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Είπαμε ψέματα πολλά 

Είπαμε ψέματα πολλά 
ας πούμε και μι’ αλήθεια: 
Φορτώσαμε ένα βάτραχο 
εννιά κιλά ρεβίθια. 

(παιδικό τραγούδι) 

Όταν ήταν να γεννηθώ, με έστειλε η νοσοκόμα να 
της αγοράσω πάνες-βρακάκια και δύο αυγά. Μου έδω-
σε ένα εκατομμύριο ευρώ και μου είπε να μην της φέρω 
τα ρέστα. Μου είπε να προσέχω και να προτιμώ τον 
δρόμο από το πεζοδρόμιο μη με χτυπήσει κανένας άν-
θρωπος, αγέννητο παιδί πράμα. 

Βγήκα, λοιπόν, στον δρόμο, βρήκα ένα μαγαζί και 
πήρα δύο αυγά – όμως πεινούσα. Έσπασα το ένα αυγό 
με ένα κουτάλι τεράστιο. Ξαφνικά, το κουτάλι γλίστρη-
σε από τα χέρια μου και έπεσε μέσα στο αυγό. Έψαξα 
εξονυχιστικά. Το κουτάλι δεν φαινόταν πουθενά. Δεν 
είχα άλλη επιλογή. Μπήκα μέσα στο αυγό. Και τότε 
βρέθηκα σε μια μεγάλη πολιτεία. Τι σπίτια! Τι αυτο-
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κίνητα! Τι μηχανάκια! Τι ποδήλατα! Τι πατίνια! Αλλά 
και πάρα πολλά έντομα. Μύγες σε έντονο μαύρο. Κα-
τσαρίδες σε μπλε ελεκτρίκ. Χρυσόμυγες λαμέ και μπά-
μπουρες σε χρώμα ανοιχτό καφετί. 

Εκεί που περπατούσα αμέριμνος πατώντας τα εκα-
τομμύρια μυρμήγκια και άκουγα τον χαρακτηριστικό 
ήχο που βγάζουν όταν τα λιώνεις, είδα μπροστά μου 
ένα κουνούπι. Το τσίμπησα κι εκείνο άρχισε να ξύνε-
ται μέχρι που μάτωσε. Το αίμα κύλησε κι έφτασε γύρω 
από τα πόδια μου. Γλίστρησα κι έπεσα με τα μούτρα. 
Το αίμα είχε σχηματίσει λίμνη, θάλασσα και λιμνοθά-
λασσα μαζί. Σηκώθηκα κι ήμουν γεμάτος αίματα σαν 
φονιάς. Εκείνη την ώρα, καμιά δεκαριά μπάτσοι-γου-
ρούνια-δολοφόνοι, με είδαν. Ένας Αρτέμης Μάτσας 
φώναξε: «Αυτός είναι. Πιάστε τον!» Βάλθηκα να τρέχω 
με όλη μου τη δύναμη. Οι διώκτες μου άρχισαν να πυ-
ροβολούν. Οι σφαίρες σφύριζαν δίπλα μου τόσο δυνα-
τά που άρπαξα μία και της είπα: «Σκάσε, ευλογημένη!» 
Ξαφνικά, έχασα την ισορροπία μου και μου ήρθε ο ου-
ρανός σφοντύλι. 

Όταν συνήλθα, βρισκόμουν στην αγκαλιά της μάνας 
μου και έκλαιγα γοερά. Η νοσοκόμα μού πρόφτασε τα 
μαντάτα. Είχα γεννηθεί, τελικά. Είχα κλάψει και είχα 
κατουρήσει για πρώτη φορά τα χέρια που με κράταγαν. 
Αμέσως ανασηκώθηκα και κοίταξα τη νοσοκόμα με ένα 
βλοσυρό ύφος. Με γέννησαν! Δεν θα ’πρεπε πρώτα να 
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με ρωτήσουν; Τι αγένεια κι αυτή. Μάλλον κάτι ήθελαν 
να κερδίσουν με τη γέννησή μου, αλλά αυτό θα το μά-
θουμε, ίσως, σε μια επόμενη αληθινή ιστορία... 





11

Η εποχή των κλειδάριθμων

Ύστερα από το καθιερωμένο οχτάωρό μου στο γρα-
φείο, μπήκα στο αμάξι. Πληκτρολόγησα τον κλειδά-
ριθμο και το αμάξι ξεκίνησε. Με την αυτόματη επιλογή 
ταχυτήτων έφτασα στο σπίτι στα γρήγορα. Στην πόρ-
τα του σπιτιού μου, πληκτρολόγησα τον κλειδάριθμο 
και η πόρτα άνοιξε. Μπήκα στο σπίτι και λίγο αργό-
τερα πληκτρολόγησα τον κλειδάριθμο για την τηλεό-
ραση. Θα είχε περάσει μισή ώρα περίπου, όταν ήρθε 
η Γωγώ, η κοπέλα με την οποία συζούσα έναν χρόνο 
τώρα και σκεφτόμασταν να παντρευτούμε. Σηκώθηκα 
και την υποδέχτηκα με ένα φιλί. Μου το ανταπέδωσε 
με πάθος. Ένιωσα την επιθυμία της να πάμε στην κρε-
βατοκάμαρα. Και πήγαμε. Τι ευτυχία! 

Ζούσαμε στην εποχή των κλειδάριθμων. Είχαν κα-
θιερωθεί για περισσότερη προστασία. Με κλειδάριθ-
μο μπαίναμε στα σπίτια μας, ανοίγαμε τα αυτοκίνητά 
μας και τα γραφεία μας. Όλα ήταν ασφαλή. Και όλα 
προγραμματισμένα. Η δουλειά άρχιζε πάντα την ίδια 
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ώρα και τελείωνε την ίδια. Οι μισθοί πάντα στα ίδια. 
Η εκπαίδευση ήταν προσαρμοσμένη στη μελλοντική 
μας επαγγελματική αποκατάσταση. Από τα είκοσι άρ-
χιζε η δουλειά. Αν κάποιος έφτανε στα εξήντα, τότε 
απενεργοποιούσαν το τσιπάκι, που του είχαν εμφυτεύ-
σει από τη γέννησή του στον εγκέφαλο, και πέθαινε. 
Δεν υπήρχε ούτε μείωση του πληθυσμού, ούτε αύξηση. 
Έτσι κι αλλιώς, σε κάθε αντρόγυνο επιτρεπόταν μόνο 
ένα παιδί. Όλα ελέγχονταν από έναν κεντρικό υπολο-
γιστή. Από κει έβγαιναν οι κλειδάριθμοι. Ο κεντρικός 
υπολογιστής βρισκόταν μέσα σε ένα θωρακισμένο κτί-
ριο, περιτριγυρισμένο με κάμερες, ενώ το φρουρούσαν 
καμιά πενηνταριά υπερσύγχρονα ρομπότ, με εντολή να 
σκοτώσουν όποιον τολμήσει να περάσει τα απαγορευ-
τικά. 

Κάτι δεν μου πήγαινε καλά τον τελευταίο καιρό. 
Βέβαια, φαινομενικά δεν μου έλειπε τίποτα. Είχα δου-
λειά, σπίτι και κοπέλα. Σύντομα θα παντρευόμασταν 
και θα αποκτούσαμε παιδί. Όμως, κάτι μου έλειπε. 

Είχα ακούσει ότι έξω από την πόλη υπήρχαν εικόνες 
που έβλεπα μόνο στην τηλεόραση. Τοπία καταπράσι-
να, όμορφες ακρογιαλιές. Στην πόλη υπήρχε μόνο τσι-
μέντο. Απαγορευόταν να βγούμε έξω από την πόλη. 
Λέγανε πως εκεί έξω υπήρχαν πολλοί κακοί άνθρωποι 
που δεν είχαν τα προνόμια τα δικά μας. Δεν είχαν δου-
λειά, οι ερωτικές τους σχέσεις ήταν αλλοπρόσαλλες, 



13

Η  Ε Π Ο Χ Η  Τ Ω Ν  Κ Λ Ε Ι Δ Α Ρ Ι Θ Μ Ω Ν

έκαναν περισσότερα παιδιά και ζούσαν περισσότερο. 
Κανείς δεν ήξερε πώς κατάφερναν να ζουν χωρίς να 
δουλεύουν, αφού λεπτομέρειες δεν μαθαίναμε γι’ αυ-
τούς. Μόνο συγκεχυμένες πληροφορίες. Δεν έπρεπε 
να ξέρουμε. Αν κάποιοι ήξεραν, δεν μιλούσαν, ούτε 
ήθελαν να μιλήσουν. Όποιος δεν μιλούσε πολύ, δεν θα 
είχε και μπλεξίματα. 

Εκείνο το μεσημέρι γύρισα από τη δουλειά σκεφτι-
κός. Μόλις έφτασα έξω από το σπίτι, πληκτρολόγησα 
τον κλειδάριθμο για να ανοίξει η πόρτα, όμως η πόρτα 
δεν άνοιξε. Τον έβαλα ξανά και ξανά, αλλά δεν είχα 
κάνει λάθος. Η πόρτα έμεινε ερμητικά κλειστή. Έβγα-
λα το κινητό μου από την τσέπη και πληκτρολόγησα 
τον κλειδάριθμο για να μπορέσω να τηλεφωνήσω στη 
Γωγώ. Το τηλέφωνο δεν ξεκλείδωσε. Μπήκα στο αμάξι 
μου και πληκτρολόγησα τον κλειδάριθμο της αυτόμα-
της οδήγησης. Τίποτα. Το αμάξι δεν ξεκίνησε. 

Ευτυχώς, οι κλειδάριθμοι για την αυτόματη επιλογή 
ταχυτήτων είχαν βγει τα τελευταία χρόνια. Ήξερα να 
οδηγώ. Πήρα θέση στο τιμόνι και πάτησα το γκάζι. Δεν 
ήξερα πού πήγαινα, αλλά κάποια στιγμή έφτασα σε μια 
έξοδο της πόλης. Τα απαγορευτικά δεν λειτουργούσαν, 
έτσι μπόρεσα να βγω με την άνεσή μου. 

Ένα καταπράσινο τοπίο απλώθηκε μπροστά στα 
μάτια μου. Απομακρύνθηκα λίγο ακόμα και σταμάτη-
σα. Βγήκα από το αμάξι να απολαύσω τη φύση. Τότε 
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με πλησίασαν άνθρωποι. Αν έκρινα σωστά από το ντύ-
σιμό τους, δεν πρέπει να ήταν άνθρωποι της πόλης. 
Οι πληροφορίες που είχα έλεγαν ότι όσοι ζούσαν εκεί 
έξω ήταν άπλυτοι και μύριζαν από μακριά, αλλά διαπί-
στωνα πως ήταν καθαροί και δεν διέφεραν σε τίποτε 
από εμάς. Πήρα θάρρος και τους μίλησα. Είχαν φιλικές 
διαθέσεις. Μου είπαν τι είχε συμβεί. 

Τρομοκράτες είχαν καταλάβει το κτίριο με τον κε-
ντρικό υπολογιστή. Είχαν απενεργοποιήσει όλους τους 
κλειδάριθμους. Πολλοί άνθρωποι της πόλης είχαν βγει 
στην εξοχή και ανακάλυπταν για πρώτη φορά τη φύση. 
Ίσως να ήταν καλύτερα έτσι... 



15

Αντιμέτωποι

Ήμασταν αντιμέτωποι. Εγώ απέναντι σ’ εκείνον. 
Εκείνος απέναντι σ’ εμένα. Κοιτούσαμε ο ένας τον 
άλλο. Οι γροθιές μας ήταν σφιγμένες, έτοιμες να χτυ-
πήσουν σε καίρια σημεία. Παρατηρούσα το πρόσωπό 
του. Τα πιθηκοειδή χαρακτηριστικά του με έκαναν 
να αισθάνομαι αηδία για τον πρόγονο του ανθρώπου. 
Αυτό το πρόσωπο ήθελα να τσαλακώσω. Γιατί ήταν 
ίδιο με το δικό μου. 

Εκείνος έφταιγε για όλα. Έφταιγε για όλες τις πα-
ραλήψεις μου. Έφταιγε για όλα όσα είχα κάνει λά-
θος. Για όσα μετάνιωσα και ήταν πολύ αργά για να τα  
διορθώσω. 

Είμαι πενήντα ετών. Παντρεμένος με μια γυναίκα 
που δεν αγαπάω. Η νεαρή καλλονή που είχα γνωρίσει, 
έχει σταδιακά μεταμορφωθεί σε μια μέγαιρα που γκρι-
νιάζει συνεχώς. Η γλυκιά και αισθησιακή φωνούλα της 
έχει μεταβληθεί σε αγριοφωνάρα. 

Ο γιος μου σπουδάζει στο Λονδίνο εδώ και έναν 
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χρόνο και δεν έχει έρθει στην Ελλάδα ούτε μια φορά. 
Με θυμάται, όποτε του τελειώνουν τα λεφτά. Ένα ξερό 
τηλεφώνημα και αυτό είναι. Ούτε νέα, ούτε πότε σκο-
πεύει να έρθει, έστω για λίγες μέρες. Οργίζομαι με τη 
στάση του. Πότε πότε νιώθω τύψεις για την ανατροφή 
που του έχω δώσει. 

Η δουλειά μου είναι μια αβάσταχτη ρουτίνα. Τότε 
που βγήκα στην αγορά εργασίας, είχα κάποιες επιλο-
γές. Διάλεξα τη χειρότερη. Τώρα πια είναι αργά για να 
αλλάξω την επιλογή μου. Η σύνταξη είναι ακόμα πολύ 
μακριά. Στα πενήντα μου, νιώθω ήδη γέρος και πολύ 
κουρασμένος. 

Αλλά για όλα τα παραπάνω δεν έφταιγα εγώ. Έφται-
γε εκείνος! Ήταν για όλα ένοχος και είχε έρθει η ώρα 
να πληρώσει. 

Συνεχίσαμε να κοιταζόμαστε. Κανένας από τους δύο 
δεν τολμούσε να επιτεθεί πρώτος. Αναμετρούσαμε τις 
δυνάμεις μας. Σκεφτόμουν πού θα έπρεπε να χτυπή-
σω πρώτα. Σκεφτόμουν πού θα δοκίμαζε να χτυπήσει 
εκείνος. Έπρεπε να προλάβω το δικό του χτύπημα. Η 
αλήθεια είναι ότι τον φοβόμουν λίγο. Του έριξα ένα 
ερευνητικό βλέμμα. Ήθελα να μάθω τι κρυβόταν πίσω 
από τα μάτια του. Ήμουν σίγουρος ότι με μισούσε θα-
νάσιμα. Όμως δεν διέκρινα μίσος. Το βλέμμα του ήταν 
μάλλον ερευνητικό και έκρυβε έναν ανομολόγητο φόβο. 
Φοβόταν. Με φοβόταν, όπως τον φοβόμουν κι εγώ. 
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ΑΝΤ ΙΜ Ε ΤΩΠΟ Ι

Εκείνη τη στιγμή η σύζυγός μου μπήκε στο δωμάτιο. 
– Θανάση, τι κοιτάς τόση ώρα στον καθρέφτη; Θα 

αργήσουμε. 
– Με συγχωρείς. Σκεφτόμουν κάτι και αφαιρέθηκα, 

είπα, και την ακολούθησα απρόθυμα. 
Βγαίνοντας απ’ το δωμάτιο, του έριξα μια τελευταία 

ματιά. Θα τα ξαναπούμε. Σύντομα, σκέφτηκα, και εί-
μαι σίγουρος ότι το ίδιο σκέφτηκε κι εκείνος. 


