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Όταν το λόγο παίρνει ο πατέρας και 
το τέλος αλλάζει
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ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ δούλευα στο αγώγι. Τρίπολη-Αθήνα 
εξακόσιες δραχμές. Είχα μια κράισλερ, πετούσε. 
Δέκα τρείς Μαϊου, με το παλαιό. Έκανε μια ζέστη, χρόνια 
είχα να την θυμηθώ. Μετράω με το παλαιό εγώ. Ήρθε 
ένας, είχε το παιδί του διφθερίτη. Το είχε κουβαλήσει 
πρώτα στον Παπαδημητρίου. Σπουδασμένος στη Γαλλία ο 
Παπαδημητρίου.
Του λέει, πάρε το αεροπλάνο να το πάς στην Αθήνα το 
παιδί.
Δεν είχαν τα μέσα εδώ.
Έρχεται αυτός με την γυναίκα του, μπαίνουν στην κούρσα 
χωρίς συμφωνία.
Από πού είσαι; Τον ρωτάω.
Από το Βαλτετσινίκο, μου λέει.
Το πατάω εγώ το αυτοκίνητο, τα φώτα αναμμένα, έντεκα το 
πρωί, άντε δώδεκα.
Κάνω δυόμιση ώρες μέχρι το «Παίδων». Τότε, με κείνους 
τους δρόμους. Σταματάω μπροστά στην πύλη, βγαίνει πρώτα 
ο άντρας με το αγοράκι αγκαλιά. Θα ήταν ως τριών ετών. 
Το πηγαίνει μέσα. Εγώ περίμενα.
Έρχεται καμιά φορά, του λέω τι έγινε;
Μου λέει θα το γλιτώσω, το έμπασαν στο θάλαμο. Μου λέει 
τι σου χρωστάω;
Τι να του γυρέψω, όσα ήθελα μπορούσα, δεν με είχε 
συμφωνήσει.
Αλλά με μισό παπούτσι ήτανε.
Του λέω, είσαι ευχαριστημένος να μου δώσεις πεντακόσιες 
δραχμές;
Βγάζει ένα πεντακοσάρικο, εκείνο είχε όλο κι όλο.
Τι είναι, του λέω, τον είδα που δίσταζε.
Μου αφήνεις, λέει πενήντα δραχμές να πάρω τσιγάρα;
Ντρεπότανε.
Και τα ναύλα, να πάω εδώ στο Αιγάλεω, σένα συγγενή μου;
Του λέω, δώσ  μου τέσσερα κατοστάρικα.
Τι να του πώ που ήταν με μισό παπούτσι.

Θανάσης Βαλτινός, 
ΜΟΥ ΑΦΗΝΕΙΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ ΓΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ;
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Ότι είναι να σε πληρώσω θα σε πληρώσω. Αν δεν είχα, 
πάλι το ίδιο θα έλεγα. Αναγκάζεσαι να πεις ψέματα 
πολλές φορές.
                                                                                                                                 

Agron 

Γυρίζω στην είσοδο του νοσοκομείου που με είχε αφήσει 
και βλέπω πως δεν είναι εκεί. Κατευθείαν σκέφτηκα 
υπάρχουν άνθρωποι ακόμα. Προφανώς κατάλαβε από την 
εμφάνισή μου ότι δεν είχα να τον πληρώσω και έφυγε.

Αντώνης 

Έφυγα χωρίς να πληρώσω. Μ’ ένοιαζε να κάνω εισαγωγή 
τον Αλέξη. Αλέξη λένε το μικρό. Μόλις έγινε η εισαγωγή 
βγήκα για να τακτοποιήσω τον ταξιτζή. Μου ζήτησε 
τέσσερα κατοστάρικα. Εγώ είχα πέντε μαζί μου. Του έδωσα 
τεσσεράμισι γιατί έφτασε εγκαίρως και έσωσα τον Αλέξη. 
Κράτησα πενήντα δραχμές μόνο για τα απαραίτητα.

Γιάννης 

Του λέω τι σε χρωστάω. Μου λέει πεντακόσιες δραχμές. 
Ήταν κρύος και δεν μιλούσε πολλά. Δεν σκέφτηκα, δεν 
είχα και πολλά μαζί μου. Το παιδί ήταν η σκέψη μου. 
Τάδωσα. 

Kleanthi 
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Ένα βιβλίο ξεκινά 
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«ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ είναι στην κυβέρνηση» 
είπε ο χωρικός στον ανταποκριτή του CBS.

Φράση που ακούστηκε ακραία αρχικά, όμως ο χωρικός την 
ξεστόμισε με απάθεια, πράγμα που εντυπωσίασε τον ξένο. 
Ξυπόλητος, κουρελής, λερός. Πληγές στους αστραγάλους, 
ξεραμένα αίματα, μελανιές παντού. Άνθρωπος που έπαιρνε 
τη ζωή όπως ερχόταν κι ύστερα κοίταζε να τα βγάλει πέρα 
– ή έτσι τουλάχιστον φάνηκε του Αμερικάνου, που είχε 
μεγαλώσει με αυγά και μπέικον, είχε φοιτήσει σε ακριβά 
σχολεία, είδε πολλούς φτωχούς ανθρώπους σε φωτογραφίες. 
Και τώρα έγραφε γι’ αυτούς με συμπάθεια.
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Agron 

 Ρατσισμός   και 
 Αδικίες
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ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ γράφω αυτό το κείμενο, εδώ στην Ελλάδα 
υπάρχουν πολλοί. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να 
βρούμε το δίκιο μας, γιατί έχουμε να κάνουμε με 
δικηγόρους απατεώνες και δεν μπορούμε κανένα να 
εμπιστευτούμε. Μεγάλο ρόλο στις αδικίες που γίνονται 
παίζει το γεγονός ότι εμείς οι Αλβανοί δεν έχουμε 
κράτος. Δεν θέλει να ξέρει κανένας για μας. Σαν πρόβατα 
χωρίς τσομπάνη είμαστε. Όμως όταν δε μας κρατά το 
σπίτι μας πώς να μας κρατήσει το σπίτι του άλλου. 
Ταλαιπωρούμαστε συνέχεια. Ούτε και το πιο μικρό δίκιο 
που έχουμε, εδώ στην Ελλάδα δεν το βρίσκουμε. Γιατί να 
συμβαίνουν αυτά τα πράγματα συνέχεια; Εμείς δεν είμαστε 
άνθρωποι; Εμείς δεν έχουμε ψυχή; Εμείς δεν πρέπει να 
ζούμε ελεύθεροι; Εμείς οι ξένοι δεν έχουμε κανένα 
δικαίωμα ποτέ; Γιατί κάνουν πειράματα πάνω μας σαν να 
είμαστε ποντίκια;
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Αντώνης 

 Η φωτογραφία
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ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΟΥ 2005. Διακοπές στην Κέρκυρα με την κοπέλα 
μου (παιδί χωρισμένων γονιών). Είμαστε σχεδόν ένα χρόνο 
μαζί και ακόμα δεν έχω γνωρίσει τους γονείς της. Παρόλα 
αυτά ο πατέρας της μας έχει κάνει δώρο το δωμάτιο για 
δεκαπέντε μέρες στην Κέρκυρα. Φτάνουμε  στο ξενοδοχείο 
και ξεκινάμε τις διακοπές. Μπάνια, βόλτες στα μπαρ και 
άλλα. Πολλές φωτό. 
Όταν γυρίσαμε η μητέρα της κοπέλας μου με γνώρισε από 
τις φωτό. Η αντίδρασή της; Τι λαϊκός είναι αυτός!
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Γιάννης 

Παιχνίδια 
Ζωής
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ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ καλά καλά ούτε οκτώ μήνες από την 
ημέρα που έχασε τον μεγαλύτερο από καρκίνο. Και τώρα 
τρεις τα χαράματα, χτυπάει το τηλέφωνο και είναι 
αντιμέτωπος με μια καινούργια απειλή. Τον ειδοποιούν 
από την αστυνομία, ότι ο μικρός του γιός, ο Δημήτρης, 
τραυματίστηκε σε μια συμπλοκή με αστυνομικούς και 
νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην εντατική. Δεν 
του εξήγησαν πολλά. Απόπειρα ληστείας του είπαν. Ήξερε 
ότι ο Δημήτρης ήταν ανήσυχο παιδί και από καιρό είχε 
καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Φόρεσε το μαύρο 
παλτό, πλύθηκε στα γρήγορα, πήρε τα κλειδιά για το 
αμάξι και έφυγε. 
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Kleanthi

Δεύτερη 
ευκαιρία
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ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ φορά που ένοιωθα τόσο κομματιασμένος. Ήταν 
η πρώτη φορά που το απόγευμα δεν ήταν δικό μου. Ήταν η 
πρώτη φορά που δεν ήμουν εγώ. Ήταν η πρώτη φορά που δεν 
ήξερα που ήμουνα. Μόνος εγώ, χωρίς τα παιδιά μου, χωρίς 
τη γυναίκα μου, πρώτη φορά τα τελευταία δώδεκα χρόνια.
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Kreshnik

 Μπλεγμένη Ζωή
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ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ τα λέω αυτά. Μάλλον από τη μοναξιά, τόσα 
χρόνια μακριά από την οικογένειά μου.

Μια μέρα πήρα την απόφαση να φύγω μακριά από τη χώρα 
μου. Από εκεί που, πιο πολύ από ότι άλλο, αγάπη μου 
έχει δοθεί. Έφυγα μικρός, για να κτίσω μια καλύτερη 
ζωή, για να καταφέρω κάτι στη ζωή μου. Ήρθα στην 
Ελλάδα. Τα κατάφερα να φτάσω ως εδώ χωρίς κανέναν δικό 
μου άνθρωπο, που θα μπορούσε να με βοηθήσει. Δεν είχα 
κανέναν. Δεν είχα κανέναν να με υποστηρίξει.
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Nino

Ζεις
ακόμα
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ΟΛΟΙ ΛΕΝΕ ΕΧΕΙΣ πεθάνει. Αλλά εσύ ζεις μαζί μου. Εγώ 
όλο με σένα μιλάω. Ποτέ μου δε θα πίστευα ότι δε θα σε 
έχω δίπλα μου, όπου και να πηγαίνω. Έχω χαθεί εντελώς. 
Με έχει σκοτώσει η μοναξιά. Ποτέ μου δεν είχα πιεί και 
τώρα με πνίγει το τσίπρο. Δεν βρίσκω το σπίτι από τότε 
που έφυγες. Γιατί με άφησες μόνο; Γιατί έφυγες; πάνω 
στον τάφο σου πολλές φορές με παίρνει ο ύπνος. Όλο μαζί 
είμαστε και επειδή να σε ακουμπήσω δε μπορώ ρίχνω τις 
ευθύνες πάνω μου. Μόνο εσύ να ήσουνα εδώ θα έδινα τη 
ζωή μου.
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Pavlo

Η σκοτωμένη ώρα
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ΚΑΘΟΜΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ στις φυλακές. Άδικα. Και περιμένω με 
τους άλλους να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια. Σαν ζώα 
στα σφαγεία. Με το φόβο ότι ποτέ δεν θα βρούμε το δίκιο 
μας. ΓΙΑΤΙ; Καθένας το δικαιούται. Και εγώ περιμένω. 
Αμάξι που το οδηγεί το κράτος και το κάνει ότι θέλει. 
Ένα αμάξι που τα φρένα τα έχουνε οι άλλοι. Και εγώ 
περιμένω. Σκουριασμένη λαμαρίνα. 
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Περιγραφή 
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Ο Κόλιας γερμένος στο τραπέζι, άκουγε σιωπηλός, 
ίσως εκνευρισμένος. Παίζοντας μ’ ένα κουταλάκι του 
καφέ γύρω από το φλιτζάνι και με τα μάτια καρφωμένα 
πάνω του έδειχνε την υπομονή του, αλλά και κάποια 
περιφρόνηση για όσα άκουγε, που κάθε τόσο χάραζε στο 
πρόσωπό του.

Ν. Θέμελης, η ανατροπή, σελ. 413

Ήταν ένας άνδρας ως πενήντα χρόνων, ένας κολοσσός. 
Το ύψος του έφτανε τα δυο μέτρα. Πλάτες φαρδιές, 
πόδια και χέρια πελώρια, αναλογίες αρμονικές – ούτε 
ένα δράμι ξύγκι περιττό. Ξανθός και ροδοκόκκινος, 
δεν είχε ακόμα δοκιμάσει το ηλιόκαμμα του ελληνικού 
ουρανού. Παρουσιάστηκε με στολή εκστρατείας 
συνταγματάρχη του ποτέ ρωσικού στρατού, πολύ 
κακοπαθιασμένη. Μια πανάθλια βαλίτσα κρεμόταν από το 
φοβερό χέρι του…..
Τα σταχτιά του μάτια, αγαθά και διαπεραστικά μαζί, 
κοιτούσαν τον κύριο διευθυντή με ειλικρίνεια. 

Μ. Καραγάτσης, Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν, σελ. 18

Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, τους θείους του στο 
Οπόρτο. Εκείνη ψηλή κι αδύνατη, ντυμένη πάντα στα 
μαύρα, μ’ ένα κόσμημα από καμέα στο λαιμό, εκείνος 
χοντρούλης κι ανοιχτόκαρδος, είχε ειδικευτεί να 
λέει ανέκδοτα με τα οποία κανένας δε γελούσε. Και 
το σπίτι. Μια μικρή βίλα των αρχών του αιώνα, στη 
μεγαλοαστική περιοχή της πόλης, θλιβερά έπιπλα και 
ντιβάνια στολισμένα με σεμεδάκια κεντημένα στο χέρι, 
χάρτινα λουλούδια και παλιές οβάλ φωτογραφίες στους 
τοίχους, το οικογενειακό δέντρο της οικογένειας, για 
το οποίο τόσο περήφανη ήταν η θεία Πιτού.

Αντόνιο Ταμπούκι, η χαμένη κεφαλή του Νταμασένου 
Μοντέιρου, σελ. 37 – 38
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Δεκέμβριος και κρύο. Πολύ κρύο. Η Ελένη κατεβαίνει τα 
σκαλιά στην έξοδο του πανεπιστήμιου, όπως πάντα, με το 
περπάτημα της το όμορφο και πολύ θηλυκό. Τα βλέμματα 
των αγοριών είναι κολλημένα πάνω της. Είναι ένα από τα 
πιο όμορφα κορίτσια που έχει το πανεπιστήμιο. Το κορμί 
της το ίσιο, οι τέλειες αναλογίες, τα μαύρα μαλλιά της 
και το γλυκό της πρόσωπο φτιάχνουν μια εικόνα που δεν 
αφήνει άνθρωπο χωρίς να την παρατηρεί. Σηκώνει το γιακά 
του παλτού της, δένει καλά το κασκόλ της το ροζ και 
πάει προς τη στάση του λεωφορείου. 

KLEANTΗI, Για μια Ελένη, σελ. 9 
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Ο «γρίφος» της ποίησης
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ΓΡΙΦΟΣ

Και
Εσύ
Και
Εγώ
Και
Τότε
Και
Τώρα
Και
Με
Και
Χωρίς
Και
Μήπως
Και

Επειδή
Αλλά
Τότε
Πώς;

Παναγιώτης Αργυρόπουλος
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ΓΡΙΦΟΣ

Και
Εσύ
Και

Εγώ είμαι εδώ στη φυλακή
Και τώρα φεύγω

Τότε ήμουνα σε δύσκολη φάση
Και

Τώρα νιώθω καλά
Και

Με το καλό θα αλλάξω δρόμο
Και θα είμαι σωστός θα δουλεύω κανονικά

Χωρίς να σκέφτομαι πια παρανομίες
Και ξέρω ότι θα αλλάξει η ζωή μου

Μήπως έφταιγα
Και είμαι φυλακή

Επειδή έκανα ένα λάθος
Αλλά το πλήρωσα

Τότε δεν το σκεφτόμουνα καλά
Πώς; Άλλαξα.

AGRON
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ΓΡΙΦΟΣ

Και
Εσύ είσαι καλός

Και
Εγώ είμαι καλός

Και
Τότε ήμασταν καλοί

Και
Τώρα είμαστε καλοί

Και
Με μένα είσαι καλός

Και
Χωρίς εμένα είσαι καλός

Και
Μήπως εγώ είμαι πιο καλός;

Και
Επειδή θα είσαι καλός
Αλλά αν θα είσαι καλός

Τότε
Πώς;

ALBERT 
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ΓΡΙΦΟΣ

Και
Εσύ λοιπόν φεύγεις

Και
Εγώ μένω μόνος

Και πονάω τόσο πολύ
Τότε μου έλεγες ότι μ αγαπούσες
Και αυτή η αγάπη έγινε πόνος

Τώρα πες μου πως θα σβήσω τον πόνο
Και να μην πληγώνεται ξανά η καρδιά μου
Με αγαπάς ή τα εννοείς αυτά που λες;

Και νάμαι πάλι
Χωρίς ταυτότητα

Και να με πιάσουν οι μπάτσοι
Μήπως

Και χαρούν
Επειδή μόνο αυτό ξέρουν καλά στη ζωή τους

Αλλά αυτά που κάνουν δεν είναι σωστά
Τότε μας πιάσανε χωρίς χαρτιά και μας χτυπούσαν άδικα
Πως αλλάζει ο καιρός. Τώρα δεν κάνουν τα ίδια όπως 

τότε.

ΑΝΟΝΙΜ 
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ΓΡΙΦΟΣ

Και
Εσύ μαζί μου.

Και
Εγώ μαζί σου.

Και
Τότε σμίξαμε.

Και
Τώρα μας χώρισαν.

Και
Με πονάει.

Και
Χωρίς εσένα.

Και
Μήπως  είναι για καλό;

Και
Επειδή θα βάλω μυαλό;
Αλλά θα βγω νωρίς.
Τότε θα είσαι εκεί.

Και Πώς;

ΑΝΤΩΝΗΣ 
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ΓΡΙΦΟΣ
Μάνα μου

Και τώρα που εγώ είμαι μακριά
Εσύ μάνα μου υποφέρεις
Και οι δυο εμείς χώρια

Εγώ θα υποφέρω και θα πονώ
Και μέχρι που θα έρθει η στιγμή

Τότε που θα βρεθούμε
Και θα δεις.

Τώρα γέμισε η ζωή μου είπες
Και που σε βλέπω

Με έκανες να ξαναγεννηθώ
Και μακριά σου η ζωή μου είναι

Χωρίς νόημα χωρίς αξία
Και τώρα που ήρθες

Μήπως να μη ξαναφύγεις
Και να κάνεις τη μάνα σου ευτυχισμένη;

Επειδή μια είναι η μάνα
Αλλά μαζί πρέπει να είναι μάνα και παιδί

Τότε οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι
Πώς αλλιώς; Δε γίνετε.

ARJIET 
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ΓΡΙΦΟΣ

Και
Εσύ μπορείς.

Και
Εγώ μπορώ.

Και
Τότε μπορούσες.

Και
Τώρα μπορείς.

Και
Με μένα μπορείς.

Και
Χωρίς εμένα μπορείς.

Και
Μήπως μπορείς γιατί είσαι εσύ;

Και
Επειδή είσαι εσύ μπορείς;
Αλλά αν είσαι δυνατός

Τότε μπορείς.
Πώς; Επειδή είσαι εσύ.

ΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΓΡΙΦΟΣ

Και
Εσύ κάνε υπομονή

Και
Εγώ κάνω υπομονή

Και
Τότε τα ίδια

Και
Τώρα εσύ έμεινες μόνη

Και
Με το παιδί παρηγοριά

Και
Χωρίς εμένα

Και
Μήπως με σκέφτεσαι συχνά;

Και
Επειδή είμαι μακριά
Αλλά ταυτόχρονα κοντά

Τότε
Πώς; Είμαστε κοντά;

ION
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Ο ΓΡΙΦΟΣ ΜΑΣ

Και η σκέψη σταματάει
Εσύ όχι

Και το νερό παγώνει
Εγώ όχι
Και
Τότε
Και
Τώρα
Και

Με έναν εφιάλτη
Και ουρλιαχτά
Χωρίς μέρα
Και ήλιο

Μήπως χαθήκαμε;

KLEANTHI 
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ΓΡΙΦΟΣ

Και τι έγινε:
Εσύ φίλε δε μου τα λες καλά.

Εγώ προσπαθώ.
Και ας νομίζουν ότι είμαστε διαφορετικοί.

Τότε γιατί δεν είσαι πλάι μου;
Και η αγάπη είναι κομμάτι μου.
Τώρα η ζωή είναι πολύ δύσκολη.

Και τι άλλο να κάνω για να μη σκέφτομαι.
Με θέλεις χωρίς να με ξέρεις.

Και τα όνειρα είναι ένα φυλλάδιο.
Χωρίς το χθες είναι το σήμερα.

Και ο λόγος μετράει πολύ.
Μήπως περιμένεις και εσύ την τύχη μου;

Και ένα παιδί έχει όνειρα.
Επειδή είσαι φιλότιμος σ εκτιμώ.

Άλλα πράγματα περίμενα από το σχολείο.
Τότε γιατί ξεφεύγεις από τους άλλους;
Πως περιμένεις να είναι αυτή η ζωή;

KRESHNIK 
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ΓΡΙΦΟΣ

Και είσαι καλά
Εσύ

Και είμαι καλά
Εγώ
Και

Τότε δεν ήμουν καλά
Και

Τώρα είμαι μια χαρά
Και

Με βοηθήσανε
Και

Χωρίς κακές παρέες
Και

Μήπως I didn’t planed that it can be so stretch
Και

Επειδή it’s different now and then
Αλλά

Τότε I will know it is not on my back
Πως; How?

MARTIN 
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ΓΡΙΦΟΣ

Και εγώ που δεν έχω λεφτά έχω καλή ψυχή
Εσύ που έχεις είσαι φτωχός από μέσα σου

Και ας είμαστε διαφορετικοί
Εγώ τον πόνο μου
Και συ το δικό σου

Τότε μας βλέπανε διαφορετικά
Και εμένα που δε με θέλανε
Τώρα που γράφω το ποίημά μου
Και θα το διαβάσουνε και θα

Με γνωρίσουν
Και θα γίνω πιο γνωστός εγώ ο φτωχός.

Χωρίς φαί ας είμαι
Και ποιήματα θα γράψω
Μήπως εσύ δεν ξέρεις

Και δεν μπορείς
Επειδή δεν έχεις περάσει δύσκολα
Αλλά πρέπει να έρθεις στη θέση μου

Τότε θα καταλάβεις
Πώς είναι να είσαι φτωχός.

NINO
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