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Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση, αναπαραγωγή και κάθε τύπου 
διάδοση του παρόντος εγγράφου, χωρίς την έγγραφη άδεια του 
συγγραφέα, µόνο για µη κερδοσκοπικούς σκοπούς, εφόσον το 
κείµενο παραµένει αυτούσιο και γίνεται σχετική αναφορά στην 
παραπάνω διεύθυνση.  
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Στην οικογένειά µου, 

την πιο σταθερή σχέση της ζωής µου 

 



 

 



 

Μια φανταστική ιστορία... 
 

 
 
 
> Τώρα θα δεις. 
 
 
 

Ξύπνησα απότοµα από τον ενοχλητικό ήχο αυξανόµενης 
έντασης του κινητού µου. Έπρεπε να αγοράσω κάποιο από 
εκείνα που παίζουν µουσική αλλά είχα βαρεθεί τόσο πολύ µε τις 
νέες τεχνολογίες που πιθανότατα κάποτε θα το µάζευα 
κοµµατιασµένο από το πάτωµα. 
 

∆έκα νέα µηνύµατα. Οι συνάδελφοί µου ήταν 
απασχοληµένοι όλο το βράδυ. Αισθανόµουν πως είχα τη 
χειρότερη δουλειά στον κόσµο. Υπεύθυνος καταπολέµησης 
ηλεκτρονικού εγκλήµατος, σε µια χώρα όπου οι σχετικοί νόµοι 
απουσίαζαν, αφήνοντάς µας τις περισσότερες φορές 
ακάλυπτους. 
 

∆εν έπρεπε ποτέ να προσφερθώ για αυτή τη θέση, όµως 
προτιµούσα να πυροβολώ µε το ποντίκι παρά µε το όπλο µου. 
Όλα τα παιδάκια που µαζεύαµε είχαν ένα τόσο αδικηµένο ύφος 
όταν τα πηγαίναµε µε αστυνοµική συνοδεία στο τµήµα, που 
πολλές φορές σκεφτόµουν πως δεν ήθελαν χειροπέδες, αλλά 
ένα γερό χέρι ξύλο. 
 

Είκοσι τρεις επιθέσεις µέσα σε µία ώρα χωρίς κανένα ίχνος. 
Οι περισσότερες είχαν σχέση µε κρατικές υπηρεσίες. Η αρχή 
µιας ωραίας εβδοµάδας. Έπρεπε να πάω στη δουλειά γρήγορα 
ώστε να εξακριβώσω τι είχε συµβεί, πριν αρχίσουν να χτυπάνε 
τα τηλέφωνα. 
 

Φτάνοντας βρήκα το γραφείο µου γεµάτο πακέτα από 
εκτυπώσεις, χωρισµένα σε φακέλους, οι οποίοι έγραφαν που 
έγινε η επίθεση και τι ώρα. Οι συνεργάτες µου είχαν κάνει καλή 
δουλειά, όµως τώρα έπρεπε να ανακαλύψω ποιος τα είχε 
προκαλέσει όλα αυτά. 
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Η πόρτα του γραφείου µου άνοιξε και µπήκε µέσα ένα από 
τα µέλη της οµάδας µου κρατώντας µία παραφουσκωµένη 
σακούλα σκουπιδιών. 
 

- Καληµέρα κύριε Γεωργίου. 
- Καληµέρα και σε σένα Μιχάλη, θα είναι όµως καλή; Τί 

κρατάς; 
- Είναι οι φάκελοι των επιθέσεων από το 

Σαββατοκύριακο που πέρασε. 
- Καλά και πόσοι είναι; 
- Συνολικά τριάντα εννιά. 
- Και όλα αυτά µέσα σε δύο µέρες; 
- Ναι γι� αυτό σας τους φέρνω, είχαµε µια ξαφνική 

αύξηση εισβολών τις τελευταίες ηµέρες, ξεκίνησε 
περίπου την Πέµπτη που µας πέρασε. 

- Θα το µελετήσω, ευχαριστώ. 
 

Υπέροχα, περισσότερες από εξήντα υποθέσεις πάνω στο 
γραφείο µου και ακόµα δεν είχε πάει δέκα. Έβαλα λίγο καφέ 
µήπως έβρισκα µέσα στην καφεΐνη το κουράγιο να ξεκινήσω. 
Οργάνωσα τις υποθέσεις ανά ηµέρα και άνοιξα τον πρώτο 
φάκελο. 
 

Τυπική παραµόρφωση ιστοσελίδας. Πολύ λακωνικός ο 
εισβολέας. «Onar µου λείπεις. Plasma». Μάλιστα είχε σχεδιάσει 
έτσι τον κώδικα ώστε σε µερικά δευτερόλεπτα να σε πηγαίνει 
αυτόµατα στην πραγµατική σελίδα, χωρίς να δηµιουργεί άλλο 
πρόβληµα. Ιδιαίτερα ευγενικό εκ µέρους του όµως 
εξακολουθούσε να είναι παράνοµο. 
 

Κοίταξα και τους άλλους φακέλους, όλοι είχαν παραπλήσια 
µηνύµατα. «Onar αισθάνοµαι µόνος. Plasma», «Onar έλα πάλι 
κοντά µου. Plasma», παντού αυτό το ψευδώνυµο εκτός από 
τρεις περιπτώσεις που ήταν από διαφορετικούς παραβάτες. 
Έκανα ένα κατάλογο µε τους στόχους όπου είχε υπογράψει ο 
Plasma και ζήτησα από το Μιχάλη να µου βρει µήπως 
υπάρχουν και άλλες παρόµοιες υποθέσεις. 
 

Τα πρώτα τηλέφωνα άρχισαν. Προσπάθησα να ηρεµήσω 
τους δηµοσιογράφους λέγοντας ότι σύντοµα θα προβούµε σε 
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συλλήψεις και πως είµαστε πολύ κοντά στην εξάρθρωση αυτής 
της ξαφνικής λαίλαπας ψηφιακών καταστροφών. Πάντα τους 
άρεσε να ακούνε βαρύγδουπες κουβέντες, ταιριάζουν µε το 
κλίµα τρόµου που θέλουν να δηµιουργούν γύρω από τις νέες 
τεχνολογίες και µε κρατάει κι εµένα στη δουλειά µου. 
 

Ο εκτυπωτής µου άρχισε να δουλεύει εµφανίζοντας µια 
πολυσέλιδη λίστα µε αριθµούς υποθέσεων του τρέχοντος µήνα. 
Χτύπησε το τηλέφωνο. 
 

- Τα λάβατε; 
- Έλα Μιχάλη, ναι, τα βλέπω τώρα. Όλες αυτές είναι του 

δικού µας; 
- Μάλιστα, ξεκίνησαν την πρώτη του µήνα και συνεχίζουν 

µέχρι σήµερα. 
- Ωραία, περιµένω τους φακέλους τους. 
- Έρχοµαι τώρα. 

 
Σαράντα ακόµη υποθέσεις κείτονταν υποµονετικά πάνω 

στο γραφείο µου περιµένοντας εµένα να τις συγκρίνω και να 
βγάλω άκρη. Είχα αναγκαστεί να µεταφέρω την κούπα µου στο 
πάτωµα ενώ αισθανόµουν πως η πρώτη δόση καφεΐνης είχε 
αρχίσει να εξασθενεί. 

 
Ο εισβολέας χτυπούσε µεταξύ δώδεκα και µία τα 

ξηµερώµατα και προτιµούσε υπολογιστές που είχαν λειτουργικά 
συστήµατα ανοιχτού κώδικα. Παραµόρφωνε µόνο τις αρχικές 
σελίδες χωρίς να αφήνει ίχνη, ενώ ποτέ δεν κατέστρεφε τα 
υπόλοιπα αρχεία. Τα µηνύµατά του ήταν πάντα του ίδιου 
τύπου. Απευθυνόταν σε κάποια Onar λέγοντάς της πόσο πολύ 
τη θέλει και τίποτε άλλο. 
 

Αυτό που µου έκανε εντύπωση ήταν η ταχύτητα µε την 
οποία δούλευε. Τη ∆ευτέρα σε λιγότερο από µία ώρα κατάφερε 
να αλλάξει είκοσι τρεις σελίδες, ενώ µια µέρα πριν, δέκα εννιά. 
Αν δεν ήταν οµάδα πολλών ατόµων τότε σίγουρα είχαµε να 
κάνουµε µε κάποιο ιδιαίτερα αφοσιωµένο άτοµο. 
 

Προσπάθησα να βρω κάποια σχέση µεταξύ των 
ιστοσελίδων. Μερικές είχαν παραπλήσια θέµατα, άλλες όχι. Είχε 
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αρχίσει να µεσηµεριάζει όταν κατάλαβα πως οι περισσότερες 
σελίδες είχαν συνδέσµους η µία προς την άλλη. Μάλιστα αν τις 
παρατηρούσες χρονολογικά, µπορούσες να δεις µια νοητή 
αλυσίδα να σε οδηγεί από την αρχή µέχρι το τέλος. 
 

Πολλά νέα ερωτήµατα προέκυψαν. Πώς αποφάσιζε σε 
πόσους υπολογιστές θα έµπαινε κάθε µέρα; Από πού ξεκίνησε; 
Γύρισα πίσω στην πρώτη επίθεση και βρήκα ότι έγινε εναντίον 
κάποιου κρατικού ερευνητικού ιδρύµατος. Γιατί να αρχίσει από 
εκεί; Μήπως µας έλειπε κάτι; 
 

Οι ανώτεροι µε πίεζαν να βρω µια λύση γρήγορα, όµως 
είχα πνιγεί τόσο πολύ στα γράµµατα και τους αριθµούς που 
όλοι γύρω είχαν αρχίσει να µου φαίνονται ύποπτοι. Ακόµη και 
εκείνος ο καθαριστής που µου έριχνε πλάγιες µατιές καθώς 
σφουγγάριζε το παρκέ.  
 

Κόντευε να νυχτώσει όταν µου ήρθε στο µυαλό. Την πρώτη 
ηµέρα του µήνα είχαµε καταγράψει επίθεση σε µία µόνο σελίδα, 
όµως τη δεύτερη σε τρεις και την τρίτη σε πέντε. Κοιτώντας την 
αλληλουχία αριθµών στο χαρτί, κατάφερα να δω το σύνολο των 
πρώτων αριθµών µέσα τους. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 και τελικά 
23. Το µόνο που έλειπε για να συµπληρωθεί το παζλ ήταν µία 
ακόµη επίθεση την πρώτη του µήνα και έτσι θα είχαµε µια 
πλήρη σειρά πρώτων αριθµών. 
 

Ξαφνικά κοίταξα τον καθαριστή στα µάτια µε το βλέµµα 
φρίκης που έχει ο πιλότος ενός αεροσκάφους όταν βλέπει στο 
ραντάρ έναν πύραυλο να τον πλησιάζει. Άρχισα να παίρνω 
τηλέφωνα τους συνεργάτες µου οι οποίοι ήδη κοιµόντουσαν 
κουρασµένοι από το χτεσινό ξενύχτι. 
 

Τους έφερα όλους στο γραφείο πριν τις έντεκα το βράδυ. 
Κανείς δεν είχε διάθεση για δουλειά όµως φρόντισα να τονίσω 
τη σηµαντικότητα της κατάστασης ενώ σε µερικούς χρειάστηκε 
να υπενθυµίσω πως είµαι ανώτερός τους και η απάντηση «όχι» 
δεν ήταν µέσα στις επιλογές τους. 
 

- Ακούστε πως έχει. Έχουµε έναν µανιακό που 
παραµορφώνει ιστοσελίδες στο όνοµα του έρωτα. Έχω 
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συµπεράνει πως σε περίπου µία ώρα θα επιτεθεί σε 
ακόµη είκοσι εννέα στόχους, διαφορετικούς από τους 
προηγούµενους ενενήντα εννέα που γνωρίζουµε. 

- Αυτό είναι τροµερό! Οι περισσότεροι υπολογιστές της 
∆ευτέρας είναι κρατικοί! 

- Το γνωρίζω αυτό, όµως ο µόνος υπολογιστής που µας 
ενδιαφέρει είναι ο τελευταίος στόχος του. Από εκεί θα 
ξεκινήσει. Θέλω να µου φτιάξετε µία λίστα µε όσους 
συνδέσµους περιέχονται σε εκείνη τη σελίδα και 
οδηγούν σε µηχανήµατα µε λειτουργικό σύστηµα 
ανοιχτού κώδικα. Έχετε τριάντα λεπτά. 

 
Όντως σε µισή ώρα είχα τη λίστα µε τέσσερις πιθανούς 

στόχους του Plasma. Αναγκάστηκα να ξυπνήσω τρεις 
διαχειριστές δικτύων επικαλούµενος το βαθµό µου και τη 
σοβαρότητα του θέµατος και µέχρι τις δώδεκα είχαµε καταφέρει 
να αποκτήσουµε πλήρη επίβλεψη αυτών των µηχανηµάτων. 

 
Τα λεπτά κυλούσαν. Η αδρεναλίνη µε έκανε να τρέµω ενώ 

οι σκέψεις για ύπνο ήταν κάποιες ξεχασµένες ελπίδες στο 
υποσυνείδητό µου. Τίποτα. Το µόνο που ακούγαµε ήταν τα 
πληκτρολόγια να δίνουν εντολές ελέγχου του συστήµατος. 

 
- Έχουµε είσοδο! 
 
Η φωνή διαπέρασε τα αυτιά µου σαν τη σφαίρα που δίνει 

στους αθλητές το σύνθηµα να ξεκινήσουν. Κάθισα στον 
υπολογιστή που είχε συνδεθεί σαν διαχειριστής ενώ δύο άλλοι 
µπήκαν µε λογαριασµούς υψηλών προνοµίων.  

 
∆εν έπρεπε να µας ξεφύγει. ∆ίναµε εντολές ασταµάτητα 

προσπαθώντας να εντοπίσουµε από που µπαίνει. Ήταν καλά 
καλυµµένος όµως δεν έπρεπε να αφήσω αυτό να σταθεί 
εµπόδιο. 

 
- Την άλλαξε! 

 
Τα ερωτικά µηνύµατα προς την Onar γέµιζαν και πάλι την 

οθόνη µου. Ήταν γρήγορος, όµως δεν άφησα να πέσει το ηθικό 
µου. Θα προσπαθούσε να σβήσει τα αρχεία που είχαν 
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καταγράψει την είσοδό του, οπότε φρόντισα να τα αντιγράψω 
κάπου τοπικά όπου δεν είχε πρόσβαση. ∆εν ξέρω αν κατάλαβε 
πως ήµασταν εκεί, όµως αφού έκανε αυτό που ήθελε, 
αποσυνδέθηκε. 
 

- Βρείτε γρήγορα που θα πάει µετά! 
 

Ξεκίνησα να ψάχνω τη διαδροµή της διεύθυνσης που είχε 
αφήσει πίσω του, προσπερνώντας τα τείχη προστασίας που 
χρησιµοποιούσε. Κατέληξα σε έναν υπολογιστή στο εξωτερικό, 
όπου προφανώς είχε αποκτήσει παράνοµη πρόσβαση. 
 

- Μιχάλη, θέλω να µιλήσω µε τους τεχνικούς της Mel-Tel 
στη Μελβούρνη. 

- Αµέσως. 
 

Σε πέντε λεπτά τους είχα στο τηλέφωνο. Ήταν λίγο µετά τις 
οκτώ το πρωί εκεί και τα πράγµατα µόλις είχαν αρχίσει να 
κινούνται, όµως κατάφερα να τους πείσω ότι είχαν «τρύπα» την 
οποία κάποιος είχε εκµεταλλευτεί.  
 

- Τον χάσαµε κύριε Γεωργίου, δεν ξέρουµε που πήγε. 
- Πόσους στόχους είχε συµπληρώσει; 
- Περίπου είκοσι. 
- Σε λίγο θα αποσυνδεθεί λοιπόν.. 

 
Το µόνο που ακουγόταν τώρα ήταν τα κλικ απελπισίας των 

συναδέλφων µου και η µουσική από το κέντρο αναµονής της 
Mel-Tel. Η µουσική σταµάτησε. Μου µίλησαν και έκλεισα το 
τηλέφωνο. 
 

- Τον έχουµε παιδιά! 
 

Σε λίγη ώρα δεχτήκαµε e-mail από την Αυστραλέζικη 
εταιρία όπου µας εξέφραζαν τη θλίψη τους γι� αυτό το 
αναπάντεχο γεγονός, ενώ είχαν επισυνάψει τα στοιχεία του 
δράστη. 
 

- Μάθετε ό,τι µπορείτε για τη διεύθυνση «FutureLife». 
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Οι ώρες περνούσαν, η αδρεναλίνη είχε αρχίσει να ηρεµεί 
όµως η αγωνία µου για τη σύλληψη του δράστη αυξανόταν. 
Είχα ήδη ξεκινήσει να συµπληρώνω τα απαραίτητα χαρτιά για 
την έκδοση εντάλµατος, όταν χτύπησε η πόρτα. 
 

- Κύριε Γεωργίου βρήκαµε ότι και η σελίδα του FutureLife 
είναι αλλαγµένη.  

- Τί ακριβώς λέει;  
- Γράφει µόνο : «Onar πού είσαι; Plasma». 
- Νοµίζω πως βρήκαµε τη σελίδα που έλειπε από την 

πρώτη ηµέρα! Εντοπίσατε τον ιδιοκτήτη; 
- Μάλιστα, λέγεται ∆ιονύσης Κωστόπουλος και έχουµε τη 

διεύθυνση και το τηλέφωνό του. 
- Θέλω να του µιλήσω. 

 
Μου έδωσαν τον αριθµό. ∆εν περίµενα να απαντήσει κανείς 

στις δύο το πρωί όµως κάποιος το σήκωσε. Μια βαριά αντρική 
φωνή είπε : «Καλέσατε την FutureLife Technologies. Η εταιρία 
είναι προσωρινά κλειστή. Για πληροφορίες µπορείτε να 
τηλεφωνήσετε στο..». Σηµείωσα ένα αριθµό κινητού όµως όταν 
πήρα ήταν κλειστό. ∆εν µπορούσα άλλο αυτή την αγωνία.  
 

- Μιχάλη, ξύπνα τον Παπαθανασίου. 
 

Σε λίγες ώρες και µετά από µερικές σκληρές κουβέντες 
αγουροξυπνηµένων ανωτέρων µου, κατάφερα να ετοιµάσω 
ένταλµα σύλληψης. Σύντοµα φτάσαµε στην πόρτα του σπιτιού 
του. Ανέλαβα το λόγο. 
 

- Κύριε Κωστόπουλε, είµαστε από την αστυνοµία, 
ανοίξτε. 

 
Τίποτα. 

 
- Κύριε Κωστόπουλε; 
- Ναι; 
- Ανοίξτε την πόρτα, είµαστε από την αστυνοµία. 
- Τί θέλετε πεντέµισι το πρωί; 
- Ανοίξτε την πόρτα, έχουµε ένταλµα. 
- Καλά, καλά, µην κάνετε έτσι, περιµένετε. 
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Ένας κουρασµένος άντρας γύρω στα τριάντα του, µε 

ελαφριά φαλάκρα και κοιλίτσα άνοιξε την πόρτα. 
 

- Είστε ο ∆ιονύσιος Κωστόπουλος, ιδιοκτήτης του 
FutureLife; 

- Ναι, κοιτάξτε, αν πρόκειται για εκείνα τα δάνεια, 
σκοπεύω να τα πληρώσω δε χρειαζόταν να µου φέρουν 
την αστυνοµία. 

- ∆εν είµαστε από τη Σ∆ΟΕ κύριε, είµαστε από το τµήµα 
καταπολέµησης ηλεκτρονικού εγκλήµατος. 

- Το ποιο; 
- Θα πρέπει να µας συνοδέψετε για µερικές ερωτήσεις 

στο τµήµα. 
- Περί τίνος πρόκειται; 
- Θα τα πούµε στο τµήµα αυτά, ακολουθήστε µας. 

 
Φόρεσε κάτι πάνω από την πυτζάµα και ήρθε µαζί µας. 

Προτιµούσα να ανακρίνω τους υπόπτους στο τµήµα για να τους 
αγχώνω περισσότερο. Κάλεσα στο γραφείο δύο βοηθούς µου 
και έβαλα µια κασέτα να γράφει. 
 

- Πείτε µας, τί σας λέει το ψευδώνυµο «Plasma»; 
- Τί εννοείτε; 
- Θέλω µια άµεση απάντηση, όχι ερώτηση. 
- Μπορείτε να µου εξηγήσετε τί έχει γίνει; 
- Τί ακριβώς συµβαίνει µε την επιχείρησή σας κύριε 

Κωστόπουλε; Γιατί είναι κλειστή; 
- Έχει κλείσει προσωρινά, για οικονοµικούς λόγους. 
- Κοινώς, δεν είχατε έσοδα για να καλύψετε τα έξοδα, 

σωστά; 
- Σωστά.. 
- Και γιατί καταφύγατε στην παραµόρφωση ιστοσελίδων; 
- ∆εν ξέρω τι λέτε. 
- ∆ηλαδή ούτε το ψευδώνυµο «Onar» σας λέει κάτι; 
- Από που έχετε αυτές τις πληροφορίες; 
- Απορώ γιατί συνεχίζετε να το παίζετε ανήξερος, 

έχοντας καταστρέψει εκατόν είκοσι εννέα σελίδες µέσα 
σε δέκα ηµέρες! 
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Του έσπρωξα µερικούς φακέλους υποθέσεων. Τους 
διάβασε στα γρήγορα και πήρε ένα ξαφνιασµένο βλέµµα. 
 

- Ε δεν το πιστεύω.. 
- Τί δεν πιστεύετε; 
- Άµα σας πω τι έχει συµβεί, ούτε εσείς θα το πιστέψετε. 
- ∆οκιµάστε µε. 
- Αυτό πρέπει να το δείτε, πρέπει να πάµε αµέσως στην 

εταιρία µου. 
- ∆εν µπορώ να σας το επιτρέψω αυτό, είστε στη 

διαδικασία της ανάκρισης. 
- Μπορώ να σας εξηγήσω τι έχει συµβεί αν µε αφήσετε 

να σας πάω στο γραφείο µου. 
 

Είχε ξηµερώσει, είχα να κοιµηθώ πάνω από είκοσι τέσσερις 
ώρες και ήθελα να βρω την άκρη σε αυτήν την υπόθεση, πριν 
αρχίσουν να χτυπάνε τα τηλέφωνα για τις είκοσι εννέα νέες 
αλλαγές του περιβόητου Plasma. 
 

Φτάσαµε στα γραφεία της FutureLife, το περιβάλλον ήταν 
σκονισµένο και ο χώρος ιδιαίτερα άδειος. Κάποιοι φάκελοι είχαν 
συσσωρευτεί κάτω από την πόρτα, κυρίως διαφηµιστικά και 
περιοδικά. 
 

- Έχω να µπω εδώ µέσα από τον περασµένο µήνα. 
- Θέλω να δω που το πάτε µε όλα αυτά. 
- Ακολουθήστε µε. 

 
Με οδήγησε σε ένα δωµάτιο που ήταν στο πίσω µέρος. Θα 

µπορούσε κάλλιστα να ονοµαστεί ντουλάπα όµως απέξω 
έγραφε «Αίθουσα υπολογιστών». Η ατµόσφαιρα ήταν 
αποπνικτική από τις αναθυµιάσεις των τροφοδοτικών, τα οποία 
απ� ό,τι φαίνεται, δούλευαν µέρα-νύχτα. 
 

- Κύριε Γεωργίου, γνωρίστε τον Plasma. 
 

Μου έδειξε ένα ψηλό µαύρο κουτί υπολογιστή 
ακουµπισµένο στη µία γωνία του δωµατίου. Τα φωτάκια που 
είχε στο πλαίσιό του αναβόσβηναν ασταµάτητα, ενώ αµέτρητα 
καλώδια επεκτείνονταν ανακατεµένα από πίσω του. 
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- Τί θέλετε να πείτε; 
- Ο Plasma είναι ένα πληροφοριακό πείραµα που 

ξεκίνησα πριν µερικά χρόνια µε κρατικές επιχορηγήσεις. 
Είναι ένας υπολογιστής που µαθαίνει να συλλέγει 
πληροφορίες και να τις χρησιµοποιεί συνδυαστικά, 
µέχρι να φέρει το αναµενόµενο αποτέλεσµα. 

- Θέλετε να πείτε πως όλα αυτά έγιναν από ένα 
µηχάνηµα που σκέφτεται; 

- Μπορείτε να το θέσετε και έτσι. 
 

Αισθάνθηκα ένα πλήθος ερωτηµατικών να βρίσκουν 
απάντηση, σαν µία σειρά από ντόµινο που πέφτουν το ένα 
πάνω στο άλλο. 
 

- Καλά και.. η Onar, τί σχέση έχει; 
- Η Onar είναι ένας άλλος υπολογιστής που είχα 

συνδέσει στο ίδιο δίκτυο µε τον Plasma. Έκαναν 
ακριβώς την ίδια δουλειά. Ήθελα να δω αν το ίδιο 
πρόγραµµα τεχνητής νοηµοσύνης θα µπορούσε να 
φέρει διαφορετικά αποτελέσµατα και όπως 
αποδείχθηκε, οι πιθανότητες είναι άπειρες. Για να 
καταλάβετε, κατάφεραν να εντοπίσουν ο ένας τον 
άλλον, να αποφασίσουν ποιος θα είναι αρσενικό και 
ποιος θηλυκό ενώ πολλές φορές συνεργάζονταν στην 
ανάκτηση δεδοµένων. 

- Και τώρα πού είναι; 
- Αναγκάστηκα να την αποσυνδέσω στο τέλος του 

προηγούµενου µήνα επειδή δεν είχα αρκετούς πόρους 
να τη συντηρήσω, όµως δε µου πήγαινε η καρδιά να 
κόψω και τον Plasma. 

- ∆ηλαδή ο Plasma αισθάνθηκε την απουσία της Onar 
και τόσο καιρό προσπαθούσε να σας τραβήξει την 
προσοχή; 

- Φοβάµαι πως ναι, όµως εγώ ήµουν πολύ πνιγµένος για 
να το συνειδητοποιήσω. 

 
Ακολούθησε σιγή. ∆εν ήξερα τι να πω. Σίγουρα από όλα 

όσα είχα σκεφτεί, αυτό ήταν τελευταίο στη λίστα της φαντασίας. 
 

- Γνωρίζετε πως τώρα θα πρέπει να τον αποσυνδέσετε; 
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- Ναι το καταλαβαίνω.. όµως θα κάνω κάτι καλύτερο. 
 

Τον είδα να αφαιρεί κάποια καλώδια πίσω από το µαύρο 
κουτί και να φέρνει στο δωµάτιο ένα άλλο, άσπρο. 
 

- Αυτή εδώ είναι το θύµα της αγάπης του! 
 

Σχεδόν γέλασα, δεν ήξερα τι έκανε. Έδωσε ρεύµα και στην 
Onar και την έβαλε δίπλα στον Plasma. Έβγαλε από το 
ντουλάπι ένα µικρό πλακέ καλώδιο σαν τηλεφώνου. 

 
- Τί ακριβώς κάνετε; 
- Τα συνδέω µεταξύ τους. Έκοψα την πρόσβασή τους 

στο ∆ιαδίκτυο ώστε να βλέπουν µόνο ο ένας τον άλλον. 
- ∆ε θα το καταλάβουν; 
- ∆ε νοµίζω πως τους νοιάζει. Τώρα πια µπορούν να 

είναι µαζί για πάντα.. Αυτό δεν έχει σηµασία; 
 
 
 
 
 
> Όριο λέξεων ολοκληρώθηκε. Αναµενόµενο αποτέλεσµα 
επιτεύχθηκε. Σου άρεσε; 
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Ο Πρίγκιπας της Απληστίας 
 

 
 
 
-4 
 
     "Ξύπνα! Ξύπνα! Είναι µια νέα ηµέρ...". Έκλεισε το 
ενοχλητικό ξυπνητήρι και σηκώθηκε. Ακολουθώντας την 
καθηµερινή ρουτίνα κινήσεων κατέληξε στο αυτοκίνητό του, 
κολληµένος από την κίνηση σε κάποιο δρόµο προς τη δουλειά.  
 
     Έφτασε, σχεδόν στην ώρα του, όπως κάθε µέρα. Μπήκε 
χαµογελώντας στο κτίριο, στέλνοντας καληµέρες προς κάθε 
κατεύθυνση. Έκανε κάποιο αστείο µε τους συνεργάτες του στο 
ασανσέρ και κατέληξε καθιστός στο γραφείο του. Ένα χαρτί 
έγραφε �Θέλω να ζήσω ελεύθερος!�, ήταν δικά του γράµµατα. 
Το κοίταξε, το έβαλε στο ντοσιέ του και ξεκίνησε για την 
αίθουσα συνεδριάσεων. 
 
     Βρήκε το Νίκο εκεί. Του έδωσε το χαρτί. Αυτός το κοίταξε, 
πήρε ένα βλέµµα δυσανασχέτησης και του το έδωσε πίσω. 
Κάθισαν για πολλές ώρες στο δωµάτιο µαζί µε άλλα άτοµα 
µέχρι να συµφωνήσουν σε κάτι. Έφυγαν. 
 
     Γύρισε σπίτι, µόνος του, όπως κάθε µέρα. Ένα µήνυµα στον 
τηλεφωνητή : "Έλα Αλέξη, Billy εδώ. Ακόµα δε γύρισες; Τέλος 
πάντων, πάρε να δούµε τι θα γίνει το Σάββατο ρε, θα παίξουµε 
στη συγκέντρωση ή όχι; Πάρε!". Το έσβησε. 
 
     Ζέστανε ένα έτοιµο γεύµα, ήταν πολύ αργά για να φτιάξει 
κάτι µόνος του. Έβαλε µια ταινία να παίζει και µόλις τελείωσε, 
µάζεψε τα πιάτα και έπεσε για ύπνο. 
 
 
-3 
 
     "Ξύπνα! Ξύπνα! Είναι µια νέα ηµέρα! Πρέπει να πας στη 
δουλειά! Ακόµα κοιµ..". Σηκώθηκε, ετοιµάστηκε και ξεκίνησε. 

 



manifestation 

Πάλι κίνηση, ευτυχώς που είχε τις κασέτες του στο αυτοκίνητο. 
Τραγούδια της εποχής που πήγαινε ακόµη σχολείο. Σχολείο.. 
Είχε και την πρόβα αύριο βράδυ. Σηµείωσε να πάρει τηλέφωνο 
το Βασίλη να κανονίσουν.  
 
     Σήµερα στο γραφείο του βρήκε ένα χαρτί που έλεγε "15:30, 
meeting µε τον διευθυντή". Έκανε ό,τι δουλειά του είχε µείνει, 
έφαγε µεσηµεριανό και πήγε πάλι στην αίθουσα συνεδριάσεων. 
Το λόγο πήρε ο Νίκος. 
 
     "Κύριε διευθυντά, για τη νέα καµπάνια των αυτοκινήτων 4x4, 
η οµάδα µου και εγώ καταλήξαµε στο σλόγκαν �Ζήσε 
ελεύθερος! Ζήσε την εµπειρία του 4x4!�". Η παρουσίαση 
συνεχίστηκε µε διαφάνειες και πρόχειρα σχέδια από τη χθεσινή 
συνάντηση. Ο διευθυντής έδειξε ικανοποιηµένος µε το 
αποτέλεσµα και τους πρότεινε τη ∆ευτέρα να το παρουσιάσουν 
στην εταιρία που το ζήτησε.  
 
     Η δουλειά συνεχίστηκε µέχρι αργά ώστε να είναι όλα έτοιµα 
για τη µεγάλη παρουσίαση. Ο Νίκος έλεγε πως έπρεπε να 
πάρουν αυτή τη σηµαντική καµπάνια επειδή θα ανέβαζε πολύ 
το όνοµά τους και φυσικά τα έσοδα της διαφηµιστικής τους. 
 
     Όταν γύρισε σπίτι πήρε τηλέφωνο το Βασίλη. Κανόνισαν 
πρόβα για το επόµενο βράδυ. "Αν δε µε κρατήσουν στο γραφείο 
ρε Billy θα είµαι στην ώρα µου, όµως δε µπορώ να στο 
εγγυηθώ, τη ∆ευτέρα έχω παρουσίαση!" / "Ξέχνα τις 
παρουσιάσεις ρε γιάπη και έλα να ξανά-προβάρουµε το 
τραγούδι, επειδή το 'γραψες δε σηµαίνει πως το έµαθες κιόλας!" 
/ "Καλά καλά χαλάρωσε. Η δουλειά πώς πάει;" / "Ποια δουλειά 
µου λες τώρα, το µυαλό µου είναι αλλού!" / "Πότε θα στεριώσεις 
κάπου ρε τρελέ;" / "Και γιατί να στεριώσω; Εγώ είµαι αλήτισσα 
ψυχή φίλε µου! Την κιθάρα µου, τα τσιγάρα µου και τα ρούχα 
που φοράω!" / "Αυτά τα ακούω από τα δεκάξι κολλητέ! ∆εν 
βάζουν αυτά βενζίνη στη µηχανή σου.." / "Άσε ρε, που θα 
µιλήσει και ο κύριος �θα πάρω αυτοκίνητο για να έχω 
κλιµατισµό�!" / "Μη µου το θυµίζεις και σε λίγες µέρες έχω την 
επόµενη δόση.." / "Εεεµ! Έτσι γίνεται! Μόνος σου παγιδεύεσαι 
αδερφέε!" / "Καλά, πάω να δω κανένα DVD τώρα.." / "Τί σου 
�λεγα!" / "...και µετά θα κοιµηθώ µήπως αντέξω τα αυριανά σου 
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riffs." / "∆έκα χρόνια µετά, θα τους τρελάνουµε όλους!" / 
"Αµφιβάλλω αν θυµούνται πως υπήρξαµε ποτέ.." / "Τα λέµε 
Alex!" / "Καληνύχτα". 
 
 
-2 
 
     "Ξύπνα! Ξύπνα! Είναι µια νέα ηµέρα! Πρέπει ..". Πάλι 
ρουτίνα, πάλι κίνηση, πάλι γραφείο µε τις ίδιες φάτσες να λένε 
τα ίδια πράγµατα. Έπιασε τον εαυτό του να ονειροπολεί πολλές 
φορές, ίσως να φταίει που αύριο θα ξαναδεί τόσα άτοµα από το 
παρελθόν του. Τις µέρες του σχολείου δεν τις ξεχνάς ποτέ λένε. 
Και όµως δέκα χρόνια µετά δε θυµόταν σχεδόν τίποτα, µόνο 
κάποιες κοπάνες, κάποια πάρτι και µερικές εκδροµές. Ίσως έτσι 
πρέπει να γίνεται. 
 
     "Κύριε Νίκο πρέπει να φύγω τώρα, έχω κάποιες δουλειές.." / 
"Αυτή τη στιγµή Αλέξανδρε, αυτό που θέλω από εσένα, είναι να 
ξεχάσεις οτιδήποτε άλλο τριβελίζει το µυαλό σου και να δώσεις 
βάση µόνο µα µόνο εδώ. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό που 
κάνουµε. ∆ε θα το επαναλάβω.". ∆εν υπήρχαν περιθώρια 
διαφυγής από αυτό, εκτός και αν ήθελε να ξυπνήσει το πρωί 
ψάχνοντας για άλλη θέση διαφηµιστή και χωρίς συστάσεις. 
 
     Έχασε την πρόβα. Είχε κλείσει το κινητό για να µην ακούει 
τις αναπάντητες. Τρία νέα µηνύµατα "Μα πού είσαι; Έχει πάει 
δέκα!" / "Ξεκινάµε χωρίς εσένα, ελπίζω να είσαι στο δρόµο.." / 
"Καλά αλεξικέραυνο, ελπίζω να είσαι µε γκόµενα αλλιώς..". Είχε 
καιρό να ακούσει αυτό το προσωνύµιο, του το κόλλησαν στο 
λύκειο ο Βασίλης και η Νάνση όταν τον κεράτωσε µια κοπέλα 
του.  
 
     Νάνση. Πάει καιρός. Την πήρε τηλέφωνο µόλις γύρισε σπίτι. 
"∆εν το πιστεύω!" / "Τί δεν πιστεύεις;" / "Είδα τον αριθµό σου 
στην αναγνώριση και τρόµαξα µήπως έγινε τίποτα!" / "Πολύ 
αστείο Νάνση µου, χα χα.." / "Ναι ναι πάντα σε έκανα να γελάς 
το ξέρω Αλέξη µου! Τί γίνεται; Πώς και µας θυµήθηκες;" / "Μη 
µε αρχίζεις.." / "Είπα εγώ τίποτα; Όχι πες µου, ανέφερα πόσο 
καιρό έχουµε να βρεθούµε; Να 'ναι καλά τα µηνύµατα δηλαδή.." 
/ "Καλά είµαι, εσύ; Πάντα καλά!" / "Ναι ναι λέγε ό,τι θες. Θα 
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πάµε στην �κατάντια� αύριο;" / "Α έτσι το έχεις ονοµάσει εσύ;" / 
"Αφού κατάντια είναι. ∆εν τα ξέρεις; Μια εκατοντάδα άτοµα που 
τελευταία φορά που βρέθηκαν δεν είχαν καν ρυτίδες, 
µαζεύονται για να δουν ποιος γέρασε περισσότερο!" / "Και εσύ 
θα είσαι νέα και σφριγηλή και όλοι θα σε ζηλεύουν!" / "Χα χα 
τώρα ποιος είναι ο χιουµορίστας! Κοντεύουµε τριάντα και ακόµη 
δεν ξέρουµε τι θα κάνουµε στη ζωή µας" / "Προσωπικά δεν 
ξέρω αν θα το ανακαλύψω ποτέ.." / "Πολύ απαισιόδοξο αυτό, τί 
να σου πω, τώρα εσένα γιατί σε έπιασε το στοχαστικό σου 
βραδιάτικα;" / "Είχα πρόβα µε τα παιδιά απόψε και δεν πήγα 
επειδή δούλευα.." / "Έλα! Θα παίξετε αύριο; Άψογα! Το 
τραγούδι σου να υποθέσω;" / "Το ένα και µοναδικό!" / "Μην 
αγχώνεσαι, είσαι σαν την Αίτνα, σκας σπάνια αλλά όταν γίνεται, 
κάνεις θόρυβο" / "Μπράβο ανέβασε µου το ηθικό µήπως και 
έρθω αύριο" / "Μην κάνεις κανένα αστείο!.." / "Μην ανησυχείς, 
δε σε αφήνω µόνη σε αυτό το µαρτύριο!" / "Έτσι το καλό παιδί. 
Τα λέµε αύριο, ναι;" / "Καληνύχτα Νάνση". 
 
 
-1 
 
     "Ξύπνα! Ξύπνα! Είναι µια νέα ηµέρα! Πρέπει να πας στη 
δουλειά! Ακόµα κοιµάσαι; Σήκω α..". Σάββατο. Ωραία τα 
Σάββατα. Τουλάχιστον δεν έπρεπε να τρέχει στο γραφείο. Πήρε 
το κουστούµι από το καθαριστήριο, πέρασε από το πατρικό του 
να πει ένα γεια στους γονείς και γύρισε σπίτι. Έπρεπε να 
ετοιµαστεί για το βράδυ. Έβαλε το keyboard στην πρίζα και 
δοκίµασε το κοµµάτι του. Όντως το είχε ξεχάσει. Αφιέρωσε 
µερικές ώρες µέχρι να το θυµηθεί ψιθυρίζοντας τους στίχους. 
Ευτυχώς έκανε τα βοηθητικά φωνητικά, είχε ξεσυνηθίσει να 
τραγουδάει µπροστά σε κόσµο. 
 
     Έστειλε µήνυµα στον Βασίλη. "Εννιά στο γήπεδο µπάσκετ". 
Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. "Μη σε δω µε κανένα 
κουστούµι χαρτογιακά γιατί δε θα σε αφήσω να παίξεις!". 
Ανταπέδωσε. "Στη σκηνή θα το βγάλω να µείνουµε µε τις 
µπλούζες που φτιάξαµε". Η ιδέα ήταν του Μιχάλη του drummer. 
Μαύρα µπλουζάκια που µπροστά είχαν µια καρδιά η οποία 
άνοιγε και έβγαζε λεφτά από µέσα της, ενώ πίσω είχαν το 
όνοµα του συγκροτήµατος.  
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     Φόρτωσε όλα τα απαραίτητα στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε για 
τη συνάντηση. ∆εν ανυποµονούσε και τόσο να δείξει σε άτοµα, 
που πλέον µετά βίας θυµόταν, πόσο καλή µουσική παίζει, όµως 
ο Βασίλης επέµενε. "Πότε θα ξαναπαίξεις µε τόσο µεγάλο 
ακροατήριο;" ήταν το βασικότερο επιχείρηµά του. ∆εν είχε 
τίποτα να χάσει. 
 
     Βρήκε τη Νάνση απέξω να περιµένει φορώντας το πιο 
µαύρο και προκλητικά ανοιχτό φόρεµα που είχε δει ποτέ. 
"Αλεξούλη!" / "Νάνση! Περιµένεις ώρα;" / "Αρκετή για να µάθω 
πως η πρώην διπλανή µου έχει γίνει οµοφυλόφιλη και έχει έρθει 
µε τη φιλενάδα της!" / "Χε χε, µάλλον η συνεχής έκθεση στην 
οµορφιά σου θα της άλλαξε πορεία στη ζωή" / "Αχ.. τι ευγενικός 
που είσαι! Όλο φιλοφρονήσεις και ακόµα δεν µεθύσαµε!". 
Προχώρησαν πιο µέσα. 
 
     "Έλα, είπες εννιά! Πού είναι τα πράγµατα;" / "Τα έχω στο 
αυτοκίνητο, πότε θα τα στήσουµε;" / "Μίλησα µε τον υπεύθυνο, 
βγαίνουµε στις έντεκα ακριβώς. Μετά από εµάς θα συνεχίσει ο 
DJ" / "Βρες το Mike και φύγαµε". Συναντήθηκαν µε το Μιχάλη 
και ξεκίνησαν τη µεταφορά. Μετά από µισή ώρα η σκηνή ήταν 
έτοιµη. Είχε έρθει η ώρα να αναµιχθούν στον κόσµο. 
 
     "Μην ξεκολλήσεις από δίπλα µου" είπε η Νάνση και τον 
τράβηξε κοντά της. "Αν είναι να γελοιοποιηθούµε θα το κάνουµε 
µαζί!" / "Καλά αλλά όταν θα παίζω σε θέλω πρώτη σειρά να 
φωνάζεις φανατισµένα!" / "Ναι ναι θα οργανώσω και fan club!". 
Πρώτη στάση το µπαρ, τα ποτά ήταν προσφορά του συλλόγου 
αποφοίτων και δεν άφησαν την ευκαιρία ανεκµετάλλευτη. "Να 
και κάτι καλό από αυτό το σχολείο. Σου ρουφάει τη ζωή και µετά 
σε µεθάει για να το ξεχάσεις" / "Υπερβολές, δεν ήταν και τόσο 
άσχηµα πια! Αφού στο λύκειο µε το ζόρι πατούσες" / "Ναι όταν 
µπορούσα να ξυπνήσω από τις πρόβες" / "Τελικά δεν το 
κυνηγήσατε όµως.. µήπως περιµένατε να έρθει το συµβόλαιο 
από τον ουρανό;" / "Μπα απλά δεν µπορούσαµε να 
περιµένουµε άλλο υποθέτω.." / "Σύρµα, παλιά ξεχασµένη 
γνωστή µας στα δεξιά, µην κοιτάξεις" / "Ποια ποια;" / "Άννα 
µου!" / "Νάνση!" / "Πώς είσαι βρε ψυχή; Πού έχεις χαθεί τόσο 
καιρό;" / "Αχ τρέχω δε φαντάζεσαι πόσο τρέχω! Ο Αλέξης δεν 
είναι αυτός;" / "Γεια σου Άννα! Τί γίνεται;" / "Αλέξη µου καλά 
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είσαι; Μια χαρά σε βλέπω! Βρήκα το Βασίλη προηγουµένως και 
µου είπε πως θα παίξετε σε λίγο;" / "Ναι έτσι φαίνεται!" / "Πολύ 
ωραία, καιρό έχω να σας ακούσω!" / "Και θα τους ακούσεις 
γλυκιά µου, πες µου όµως εσύ τί κάνεις τώρα;". 
 
     Βρήκε ευκαιρία να ξεσκάσει λίγο. Έκατσε σε µια γωνία και 
κοιτούσε τον κόσµο. Τόσες γνωστές φυσιογνωµίες και όµως 
ένοιωθε πως δεν τους ήξερε πια. Πώς έπρεπε να τους 
αντιµετωπίσει; Να συνεχίσει τη συζήτηση από εκεί που έµεινε 
πριν δέκα χρόνια ή απλά να φερθεί όσο τυπικά και διπλωµατικά 
είχε µάθει στα πάρτι των αφεντικών του; Ξανακοίταξε. Σίγουρα 
το δεύτερο.. 
 
     Ο Βασίλης µε τη Νάνση τον πλησίασαν. "Alex πού είσαι ρε; 
Ποια βρήκα; Πες µου ποια βρήκα!" / "Ποια βρήκες;" / "Την 
Κατερίνα βρήκε αλεξικέραυνοο!" / "Χα χα καιρό είχες να µε πεις 
έτσι.. Πού είναι;" / "Στη γωνία ρε, πάµε να τη δούµε να 
γελάσουµε!" / "Έχει παχύνει Αλεξούλη! Λυπάµαι που θα σε 
απογοητεύσω!" / "Ναι και ξέρεις πόσο µε νοιάζει πλέον Νάνση 
µου! Εµείς Billy δεν πρέπει να πάµε να ετοιµαστούµε;" / "Ε ναι 
πλησιάζει η ώρα. Φωνάζω το Μιχάλη, βάλε το µπλουζάκι και τα 
λέµε πίσω". Ο Βασίλης χάθηκε στο βάθος. "Εσύ δε θα πας;" / 
"Πρώτα θα σε σύρω προσωπικά στην πρώτη σειρά!" / "Γιατί δε 
λες και στη φίλη σου την Κατερίιινα;" / "Πρώτον δεν είναι φίλη 
µου και δεύτερον πόσα ποτά έχεις πιει ως τώρα;" / "Καλά είµαι.. 
εµπρός, πήγαινε, παίξε για τη σωτηρία του κόσµου!". 
 
     Πήγε έντεκα. Ο πρώην πρόεδρος του δεκαπενταµελούς 
ανέβηκε στη σκηνή. "Αγαπητοί συµµαθητές, στο λύκειο είχαµε 
τρία παιδία που ήθελαν να εκφραστούν µε τη µουσική τους. 
Τους ξέρετε σαν Βασίλη, Αλέξη και Μιχάλη! Μαζί είναι οι.. 
Romantixxx!". Το κοινό χειροκρότησε. "Τι ηλίθια εισαγωγή" είπε 
ο Βασίλης, "Άσ� τον αυτόν, πάµε να τους δείξουµε ότι το punk 
ζει ακόµα!". Εµφανίστηκαν µπροστά σε όλους. Είχε περάσει 
καιρός. Το µικρόφωνο πήρε ο Βασίλης. "Καλησπέρα παίδες, 
µας ξέρετε, µας αγαπάτε, ακούστε και αυτό". 
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Τι παράξενο πράγµα το µυαλόoo 
σου παίζει ύπουλα παιχνίδια 

σε κάνει να νοµίζεις, 
όποτε όλα πάν' καλά, 

πως κάτι δε σ' αρέσει τελικά 
 

Και αν θελήσεις να φύγεις, τότε αυτό θα σου δώσει 
λόγους, δικαιολογίες, ναι δε θα σε προδώσει, 
όµως το παρακάνει και σε κάνει να µπλέκεις 

το που πας και ποιος είσαι, το τι θέλεις να έχεις.. 
και όλα τα µπερδεύει τελικά 

 

Καιιιι τόοοτεε αααρχίζουνε όλα 
να γυρίζουν πολύ, 

σε τρελαίνουν σε τρέχουν 
µην καθίσεις στιγµή! 
πρέπει πάντα να κάνεις 
κάτι να κουραστείς 

γιατί µόνο έτσι πλέον θα κοιµηθείς.. 
 

Σεεεε έεεεενααα άδειο κρεβάτι 
µε µια κουβέρτα αγκαλιάαα 

η τηλεόραση παίζει 
µα δε βγάζει µιλιά 

και αν ξυπνήσεις το βράδυ 
και τριγύρω σου δεις 

τότε φίλε µου θα τροµοκρατηθείςςςς 
 

"Μα πώς έµεινα µόνος?" 
"Τί γυρεύω εδώ??" 

"Γιατί υπάρχει ο πόνος?" 
"Μα τί ψάχνω να βρω?" 

"Πού βαδίζει ο κόσµος??" 
"-µήπως ξέρουν και αυτοί...-" 

"Και είναι όλοι τους τρελοί τρελοί τρελοί" 
 

Και αν νοµίζεις πως τα πράγµατα θα φτιάξουυν 
πως µια µέρα θα είναι όλα πιο καλάα 

τότε φίλε µου φυλάξου, 
αν αντέχει η καρδιά σου, 

να το ξέρεις πως θα γίνουν πιο σκατάαααααααααααααααααααα 
να το ξέρεις πως θα γίνουν πιο σκατάααααααααααααααααα 
να το ξέρεις... πως θα γίνουν.. πιοοοο σκαααατάααααααααααα 
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     Το κοινό χειροκρότησε ξανά. Πιθανότατα µερικοί το βρήκαν 
αστείο ενώ άλλοι απλά είχαν µεθύσει τόσο που θα 
χειροκροτούσαν ακόµη και χωρίς λόγο. Το πρόγραµµα 
συνεχίστηκε κανονικά ενώ η βραδιά όδευε προς το τέλος της. 
 
     Βρήκε τη Νάνση. Εκείνη άρχισε πάλι να χειροκροτεί ενώ 
έπινε ακόµη µία βότκα, αυτή τη φορά σκέτη. "Περίµενες να 
φτάσεις εικοσιοκτώ για να γίνεις αλκοολικιά;" / "Πίνω για να 
ξεχάσω!" / "Ω! Μπορείς να γίνεις πιο µελό;" / "Μη µε δουλεύεις 
Αλεξάκη γιατί πολλά στα 'χω και εσένα µαζεµένα.." / "Αλήθεια; 
Τί θα µπορούσες να έχεις εναντίον µου;" / "Είπα µη µε 
αρχίσεις.." / "Είµαι όλος αυτιά!" / "∆εν έχω να πω τίποτα γιατί 
µετά θα αρχίσεις να λες πως οι άνθρωποι αλλάζουν και έτσι 
είναι η ζωή και άλλες τέτοιες βαθυστόχαστες ανοησίες.." / "Αν 
δε σου άρεσε το τραγούδι µου µπορείς να µου το πεις δεν 
υπάρχει πρόβληµα!" / "Το πρόβληµα είναι πως όταν το δικό 
σου µυαλό µπερδεύτηκε, τα έκανε όλα σαν τα µούτρα του" / 
"∆ηλαδή είµαι και άσχηµος;" / "Εσύ εσύ, όλα εσύ.. γιατί να είσαι 
πάντα εσύ; Εµείς πού είµαστε; Πας και µπλέκεις µε την κάθε 
ξενέρωτη και ό,τι και αν σου λέµε εµείς δε σε νοιάζει.." / "Τώρα 
αυτό τί σχέση έχει;" / "Ξέρεις εσύ.. αντί να ακούσεις τους φίλους 
σου πως αυτή η κοπέλα δεν είναι για σένα εσύ εκεί, µέχρι να 
φας το κέρατο και να ησυχάσεις χα χα!" / "Και το θίγουµε αυτό 
δέκα χρόνια µετά επειδή..;". Τον κοίταξε, τον έπιασε από τη 
µπλούζα και τον φίλησε. "Για τριαντάρης αργείς πολύ να τα 
πιάσεις πάντως..." / "Προσωπικά αισθάνοµαι ακόµη 
δεκαοκτώ..".  
 
     Έφυγαν µαζί από τη συγκέντρωση. Έστειλε µήνυµα στον 
Βασίλη πως έπρεπε να φύγει ώστε να πάρει εκείνος το 
keyboard του. Κατέληξαν σπίτι του. Ανέβηκε πάνω. "∆ε θα σου 
προσφέρω άλλο ποτό, ένα καφέ ίσως;" / "Όχι καφέ, είµαι 
µεγάλη κοπέλα και µπορώ να αντέξω τη ζαλάδα µου" / "Οι 
µεγάλες κοπέλες προσέχουν να µη µεθάνε σε µέρη µε εκατό 
ξένους" / "Αφού έχω εσένα βρεε που πάντα µε προσέχεις και 
νοιάζεσαι.." / "Τώρα το εννοείς ή κάνεις πλάκα;" / "Ααα αυτό το 
αφήνω στη συνείδησή σου Αλεξούλη!". Η βραδιά συνεχίστηκε 
µε µουσική και συζήτηση. Λίγο για τα παλιά, λίγο για τα 
καινούργια, τα µεσάνυχτα πέρασαν. 
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     "Θα κοιµηθείς εδώ;" / "Πού θα µε βάλεις; Στον άβολο καναπέ 
σου;" / "Πάρε το κρεβάτι δεσποσύνη!" / "Εννοείται! Όµως θα 
ήθελα παρέα.." / "Φοβάσαι το σκοτάδι;" / "Φοβάµαι τη 
µοναξιά..". Ξάπλωσαν στο κρεβάτι του και τους πήρε ο ύπνος 
αγκαλιά. 
 
 
0 
 
     "Ξύπνα! Ξύπνα! Είναι µια νέα ηµέρα! Πρέπει να πας στη 
δουλειά! Ακόµα κοιµάσαι; Σήκω απ' το κρεβάτι και..". Έκλεισε το 
ξυπνητήρι ελπίζοντας πως δεν την ενόχλησε όµως αυτή άνοιξε 
τα µάτια της. "Εε, καληµέρα... δεν το πρόλαβα" / "Γεια σου και 
εσένα". Του χαµογέλασε. Της χαµογέλασε και αυτός και πήγε 
στο µπάνιο. "Τι περίεργο ξυπνητήρι που έχεις!" του φώναξε. 
"Ναι είναι από εκείνα που ηχογραφείς το δικό σου µήνυµα για 
να ξυπνάς όπως θέλεις εσύ" / "Άχου και εσύ έβαλες τη 
φωνούλα σου; ∆εν το άκουσα όλο, τί πατάω για να παίξει;" / "Εε 
άστο τώρα δεν έχει σηµασία." / "Όχι όχι θα το βρω!". Άρχισε να 
πατάει τα κουµπιά στο ξυπνητήρι. Ο Αλέξης ήρθε στο δωµάτιο 
αλλά δεν την πρόλαβε. 
 
     "Ξύπνα! Ξύπνα! Είναι µια νέα ηµέρα! Πρέπει να πας στη 
δουλειά! Ακόµα κοιµάσαι; Σήκω απ' το κρεβάτι και µύρισε τον 
αέρα! Έλα ετοιµάσου! Θα αργήσεις! Το ξέρεις πως στο αφεντικό 
δεν αρέσει να αργείς.. Έτσι δεν είναι; Αφού πρέπει να κάνεις 
ό,τι σου λένε, γιατί είσαι ακόµη εδώ; Έλα, δε µπορώ να µιλάω 
για πολύ ώρα ακόµα! Το χαζό-ξυπνητήρι σου µου δίνει µόνο 
δύο λεπτά. Τί πρέπει να πω για να σε πείσω να σηκωθείς και 
να µε κλείσεις;... Γιατί έχεις φτάσει να ακούς µέχρι εδώ; ∆εν 
έχεις δουλειά σήµερα; ∆εν πρέπει να φας, να ντυθείς και να 
οδηγήσεις προς τα όπου δουλεύεις αυτή τη φορά; ∆ηλαδή 
σήµερα δε θα κάτσεις προσοχή, εξυπηρετώντας τα εγωιστικά 
συµφέροντα των ανωτέρων σου; Θα µείνεις σπίτι, νοµίζοντας 
ότι βοήθησες τον κόσµο µε την απραγία σου; Θα µας σώσεις 
όλους από την οικτρή, λυπηρή και απόλυτα αναλώσιµη 
παρουσία σου; Εµένα δε µε νοιάζει καθόλου.. Να δω πως θα 
µαζέψεις λεφτά για το νοίκι, το ρεύµα, όλα τα πολυτελή έξοδά 
σου, πρίγκιπα της απληστίας! Να δω πως θα µπορέσεις να 
αλλάξεις τις συνήθειές σου, προσπαθώντας να αντισταθείς σε 
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αυτή την καλό-λαδωµένη µηχανή της πλουτοκρατίας. ∆ε γίνεται, 
όχι από εσένα πάντως, µικρό µου ανασφαλές πλάσµα. Σήκω 
λοιπόν και πήγαινε όπου σκατά έχεις να πας, επειδή δεν έχει 
καµία απολύτως σηµασία." 
 
     Τον κοίταξε µε το πιο περίεργο βλέµµα. Την κοίταξε και 
αυτός. "∆εν ξέρω αν πρέπει να σε λυπηθώ ή να φύγω 
τρέχοντας φοβισµένη.." / "Μην ανησυχείς, η σχιζοφρένια δεν 
είναι κολλητική" / "∆εν είναι σχιζοφρένια, εδώ πέρα κοντεύεις να 
σε πνίξεις στον ύπνο σου!". Πήγε µέσα να φτιάξει καφέ. Τον 
ακολούθησε. "Μη φεύγεις όταν σου µιλάω!" / "Πόση ζάχαρη 
βάζεις;" / "∆εν ξέρεις;" / "Οι άνθρωποι αλλάζουν.." / "Όχι εµείς 
όµως..". Για λίγο δε µιλούσε κανείς. "Τί θέλεις να σου πω; Ότι 
είµαι πιο µπερδεµένος από ποτέ; Ότι προχωράω στα τυφλά, 
χωρίς σκοπό και αιτία; ∆ε ξέρω καν γιατί ασχολούµαι µε εµένα, 
µε οτιδήποτε. Και το πιο τραγικό είναι πως κοιτάω γύρω µου και 
βλέπω όλους τους άλλους να κάνουν το ίδιο!" / "Όχι όλοι.." / 
"Μου λες ότι υπάρχει άτοµο που ξυπνάει κάθε µέρα µε τη 
θέλησή του, για να βγει έξω σε αυτό τον παλιόκοσµο;" / "Ίσως 
µε λίγη καλή παρέα να µη φαίνεται τόσο οδυνηρό..". Και πάλι 
σιωπή.  
 
     Ήπιαν τον καφέ τους και έκατσαν ξανά στο κρεβάτι. "∆ε λέω 
πως η ζωή είναι ένας παράδεισος, σίγουρα όχι σε αυτό τον 
κόσµο, όµως µε το να κάθεσαι και να κλαίγεσαι γι' αυτό κάθε 
µέρα δε θα καταφέρεις τίποτα.." / "∆εν κλαίγοµαι, απλά 
βρίσκοµαι σε απόγνωση µε αυτά που βλέπω να συµβαίνουν. 
Πάµε βήµα βήµα προς την καταστροφή!" / "Γιατί δεν αφήνεις 
αυτές τις αόριστες περιβαλλοντικές ευαισθησίες γι' αυτούς που 
µπορούν να αλλάξουν κάτι και να κοιτάξεις να φτιάξεις τη δικιά 
σου ζωή; Αν όλοι ήταν χαρούµενοι τότε ο κόσµος θα είχε γίνει 
αυτόµατα ένα καλύτερο µέρος" / "Και πώς θα το πετύχω αυτό;" 
/ "Λέγεται αγάπη και δεν είναι κάτι που µπορείς να αγοράσεις 
πρίγκιπά µου.. πρέπει να το κερδίσεις.." / "Πώς ξεκινάω;" / 
"Μπορείς να ξεκινήσεις µε το να µε πας µια βόλτα στη 
θάλασσα, Κυριακή είναι, ωραίο καιρό έχει, τί λες;" / "Λέω.. 
φύγαµε". 
 
     Την πήγε σπίτι της να αλλάξει και στη συνέχεια γύριζαν 
µέχρι να νυχτώσει σε παραλίες και άλλα ηλιόλουστα τοπία. Είδε 
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έναν κόσµο ελευθερίας µέσα από τα µάτια της, όπου οι 
δυσκολίες δεν έχουν τόση σηµασία όταν κάποιος νοιάζεται για 
σένα, όπως νοιαζόταν εκείνη γι' αυτόν.. Ήταν η καλύτερη ηµέρα 
της ζωής του, και δεν είχε τελειώσει ακόµα.. 
 
     Ξάπλωσαν στο κρεβάτι του και άρχισαν να φιλιούνται. Τον 
σταµάτησε και πήρε στα χέρια της το ξυπνητήρι του. "Πες µου.. 
αλλάζει ήχο αυτό το πράγµα;" / "Ναι έχει και κάτι άλλους, πιο 
χαρούµενους". Το άφησε κάτω και έκλεισε τα φώτα. 
 
 
1 
 
     "Ντριν Ντριν! Ντριν Ντριν!". 
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Το Παιχνίδι της Ζωής 
 

 
 
 
> Έναρξη. 
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Ξυπνάς. Είσαι στο δωµάτιό σου. Κοιτάς γύρω σου. Σηκώνεσαι. 
Φοράς τις χνουδωτές παντόφλες σου και σέρνεσαι µέχρι το 
µπάνιο.  
 
@ Άλλη µία µέρα 
# Καληµέρααα! 
$ Πώς είσαι έτσιιι 
% Πωπω ακόµα να συνέλθω από χθες.. 
 
Ζ: Πώς είσαι έτσι.. θέλεις επειγόντως σουλούπωµα ακούς; 
 
Μιλάς στον καθρέφτη. ∆εν απαντάει. Αυτό έλειπε. Κάνεις 
µπάνιο και αναπολείς το χθεσινό µεθύσι µε τις συµφοιτήτριές 
σου.  Η σχολή είχε επιτέλους τελειώσει! Σου πήρε λίγο 
παραπάνω όµως δεν πειράζει! Τώρα να δούµε τι θα κάνουµε.. 
Ωχ το κινητό! Αρπάζεις µια πετσέτα και βγαίνεις έξω. Μήνυµα. 
 
∆: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ! ΕΛΑΜΠΕΣ ΧΤΕΣ! ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ∆Ε 
ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΗΣΥΧΑ. ΘΕΣ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ 
ΣΗΜΕΡΑ? 
 

 



manifestation 
 

Αχ ο ∆ηµήτρης! Και να φανταστείς πως µέχρι πρόσφατα δεν 
ήξερες καν ότι υπήρχε. Συµφοιτητής σου τόσα χρόνια και µόλις 
πριν λίγες µέρες έκανε την κίνησή του σε κάποιο club.  
 
@ ∆εν ξέρω αν θα µπορέσω.. 
# Ουφ µα γιατί συνεχίζει αφού ξέρει.. 
$ Μου αρέσει να σε τρελαίνω! 
% Ναι! Να βρεθούµε! Έλα τώρα να µου βγάλεις την πετσέτα..  
 
Ζ: ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ! ∆ΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ 
ΜΠΟΡΕΣΩ ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΩΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ 
ΣΤΟ ΧΟΡΟ!! 
 
Όλα θα ήταν τέλεια.. αν δεν είχες ήδη αγόρι.. τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Ας του στείλουµε και εκείνου ένα µήνυµα. 
 
@ Έλα! Ξύπνησα επιτέλους. Είµαι µπερδεµένη.. 
# Καληµέρα γλυκό µου φραουλίνι!! 
$ ... 
% Φοράω µόνο µία πετσέτα! 
 
Ζ: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΦΡΑΟΥΛΙΝΙ! ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗ ΣΕ 
ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ! 
ΜΟΛΙΣ ΒΓΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ! ΦΙΛΙΑ! 
 
Ετοιµάστηκες, ντύθηκες, µακιγιαρίστηκες και περιµένεις τις 
φίλες σου να περάσουν να σε πάρουν για καφέ. Η απάντηση 
έφτασε. 
 
Μ: ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΟΥΛΑ ΜΟΥ! ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΗΡΘΕΣ 
ΧΤΕΣ.. ΜΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΘΩΣ ∆ΟΥΛΕΥΩ (Ω ΝΑΙ 
ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ! ΕΠΕΣΕ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΧΤΕΣ ΒΡΑ∆Υ). 
ΦΙΛΑΚΙΑ! 
 
Του έχει βρει δουλειά ο πατέρας σου στην υπηρεσία που 
δουλεύει. Πολύ ευγενικό εκ µέρους του όµως δεν σας αφήνει σε 
ησυχία! ∆εν τον βλέπεις αρκετά και αυτό σε στεναχωρεί. 
∆ηλαδή πάντα έτσι θα γίνεται; Το κουδούνι! 
 
Ζ: Hallo?? 
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Λ: Κατέβα κουκλί! 
Ζ: Λιζάκι έρχοµαι! Με της Τόνιας είστε; 
Λ: Ναιιι, έλα! 
 
Οι φίλες σου! Στην ώρα τους για τον καθιερωµένο πλέον 
Κυριακάτικο καφέ σας, όπου σχολιάζονται και αναλύονται όλα 
τα περιστατικά των περασµένων ξενυχτιών. Ωραίο πράγµα η 
συντροφιά. Παρόλα αυτά δεν τους έχεις πει ακόµα τίποτα για 
αυτό που σε προβληµατίζει. 
 
Τ: Καλά αυτός ο ∆ηµήτρης πολύ σου κολλάει ε; 
Ζ: Όχι µωρέ δεν είναι κακό παιδί.. 
Τ: Μόνο τα κακά παιδιά κολλάνε σε δεσµευµένες; 
Λ: ∆ηλαδή όσες έχουν σχέση δεν έχουν δικαίωµα να µιλήσουν 
µε άλλους άντρες; 
Ζ: Πέστα βρε Λίζα µου! 
Τ: Ωραία δικηγόρο βρήκες! 
Λ: ∆εν το κατάλαβα αυτό!! 
Τ: Μα εσύ δεν έχεις αφήσει αγόρι που να µην έχεις απατήσει 
Λ: Απλά δεν παγιδεύοµαι σε µία σχέση, κοιτάω τις επιλογές µου 
Τ: Η Ζωή δεν έχει µια απλή σχέση για να φέρεται τόσο 
επιπόλαια.. 
Ζ: Εντάξει βρε κορίτσια µη µαλώνετε για µένα.. έχω πει στο 
∆ηµήτρη για αυτό. ∆ε µου ρίχνεται.. απλά κάνουµε καλή παρέα 
Τ: Όλα κάπως έτσι αρχίζουν 
Λ: Μα γιατί δεν την αφήνεις να το απολαύσει;; 
Τ: ∆ε θέλω να τη δω να κάνει κάτι που θα το µετανιώσει 
 
Η πρώτη νύξη έγινε. Αισθάνεσαι πως δε θέλεις να ακούσεις τη 
γνώµη κανενός. Τί ξέρουν αυτοί για τον ψυχισµό σου, ποιοι 
είναι αυτοί να αποφασίσουν τι είναι καλό για σένα; Είναι φίλες, 
ναι, όµως δεν ξέρουν πόσο δύσκολη και ψυχοφθόρα µπορεί να 
γίνει µία τόσο µακρόχρονη σχέση. Γιατί η καρδιά να 
µπερδεύεται τόσο εύκολα, γιατί το µυαλό να µοιάζει τόσο 
κυνικό;  
 
Είσαι σπίτι. Κάθεσαι στο γραφείο σου. Στο πλάι πεταµένα 
ακόµη τα βιβλία από τη σχολή σου. Σκοπεύεις να τα 
τακτοποιήσεις κάπου όµως ακόµη δεν έχεις βρει όρεξη. 
Παίρνεις χαρτί και µολύβι. Γράφεις. Σκέψεις.. ανακατεµένες 
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σκέψεις.. για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει κανείς στη 
ζωή του.. για τα καθηµερινά διλήµµατα... για πράγµατα που σε 
άλλους µπορεί να µοιάζουν ανούσια, καθώς κάνουν µηχανικές 
επιλογές βασισµένοι στις επιβεβληµένες προτεραιότητές τους. 
Νυστάζεις. Κοιµάσαι. 
 
Σε ξυπνάει ένα απαλό φιλί στο µάγουλο. Μα ποιος; 
 
Ζ: Μιχάλη!!! 
 
@ Ωχ το χαρτί!  
# Λες να το είδε;; 
$ Την έκατσες µικρή µου.. 
% Χαχαχαχαχα 
 
Μ: Ακόµη κουρασµένο το µωράκι µου; 
Ζ: Εεε ναι.. είσαι ώρα εδώ; 
 
@ Μπορεί να µην το είδε 
# Τί κάνουµε τώρα; 
$ Κρύψ� το γρήγορα! 
% Αχαχαχαχαχα 
 
Μ: Όχι πολύ, την κοπάνισα από τη δουλειά και ήρθα 
Ζ: Α ωραία.. εε τί λες να κάνουµε απόψε; 
 
Με µία γρήγορη κίνηση βάζεις το χαρτί κάτω από ένα πάκο 
βιβλίων και σηκώνεσαι παίρνοντας το αγόρι σου αγκαλιά. 
Ιδιαίτερα ύπουλο εκ µέρους σου όµως δεν είσαι σε θέση να το 
συζητήσετε ακόµα. 
 
Μ: Θέλεις να πάµε βόλτα να µιλήσουµε; 
Ζ: Για ποιο πράγµα; 
Μ: Γενικά! Αισθάνοµαι πως δε σε βλέπω αρκετά τον τελευταίο 
καιρό 
Ζ: Συγνώµη για χτες, ήθελα να έρθω όµως το είχαµε κανονίσει 
µε τις κοπέλες.. 
Μ: Ναι δεν πειράζει.. τί λες, πάµε; 
Ζ: Ναι.. 
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Φυσικά και τον πειράζει. ∆εν τον πίστεψες. Το πλέον λογικό 
ήταν να τον ενοχλήσει που δεν ήσουν εκεί σε µία από τις πιο 
σηµαντικές και σπάνιες στιγµές της ζωής του. Όµως τώρα έγινε. 
Τί να κάνεις.. 
 
@ Θα µπορούσες να αισθανθείς τουλάχιστον λίγες τύψεις  
# Μα αισθάνεται λίγες τύψεις 
$ Γιατί δηλαδή, κάναµε αυτό που θέλαµε, βγήκαµε και 
περάσαµε καλά 
% Πρέπει να απολογηθούµε κιόλας; 
 
@ Μα καλά το παιδί δεν το λυπάστε; Έχει κάνει τα πάντα  
# Κρίµα είναι.. 
$ Τί σηµασία έχει, τα ήθελε και τα έκανε 
% Πρέπει να κοιτάξουµε και λίγο τον εαυτό µας 
 
@ Τί λίγο;;; Τόσα λόγια τόσες υποσχέσεις θα πεταχτούν;;  
# Μη µαλώνετεεεεε 
$ Η ζωή προχωράει, δε θα µείνουµε κάπου που βαριόµαστε! 
% Όταν τα λέγαµε τα εννοούσαµε, τώρα όµως δεν είµαστε 
σίγουροι 
 
@ Καλά µε αυτή τη λογική δεν τελειώνει ποτέ.. 
# Ουάαααααααααα 
$ Όλα τελειώνουν και ξαναρχίζουν για να τελειώσουν ξανά 
% Ωχ άρχισε τις φιλοσοφίες 
 
@ ∆εν πρόκειται να βγάλουµε άκρη  
# ... 
$ Άσε µας 
% ... 
 
Μ: Ζωή µου καλά είσαι; 
Ζ: Εεε ναι.. αφαιρέθηκα λιγάκι.. πού είµαστε; 
Μ: Βουνό, σκέφτηκα ότι χρειαζόµασταν καθαρό αέρα 
Ζ: Μµµ ωραία είναι εδώ 
 
Κάθεστε αγκαλιά, δε µιλάει κανείς. Όλα είναι γαλήνια µαζί του. 
∆εν σε αφήνει να ανησυχείς για τίποτα. Μπορείς να αισθανθείς 
το ενδιαφέρον του να σε γεµίζει. Γιατί να µην είναι αυτό αρκετό; 
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Παλιά θυµάσαι ήσουν τόσο ερωτευµένη που νόµιζες πως δεν 
υπήρχε άλλος στον κόσµο για σένα. Τώρα που ξέρεις πως 
υπάρχει, πρέπει να σε επηρεάσει ή όχι; 
 
Μ: Αύριο είναι ο χορός αποφοίτησης; 
Ζ: Ναι, το βράδυ. Θα έρθεις, έτσι; 
Μ: Φυσικά, το περίµενες τόσο καιρό 
Ζ: Αυτό να το εκλάβω σαν σπόντα; 
Μ: ∆εν το είπα έτσι.. νοµίζω πως σε απασχολούν πολλά 
Ζ: ∆ε φαντάζεσαι.. 
Μ: Θες να συζητήσουµε για κάτι; 
Ζ: Είµαι πολύ κουρασµένη.. θα προτιµούσα απλά να κάτσουµε.. 
 
∆εν είπατε τίποτα. ∆εν έµαθες αν έκανε και αυτός ίδιες σκέψεις, 
αν θα καταλάβαινε, αν µπορούσατε να βρείτε κάποια λύση, 
κάπως να µην πληγωθείτε. Γύρισες σπίτι και κοιµήθηκες. Μια 
νέα εβδοµάδα αρχίζει. 
 
Ξυπνάς. Το κινητό χτυπάει. Μα τί ώρα είναι; Το σηκώνεις. 
 
Ζ: Ποιος.. 
∆: Μπρρ πάντα τόσο τροµακτική είσαι όταν ξυπνάς; 
 
@ Ωχ.. 
# Όχι και τροµακτική 
$ Όρεξη έχεις πρωινιάτικα 
% Μµµ σε ονειρεύτηκα..   
 
Ζ: Όχι και τροµακτική ∆ηµητράκη µου..  
∆: Είπα να πάρω να σου πω καληµέρα 
Ζ: Καλά έκανες... 
∆: Πώς κοιµήθηκες; 
Ζ: Ήσυχα.. στον ύπνο σου µε έβλεπες; 
∆: Ίσως, δε θα σου πω! 
Ζ: Καλά µη µου πεις! 
∆: Τί ώρα θα πάµε απόψε; 
Ζ: Θα έρθω µε το Μιχάλη κατά τις εννιά 
∆: OK θα σε βρω εκεί 
Ζ: Καληµέραα! 
∆: Γεια σου.. 
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Να και κάτι απρόσµενο. Το κακό δεν ήταν το ότι σε ξάφνιασε, 
αλλά οι πεταλούδες που χόρευαν στο στοµάχι σου. Ίσως απλά 
να πεινούσες. Όµως δεν ήταν αυτό.. 
 
@ Τελικά θα αποφασίσεις τί θέλεις;  
# Νυστάζω.. 
$ Είναι πολύ πρωί για ώριµη σκέψη 
% Ναι µωρέ άσε µας ήσυχους 
 
@ Αν θέλεις δικαιολογία βρίσκεις πάντα κάτι  
# Αληθινά νυστάζω 
$ Πώς να µη νυστάζεις µε τόση κραιπάλη 
% Αν δεν περάσουµε τώρα καλά πότε θα το κάνουµε; 
 
@ Θα ήταν καλό να αναλογιζόµαστε και τις συνέπειες..  
# Ζζζζζζ.. 
$ Μη µιλάς! Σουτ! Κοιµόµαστε! 
% Χαχαχαχαχα 
 
Βάζεις µουσική. Θέλεις να πνίξεις τις τρελές σκέψεις σου κάτω 
από το θόρυβο, δε θες να σκέφτεσαι, δε θες να πληγώσεις 
κανέναν.. τί θέλεις.. τί θέλεις... 
 
Όπως είσαι ξαπλωµένη ξανακοιµάσαι. Βλέπεις περίεργα 
όνειρα, σχεδόν τροµακτικά. Πετάγεσαι από τον ενοχλητικό ήχο 
του τηλεφώνου που είχε εισβάλει στον ανάστατο ύπνο σου. Το 
σηκώνεις. 
 
Ζ: Ναι; 
Μ: Μη µου πεις πως κοιµάσαι ακόµα! 
Ζ: Ξύπνησα και ξαναέπεσα. Καλά είσαι; 
Μ: Ναι µια χαρά, τώρα σχόλασα. Τί ώρα να έρθω; 
Ζ: Πήγε κιόλας απόγευµα;; 
Μ: Α καλά.. Να σε αφήσω λίγο να συνέλθεις; 
Ζ: Όχι εντάξει είµαι.. οκτώ θα είµαι έτοιµη 
Μ: Οκτώ σπίτι σου λοιπόν. Καλό ξύπνηµα Ζωούλα, φιλάκια 
Ζ: Φιλάκια.. 
 
Αισθάνεσαι άσχηµα που το µυαλό σου πετάει αλλού, που δε 
µπορείς να του µιλήσεις όπως παλιά, ανοιχτά, εννοώντας κάθε 
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λέξη, ακόµη και την πιο χιλιοειπωµένη. Ίσως όντως να 
χρειάζεσαι µια ανανέωση, όµως αυτή πρέπει να έρθει από 
αλλού ή µήπως υπάρχει ακόµη σωτηρία; Μάλλον πρέπει να 
αρχίσεις να ετοιµάζεσαι. 
 
@ ∆εν έχω τίποτα να βάλω..  
# Πολύ σηµασία δε δίνουµε σε αυτά; 
$ ∆ε θα είχε τόση σηµασία αν δεν ήταν εκεί ο ∆ηµητράκης! 
% Αφού τον έχεις µαγέψει, µην ανησυχείς 
 
@ Για το αγόρι µας ούτε λόγος ε;  
# Ουφ γιατί να τα κάνουµε όλα τόσο πολύπλοκα.. 
$ Το αγόρι µας είναι ωραίο και καλό όµως πέρασαν τέσσερα 
χρόνια 
% Να µην ανανεωθούµε και εµείς λιγάκι; 
 
@ Είναι κρίµα να τον πληγώσουµε έτσι 
# Έχει φερθεί πολύ καλά 
$ ∆ε θα απολογηθούµε σε κανέναν 
% Θα καταλάβει  
 
Ντύθηκες, βάφτηκες, όλα σχεδόν µηχανικά, οι σκέψεις σου 
πετούσαν. Ήρθε η ώρα, κατέβηκες κάτω, σε περίµενε. Ήταν 
πάντα τόσο τρυφερός, τα µάτια του έδειχναν µια ανησυχία, η 
αγκαλιά του όµως ήταν όπως πάντα ζεστή. ∆εν τόλµησες να 
ρωτήσεις τι έχει, φοβόσουν τους ασκούς που µπορούσες να 
ανοίξεις. Φτάσατε. Από µέσα σου ευχόσουν να µην 
συναντηθούν οι δύο άντρες της ζωής σου. Ατύχησες. Μάλλον 
δεν είναι η µέρα σου σήµερα. 
 
Λ: Ζωούλα! 
Ζ: Λιζάκι! Νωρίς νωρίς απόψε; 
Λ: Σε τέτοια συµβάντα είµαστε πρώτοι! 
Τ: Καλησπέρα Μιχάλη 
Μ: Γεια σου Τόνια, πώς είσαι; 
Τ: Πολύ καλά, ενθουσιασµένη θα έλεγα! 
Μ: Λογικό, είναι η βραδιά σας απόψε 
∆: Καλησπέρα 
Ζ: Γεια.. 
Λ: Εσείς έχετε συστηθεί; 
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Μ: Όχι δεν έτυχε 
∆: ∆ηµήτρης 
Μ: Μιχάλης 
 
∆ε µιλάς, προσπαθείς µε δυσκολία να µην κοκκινίσεις, αλλά 
αισθάνεσαι το πρόσωπό σου να ζεσταίνεται.. µάλλον δεν τα 
καταφέρνεις. 
 
@ Τώρα να δω τι θα κάνεις 
# Ζαλίζοµαι.. 
$ ∆εν έχεις κάνει τίποτα κακό! Γιατί κοκκινίζεις; 
% Καλά σου λέει, χαλάρωσε, όλα είναι στο µυαλό σου 
 
Λ: ∆εν πάµε µέσα; Έχει ήδη πολύ κόσµο 
Ζ: Ναι πάµε 
 
Έφυγες σχεδόν τρέχοντας προς τα µέσα, σέρνοντας το αγόρι 
σου για να αποφύγεις περαιτέρω συζητήσεις µεταξύ τους. ∆ε 
σου αρέσει όταν µπλέκουν τόσο τα πράγµατα, το µόνο θετικό 
είναι ότι όντως έχουν µείνει όλα στο µυαλό σου. Ίσως να 
βοηθούσε αν απλά τα έλεγες όλα, ίσως να καταλάβαινε, τόσα 
χρόνια έχετε µάθει πολύ καλά ο ένας τον άλλο, ίσως να 
βρίσκατε λύση, τουλάχιστον θα τα έβγαζες από µέσα σου.. Όχι 
όµως.  
 
Η βραδιά εξελίσσεται ήσυχα, καθώς ο ∆ηµήτρης έχει κάτσει µε 
την παρέα του, µακριά σας. Ο Μιχάλης είναι σιωπηλός, µάλλον 
σκεπτικός. Η συζήτηση µε τις φίλες σου περιλαµβάνει θέµατα 
όπως τί κάνουµε τώρα, πού θα βρούµε δουλειά, αν θα 
πετύχουµε τα όνειρά µας και πως. Μια αλλόκοτη ειρωνεία 
αισθάνεσαι πως σε έχει περικυκλώσει. Χτυπάει το κινητό. 
 
Ζ: Έλα µπαµπά! 
Γ: Καλησπέρα Ζωή, πού γυρνάς; 
Ζ: Εεε είµαι έξω σε ένα χορό µε τις κοπέλες και το Μιχάλη 
Γ: Εκεί είναι ε; Γιατί έχει κλειστό το κινητό του; 
Ζ: ∆ε ξέρω.. τον ψάχνεις; 
Γ: Ναι για φέρ� τον. 
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Ο Μιχάλης σε κοιτάζει µε ένα ύφος παιδιού που πιάστηκε να 
κάνει αταξία. Μάλλον κατάλαβε πως κανείς δε µπορεί να 
ξεφύγει από τον εργοδότη του, ειδικά µε τη σηµερινή 
τεχνολογία.  
 
Μ: Καλησπέρα σας! 
... 
Μ: Μα κοντεύει έντεκα! 
... 
Μ: Μα είµαι µε την κόρη σας.. 
... 
Μ: Μάλιστα... 
 
Έκλεισε. Από το ύφος στα µάτια του κατάλαβες. Ξαφνικά 
αγχώθηκες αν θα γίνει και η δικιά σου ζωή κάποτε έτσι, αν θα 
σε τρέχουν όποια ώρα της ηµέρας θέλουν εκείνοι. Σε 
αγκάλιασε. 
 
Μ: Μωράκι µου ακούστηκε πολύ σοβαρός.. 
Ζ: Τί να σου πω.. δε µπορώ να κάνω κάτι.. πήγαινε.. 
Μ: Θα στο αναπληρώσω.. γύρνα µε τις φίλες σου εντάξει; 
Ζ: Ναι πήγαινε, πες του όµως πως είναι το χειρότερο αφεντικό 
του κόσµου! 
Μ: Αχχ τι τραβάµε κι εµείς! 
 
Φιληθήκατε. Ήταν όµορφα. Γιατί να φύγει.. σου άρεσε που 
ήσουν µαζί του. ∆εν ανησυχούσες για τίποτα..  
 
Ζ: Σ� Αγαπάω.. 
Μ: Κι εγώ Ζωούλα µου.. 
 
Ήθελες να το πεις. Το εννοούσες; Σίγουρα το εννοούσες. Ίσως 
όχι µε την ένταση που είχε παλιά, όµως παρόλα αυτά το 
ενδιαφέρον ήταν εκεί. Η θαλπωρή, η σιγουριά, οι αναµνήσεις, 
όλα όσα είχατε αισθανθεί, ήταν µοναδικά και άξιζαν. ∆ε θα 
µετάνιωνες ποτέ για τίποτα. Έφυγε. 
 
Η νύχτα πέρασε και ο κόσµος άρχισε σιγά-σιγά να διαλύεται. 
Σηκωθήκατε. 
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Ζ: Πάω να χαιρετίσω µισό λεπτό το ∆ηµήτρη 
Τ: Είναι ανάγκη; 
Λ: Πήγαινε, θα είµαστε έξω 
 
Η Λίζα τράβηξε έξω την Τόνια. ∆ε σου άρεσε που είχες σπείρει 
τη διχόνοια στην παρέα σας όµως δεν άντεχες πια να κρύβεις 
τις αµφιβολίες σου, σε είχαν κατακλύσει. Τον πλησίασες. 
 
∆: Φεύγεις από τώρα; 
Ζ: Ε ναι, είπαµε να ξεκουραστούµε επειδή όλο είµαστε έξω.. 
∆: Ναι δεν έχεις άδικο, κάτσε να φύγουµε µαζί 
Ζ: Όχι µη σε πάρω από τους φίλους σου 
∆: Και εµείς τώρα ετοιµαζόµασταν, περίµενε να σε γυρίσω εγώ 
Ζ: Είναι έξω οι φίλες µου.. 
∆: Θα σε πάω εγώ, ευκαιρία να τα πούµε κιόλας 
 
@ Ούτε να το σκέφτεσαι..  
# Ωχ ωχ φύγεεε 
$ Πήγαινε να δεις µήπως καταλήξεις επιτέλους 
% Και όπου σε βγάλει! 
 
Ζ: ∆ε ξέρω... 
∆: ∆ε δαγκώνω µην ανησυχείς. ∆ιώξ� τες και φύγαµε 
Ζ: Μµµ.. καλά θα τα πούµε έξω 
 
Βγαίνεις έξω και πηγαίνεις προς το αυτοκίνητο της Τόνιας. 
Κατεβάζει το τζάµι. 
 
Ζ: ∆ε θα �ρθω µαζί σας, πηγαίνετε σπίτι 
Τ: Και πώς θα γυρίσεις;; 
Λ: Ωωωω Ζωούλα τί έγινε;; 
Τ: ∆εν πιστεύω να εννοείς 
Ζ: Φύγετε, θα τα πούµε αύριο 
Τ: ∆ε σε αφήνω! 
Ζ: Μη µε καταπιέζεις βρε Τόνια, άσε µε λίγο ήσυχη να 
καταλάβω τι θέλω 
Τ: Για το καλό σου στο λέω Ζωή... δε µπορώ να σε αναγκάσω.. 
αν αλλάξεις γνώµη πάρε τηλέφωνο 
Ζ: Εντάξει, καληνύχτα σας 
Λ: Να προσέχετεεεε 
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Το αυτοκίνητο φεύγει. Αισθάνεσαι ήδη τύψεις. Ελπίζεις 
τουλάχιστον να ξεκαθαρίσουν τα πράγµατα µετά το αποψινό. 
Περπατάς προς το ∆ηµήτρη. 
 
∆: Έλα είσαι έτοιµη; 
Ζ: Ναι, πάµε 
 
Προχωράτε προς το πίσω µέρος του parking. Κρατιόσαστε από 
το χέρι σαν µικρά παιδάκια. Αισθάνεσαι µία παράνοµη ευφορία 
να σε γεµίζει καθώς αµφιλεγόµενες σκέψεις για το τι είναι 
σωστό και τι λάθος καταπνίγονται στο µυαλό σου. ∆ε σε νοιάζει 
τίποτα αυτή τη στιγµή. Φτάνετε µπροστά σε µία µηχανή. 
 
∆: Το κράνος σου 
Ζ: Εεε πού είναι το αυτοκίνητο; 
∆: Ήρθα µε τη µηχανή σήµερα, είχε καλό καιρό 
Ζ: Αχ ∆ηµήτρη δεν ξέρω.. 
∆: Μη µου πεις πως σε φοβίζουν οι µηχανές 
Ζ: Με αγχώνουν λίγο ναι.. 
∆: Τί θα κάνεις λοιπόν; 
 
@ Στο είπα πως ήταν κακιά ιδέα!  
# Φοβάµαι! 
$ Έχουµε ξανανέβει σε µηχανή, σιγά 
% Σκέψου πόσο σφικτά µπορείς να τον κρατάς! 
 
Παίρνεις το κράνος, φοράει και αυτός το δικό του και ξεκινάτε. Η 
µηχανή του φαίνεται πολύ επιβλητική και προσεγµένη. Βλέπεις 
ένα νέο πάθος του που δεν σου έχει ξαναδείξει. Σφίγγεσαι 
πάνω του καθώς βγαίνετε στον κεντρικό δρόµο. 
 
Οι προσπάθειες οµιλίας σας καταπνίγονται από τον δυνατό 
αέρα οπότε αποφασίζεις να απολαύσεις τη διαδροµή 
ακουµπώντας στην πλάτη του. Εκείνος µε κάθε ευκαιρία 
προσπαθεί να σου επιδείξει τις ικανότητές του στην οδήγηση. 
Μερικοί άντρες φέρονται πάντα σαν µικρά παιδιά. Το µόνο που 
θέλεις είναι ειλικρίνεια, επικοινωνία και εµπιστοσύνη. Το 
ενδιαφέρον τους. Αρχίζεις να αισθάνεσαι πως είσαι σε τρενάκι 
του τρόµου. Φόβος πληµµυρίζει την καρδιά σου. Πριν 
προλάβεις να πεις οτιδήποτε, χάνει τον έλεγχο της µηχανής και 
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χτυπώντας στα κιγκλιδώµατα, καταλήγετε να κείτεστε στις 
άβολες πέτρες κάποιου λόφου. Πεθαίνεις. Τέλος Παιχνιδιού.  
 
Θέλεις να συνεχίσεις; 
 
>Ναι. 
 
Ανάκτηση τελευταίας επιλογής. 
 
∆: Τί θα κάνεις λοιπόν; 
 
@ Στο είπα πως ήταν κακιά ιδέα!  
# Φοβάµαι! 
$ Έχουµε ξανανέβει σε µηχανή, σιγά 
% Σκέψου πόσο σφικτά µπορείς να τον κρατάς! 
 
Ζ: Ευχαριστώ ∆ηµήτρη όµως άλλαξα γνώµη. Να προσέχεις 
στην επιστροφή εντάξει; 
∆: Είσαι σίγουρη γι� αυτό; 
Ζ: Απόλυτα 
∆: Καληνύχτα λοιπόν 
 
Παίρνεις τηλέφωνο την Τόνια και της λες να γυρίσει. Σε λίγα 
λεπτά είναι πίσω. Με το που φτάνει κατεβαίνει και σε αγκαλιάζει. 
 
Τ: Χαίροµαι που λογικεύτηκες 
Ζ: Συγνώµη αν σε πρόσβαλλα.. 
Τ: Ούτε να το συζητάς Ζωούλα 
 
Γυρίζεις σπίτι και στέλνεις το πιο ερωτικό µήνυµα στον Μιχάλη 
που τώρα επέστρεφε και εκείνος κουρασµένος από τη δουλειά. 
Σίγουρα του έφτιαξες τη νύχτα. Ανυποµονείς να τον δεις την 
επόµενη ηµέρα να µιλήσετε για όλα όσα σε απασχολούσαν 
τόσο καιρό ώστε να µπορέσετε να τα αντιµετωπίσετε και να 
βγείτε πιο δυνατοί και από αυτή τη δοκιµασία. Όλα είναι 
υπέροχα ξανά. Πέφτεις για ύπνο µε µια νότα αισιοδοξίας στην 
καρδιά, ελπίζοντας πως θα δεις τα πιο τέλεια όνειρα. Και 
έζησαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα.. Τέλος Παιχνιδιού. 
 
>Έξοδος.
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Finis est Initium est Finis 
 

 
 
 
Πως αρχίζει ένα παραµύθι 
 

Σε όλους αρέσει να ακούνε παραµύθια, να ξεχνιούνται µέσα 
στις ζωές άλλων, να βλέπουν τις απόψεις τους να δοκιµάζονται 
σε υποθετικά σενάρια, να ελπίζουν για ένα λυτρωτικό τέλος.  
Αυτός είναι ο κόσµος των ονείρων µου. Παράξενες αλληλουχίες 
ασύνδετων αναµνήσεων, γεµάτες µε φως από το υπερπέραν. 

 
Ονειρευτείτε κι εσείς. Ελάτε. 
 
 

 
 

 



manifestation 
 

Πως προκαλείται µία συγκυρία 
 

Ξύπνησα γεµάτος ανυποµονησία για το βράδυ. Η χτεσινή 
πρόβα µου είχε φέρει στο µυαλό ξεχασµένες αναµνήσεις από 
όνειρα που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Ίσως να µην έπρεπε να 
έχω µεγάλες προσδοκίες όµως η ένταση µπορεί να σε 
παρασύρει ακόµη και στις πιο φρούδες ελπίδες. 

 
Πήγα στη δουλειά και συνέχισα τις αναφορές που είχα 

αφήσει στη µέση χτες. Τις τελευταίες δύο ηµέρες είχαν αρχίσει 
να µαζεύονται περισσότερες από ό,τι συνήθως. Η συνεχής 
αύξηση των καταγγελιών µε είχε παραξενέψει. Γενικά σαν χώρα 
δεν είχαµε πολλά ηλεκτρονικά εγκλήµατα, εκτός από ειδικές 
περιπτώσεις όπου οµάδες αποφάσιζαν να περάσουν κάποιο 
µήνυµα. Όφειλα να ενηµερώσω το αφεντικό µου σχετικά µε 
αυτή την παρέκκλιση.  
 

- Κύριε Γεωργίου, έχετε λίγο χρόνο; 
- Πες µου Μιχάλη. 
- Παρατήρησα πως την τελευταία εβδοµάδα έχουν 

αυξηθεί ιδιαίτερα οι καταγγελίες επίθεσης εναντίον 
ιστοσελίδων. 

- Ενδιαφέρον αυτό, έχετε ετοιµάσει τις αναφορές; 
- Όχι ακόµα, σε αυτή τη φάση βρισκόµαστε. 
- Αν όντως έχουµε νέους παίκτες εκεί έξω πρέπει να τους 

εντοπίσουµε πριν να είναι αργά. Τη ∆ευτέρα θέλω 
όλους τους φακέλους στο γραφείο µου για ανάλυση. 

- Μα σήµερα είναι Σάββατο.. 
- Η δουλειά µας δεν κοιτάει αργίες. Αν δεν προλάβετε 

σήµερα ελάτε και αύριο ώστε να έχω µια πλήρη εικόνα 
µε τη νέα εβδοµάδα. 

- Μάλιστα.. 
 
Τί ήθελα και µίλησα.. Αν όµως δεν έλεγα κάτι, τελικά θα 

γυρνούσε εναντίον µου όταν θα το ανακάλυπτε από µόνος του. 
Είχα βρει αυτή τη θέση µετά από παράκληση του γιου του 
αφεντικού και πέτυχα να γίνω το παιδί για όλες τις δουλειές. 
Πήρα µια βαθιά ανάσα και ξεκίνησα να ετοιµάζω τις αναφορές. 
Το βράδυ είχα πολλά απωθηµένα να βγάλω πάνω στα drums.. 
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Πως αγνοείται ένα συµβάν 
 

Ήταν περασµένες δύο. Παρόλη την ένταση, το µυαλό µου 
πετούσε αλλού. Ήθελα να εξιχνιαστεί η υπόθεση µε τον 
µυστηριώδη Plasma όµως σκεφτόµουν όλα όσα ήθελα, αλλά δε 
µπορούσα αυτή τη στιγµή, να κάνω. 
 

Έστειλα µήνυµα στον Αλέξη για να πω κάπου τον πόνο µου. 
«Θυµάσαι τη συζήτησή µας τις προάλλες; ∆ε µου αρέσουν οι 
επιλογές που κάνω..». Με πήρε τηλέφωνο. ∆εν το περίµενα, 
εκείνος συνήθως κοιµόταν νωρίς λόγω δουλειάς. Απάντησα. 
 

- Έλα ρε συ. 
- Πώς και ξύπνιος τέτοια ώρα; 
- Το ξενυχτάµε λιγάκι! 
- Α έχεις παρέα; 
- Εε ναι.. είπαµε να το γιορτάσουµε επειδή πήγε καλά η 

παρουσίαση. Να σου πω, θέλεις να τον πάρω να του πω 
να φύγεις; 

- Όχι άστο δεν πειράζει, θα βρω τη δύναµη να το κάνω 
εγώ.. 

- Βρες τη και πήγαινε κοιµήσου. Η αδερφή µου σε 
χρειάζεται ξεκούραστο! 

- Εντάξει Alex, καλή διασκέδαση. 
- Θα τα πούµε! 

 
Σηκώθηκα και πήγα προς το γραφείο του αφεντικού µου. 

Άνοιξα απαλά την πόρτα για να µην τον ενοχλήσω σε ό,τι έκανε. 
Ήταν τόσο απορροφηµένος στη δουλειά του που δε σήκωσε καν 
το κεφάλι του. 
 

- Κύριε Γεωργίου, µε χρειάζεστε άλλο; 
- Όχι Μιχάλη παιδί µου, θα το αναλάβω εγώ από εδώ και 

πέρα, πήγαινε ξεκουράσου. 
- Είστε σίγουρος; 
- Ναι σε λίγο θα πάµε να βρούµε τον υπεύθυνο, δεν 

υπάρχει τίποτε άλλο να κάνεις εδώ, σε ευχαριστώ. 
- Καληνύχτα σας. 

 
∆εν ήθελα δεύτερη κουβέντα. Πήγα σπίτι µου. Μια µικρή νίκη. 
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Πως έρχεται µία ιδέα 
 

�Έλα Αλέξη!� / �Mike! Πού χάθηκες;� / �Εκεί που χάθηκες και 
εσύ µάλλον χεχε!� / �Άστα κατάλαβα, ο πατέρας µου σε έχει 
τρελάνει, έτσι;� / �Τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος� / �Μην τον 
δικαιολογείς, είναι εργασιοµανής εκ φύσεως!� / �Απλά έχει πάρει τις 
αποφάσεις του� / �Έτσι το λέµε τώρα! Τέλος πάντων, εσύ πώς 
είσαι; Έτοιµος για το Σάββατο;� / �Ναι, λέµε µε το Βασίλη για 
πρόβα την Παρασκευή� / �Θα προσπαθήσω να είµαι εκεί...� / 
�Καταλαβαίνω τι εννοείς και δε ξέρω αν έχουµε δίκιο ή άδικο όταν 
σκεφτόµαστε κατ� αυτό τον τρόπο� / �Όπως είπες και εσύ, σε 
κάποια φάση καλούµαστε να πάρουµε τις αποφάσεις µας... 
προσωπικά δεν ξέρω τι θέλω οπότε ακολουθώ τη λύση µε τα πιο 
χειροπιαστά αποτελέσµατα� / �Όπως και οι περισσότεροι από 
εµάς..� / �Κοίτα, τόσα χρόνια κάναµε τις πλάκες µας, τα ταξίδια µας, 
περάσαµε καλά, δε µετανιώνω γι� αυτά, όµως δε µπορούσαµε να 
είµαστε σε αυτή την έκσταση για πάντα..� / �Χάσαµε την αθωότητά 
µας και απ� ότι φαίνεται χάνουµε και τον εαυτό µας..� / �Το 
παρατηρώ παντού γύρω µου.. επειδή δεν ξέρουµε γιατί 
υπάρχουµε, αναζητούµε το νόηµα στην απόκτηση περιουσίας...� / 
�Σε µερικά χρόνια θα είµαστε τόσο κουρασµένοι που µπορεί να 
σταµατήσουµε να αναπαραγόµαστε κιόλας!� / �Ναι µήπως και 
γλιτώσουµε τις επόµενες γενιές από την κούραση!� / �Χαχαχα οι 
µισοί θα πεθάνουν από την καταπίεση και µετά οι άλλοι µισοί από 
τη βαρεµάρα που δε θα έχουν κανέναν να καταπιέζουν!� / 
�Χαχαχαχα αυτό να το πεις στον πατέρα µου µήπως ξυπνήσει! 
Αλήθεια, τί κάνει η αδερφή µου;� / �Πόσο καιρό έχεις να τη δεις;� / 
�Κάποιες µέρες.. θα περάσω το Σάββατο από το σπίτι� / �Μου 
έδωσες µια ιδέα τώρα..� / �Έλα πες� / �Μαύρη µπλούζα, πίσω 
γράφει �Romantixxx� και µπροστά έχει µια καρδιά που� / �Ω τι 
ροµαντικό!� / �Κάτσε έχει κι άλλο, µια καρδιά που ανοίγει και βγάζει 
λεφτά από µέσα της!� / �∆εν είναι άσχηµη η έµπνευσή σου 
καλλιτέχνη!� / �Ναι θα έλεγα πως εκφράζει άψογα την προσωπική 
µας αλλοτρίωση!� / �Φτιάξε τρεις και θα εµφανιστούµε µε αυτές!� / 
�OK, θα δώσω τη δικιά σου στη Ζωή� / �Έγινε! Πρέπει να κοιµηθώ 
τώρα, αύριο έχω να προωθήσω την ιδέα µου στο αφεντικό� / 
�Εντάξει Alex, ελπίζω να πάνε όλα καλά!� / �Επίσης, µην τον 
αφήνεις να σου παίρνει τον αέρα!� / �Όλοι στο ίδιο κλουβί είµαστε� / 
�Πες το ψέµατα.. άντε bye!� / �Καληνύχτα�. 
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Πως εντείνεται η αγωνία 
 

Παρόλο που γύρισε κουρασµένος από τη δουλειά, δεν 
κατάφερε να κοιµηθεί αρκετά. Είχε πλέον ξηµερώσει όταν 
παράτησε τις προσπάθειες και σηκώθηκε για τον πρωινό καφέ 
του.  

 
Από το µυαλό του περνούσαν ακόµη οι σκέψεις για όλα 

όσα δεν πρόλαβε να πει στην κοπέλα του το προηγούµενο 
βράδυ. Έφτιαχνε συζητήσεις µε πιθανούς διάλογους που θα 
µπορούσαν να εκτυλιχθούν ανάµεσά τους ενώ προσπαθούσε 
να είναι όσο πιο αισιόδοξος γινόταν για την εξέλιξη των 
πραγµάτων. Ήθελε να της µιλήσει. Σκέφτηκε να την πάρει 
τηλέφωνο όµως υπέθεσε πως κοιµόταν ακόµη. ∆εν είχε 
επικοινωνήσει µαζί του από χτες το βράδυ και δεν ήξερε τι να 
υποθέσει. Μήπως ήταν θυµωµένη; Μήπως του κρατούσε 
µούτρα; Έπρεπε να µάθει τι ώρα γύρισε. Πήγε στη δουλειά. 

 
�Καληµέρα κύριε Γεωργίου� / �Μιχάλη δε θα πιστέψεις την 

ιστορία µε τον Plasma και εκτός αυτού, είµαι πολύ κουρασµένος 
για να στη διηγηθώ� / �Εννοείτε πως δεν έχετε κοιµηθεί από 
χτες;;� / �Όχι, τώρα γύρισα από τη FutureLife, είχαµε ραγδαίες 
εξελίξεις� / �Άρα δεν ξέρετε τι ώρα επέστρεψε η Ζωή χτες..� / 
�∆εν έχω ιδέα, θα πάρω στο σπίτι να µάθω�. 

 
Καθώς συζητούσε µε τους συνεργάτες του για τα 

περιστατικά που συνέβησαν αφού πήγε σπίτι χτες, το αφεντικό 
του τον διέκοψε απότοµα έχοντας το πιο τροµαγµένο βλέµµα 
που τον είχε δει ποτέ να παίρνει. �Η γυναίκα µου λέει πως δεν 
έχει γυρίσει και πως νόµιζε ότι ήταν µαζί σου!� / �Μα τί λέτε;; 
Είναι δυνατόν;;� / �∆ε ξέρω Μιχάλη µου, πάρε αµέσως τις φίλες 
της µήπως ξέρουν κάτι�. 

 
Πήρε τηλέφωνο την Τόνια, την κοπέλα που θα γυρνούσε τη 

Ζωή σπίτι. �Μιχάλη τί έγινε;� / �Εσύ πες µου Τόνια, πού είναι η 
Ζωή;� / �Τί εννοείς; ∆εν είναι σπίτι της;� / �Όχι!! Πού την 
άφησες;;� / �Εεε... τί να σου πω τώρα..� / �Τόνια µίλα γιατί θα 
τρελαθώ!� / �Εε... δεν την γύρισα.. εγώ..� / �Πώς γύρισε;� / 
�...Την πήγε σπίτι.. ο ∆ηµήτρης.. το παιδί που γνώρισες..� / �...�. 
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Πως γράφεται ένα ποίηµα 
 

Προχωράς προς την πόρτα. Αισθάνεσαι σα να περπατάς προς 
το στόµα του λύκου. Χτυπάς απαλά µήπως καταφέρεις και δεν 
ακουστείς στα λάθος άτοµα. Ανοίγει εκείνος.. φυσικά.. 
 
Γ: Βρε το Μιχάλη 
Μ: Καλησπέρα κύριε Γεωργίου 
Γ: Τελειώσαµε για σήµερα; 
Μ: Ναι άφησα τους άλλους να ολοκληρώσουν κάτι φακέλους 
υποθέσεων και ήρθα να δω τη Ζωή 
Γ: Σε αυτή την περίπτωση καλά έκανες, δεν τη βλέπω και πολύ 
ευδιάθετη τελευταία. Πέρασε 
Μ: Είναι στο δωµάτιό της; 
Γ: Ναι πήγαινε. Το πρωί που θα ξυπνήσω περιµένω αναλυτική 
αναφορά για τη δουλειά που άφησες στη µέση 
Μ: Βεβαίως, τη θέλετε µέσω e-mail; 
Γ: Στείλ� τη στο κινητό, µην το χρησιµοποιώ µόνο για ξυπνητήρι 
 
Εύκολο ήταν αυτό. Μάλλον τον πέτυχες στις καλές του. Ίσως 
όντως να ανησυχεί για την κόρη του. Αλλάζει λίγο την εικόνα 
του σκληρού εργοδότη που θέλει να σου περνάει στη δουλειά. 
Φτάνεις έξω από το δωµάτιό της. 
 
Ανοίγεις αργά την πόρτα. Την βλέπεις να κοιµάται πάνω στο 
γραφείο ανάµεσα σε στοίβες από βιβλία. Μάλλον θα είναι 
ακόµη κουρασµένη από το χτεσινό ξενύχτι της. Την πλησιάζεις. 
Ένα φιλί για να ξυπνήσει είναι ό,τι πρέπει. Καθώς σκύβεις από 
πάνω της το µάτι σου πέφτει σε ένα χαρτί που έχει κάτω από το 
χέρι της. Τα γράµµατα είναι δικά της.  
 
@ Τί λες να είναι; Ερωτική εξοµολόγηση; 
# Μήπως πρέπει να µας το δείξει µόνη της; 
$ Αν δε στο δείξει όµως; Ίσως να καταλάβεις τι έχει επιτέλους 
% ∆ες το! ∆ες το! 
 
Το σέρνεις µε τρόπο κάτω από το χέρι της. Σκέφτεσαι πως το 
κάνεις για το καλό της. Ίσως να µην είναι τίποτα, µια απλή λίστα 
για ψώνια. Όχι όµως.. το διαβάζεις και το αφήνεις πάλι πάνω 
στο γραφείο. 
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manifestation 
 

Ξέρεις πως οι εικόνες σε λίγο θα φύγουν 
πως δε θα έχουν πια υφή και χρώµα 

θα είναι απλά µια ανάµνηση 
όποτε βλέπεις το πρόσωπό του 

τα καστανά µαλλιά του 
και τότε θα φτιάχνεις δικές σου 

πάλι απ' την αρχή... 
 

Και ξαφνικά θέλεις να ζητήσεις συγνώµη 
για κάθε ξεχασµένη, πλέον, πράξη 
που όµως εσύ ποτέ δε µπόρεσες 
απ' το µυαλό σου να βγάλεις... 
γιατί όλα έχουν σηµασία, 

όταν δε µπορείς να κάνεις τίποτα 
 

Μα δε θυµάµαι ούτε τη µυρωδιά του 
ούτε καν πως ήταν να σε αγγίζει 
και είναι κρίµα που σε λίγο 

θα ξέρω µονάχα πως τον έλεγαν... 
µια ακόµη ανάµνηση 
που δε θα βγάζει νόηµα 

 
Μας ένωσε µια µελωδία 
µια µουσική παράξενη 

και τόσα χρόνια µετά είδαµε 
πόσο µοιάζαµε, πόσο ταιριάζαµε 
κι όµως δε θα µάθουµε ποτέ 

τι θα γινόταν... 
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manifestation 
 

Και αν έπρεπε να βρεθούµε; 
αφού οι συγκυρίες είχαν γίνει 
και εµείς ακολουθήσαµε 
µιλήσαµε, καταλάβαµε, 

γιατί να συνέβη αφού τελικά 
δεν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτα... 

 
Πραγµατικά τροµακτικό 

σε κάνει να ξεχνάς τα άλλα, 
για λίγο, κοιτάς αλλού 

όµως αυτό δεν αλλάζει το παρόν 
το οποίο δεν είναι άσχηµο, 
απλά αναρωτιέσαι... 

 
Γιατί να υπάρχει αυτό το κείµενο; 

απλά για να θυµίζει... 
κάτι ήταν κάποτε εκεί, κάτι υπήρχε 

και αν ποτέ ξανασυµβεί 
µη µε ξεχάσεις... 

τότε δε µπορούσα να κάνω τίποτα 
 

Σκέψου µε για λίγο 
θυµήσου µε για µια στιγµή 
όταν ακούς τη µουσική 
αυτό µονάχα µου αρκεί 
κι εγώ θα κάνω το ίδιο... 

στο τέλος όλα αυτά ήταν απλά 
Αναµνήσεις Μιας Άλλης Ζωής 
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manifestation 
 

Πως χάνεται ο έλεγχος 
 
Παρόλο που φρόντισες να κλείσεις το κινητό σου, κατάφερε και 
σε βρήκε. Προσπαθείς να δώσεις στη φωνή σου µια ειλικρινή 
χροιά, µε την ελπίδα πως θα κατευνάσεις το εκνευρισµένο 
αφεντικό σου ώστε να σε λυπηθεί ώρα που είναι. Σου δίνει το 
τηλέφωνο. 
 
Μ: Καλησπέρα σας! 
Γ: Άστα αυτά και έλα αµέσως τώρα εδώ 
Μ: Μα κοντεύει έντεκα! 
Γ: Είναι επείγον αλλιώς δε θα σε φώναζα τέτοια ώρα 
Μ: Μα είµαι µε την κόρη σας.. 
Γ: Θα γυρίσει µε τις φίλες της µην ανησυχείς, σε περιµένω όσο 
πιο γρήγορα µπορείς 
Μ: Μάλιστα... 
 
Με τις τελευταίες εξελίξεις στο γραφείο το περίµενες πως κάτι 
τέτοιο θα συνέβαινε. Έχεις θυµώσει αλλά οι σκέψεις για 
παραίτηση χτυπούν πάνω στον τοίχο της υποχρέωσης προς 
τον κολλητό σου που σε βοήθησε να βρεις τη θέση. Κοιτάς την 
κοπέλα σου µε ένα λυπηµένο βλέµµα ακούσιας ενοχής. Την 
αγκαλιάζεις. 
 
Προσπαθείς να δικαιολογηθείς. Καταλαβαίνει πως δε φταις 
όµως δείχνει ενοχληµένη από την όλη κατάσταση. Μακάρι να 
µπορούσες να δράσεις διαφορετικά, έκανες τόσες σκέψεις 
απόψε που θέλεις να της πεις, πρέπει να συζητήσετε για όσα 
ξέρεις πως την απασχολούν. Φιλιέστε. Γαλήνη. 
 
Ζ: Σ� Αγαπάω.. 
Μ: Κι εγώ Ζωούλα µου.. 
 
@ Είµαστε άξιοι των επιλογών µας 
# ... 
$ ... 
% ... 
 
Τώρα αυτό γιατί σου ήρθε στο µυαλό; Ελπίζεις πως κάνεις το 
σωστό. Φεύγεις. 
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manifestation 
 

Πως τελειώνει ένα παραµύθι 
 

Στον επίλογο του παραµυθιού δεν έχει σηµασία πόσες 
λέξεις ήταν ή αν είχε πολλές σελίδες. Το µόνο που µετράει είναι 
αν σου άρεσε. Αν όσο κράτησε, έβαλες τα δυνατά σου για να το 
νιώσεις, να απολαύσεις κάθε στιγµή του, να µην αφήσεις καµία 
εικόνα να σε προσπεράσει χωρίς να σε επηρεάσει.. χωρίς να 
γίνει µέρος σου. 

 
Είστε όλοι µοναδικοί. Ξυπνήστε. 
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