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Εισαγωγή

Η σχέση μου με το θέατρο υπήρξε πάντοτε ακαν-

θώδης. Με πλάκωνε η επιβεβλημένη σιωπή του, 

με τάραζαν οι φωνές των ηθοποιών, και το αναπό-

δραστο του δράματος, μα και του ίδιου του χώρου.

Έτσι, από πολύ νωρίς, προτίμησα να πλησι-

άσω το θέατρο ως αναγνώστης, κάτι που εξελί-

χθηκε σύντομα σε μανία. Μες στην εφηβεία μου 

ξεκοκάλισα όλο μα όλο το δραματουργικό έργο 

του Ιονέσκο, του Μπέκετ, του Σαρτρ, του Αντα-

μόφ και του Ζενέ, κατόπιν ανακάλυψα –και ηρά-

σθην– τον συνονόματο τον Στρίντμπεργκ και χάρη 

στο παραισθητικό μεγαλείο του Ονειροδράματος 
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μπόρεσα να προσεγγίσω με άλλη ματιά το θέατρο 

του 20ού αιώνα, από το νταντά και τον σουρεα-

λισμό του Λόρκα στα τελευταία του, μέχρι τον 

Έλιοτ και τον Πίντερ. (Με ευνόητους ενδιάμεσους 

σταθμούς τον απείρως τρυφερό και αγαπησιάρη 

Τενεσί Ουίλιαμς και τον σπουδαίο –και άξιο για 

Νομπέλ πάραυτα– Έντουαρντ Άλμπι.)

Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι ως μαθητευόμενος 

ακόμα τότε πεζογράφος δεν κατείχα το χάρισμα 

της δραματουργίας, απέφυγα –και εξακολουθώ 

να αποφεύγω συστηματικά– τον πειρασμό της 

συγγραφής ενός θεατρικού έργου, άνισου και 

πλαδαρού, που θα εξαντλείτο σε ατέρμονους 

μυθιστορηματικούς μονολόγους και σελίδες επί 

σελίδων σκηνικών οδηγιών.

Με δύο εξαιρέσεις, που κρατάτε στα χέρια 

σας. Τα Ορφανά, που παρότι δεν γράφτηκαν με 
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το σκεπτικό (πολλώ δε μάλλον την προοπτική) 

της ερμηνείας τους στο σανίδι, έχουν κατά τη 

γνώμη μου τόσο έντονο το στοιχείο του θεατρικού 

μονολόγου, που αγγίζουν το genre αυτό που τόσο 

με φοβίζει και με ξενίζει.

Ο ιππότης του φθινοπώρου γράφτηκε σ’ ένα 

μελαγχολικό ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με το 

τρένο. Είχα μόλις διαβάσει την Αρρώστια του 

θανάτου της Ντιράς και είχα ακούσει, το προηγού-

μενο βράδυ, τον Ρίτσο να απαγγέλλει την εξαίσια 

και σπαραχτική Σονάτα του σεληνόφωτος. Από τη 

διασταύρωση των δύο προέκυψε ο Ιππότης – προ-

ϊόν δημιουργικού δανείου ή ανερυθρίαστης κλοπής 

εσείς, αγαπητοί αναγνώστες, θα το κρίνετε.

Για τη Μαμά μου την Κασσάνδρα δυσκολεύ-

ομαι ακόμα να μιλήσω. Ήταν αρχές του 2003. 

Η μητέρα μου μόλις είχε αυτοκτονήσει, και 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ

• 14 •

λίγες εβδομάδες πριν είχα πάει να επισκεφθώ τη 

συχωρεμένη την Καραπάνου στο σπίτι της – μια 

συνάντηση που, παρά τη συντομία και την αβρό-

τητά της, με είχε διαλύσει. Κι έτσι, όταν η Λώρη 

Κέζα μού είχε ζητήσει ένα βιωματικό κείμενο για 

το τρίτο τεύχος του ανυπέρβλητου να ένα μήλο, 

κάθισα και σκάρωσα αυτόν τον αρσενικοθήλυκο 

μονόλογο, που περιέχει όλον μου τον σπαραγμό.

Μέχρι τώρα, οι δύο αυτοί μονόλογοι, θεατρικοί 

η μη, παρέμεναν ανέκδοτοι – εξ ου και η ορφάνια 

του τίτλου.

Θα ήμουν ευγνώμων αν τους υιοθετούσατε, 

έστω και για λίγο.

Α.Κ.



Η μαμά μου η Κασσάνδρα

Μικρή αυτοβιογραφία ενός παιδιού  
της Μαργαρίτας Καραπάνου
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Η ΚΑΣΣΑνδρΑ ΜΕ ΕΙχΕ πάντα μέσα της, 
από την ώρα που γεννήθηκε. Ήμουν ένα 

από τα ωάριά της. Όμως, σε αντίθεση με τ’ άλλα 
ωάρια, εγώ δεν καθόμουν νωχελικά στην ωοθήκη 
μου. δεν ήθελα να γίνω περίοδος. Την άκουγα να 
μιλάει, έβαζα αιμοσφαίρια να μου ρουφιανεύουνε 
τη σκέψη της. Ονειρευόμουν και μεγάλωνα σαν 
καρκίνος που, αντί για θάνατο, φέρνει ζωή.

Έτσι είχαμε πάντοτε την ίδια ηλικία και τα 
ίδια όνειρα, τις ίδιες σκέψεις. Κι ένα πρωινό 
του ’84, μη αντέχοντας άλλο την κλεισούρα του 

h
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κορμιού της, θέλοντας να δω τα μάτια της κι 
εκείνη τα δικά μου, και να της χαμογελάσω, 
βγήκα. Ένας πονόκοιλος την έριξε ξαφνικά στο 
πάτωμα, μου είπε αργότερα. Η μητέρα της, 
που υποπτευόταν πως το παιδί αυτό μονάχα 
προβλήματα θα γεννούσε, γύρισε την πλάτη, 
κοίταξε τον τοίχο, κι ο μόνος που την πήρε στα 
χέρια της ήταν ο Πέτρος, η αγαπημένη της ντα-
ντά. Τη σήκωσε και την απόθεσε στο παιδικό 
κρεβατάκι της, κι έμεινε δίπλα της, σφίγγοντας 
το χέρι της και παρατηρώντας τη ρυθμική μου 
έξοδο στον κόσμο, μέσα απ’ το μικροσκοπικό, 
πεντάχρονο αιδοίο της.

Ήμουν κι εγώ πέντε χρονών τη στιγμή της 
γέννησής μου. Κι ενώ ήταν καλοκαίρι, ήμουν 
ένα χειμωνιάτικο μωρό, δροσερό, γεννημένο 
στον αστερισμό του Αιγόκερω. Η Κασσάνδρα 
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με σκούπισε απ’ το αίμα, εγώ της σκούπισα 
τα δάκρυα, βήχοντας ακόμα το αμνιακό υγρό, 
και την αγκάλιασα. Θα ταιριάζαμε, μου είπε 
μες στο κλάμα της, εκείνη ήταν Καρκίνος, ήταν 
πλασμένη για να με φέρει στον κόσμο.

Ο κόσμος όμως προσπάθησε να με πάρει μακριά 
της. Ήταν άρρωστη, έλεγαν, δεν ήταν φυσιολο-
γικό να γίνει μάνα σε τόσο μικρή ηλικία, και 
μάλιστα ενός αγοριού μεγάλου, συνομήλικου.  
Η μητέρα κι οι θείες της θέλησαν να την κλείσουν 
σε νοσοκομείο, μα η Κασσάνδρα ξαφνικά, μέσα 
σε μια νύχτα, φορτώθηκε πάνω της όλο το άγχος 
κι όλη την αγριότητα του μέλλοντος, και ξύπνησε 
ώριμη γυναίκα σαράντα ετών. Κάποιες φορές 
μιλούσε εκ παραδρομής με παιδιαρίσματα, κι  
η εικόνα της στον καθρέφτη έμεινε εικόνα μικρού 
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κοριτσιού, με μπούκλες και ρόδινα μάγουλα. 
Όμως έξω είχε σκληρύνει, τα δάκρυά της είχαν 
γίνει ρυτίδες, κι εκείνο το πρωί ξύπνησε καπνί-
ζοντας, μ’ ένα τσιγάρο στο χέρι. Της το είχε 
φέρει ένας άγγελος στον ύπνο της, είπε.

δεν μ’ άφησε να πάω σχολείο, δεν με 
βάφτισε, δεν μου αγόρασε ρούχα. Στο σπίτι 
κυκλοφορούσα γυμνός, κι όταν ήθελα να βγω 
έξω, άνοιγε την ντουλάπα της και μου έλεγε να 
διαλέξω όποιο ρούχο της μου ταίριαζε καλύτερα, 
παντελόνι ή φουστάνι. Τα ρούχα της φάρδαιναν 
όταν τα φορούσε η ίδια, και συρρικνώνονταν 
επάνω μου.

δεν μου επέβαλε θρησκεία, ούτε φύλο. Μου 
χάρισε το όνομα της αγαπημένης της νταντάς, 
βουτώντας με ένα βράδυ με πανσέληνο στην 
μπανιέρα, που είχε βγάλει γι’ αυτόν τον λόγο 
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στην αυλή, κι ήταν γεμάτη χλιαρό νερό και 
ροδοπέταλα. «Είσαι ο Πέτρος μου, ο Πετράκης 
μου» είπε, και με αγκάλιασε, έτσι ολόγυμνο και 
σταφιδιασμένο απ’ το νερό, ώσπου το πουλάκι 
μου άρχισε να σκληραίνει, και της ζήτησα να με 
αγκαλιάσει πιο χαμηλά, ανοίγοντας τα δάχτυλα. 
Γέλασε, αλλά δεν αρνήθηκε.

Η μαμά μού έμαθε να μιλώ, να διαβάζω, να 
γράφω, αλλά μου έμαθε ακόμα να ακούω και 
να βλέπω. Έλεγε πως δεν αρκεί να έχεις μάτια 
κι αυτιά γι’ αυτό, έπρεπε να ξέρεις και πώς να 
τα χρησιμοποιείς. Όταν τη ρώτησα ποιος ήτανε 
λοιπόν ο σωστός τρόπος, μου απάντησε πως 
κάθε φορά που έβλεπα ή άκουγα κάτι, για να 
μάθω τι πραγματικά ήταν, έπρεπε να κλείνω τα 
μάτια και τ’ αυτιά, και να φαντάζομαι πως είμαι 
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τυφλός ή κουφός, κι έπειτα να αναρωτιέμαι τι 
θα ’θελα να ακούσω ή να δω αν μπορούσα. «Μα 
έτσι δεν υπάρχει αλήθεια!» φώναξα εγώ με παι-
δική αγανάκτηση. Εκείνη με χάιδεψε τρυφερά, 
με πήρε στην αγκαλιά της. «Υπάρχει» μου είπε 
«κι είναι μία».

Παίζαμε μαζί ώρες ατέλειωτες, έτσι που ποτέ 
δεν έμαθα τα ονόματα των παιδιών της γειτο-
νιάς μου, ούτε τα πρόσωπά τους. Στην αρχή 
με άφηνε πάντα να κερδίζω, για να μη στενο-
χωριέμαι, αλλά καθώς μεγάλωνα, πού και πού 
ξυπνούσε μέσα της η μικρή Κασσάνδρα, εφτά 
κι όχι σαράντα δύο ετών, κι ήθελε να με κερδί-
σει. Μόλις όμως τολμούσε, έβαζα κάτι κλάματα 
φοβερά, και για εκείνην αυτό ήταν η συντέλεια 
του κόσμου. Προτιμούσε να μαχαιρωθεί παρά 
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να με δει να κλαίω. Κι αυτό έκανε μια φορά, 
ύστερα από μια παρτίδα σκάκι που είχε κερδί-
σει, μόλις με είδε να σηκώνομαι μουτρωμένος 
με ένα δάκρυ να κυλάει στο μάγουλό μου, σηκώ-
θηκε, έτρεξε στην κουζίνα, και γυρνώντας μ’ ένα 
μαχαίρι του ψαριού το κάρφωσε στην αριστερή 
της παλάμη, λέγοντας καθώς έτρεχε το αίμα: 
«Η μανούλα δεν ήθελε να σε στενοχωρήσει».

Μα κι άλλοτε, όταν αρρώσταινα κι ερχόταν 
ο γιατρός κι ήθελε να μου δώσει να πιω απαίσια 
σιρόπια και να με τρυπήσει με τις ενέσεις του 
κι εγώ έτρεχα και κρυβόμουν κάτω απ’ το κρε-
βάτι, εκείνη άνοιγε το μπουκάλι κι έπινε το μισό 
σιρόπι μονορούφι, ή σήκωνε το μανίκι της και 
διάταζε τον γιατρό με την αγριοφωνάρα της να 
την τρυπήσει. Κι έτσι έβγαινα απ’ την κρυψώνα 
μου, γιατί εντέλει δεν ήταν τίποτα.




