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Τ ο νερό. Αυτό είναι το καλύτερο παιχνίδι του. Να 
τσαλαβουτά μέσα στις λακκούβες του δρόμου και 

να νιώθει τις σταγόνες να αντιστέκονται στη βαρύ-
τητα και να εφορμούν από κάτω προς τα πάνω, μια 
βροχή ντροπαλή που κρύβεται στο έδαφος και με 
την κατάλληλη παρότρυνση πηδάει ελάχιστα ψηλά, 
τα σύννεφα μήπως πιάσει, τα σύννεφα που δεν πιά-
νονται. Νιώθει σαν να βγαίνει από τον εαυτό του και 
να γίνεται ό,τι αγγίζει, νιώθει όπως θα ένιωθε ο άνε-
μος που ντύνει το κορμί του, ο άνεμος γίνεται και ο 
εαυτός του παραμένει, όλα είναι, το νερό, ο άνεμος, 
ο γκρίζος ουρανός, ο γκρίζος δρόμος, αλλά όσο και 
αν ανοίγει και μεγαλώνει, εκείνες εκεί, οι πληγές του, 
πάντα εκεί. Όχι οι πληγές οι ψυχικές ή αυτές του 
ποδηλάτου, του ποδοσφαίρου, του κυνηγητού, αλλά 
οι πληγές που κουβαλάνε όλα τα παιδιά που τους 
αρέσει να τσαλαβουτάνε στις λάσπες και στα νερά. 
Πληγές γονιδιακές και ακατανόητες. Όλοι μας κου-
βαλάμε κάτι έτσι κι αλλιώς, κάτι πιο ελαφρύ ή κάτι 
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βαρύτερο, μια πέτρα ή ένα ολοστρόγγυλο πούπουλο, 
της ίδιας πυκνότητας, μα της ποιότητας που ο καθέ-
νας επιλέγει. Σίσυφοι. Μικροί και μεγάλοι. 

Σίσυφος και αυτός. 
Ο Κρος από το Μικρός, γιατί ο Κρος έχει ελάχι-

στα χρόνια πάνω στη γη, αλλά κουβαλά τις ρυτίδες 
του πατέρα, του παππού και του προπάππου του. Ο 
Κρος πάσχει από ένα σπάνιο είδος γεροντομορφι-
σμού, που εκτός από το δέρμα καταδιώκει αλύπητα, 
με ακατανόητο γήρας, και τα εσωτερικά όργανα. Ο 
Κρος είναι μικρός, αλλά θα πεθάνει χωρίς να μεγα-
λώσει στ’ αλήθεια. 

Στα ψέματα, στα αλλότρια ψέματα, εκεί βασίζει 
όλη του τη μικροσκοπική φιλοσοφία, ξέρει ότι είναι 
διαφορετικός, αλλά δεν ξέρει πόσο. Πηγαίνει σε σχο-
λείο με παιδιά που έχουν την ίδια πάθηση και νομίζει 
ότι όλα τα παιδιά είναι σαν κι εκείνον, εκτός από τα 
παιδιά που βλέπει στην τηλεόραση και η μαμά του 
τού έχει πει ότι είναι ηθοποιοί, και τους ηθοποιούς 
τους μακιγιάρουν. 

Στα ψέματα, στα επιλεγμένα ψέματα, εκεί βασίζε-
ται η τηλεόραση, έτσι λέει ο πατέρας του ο Άλας, από 
το Καπιτάλας, ο οποίος έχει λεφτά με ουρά και πιάνο 
με ουρά, αλλά ο Κρος δεν παίζει πιάνο, θα ήθελε να 
μάθει να παίζει άρπα, αλλά δεν νιώθει ακόμα αγγε-
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λούδι, νιώθει ότι κουβαλάει τις αμαρτίες κάποιου άλ-
λου, όχι δικές του, γι’ αυτό βουτάει στα νερά, θέλει 
να βαφτίζεται ξανά και ξανά για να πάει στον Παρά-
δεισο καθαρός. Και ελπίζει και στον Παράδεισο να 
έχει νερά που τρέχουν, που κυλάνε πάνω του και τον 
ξορκίζουν, γιατί αμαρτίες μπορεί να κάνεις παντού, 
έτσι του λέει η μαμά του, η Μένη, από το Κολλημένη. 

Στο σχολείο ο Κρος έχει δύο φιλαράκια, τον Έρος 
(από το Γέρος) και τον Όμα (από το Λίγα Χρόνια 
Σου Μένουν Ακόμα). Ο Έρος είναι από οικογένεια 
που βρίσκει τα χρήματα για το σχολείο του με δυ-
σκολία, φτωχοί άνθρωποι, ο πατέρας του, ο κύριος 
Βος (από το Παλαβός), έτσι τον φωνάζουν οι γείτο-
νες, είναι διανοητικά καθυστερημένος, ή έτσι τουλά-
χιστον λένε οι γείτονες. Ο κύριος Βος δούλευε στη 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και τώρα έχει συ-
νταξιοδοτηθεί, αν και δεν είναι μεγάλος, αλλά ούτε 
και Κρος. Βγήκε στη σύνταξη στα σαράντα πέντε και 
στην ίδια ηλικία μπήκε στο μισθολόγιο της πλήξης, 
ακίνητος, ασάλευτος, να βλέπει το τέλος να έρχεται 
μέσα από έναν τηλεοπτικό δέκτη. Ένα ατύχημα είχε 
ο κύριος Βος, έτσι λένε οι γείτονες, και έφυγε πρόω-
ρα από τη δουλειά, όπως τα παιδιά των εκτρώσεων. 
Μικροπαντρεμένος, από τα δεκαεννιά, το χρυσό των 
λίγων καρατίων και των πολλών γραμματίων λάμπει 
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στο δάχτυλό του και δεν έχει διανοηθεί ποτέ να απα-
τήσει τη γυναίκα του, την κυρία Τζου, από το Πατω-
ματζού, όπως πολύ εύστοχα την αποκαλούν όσοι τη 
βλέπουν γονατιστή να τρίβει τα πατώματά τους. 

Οι γονείς του Όμα μένουν στο ακριβό προάστιο 
της πόλης, αυτοκράτορες, ο κύριος Άντη (εκ του 
Πολιτικάντης) είναι βουλευτής με φιλοαμερικανικές 
ιδέες, γι’ αυτό και τον φωνάζουν «γερουσιαστή» (τι 
ειρωνεία, έστω και λεπτή, αν και ο ίδιος είναι χο-
ντρός), λέει βλακείες στους ανθρώπους και τον ψηφί-
ζουν αντί να τον ξυρίζουν, ειδικά στον πισινό, για να 
τους είναι πιο ευχάριστο να διεισδύσουν στο πνεύμα 
των λόγων του. Τα παίρνει, τα δίνει, τα πολλαπλα-
σιάζει, Χριστός κι αυτός, αλλά χωρίς φτωχούς και 
χωρίς σταυρώσεις. 

Η γυναίκα του η Άκα (από το σύζυγος του Μα-
λάκα) έχει καθαρίσει εντελώς το νεφρό της από τα 
πολυάριθμα τσάγια όπου την καλούν οι υπόλοιπες 
γκιόσες, αργόσχολες, φιλάνθρωπες του κώλου. 

Ο Έρος έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον σιωπής 
αλλά χωρίς σύνδρομα ντροπής, με τον κύριο Βος να 
αφήνει τις λέξεις να κυλούν από το μυαλό του πίσω 
στα βάθη της ψυχής του, στο άνοιγμα της αμυχής 
του, του νοητικού τραυματισμού που τον κατέστησε 
άχρηστο (όπως νομίζει ο ίδιος) και παλαβό (όπως 
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νομίζουν οι γείτονες). Η κυρία Τζου κάνει τα πατώ-
ματα να γυαλίζουν το ένα μετά το άλλο, για να βρει 
χρήματα για τα φάρμακα του μικρομέγαλου γιου της, 
δεν προλαβαίνει να δει τα χρόνια να περνάνε παρά 
μόνο καθώς παρατηρεί τον εαυτό της στο αστραφτε-
ρό δάπεδο πεσμένη στα τέσσερα, έτσι όπως ποτέ 
δεν την έβαζε ο άντρας της από σεβασμό, κι εκείνη 
ένιωθε ερεθισμό κάθε φορά που τα γόνατά της άγγι-
ζαν κάτι σκληρό, ήθελε να είναι γυναίκα και όχι απλά 
η κυρία Τζου. 

Η κυρία Άκα, από την άλλη, ένιωθε γυναίκα όσο 
της απευθύνονταν με θαυμασμό άλλες γυναίκες για 
τα καινούργια της σκουλαρίκια στο σχήμα (και στο 
μέγεθος) χρυσού μετεωρίτη που, δυστυχώς, δεν κα-
τέληξε στο αδειανό κεφάλι της. Η κυρία Άκα δεν κά-
νει έρωτα με τον άντρα της αλλά με κηπουρούς και 
οικοδόμους όσο το δυνατόν πιο μπρουτάλ και άσχη-
μους, καθότι ο επίσης άσχημος άντρας της είναι 
ταυτόχρονα διάσημος και δεν έχει χρόνο για τέτοια. 
Για να πούμε βέβαια όλη την αλήθεια, ο κύριος Άντη 
είναι ομοφυλόφιλος και βολεύεται με διάφορα αντι-
κείμενα από το σετ γραφείου του, γι’ αυτό αν σας 
δώσει τον Mont Blanc του να υπογράψετε κάποιο 
έγγραφο, αρνηθείτε ευγενικά.

Η οικογένεια του Κρος, όσον αφορά στα σεξου-
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αλικά, έχει άλλη θεώρηση. Ο κύριος Άλας νοικιάζει 
γυναίκες γιατί υποστηρίζει ότι το χρήμα πρέπει να 
κινείται (μέσα-έξω, μέσα-έξω). Εκτός από το αγο-
ραίο του πράγματος, υπάρχει και κάτι λιγότερο ευτε-
λές πίσω από αυτούς τους υπέροχους πισινούς από 
την Ουκρανία: η κυρία Μένη κάνει έρωτα με τον 
άντρα της μια φορά τον μήνα, ιεραποστολικά, χωρίς 
να βγάζει άχνα, με καύλα που η ίδια αρνείται, και 
προτιμά να κρατά στο μυαλό της όταν στα μουλωχτά 
γλείφεται με τη Ναόμι Κάμπελ.

Οι τρεις φίλοι, που είναι στα εννιά και φορούν 
αντιγηραντικές κρέμες, είναι τρία κανονικά παιδιά, 
αν εξαιρέσεις ότι εκ πρώτης όψεως δεν έπρεπε να 
πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο, αλλά σε κάποιο 
δημοτικό ίδρυμα ηλικιωμένων που αναλαμβάνει να 
εξευτελίσει τις τελικές ικμάδες ζωής αυτών των ανή-
μπορων σωματικά και καταβεβλημένων συναισθημα-
τικά ανθρώπων. 

Αλλά, έτσι κι αλλιώς, η συμπεριφορά των εικοσι-
πεντάχρονων σφριγηλών δασκάλων απέναντι σε νή-
πια που μοιάζουν γέροι (ή και το αντίστροφο) καλύ-
πτει πίσω από μια μάσκα ευγένειας την αγανάκτησή 
τους που διδάσκουν σε παιδιά σαν κι αυτά και όχι σε 
παιδιά σαν τα άλλα, που μακιγιάρονται. Και τα παι-
διά είναι πάντα παιδιά, ακόμη κι αν μοιάζουν με τους 
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γέρους από το Μάπετ σόου, και καταλαβαίνουν για-
τί έχουν ένστικτο, γιατί, σε αντίθεση με τους γέρους 
που μοιάζουν γέροι γιατί είναι γέροι, έχουν απίστευ-
τα ισχυρό συναισθηματικό ραντάρ και δεν τους ξε-
φεύγει κανένα ίχνος αποτροπιασμού μεταμφιεσμένο 
σε στελθ αγάπης και κατανόησης, ακόμη κι αν αυτό 
πετάει χαμηλά, ύπουλα και αθόρυβα. 

Όλοι γερνάνε και πεθαίνουν ή πεθαίνουν χωρίς να 
προλάβουν να γεράσουν. Αλλά κάνουν έναν κύκλο. 

Αυτά τα παιδιά γερνάνε και πεθαίνουν πριν καλά 
καλά αντιληφθούν την έννοια της σεξουαλικότητας, 
τη χαρά της οδήγησης, την ίδια την έννοια του θα-
νάτου. Αλλά το χειρότερο δεν είναι ότι πεθαίνουν 
πριν τα γνωρίσουν, αλλά ότι γερνάνε χωρίς ποτέ να 
προλάβουν να τα συναντήσουν, γέροι-παρθένοι, χω-
ρίς δίπλωμα οδήγησης, χωρίς δόντια (αλλά όχι επει-
δή περιμένουν να βγάλουν καινούργια), γέροι που 
δεν πρόλαβαν να γίνουν έφηβοι. Όμως όλα αυτά τα 
ανόητα που συζητάμε αφορούν εσάς κι εμένα, έναν 
εξωτερικό παρατηρητή που είναι σε μόνιμη σύνδεση 
με τα γεννητικά του όργανα (μόνος ή με παρέα, αν 
και συνήθως είναι το ίδιο) και βρίζει τον μπροστινό 
του στο φανάρι γιατί άργησε ένα κλάσμα του δευ-
τερολέπτου παραπάνω από το δικό του προσωπικά 
επιτρεπτό. 
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Ο Κρος, ο Έρος και ο Όμα είναι παιδιά όπως όλα 
τα άλλα. Θα ζήσουν λιγότερο, αλλά ποιος είπε ότι η 
ζωή, αν δεν τη ζεις με όλη σου τη δύναμη, έχει ση-
μασία πόσα χρόνια θα κρατήσει; Η συνειδητοποίηση 
της σεξουαλικότητας σέρνει στο άρμα της την προ-
δοσία, τη ζήλια, το ψέμα. Η οδήγηση, αυτή καθαυ-
τή η έννοια, μεγεθύνει τις ικανότητές σου, σου γεννά 
επιθυμίες για κάτι καλύτερο, γρηγορότερο, ακριβό- 
τερο, σε κάνει ιδιοκτήτη, εγωιστή, όπως ακριβώς και 
ο έρωτας, και αυτό φέρνει επίσης στο πορτ μπαγκάζ 
προδοσία, ζήλια και ψέμα. Απλώς, τη στιγμή που ο κι-
νητήρας μπαίνει στο τούρμπο, τα αφήνουμε όλα πίσω 
μας με μεγάλη ταχύτητα, τυφλοί και ερωτευμένοι. 

Σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε. Να κατακτήσουμε 
αυτό το μουνί, να καβαλήσουμε εκείνο τον πούτσο, 
σε όλα τα είδη και τα μεγέθη που υπάρχουν αυτά, 
σε μορφές οικονομικής διείσδυσης ή φαλλόσχημων 
βραβείων, σκεφτόμαστε το αμέσως μετά και δεν 
μπορούμε να ζήσουμε το τώρα αμέσως. 
Σκεφτόμαστε. 
Δεν ζούμε.

Τα τρία παιδιά δεν βγαίνουν έξω να παίξουν, οι 
γονείς τους φοβούνται ότι αν βρεθούν δίπλα σε άλλα 
παιδιά, αυτά που θα γεράσουν και θα πεθάνουν την 
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ώρα που έχουμε συνηθίσει να λέμε σωστή, αυτά τα 
παιδιά με το μαλακό δέρμα θα εκτοξεύσουν παιδι-
κά βέλη (σκληρά και φλογερά δηλαδή) εναντίον των 
κουρασμένων από τον εσωτερικό χρόνο εννιάχρονών 
τους. Πόσο ακόμη να πληγωθούν αυτοί οι μικροί 
ήρωες, αυτοί που είδαν τη ζωή από την ανάποδη 
πριν ακόμα τη δουν από την καλή; 

Αλλά γιατί τόσος φόβος για το διαφορετικό; Γιατί 
πρέπει να σκοτώνουμε οτιδήποτε δεν μας μοιάζει, 
ποιο κοινωνικό φίλτρο μας κάνει να θεωρούμε εαυ-
τούς ανώτερους από άλλα πλάσματα, ακόμη και της 
ίδιας συνομοταξίας με μας;

Μια σκατοζωή έχουμε, βρωμάει και ζέχνει, κι 
εμείς φοβόμαστε να μην τη διαταράξει κανείς, ποιος 
είναι αυτός ο ενοχλητικός που χτυπά την πόρτα την 
ώρα που χέζουμε διαβάζοντας αθλητικά sites, όλα 
δικά μου είναι, το φαγητό μου που έγινε σκατά και 
πήγε στο έντερό μου, η μπίρα μου που έγινε κιτρι-
νωπά ούρα, κατουράω και χέζω μόνος, αλλά όταν 
αυτός ο ενοχλητικός μου χτυπήσει την πόρτα, λέω 
«άλλος» γιατί δεν είμαι εγώ, εγώ δεν χέζω και δεν 
κατουράω ποτέ, αν είμαι γυναίκα δεν κλάνω κιόλας, 
αλλά η μυρωδιά και τα κολλημένα περιττώματα στο 
χαρτί υγείας που κοιτάζω κάθε φορά με περιέργεια 
είναι λιγότερο αηδιαστικά από αυτόν που είναι «άλ-
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λος» από εμένα, αυτόν που δεν μου μοιάζει και μου 
μοιάζει τόσο σιχαμερό ότι χέζει και κατουράει στην 
πολυαγαπημένη μου λεκάνη.

Εμείς λοιπόν, στριμωγμένοι στο WC μας, αισθα-
νόμαστε ασφαλείς, κλειδωνόμαστε και φτιάχνουμε 
κοινωνίες από «άλλους» για να αισθανόμαστε προ-
στατευμένοι – γέρος, άσχημος, χοντρός, φτωχός, 
ομοφυλόφιλος, μετανάστης, ρακένδυτος, ρακοσυλ-
λέκτης, ερημίτης, άστεγος, τρελός(;?), διαφορετικός, 
άλλος, Κρος, Έρος και Όμα, μείνετε σπίτι και μην 
κοιτάτε έξω, μπορεί να σοκαριστείτε από αυτό που 
θα δείτε, όχι τόσο από τη μυγιάγγιχτη ομοιομορφία, 
όσο από το κακιασμένο βλέμμα της, τόσο βάναυσο 
που μπαίνει στην ψυχή σας σχίζοντας τα τοιχώματά 
της, σπόρος του κακού που γεννά τσουκνίδες εχθρό-
τητας, στην αρχή ήταν οι άλλοι κλεισμένοι στην του-
αλέτα τους κι εσείς απλώς χτυπήσατε, παντού ήταν 
«άλλος», καμιά πόρτα ξεκλείδωτη, καμιά πόρτα ανοι-
χτή, κανένα δωμάτιο ελεύθερο, έτσι φτιάξατε κι εσείς 
έναν δικό σας χώρο, μια χέστρα με παιδικά σχέδια 
και γερασμένα πρόσωπα, εσείς είστε φυσιολογικοί, 
μόνο που εσάς δεν σας χτυπά κανείς την πόρτα, όλοι 
σιχαίνονται, γιατί κι εσείς θα πείτε «άλλος», και οι 
όμορφοι, οι ομοιόμορφοι, θα γελάσουν σε βάρος σας, 
γιατί εσείς χέζετε σκατά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι
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οι ευκολοζώητοι
οι δυσκολογέραστοι
χέζουν μύρο και χρυσό.

Από τους τρεις, ο Έρος είναι ο πιο λιγομίλητος. 
Μετράει τις λέξεις σαν πολύτιμα κέρματα, όπως ο 
πατέρας του, και δεν τα βγάζει άσκοπα από τον κου-
μπαρά του. Ο Όμα μιλάει πολύ, αλλά απλώς κάνει 
υποθέσεις για το μέλλον, σκέφτεται πώς θα φτιάξει 
γεφύρια στους ωκεανούς και τσιρότα για τις ψυχές, 
και μιλά μόνο για τα γεφύρια και τα τσιρότα. 

Ο πιο μόνος από όλους είναι ο Όμα, ο μπαμπάς 
του περιοδεύει συνεχώς, μιλάει για καλύτερη ζωή 
χωρίς να σκέφτεται τι σημαίνει χειρότερη, μια και 
ο γιος του για κείνον δεν υπάρχει, τον έχει αφήσει 
στη γυναίκα του, που τον έχει αφήσει στη μοίρα του. 
Όταν το δέρμα του Όμα άρχισε να γερνάει, η κυρία 
Άκα δεν θέλησε να ξαναβάλει το χέρι της επάνω του, 
λες και θα ρουφούσε ρυτίδες, γριά μέσα της, νεκρή, 
ένιωθε την αλήθεια ίσως, πορτρέτο του Ντόριαν 
Γκρέι ο γιος της, κι εκείνη να προτιμάει τους καθρέ-
φτες που, όπως όλοι ξέρουμε, δεν αντικατοπτρίζουν 
αλλά προβάλλουν. 

Ο Κρος πάλι έχει να διασχίσει την απόσταση με-
ταξύ ενός ξεκλείδωτου ασύδοτου όπως ο κύριος Άλας 
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και μιας συμπλεγματικής διπλοκλειδωμένης όπως η 
κυρία Μένη, έχει έναν πατέρα που είναι μονίμως σε 
τροχιά γύρω από τον εαυτό του και θέλει να χαρίσει 
στον γιο του όλα τα διαστημικά σκουπίδια που συνα-
ντά, ενώ η μητέρα του κρατά κλειδιά και λουκέτα για 
όλα τα μέλη του σώματος αλλά και του πνεύματος, 
ο Κρος πατάει με το ένα πόδι στο διάστημα και με 
το άλλο στις λασπωμένες κατοικίες των σκουληκιών, 
γη όμως, σαν απελπισμένος θαλασσοπόρος του 15ου 
αιώνα, δεν βρίσκει πουθενά. 

Και οι τρεις όμως καταφέρνουν και αναπτύσσουν 
κώδικες επικοινωνίας. Ακόμη κι αν οι λέξεις είναι 
νεκρές από τη μήτρα, βρίσκουν άκρη, πρόσβαση, 
τα βλέμματα, τα αίματα, οι θυμοί, οι εκφράσεις και, 
πάνω από όλα, το αποτέλεσμα όλων, οι ρυτίδες, που 
δεν είναι αυτές που είδες, είναι άλλες, αυτές που τους 
έχουν φορτώσει τα γερασμένα μυαλά διπλανών, ορ-
μητικών ποταπών που ξεχειλίζουν από αδιάλλακτη 
οργή, εχθρών της διαφορετικότητας, δασκάλων, γο-
νέων και κηδεμόνων, που φοβούνται μήπως κολλή-
σουν «γηρατειά», μήπως κολλήσουν «ανθρωπιά» και 
τους τύχει να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, φοβι-
σμένοι και οργισμένοι, γιατί είναι πάντα μόνοι, ούτε 
ο εαυτός τους δεν τους ανέχεται, άνθρωποι προκάτ, 
ξέρουν όσα έμαθαν και όχι όσα έψαξαν, γιατί αν το 
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έψαχναν μέσα τους δεν θα εχθρεύονταν κανέναν, 
αντίθετα, θα τον αποζητούσαν, όπως τα αντίθετα 
που έλκονται, γιατί είναι πόλοι του ίδιου μαγνήτη, 
γι’ αυτό και δεν διαφέρουν όσο νομίζουμε, ίδιοι είμα-
στε όλοι στο βάθος, ταιριαστοί και ας θροΐζουμε σε 
κλαδιά διαφορετικά. 

Ο Κρος, ο Έρος και ο Όμα είναι οι τρεις σωματο-
φύλακες των χαμένων ψυχών μας, των ψεύτικων επι-
θυμιών μας, της κενής οπότε σαφέστατα ελάχιστης 
ζωής μας, γιατί όλοι πεθαίνουμε, αλλά ευτυχισμένοι 
είμαστε όσοι πεθαίνουμε όπως γεννιόμαστε, παιδιά 
δηλαδή, γιατί κύκλος είναι, όλα γυρίζουν, όλα σφυρί-
ζουν, όχι από αδιαφορία αλλά από θαυμασμό, για να 
σε προκαλέσουν, κι εσύ αδιαφορείς γιατί σκέφτεσαι 
τον εαυτό σου, σαν φυλαχτό κρατάς το εγώ σου και 
σκοτώνεις το εμείς, και όσο κι αν ματώνεις, δεν στα-
ματάς, γιατί φοβάσαι ότι θα γεράσεις, ότι θα πεθά-
νεις, ότι θα είσαι δεύτερος, ενώ είσαι ελεύθερος και 
δεν το ξέρεις, ανόητε, δεν έχεις ρυτίδες, αλλά έχεις 
γεροντική άνοια στο μυελό των οστών, το κορμί σου 
δεν θυμάται τίποτα, γιατί δεν ζούσε για να ζει, για να 
απολαμβάνει, αλλά για να λαμβάνει και να υπολογί-
ζει τη γνώμη των άλλων, των «άλλων», αλλά κι εγώ 
με ποιο δικαίωμα μιλάω, είμαι απλώς ένας εξωτερι-
κός παρατηρητής, με πρόσωπο χαραγμένο από τον 
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χρόνο, παλιώνω, λιώνω, τελειώνω και δεν φτάνω σε 
οργασμό, γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό που με καυλώ-
νει, γιατί είμαι άντρας, είμαι η λάμψη μιας χάντρας, 
τα τούβλα μιας μάντρας, δεν είμαι τίποτα, ενώ θα 
έπρεπε να είμαι ο Κρος, ο Όμα, ο Έρος ή έστω ο 
Ντ’ Άρτανιάν της υπόληψής μου. 

Δεν υπάρχει παράδεισος, ούτε άγγελοι με φτερά 
και πούπουλα. Υπάρχουν όμως μορφές ενέργειας 
σε μια άλλη, διπλανή διάσταση, αλλά ταυτόχρονα 
τόσο μακρινή, που στ’ αλήθεια δεν συνορεύει καθό-
λου με αυτή στην οποία εμείς προσποιούμαστε πως 
είμαστε μοναδικοί και συμπαντικά γαμάτοι, εκτός 
από πολύ σπάνιες περιπτώσεις δικής μας διαύγειας 
κατά την οποία ανοίγουν μικρές πόρτες προς αυτό 
το άγνωστο μέρος, και ακόμη και αν δεν βλέπεις τί-
ποτα, νιώθεις αυτά που παράγει ο νους, όχι δηλα-
δή το μυαλό σου, αλλά το συμπαντικό σου κανάλι 
προς το υπερπέραν. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από 
εμάς δεν έχουμε να πληρώσουμε τη συνδρομή για το 
συγκεκριμένο κανάλι, κι έτσι στεκόμαστε αποχαυ-
νωμένοι στους δέκτες και στους πομπούς που μας  
αξίζουν. 

Στο πρόγραμμα λοιπόν του συγκεκριμένου κανα-
λιού υπάρχουν μεταξύ άλλων πέντε μορφές ενέργειας 
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(και μία ακόμη που αχνοφαίνεται) μικρομέγαλες και 
συνηθισμενοπαράξενες, αλλά εμείς θα ασχοληθούμε 
με τις τρεις τώρα, και τις άλλες μετά, όλα με τη σειρά 
τους. Οι μορφές ενέργειας δεν έχουν ονόματα, γιατί 
τι όνομα να δώσεις στο φως, τις λάμπες τις λες βιδω-
τές ή μπαγιονέτ, αλλά το φως δεν έχει όνομα, είναι 
έννοια, όπως κι αυτές οι μορφές ενέργειας. Οπότε 
ας τις ονομάσουμε κωδικά Σταρ 1, Σταρ 2 και Σταρ 
3, μια και δουλεύουν σε ένα μεγάλο κανάλι και κά-
νουν εκπομπή. 

Ο Σταρ 1 είναι ο Νο 1 γιατί έτσι ονομάζεται, γιατί 
έτσι τον λέω εγώ, γιατί στις ενέργειες δεν υπάρχει 
πρώτος και δεύτερος, όπως στα ποτάμια δεν υπάρχει 
ρεύμα πιο έξυπνο ή πιο όμορφο, ο Σταρ 1 λάμπει 
σαν τη λάμψη, όχι του εμμονικού με τις λεπτομέρειες 
Κιούμπρικ, ούτε του εμμονικού με τις επαναλήψεις 
Φώσκολου, γεννήθηκε πρωταγωνιστής και ας υπήρ-
χε από πάντα, οπότε ο θάνατος και η γέννηση μάλ-
λον είναι ένα και το αυτό. 

Ο Σταρ 2 αστράφτει όπως τα φλας που διακό-
πτουν την απατηλή κυριαρχία του παραπλανημένου 
σκοταδιού, μόνο που εκείνος δεν κάνει διακοπές για-
τί δεν προβλέπονται από το συμβόλαιό του, υπάρχει 
ακατάπαυστα, λάμπει αγόγγυστα και χωρίς να πα-
ραπονιέται.
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Ο Σταρ 3, από την άλλη, είναι το ίδιο εκτυφλωτι-
κός με τους προηγούμενους, όμως δεν το κάνει θέμα, 
γιατί μέσα στο απόλυτο φως η λάμψη είναι παντού κι 
εσύ είσαι αυτόφωτος και ετερόφωτος συνάμα, αλλά 
δεν μπορείς να πας για ύπνο, δεν νυστάζεις άλλωστε, 
και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού είναι πληρωμένος 
και το φως δεν παύει ποτέ. 

Αυτοί οι τρεις (τέσσερις, πέντε, ίσως και έξι, αν 
παρατηρήσουμε καλά) δεν ξεχωρίζουν μέσα στο φως 
για όλους εμάς που νομίζουμε ότι το φως το στέλ-
νει ο ήλιος, αλλά ξεχωρίζουν για όλους τους άλλους 
που ξέρουν ότι το φως το στέλνει ο άνθρωπος. Οι 
Σταρ 1, Σταρ 2 και Σταρ 3 (4, 5 ίσως και 6) είναι εκεί, 
γνήσιοι σταρ, ξεχωριστοενωμένοι, διαφορετικοΐδιοι, 
παλιοκαινούργιοι, αυτοί οι τρεις (τέσσερις, πέντε, έξι 
για λίγο και πάλι πέντε) Σταρ είναι μικρομέγαλοι, δεν 
μιλούν γιατί δεν χρειάζεται και δεν πετάνε γιατί δεν 
περπατούν, σας φαίνονται γνωστοί γιατί σας μοιά-
ζουν, και ξένοι γιατί σας φαίνονται απόμακροι, όποιοι 
κι αν είστε, είστε κι εκείνοι κι ας μην το παραδέχεστε. 

Αλλά ας αφήσουμε εσάς κι εμένα, ας αφήσουμε 
το χώμα, να πιάσουμε τον ουρανό, γιατί πιάνεται 
τελικά ο ουρανός, αγαπημένε μου Κρος, δεν είναι 
ψηλά, είναι παντού, στα κενά, στα μηδαμινά, στα με- 
γάλα, στη στάλα της βροχής, στα καινούργια όρια 
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της αντοχής,
στον Σταρ 1
στον Σταρ 2
στον Σταρ 3
αυτοί οι τρεις (τέσσερις, πέντε και κάτι ακόμη που 
ίσα που διακρίνεται, οπότε ας μείνουμε στους πέντε 
και βλέπουμε), που είναι ένας και κανένας, παίζουν 
σαν παιδιά που εκτιμούν το παιχνίδι χωρίς κανένα 
βαρίδι φτιαγμένο από σκέψεις, και παίζουν και χο-
ρεύουν και χωνεύουν χωρίς να τρώνε, μεθάνε χωρίς 
να πίνουν και πίνουν χωρίς να μεθάνε. Αυτοί οι τρεις 
(τέσσερις, πέντε, ένας και κανένας) παίρνουν ενέρ-
γεια από το φως (το δικό τους, του ανθρώπου, όχι 
το δικό μας, της ΔΕΗ) και το εκσφενδονίζουν ο ένας 
στον άλλο, παράξενο πράγμα, δυσνόητο, ας πούμε 
ότι κολυμπούν στα βάθη ενός αντεστραμμένου ωκε-
ανού ενέργειας, μιας ουράνιας θάλασσας, ωκεανοί κι 
αυτοί, και ρίχνουν σταγόνες του ωκεανού που τους 
γέννησε στον διπλανό τους. 

Δεν αλλάζει κάτι, θα πείτε. Νομίζετε, αλλά οι 
Σταρ είναι ιδιότροποι ως γνωστόν και έτσι διασκε-
δάζουν, τι να κάνουμε τώρα, και αν το σκεφτείτε λι-
γάκι, τίποτα ποτέ δεν αλλάζει, τα κινητά μικραίνουν 
καθώς γίνονται κομμάτι του στιλ μας ή μεγαλώνουν 
καθώς γίνονται κομμάτι της ζωής μας (ή θα γίνουν 
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μικροσκοπικά και θα μπουν στο δέρμα ή στο μάτι 
μας για να γίνουν κομμάτι του σώματος ή της μνήμης 
μας), τα αυτοκίνητα γίνονται πιο γρήγορα και ολοένα 
και πιο αυτόνομα, τα μακρινά ταξίδια στο διάστημα 
εφικτά, αλλά εμείς σε τι αλλάξαμε από τη μέρα που 
αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι αυτοί οι πίθηκοι 
με τους οποίους μέχρι τότε συμπορευόμασταν είναι 
μεν συγγενείς μας, αλλά καλό είναι να αραιώσουμε 
τα καλέσματα σε οικογενειακά τραπέζια;

Γεννιόμαστε, ζούμε, πεθαίνουμε, φτιάχνουμε θε-
ούς, φτιάχνουμε και δαίμονες, ψάχνουμε αφορμή 
να τσακωθούμε, να πολεμήσουμε, να σκοτώσουμε, 
έχουμε «εγώ» κι ας λέμε «άλλος», καυλώνουμε, πο-
θούμε, ίσως και να αγαπάμε, ντρεπόμαστε όταν αυ-
τοϊκανοποιούμαστε, αλλά μετά μεγαλώνουμε και μας 
μαθαίνουν να το κάνουμε μπροστά σε κόσμο, μικροί 
είμαστε, τόσοι δα, δυστυχώς όμως όχι όπως τα παι-
διά, και μικραίνουμε διαρκώς, γινόμαστε ολοένα και 
πιο έξυπνοι αλλά ολοένα και λιγότερο σοφοί, ομφα-
λοσκοπικά πλάσματα που δεν μπορούν να δουν πέρα 
από τη μύτη τους γιατί τους κόβει τη θέα το smart- 
phone και όλα όσα είναι απεριόριστα, ο ελεύθερος 
χώρος, ο ελεύθερος χρόνος, ο νους μας, οι απαιτή-
σεις μας, οι αναζητήσεις μας, οι ορίζοντές μας μι-
κραίνουν για να χωρέσουν στην οθόνη ενός tablet. 


