγγάρι, ανόητο και μόνο,

με μια χλωμή αστρική λάμψη.
Αργά-αργά, η νύχτα γδύνεται

κι αφήνει από το κορμί της να πέσουν
τα χρώματά της τα μαύρα.

τι περίεργη νύχτα!
Η Σιωπή κερδίζει έδαφος στους θησαυρούς

τους θαμμένους στα βάθη της νύχτας,
σαν σε θάλασσες μυθικές.

Με ταχύτητα κατρακυλώντας στον μαύρο της
χείμαρρο, είναι κρίμα να σπαταλιέται

μιας τέτοιας νύχτας το χρυσάφι.
Είναι όμορφη η νύχτα, όμως και διεφθαρμένη.

Προσοχή στη νύχτα ε;
Ανάμεσα στα παγωμένα της πετράδια, πλανιούνται

βαθύπλουτοι μα καταδικασμένοι.
Συφιλιδικές παρθένες κουνούν

σήμαντρα.
τι περίεργη νύχτα!

Η νύχτα ξεφλούδισε τα μαύρα της φύλλα
το χτες αφήνοντας πίσω, γεμάτο

με τις πίκρες,
τις αγωνίες,
τους πόνους,

τις λίγες χαρές.
Είναι όμορφο να φεύγεις

μια τέτοια νύχτα.
τι περίεργη νύχτα!

Γιώργος.Χουντ.







«δυσ-οιδε-γονία»

(σχεδιάγραμμα γενεαλογίας)

Το συλλογικό πρότζεκτ αυτού του τεύχους ακολουθεί τη ροή 
της πανσελήνου, σαν γενεαλογία του μυστηρίου εκείνου που 
ξορκίζει την ποσοτικοποίηση των καιρών μας.



το ξόρκι της στάχτης                                                                                               
                                                                                             

«Στάχτηκα», έλεγε η γιαγιά κι εμείς τη διορθώναμε. 
«Σκιάχτηκα λέμε, καλέ γιαγιά».
«Σιγά», απαντούσε αυτή. «Τι σχέση έχουν παιδί μου οι σκιές; 
Για βλέπεις για ακούς τέτοια πράγματα, στάχτη γίνονται τα 
μέσα σου».



[συλλογικό ξόρκι-γλωσσοδέτης,
 ενάντια στον εξορθολογισμό του διαφωτισμού]
                                                                                  

Το ραβδί που κρατάει τη λογική μου
ανάμεσα στα πόδια του αγάλματος της ελευθερίας
στέμμα, διαφωτισμός και πένα στη γραφή
 
  Η πένα μουσική ξορκίζει την ασυγχρονία
  η μασχάλη του ιδρώτα του μαέστρου στο ραβδί που
  του κρατάει τη λογική
 
  Το ραβδί είναι τιμωρός
  Θα πάρει τη λογική μου και θα την πετάξει
  Αυτή θα τιναχτεί στον αέρα και θα προσγειωθεί
 
Το βρακί που βαστάει τη λογική μου
η εισροή της βαρβαρό-
βαρύ βαστώ, ραψωδού[1] ραβδί, Lully[2]

[1] Στην αρχαιότητα, οι ραψωδοί απήγγειλαν μπροστά σε κοινό, επικά ή λυρικά 
ποιήματα, κρατώντας ράβδο.
[2] Στις 8 Ιανουαρίου 1687, ο γάλλος συνθέτης (ιταλικής καταγωγής), Jean - 
Baptiste Lully, διηύθυνε ένα Te Deum προς τιμήν της πρόσφατης ανάκαμψης 
του Λουδοβίκου από μια ασθένεια. Κατά το έθιμο της εποχής, κρατούσε το 
ρυθμό χτυπώντας μια ξύλινη ράβδο στο πάτωμα, πρόδρομο της σημερινής 
μπαγκέτας. Εκ παραδρομής, χτύπησε με τη ράβδο ένα δάχτυλο του ποδιού του, 
δημιουργώντας απόστημα. Επακολούθησε γάγγραινα, και καθώς αρνήθηκε να 
ακρωτηριαστεί το δάχτυλο του ποδιού του, κατέληξε στις 22 Μαρτίου. Άφησε την 
τελευταία του όπερα, Αχιλλέας και Πολυξένη, ημιτελή.



Ξόρκι ύστερου καπιταλισμού
                                                   
                                                    

Οι πόλοι ν’ απομαγνητιστούν
πριν το μαγνητισμό της κάρτας

και να χρεώσεις τη χρεωστική σου
με αρνητικά και θετικά ιόντα

τα ίσον του ισημερινού
ν’ αποκτάνε μοίρες

και στο πορτοφολάκι μου
να χύνονται οι λίρες

Σαν την αρκούδα που ρυθμό κρατά
κράτα την κάρτα ευαγγέλιο

και ψάλε το «χ-ρηματολόγιον»
χρέη να μη ζήσεις

μαέστρο αρκουδιάρη κάνε τη μαέστρο μου
χορτάτη κι όχι νηστική



Η οργή της Γιαννούλας

Σε μια σπάνια 
στιγμή διαύγειας

Κατάλαβε τη φάρσα 
Που της είχαν στήσει
Σταμάτησε το κλάμα

Κι άρχισε να ουρλιάζει
Να εκσφενδονίζει λέξεις

Στους τοίχους των σπιτιών
 στις μάντρες των αυλών

Να χύνει τις κατάρες
-λιωμένο μέταλλο-

Στα πηγάδια 
 στα Παρτέρια

 της πάτρας

«Πορνοβοσκοί!
Θα πνιγείτε καταβροχθίζοντας

Ο ένας τον άλλον
Με πόδια στραμπουληγμένα

Θα χορεύετε πάνω στους
Τάφους σας και με 

Πλαστικά μανταλάκια 
Θα απλώνετε στα

Έντερά σας τα ρούχα
Των παιδιών σας

Που θα γίνουν κάγκουρες
Και θα ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ»



Ξόρκι για να χάσεις τη Σκιά σου               
                                                                                           

Αν θες άνθρωπο να εκδικηθείς με κατάρα βαριά κι άλυτη, 
αναθεμάτισέ τον τη 
                               σκιά 
του να χάσει και ποτέ να μην την ξαναβρεί. Θα υποφέρει ατέλειωτα, 
γιατί αν χάσεις τη σκιά σου άνθρωπος δε λέγεσαι. 

«Εἴτε ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν αἱ εὐχαί ἤ ἐν τῇ γῇ ἤ ἐν τῇ θαλάσσῃ ἤ 
ἐν παντί τόπῳ καὶ εδάφει, εὐθύς τὴν ὥρα ταύτην λυθήσονται καὶ 

καταργηθήσονται καὶ ἐκ παντός τοῦ οίκου αὐτοῦ 
Καὶ ἐλευθερωθήσεται οὗτος καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ ἀπὸ πάσης ὥρας 

αγαθῆς καὶ γοητείας 
ἧς οφθαλμών θαυμαζόντων  

Καὶ ἔσο ἐλεύθερος καὶ ἐλυτρωμένος ὑπό αντικειμένης δυνάμεως ἵνα 
λυθῶσι καὶ ἀφανισθῶσιν ἡ σκιά καὶ τὸ αποτύπωμα αὐτοῦ εἰς τὸ 

φῶς 
Καὶ ἐστί δεμένος καὶ κωλυόμενος ὑπό τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάσσης, ἐν 

κατωφλίῳ ἤ ἐν αυλαῖς, σκιάν να ἐξάγῃ τὸ σώμα του»

Η σκιά που κορμιά και δέντρα διαπέρασε, και θάλασσα και φρέατα, 
που από πέτρα ή πασσάλους δεν πλακώθηκε   

καρφί δεν την κάρφωσε, και βελόνα δεν την πέρασε ποτέ
λύθηκε την ώρα εκείνη και δεν μπόρεσε να χωθεί σε κρεβάτι, βούρλα 

ή νερά
ούτε σε κούφια ξύλα ή κοχλάζοντα ύδατα.

Χάθηκε για πάντα η σκιά του, μόνος έμεινε 
να διαβαίνει στην πόλη και να ‘ναι σαν να μην υπάρχει, 

να μη μετρά σαν πλάσμα, μα σαν αερικό,
να μην ανήκει εδώ.



Υ.Γ. 1 «Μέχρι τώρα πίστευαν ότι η ανθρώπινη σκιά ήταν η πηγή κάθε κακού. Τώρα, όμως, 
είμαστε βέβαιοι πως ο ασυνείδητος άνθρωπος, δηλαδή η σκιά του, δεν αποτελείται μόνο 
από ηθικά κατακριτέες τάσεις, αλλά διαθέτει επίσης και έναν αριθμό από καλές ιδιότητες, 
όπως τα φυσιολογικά ένστικτα, οι κατάλληλες αντιδράσεις, οι ρεαλιστικές διαισθήσεις, οι 
δημιουργικές παρορμήσεις κ.λπ.» 

Jung, C. G. (1968-1973), Collected Works of C. G. Jung, 2nd ed., Princeton University 
Press

Υ.Γ. 2 «Ο Γιουνγκ όμως είδε τη Σκιά ως κάτι πιο ανεξάρτητο, το κομμάτι της συνείδησής 
μας που είναι συγχωνευμένο με μια ξέχωρη αλλά καλά προσδιορισμένη υποδεέστερη 
προσωπικότητα που συνήθως αποκρύπτεται, ώστε να μην εκτεθεί και ανακαλυφθεί. 
Την είδε σαν ένα ουσιώδες κομμάτι της οντότητάς μας, τόσο ζωτικό που χωρίς αυτό θα 
θρυμματιζόμασταν και θα πεθαίναμε.
Και ένα μεγάλο μέρος της θεραπείας του Γιουνγκ επικεντρώνεται στο πώς μπορεί 
να αναγνωριστεί η Σκιά, πώς μπορούμε να την προσέξουμε συνειδητά και να 
χρησιμοποιήσουμε τις ιδέες, τις αξίες και τις κρίσεις της για να συμπληρώσουμε τις δικές 
μας.» 

Lyall Watson, Σκοτεινή Φύση, μτφρ. Λίνα Αβραμίδου, εκδ. Θύραθεν



Silent spell                                         
 
cold take my voice                    
cold eat my voice                       
cold is my voice                    

speak like me                                
           through me                               
           instead of me                              
and                                                              
I                                                                   
am                                                               
silent                                                           
                                                                                                       

Σάιλεντ σπελλ

κολντ τέικ μάι βώις
κολντ ειτ μάι βώις
κολντ ιζ μάι βώις

σπηκ λάικ μη
          θρου μη         

        εινστέντ οβ μη      
αιντ

άι
εμ

σάιλεντ



συλλογικό(ς)σπασμένοσκαθρέφτης





Ξόρκι των Ωδ-ινών

                                                                                                                       
- Δύσκολο. Δύσκολο.

- Πες το ξανά, και ξανά.
- Αντάρης Α΄, Αντάρης Β΄
- Αντί του Άρη, Antarah

κι η ετοιμόγεννη άρχισε να φωνάζει ρυθμικά
-σαν σελήνη-μαινόμενη-μητέρα-

όποι’ άστρα σπέρνει
βροχές θερίζει κι αντάρες

και ξανά,
όποι’ άστρα σπέρνει

βροχές θερίζει κι αντάρες

πόνος α΄ - πόνος β΄
Antarah I – Antarah II

κάθε κραυγή – ένα ξόρκι
κάθε πνοή – μαντάρα

Ψυχρή φλόγα στο κέντρο των ματιών
της, σιγοκαίει σαν αστραπή μπλε λέηζερ 

κάθε έμβρυο που εισρέει στο οπτικό
της πεδίο και το παιδί 

της ακόμη αν Αντικρίσει,
δε θα γλιτώσει, ούτε αυτό ούτε

κανένα, μπλε ρυάκι που
ρέει από τη λακκούβα προς 



κάθε Ρωγμή, ο αντάρτΗς δε
θα δει ποτέ τη μάνα, μόνο
θα περπατήσει πάνω στη

φωτιά την μπλε, sans mère
να δει το φεγγάρι απαγορεύεται, ο

φωτεινότερος αστέρας, η μάνα
φταίει, κόκκινο πηχτό στο

φλυτζάνι, η μάχη ξεθύμανε, ο
παρατηρητής της Δύσης εγεννήθη

Αλ Καμπ, δεν είχε πατέρα και
δεν ήταν στρατιώτης.



Η γιορτή του θεού λύκου
                                                                                  

Αυτός ο μύθος ξεκινά την εποχή
που τα φεγγάρια της γης ήταν δύο
και ο λυκάων βασίλευε στο ιερότερο βουνό.

Σαν έπεφτε η νύχτα, 
σύσσωμη η αγέλη των λύκων 
τραγουδούσε:

«κι εγώ στην αρκαδία
ιθυφαλλική μελωδία
ασκός γεμάτος φως
εκεί που λούζονταν
οι νύμφες σας
κατουρώ ατόλες 
της ιστορίας.

κατασπαράζω αρνιά
κι ανθρώπους 
αθώους και ενόχους,
διακρίσεις δεν κάνω»

Κιόθε σίμωνε το φως,
η αγέλη των ανθρώπων
-είλωτες κάθε εποχής-
πλησίαζε δεμένη από τα πόδια.

Κικέρτα & feuve



Καθώς άνθρωποι και 
λύκοι έρχονταν πιο κοντά
αντί να ημερώσουν οι λύκοι
αγριέψανε οι άνθρωποι
γίνηκαν αμφιλύκοι.

Tη μέρα σκουντούφλαγαν 
πάνω σε άλλους ανθρώπους
-κατά πως συνηθίζεται-
μα όταν άρχιζε να νυχτώνει
έπαιρναν μια μορφή 
τερατωδώς ανθρώπινη
σαν την απόγνωση.

Ξεκινούσαν γυμνοί και ξυπόλητοι 
την περιπλάνηση σε κορφές βουνών,
λάκκες, ποτάμια και λίμνες
πότε πότε και μέσα τους.

Και σαν ερχόταν η λύκη του φωτός,
ξεχνούσαν τα πάντα 
Κοιτάζονταν τα πρωινά με καθαρά μάτια 
και απορία για τις πληγές στο σώμα τους.

Έμαθαν να τις γιατρεύουν 
κι ας μην ήξεραν από πού προέρχονται.

Έμαθαν να κυνηγούν μαζί
Κι όχι ο ένας τον άλλο.



Άχρονους αιώνες αργότερα
την εποχή αυτή που το φεγγάρι είναι πλέον ένα
οι απόγονοί τους ντύνονται με γούνες ζώων 
και χορεύουν προς τιμήν τους γύρω από τη φωτιά
εξυμνώντας την ιστορία 
εκείνης της φυλής των λύκων
που κατάφερε να εξημερώσει 
την αγέλη των ανθρώπων.



πεζούλι

Τι κάνει μια διαφορά; Από τότε που οι μοναχικές βραδιές 
περνούν, την ημέρα κάνει μια διαφορά. Μια στιγμή ευδαιμονίας, 
ένα ειδύλλιο στο πεζούλι. Το συναρπαστικό και η διαφορά που 

έρχεται, είναι ένα πεζό.

What a diff’rence a Day makes* 
(Amy Winehouse - Dinah Washington)

*“What a Diff’rence a Day Made” is a popular song originally written in Spanish 
by María Grever, a Mexican songwriter, in 1934. Originally, the song was known as 
“Cuando vuelva a tu lado” (“When I Return to Your Side”). The song is also known in 
English as “What a Diff’rence a Day Makes”, as popularized by Dinah Washington.



Το φεγγάρι και η σκιά του διαβόλου

Η σκιά του διαβόλου καίει τα μάτια του φεγγαριού. Έτσι λένε στα 
υψώματα των Αγράφων, εκεί που τα βουνά είναι τόσο ψηλά ώστε οι 
σταγόνες της βροχής δε λαβώνονται όταν πέφτουν·εκεί που το φεγγάρι 
φαίνεται τρανό σαν μυλόπετρα όταν ανοίγουν τα σύννεφα.

Παλιότερα, πριν γίνουν ο ήλιος και τα αστέρια, ο διάβολος φοβήθηκε 
μην του κλέψουν τη σκιά και τον καθυποτάξουν, οπότε και αποφάσισε 
να την κρύψει. Ήταν φοβερός ο ίσκιος του, μαύρος σαν νεκρικό 
ποτάμι και ζεστός σαν πυρωμένο σίδερο. Ο διάβολος τον τύλιξε μέσα 
στο σκήπτρο του, στο οποίο έπειτα έδωσε τη μορφή μιας ταπεινής 
γκλίτσας. Πήρε τις στράτες και τα ξέφωτα, ξεχύθηκε στους μαχαλάδες 
και στις σκιερές πλατείες με τα απέθαντα πλατάνια. Όπως και τώρα, 
έτσι και τότε δεν ξεχώριζε από άνθρωπο, ντυμένος καθώς ήταν με 
τραγόμαλλη κάπα και μια τραγιάσκα τριμμένη. Μήτε η γκλίτσα του 
φαινόταν παράταιρη, κι ας έκοβε την πέτρα στα δυο, κι ας έκανε τη 
στράτα να αχνίζει σα βρεγμένο κάρβουνο.

Έπιανε κουβέντα με τους ανθρώπους ο διάβολος και ζήταγε ψωμί, τυρί 
και κρύο νερό, κρασί και μυρωδάτα κοψίδια. Έβγαζε από το ταγάρι του 
ένα δίσκο από χλωμό ασήμι, που ήταν γυαλισμένος σαν καθρέφτης, 
για να ακουμπήσει τα φιλέματα. Ρώταγε τότε τους ανθρώπους 
βροντόφωνα, αν ήξεραν κάποια κρυψώνα τόσο φοβερή που να είναι 
κρυφή κι από το φεγγάρι ακόμη. Κι όλοι απάνταγαν πως το φεγγάρι 
τα βλέπει όλα και δεν υπάρχει κρυψώνα κάτω ή πάνω από τη γη που 
να μη φτάνει το βλέμμα του. Ο διάβολος τους έλεγε τότε πως είχε βρει 
ένα μέρος κρυφό από όλους. Και λέγοντάς τα αυτά κοίταζε κρυφά μέσα 
στο δίσκο κι έβλεπε το φεγγάρι να παρατηρεί από πάνω, να ακούει τα 
λόγια του· και γέλαγε ο διάβολος μέσα του, γιατί είχε ήδη αποφασίσει 
πού θα έκρυβε τη σκιά του.

Όταν σιγουρεύτηκε πως το ενδιαφέρον του φεγγαριού είχε κεντριστεί, 



ο διάβολος έφυγε από τους ανθρώπους και χώθηκε μέσα σε βουνά και 
λαγκάδια, φαράγγια και λίμνες, μέχρι που έφτασε σε μια σπηλιά πλάι 
στα Τάρταρα, που ήταν κρυφή σαν πετρωμένη χούφτα. Έβγαλε τον 
ασημένιο δίσκο και καυχήθηκε πως κανείς, μήτε το φεγγάρι, δεν το 
έφτανε αυτό το μέρος –κι ας έβλεπε στο χλωμό ασήμι του δίσκου το 
βλέμμα του φεγγαριού να διαπερνά χώμα και πέτρα, πυρωμένο από 
την περιέργεια. Άφησε εκεί το σκήπτρο που είχε μέσα του τη σκιά και 
χάθηκε.

Το φεγγάρι κατέβηκε στα σπλάχνα της γης, στη σπηλιά εκείνη, και 
περιεργάστηκε την γκλίτσα του διαβόλου. Άκουσε από μέσα της 
θαμπούς ψιθύρους μεγαλείου και την άνοιξε να δει τι έκρυβε μέσα. 
Ευθύς βγήκε η σκιά του διαβόλου, πελώρια, μια μαύρη πυρκαγιά που 
τυλίχτηκε γύρω από το φεγγάρι, καίγοντάς του τα μάτια. Έσκουξε αυτό 
και πέταξε ψηλά, μα η σκιά είχε γραπωθεί με μαύρα νύχια πάνω του 
και μήτε σαν έφτασε στον ουρανό κατάφερε να την αποτινάξει. Γιατί 
αυτό ήταν το σχέδιο του διαβόλου: να κρύψει τη σκιά του στον ουρανό, 
μακριά από όλους, εκεί που μονάχα το φεγγάρι έστεκε.

Από τότε, κάθε μήνα, η σκιά του διαβόλου σιγοκαίει το φεγγάρι 
μέχρι που αυτό χάνεται κι αυτή κοιμάται νωθρά. Ο διάβολος όμως δε 
θέλει να χαθεί για πάντα το φεγγάρι, γιατί φοβάται μην εξαφανιστεί 
κι η σκιά του. Μια φορά το μήνα, λοιπόν, περνάει από τα χωριά των 
Αγράφων μαζί με τον ασημένιο δίσκο του. Καυχιέται βροντόφωνα 
για νέους θησαυρούς και κρυψώνες, και απλώνει τον ασημένιο δίσκο. 
Τότε το φεγγάρι ξαναβγαίνει δειλά, κι αρχίζει να μεγαλώνει τρεφόμενο 
με περιέργεια και υποσχέσεις έως την πανσέληνο όπου ξυπνάει η 
σκιά και ο κύκλος ξαναρχίζει. Τα μάτια του όμως δεν έγιαναν ποτέ, 
παραμένοντας δυο γάνες πάνω στον νυχτερινό ουρανό.

                                                       

Χρυσόστομος Τσαπραΐλης



 
          ιάβασα στο βιβλίο του πως είχε χάσει τα δόντια του και 

πως τα αντικατέστησε με εμφυτεύματα. Με το έμφυτο χιούμορ του, 
έκανε αστειάκια παραφράζοντας το παιχνίδι «Λύκε λύκε είσαι δω;» 
Βάζω τα εμφυτεύματα και σε κυνηγώ. Όταν ήμουν μικρή, είχα ντυθεί 
Κοκκινοσκουφίτσα, έτσι, τον είπα Γαβριηλύκο. Ήταν ένα από τα 
ονόματα που τον φώναζα με ερωτική τρυφερότητα: γαγάτο, Χαμπίμπη, 
Γαβριλύκο -το τελευταίο ήταν πολύ κοντά στο Γαβριλάκο όπως τον 
φώναζαν μικρό.

Κοντά στ’ άλλα που συνέβησαν στο φίλο μου, λοιπόν, στα εικοσι-
οχτώ χρόνια που ζήσαμε χώρια, ήταν και η απώλεια των δοντιών του. 
Έχοντας όμως την τύχη να γνωρίσει τον χριστιανό οδοντογιατρό του 
στο Άγιον Όρος, σίγουρα θεώρησε πως ήρθε σαν από μηχανής θεός, 
η λύση της εμφύτευσης οδοντοστοιχίας. Όταν τον ξανάδα στο σκάυπ 
μετά από τόσα χρόνια απουσίας, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν 
η αλλαγή στην έκφραση του στόματός του, γιατί τα δόντια είναι το 
στήριγμα που δίνει φόρμα στα χείλη. Μου ήρθε συνειρμικά στο νου η 
εικόνα της νεκρής μέσα στο φέρετρο μαμάς μου, με το στόμα γεμάτο 
σιλικόνη ή κερί, γιατί όταν βγαίνει η ψυχή, το στόμα μένει ανοιχτό, κι 
οι νεκροθάφτες έχουν βρει αυτόν τον τρόπο να το κλείνουν. Το σχήμα 
του στόματός της είχε αλλάξει κι ήταν σαν ν’ αντίκριζα μια ξένη. 

Έτσι και με τον Γαβριλύκο μου, τα καινούρια δόντια τον έκαναν να 
μοιάζει διαφορετικός, κάποιος που με δυσκολία αναγνώριζα. Όμως η 
φωνή, η πνευματώδης κουβέντα και το αλάνθαστα ολόδικό του γέλιο, 
έφεραν το φίλο που ήξερα καλά, και πάλι κοντά μου.
Είχε, λοιπόν, αυτά τα καινούρια δόντια, ίσα κι όλα σχεδόν ίδια, 
βιδωμένα στα σαγόνια του, έτσι που να μοιάζουν ολόδικά του. Όμως 
τα εμφυτεύματα δεν παύουν να ‘ναι ξένα σώματα, να ‘χουν δικές τους 
αντοχές και ευαισθησίες, κι αυτός απρόσεχτος όπως είναι, έτρωγε 
σκληρές τροφές και ξεραμένα αντίδωρα πρωί πρωί, να τον φυλάνε 
απ’ το κακό. Πηγαίνει στην εκκλησία τις Κυριακές και για κάποιο 
λόγο, αντί να παίρνει και να τρώει αμέσως το άνοστο κομματάκι του 

Δόντια



αντίδωρου, το κρατάει και το αφήνει να ξεραίνεται μέσα σε ένα βρώμικο 
κεντημένο λινό πανί. Κάποια στιγμή που ευχαριστιόταν τη γεύση και την 
ελαστική υφή μιας καραμέλας γάλακτος, τραβώντας την, κουνήθηκαν 
τα δόντια και μετά τ’ αποτελείωσε σπάζοντάς τα με τα ξεροκόμματα 
του αντίδωρου. Η τελική καταστροφή επήλθε το πρωί μιας μέρας που 
έπαιρνα το αεροπλάνο να πάω να τον δω, μετά από τεσσερισήμισι μήνες 
που είμασταν χώρια. Περιμέναμε κι οι δυο πώς και πώς τη στιγμή που 
θα ξανασμίγαμε, τη γεμάτη πάθος αγκαλιά, και το φιλί, αυτό το φιλί που 
μας είχε λείψει τόσον καιρό, τη μεταλαβιά του σάλιου και της ανάσας 
του άλλου, αυτό που στην Ιταλία, είδα παντού στους δρόμους σαν το 
αριθμητικό παράλογο 1+1=1.
Ο έρωτας δηλαδή που μας μεταμορφώνει από δύο μονάδες σε μία, στο 
ζώο με τις δυο ράχες, που λέει κι αυτός.
Η ζωή όμως μάς παίζει παιχνίδια, άλλα σχέδια κάνουμε, κι άλλα 
γίνονται ερήμην μας. 

Εκείνο το μεσημέρι του Δεκέμβρη που έφτασα στο αεροδρόμιο της 
πόλης μας, τον βρήκα να με περιμένει μπροστά στην πόρτα εισόδου, 
ντυμένο μ’ ένα μακρύ παλτό, ένα τσαλακωμένο χειμωνιάτικο καπέλο και 
μια χειρoυργική μάσκα να κλείνει το φαφούτικο στόμα του. Τον κοίταξα 
χωρίς να με βλέπει, γιατί μπήκα απ’ τη διπλανή πόρτα και μου φάνηκε 
απελπιστικά γελοίος -από τις δυο λέξεις, αυτή που έχει το μεγαλύτερο 
βάρος, είναι η λέξη «απελπιστικά»!
Παρόλ’ αυτά, πήγα και τον ξάφνιασα, αγκαλιάζοντάς τον από πίσω και 
ψιθυρίζοντας στ’ αυτί του: «καλώς τονα, τον μασκοφόρο εκδικητή!».

Πριν λίγο, στο αεροπλανο με κατεύθυνση την Αμερική, έβλεπα την 
ταινία Born to be blue. Ο Τσετ Μπέκερ έχει χάσει τα πάνω δόντια του 
από ξυλοκόπημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παίξει τρομπέτα. 
Καταφέρνει ν’ αποκτήσει ένα μασελάκι που όλο τον ενοχλεί κι όλο 
κάνει την ίδια κίνηση που έκανε ο Γαβριήλ όταν είχε τα προσωρινά 
του δόντια, μέχρι να του βάλουν τα νέα εμφυτεύματα. Με αγωνία 
στο πρόσωπο και δυσαρέσκεια, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Τσετ, 



σπρώχνει κατά πάνω τα πρόσθετα δόντια που ήταν έτοιμα να  φύγουν. 
Έφυγα, και παράτησα τον Γαβριήλ έξι μήνες μετά τη συνάντηση, γιατί με 
είχε κάνει να ξεπεράσω τα όρια της υπομονής και της ανοχής μου. Τότε, 
εκείνος πήγε στην Αθήνα κι αντιμετώπισε τον ψυχικό του πόνο με τον 
σωματικό που του προξένησε ο οδοντογιατρός φίλος του. Του έβαλε νέα 
εμφυτεύματα, αφήνοντας ένα μικρό αφύσικο κενό στην αριστερή μεριά 
της οδοντοστοιχίας· σκαρφίστηκε ένα μηχάνημα, μια χρυσή ταινία σαν 
ζώνη στον ουρανίσκο του, που κρατάει τα καινούρια δόντια στη θέση 
τους και που τον κάνει κάθε τόσο να τη χαϊδεύει με τη γλώσσα του, σαν 
για να εξοικειωθεί με το ξένο σώμα στο στόμα του. 

Έχασε τα δόντια του ο φίλος μου στα πενηντα-τόσα του, δεν ξέρω 
για ποιο λόγο, αλλά είχε τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσει με 
εμφυτεύματα. Ακριβώς όπως έχασε τις γυναίκες που αγάπησε και τις 
αντικατέστησε μ’ άλλες που τους μοιάζανε, κι όπως τα ξένα δόντια 
δεν μπόρεσαν ποτέ να αντικαταστήσουν τ’ αληθινά, έτσι κι οι άλλες 
γυναίκες ήταν μπαλώματα παράταιρα στις τρύπες που άφησαν όσες του 
σημάδεψαν τη ζωή. 
Μια από αυτές είμαι κι εγώ. 

 
                                              

Νάνση Εξάρχου



Το μαλακισμένο και η πινέζα
[ή  Χρόνια παγκρεατίτιδα]

Το κουνέλι του πάσχα μπήκε στο σπίτι μας πριν μετατραπεί σε μοναστήρι 
ήταν βράδυ στη δροσοπούλου και φώναξε για βοήθεια. Έτσι άτριχη 
την ανέλαβε ο κατοπινός άγιος τρούφας τότε μαύρος πάνθηρας. Αυτή η 
άτριχη κακομοιριά ονομάστηκε πιπίτσα κι εξαντλήθηκε πάνω της κάθε 
δυνατή θεραπεία. Μέχρι που η κτηνίατρος απελπίστηκε και είπε  «Άσ’ 
την ήσυχη και θα συνέλθει». Έτσι κι έγινε με τη βοήθεια του άγιου 
τρούφα η μικρή πιπίτσα εξελίχτηκε στην καλλονή που γνωρίζουμε όλοι. 
Επειδή η καλή μου φίλη ειρήνη έλεγε ότι το όνομα που της έβγαλα 
ήταν πολύ λαϊκό για μια τόσο όμορφη γάτα και πρότεινε το πίτσα η 
καθημερινότητα το άλλαξε στο καλλιτεχνικό πιπς ή κουνέλι του πάσχα.

Ο κύριος μάνος είναι ο νέος μας φαρμακοποιός έχει το κατάστημά του 
δίπλα στον κρεοπώλη της πινέζας και γνώριζε τη μητέρα μου ως καλλονή 
φαντάζομαι ως κακοποιημένη γυναίκα ελπίζω κι ως καρκινοπαθή 
υποθέτω αφότου ξεφορτώθηκε τον μαλάκα τον αλκοολικό. Εμένα μού 
κάνει με πολύ ελαφρύ χέρι μπορώ να πω την ένεση του αλοπερντίν και 
τις υπόλοιπες για την Β12.

- τη συμπαθούσατε τη μάνα μου; ΠΑΝΤΑ

- τότε να σας δώσω τη γάτα μου να τη φροντίσετε που είναι 
μετεμψύχωσή της

- δεν έχω τίποτα

- θέλω να φάω κοκορέτσι και λουκουμάδες

γέλια εγώ ούτε χαμόγελο και φεύγω πήρα καραμέλες με βιταμίνη σε 
γεύση λεμόνι και μια σύριγγα διατροφής

- αφού θες τόσο να πεθάνεις να μου πεις την ώρα να πω στον παπά να 
χτυπήσει τις καμπάνες να έρθει η αγία οικογένεια και οι απόστολοι να 
ανάψουν κερί



Η αγία οικογένεια είναι η Μαγδαληνή και ο χριστούλης δυο πολύ 
όμορφες γάτες που έστειλε το σύμπαν να μου δώσουν κουράγιο όσο η 
μετεμψύχωση της ψωνάρας της μάνας μου ήταν στο νοσοκομείο όμως 
εγώ ως άλλος αντίχριστος δηλαδή φιλεύσπλαχνος φιλόζωος πήγα και 
τους έβαλα πολύ φαΐ και πλάκωσαν οι δεκαοχτούρες κι οι απόστολοι 
και διώξανε την αγία οικογένεια και τώρα κατάλαβα τη φίλη μου 
την κατερίνα που μου φώναζε πως χαλάω τις ισορροπίες και έμεινε 
η εκκλησία έρημη μόνη με τον τραγόπαπα να παρκάρει το τζιπ στο 
πεζοδρόμιο και να μας αναγκάζει να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας 
στα αυτοκίνητα.

Συμπέρασμα: Άμα είσαι μαλάκας και θες να γίνεις ψυχίατρος αλλά 
τελικά καταλήγεις κτηνίατρος γράφεις βιβλία για τη δημοκρατία και 
δίνεις διαγνώσεις του κώλου.
                                                                                                                             

Λίλλιαν



Πεφταστέρια

Τον γνώρισα στα είκοσί μου. Τον έλεγαν Αντώνη, μ’ έλεγαν όπως θέλετε 
εσείς, μιας και εξομολογούμαι στην αξιότιμη ομήγυρη της οποίας 
αποτελείτε αναπόσπαστο μέρος. 
 Ο Αντώνης ήταν ακούραστος συζητητής, αθεράπευτα 
ερωτευμένος με τις λέξεις, αυθεντικά βουρκωμένος με τις αποχρώσεις 
των εκφράσεων της καθημερινής ζωής. 
 Όμως η ζωή έχει τις λύπες της.
 Η ζωή έχει τις μάχες της.
 Η ζωή έχει τα θαύματά της.
 Ήταν μια νύχτα σαν όλες τις άλλες, δηλαδή, εντελώς 
διαφορετική. Ο Αντώνης βάδιζε μαζί μου σ’ ένα πάρκο και μιλούσε για 
την τέχνη του μοντάζ και τις ιδιαιτερότητες του ντεκουπάζ. Ήταν, εκείνη 
την εποχή, το αγαπημένο μας θέμα. Ένα πεφταστέρι έκανε τη σύντομη 
εμφάνισή του, αλλά το προσέξαμε μόνο και μόνο επειδή έπεσε στο 
έδαφος ανάμεσά μας. Το κοιτάζαμε έκθαμβοι καθώς έσβηνε αργά αργά 
στο ανελέητο έδαφος. Το πεφταστέρι ήταν νεκρό. 
 Ο Αντώνης ήταν απαρηγόρητος.  Από εκείνη τη νύχτα άρχισε 



να μπερδεύει τα λόγια του και να χάνει το δεύτερο ενικό πρόσωπο. Το 
πρόβλημά του εστιαζόταν στα ρήματα.
 «Σου εξήγησα τι συνέβη χτες, αλλά δεν ξέρω αν το κατάλαβα», 
μου είπε την επόμενη μέρα.
 «Ίσως το κατάλαβα, ίσως μπορώ να σου το εξηγήσω», του είπα.
 «Όχι, το ζήτημα είναι να το αισθανθώ βαθιά εσύ, κατάλαβα;»  
 Το δυστύχημα ήταν πως ο Αντώνης δεν αντιλαμβανόταν τι του 
είχε συμβεί. 
 Τον συμπαθούσα, και γι’ αυτό το λόγο καταπιάστηκα με την 
έρευνα του ιδιάζοντος προβλήματός του. Συμβουλεύτηκα έναν τόμο 
αστρονομίας στην Εθνική Βιβλιοθήκη, διάβασα ξανά τη θεωρία της 
Σχετικότητας του Αϊνστάιν και περπάτησα ατέλειωτα χιλιόμετρα σε 
δρόμους και πάρκα ψάχνοντας για νεκρά πεφταστέρια.
 Δεν βρήκα ούτε ένα.
 «Τα πεφταστέρια δεν είναι πια αυτά που ήταν», σκεφτόμουν 
μερικές νύχτες, ενώ κοιτούσα προσεχτικά τον ουρανό. Πότε πότε έβλεπα 
ένα, ή νόμιζα πως έβλεπα. Ήταν πάντα μια φευγαλέα λάμψη. Ήταν η 
αμυδρή ελπίδα μιας φευγαλέας λάμψης.
 Κύλησαν τα χρόνια και ο Αντώνης βρήκε ξανά το δεύτερο ενικό 
πρόσωπο. Μια μέρα που συναντηθήκαμε μου είπε:  
 «Τα πρώτα χρόνια φυσικά ήταν δύσκολο γιατί δεν κατανοούσα 
καν πως είχα πρόβλημα. Από τη στιγμή που το κατάλαβα, άρχισα να το 
παλεύω. Έγινα καλά, αλλά όπως και να το κάνεις, πάντα υπάρχει ένα 
τίμημα. Δεν μπορώ πια να σηκώσω το βλέμμα μου και να αντικρίσω τον 
νυχτερινό ουρανό. Αν το κάνω, ίσως να μην μπορέσω να ξαναμιλήσω 
ποτέ».
 Σκέφτηκα πόσο τυχερός ήταν.
 Σκέφτομαι πόσο τυχερός είναι.
 Αν αντικρίσει τον νυχτερινό ουρανό, θα διαπιστώσει πως τα 
πεφταστέρια δεν ταξιδεύουν πια προς τη γη.  Θα απογοητευτεί. Ίσως 
όμως να πέφτω έξω. Ίσως ο νυχτερινός ουρανός να μη θέλει να μου 
αποκαλυφθεί. Ίσως οι φευγαλέες λάμψεις να παρουσιάζονται σε όσους 
δεν τις κυνηγούν.

                                                                                                                                                      
                   

Γιώργης Μαθόπουλος





Ήταν μεσάνυχτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο.
«Kαλησπέρα! Είναι εκεί η Βιρτζίνια Γουλφ;»
«............»
«Πείτε της πως είναι ανάγκη να της μιλήσω. Ονομάζομαι Σύλβια Πλαθ.»
«Ναι, κι εγώ είμαι το ξώγαμο του Χέμινγουεϊ», απάντησα στον αέρα, 
κατεβάζοντας το ακουστικό.
Σχεδόν αμέσως αισθάνθηκα κάτι να δονείται στο μπούτι μου. Ήταν το 
κινητό μου. 
«Παρακαλώ;»
«Καλησπέρα και πάλι. Σας κάλεσα και πριν λίγο.Το όνομά μου είναι 
Σύλβια Πλαθ».
«Κοιτάξτε, κυρία μου, αυτό που κάνετε δεν είναι αστείο. Πού βρήκατε 
τον αριθμό του κινητού μου;»
«Σας παρακαλώ πολύ! Είναι μεγάλη ανάγκη να της μιλήσω». Η φωνή 
κύλησε από το ηχείο στο αυτί μου, υγρή και τρεμουλιαστή. Η γυναίκα 
ρούφηξε σιγανά τη μύτη της. «Δεν είμαι καλά. Φυσικά, αυτό δεν αφορά 
εσάς. Δεν ξέρω ποια είστε, αλλά είστε η μόνη μου ελπίδα. Το κρύο είναι 
ανυπόφορο, τα παιδιά κλαίνε συνέχεια. Κι εγώ έχω πάλι αυτούς τους 
φριχτούς πονοκεφάλους. Η ραχοκοκαλιά μου, λυγίζει από το βάρος του 
κεφαλιού μου, λες κι είναι από πλαστελίνη. Το μόνο που θέλω είναι να 
μου πει πόσες πέτρες χρειάστηκε. Μονάχα αυτό».
«Είστε τρελή!»
«Κάποιες μέρες ναι, κάποιες άλλες όχι! Εξαρτάται!» Γέλασε δυνατά και 
κοφτά. Το γέλιο της μου θύμισε χαλασμένο υαλοκαθαριστήρα. «Ρωτήστε 
την! Θα καταλάβει!»
«Νομίζω πως καταλαβαίνω εγώ, κυρία Πλαθ! Δε χρειάζονται πέτρες! 
Μπορείτε απλώς να βάλετε το κεφάλι σας στο φούρνο!» Πέταξα το 
κινητό στο πάτωμα με δύναμη. 
«Πες της δυο μεγάλες να μας αφήσει στην ησυχία μας βραδιάτικα», 
ακούστηκε από την κρεβατοκάμαρα στο βάθος. Πάγωσα. Άνοιξα το 
πρώτο συρτάρι του γραφείου μου, όσο πιο αθόρυβα γινόταν, κι έβγαλα 
το χαρτοκόπτη. Σηκώθηκα από την καρέκλα και με αργά βήματα, 
κατευθύνθηκα προς την κρεβατοκάμαρα. Μια γυναίκα ήταν ξαπλωμένη 
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στο κρεβάτι μου.
«Ποια είσαι; Πώς μπήκες εδώ μέσα;», ψέλλισα.
«Σοβαρέψου. Εσύ μου ζήτησες να έρθω.Το ξέχασες;»
«Απλώς ονειρεύεσαι», σκέφτηκα.Τσίμπησα το αυτί μου δυνατά.
«Σταμάτα να τσιμπιέσαι. Πρέπει να αποσυνδέσεις το τηλέφωνο. Και μη 
διανοηθείς να ανοίξεις το κινητό. Την έχω ικανή να σου στέλνει όλο το 
βράδυ στο viber».
«Ποια είσαι;», ούρλιαξα κι έτεινα το χαρτοκόπτη προς το μέρος της. «Τι 
κάνεις στο δωμάτιό μου;»
Η γυναίκα κοίταξε με απόγνωση το ταβάνι.
«Εντάξει λοιπόν!» Πετάχτηκε από το κρεβάτι και στάθηκε μπροστά μου. 
«Αντελίν Βιρτζίνια Γουλφ. Για τους φίλους, απλώς Βιρτζίνια».
«Αυτό είναι αδύνατον! Είναι νεκρή!»
«Πες μου κάτι που να μην ξέρω! Εγκατέλειψα τον μάταιο τούτο κόσμο το 
1941. Αλλά το θέμα δεν είμαι εγώ αλλά εσύ. Αποφάσισες να αυτοκτονήσεις 
και με κάλεσες».
«Εγώ;»
«Εσύ, κυρία-δενξέρωτιστοδιάολοτρέχειμεμένα. Εσύ! Κι απ’ ό,τι βλέπεις, 
ήρθα. Και αντί να με ευχαριστείς, με απειλείς με τον αναθεματισμένο 
χαρτοκόπτη!»
Ο χτύπος του τηλεφώνου πάγωσε τις σηκωμένες τρίχες του αυχένα μου.
«Στο είπα ότι θα ξαναπάρει, δε στο είπα; Θεέ μου, πόσο με έχει κουράσει 
αυτή η γυναίκα! Με κάλεσε πρώτη φορά το 1963, όταν αποφάσισε να 
δώσει για άλλη μια φορά τέλος στην ζωή της, για να με ρωτήσει πόσες 
πέτρες χρειάζεται να βάλει στις τσέπες του παλτού της, για να καταφέρει 
να φτάσει στον πάτο του Τάμεση. Πάντα προσπαθούσε να με αντιγράψει! 
Της είπα, «από μια μεγάλη σε κάθε τσέπη». Πήγε και γύρισε άρον άρον. 
Το ποτάμι είχε παγώσει λόγω ψύχους. Διαφώνησα μαζί της όσον αφορά 
την επιλογή του φούρνου. Μου φάνηκε τρομερά χοντροκομμένο. Αυτοί οι 
Αμερικάνοι δε θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τι πάει να πει στυλ, ακόμα 
κι αν κολύμπαγε μέσα στο τσάι τους».
Κάθισα στο κρεβάτι κι έβαλα το κεφάλι μου ανάμεσα στα πόδια μου. 
Ένιωθα την τρέλα να τυλίγεται σφιχτά γύρω από το λαιμό μου.
«Τι θέλεις από μένα;», κατάφερα να αρθρώσω με δυσκολία.
«Η απόγνωση, αγαπητή μου, είναι ένας κοντινός προορισμός. Κάποιοι 
φτάνουν σε αυτή λόγω μη επαρκούς ή λανθασμένης σήμανσης και κάποιοι 
άλλοι, όπως εγώ κι εσύ, απλώς, την κληρονομούν, όπως το ερειπωμένο 



δύσοσμο εξοχικό που κανείς από τους υπόλοιπους συγγενείς δε θέλει να 
διεκδικήσει. Μπορώ να την παραχώσω στην τσάντα μου, να την κρεμάσω 
στο μπρελόκ μαζί με τα κλειδιά μου, μπορώ ακόμη και να τη ρίξω στην 
τρύπια τσέπη του παλτού μου, καθώς δε γίνεται ούτε να πέσει ούτε να 
χαθεί. Αψηφά τον παγκόσμιο νόμο της βαρυτικής έλξης και στέκεται στο 
ύψος των ματιών μου, μόνο και μόνο για να μπορεί να με καρφώνει με το 
υγρό της βλέμμα».
Έβγαλε ένα τσιγάρο και ένα κουτί σπίρτα από την τσέπη της μάλλινης 
ζακέτας της. Άναψε το τσιγάρο και φύσηξε τον καπνό πάνω μου. 
«Αν θες, μπορείς να την αποφεύγεις για μια ολόκληρη ζωή. Εγώ, ας πούμε, 
επέλεξα να αυτοκτονήσω βουλιάζοντας σ’ ένα ποτάμι, με μια πέτρα σε 
κάθε τσέπη του παλτού μου. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι που 
βουλιάζουν μέρα με τη μέρα όλο και πιο βαθιά μέσα στον ίδιο τους τον 
εαυτό, μέχρι να πεθάνουν από ένα απόλυτα φυσικό και συνηθισμένο αίτιο, 
όπως μια βουλωμένη αρτηρία ή ένα θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι 
ύστερα από μια θεαματική πτώση στην μπανιέρα. Αυτό που θέλω να πω, 
γλυκιά μου», άγγιξε με τα ακροδάχτυλα της το μέτωπό μου, «όλα είναι 
θέμα οπτικής».
Και τότε χτύπησε το κουδούνι. Την κοίταξα έντρομη. 
«Ποιος να είναι τώρα;»
H Βιρτζίνια Γουλφ αναστέναξε βαθιά.
«Η Πλαθ. Στο είπα, είναι πολύ επίμονη. Μην της ανοίξεις. Κάποια στιγμή 
θα φύγει. Μπορεί σε μια ώρα, σε δυο μέρες ή και σε δυο χρόνια. Αυτό 
εξαρτάται από σένα».
Σηκώθηκα όρθια και κοίταξα την εξώπορτα.
«Τι εννοείς», τη ρώτησα ανήσυχη.
«Έχεις πέτρες;»
Έσκυψα κάτω από το κρεβάτι μου κι έσυρα έξω το χάρτινο κουτί μου με τις 
πέτρες.
Η γυναίκα χαμογέλασε, πήρε δυο μεγάλες πέτρες και κατευθύνθηκε προς 
την εξώπορτα.

Μαργιάννα Χύμου



Είμαι κλειδωμένη στην αυλή. Δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα, μπορώ 
όμως εύκολα, να πηδήξω από τον φράχτη και να βγω έξω. Στη διπλανή 
αυλή, ένα αγοράκι. Σήμερα, έσκισε το γόνατό του προσπαθώντας να πιάσει 
ένα αεροπλάνο... Κάθε φορά που βλέπει αεροπλάνα, τρέχει ξοπίσω τους.
Είναι πια μεσημέρι. Ώρα μου να το σκάσω. Δίνω ένα σάλτο από το φράχτη 
και βρίσκομαι μονομιάς στη διπλανή αυλή. Βλέποντάς με να φεύγω, μου 
δείχνει τη γρατζουνιά στο γόνατό του. Πλησιάζω. 
«Μη με μαρτυρήσεις», του λέω ψιθυριστά. 
«Δε θα πω τίποτα», μου απαντάει χαμηλόφωνα. 
«Πονάς ;»
«Λίγο».
«Το ξέρεις πως δε χρειάζεται να κυνηγάς τα αεροπλάνα, έτσι; Μπορείς να 
φτιάξεις ένα δικό σου, ολόδικό σου». Βγάζω από την κωλότσεπη μολύβι και 
χαρτί. Του τα δίνω. Στο πρόσωπό του σχηματίζεται ένα μικρό ανεπαίσθητο 
χαμόγελο. Βλέπω τα μάτια του να λαμπυρίζουν και να αφήνονται στη 
φαντασία. 
Ξεκινώ το δρόμο μου ενώ, εκείνος ξεκινά να ζωγραφίζει. Από μακριά 
βλέπω να προσθέτει χρώματα στο έργο του. «Θα τα καταφέρει», 
σκέφτομαι. «Θα φτιάξει το δικό του αεροπλάνο. Είναι στα χέρια του».
Ο ήλιος λάμπει σήμερα. Κάνει τα χρώματα να φαίνονται τόσο έντονα. Μια 
υπέροχη μέρα για να ξεκινήσει η βόλτα μιας καινούριας ζωής. Μια υπέροχη 
μέρα για την αφήγηση μιας αληθινής ιστορίας. Μου αρέσουν οι μέρες με 
ήλιο. Μια μέρα με ήλιο γεννήθηκα.

                                                                                                             

Το παιδί που κυνηγούσε τα αεροπλάνα

Κικέρτα







 κατίμ

el topo*

Αυτά τα φριχτά σβησμένα αστέρια στους δρόμους 
κουφάρια του θεάματος χριστουγέννων που σάπισαν
από κάτω τους περνώ και στη μέση του δρόμου προσμένω
το ι.χ. εκείνο που θα περάσει από πάνω μου
ι.  ι δ ι Ω τ ι κ ό
Ι.
Ι. Χ.

φούξια και πράσινο
ο δρόμος είναι πάντα άδειος όταν περνώ
κάτω από τα σάπια κουφάρια των αστεριών 
ο  δ ρ ό Μ ο ς

σε περιμένω με τα χέρια ανοιχτά 
στη μέση του δρόμου 
κάτω από τα κουφάρια που σάπισαν 
όλα σέπια κίτρινη

καπνίζουμε με γάντια πλαστικά,
για να μην κιτρινίσουν τ’ ακροδάχτυλα 
σαν καθαρίστ(ρι)ες, τη νύχτα ξεπλένουμε 
φύγε πριν να σωθούμε

*El Topo: an Alexandro Jodorowsky film (1970)



Ελένη Μοσχοβάκη

Γενέθλια [...]
 
Η συνηθισμένη βροχή παίζει με την ανθρωπότητα
χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τα γεγονότα
από μόνα τους ξεθωριασμένα και αποθηκευμένα, ποιος ξέρει πού
Κάτω από το πάπλωμα μυρωδιά από κάλτσες μόνο για μένα
αισθάνομαι λυπημένος με έναν τρόπο που φέρνει τα παράθυρα κοντά
θά ‘θελα, σαν από ατύχημα, να κοιμηθώ με τη ζωή
και να ξυπνήσω στα χέρια της όμηρος 
Μέσα μου ο τρόπος την πόλης -ταλαιπωρία ούτε καν ελπίδα για μοναξιά-
χύνεται σαν σμάλτο στο δέρμα, με στεγνώνει για να μείνω ξύπνιος
ποτέ δεν ένιωσα με την πλάτη στον τοίχο την πραγματικότητα
έγινα κουτί γεμάτο με αντικείμενα που μεγαλώνει  
υγρό και καθαρό. Κάθε χρόνος συν ένα στο άθροισμα
Εγώ, ο  άνθρωπος, διασχίζω το μέσα μου με μια φωνή καθαρού πράγματος
προετοιμαζόμενος για ένα ταξίδι που ξέρει από πού είμαι
-θάνατοι που περπατούν μαζί ούτως ή άλλως-
μια σειρά από μετρημένες στρογγυλές και παράλληλες χειρονομίες 
αποσυνδεδεμένος από τη σιωπή ή τη φασαρία καιρό τώρα
με προορισμό όχι πάντα αγαθό
-ποιος δεν ονειρεύτηκε τουλάχιστον μία φορά να σκοτώσει τον πατέρα του-
το κιγκλίδωμά μου άκμασε. Κάθε χρόνος συν ένα στο άθροισμα
Έχω δει ν’ αδειάζει το πάντα αλλά και τα μικρά πράγματα
μού έμεινε η σύνταξη και το ραδιόφωνο,
οι πεισματάρες σκάλες που με ταλαιπωρούν
και με κάνουν χάζι όταν τις ανεβαίνω με ρυθμό χελώνας
κανένα απ’ αυτά δε ζητά τον ύπνο μου
μα εγώ συχνά δεν κλείνω μάτι, όχι πάντα από φόβο,
βλέπω πολλά ποιήματα μέσα μου
το δέντρο του παραδείσου,
το αυλάκι που θα με κόψει να ξεκινά από εδώ,
απ’ το κοιμισμένο με το στόμα ανοιχτό, δυστυχισμένο σώμα
προτιμώ να δω τα συντρίμμια ξύπνιος, δεν κοιμάμαι, λοιπόν



Το νευρικό ανθρώπινο κομμάτι μου δεν το λες εγώ 
Βλέπω έναν άλλο άνθρωπο μέσα, το εκτυφλωτικό εμένα, 
δεν είμαι θλιβερός ή παράξενος
πολύ περισσότερο από τη ζωή είμαι στην αγάπη
Ας μην πάρει ο θάνατος τη ζωή μου μακριά από την καταιγίδα
Όχι απόψε τουλάχιστον
η αλήθεια μου περιμένει τη σιωπηρή πλημμύρα της ηρεμίας,
την επόμενη μέρα να ξημερώσει. Το κιγκλίδωμα να είναι στη θέση του
Συν ένα στο άθροισμα
Έτσι πέρασα τη νύχτα









Και για τον κακό τον πύρο
ό,τι ήθελε το τεύχος στείρο

να χαθεί, να μη φανεί
κι από τη ρίζα να ξεριζωθεί

βασκανίας ξόρκι ποθητό,
ανοιγόκλεισε μάτι γλαρό

δίσεκτη εποχή καρφωμένη σε ξύλο,
σα για να βγάζει το μάτι το κακό



Και για τον κακό τον πύρο
ό,τι ήθελε το τεύχος στείρο

να χαθεί, να μη φανεί
κι από τη ρίζα να ξεριζωθεί

βασκανίας ξόρκι ποθητό,
ανοιγόκλεισε μάτι γλαρό

δίσεκτη εποχή καρφωμένη σε ξύλο,
σα για να βγάζει το μάτι το κακό
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