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Στο πλοίο

Είχε πανσέληνο. Αυγουστιάτικη. Το πλοίο, μαγε-
μένο. Είχαν κοιμηθεί όλοι. Περπατούσα στο κοιμι-
σμένο πλοίο. Χάζευα τις άβολες στάσεις που παίρνει  
ο άνθρωπος σαν κοιμάται. Χέρια από δω, πόδια 
από κει, κεφάλια γερμένα νεκρά. Άνθρωποι όλων 
των σχημάτων και ηλικιών. Δεν ήταν ύπνος αυτός. 
Ήταν σφαγή. Κι εγώ, ζωντανός, να κυκλοφορώ ανά-
μεσα στα πτώματα. Ένιωθα τη δύναμη του χάρου. 
Περπατούσα σε μια χώρα που την είχα εξολοθρεύ-
σει. Ήμουνα ο θεός θάνατος. Κοίταζα το έργο μου 
και καμάρωνα τη δύναμή μου. Ήμουνα ένας ωραίος 
θάνατος, μ’ αγέρωχο μέτωπο, με μια μαύρη μπέρτα 
που ανέμιζε, καβάλα σ’ ένα μαύρο γυαλιστερό άλογο, 
που στις οπλές του είχε χρυσά πέταλα. Μοναχικός 
και αθάνατος. Απόλυτος. Δυνατός. Δεν ένιωθα λύπη 
για τα θύματά μου. Ένιωθα αγάπη. Περηφάνια. Αυτή 
η τεράστια σφαγή ήταν δικό μου έργο. Τ’ αγαπούσα. 
Μόνο εγώ μπορούσα να το κάνω.

Θέλησα να πάω στην πλώρη. Να νιώσω τη 
θάλασσα να σκίζεται μπροστά στα μάτια μου.  
Η θάλασσα, απέραντη και ασημένια. Βουβή και 
ζωντανή σαν τη μοναξιά μου. Ίσια με μένα. Δε σκε-
φτόμουν τίποτα. Ένιωθα μόνο κάτι που δεν ήξερα τι 
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είναι. Έτσι ήμουνα όταν πέσαν πάνω μου ο Σπαν-
δώνης και ο Δανάλης. Ο Σπανδώνης ήταν ένας ρηγάς 
από την παρέα της Αντιγόνης, συμφοιτητής μου. 
Κάποτε στενή μου παρέα. Μετά σπάσαμε, χωρίς να 
’χει συμβεί τίποτα. Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε 
συναντηθεί εδώ κι εκεί, αλλά η κατάσταση δεν τσού-
λησε. Ο Δανάλης, μαχητικότατος κνίτης, μισητό μου 
πρόσωπο. Μια φορά στο προαύλιο της σχολής μ’ 
αποκάλεσε βουβό βλήτο και πρόσθεσε πως, εγώ 
ειδικά, θα έπρεπε να ’μαι πιο προσεχτικός με τον 
πατέρα που είχα.

Έμαθα ξαφνικά πως ο πατέρας μου είχε πολι-
τική δραστηριότητα. Και αυτό έγινε σε μια φάση 
που εγώ είχα μισήσει την πολιτική. Μ’ είχε φωνάξει 
στο γραφείο του, στο σαλόνι μας. Από κει έκανε 
μονάχα σημαντικές ανακοινώσεις. Μου λέει πως έχω 
μεγαλώσει. Έχω μπει σ’ ένα δρόμο και είμαι ώριμος 
για να οργανωθώ. Ήταν καιρός πια να μάθω για τη 
ζωή του, πως υπήρξε μαχητής του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, είχε 
κάνει Μακρόνησο, είχε φάει ξύλο με το τουλούμι, 
έχει ακόμα τα σημάδια που τον πονάνε στις αλλα-
γές του καιρού και άλλα πολλά. Τον άκουγα και 
βαριόμουνα. Ήταν για μένα το ίδιο πράγμα, όπως 
οι κουβέντες του στο τραπέζι. Ποτέ δεν είχα βρει 
κάτι που να μου αρέσει και δεν έλεγε τίποτα που 
να μην το είχε ξαναπεί. Στην ΚΝΕ, μου λέει, είναι οι 
καλύτεροι φοιτητές, τα παιδιά των καλύτερων οικο-
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γενειών. Εκεί χτίζεται η αυριανή, φωτεινή Ελλάδα. 
Εκεί είναι η θέση μου.

Τι γίνεται, βρε Κώστα, μου κάνει ο Σπανδώνης.  
Η φωνή του είχε ενθουσιασμό και έκπληξη. Ο Δανά-
λης υπερθεμάτισε δίνοντάς μου και ένα χτύπημα στην 
πλάτη. Βρε τσόγλανοι, τους κάνω κι εγώ στο ίδιο 
κλίμα, τι θέλετε εδώ; Πήγαιναν και αυτοί για Κεφαλ-
λονιά όπως κι εμείς. Είχανε πάει προηγουμένως στην 
Κρήτη με τις μηχανές. Είχε μεγάλη βαβούρα και δεν 
τους άρεσε. Είπανε Κεφαλλονιά για καλύτερα. Δε 
βαριέσαι, παντού γίνεται της πουτάνας. Ρωτήσανε 
την κατάσταση της παρέας μου, αν υπήρχαν ενδια-
φέρουσες γκόμενες, και συμπέραναν πως οι παρέες 
αλαλούμ έχουνε πλάκα και ίσως τη βρούμε καλά. 
Κάτσαμε σε μια γωνιά και πλακώσαμε τα ουίσκια. 
Εγώ έπινα συνέχεια από χτες το μεσημέρι.

Είχανε γίνει πολλές αλλαγές από την εποχή που 
είχα να κουβεντιάσω μαζί τους. Ο Σπανδώνης τελει-
ωμένος και έτοιμος για φαντάρος. Η μεγάλη του 
ανακάλυψη ήταν πως κάθε θεωρία είναι αντιδρα-
στική, γιατί περιορίζει και συσκοτίζει το νόημα της 
ζωής. Η ζωή αυτή καθ’ εαυτή, η ζωή για τον εαυτό 
της, χωρίς θεωρία, εκεί είναι το νόημα. Ο Δανάλης τα 
’χε παρατήσει όλα. Σχολή, πολιτική, τα πάντα. Μόνο 
η ζωή τον ενδιέφερε πια, αλλά δε συμφωνούσε με τον 
Σπανδώνη. Η ζωή χωρίς θεωρία δεν έχει νόημα, μια 

ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
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που και η μη θεωρία είναι θεωρία. Η ζωή μας μπρο-
στά στην αιωνιότητα της ζωής είναι φάρσα, αλλά μια 
φάρσα που πρέπει κανείς να την παίρνει σοβαρά.

Βρισκόμαστε περίπου στην ίδια κατάσταση. Εδώ 
και τρία χρόνια είχα παρατήσει το Πολυτεχνείο για 
να κάνω κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό, με νόημα. 
Στην πραγματικότητα, αυτό το κάτι άλλο ήταν να 
μην κάνω τίποτα. Ό,τι πήγαινα να κάνω το βαριό-
μουν και το παράταγα. Μετά βαριόμουν να κάνω 
οτιδήποτε. Δεν τους ένιωσα κοντά μου. Αυτό που με 
χώριζε με τους άλλους ήταν μόνιμο. Ήμουν ξένος. 
Ήτανε ξένοι. Όταν με ρώτησαν εγώ τι κάνω, είπα 
τίποτα. Βρήκαν την απάντηση ικανοποιητική και 
πλήρη και με ρώτησαν αν γουστάρω να πάρουμε 
λίγο χασισάκι.

Θυμήθηκα τον Δανάλη μια φορά που είχε πλακω-
θεί στις μπουνιές με κάποιον αναρχοαυτόνομο στο 
Χημείο, ακριβώς για το χασίσι. Τότε ήταν αυστηρός 
πολέμιος. Τα πράγματα αλλάζουν, μου ’πε προσφέ-
ροντας την πίπα του. Δοκίμασε, Κώστα, θα σ’ αρέσει. 
Και όταν είδε πως δεν αντέδρασα, το χέρι του έμεινε 
μερικά δευτερόλεπτα μετέωρο και μετά στράφηκε 
στον Σπανδώνη. Αυτός πήρε αμέσως και τράβηξε 
κάτω βαθιά. Δε μου  ξαναπρότειναν. Συνέχισαν οι 
δυο τους. Μετά χάθηκαν στον κόσμο τους.

Σηκώθηκα και τους λέω, πάω για ύπνο. Δεν επέ-
μεναν να κάτσω. Πήγα μια βόλτα στην πρύμη. Είχα 
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μπλεχτεί. Δεν ήθελα αυτή την περιπέτεια της Κεφαλ-
λονιάς. Πήγαινα χωρίς τη θέλησή μου. Είπα ναι, γιατί 
μου ’ρχόταν πιο φυσικό το ναι από το όχι. Το κακό 
ξεκίνησε χτες το πρωί. Μου τηλεφωνάει ο Χρόνης 
από την Ομόνοια και λέει πως έρχεται στους Κουρ-
τσουμπάδες με μια μεγάλη παρέα, ξένοι οι περισ-
σότεροι. Μόλις φτάσανε από Θεσσαλονίκη. Έχουν 
ξεκινήσει για περιπέτεια. Κατεύθυνση άγνωστη. 
Σκοπός απάτητα νησιά, άγνωστες ακρογιαλιές και 
ερημιές. Ήθελε να μάθει αν μπορούσαν να μείνουν 
όλοι ένα βράδυ σπίτι μου και αν γούσταρα να μπω. 
Είπα εντάξει, και μέχρι ν’ ανέβουν από την Ομόνοια, 
έψαχνα να βρω μια καλή δικαιολογία για ν’ αναι-
ρέσω αυτό το ναι. Αυτό που έκανα πάντα δηλαδή. 
Η Αντιγόνη τσαντιζόταν πολύ μ’ αυτό. Μια φορά 
μάλιστα μου ’χε δώσει και ένα χαστούκι θέλοντας 
να δείξει την έμπρακτη αντίθεσή της. Ήταν μπρο-
στά σε κόσμο, κι εγώ δεν αντέδρασα. Μου ’ρχόταν 
φυσικό να ’μαι μαζεμένος. Όσες προσπάθειες και 
αν έκανα για αλλαγές, ήταν όλες απογοητευτικές. 
Δεν άλλαζα.

Πέφτω πάνω στην Τέρψη. Μιλούσε μ’ έναν 
μεγάλο. Η Τέρψη ήταν από την παρέα που είχε φέρει 
ο Χρόνης. Δεν ήθελα να με δούνε. Δεν ξέρω γιατί. 
Στρίβω και την αράζω σ’ έναν πάγκο. Από τη στιγμή 
που ξεκινήσαμε η Τέρψη τσακωνόταν συνέχεια με 
τον Χρόνη. Τι μέρα και η σημερινή! Είχα σηκωθεί 

ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
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με φριχτό πονοκέφαλο. Δεν υπήρχε αναποδιά που 
να μη μας συμβεί. Το πώς βρήκαμε θέση στο πλοίο 
ήταν μυστήριο. Έπρεπε να ’χα φύγει από την Πάτρα. 
Να γύριζα πίσω στην αυλή μας, στους Κουρτσου-
μπάδες.

Τρία καλοκαίρια τώρα περιμένω να φύγουν οι 
δικοί μου για τα Ντούρνια, το χωριό της μάνας, και 
τη στρώνω στο πατρικό. Το δυάρι μου, στου Στρέφη 
γίνεται αφόρητο τα καλοκαίρια. Και όχι μονάχα 
από τη ζέστη. Το φάντασμα της Αντιγόνης κάνει την 
παραμονή μου εκεί αβάσταχτη.

Το φεγγάρι έμοιαζε ν’ ακολουθεί το πλοίο. Λες 
και ήταν δεμένο με σπάγκο. Ξάπλωσα στον πάγκο 
μου να το βλέπω καλύτερα. Ζαλιζόμουνα από την 
κούραση και το πιοτό. Δεν κατάλαβα πότε κοιμή-
θηκα. Είδα κακό όνειρο.

Καθόμουνα, λέει, στη συνηθισμένη μου γωνιά, έξω 
από το δωμάτιο της αυλής, και προσπαθούσα να 
γράψω στην καινούρια μου γραφομηχανή. Το γρά-
ψιμο ήταν η πιο κρυφή μου επιθυμία. Δεν το ’χα πει 
σε κανέναν. Όταν παράτησα τις σπουδές νόμισα πως 
θα μπορούσα να γράφω. Ήταν μάταιο όμως. Όταν 
νικούσα όλες τις δυνατές αναβολές που επινοούσα 
για να μη γράψω και τελικά στρωνόμουνα, ποτέ δεν 
μπορούσα να φτάσω πιο κάτω από τη μέση της σελί-
δας. Και αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Συνήθως 
σταματούσα στην πρώτη λέξη. Μετά πρόσεξα πως 
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πάντα άρχιζα με τις ίδιες λέξεις. Το αποτέλεσμα 
ήταν να κάθομαι μπροστά στο χαρτί και να μη μου 
’ρχονται άλλες λέξεις, γι’ αρχή. Έτσι το γράψιμο το 
δικό μου ήταν να κάθομαι και να κοιτάζω το χαρτί. 
Περίμενα να ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα με την 
αγορά σούπερ γραφομηχανής. Δεν είδα όμως καμιά 
βελτίωση. Η μόνη διαφορά ήταν τώρα να κοιτάζω με 
τις ώρες το χαρτί στη γραφομηχανή.

Βλέπω λοιπόν στο όνειρό μου πως η μηχανή 
μπορούσε μ’ ένα ηλεκτρονικό σύστημα να παίρ-
νει κατευθείαν από το μυαλό μου αυτό που ήθελα 
να γράψω και το έγραφε μόνη της. Δε θυμάμαι τι 
έγραφε, αλλά αυτό που έγραφε ήταν τόσο ωραίο που 
μ’ ανατρίχιασε. Τελείωσε η σελίδα. Η πρώτη μου 
σελίδα που είχε γεμίσει. Τη βγάζω από τον κύλινδρο 
προσεχτικά και πάω να την ακουμπήσω δίπλα γεμά-
τος ευτυχία. Την κοιτάζω, και η σελίδα ξαναγίνεται 
άσπρη. Βάζω δεύτερη σελίδα. Ξαναγράφεται, και 
μόλις τη βγάζω ξανασβήνεται. Αυτό γίνεται κάμπο-
σες φορές. Παθαίνω κρίση. Βουτάω τη γραφομηχανή 
να την πετάξω κάτω και να τη σπάσω. Ήταν αδύ-
νατο να τη σηκώσω. Ήταν βιδωμένη πάνω σ’ ένα 
τεράστιο σιδερένιο τραπέζι και τα χαρτιά πηγαίναν 
μονάχα τους πια. Γράφονταν και ξεγράφονταν. Πάω 
να σηκωθώ να φύγω, αλλά βλέπω πως κι εγώ ήμουνα 
βιδωμένος στην καρέκλα. Στα μάτια μου είχα δυο 
παρωπίδες που δε μ’ άφηναν να κοιτάξω ούτε αρι-

ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
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στερά ούτε δεξιά. Ακούω τη φωνή της αδελφής μου 
της Λίτσας.

Ξυπνάω. Πάνω από το κεφάλι μου η Λίτσα με το 
γιο της αγκαλιά. Μου λέει, φτάνουμε Σάμη. Να τη 
βοηθήσω να κατεβάσουμε τα πράγματα στ’ αυτο-
κίνητο. Πάλι είχα πονοκέφαλο. Τα μάτια μου είχαν 
μέσα χαλίκια. Σηκώθηκα και το σύμπαν γύριζε. 
Ήθελα να ξανακοιμηθώ. Η ιδέα όμως του εφιάλτη 
με ξύπνησε για καλά. Η Λίτσα είχε προστεθεί απρό-
οπτα στην παρέα. Ήρθε ξαφνικά χτες το μεσημέρι 
και έμεινε.

Με την αδελφή μου, τη Λίτσα, τα τρία τελευ-
ταία χρόνια δεν είχα καμιά σχέση, όπως πια δεν 
είχα σχέση με κανέναν και με τίποτα. Όταν διάβαζα 
για να γίνω κάτι, νόμιζα πως εκτελούσα ένα υψηλό 
και ευγενικό καθήκον, που λίγοι άνθρωποι μπορού-
σαν να το φέρουν σε πέρας. Αυτό μ’ έδενε με τους 
άλλους, ώσπου έσπασε ξαφνικά, ακριβώς όπως σου 
φεύγει από τα χέρια ένα βάζο, που δεν είναι δικό 
σου, ξέρεις πως είναι βαρύτιμο και σου έχουνε πει, 
πρόσεχέ το. Είναι μοναδικό.

Ο πατέρας μου μ’ είχε πείσει πως είμαι διαφορε-
τικός από τ’ άλλα παιδιά, πως όλοι οι δρόμοι είναι 
ανοιχτοί μπροστά μου. Φτάνει να το θέλω. Το σπίτι 
είχε σταθεί γενναιόδωρο. Το δυάρι του Στρέφη είχε 
αγοραστεί σαν ανταμοιβή μου για την είσοδό μου 
στο Πολυτεχνείο. Το Φίατ 128 μου ’χε δοθεί για τις 
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καλές μου επιδόσεις στο πρώτο έτος. Το μόνο που 
αξίωνε το σπίτι ήταν η προσφορά τους να συνδυά-
ζεται με τη λέξη πτυχίο.

Ποτέ μου δεν είχα τολμήσει να σχολιάσω γιατί 
εγώ ειδικά έπρεπε να γίνω κάτι. Η αποστολή μου 
αυτή ήταν ιερή επιταγή. Λειτουργούσε μόνη της και 
πέρα από τη δικιά μου δύναμη να την αλλάξω ή να 
την αποφύγω. Η δικιά μου ευτυχία ήταν μυστική. 
Άγνωστη. Τη ζούσα σαν ένοχη επιθυμία που δεν είχε 
γλώσσα να ειπωθεί ή χώρο να προαγματοποιηθεί.

ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
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Σάμη

Θάλασσα λάδι. Ήλιος φρέσκος, πρωινός και καλο-
συνάτος. Βουνά μεγαλοπρεπή. Στο βάθος, κότερο 
σε κουρσάρικο στυλ. Το κεφάλι μου έτριζε από τον 
πονοκέφαλο. Βγήκαμε από το πλοίο χωρίς απρόο-
πτα. Πέρα από το ιταλικό ζευγάρι, το γερμανικό ζευ-
γάρι, την Άνικα, Γερμανίδα και αυτή, την Γκαμπρι-
έλα, τη γυναίκα του Χρόνη, Ιταλίδα, την κόρη της 
από το προηγούμενο γάμο, το γιο της από τον Χρόνη, 
την Τέρψη, δυο φίλες της, τη Μαρία και την Ελένη, 
δίδυμες, τη Λίτσα βέβαια με το γιο της και τον Χρόνη 
που τους είχε κουβαλήσει όλους αυτούς, είχαν έρθει 
μαζί μας πια ο Δανάλης, ο Σπανδώνης, και ο τύπος 
που μίλγα με την Τέρψη στο πλοίο. Ένιωθα άσχημα. 
Δεν μπορούσα τις μεγάλες παρέες. Βουβαινόμουνα. 
Δε μου ’ρχόταν να πω τίποτα. Η Αντιγόνη δεν άντεχε 
αυτό μου το κουσούρι. Όπου και αν μ’ είχε πάει, 
συνεστιάσεις, συνεδριάσεις, συνελεύσεις, καθόμουν 
σε μια γωνιά και ούτε τραγούδαγα, ούτε χόρευα, 
ούτε μιλούσα. Το μόνο που έκανα ήταν να προσέχω 
τι θα ψηφίσει η Αντιγόνη για να ψηφίσω κι εγώ.

Καταλήξαμε σ’ απόμερο καφενείο. Γαλακτο-
μπούρικα, καφέδες, πορτοκαλάδες, αυγά, γιαούρτια. 
Η Λίτσα με ρωτάει με τρόπο αν έχω τίποτα. Πήγα 
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κάτι, να πω, αλλά δεν πρόφτασα. Έσκυψε, μου ’δωσε 
ένα φιλί. Θα τα πούμε, λέει, και συνέχισε να μιλάει 
με τον Χρόνη. Οι δυο τους είχανε να βρεθούνε καιρό. 
Ο Χρόνης έλειπε στην Ιταλία. Σπουδές εν γένει. Όταν 
κατέβαινε τα καλοκαίρια ήταν πάντα με κόσμο και 
πάντα πολυάσχολος. Η Λίτσα ήταν παντρεμένη, και 
το σπίτι του Χρόνη στους Κουρτσουμπάδες είχε 
δοθεί για πολυκατοικία.

Άρχισα να χαζεύω το γαλάζιο της θάλασσας. Στο 
βάθος βάθος φαινόταν σαν να βγάζει ατμούς. Δεν 
μπορούσα να ξεχάσω την Αντιγόνη. Από ’ταν χωρί-
σαμε μου ’χε μείνει κάτι σαν αρρώστια που δεν είχε 
ανάρρωση. Δεν ήταν οι μέρες που δεν μπορούσα να 
ξεχάσω, ήταν οι νύχτες μαζί της. Εγώ της είχα προ-
τείνει να μείνουμε μαζί. Εκείνη δίσταζε. Ήταν κατά 
της συμβίωσης. Το βασικό επιχείρημα ήταν το νοίκι. 
Οικονομικά, τα ’βγαζε δύσκολα. Εγώ άνετα. Έφερε 
τελικά στο σπίτι, στου Στρέφη, τα βιβλία της, τις 
αφίσες της, τα ρούχα της, μικρά διακοσμητικά είδη, 
οργάνωσε το σπίτι στα μέτρα της, πέταξε μερικά 
δικά μου πράγματα, και έγινε το σπίτι της Αντιγόνης 
όπου έμενα εγώ. Το σπίτι ήταν γεμάτο κόσμο και 
όλοι με ξέρανε σαν τον Κώστα της Αντιγόνης.

Ήθελα κάτι να πιω. Πάω στον καφετζή και του 
λέω να μου φέρει ουίσκι. Αρνείται. Λέει πως αν πιω 
ουίσκι πρωί πρωί θα μου θερίσει τ’ άντερα. Χώρια 
που άμα φτάσει το βράδυ, τι θα πιείς αφέντη μου, 
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δυναμίτη με παγάκια και τόνικ; Να πιεις μάτια μου, 
λίγη ρομπόλα, που δεν πειράζει, αγνή, δικιά μου, από 
την περιουσία μου. Λέει ακόμα πως θα μου φέρει 
και λίγο ξεροτύρι για να μην πίνω νηστικάτα.

Είχε ανάψει μια συζήτηση όλο πάθος, για το πού θα 
πάμε. Η Τέρψη έλεγε από τη μεριά του Αργοστολιού. 
Ο Χρόνης έλεγε από τη μεριά του Φισκάρδου. Οι ξένοι 
ρωτάγανε τι τρέχει. Ζητάγανε να κατατοπιστούνε. 
Άρχισαν να τους μεταφράζουν. Γίνεται καβγάς για 
τη μετάφραση. Μόνο η Άνικα δεν ενδιαφερόταν. Είχε 
ανοίξει το βιβλίο της και είχε απορροφηθεί.

Τα τρία πιτσιρίκια παίζανε ωραία στην άμμο. Δε 
φαινόταν πως είχαν γνωριστεί μόλις χτες. Νόμιζες 
πως είχανε μεγαλώσει μαζί. Ο γιος της Λίτσας είχε 
μεγαλώσει. Τώρα θα ’πρεπε να ’ναι γύρω στα τρία. 
Όσο και ο γιος του Χρόνη. Η κόρη της Γκαμπρι-
έλας, πιο μεγάλη. Γύρω στα πέντε. Μου ’ρθε να 
σηκωθώ να πάω να παίξω μαζί τους. Μου φάνηκε 
τόσο δύσκολο, που προτίμησα να κοιτάξω στο βάθος 
του ορίζοντα, εκεί που η θάλασσα ενωνόταν με τον 
ουρανό.

Ο Χρόνης, η Λίτσα κι εγώ είχαμε μεγαλώσει μαζί. 
Το βασίλειό μας, η αυλή μας στους Κουρτσομπά-
δες. Το πατρικό τότε δεν ήταν έτσι. Το θυμάμαι σαν 
όνειρο. Αυτό που θυμάμαι καθαρά ήταν η γωνιά μου 
στην αυλή. Τη θυμάμαι σ’ όλες τις μεταμορφώσεις. 




