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1. [Είσοδος] Αυτή θα είναι η ιστορία της Μαρίας και της Στέλλας, 
όπως ανασυγκροτήθηκε από τη μελέτη και την αντιπαράθεση 
των ακόλουθων στοιχείων:

1α. [Δημοσιεύματα] Αποδελτιώθηκαν όλα τα σχετικά άρθρα 
από τα επίκαιρα και τα αστυνομικά ρεπορτάζ των εφημερίδων.

1β. [Ημερολόγιο] Εξετάστηκε εξονυχιστικά το εικονογραφημένο 
ημερολόγιο της Μαρίας, αντίγραφο του οποίου παραχώρησε 
ευγενικά ο Γερμανός φιλόσοφος δόκτωρ Μαξ Βίντα.

1γ. [Αφηγήσεις] Απομαγνητοφωνήθηκαν αφηγήσεις φίλων και 
συγγενών των δύο κοριτσιών, μεταξύ των οποίων και του ίλαρχου* 
των Τεθωρακισμένων κυρίου Αριστοτέλη Μαγκανά, που είχε 
τις ακόλουθες ιδιότητες:

1γ.1. [Σύζυγος] Ήταν ο πρώτος και μοναδικός νόμιμος σύζυγος της 
Μαρίας.

1γ.2. [Εραστής] Υπήρξε εραστής –κάτω από αλλοπρόσαλλες 
συνθήκες– και της Στέλλας.

* Πιθανώς άγνωστες ή δυσνόητες πρωτοεμφανιζόμενες λέξεις και φράσεις που 
συνοδεύονται από αστερίσκο ερμηνεύονται αναλυτικά στο Γλωσσάρι,* στο τέλος 
του βιβλίου.
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2. [Η τυχαία συνάντηση, το δεύτερο φιλί] Έγινε στο Άμστερνταμ.

2α. [Η Μαρία στο Άμστερνταμ] Η Μαρία βρισκόταν στο 
Άμστερνταμ λόγω της συμμετοχής του συζύγου της σε ακόμη μία 
άσκηση του ΝΑΤΟ.* 

Μαζί με πολλά άλλα ταξίδια σε Ευρώπη και Αμερική, ο ίλαρχος 
επισκεπτόταν για επαγγελματικούς λόγους το Άμστερνταμ 
τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Η Μαρία ποτέ δεν τον 
ακολουθούσε, αν και το ήθελε πολύ. Πρώτη φορά στα επτά χρόνια 
γάμου –μετά και την καθοριστική παρέμβαση του πατέρα της– 
η Μαρία θα συνόδευε επιτέλους τον σύζυγό της στο εξωτερικό. 
Όταν πάτησε για πρώτη φορά το πόδι της σε ολλανδικό έδαφος, 
το ημερολόγιο έγραφε 1η ίανουαρίου 1997, και το Άμστερνταμ 
αναβόσβηνε φορτωμένο ένα δισεκατομμύριο γιορτινά 
λαμπιόνια.

Κατά τη δεκαήμερη παραμονή της στην ολλανδική πρωτεύουσα, 
η Μαρία επισκέφτηκε όλα τα σημαντικά μουσεία και τις γκαλερί. 
Αγάπησε πολύ το Μουσείο Βαν Γκογκ* και σε αυτό πήγαινε κάθε 
μέρα ξανά και ξανά. Περνούσε τον περισσότερο χρόνο μπροστά 
στον λατρεμένο της πίνακα, την Έναστρη νύχτα.* Διατεινόταν 
πως μπορούσε κάθε φορά και κάτι άλλο να δει σ’ αυτή την τόσο 
σπουδαία ζωγραφιά του Ολλανδού μετρ. Κάτι περισσότερο, κάτι 
ολοένα βαθύτερο και λεπτότερο. Ο ίλαρχος όμως αμφισβητούσε 
πως κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Έλεγε πως του μοιάζει περισσότερο 
με ασθένεια στο μυαλό. Είχε γενικά ένα σχέδιο να απομακρύνει 
τη Μαρία από τη ζωγραφική το συντομότερο. Αλλά δεν ήταν και 
κανένα τέρας.
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2β. [Η Στέλλα στο Άμστερνταμ] Η Στέλλα ζούσε στο Άμστερνταμ 
επτά συνεχόμενα χρόνια με μικρά διαστήματα διακοπών στην 
Αθήνα, στα Εξάρχεια.* Δεν γύρισε ποτέ ξανά πίσω στην Κρήτη, 
όπου είχε μεγαλώσει. Ξεκίνησε να σπουδάζει Μαθηματικά –πολύ 
μεγάλο ταλέντο– αλλά σύντομα οι διαμάχες της με τους καθηγητές,
που ήταν οι περισσότεροι κατώτερης μαθηματικής αντίληψης 
από την ίδια, την οδήγησαν να αλλάξει αντικείμενο σπουδών 
και να κρατήσει τα μαθηματικά αποκλειστικά για τον εαυτό της. 
Ολοκλήρωσε τις βασικές πανεπιστημιακές της σπουδές στην 
Κοινωνιολογία και συνέχισε με ένα μεταπτυχιακό στην Αισθητική 
Φιλοσοφία,* στη Σχολή Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας του 
UvA.* «Η μουσική και η ποίηση ως συνθετικά εργαλεία στον 
κριτικό λόγο του Αντόρνο»* ήταν ο τίτλος του μεταπτυχιακού 
της. Παθιασμένη με τις τέχνες, ευτυχούσε στο Άμστερνταμ των 
σπουδαίων μουσείων και των ενημερωμένων γκαλερί. Στις 
τακτικότατες επισκέψεις της στο Μουσείο Βαν Γκογκ μπορούσε κι 
εκείνη –όπως και η Μαρία– ολοένα και κάτι βαθύτερο να δει μέσα 
στη λατρεμένη Έναστρη νύχτα.

Παράλληλα με τις σπουδές και τις βόλτες στα μουσεία και στις 
γκαλερί, η Στέλλα έκανε τακτικότατα και κολύμπι στο αλκοόλ και 
καταδύσεις στο LSD.* Λάτρευε τις ακρότητες, και το Άμστερνταμ  
των αρχών της δεκαετίας του 1990 ήταν το βασίλειο της ακρότητας. 
Καβαλούσε μια κόκκινη μηχανή Ducati* και κουβαλούσε πάντα 
μαζί της ένα σκαλιστό περίστροφο Colt.* Έβγαζε έναν σκασμό 
λεφτά διακινώντας ναρκωτικά. Έφτασε μέχρι και να παριστάνει 
την πόρνη. Τις Κυριακές εκδιδόταν σε μία βιτρίνα* πολυτελείας 
στο Ντε Βάλεν* για πειραματισμό, όxι γιατί της έλειπε το χρήμα. 
Αναζητούσε γυναικεία πελατεία, αλλά πήγαινε και με άντρες. Ό,τι 
βιτσιόζικο της καθόταν. Σε κάθε περίπτωση, για να αποφεύγονται  
οι παρεξηγήσεις, φρόντιζε να επιδεικνύει ευλαβικά τα αξύριστα 
πόδια και τις αξύριστες μασχάλες της. Το μουνί της ήταν θάμνος.
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2γ. [Η Μαρία και η Στέλλα στο Άμστερνταμ] Τράκαραν στην 
κορυφή μιας από τις πολλές σκάλες του Μουσείου Βαν Γκογκ. Πού 
αλλού; Μπροστά στην Έναστρη νύχτα. Για να αναλογιστεί κανείς το 
μέγεθος της σύμπτωσης, τη σπανιότητα της στιγμής, θα πρέπει να 
γνωρίζει ότι αυτός ο πίνακας, που λάτρεψαν και τα δύο κορίτσια, 
δεν ανήκει στις μόνιμες συλλογές του Μουσείου Βαν Γκογκ. Κι όμως 
ήταν εκεί –προσωρινό δάνειο του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης 
της Νέας Υόρκης– για να γίνει το απόλυτο σκηνικό της τυχαίας 
επανασύνδεσης των δύο κοριτσιών ύστερα από τόσα χρόνια. 

Πράγματι, λοιπόν, εκείνη την ημέρα η Μαρία θα έβλεπε το κάτι 
άλλο της, το περισσότερό της, το βαθύτερο και το λεπτότερό 
της. Η Στέλλα το έβλεπε ήδη, φορτωμένη δύο μανιτάρια* 
παραμόρφωσης του χώρου. Το πράγμα ξεκίνησε με μια παύση 
πέντε δευτερολέπτων χωρίς καθόλου λόγια. Αμέσως μετά έσκασε 
ένα ξαφνικό γλωσσόφιλο σαν δάγκωμα φιδιού. Μια ερωτική 
επίθεση της Στέλλας στη Μαρία. Με ανταπόδοση. Δειλή, αλλά 
ανταπόδοση. 

Όλα ήταν κίτρινα. 
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3. [Το πρώτο φιλί και άλλα γεγονότα του παρελθόντος] 

3α. [Στο Λύκειο] Η Μαρία και η Στέλλα γεννήθηκαν το 1973 στην 
Ανατολική Κρήτη. Την ίδια ακριβώς μέρα και ώρα, στον Άγιο 
Νικόλαο –ή σκέτο Άγιο, όπως τον λένε οι ντόπιοι– μια όμορφη 
παραθαλάσσια επαρχιακή πόλη με λιμνοθάλασσα. Παιδικές 
καλύτερες φιλενάδες και συμμαθήτριες –αριστούχος της τάξης 
η Μαρία, ταραξίας του σχολείου η Στέλλα– τα δύο κορίτσια 
είχαν φιληθεί στο στόμα ξανά, παλιά, πολύ πριν από το φιλί του 
Άμστερνταμ, στη Β΄ Λυκείου, μόνο μία φορά, μέσα στις τουαλέτες 
του σχολείου. Όμως αμέσως μετά το πρώτο φιλί και ώς την 
αποφοίτηση, το τελικό σκόρπισμα, δεν μίλησαν ξανά η μία στην 
άλλη. Η Μαρία από δειλία, η Στέλλα από περιφρόνηση στη δειλία. 
Μόνο κοιτάζονταν από μακριά στα μάτια. Κάτι ήταν κι αυτό, αλλά 
όχι αρκετό. Τόσα χρόνια φιλίας χάθηκαν πάνω σε ένα ακροβατικό 
φιλί. Γιατί η Στέλλα ήταν δηλωμένη, με ισχυρή ροπή σε ό,τι δεν 
πρέπει, ενώ η Μαρία ήταν εντελώς καθωσπρέπει.

3β. [Στο Δημοτικό] Το ΠΑΣΟΚ* ανέβηκε στην εξουσία το 1981 
και σε ένα κλίμα εκσυγχρονισμού φρόντισε αμέσως να καταργήσει 
(α) τη σχολική ποδιά, (β) τη βέργα με την οποία ο δάσκαλος είχε το 
δικαίωμα να χτυπά τους μαθητές, (γ) το πολυτονικό σύστημα και 
(δ) την ποινική δίωξη για μοιχεία. Η Στέλλα τότε φοιτούσε μαζί με 
τη Μαρία στη Γ΄ Τάξη του Δημοτικού και το χάρηκε, γιατί στην Α΄ 
και στη Β΄ Τάξη είχε φάει πολλή καταπίεση να φορά εκείνη την μπλε 
στολή φυλακισμένου με τον λευκό γιακά, μαζί με πολλές, μα 
πολλές ξυλιές με τη βέργα στα χέρια. Η Μαρία δεν είχε κανένα 
πρόβλημα με τη σχολική ποδιά, μάλλον στενοχωρήθηκε που την 
αποχωρίστηκε. Και τις ξυλιές που σου κοκκίνιζαν τα χέρια τις 
ποθούσε χωρίς να το ξέρει ακόμα. Όταν ο δάσκαλος έδερνε τη 
Στέλλα, το στόμα της Μαρίας υγραινόταν. Τόσο καλή και υπάκουη 
μαθήτρια που ήταν, όμως, δεν έλαβε ποτέ τις ποθητές δικές της 
ξυλιές στο σχολείο ούτε και επρόκειτο πια.
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3γ. [Πού πάμε για ψάρεμα] Ο Άγιος είχε δύο σπουδαίους τόπους 
για ψάρεμα, και τα κορίτσια –πριν από την αναστάτωση που 
δημιούργησε το πρώτο τους φιλί στο στόμα– ψάρευαν εκεί 
τακτικότατα. Όχι μόνο για το σκότωμα των αθώων ψαριών. Για να 
είναι δίπλα και μόνες. Με καλάμι, φελλό και ζύμη στο αγκίστρι. 

Ο ένας ψαρότοπος ήταν η λιμνοθάλασσα στο κέντρο του Αγίου, 
μέσα στην οποία εκείνον τον καιρό όλα τα παρακείμενα εστιατόρια 
και ξενοδοχεία απέβαλλαν τα λύματά τους. Η σύνδεση με το 
κεντρικό αποχετευτικό σύστημα έγινε πολλά χρόνια αργότερα. 
Και επειδή πολύ σκατό ίσον και πολύ ψάρι, τα καλαθάκια των 
κοριτσιών γέμιζαν τάχιστα. Ποτέ όμως δεν τα τηγάνιζαν εκείνα 
τα τρόπαια. Tα πετούσαν στις γάτες. 

Ο άλλος ψαρότοπος ήταν τα σφαγεία, στις παρυφές του Αγίου, 
που έγιναν αργότερα προβάδικο της φιλαρμονικής ορχήστρας του 
δήμου και μετά μαρίνα αγκυροβόλησης για ιστιοπλοϊκά και γιοτ 
πολυτελείας. Από τον επιθανάτιο ρόγχο του γουρουνιού στο 
σάλπισμα της τρομπέτας του ερασιτέχνη μουσικού, και από εκεί στο 
χαχανητό του φωτομοντέλου στην πλώρη του ιστιοπλοϊκού, ένα 
μέλλον της πεντάρας, οι ανοησίες μιας κοινωνίας εύπορης. 

Εκεί, στην παλιά εποχή των σφαγείων, την οποία πρόλαβαν να 
ζήσουν η Μαρία και η Στέλλα, το αίμα και κάποια άντερα από τα 
σφαχτά έπεφταν στη θάλασσα, μπασμός για πολύ ψάρι. Γέμιζαν τα 
καλαθάκια των δύο ερωτευμένων κοριτσιών, χαρά μεγάλη έκαναν 
και πάλι οι γάτες.



20



ΜΑρίΑ ΚΑί ΣΤΕΛΛΑ

21

3δ. [Τα αρραβωνιάσματα και τα παντρολογήματα] 
Αρραβωνιασμένη από τα 17 και παντρεμένη στα 18 με στρατιωτικό. 
Αυτή ήταν η δραματική εξέλιξη της ερωτικής ακροβασίας της 
Μαρίας. Ο πατέρας της δεν μπόρεσε να βαστάξει τους ψίθυρους 
που κυκλοφορούσαν: η Μαρία και η Στέλλα ήταν αχώριστες από 
παιδάκια χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον –ποτέ– για τα αγοράκια. 
Κι όλο αγκαλιές στον καναπέ του ATARI.* Κι όλο χεράκι χεράκι στα 
ψαρέματα. Άρα; Τις είδαν και να φιλιούνται στο στόμα μέσα στις 
τουαλέτες του σχολείου κάτι κουτσομπόλες που παραμόνευαν. 
Βράσ’ τα. «Αν της ξαναμιλήσεις, θα έχεις να κάνεις μαζί μου», 
ούρλιαξε ο υποστράτηγος. Έπειτα, με μεγάλο περιουσιακό πακέτο 
και ξέχειλη νεανική ομορφιά, η Μαρία αρραβωνιάστηκε τάχιστα, 
χωρίς να φέρει σοβαρή αντίσταση στις πατρικές διαταγές.

Την ημέρα της ενηλικίωσής της, ο υποστράτηγος πάντρεψε 
την κόρη του με τον έμπιστο υφιστάμενό του, τον ίλαρχο των 
Τεθωρακισμένων Αριστοτέλη Μαγκανά. Η Μαρία γέλασε 
και γλέντησε αναγκαστικά μπροστά σε 2.000 χαιρέκακους 
καλεσμένους. Ο χρυσός γάμος έγινε και εξώφυλλο στην τοπική 
εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ». Αμέσως μετά, η Μαρία, ο φρέσκος 
σύζυγος, οι γονείς και μια γιαγιά που τους είχε απομείνει 
μετακόμισαν όλοι μαζί σε μια ασφαλή μακρινή γειτονιά, 
στου Παπάγου* στην Αθήνα. Το ζευγάρι από πάνω, σε ένα 
φρεσκοβαμμένο ρετιρέ, και ακριβώς από κάτω οι γονείς και η 
γιαγιά της νύφης. Το σπίτι στον Άγιο σκοτείνιασε. Απογοητευμένη, 
η Στέλλα εγκατέλειψε κι εκείνη τον Άγιο και εξαφανίστηκε για 
σπουδές στην Ολλανδία χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Μόνο 
ο παππούς της, που τη μεγάλωσε, το ήξερε. Εκείνος κάλυψε και 
τα αρχικά της έξοδα, αν και πολύ σύντομα με την καπατσοσύνη 
της η Στέλλα έγινε κάτι περισσότερο από οικονομικά ανεξάρτητη. 
Και πέρασαν επτά χρόνια, και φτάσαμε στο 1997.
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4. [Στις σκάλες του Μουσείου Βαν Γκογκ] Τα δύο κορίτσια 
απομάκρυναν αργά τα πρόσωπά τους μετά το αιφνίδιο φιλί. Επτά 
χρόνια στο σκοτάδι δεν είναι λίγα. Η Στέλλα έπιασε από τους ώμους 
τη Μαρία της και την καμάρωσε. Η Μαρία θα έβαζε τα κλάματα, 
αλλά κρατήθηκε. Η Στέλλα το κατάλαβε και πήγε να βάλει τα γέλια, 
αλλά κρατήθηκε κι εκείνη.

4α. [Η Μαρία] Καλή στα λόγια, αλλά ακόμα καλύτερη στα 
κοιτάγματα, η Μαρία με ένα μόνο βλέμμα χωρίς καν να ανοίξει 
το στόμα πρώτη είπε: 

«Σε ποθώ».

4β. [Η Στέλλα] Σαστισμένη από την τόλμη της Μαρίας –αλλιώς 
την ήξερε– η Στέλλα είπε: «Υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν 
τον πόθο μικραίνοντας τη στρατιωτική θητεία, επεκτείνουν τον 
οργασμό συρρικνώνοντας την ατολμία, εξάγουν χαρά εισάγοντας 
μελαγχολία. Εσύ. Η ερωτικά τολμηρή καλοσύνη σου τσακίζει το 
κράτος». Η Στέλλα συνέχισε να μιλά κουνώντας το κεφάλι μπρος-
πίσω και παρακάλεσε τη Μαρία: «Δώσε μου κατιτί, κάτι, οτιδήποτε, 
κάτι δικό σου να το φορώ πάνω μου, δώσε μου κατιτί, κάτι, 
οτιδήποτε, κάτι δικό σου να το φορώ πάνω μου, δώσε μου κατιτί, 
κάτι, οτιδήποτε, κάτι δικό σου να το φορώ πάνω μου. Ό,τι πάει 
πάνω πάει πάνω, πάει, ό,τι πάει πάνω πάει πάνω, πάει, ό,τι πάει 
πάνω πάει πάνω, πάει».

4γ. [Η τούμπανο φτιαγμένη και η ανθισμένη] Η Μαρία είχε 
αφήσει τη Στέλλα της στις μπίρες, στις ρακές και στους μπάφους  
και ξαφνικά, επτά χρόνια μετά, τη βρήκε βουτηγμένη στο LSD.  
Παρ’ όλα αυτά, φορτωμένη κι εκείνη δύο τζιν τόνικ στο cafe-bar  
του μουσείου –ανθισμένη– θεώρησε όλα τα παλαβά λόγια της 
Στέλλας φυσιολογικά. Κακώς.
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5. [Το τηλεφώνημα / Il tumulto universale della città!*] Με 
τη χρυσή αλυσίδα λαιμού της Μαρίας περασμένη τρεις φορές στον 
αριστερό της αστράγαλο, η Στέλλα περίμενε στη βιβλιοθήκη του 
πανεπιστημίου το τηλεφώνημα. Έμοιαζε να μελετά τα βιβλία της, 
αλλά δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Πού μυαλό για μελέτη; Η Μαρία 
είχε υποσχεθεί ότι θα την καλούσε το απόγευμα για ένα κρασί. 
Δεν έγινε. Η Στέλλα το σκέφτηκε πολύ. Εντάξει, δεν την κάλεσε. Η 
Μαρία δεν την κάλεσε. Aν και το είχε υποσχεθεί, δεν την κάλεσε. 
Ε, δεν τρέχει και τίποτα. Θα την καλούσε εκείνη. Δεν το συνήθιζε 
καθόλου, μα καθόλου αυτό το παρακάλι. Για τη Μαρία όμως θα το 
έκανε. Πήρε τηλέφωνο η Στέλλα τη Μαρία. Πολλές φορές. 
Άδοξα.
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6. [Λίγα λόγια για τη Στέλλα] Της αρέσουν τα κορίτσια. Και 
όταν τα κορίτσια λένε πως θα τηλεφωνήσουν το απόγευμα για 
ένα κρασί, εκείνη γελά ζεστά, φιλά στον λαιμό υγρά και χάνεται, 
φάντασμα στη μικρή πλατεία του χωριού, άγγελος στο βάθος 
της κεντρικής λεωφόρου της μεγαλούπολης. Τα κορίτσια σπάνια 
τηλεφωνούν, ούτε θα απαντούσαν ποτέ σε δικές της κλήσεις, 
από δειλία στον έρωτα των αγγελικών πλασμάτων κρυμμένη 
στα κόκαλα. Εκείνη όμως όταν συναντά τα κορίτσια τυχαία ξανά, 
δεν κάνει σκηνή, υπαινιγμούς, δεν σηκώνει το φρύδι, δεν κάνει 
ούτε καν ερώτηση, είναι το ίδιο θερμά θερμή μέσα στο σαν βέλος 
σώμα της. Δεν έγινε και τίποτα. Εξαιρεί τη στιγμιαία αμηχανία, 
τη συστηματική προδοσία που υφίσταται και βάζει μπρος 
μια αλώβητη τρυφερότητα. Και τότε ακριβώς τα κορίτσια την 
ερωτεύονται. Αυτός είναι ο ερωτικός μηχανισμός της, που μοιάζει 
αθώος, αλλά δεν είναι. Είναι το δίχτυ της.
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7. [Περισσότερα λίγα λόγια για τη Στέλλα / Wovon man 
nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen*]

7α. [Η Στέλλα νηφάλια] Μια εδώ, μια εκεί, δεν σταθμεύει, 
αεικίνητη σε βάρβαρο κόσμο –και μέσα και απέξω– μία και μόνο 
κοπέλα να αντιστέκεται είναι αρκετή. Να ταξιδεύει το καινούργιο 
και το ελεύθερο, να τσακίζει το καθεστώς, κρατώντας όμως 
αναλλοίωτη στο χέρι της –και μέσα και απέξω– «την παγκόσμια 
σταθερά της ομορφιάς, που θα σώσει τον κόσμο» (είπε ο πρίγκιπας 
Μίσκιν*). 

Γιατί ένας και μόνο φάρος στρίβει αμέτρητα πλοία.

7β. [Η Στέλλα φτιαγμένη / Shine on you crazy diamond*] 
Αντί για την παγκόσμια σταθερά της ομορφιάς, που θα σώσει τον 
κόσμο του Ντοστογιέφσκι,* η Στέλλα –έχοντας αντικαταστήσει την 
τρυφερότητα με τρέλα– κρατά τώρα σφιχτά στο χέρι ένα σκαλιστό 
περίστροφο Colt. 
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8. [Όνειρο στα ακαταλαβίστικα] Στα πρώτα δύο τηλεφωνήματα 
της Στέλλας η Μαρία δεν απάντησε. Δεν απάντησε οριακά: πήγαινε 
να το σηκώσει, αλλά στο τέλος δείλιαζε. Όποιες αμφιβολίες κι αν 
της είχαν απομείνει για το αν θα έπρεπε τελικά να συναντηθεί με τη 
Στέλλα της ή όχι φρόντισε να τις σκορπίσει ο ίλαρχος. Ο ίλαρχος 
είπε:

«Κανονίσαμε με δύο συναδέλφους αξιωματικούς να βγούμε μαζί 
με τις κυρίες μας το βράδυ για φαγητό. Ντύσου».

Στα επόμενα δύο τηλεφωνήματα της Στέλλας η Μαρία πάτησε 
το κόκκινο κουμπί στο πρώτο κιόλας κουδούνισμα, απόρριψη. 
Μετά έβαλε τη συσκευή στη σίγαση, και η Στέλλα έμεινε μόνη και 
αναπάντητη μέσα στην τσάντα της Μαρίας για ώρες. Το δείπνο που 
ακολούθησε ήταν μαρτυρικό για τη Μαρία – ποτέ δεν είχε περάσει 
τόσο βαρετά στη ζωή της. Το ίδιο βράδυ, μεθυσμένη πίτα, στον 
ύπνο που ήρθε σαν λύτρωση, είδε όνειρο στα ακαταλαβίστικα:

Ονειρεύοντας (sic) τα μαύρα-κόκκινα κύματα, μπήκα με φόρα στον 
ύπνο που ταξίδευες είχες τα μαλλιά σαν δυο πρόβατα και σου 
τα ’σουρνε μπρος και πίσω και στο πλάι μια άμαξα, κλικ-κλικ, 
οι ρόδες παλιές τα γρανάζια αλάδωτα στο τραπέζι ο άνθρωπος 
που δεν θυμόταν αν θυμάται με ένα μπουκάλι κρασί και λουλούδι 
στο αυτί και του λέω «φύγε» και μου λέει «μας κάνεις πλάκα, ε;» 
και κάτσαμε όλοι μαζί να πούμε μια κουβέντα άντε δύο και 
οι κουβέντες μας έγιναν δέκα και δύο και του λέω «εγώ αυτή 
τη θέλω, σώπα» και μου λέει «όπα». Ονειρεύοντας μπήκες, 
ονειρεύοντας φεύγεις. Ήταν στο Άμστερνταμ. Tο 1989. Nαι; Όχι. 
To 1997. Ναι. 
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9. [Νωρίς το πρωί της Κυριακής] Με το όνειρο ζεστό, η Μαρία 
άνοιξε τα μάτια στην αγκαλιά του ίλαρχου –ήταν ρωμαλέος– και 
είπε μέσα της: «Του καταραμένου τόπου το χάδι είναι γυάλινο». 
Ήταν Κυριακή 5 ίανουαρίου του 1997, και ο ίλαρχος σηκώθηκε 
από το κρεβάτι κακόκεφος. Έβρισε την τύχη του, γιατί, λέει, έπρεπε 
να πάει στη δουλειά κυριακάτικα, και μάλιστα σε ολονύκτια 
υπηρεσία. Ψέματα. Να τι θα συνέβαινε: (α) Όλη μέρα κι όλη νύχτα 
ο ίλαρχος θα κραιπάλιαζε με πουτάνες και καμπαρετζούδες. 
(β) Η Μαρία θα έμενε πολλές ώρες μόνη στο δωμάτιο του 
ξενοδοχείου, στριφογυρίζοντας στα σεντόνια, χωρίς να βρει το 
θάρρος να απαντήσει σε κανένα από τα αλλεπάλληλα ερωτικά 
τηλεφωνήματα. (γ) Η Στέλλα θα έκανε τα αλλεπάλληλα ερωτικά 
τηλεφωνήματα.

Στις 7 το απόγευμα –που τον Γενάρη στην υγρή Ολλανδία μοιάζει 
περισσότερο με βαριά νύχτα– η δειλή Μαρία αποφάσισε να αφήσει 
την τύχη να διαλέξει για πάρτη της και βγήκε επιτέλους έξω από το 
ξενοδοχείο. Τις Κυριακές το Μουσείο Βαν Γκογκ ήταν ανοικτό όλη 
μέρα, ώς και τα μεσάνυχτα. Αν συναντούσε εκεί τη Στέλλα της, θα 
ήταν καλό σημάδι, θα τον προχωρούσε κι άλλο τον έρωτα, ώς το 
τέλος. 

Από το πρωί που άνοιξε το μουσείο, η Στέλλα ήταν εκεί. Περίμενε 
τη Μαρία της. Έλειψε μόνο δύο ώρες το μεσημέρι για να σπρώξει 
ναρκωτικά και δύο ώρες το απόγευμα για να πηδηχτεί στη βιτρίνα. 
Τη στιγμή που η Στέλλα έφυγε για τη βιτρίνα, η Μαρία μπήκε στο 
μουσείο. Όταν η Στέλλα επέστρεψε στο μουσείο, η Μαρία είχε 
μόλις φύγει για το ξενοδοχείο, πρώτη νύχτα μόνη. Στις 12 
τα μεσάνυχτα ακριβώς, η άυπνη εδώ και δύο μερόνυχτα Στέλλα, 
φορτωμένη τρία τονωτικά μανιτάρια και ένα μπουκάλι τζιν, άρχισε 
να ουρλιάζει, και οι φύλακες –με μεγάλη δυσκολία– την πέταξαν 
έξω. Και πέρασε άλλη μία νύχτα στο Άμστερνταμ. Πανηγυρική για 
τον ίλαρχο, βασανιστική για τα δύο ερωτευμένα κορίτσια.
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10. [Νωρίς το πρωί της Δευτέρας] Η Στέλλα δέχτηκε ένα 
τηλεφώνημα από τον δικηγόρο της και κεραυνοβολήθηκε με 
την είδηση: ο αγαπημένος της παππούς ήταν νεκρός. Ταξίδι-
αστραπή στην Αθήνα. Εκεί ζούσε τα τελευταία πέντε χρόνια 
ο παππούς. Βιαστικά συμμαζέματα και κηδεία με ελάχιστους 
παρευρισκόμενους. Με τη σκέψη της Μαρίας η Στέλλα νικούσε  
το πένθος. Η σκέψη πήγαινε κάπως έτσι:

Οι άνθρωποι αγαπούν αόρατα πράγματα
Κι εγώ αγαπώ εσένα

Και κάθε στιγμή σε σκέφτομαι
Ακόμη και τώρα

Που ισορροπώ ψηλά στην τρεμάμενη σκάλα
Μελετώντας ένα ένα τα σκονισμένα αντικείμενα στο πατάρι

Όλα άχρηστα πια
Άρα αόρατα.

Κατεβαίνω τη σκάλα και ανοίγω με δύναμη τη βαλβίδα της φιάλης 
οξυγόνου του παππού

Μετά τον θάνατο του παππού
Να δραπετεύσει το οξυγόνο, να μείνει η φιάλη κενή

Μη γίνει καμιά έκρηξη
Κι ανθίσουν πίδακας τα σκονισμένα αντικείμενα του παππού

Όλα άχρηστα πια
Άρα αόρατα.

Οι άνθρωποι πιστεύουν αόρατα πράγματα
Κι εγώ πιστεύω εσένα και κάνω τον σταυρό μου
Και λέω: Θε μου, κάνε να με θελήσει όπως εγώ

Και τότε κι επιτέλους
Να την περιφρονήσω, να τη χλευάσω

Μα εκείνη ολοένα και περισσότερο να με ποθεί με πόθο άσβεστο
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Να της λέω ερωτόλογα στα ψέματα
Να ξενογαμώ

Κι εκείνη να πικραίνεται
Αλλά να ελπίζει.

Κι αν με εισακούσεις, Θε μου
Είσαι κακός Θεός και υπάρχεις

Και εικόνα σου είμαι.

Οι άνθρωποι ελπίζουν αόρατα πράγματα
Κι εγώ ελπίζω εσένα

Κι αντίθετα με τους νόμους της Φυσικής
Σε βλέπω παντού

Και πάντα.



38



ΜΑρίΑ ΚΑί ΣΤΕΛΛΑ

39

11. [Και πέρασαν τρεις μέρες, και η Στέλλα γύρισε πίσω ή 
αν έχεις τύχη, διάβαινε] Ο ίλαρχος ήταν αξιωματικός καριέρας, 
με σπουδές Μηχανολογίας στο ΕΜΠ* και μεταπτυχιακό στην 
αντοχή των υλικών στο MIT.* Στο –κατά τα άλλα– ευρύ φάσμα των 
γνώσεών του δεν συμπεριλαμβανόταν η ψυχολογία. Έτσι, όταν 
ένας συνάδελφος σε κάποιο διάλειμμα για καφέ και κουβεντολόι 
αναφέρθηκε στον Λακάν* –σαν να ήταν αυτό το πιο προσφιλές 
θέμα συζήτησης στον κόσμο όλο– ένιωσε άβολα. Εκείνος ήξερε 
μόνο λίγο από Φρόιντ. Δεν προσποιήθηκε, ήταν ακέραιος σ’ αυτά 
τα πράγματα, είπε: «Δεν το γνωρίζω το αντικείμενο, κύριε». Και 
άλλαξε κουβέντα. Ήταν μάστορας στην αλλαγή κουβέντας.

Το περιστατικό αυτό εξηγεί την παρουσία της Μαρίας στη 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ το αμέσως 
επόμενο πρωί. Ο ίλαρχος την παρακάλεσε να βρει και να του 
φωτοτυπήσει Λακάν (αντί να τριγυρνά όλη μέρα άσκοπα στους 
δρόμους και να ξοδεύει μια περιουσία στα μαγαζιά, φτάνει πια).  
Η παρένθεση δεν ειπώθηκε με λόγια, αλλά υπονοήθηκε  
ευθέως, με βλέμματα και στάσεις του σώματος.

Η επίσκεψη της Μαρίας στη βιβλιοθήκη ήταν μια επιτακτική  
εντολή του ίλαρχου καμουφλαρισμένη σε ευγενική παράκληση.
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12. [Στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ]

12α. [Οι σκέψεις είναι τραγούδια] Η Μαρία φωτοτύπησε μερικά 
αποσπάσματα από εκλαϊκευμένες εισαγωγές στο έργο του Λακάν. 
Διάβασε διαγώνια μερικές από αυτές τις σελίδες. Ήταν φορτωμένη 
ένα τσιγαριλίκι, από εκείνα που πουλούσαν τότε ελεύθερα 
στους δρόμους του Άμστερνταμ πλανόδιοι πωλητές με ξύλινα 
κασελάκια κρεμασμένα από τον λαιμό. «Hash-hash, coke-coke!» 
διαλαλούσαν δυνατά την πραμάτεια τους. Η σκέψη της Μαρίας 
πήρε μια μορφή τραγουδιού. Κάπως έτσι έγινε η σκέψη της:

Όλοι οι άνθρωποι ποθούν
Πράγματ’ αόρατα να δουν

Έτσι κι εγώ ποθώ την εδική σου αγάπη
Σαν το σπουργίτι το νερό
Όπου κυλάς ακολουθώ

Και κάθε καθωσπρέπει μέσα μου ανετράπη

Έρωτας είναι να ’σαι εκεί
Που δε θα έπρεπε γιατί

Είν’ επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει
...

 
12β. [Η γοητεία του να είναι κανείς προληπτικός] Η 
Μαρία μέτρησε τις φωτοτυπημένες σελίδες και ήταν δεκατρείς. 
Σκέφτηκε πως ήταν γρουσουζιά και γύρισε πίσω στο μηχάνημα 
να φωτοτυπήσει τουλάχιστον ακόμα μία σελίδα. Αυτά τα κρίσιμα 
δευτερόλεπτα άλλαξαν καθοριστικά την ιστορία μας, γιατί 
επέτρεψαν ακόμα μία συνάντηση των κοριτσιών. 
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14. [Ακόμα μία τυχαία συνάντηση] Η Μαρία έπεσε ξανά 
πάνω στη Στέλλα έξω από τη βιβλιοθήκη του παραποτάμιου 
Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Το πανεπιστήμιο ήταν 
πολυσύχναστο – τρία δευτερόλεπτα νωρίτερα ή αργότερα, και 
η συνάντηση θα μπορούσε να μην είχε συμβεί. Αλλά συνέβη. 
Και μη φανταστείτε εδώ κανέναν καβγά, το αντίθετο. Η Στέλλα 
δεν επέτρεψε καμία αμηχανία. Αγκάλιασε τη Μαρία θερμά 
και ολόκληρα, από τον πόθο της για εκείνη δεν έλειπε κανένα 
κομματάκι, δεν υπήρξε σπάσιμο. Τι σκατά; Σε τόσα τηλεφωνήματα 
είχε πατήσει το κόκκινο η Μαρία, και τώρα η Στέλλα εκεί, 
ακλόνητη. Μπράβο.

Η Μαρία, υπνωτισμένη από την καλοσύνη και την τρυφερότητα 
που την περιέλουζε –χωρίς ενδοιασμό– κόλλησε το στόμα της 
στο στόμα της Στέλλας. Για δέκα ολόκληρα δευτερόλεπτα. Εκατό 
φοιτητές είδαν και προσπέρασαν, καρφάκι δεν της καιγότανε πια 
της Μαρίας. Και μετά κι από αυτό, απομάκρυνε αργά το κορμί της 
και κοίταξε επίμονα τη Στέλλα βαθιά μέσα στα μάτια. «Όρμα μου 
τώρα κι εσύ που τα ξέρεις αυτά καλύτερα», έγραφε το βλέμμα. 
«Μετά από ένα τρυφερό φιλί όλα επιτρέπονται, όπως στον δίχως 
απαγορεύσεις κόσμο των ονείρων...» απάντησε η Στέλλα. 

Ο πάγος έσπασε.
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15. [Το πανεπιστήμιο ήταν μεγάλο, οι δρόμοι είχαν ονόματα] 
Στη συμβολή των οδών Τραυματιών και Τραυματιοφορέων 
συναντήθηκαν. Πώς αλλιώς; Εκείνη, χτυπημένη από 
τεθωρακισμένους έρωτες, σημαδεμένη με δεσμεύσεις και μέσα 
της μόνη, ένα μήλο που το ξέχασαν. Και η άλλη, με το πτυχίο της 
ανεμελιάς στο χέρι με βαθμό άριστα, αλλά διαγωγή επίμεμπτη. 
Πώς αλλιώς; Το μήλο κοίταξε επίμονα την επίμεμπτη, και εκείνη 
άρπαξε σβέλτα το μήλο από το χέρι. Την οδήγησε στις τουαλέτες 
του πανεπιστημίου της και τη χαστούκισε για το επίμονο βλέμμα 
και τη φίλησε για το επίμονο βλέμμα. Πώς αλλιώς; Και την έγλειψε 
δυνατά. Πώς αλλιώς; ρυθμικά και μεθοδικά. Πώς αλλιώς; Ώσπου 
θριάμβευσε πάνω στον κρουστό κορμό της, έλιωσε όλο το παγωτό 
της και, αποφεύγοντας να αναλάβει οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη 
για το τρομοκρατικό της χτύπημα –πώς αλλιώς;– την άφησε γάλα 
ζεστό κι εξαφανίστηκε. Η απελπισία τάισε την εκμετάλλευση. Πώς 
αλλιώς; Δηλαδή Έρως, η επανάσταση της μελαγχολίας.
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16. [«Ο συνδρομητής που καλέσατε σας νίκησε»] Όλη εκείνη 
την ημέρα η Στέλλα δεν απάντησε σε κανένα από τα αλλεπάλληλα 
τηλεφωνήματα της Μαρίας. Ηδονιζόμενη, θριαμβεύτρια. Ήταν 
η σειρά της να μην απαντά. Κάποτε ήρθε και ένα μήνυμα: «Θα 
φύγω αύριο και θα με χάσεις –ο άλλος έχει και πάλι υπηρεσία– 
έλα το βράδυ να με αρπάξεις». Η Στέλλα δεν απάντησε ούτε σε 
αυτό το μήνυμα της Μαρίας. Και το επόμενο απόγευμα, Σάββατο 
11 ίανουαρίου 1997, στις 18:00, ημέρα και ώρα των κοινών 
γενεθλίων των δύο κοριτσιών, η Μαρία μπήκε στο αεροπλάνο και 
γύρισε με τον ίλαρχο πίσω στην Αθήνα. Στο ρετιρέ στου Παπάγου. 
Μέσα στα νεύρα.
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17. [Σε αναμονή] Ο Σαχτούρης* λέει: «Οι μέρες περνούν, το χιόνι 
μένει». Κανένα σήμα της Στέλλας.

17α. [Το πρώτο βράδυ στην Αθήνα αυτός ο εφιάλτης 
–σε στιλ Τιμ Μπάρτον*– επισκέφτηκε τη Μαρία:] «Πριν 
χωριστούμε χρειάζομαι να σε βάλω μέσα μου και να μείνεις», 
είπε η μπλε μαγείρισσα και άνοιξε το στόμα. Έπιασε ευλαβικά το 
δάχτυλο της κίτρινης πιανίστριας, σαν να ’ταν πριγκιπική ράβδος, 
σαν να ’ταν ερωτικό αξίωμα, και το δάγκωσε και το έκοψε και το 
κατάπιε αμάσητο με το δαχτυλίδι του αρραβώνα. «Εγώ σε έφτιαξα, 
εγώ σε έφαγα, τράβα τώρα». Και πήγε στο καλό. Με το κεφάλι 
σκυφτό. Ηττημένη. Μέσα σε κλάματα.
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17β. [Εφιάλτες] Κι άλλοι πολλοί εφιάλτες ταλαιπώρησαν τη 
Μαρία τους πρώτους τρεις μήνες μετά την επιστροφή της από το 
Άμστερνταμ στην Αθήνα. Η Στέλλα, νεκρή πριγκίπισσα στον βυθό 
του ωκεανού, η Στέλλα, ανθρωποφάγο φυτό, αναρριχώμενο. Όλα 
ασπρόμαυρα. 

Μετά οι εφιάλτες κάπως γλύκαναν. Φύγαμε από τον Τιμ Μπάρτον 
(αγαπημένο σκηνοθέτη της Μαρίας, όλες τις ταινίες του απέξω) 
και πήγαμε στο South Park* (αγαπημένο κινούμενο σχέδιο 
της Στέλλας, όλες τις ατάκες απέξω). Η Στέλλα, στρογγυλή και 
πορτοκαλί, η Στέλλα, με τεράστια μάτια. Όλα έγχρωμα. Έτσι 
πέρασαν άλλοι τρεις μήνες, σύνολο έξι από τον τελευταίο χωρισμό 
των δύο κοριτσιών. 

Η Στέλλα εξακολουθούσε να μην απαντά στις συχνές τηλεφωνικές 
κλήσεις της Μαρίας, ούτε στα ηλεκτρονικά της μηνύματα. 
Διαγραφή. Αλλά η Μαρία επέμενε και θα επέμενε.





Μπορεί να πετάξαμε ίσες μολότοφ* 
αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Θα γίνει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
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18. [Πίσω στο πατρικό] Επαγγελματικές υποχρεώσεις ανάγκαζαν 
τον ίλαρχο να απουσιάσει από την Αθήνα ολόκληρο τον ίούλιο 
του 1997. Στο μεταξύ, ο πατέρας της Μαρίας είχε αποφασίσει 
να πουλήσει το πατρικό σπίτι στον Άγιο, και κάποιος έπρεπε να 
το συμμαζέψει. Έτσι, κατ’ εντολή του υποστράτηγου πατέρα και 
παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του ίλαρχου συζύγου, η Μαρία 
βρέθηκε ξανά στην Κρήτη. Ολομόναχη, αντιμέτωπη με τις 
εγκαταλελειμμένες μυρωδιές του παιδικού δωματίου της. Εκεί, 
μια νύχτα, την ομορφότερη από όλες, ήρθε και πάλι η Στέλλα στο 
όνειρο και είπε στης Μαρίας το αυτί αυτό:

«Η ομορφιά είναι παλμός, τακ-σιωπά, τακ-σιωπά και ξανά 
και πάλι. Παθαίνει ανακοπές, τη μία είναι, την άλλη δεν είναι, 
δεν είναι κατάσταση σταθερή – θέλω να πω η ομορφιά είναι 
διαδικασία μεταβλητή, κι έτσι, και καθώς το όμορφο στρέφεται στο 
ομορφότερο, μπορείς να δεις μέσα εκεί τη ζωή να ξεπετιέται και 
πάλι με τη μορφή ενός κροκόδειλου που πεινά –εμένα να θέλω 
να φάω εσένα– σαν σε γαλλικό ντοκιμαντέρ για τη λίμνη Βικτόρια 
της Αφρικής ή ένα κάποιο αστυνομικό ρεπορτάζ, μπάτσοι και 
αναρχικοί να πλακώνονται με φόντο την πλατεία Εξαρχείων, στην 
καυτή καρδιά της Αττικής, το ίδιο κάνει – εντάξει, στο περίπου, γιατί 
έχει και διαφορές, μικρές. Τα δόντια σου, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο 
κοφτερά και η καρδιά σου, νομίζω, χτυπά πιο γλυκά και γι’ αυτό και 
θα γίνει μεταξύ μας μάχη δυνατή, άξια κι αυτή να μαγνητοσκοπηθεί. 
Ξέχασα να σου πω ότι σε είδα κι εγώ στο όνειρο, έχεις μια κόρη 
ξανθιά και της φοράς ένα σωσίβιο φράουλα, η θάλασσα είναι 
κρύα, τα χέρια της είναι ζεστά, εσύ είκοσι επτά και δεν έχει τα μάτια 
σου, δεν έχει καθόλου. Γιατί τα καλά παιχνίδια παίζονται σαν ζωή 
και όποιος χάνει πεθαίνει και ω! Τι σκατά. Σκότωσαν τον Κένι* ξανά, 
οι μπάσταρδοι. Να με πάρεις».
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19. [Casa di Giulietta*] Αποφασισμένη ότι το όνειρο που είχε δει 
το βράδυ ήταν σήμα τηλεπαθητικό, η Μαρία μόλις ξύπνησε πήρε 
ξανά τηλέφωνο τη Στέλλα. Η Μαρία είχε αρχές σε όλα, άρα και 
στην τηλεφωνία. Δεν άφηνε ποτέ το κινητό να κουδουνίσει πάνω 
από πέντε φορές, το θεωρούσε αγένεια. Στη Στέλλα όμως έκανε 
πάντα εξαίρεση. Και τα κουδουνίσματα εξαντλήθηκαν και την 
κλήση τερμάτισε και πάλι το «O συνδρομητής που καλέσατε σας 
νίκησε». Θύμωσε κι έβρισε ξανά την αδυναμία της και χοροπήδησε 
από το κακό της.

Και πού να ήξερε και το άλλο, το εξωφρενικό... Η Στέλλα, μετά από 
επτά συνεχόμενα χρόνια αυτοεξορίας, είχε γυρίσει κι εκείνη πίσω 
στο άδειο από ζωή πατρικό της σπίτι στην Κρήτη για τις διακοπές 
του καλοκαιριού. Και την κοιτούσε τώρα στα μυστικά από απέναντι, 
κρυμμένη πίσω από το γαλάζιο κουρτινάκι της κουζίνας. Κοιτούσε 
η Στέλλα τη Μαρία να χτυπιέται στα μπαλκόνια σαν ανόητη 
ίουλιέτα.* Την παρακολουθούσε γελώντας.
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20. [Και τότε, μια ξαφνική βροχούλα μέσα στο 
κατακαλόκαιρο και ένα λίτρο ρακή τάραξαν τη σκέψη της 
Στέλλας και την έκαναν κάπως έτσι:] Ο χορτασμένος κυνηγός 
μπαμ-μπουμ δεν είναι και ο καλύτερος, αλλά κυνηγά. Γι’ αυτό και 
οι γυναίκες που αγαπήθηκαν αχ-βαχ δεν κλαίν’ όταν το καλοκαίρι 
αναβοσβήνει και αναπηδά. Όταν μία ξαφνική νεροποντή πλιτς-
πλατς διακόπτει την κάψα της αδίστακτης ηλιοφάνειας. Σαν 
διακοπή της ΔΕΗ.* Βζιν-βζιν σε χαζοχαρούμενο πάρτι γάμου στην 
Αμερική. Λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου. Λόγω εκτελέσεως 
θανατοποινίτη στην ηλεκτρική μπίζι-μπίζι παρακείμενης φυλακής 
υψίστης. Και ξανά την άλλη μέρα τα ίδια. Και πάλι από την αρχή. 
Να, μια συμβουλή: ο χορτασμένος κυνηγός μπαμ-μπουμ να 
μην κυνηγά. Ο χορτασμένος κυνηγός ζζζ-ζζζ να αναπαύεται με 
ροχαλητά. Και οι γυναίκες που αγαπήθηκαν αχ-βαχ να κλαίνε λίγο 
και καλά, σαν νέφη θερινά. Αυτό, μάλιστα.
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21. [Και γιατί να μην κυνηγά;] Πριν σταματήσει η βροχούλα, η 
Στέλλα βγήκε για κυνήγι. Κατέβηκε αργά τη σκάλα του σπιτιού της 
και στάθηκε στη μέση του δρόμου. Το νερό είχε αρχίσει να κυλά 
σε ποταμάκια. Οι μυρωδιές του βρεγμένου χώματος. Έκανε τα 
χέρια τηλεβόα και φώναξε «Μαρίααααα!» όπως παλιά. Η άλλη 
πάγωσε. Πέρασαν τρία τεράστια δευτερόλεπτα: ένα, δύο, τρία. 
Μετά και πάλι «Μαρίααααα!», δεύτερη πρόκληση για μονομαχία. 
«Μαρίααααα!». Και τρίτη. Τώρα τραβήξαμε προς Κλιντ Ίστγουντ.* 
Μέσα στο πατρικό της Μαρίας έπεφτε η σιωπή σαν την νταλίκα από 
τη γέφυρα. Και όταν η νταλίκα έσκασε στον ποταμό, αντί για δυνατό 
παφλασμό, η Μαρία ούρλιαξε: «Γα-μιό-λα!». Παλιά δεν μιλούσε 
έτσι, αυτά τα έμαθε από τον ίλαρχο. Και πήρε τις σκάλες κάτω, να 
σκοτώσει με κίνδυνο να σκοτωθεί.

Σχετικά με το περιστατικό, η Μαρία θα σημείωνε λίγες μέρες 
αργότερα στο ημερολόγιό της τα ακόλουθα:

Είχαμε ανοικτό λογαριασμό και τον έκλεισες με μονομαχία στην 
Άγρια Δύση. Εμφανίστηκες μπροστά μου ασχεδίαστα και ξαφνικά 
–τα σπουδαία έργα τέχνης μοιάζουν αχειροποίητα– και μου μίλησες 
μια γλώσσα γενναία, όλα ήταν ζεστά κι ωραία, εγώ χαμένη αλλού, 
κοιτούσα διαμέσου εσού –πρόσεξέ με– βαθιά και σιδερένια, πιο 
κοντά, πιο κοντά στα μάτια σου, μέσα στο χνώτο σου, κράτησα τα 
χέρια σου –πρόσεξέ με– σφιχτά και λαστιχένια, πιο κοντά, πιο κοντά 
στα χέρια σου. Μπαμ-μπαμ και οι δυο νεκρές, στον κόσμο των 
αοράτων, μη σκας, θα σε δω ξανά στην επανάσταση των σωμάτων 
και –πρόσεξέ με– μαύρη σημαία σε κάθε κατάρτι και όλοι οι γύπες 
να κάνουν πάρτι. Τα μάτια των ανθρώπων –πρόσεξέ με– είναι 
το pin της ερωτικής τους κάρτας, τα χέρια τους είναι οι κωδικοί 
του ερωτικού τους λογαριασμού. Αν τα υποκλέψεις, αποκτάς 
πρόσβαση στο ερωτικό τους κεφάλαιο. Κλέψε με. Με προσέχεις;
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22. [Ξεκάθαρα πράγματα] Τα δύο κορίτσια στάθηκαν απέναντι, 
η καθεμία με το άδειο πατρικό της σπίτι στην πλάτη. Μοναχοπαίδια 
και οι δύο. Οι γονείς της Στέλλας πεθαμένοι πολύ νέοι, της Μαρίας 
στην Αθήνα, και ο ίλαρχος στο μακρινό του στρατόπεδο, σε διαρκή 
επιφυλακή. Τα άρματα μάχης καραδοκούν το καλοκαίρι που οι 
προκλήσεις των Τούρκων ανθούν. Και τότε, με πυγμή ανώτερη και 
από του ίλαρχου, σαν αφέντης προς τον υπηρέτη, η Στέλλα φώναξε 
στη Μαρία:

Αν με θες
Δώσε το χέρι σου να σ’ το κόψω

Αν με ποθείς
Δείξε το μάτι σου να σ’ το βγάλω

Γιατί μόνο εγώ που παίρνω χωρίς να δίνω
Κι εσύ που δίνεις χωρίς να παίρνεις

Μπορούμε ν’ αγαπηθούμε στ’ αλήθεια.



64



ΜΑρίΑ ΚΑί ΣΤΕΛΛΑ

65

23. [ΔΕΣ] Και έγινε ειρήνη, και τα δύο κορίτσια υπέγραψαν Διμερή 
Ερωτική Συμφωνία (ΔΕΣ), που έλεγε με απλά λόγια «εγώ θα 
σφυράω δυνατά (η Στέλλα) κι εσύ θα πηδάς ψηλά (η Μαρία)». 
Master and Servant.* Έτσι όμως όπως ήταν φορτωμένη δύο 
μανιτάρια στροβιλισμού μαζί με μια μπουκάλα ρακή, η Στέλλα 
διατύπωσε τη Διμερή Ερωτική Συμφωνία (ΔΕΣ) κάπως ακατάληπτα. 
Κάπως έτσι:

Το καθετί είναι και μια απάντηση σε κατιτί άλλο. Κι ό,τι λείπει 
δικό σου, λάβε 3 χάδια και φιλιά, ο μισθός σου. Το σπίτι είναι η 
απάντηση στο κρύο. Το παγωτό είναι η απάντηση στην εγχείρηση 
των αμυγδαλών. Κι ό,τι λείπει δικό σου, λάβε 3 χάδια και φιλιά, 
ο μισθός σου. Ο σκύλος είναι η απάντηση στον ληστή. Ο ληστής 
είναι η απάντηση στον ερωτικό πόθο. Κι ό,τι λείπει δικό σου, 
λάβε 3 χάδια και φιλιά, ο μισθός σου. Γιατί αυτός που ποθεί 
ερωτικά επιδιώκει να ληστεύεται, δεν δωρίζει. Πιστός υπηρέτης, 
δεν δίνει τριαντάφυλλα στον αφέντη του, θα ’ταν χυδαίο. Αντί για 
δώρο παριστάνει τον αγεωμέτρητο επιτρέποντας την υπεξαίρεση 
μικροποσών από τον μισθό του. Κι ό,τι λείπει δικό σου, λάβε 3 
χάδια και φιλιά, ο μισθός σου. Με ένα καλοακονισμένο τσεκούρι 
κάτω από το μαξιλάρι –στην περίπτωση που σβήσει ο ερωτικός 
πόθος– ο ποθών σιωπά στο άρπαγμα. Ενώ η σύμβαση λέει 
ξεκάθαρα 100 χάδια και φιλιά, εκείνος λαμβάνει αδιαμαρτύρητα 
μόλις 97. Κι ό,τι λείπει δικό σου, λάβε 3 χάδια και φιλιά, 
ο μισθός σου.
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24. [Το παλιό σκάνδαλο] Είχε πάνω από δεκαετία να παίξει 
τέτοιο ζουμερό σκάνδαλο στην περιοχή του Αγίου. Από τότε που 
στα πάνω χωριά ο χασάπης –που υποτίθεται ότι έλειπε στη Χώρα 
για δουλειές– έπιασε τη γυναίκα του γαμούμενη να μουγκρίζει σαν 
αγελάδα μέσα στο χασάπικο. Έπεσε πολύ ξύλο πίσω από 
το στιλπνό αλουμινένιο ψυγείο, και κυκλοφορεί και η φήμη ότι 
ο χασάπης έκανε μέχρι και ανεπιτυχή απόπειρα να σοδομίσει τον 
κουμπάρο πάνω στον πάγκο κοπής. Έξω στη βιτρίνα, δεκάδες 
οι θεατές περιωπής στο στριμωξίδι για μια καλή θέση στα 
αντίποινα. Υπήρχε μία ροπή στον Ταραντίνο* και παλιά, πριν από 
τον Ταραντίνο.
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25. [Το φρέσκο σκάνδαλο]

25α. [Τα γεγονότα] Δύο ντόπιες να φιλιούνται στη μέση του 
δρόμου. Η αριστούχα κόρη του υποστράτηγου σφιχτά στην 
αγκαλιά της βλαμμένης. Αυτής της ορφανής εγγονής του ξεκούτη. 
Του αντάρτη. Και οι γλώσσες τους μέσα κι έξω. Και μάλιστα τρεις 
συνεχόμενες παρατεταμένες φορές, όχι κλεφτά, κλεφτά θα ήταν 
οκέι, πες έγινε λάθος, πήγαν για μάγουλο και έσκασε χείλος, 
εδώ μιλάμε για γλώσσες.

25β. [Το κουτσομπολιό #1:] Σωστοί ήταν τελικά οι ψίθυροι που 
κυκλοφορούσαν από παλιά. Kαλέ, αυτές είναι εντελώς... τοιούτες. 
Και ο ίλαρχος; Δύο μετρά θηρίο, δεν θα του φανεί καθόλου αστείο. 
Ο πεθερός του ο υποστράτηγος φταίει, τον έφαγε η συμπόνια 
για το ορφανό, ούτε δικό του να ήτανε. Καλά, το ξέρεις βέβαια 
πως πολλοί το λένε κι αυτό. Ναι, σου λέω. Ότι αυτός έφαγε στο 
τέλος το ζευγάρι. Δεν το έχεις ακούσει ούτε αυτό; Γιατί την ήθελε 
δούλα μέσα στο υπόγειο του σπιτιού του, όχι παντρεμένη κυρία 
στο μπαλκόνι απέναντί του. Το κατάλαβες; Θα μου πεις, φήμες. Η 
αλήθεια είναι ότι δεν μοιάζουνε. Ε, όχι και μοιάζουνε. Αυτές είναι η 
Μαντόνα* και ο Μαραντόνα.*

25γ. [Το κουτσομπολιό #2:] Τέλος πάντων, αυτά τα κουμμούνια 
τα θερίζεις μικρά, δεν τα αφήνεις να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι σου 
αγκαλιά με τα παιδιά σου. Τι να πεις;
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26. [Με τη στολή (σε χρόνο ενεστώτα)] Με τη στολή έρχεται, 
τέτοια βιασύνη και ουρλιάζει: «Γαμιόλα, πλακομούνα!». Και 
δεν επιτίθεται στο πατρικό της γυναίκας του, όχι, πάει απέναντι. 
Οι καλοθελητές τα έχουν σφυρίξει όλα στον ίλαρχο και με κάθε 
ζουμερή λεπτομέρεια. Σπάει τη φτηνή αλουμινένια εξώπορτα. 
Η Στέλλα στον διάδρομο ατάραχη. Γυμνή. Τον περίμενε. 
Ο ίλαρχος στη θέα της γυμνής σάρκας σαστίζει και κάνει ένα βήμα 
πίσω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Στέλλα έχει συγκλονιστική 
ομοιότητα –και στο πρόσωπο και στο σώμα– με μία αξύριστη, 
μικρή καυλιάρα πουτανίτσα, την οποία γαμά συστηματικά κάθε 
κυριακάτικο απόγευμα που τυχαίνει να είναι στο Άμστερνταμ τα 
τελευταία χρόνια. Η αμηχανία κρατάει λίγο. Τι σημασία έχει τώρα 
πια; Απέναντι, η Μαρία πετάγεται έξω στο μπαλκόνι του πατρικού 
της σπιτιού. Έχει πλήρη θέα του πεδίου της μάχης μέσα στο πατρικό 
σπίτι της Στέλλας. Τώρα η Στέλλα δεν πατάει καλά τα πόδια της 
στα μάρμαρα. Πατά στις μύτες κι όλο ψηλότερα ανεβαίνει. 
Με το χέρι του ίλαρχου στον λαιμό της. Η Στέλλα, που ανασαίνει 
με δυσκολία, ρωτά τον ίλαρχο μία ερώτηση σαν αυτή:

«Θέλεις τον χαμό μου ή το τριαντάφυλλό μου;».

Δεν παίρνει απάντηση. Η Στέλλα απλώνει τότε ξαφνικά το χέρι και 
χουφτώνει τον ίλαρχο. Eκείνος εκτιμά λάθος και κάνει να τραβηχτεί, 
αλλά δεν πρόκειται για επίθεση, υπάρχει διαστρεβλωμένος 
πόθος. Η Στέλλα του τον βγάζει έξω.  Η Στέλλα του τον παίζει. Ο 
ερεθισμένος ίλαρχος καρφώνει τη γυμνή Στέλλα πάνω στην προίκα 
του. Την κρατά από τους γλουτούς γερά –στον αέρα– κι εκείνη 
τυλίγεται σφιχτά πάνω του, χωρίς φιλιά. Mε το πιγούνι περασμένο 
πίσω από τον ώμο του ίλαρχου, η Στέλλα κοιτά επίμονα τη Μαρία 
της, μακριά απέναντι.
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27. [Η συνέχεια της επίθεσης και το τέλος] Μόλις την έχυσε, 
ο ίλαρχος την πέταξε δυνατά μπροστά. Η Στέλλα έσκασε με τις 
πλάτες στα μάρμαρα. Αθλητική και μυώδης, με τη φόρα που είχε 
έκανε δύο πίσω τούμπες και στάθηκε στο τέλος όρθια. Παραμέρισε 
για να βγει έξω ο ίλαρχος, που δεν παρέλειψε περνώντας να της 
τραβήξει και ένα μπουκέτο στη μούρη. Η βέρα βρήκε κι έσκισε 
το μάγουλο, άνοιξε και η μύτη. Έτρεξαν ποταμάκια τα αίματα 
στο πρόσωπό της. Ο ίλαρχος έκανε βιαστικά τον σταυρό του και 
απομακρύνθηκε. Η Στέλλα, μέσα στον πόνο και στη μαστούρα, 
έκανε μία σκέψη σαν αυτή:

«Το ελάφι δεν φοβάται τον μικρό θάνατο ούτε καν τον μεγάλο 
αθάνατο, γιατί δεν τους γνωρίζει. Τρέχει να ξεφύγει των κακών 
προθέσεων, αυτές τις μυρίζει. Με έναν τέτοιο αμυντικό μηχανισμό 
στο μυαλό του –και με τα κέρατα– το ελάφι αποφεύγει συχνά τον 
χαμό του, χωρίς να έχει κάνει ποτέ τον σταυρό του. 
Ο Θεός ευλογεί κι εκείνους που δεν Tον δοξάζουν επαγγελματικά». 

Η Στέλλα, κοιτώντας και πάλι επίμονα τη Μαρία της στο απέναντι 
μπαλκόνι, με φωνή βροντερή, με φωνή σίγουρη, απείλησε τον 
ίλαρχο:

«Αν πειράξεις ξανά το κορίτσι μου, θα βγω στην πλατεία, έτσι 
γυμνή, έτσι χυμένη, έτσι ματωμένη. Κατάλαβες!».
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28. [Αντίο για πάντα] Και ο ίλαρχος έφυγε από τον Άγιο για 
πάντα, βιαστικά όπως ήρθε, με τη στολή, χωρίς να περάσει καν από 
απέναντι. Η Μαρία είπε «Σ’ ευχαριστώ, μωρό μου», και η Στέλλα 
απάντησε «Παρακαλώ, θα μου το ξεπληρώσεις το συντομότερο». 
Πράγματι, δέκα μέρες αργότερα, ξημερώματα σε μια 
απομακρυσμένη παραλία, η Στέλλα θα εισέπραττε πίσω τα δανεικά 
της με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο. Εκτός από αυτόν τον μικρό, 
μυστηριώδη διάλογο ανάμεσα στα δύο κορίτσια, το περιστατικό 
δεν συζητήθηκε περισσότερο ποτέ ξανά, σαν να ξεχάστηκε ο 
ίλαρχος οριστικά. Χωρίς να είναι απόλυτη αλήθεια αυτό, γιατί 
πέντε μήνες αργότερα, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο των Αθηνών, η 
Στέλλα, που δεν έβαζε καμία άλλη ηρωίδα της λογοτεχνίας πάνω 
από τη Μήδεια και τη Φόνισσα,* θα πει του γυναικολόγου:

«Γιατράκο, δεν υπάρχει το “είναι πια αργά” για μένα και για σένα. 
Πάρε φόρα και βγάλε το μπάσταρδο του μαλάκα από μέσα μου 
τώρα. Πού υπογράφω;».

Όλα αυτά την 3η ίανουαρίου του 1998 στην Αθήνα, αλλά εμείς θα 
πάμε πάλι πέντε μήνες πίσω, στην 1η Αυγούστου του 1997 στην 
Κρήτη. Εκεί που ο ίλαρχος –μετά τη συμπλοκή του με τη Στέλλα– 
υποχωρεί και τίθεται οριστικά εκτός της ιστορίας μας. Αν και κανείς 
δεν ζητά ποτέ διαζύγιο –η Μαρία μέχρι και την ημέρα του θανάτου 
της θα παρέμενε η νόμιμη σύζυγος του ίλαρχου– τα δύο κορίτσια 
δεν τον συναντούν ποτέ ξανά. Ούτε καν στο τηλέφωνο. 
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29. [Και ναι και όχι] Μία όμορφη παρεούλα άρχισε να 
σχηματίζεται σε κρυμμένα μετόχια πάνω στα γύρω βουνά και 
φούντωσε γρήγορα. Με τα δύο ερωτευμένα κορίτσια στο επίκεντρο 
και τριγύρω κάποιους από τους ελάχιστους ντόπιους δηλωμένους 
ομοφυλόφιλους και αρκετούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. 
Μέσα σε μπόλικο αλκοόλ και ναρκωτικά. Εκτός από την όμορφη 
αυτή παρέα και τα ιδιωτικά οργιαστικά της ξεφαντώματα, κάθε 
άλλο σημάδι έδειχνε ότι η Μαρία και η Στέλλα ήταν ξένα σώματα 
στον Άγιο. Αλλά δεν ήταν αυτό το μεγάλο τους πρόβλημα. 

29α. [Το μεγάλο τους πρόβλημα] Μετά την υποχώρηση του 
ίλαρχου από τον Άγιο, θα περίμενε κανείς να ακολουθήσει μια 
μακρά περίοδος αμοιβαίας τρυφερότητας ανάμεσα στα δύο 
ερωτευμένα κορίτσια κι ας είχαν όλο το σύμπαν εναντίον τους. Ναι, 
καλά. Το αντίθετο έγινε. Η ταραχή στο μυαλό της ανήλικης Στέλλας, 
που θυμόταν καλά η Μαρία, όχι μόνο δεν είχε καταλαγιάσει με 
την ενηλικίωσή της, αλλά είχε εξελιχθεί με τα χρόνια από απλή 
αμυντική χειροβομβίδα σε βόμβα ατομική. Υψηλή ευφυΐα, ευρεία 
μόρφωση, βαθιά ευαισθησία στρεφόμενη κυκλικά σε σκληρή 
αδιαφορία, αλκοόλ, LSD και αναρχία. Ε, βάλ’ τα όλα αυτά μαζί 
στο σέικερ και κούνα τα γερά να κάνεις το μπαμ! Φιλιά κι αγκαλιές 
και αμέσως μετά βρισιές και χαστούκια και ξανά και πάλι. Αυτή 
η αλλόκοτη συμπεριφορά της Στέλλας θα ωθούσε συνεχώς τη 
Μαρία της σε χαρές και γκρεμούς, roller coaster.* 



78



ΜΑρίΑ ΚΑί ΣΤΕΛΛΑ

79

29β. [Τα ναι] Στις 10 Αυγούστου του 1997, ύστερα από μία 
μεθυστική βραδιά με την καινούργια τους παρέα, με ωραίες 
κουβέντες και γέλια πολλά και μουσικές, με αυτοσχέδια ποιήματα 
και χορούς εκστατικούς και τραγούδια, η Μαρία (τραγουδά 
υπέροχα) και η Στέλλα (τραγουδά λίγο φάλτσα, αλλά με 
πάθος) απόλαυσαν ένα νυχτερινό μπάνιο στη θάλασσα, που το 
διαδέχτηκε ένα εκρηκτικό πήδημα στην αμμουδιά. Γλυκιά, δεκτική 
και συγκαταβατική σε όλα –μα όλα– η Στέλλα είχε προσφέρει 
απλόχερα ηδονή στην ερωμένη της. Ένα ολόκληρο βράδυ γεμάτο 
«ναι». Σε κάθε παράκληση. Τι έκπληξη κι αυτή.

29γ. [Τα παρατράγουδα] Κι εκεί και μέσα στην τρυφερότητα και 
καθώς ξημέρωνε, η Στέλλα εξαφανίστηκε. Έτσι απλά, σηκώθηκε 
κι έφυγε από την παραλία. Χάθηκε στον ορίζοντα. Η Μαρία 
έμεινε εκεί να την περιμένει. Μετά από δέκα πολύ μεγάλα λεπτά 
ένας αγριεμένος άντρας φάνηκε να πλησιάζει από μακριά και δεν 
έμοιαζε καθόλου, μα καθόλου με τη Στέλλα, που περίμενε η 
Μαρία να γυρίσει πίσω. Ο άντρας στάθηκε πάνω από την άναυδη 
Μαρία, κατέβασε το φερμουάρ του παντελονιού του, τον έβγαλε 
έξω και τον έχωσε στο στόμα της. Εκείνος όρθιος, εκείνη καθιστή 
και μπουκωμένη στην άμμο. Λίγο μετά έβγαλε βιαστικά ένα 
προφυλακτικό από την κωλότσεπη και αφού το φόρεσε, έσπρωξε 
δυνατά τη Μαρία να ξαπλώσει με την πλάτη στην άμμο και τη βίασε. 
«Πού είσαι τώρα, Μαγκανά, να δεις, μαλάκα, ποιος σου γαμεί τη 
γυναίκα», έλεγε και ξανάλεγε. Όταν επιτέλους έχυσε, σηκώθηκε 
όρθιος, έβγαλε το προφυλακτικό και το έχωσε στο στόμα της 
Μαρίας. Τότε εμφανίστηκε ξανά η Στέλλα. Ο άντρας έβγαλε 
από το πορτοφόλι του και της μέτρησε στο χέρι 10 κολλαριστά 
δεκαχίλιαρα, ένα ένα, σύνολο 100 χιλιάδες δραχμές.* Η Στέλλα 
έβαλε τα χρήματα στην κωλότσεπη, τον φίλησε στο στόμα κι εκείνος 
χάθηκε βιαστικά από εκεί που ήρθε. «Τόσα του χρέωνα του μαλάκα 
σου, 700 φιορίνια*», είπε η Στέλλα στη Μαρία και τη βοήθησε να 
σηκωθεί όρθια.
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29δ. [Τα όχι] Τα δύο κορίτσια γύρισαν στον Άγιο το ξημέρωμα 
χωρίς να ανταλλάξουν την παραμικρή κουβέντα. Έξω από τα σπίτια 
τους η Στέλλα είπε: 

«Θέλω να μείνω μόνη απόψε». 

Χωρίστηκαν. Η κάθε μία ανέβηκε τις σκάλες του δικού της 
πατρικού. Σιγή. Ούτε τα βήματά τους δεν ακούστηκαν. Μετά από 
μία ώρα η Μαρία τηλεφώνησε στη Στέλλα. Η Στέλλα πάτησε 
το κόκκινο κουμπί. Μετά από άλλη μία ώρα το ίδιο. Και πάλι 
κόκκινο και ξανά. Ένα πρωινό και ένα μεσημέρι και ένα απόγευμα 
γεμάτα «όχι». Σε κάθε παράκληση. Μετά από 12 αναπάντητα 
τηλεφωνήματα, έχοντας συμπληρώσει 24 ώρες άυπνη, η Μαρία 
έπεσε εξαντλημένη σε έναν ύπνο βαθύ χωρίς όνειρα. Και η Στέλλα.

29ε. [Η καταγραφή] Σχετικά με το περιστατικό, η Μαρία σημείωσε 
στο ημερολόγιό της:

Τις πρώτες 12 ώρες έλεγε μόνο ναι. Ναι, ναι, ναι. Μετά μόνο όχι. 
Όχι, όχι, όχι. Μετωπική αεροπλάνων χωρίς ζώνες ασφαλείας και 
μάσκες οξυγόνου και 100 φορές να έχεις πλύνει τα πόδια της, να 
έχεις σταθεί μακριά στην καρέκλα απέναντι αποτιμώντας τη δόξα 
της νιότης της ερωμένης σου με τα κοντά στιλπνά μαλλιά και τη 
δεμένη πλάτη δεν εκπαιδεύεσαι σε τέτοια κατάγματα. Όλα αυτά 
μέσα σε γάτους, σκύλους και τραγούδια, λαούτα, τρομπέτες και μια 
μυρωδιά «ο χρόνος μας τελειώνει» σαν καμένο χταπόδι, οριακά 
ακόμα να τρώγεται. Χρώματα ζωγραφικής, ναρκωτικά και αλκοόλ 
–αλίμονο– ψάρια, θάλασσα, παγωμένο νερό, καλοκαίρια είναι 
εκεί που αγαπιέσαι, χειμώνες εκεί που αναπαύεσαι και τώρα πέφτει 
χιόνι. Χιόνι, χιόνι, χιόνι. Βοήθεια χρώματα. 
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30. [Ζωγραφίζοντας / Die gesamte Wirklichkeit ist die Welt*] 
Αυτό δεν ήταν ζωγραφική, ήταν επίθεση στον καμβά με πινέλα. 
Η Μαρία μέσα στα νεύρα έδερνε το αθώο κάμποτο. Τα χρώματα 
πετάγονταν σε σιντριβανάκια. Η σκαλιστή ξύλινη εξώπορτα 
ήταν ανοικτή –όπως συνήθως– και η Στέλλα μπήκε με φόρα στο 
πατρικό της Μαρίας χωρίς να χτυπήσει το κουδούνι. Έτσι έκανε και 
παλιότερα, τότε που ήταν ακόμα παιδάκια στο Δημοτικό. Στάθηκε 
δίπλα στη Μαρία της και είπε: «Πού θα πάμε για μπάνιο, Μαρία 
μου; Να πάμε κάπου μακριά. A, να πάμε εκεί που ήμασταν χτες». 
Και της είπε και η Μαρία της: «Κάργια, μ’ άφησες πάλι μόνη και 
τώρα θες εκδρομές;».

Τότε η Στέλλα έβγαλε τη Διμερή Ερωτική Συμφωνία (ΔΕΣ) που είχαν 
υπογράψει και της την έτριψε στη μούρη. «Η Στέλλα παίρνει χωρίς 
να δίνει και η Μαρία δίνει χωρίς να παίρνει», έγραφε η συμφωνία. 
Τέλος. Και πήγαν για μπάνιο ξανά στο Μικρό Βούλισμα, που δεν το 
προτιμούσαν οι ντόπιοι, μόνο οι τουρίστες.

Από δω και πέρα η Στέλλα θα έκανε ό,τι ήθελε. Αφεντικό. Έμαθε 
και στη Μαρία της να παίζει στην κιθάρα αυτό το τραγουδάκι για να 
χαλαρώνει από τα πολλά νεύρα:

Τα όμορφα κορίτσια
Είναι ένας λαβύρινθος

Εύκολο να μπεις – Δύσκολο να βγεις
Και κάπου εκεί ανάμεσα – Αχ κι εγώ λαχτάρισα. (δις)
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31. [H Λουίζ* πήρε τη Θέλμα* της και φύγανε μακριά] Τα 
δύο ερωτευμένα κορίτσια δεν θα παρέμεναν ούτε έναν ολόκληρο 
μήνα στη μικρή επαρχιακή τους πόλη. Είχαν γίνει το απόλυτο 
κουτσομπολιό. Το στόρι διαμορφώθηκε κάπως έτσι: η δηλωμένη 
Στέλλα ήταν η υπεύθυνη της ανωμαλίας και η αγαθομούνα 
Μαρία, το θύμα της. Απ’ όπου κι αν περνούσαν τα κορίτσια, οι 
περισσότεροι άνθρωποι κοιτούσαν κάτω. Η Στέλλα το γούσταρε 
όλο αυτό. Η Μαρία όμως υπέφερε. Της έπεφτε βαρύ να της 
δίνουν όλοι τόση πολλή σημασία παριστάνοντας ότι την αγνοούν. 
Κι έκλαιγε τα βράδια. Και λέει κάποτε η Στέλλα: «Να πάνε να 
γαμηθούνε, θα πάμε μακριά, στη Γαύδο». Και ξεκίνησαν για το 
εξωτικό νησί.

Σημείωση: Η συνήθης καταδίκη και το κυνήγι της ομοφυλοφιλίας από το πόπολο 
οφείλεται στην άρνηση να γίνει αποδεκτό κάτι που ήταν καλά κρυμμένο, σήμερα όμως 
υποστηρίζεται φωναχτά από την επιστήμη, ότι δηλαδή η ομοφυλοφιλία έχει κυρίως 
βιολογική υπόσταση. Το ποσοστό των ομοφυλοφίλων κυμαίνεται από 4% έως 
και 10% και είναι ανεξάρτητο από το πόσο συντηρητική ή προοδευτική είναι η κάθε 
κοινωνία. Το ποσοστό αυτό δεν εξαρτάται ούτε από το αν είναι νόμιμο ή παράνομο ή 
ακόμα και αν είναι προνόμιο να είσαι ομοφυλόφιλος. Συμβαίνουν παράξενα πράγματα 
με αυτό το ποσοστό. Αν η μητέρα σας είχε πολύ άγχος τις τελευταίες τρεις βδομάδες 
της κυήσεώς σας, έχετε λίγο περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξετε ομοφυλοφιλική 
τάση. Αν είστε γεννημένος άντρας και έχετε περισσότερους από τρεις μεγαλύτερους 
αδελφούς από την ίδια μάνα, η πιθανότητα να είστε ομοφυλόφιλος σκαρφαλώνει 
έως και στο 25% (το φαινόμενο των «πρεσβύτερων αδελφών»). Αν είστε γεννημένη 
γυναίκα και ο δείκτης του χεριού σας είναι κοντύτερος από τον παράμεσο, έχετε 
περισσότερες πιθανότητες να είστε λεσβία και μάλιστα λεσβία butch, από εκείνες 
δηλαδή που αυτοπροσδιορίζονται ως αρρενωπές.
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32. [Στη Γαύδο, παλαιό τόπο εξορίας αντιφρονούντων, 
μεταξύ των οποίων και ο Άρης Βελουχιώτης*] Από τις 18 
Αυγούστου ώς και τις 11 Σεπτεμβρίου 1997, μόνο 25 μέρες 
κράτησε ο παράδεισος.

32α. [Οξυγόνο και διαδόσεις] Άντρο του γυμνισμού και θερινή 
πλατεία Εξαρχείων. Με αληθινές και κάλπικες ελευθεριότητες, το 
μακρινό απομονωμένο νησί που λατρεύουν όλοι οι νεοχίπις δίνει 
οξυγόνο στα δύο κορίτσια. Είναι και κάπως ηρωίδες εκεί πέρα. 
ίδιαίτερα η Μαρία. Οι διαδόσεις –που δίνουν και παίρνουν– πάνε 
κάπως έτσι: Τη Μαρία. Ναι, ρε φίλε, τη Μαρία, την αρραβωνιάσαμε 
με το ζόρι πριν κλείσει καν τα 18. Ανήλικη. Και στα 18 την 
παντρέψαμε αμέσως, ρε φίλε, αλλά εκείνη τον χώρισε στο τέλος,  
ρε φίλε, τσαμπουκά, σωστή. ίσχύει, ξεκάθαρα. Τον έστειλε 
αδιάβαστο ολόκληρο αξιωματικό των ΤΘ.* Και γιατί τον έστειλε; 
Για το γκο-με-νά-κι της, ρε φίλε. Τη Στέλλα της.

32β. [Δομή και εκτέλεση] Όσο απομακρύνεσαι από το λιμάνι της 
Γαύδου και η μία παραλία διαδέχεται την άλλη, τόσο λιγότερα υλικά 
αγαθά είναι απαραίτητα για να τη βγάλεις καθαρή το καλοκαίρι. 
Σαρακήνικο = Κυριλέ / Αϊ-Γιάννης = Σοφιστικέ / Λαβρακάς = Χίπικο 
/ Ποταμός = Hardcore. Για ρούχα ούτε συζήτηση, όλοι μετά το 
Σαρακήνικο κυκλοφορούν ξεβράκωτοι. Για νερό έχει ένα πηγάδι 
στον Λαβρακά. Αν είναι στεγνό ή δεν εμπιστεύεσαι, τότε κουβαλάς 
μπουκάλια από τις ταβέρνες κοντά στον Αϊ-Γιάννη. Με τρία πανιά 
φτιάχνεις σπίτι: (α) Ψηλά βάζεις ένα σκέπαστρο για τον ήλιο,  
(β) από κάτω μία αιώρα και (γ) στην άμμο ένα ριχτάρι. Τα ναρκωτικά 
κυκλοφορούν ελεύθερα. Για φαγητό παίζει ξηρά τροφή και 
κονσέρβες, εκτός αν έχεις φλόγιστρο και τραχανά ή φράγκα για τις 
ταβέρνες. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι μέσα σ’ αυτή τη λιτότητα 
θα κυριαρχούσαν απλές δομές πολιτεύματος, αυτό δεν συμβαίνει. 
Κάθε παραλία έχει τον παραλιάρχη (sic) και το συμβούλιό της,  
που την ορίζει και τη διοικεί.
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33. [Η φάκα] Η παγίδα του έρωτά τους είχε στηθεί. Στο νέο 
περιβάλλον όπου εγκαταστάθηκαν, σε έναν καταυλισμό μεταξύ 
του Λαβρακά και του Ποταμού, μέσα στο αχανές κεδρόδασος με 
τις παρθένες αμμώδεις παραλίες τριγύρω, δεν υπήρχαν δηλωμένοι 
εχθροί. Όλα τέλεια.

Και όταν η Στέλλα μέσα σε λίγες μόνο βδομάδες πήρε όλες τις 
κοπέλες του καταυλισμού (συνήθως δυο-δυο) και συνέχιζε με 
επαναλήψεις, κάποια αγόρια, που δεν τολμούσαν φυσικά να 
διαμαρτυρηθούν στην ίδια τη Στέλλα, άρχισαν να καταφτάνουν στη 
Μαρία με παράπονα και απειλές τύπου: «Μάζεψε το μαλακισμένο 
σου γιατί μας μασάει τις γκόμενες και δε γαμάμε». H Μαρία δεν 
έπαιρνε πια ούτε τα 50 από τα 100 χάδια και φιλιά της Διμερούς 
Ερωτικής Συμφωνίας (ΔΕΣ) που είχε συνάψει με τη Στέλλα, αλλά 
δεν την ένοιαζε το σώμα. Καλύτερα έτσι. Το μυαλό την ένοιαζε. 
Γιατί η Στέλλα αγαπούσε και λίγο πάνω στο πήδημα, και έτσι 
επέτρεπε και να την αγαπήσουν πίσω. Δεν ήταν ποτέ το απόλυτα 
σκληροτράχηλο γκομενάκι που τόσο πολύ θα ήθελαν και οι δύο 
να είναι. Είχε μία μικρή ρωγμή.
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34. [Η άδοξη αποπομπή] Στο συμβούλιο του καταυλισμού 
αποφασίστηκε ο άμεσος εξοστρακισμός της Στέλλας από το νησί. 
Επειδή στη Γαύδο υποτίθεται ότι είναι όλοι απόλυτα σεξουαλικά 
απελευθερωμένοι, οι κατηγορίες δεν θα ήταν οι αληθινές. 
Βασίστηκαν παραπλανητικά σε ένα πρόσφατο γεγονός: ένας 
πλουσιομαλάκας με γυναίκα και παιδιά ήρθε με το κότερο στον 
Λαβρακά. Μόλις αποβιβάστηκε, με το πούρο στο στόμα, φώναξε 
στη Στέλλα –που περνούσε τυχαία φορτωμένη νερό από το 
πηγάδι– να πάει γρήγορα να ντυθεί, να μην τη βλέπουν τα παιδιά 
του γυμνή. Η Στέλλα τότε του άρπαξε τη γυναίκα, τη φόρτωσε στον 
ώμο και εξαφανίστηκε τρέχοντας μέσα στο κεδρόδασος. Όταν 
επέστρεψε στον άντρα της και στα παιδιά της μετά από 2 ώρες, 
γυμνή και παραπατώντας, ήταν μία άλλη γυναίκα. Και το νησί 
γεμάτο αστυνομικούς, δηλαδή προσωρινό φρένο στα ναρκωτικά 
εξαιτίας της Στέλλας. Έξω, Στέλλα! Η Στέλλα, που είχε ήδη βαρεθεί 
όλη αυτή τη νεοχίπικη φάση και θα την έκανε και μόνη της από 
το νησί, αντιμετώπισε τις κατηγορίες με απάθεια. Σαν να ήταν 
κάποιος άλλος υπόλογος, όχι εκείνη. Ψήφισε μάλιστα και «Ναι», 
να εξοστρακιστεί, εξοργίζοντας διπλά τα αγόρια που είχε ατιμάσει, 
δηλαδή σχεδόν όλα τα αγόρια. Και τότε... Δύο ξένα κορίτσια 
κλάψανε και η Μαρία αναστατώθηκε πολύ.

Μεγάλη αναστάτωση, μεγάλη αναστάτωση, μεγάλη αναστάτωση. 
Η Μαρία εγκλωβισμένη μέσα σε μία επιπόλαιη κυκλική σκέψη, 
στη λούπα ΤΗ ΣίΧΑίΝΟΜΑί και ΤΗΝ ΠΟΘΩ (ταυτόχρονα), 
στρογγυλοκάθισε στο τέλος στο ΤΗΝ ΠΟΘΩ (αποκλειστικά), ενώ 
εμείς σήμερα γνωρίζουμε ότι θα ήταν ωφελιμότερη επιλογή το 
ΤΗ ΣίΧΑίΝΟΜΑί (αποκλειστικά). Λίγο πριν αναχωρήσουν από τη 
Γαύδο με προορισμό την Αθήνα, αφού κλαψούρισε πρώτα κανένα 
δίωρο («πόσο προδομένη ένιωθε» και τέτοια, χωρίς λόγια όμως, 
μόνο με τα βλέμματα), αποφάσισε να σφραγίσει τη σχέση τους με 
μια λάθος ερωτική εξομολόγηση...
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35. [Είμαστε στο λιμάνι της Γαύδου και κάπως έτσι ξεστόμισε 
η Μαρία εκείνο το «Aχ, είσαι η ζωή μου!»:]

35α. [Με τρόπο ποιητικό κι ευαίσθητο] Το καλοκαίρι ανέβασε 
τόσο θερμοκρασία, που τα τζιτζίκια δεν έκαναν πια παύσεις. Θερμός 
αέρας από τη Λιβύη συν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ήταν 
τα επίσημα αίτια – το φιλί της που είχε μέσα μπόλικη ζάχαρη και 
ντομάτα ξίδιασε, όχι αναίτια. Με τα μάτια υγρά είχε μόλις ξεστομίσει 
«Aχ, είσαι η ζωή μου!», φράση-μπόμπα που διέσπασε ακαριαία 
και ολοκληρωτικά τα αμινοξέα του κρέατος του καλοκαιρινού της 
έρωτα προσδίδοντάς του μια λεπτή και γλοιώδη επίστρωση, η οποία 
με τη σειρά της μετατράπηκε σε κολλώδη και δύσοσμη, κάνοντας 
το ερωτικό της κρέας από τρυφερό και μαλακό να πολτοποιείται 
εύκολα. Γυαλιστερό, ακόμα όμορφο στις φωτογραφίες, αλλά στις 
αλήθειες να βρομοκοπά. Τα πράγματα δύσκολα. Αντανακλαστικά 
τα δύο στόματα έκαναν πίσω και το φιλί απορρίφθηκε. Αφού έμεινε 
για λίγο μετέωρο στον αέρα, το κακό φιλί έπεσε παραπέρα. Αργά, 
με χαριτωμένο λίκνισμα σαν ροδοκόκκινο σάπιο φυλλαράκι. Και 
κάποτε –το καράβι είχε βγει από το λιμάνι– τα μυρμήγκια το πήραν 
στη βαθιά φωλιά τους και το τεμάχισαν και το συσκεύασαν σε μικρά 
μικρά ξινά φιλάκια για τον χειμώνα.

35β. [Με τρόπο ωμό και βίαιο] Η Μαρία, κλαίγοντας 
και ρουφώντας τις μύξες της, είπε: «Αχ, είσαι η ζωή μου!». 
Ζοχαδιασμένη εδώ και ώρα από το μακρόσυρτο κλαψομούνιασμα 
της αγαπημένης της, σαν ακαριαία απάντηση, η Στέλλα τράβηξε ένα 
μπουκέτο στη μούρη της Μαρίας της και την έριξε κάτω. Αίματα από 
τη μύτη και από το σκισμένο μάγουλο. Στη συνέχεια αναγκάστηκε 
να ξυλοφορτώσει και αρκετούς περίεργους που προσπάθησαν να 
επέμβουν. Υπαίθριο σαλούν η προβλήτα του λιμανιού. Αργότερα, 
στην κουπαστή του πλοίου, η Στέλλα ρώτησε τη Μαρία της: «Σου 
άρεσε;». «Μου άρεσε», απάντησε η Μαρία της, αν και τώρα τα 
τραύματα είχαν κρυώσει και έτσουζαν πολύ.



94



ΜΑρίΑ ΚΑί ΣΤΕΛΛΑ

95

36. [Και τώρα που πάμε; Πάμε Αθήνα!]

36α. [Η μονοκατοικία] Στην Αθήνα, τα δύο κορίτσια έμειναν σε 
μια καβάτζα που εξασφάλισε η Στέλλα με τα μαγικά της. Παλιά, 
μικρή μονοκατοικία στον λόφο του Στρέφη. Όμορφη. Είχε και μια 
τόση δα αυλίτσα. Σ’ αυτή την αυλή και στα σκαλάκια απέξω, που 
λειτουργούσαν και σαν προέκταση του σπιτιού, όλο και κάτι παρέες 
σκαρώνανε (βλέπε και §36γ).

36β. [Το πλαίσιο δραστηριοτήτων] Ποτά και ναρκωτικά στην 
πλατεία Εξαρχείων, πολιτικές συζητήσεις στο ισόγειο της Μπλε 
Πολυκατοικίας στο Floral, γκράφιτι στη Θεμιστοκλέους και στην 
Καλλιδρομίου, ταινίες στο θερινό «BOΞ», όσο ακόμα το επέτρεπε ο 
καιρός, μετά στο «Αλφαβίλ», συναυλίες στο «ρόδον», μαγειρευτά 
στου «Μπαρμπαγιάννη» και ρακές στη «Μουριά», σουβλάκια 
στο ισόγειο του «Κάβουρα» και από πάνω, στον πρώτο όροφο, 
ρεμπέτικα ώς το χάραμα, άγριοι χοροί στο Decadence και ξύλο πολύ 
στην «Οκτάνα», καταλήψεις στο Πολυτεχνείο, όνειρα γύρω από 
βαρέλια με φωτιές, πανκ και ψυχεδελικά πάρτι στου Γκίνη, μαζικές 
πορείες διαμαρτυρίας και συμπλοκές με τους μπάτσους. Μέσα σ’ 
αυτό το πλαίσιο δραστηριοτήτων το φιλάκι της Μαρίας γλύκανε ξανά. 
Πολύ γλύκανε. Δεν έλεγε «Αγάπη μου», έλεγε «Καύλα μου». Δεν 
έλεγε «Κάνε μου έρωτα», έλεγε «Σκίσε μου τον κώλο», και σε καμία 
περίπτωση δεν θα έλεγε κλαψουρίζοντας ποτέ ξανά εκείνο το «Αχ, 
είσαι η ζωή μου!». Θα έλεγε «Εσύ, μωρό μου, ανοίγεις τη βρύση μου 
και την κλείνεις». Και η βία της Στέλλας περιορίστηκε στα απαραίτητα 
για την ερωτική ηδονή –όχι στην τσαντίλα– και έγινε καλοδεχούμενη. 
Πολύ καλοδεχούμενη. Χωρίς μαυρισμένα μάτια, μόνο με έναν 
κατακόκκινο μαστιγωμένο κώλο, διάσπαρτες δαγκωματιές και 
ελαφρά μελανιασμένα από τα αλλεπάλληλα μπατσάκια βυζάκια, 
η Μαρία ήταν οκέι. Το ζευγαράκι των ερωτευμένων κοριτσιών 
κούρδισε καλά. Ήταν όμορφα και ζεστά, και τότε η Στέλλα αποφάσισε 
να πάει λίγο πίσω τις σπουδές της για να παρατείνει την παραμονή 
τους στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.
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36γ. [Οι παρέες #1] Στο νέο τους σπίτι η Μαρία και η Στέλλα 
μάζευαν παρέες με κιθάρες, λαούτα, τρομπέτες, πολλούς 
ζωγράφους, ηθοποιούς και φιλοσόφους. Κυρίως από τον χώρο 
της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Οι περισσότεροι άφραγκοι. 
Τα κορίτσια –θα το έχετε καταλάβει– το είχαν το χρήμα. Η Μαρία 
κληρονομικά. Η Στέλλα διακινώντας ναρκωτικά. Οπιούχα και LSD. 
Μέσα στους δεκάδες πειραματισμούς τους εργάστηκαν εθελοντικά 
και στην κινηματογραφική ταινία Προστάτης οικογένειας, του 
σκηνοθέτη Νίκου Περάκη. Εκεί συνάντησαν και άλλους πολλούς 
αναρχοαυτόνομους –ο ένας έφερνε τον άλλον– όλοι απαραίτητοι 
για να πάει λίγο μπροστά η Μαρία και να ξεφύγει εντελώς η Στέλλα. 
Μία πολύ σύντομη λίστα της «Αυλής» των κοριτσιών με τα νέα 
αλλά και τα παλιότερα μέλη θα ήταν αυτή:

36γ.1. [Τζιμάκος] Τζίμης Πανούσης, τραγουδιστής οξύτατων 
στίχων και ιδιοφυής περφόρμερ, συχνά ντυμένος γυναίκα ή παπάς.
36γ.2. [Σουγκλάκος] Απόστολος Σουγκλάκος, ευαίσθητος 
παλαιστής και χαρισματικός ηθοποιός, χαρακτηριστική 
φυσιογνωμία του cult κινήματος.
36γ.3. [Γκουσγκούνης] Κωνσταντίνος Γκουσκούνης, παλιός 
καλός φωτογράφος και προικισμένος πορνοστάρ, o cult βασιλιάς 
του σεξ, παραλίγο βουλευτής.
36γ.4. [Magic Alex] Αλέξης Μάρδας, ηλεκτρονικός μηχανικός, 
τρελός εφευρέτης και στενός συνεργάτης των Beatles.
36γ.5. [Τζούμας] Κωνσταντίνος Τζούμας, εστέτ ψηλόλιγνη 
φιγούρα, ηθοποιός, χορευτής, ραδιοφωνικός παραγωγός και 
συγγραφέας. 
36γ.6. [Νίκος] Νίκος Κούνδουρος, πρωτοπόρος σκηνοθέτης, 
γλύπτης και διανοούμενος, μέντορας της Στέλλας από τα σχολικά 
της χρόνια, με κοινή καταγωγή από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
36γ.7. [Μιχάλης] Σάββας Ξηρός, αγιογράφος, εκτελεστικό μέλος 
της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».
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36δ. [Μολότοφ] Τέσσερις ολόκληρους μήνες ήπιαν, 
τραγούδησαν, χόρεψαν και πέταξαν μολότοφ με την καρδιά τους. 
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36ε. [Οι παρέες #2] Εκείνη την εποχή, υπήρχαν ακόμα 
γραμματοκιβώτια. Στα τελευταία τους, αλλά υπήρχαν. Εκείνη την 
εποχή, υπήρχαν ακόμα αισθηματίες, άγιοι, τρελοί, βεβαιότητες και 
παρέες με τα μυστικά τους.
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37. [Και πάλι στον δρόμο] Όσο διάστημα έζησαν στα Εξάρχεια, 
η Στέλλα έμοιαζε να έχει γλυκάνει απέναντι στη Μαρία της. Οι 
αρχηγικές της τάσεις μαζεύτηκαν. Ήταν και πάλι η κυρίαρχη, αλλά 
με πιο στρογγυλό τρόπο, χωρίς αιχμές. Και η Μαρία ξεγελάστηκε 
ξανά από την πιο γλυκιά και πιο ευαίσθητη Στέλλα της, αν και 
εμείς σήμερα γνωρίζουμε τον πραγματικό λόγο: το μαλάκωμα της 
Στέλλας οφειλόταν σχεδόν αποκλειστικά στις ορμονικές διαταραχές 
λόγω εγκυμοσύνης. Μιας εγκυμοσύνης την ύπαρξη της οποίας 
κανένα από τα δύο κορίτσια δεν γνώριζε. Ακατάστατη στη ζωή 
της, μέσα στις καταχρήσεις, η Στέλλα κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει 
καλά με το σώμα της, όχι λόγω της μακρόχρονης διακοπής της 
περιόδου της, ούτε λόγω της κοιλίτσας της, που στον πέμπτο μήνα 
της εγκυμοσύνης είχε πεταχτεί ελάχιστα έξω. Το κατάλαβε –μεταξύ 
πολλών άλλων μη αποκωδικοποιημένων σημάτων– γιατί είχε 
αποκτήσει δυσανεξία στο LSD. Αδιανόητο. Έπειτα και από αυτό 
ήταν που θυμήθηκε ότι δεν είχε περίοδο εδώ και τόσους μήνες. 
Η Μαρία, που οι γιατροί τής είχαν εσφαλμένα αποκλείσει το 
ενδεχόμενο να γίνει κάποτε μητέρα, μόλις το έμαθε, είπε με αφελή 
ενθουσιασμό: «Αν θέλεις, να το κρατήσουμε». Η Στέλλα ούρλιαξε:

«Τι είπες, μωρή ηλίθια, που θα πουλήσουμε την ελευθερία μας για 
πάνες βρακάκια, για πάνες βρακάκια, για πάνες βρακάκια...».

Σε κάθε «πάνες» τη χτυπούσε με το δεξί. Σε κάθε «βρακάκια» τη 
χτυπούσε με το αριστερό. Ενδιάμεσα έπεσαν και κάτι κλοτσιές.

Μ’ εκείνα και με τ’ άλλα, το 1997 κάποτε τελείωσε, και η 
Στέλλα, αφού έκανε την έκτρωση, πήγε πίσω στην Ολλανδία να 
ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό της. Και πήρε μαζί και τη Μαρία της. 
Κακώς.
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38. [Να τι παθαίνει αυτός που πολυταξιδεύει τον έρωτα 
πάνω-κάτω] Οι εραστές φεύγουν, ο έρωτας μένει. Σαν την κολόνια 
νεαρού πιλότου μαχητικού μονοθέσιου ελικοφόρου αεροσκάφους 
που προσπερνά με βήμα ταχύ (ας τον προϋπαντήσουμε, παιδιά 
των λουλουδιών στην εξοχή, ας φανταστούμε εδώ τον Αντουάν 
ντε Σεντ-Εξιπερί*), ο έρωτας φθείρεται, σκορπά στον αέρα μόριο 
το μόριο, πετά για λίγο κι έπειτα προσγειώνεται στα κρεβάτια και 
στα πατώματα, αλλά και στα όρθια πέφτει, στις τουαλέτες των 
πανεπιστημίων, στους δρόμους της νύχτας και στις εξοχές, στις 
συναυλίες και στα φεστιβάλ κινηματογράφου, στις ακρογιαλιές, 
στα μπρος και στα πίσω καθίσματα. Ακόμα και αν ο ένας είναι 
γονατιστός κάτω από το τραπέζι σε μυστική αποστολή και ο άλλος 
παριστάνει αδιάφορος ότι τρώει –ενώ στ’ αλήθεια τρώγεται– ο 
έρωτας δεν ξεγελιέται. Ο έρωτας είναι εκεί και ξοδεύεται. Δεν 
κάνει μισές δουλειές. Όσο κλυδωνίζεται, τόσο βυθίζεται, βράζει 
και χύνεται. Ο έρωτας εξατμίζεται σε όλες τις στάσεις του έρωτα. 
Μαδάει σαν το καμένο καλοκαιρινό δέρμα, σαν το τυρί στα 
μακαρόνια. Ο έρωτας πέφτει, πέφτει, τρίβεται και στο τέλος χάνεται. 
Μένει μόνο το κερί και η ξύστρα. Τα βάσανα των ανθρώπων. 
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39. [Μία που πήγε / μία που γύρισε / μία που ξαναπήγε] Τρεις 
μέρες μόνο έμεινε η Μαρία στο Άμστερνταμ, και τότε η Στέλλα 
την πέταξε έξω από το σπίτι της για έναν κάποιον ασήμαντο λόγο. 
«Κοιμήσου στο χαλάκι το βράδυ, σαν το σκύλο, και αύριο το πρωί 
σε ταΐζω» ήταν η εντολή. Φτάνει με τις εντολές. Η Μαρία δεν έμεινε. 
Έφυγε. Σ’ όλη την πτήση της επιστροφής στην Ελλάδα έκλαιγε.

39α. [Μαζόχα] Η Μαρία προσπάθησε, αλλά ήταν αδύνατο να 
αποβάλει από το μυαλό της τη Στέλλα της. Η κακοποίηση την 
έτρεφε. Και ήταν αστέρι στην κακοποίηση η Στέλλα της – και του 
μυαλού και του σώματος. Έτσι, σε λιγότερο από δύο βδομάδες 
η Μαρία ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία μια νέα δειλή 
επικοινωνία. 

Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην αρχή: «Tι κάνεις;». Καμία 
απάντηση. Μετά άλλα εκατό μηνύματα. Καμία απάντηση. Και τότε 
και ξαφνικά, στο βασανιστικό εκατοστό πρώτο μήνυμα, να μια 
ελπιδοφόρα απάντηση: «Είμαι καλά, μάλλον μου λείπεις». Στη 
συνέχεια της επικοινωνίας κανένα παράπονο από τη Μαρία. 

39β. [Η Μαρία, φορτωμένη μισό μπουκάλι κρασί, έγραψε 
στο εκατοστό δεύτερο μήνυμα τα ερωτόλογα αυτά:]

Σε θυμάμαι σαν το νερό. Αυτό.
Που κυλά. Αυτό. Δροσερό. Αυτό. 
Ανάμεσα στα δάχτυλά μας. Αυτό. 

Και διψάμε. Αυτό. 
Και το άλλο.

Και κάτι πίνουμε και κάτι χύνουμε. Αυτό.
Σε θυμάμαι και σαν το φιλί. Αυτό.

Και το άλλο.
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40. [Άντε πάλι τα ίδια]

40α. [Μόνο ενδιαφέρον και τρυφερότητα] Η Στέλλα είχε 
διδάξει σωστά τη Μαρία της. Μόνο ενδιαφέρον και τρυφερότητα 
από τη Μαρία προς τη Στέλλα της, καθόλου γκρίνιες. Μα καλά, έξω 
από το σπίτι την πέταξε σε ξένη χώρα μόνη και δεν κράτησε ο θυμός 
της ούτε δύο βδομάδες; Μπράβο...

Κι έτσι η Στέλλα έπεσε θύμα της ίδιας της Στέλλας. Θριάμβευσαν 
ξανά η τρυφερότητα και η καλοσύνη. Η Στέλλα πλαστογράφησε 
μια «πράσινη κάρτα» μακροχρόνιας παραμονής της Μαρίας στην 
Ολλανδία και την κάλεσε επίμονα να γυρίσει πίσω. Την κάλεσε  
και με ηλεκτρονικό μήνυμα (βλέπε §41α) και στο τηλέφωνο  
(βλέπε §41β). Η Μαρία πήγε πίσω με τη μία.

40β. [Την πυρηνική αρχή την είχαν, το άλλο δεν είχαν] 
Συχνά, τα ερωτικά ζευγάρια βραχυκυκλώνουν. Μαμούνια 
καταβροχθίζουν την τρυφερότητα και κολλάνε τα λόγια στο 
μαύρο. Πέφτει βαρύς καβγάς και τραβάνε ο ένας το καζανάκι του 
άλλου. Ταπεινωτικό. Και για τους δύο. Ακόμα συχνότερα, αφού 
καταδυθούν για λίγο στις ατομικές τους αποχετεύσεις, τα ερωτικά 
ζευγάρια αναδύονται κι ανταμώνουν ξανά –νοσταλγικά ή δήθεν 
τυχαία– και μέσα σε μία αγνώστου προελεύσεως ιπταμένη ταραχή 
λένε «Ας το πάρουμε το πράγμα από την αρχή». Τσαλακώνοντας 
τις εξισώσεις του Άινσταϊν,* στήνουν μια αυτοσχέδια χρονομηχανή. 
Στρεβλώνουν το βέλος του χρόνου αγνοώντας τη βασική αρχή, 
πως, για να το πάρεις το πράγμα από την αρχή, πρέπει η αρχή να 
ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακή, μην πω πυρηνική. Και για τους 
δύο. Και να υπάρχει διάθεση και για μια κάποια ζωτική αλλαγή,  
ένα «σύρε πιο κει». Όχι στρατιωτική παραλλαγή, γερό 
ταρακούνημα. Και για τους δύο. Για να επανεκκινήσει ο έρωτας 
παίρνει αίματα, δεν είναι Windows.*
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41. [Οι ξεκρέμαστοι έρωτες τρέφουν ποίηση]

41α. [Η Στέλλα, φορτωμένη ένα μπουκάλι ιρλανδέζικο 
ουίσκι, έγραψε στο ηλεκτρονικό μήνυμα:]

Παραμένοντας στα στοιχεία
Θα πρέπει να σημειώσω

Πως το μέσο νοιάξιμό σου για μας αυξάνεται
Όσο περνούν οι μέρες

Που η επικείμενη συνάντησή μας –αν το θελήσεις κι εσύ,  
καλό μου–

Θα γίνει οριστικά εκείνο το πολλά υποσχόμενο όνομά της
Στην αρχή ένα «συν…», μια πρόσθεση

Και αμέσως μετά μια «…άντηση», ένα αντιμετώπισμα δηλαδή
Ένα σμίξιμο των σωμάτων
Με σκοπό την αντίσταση

Ένα «όχι» μεταμφιεσμένο σε «ναι»
Όχι όπως μεταμφιέζονται οι καρναβαλιστές

Πιο επαγγελματικά, ναι, όπως το κάνουν οι κατάσκοποι
Διακινδυνεύοντας ένα πιάσιμο από τη CIA*

Και μια φυλάκιση.

Και μέσα σ’ αυτή την εξαίσια αγκαλιά των κορμιών μας
Και μετά από τόση και τόση αναμονή για μια βίζα
Μια πράσινη κάρτα κι ένα πιστοποιητικό υγείας

Θα σκίσουμε ξανά τα διαβατήριά μας
Θα τα κάψουμε μαζί με τις άδειες βαλίτσες και τους κωδικούς

Σαν υπόσχεση
Πως θα παραμείνουμε για πάντα μαζί

Στην παιδική ηλικία.
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Παραμένοντας στα στοιχεία
Θα πρέπει να σημειώσω

Πως σύμφωνα και με τη μέση τάση σου
Εσύ θα τα δώσεις και πάλι όλα σε μένα

–και τα χέρια–
Χωρίς ανταλλάγματα

Και για να μην ξεχνιόμαστε τέλος πάντων
Επιβεβαιώσου παρακαλώ απαντώντας 

–εγγράφως ή τηλεφωνικώς–
Αν με ποθείς.

Αυτά.

Με πίστη στα στοιχεία και βαθιά εκτίμηση στο μουνί σου
Σε φιλώ και σε φιλώ ξανά

Περιμένοντας με αγωνία την απάντησή σου
Εγώ, η ερωμένη σου και ο εραστής σου

Το κορμί σου.
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41β. [Η Στέλλα, φορτωμένη τρία μανιτάρια οπτικοποίησης του 
ήχου, καπάκι πάνω από το μπουκάλι με το ιρλανδέζικο ουίσκι, 
έβλεπε τώρα τη φωνή της πολύχρωμη και είπε στο τηλέφωνο:]

Τα κάνεις όλα τόσο απλά και όμορφα
Μ’ ένα σου τηλεφωνικό φιλί

Αποτυπώνεις ηχηρά τον έρωτα, χωρίς τον έρωτα
Όταν κλείνεις και χάνεσαι

Πέφτουν οι ασφάλειες του ηλεκτρικού σ’ όλη την περιοχή
Σκοτάδι πίσσα και σιωπή, σαν αντι-πάρτι

Χωρίς καλεσμένους, χωρίς μουσική
–Οι από πάνω γείτονες παρ’ όλα αυτά να διαμαρτύρονται–

Εγώ με πυρετό
Μα εσύ

Τα κάνεις όλα τόσο απλά και όμορφα
Μ’ ένα σου τηλεφωνικό φιλί

Τραβώντας μνήμες τρυφερές απ’ το σακούλι σου
–Πόσο ταιριάξαμε και πόσο ταίριασμα ακόμα–

Μαντεύοντας τα πάθη μας
–Πού θα ξαναχωρίσουμε και πόσο χώρισμα ακόμα–
Κι έτσι και μπρος και πίσω στον χρόνο η σκέψη σου

Σαν LSD με κυβερνά
Και με ναρκώνει.

Τα κάνεις όλα τόσο απλά και όμορφα
Μ’ ένα σου τηλεφωνικό φιλί 

Παραχωρείς στον έρωτα τον θρίαμβο, μια πάντα νίκη
Κι ας λείπει η σάρκα του, εκείνος λάμπει

Εσύ νικάς οριστικά τον εφιάλτη
Εγώ να είμαι χώρια σου

Και το χειρότερο
Αγαπώντας άλλους.
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42. [Μία ακόμα νέα αρχή / Μα, επιτέλους, πόσες ζωές 
μπορεί να έχει ο ίδιος έρωτας;] Το καλύτερο Άμστερνταμ! Αχ, 
το ανοιξιάτικο Άμστερνταμ του 1998 ήταν το καλύτερο Άμστερνταμ 
της ζωής τους. Καλλιτεχνικές παρέες με ποτά, ναρκωτικά, πολύ 
μπλα μπλα και ξεσάλωμα ώς αργά. Κάθε Κυριακή μεσημέρι στο 
Μουσείο Βαν Γκογκ τα μανιτάρια παραμόρφωσης του χώρου 
έκαναν εξαιρετική δουλειά: οι περιστρεφόμενες σκάλες έστριβαν 
από μόνες τους δεξιά κι αριστερά, όπως λίγο αργότερα στις 
ταινίες του Χάρι Πότερ* με τα κάστρα και τα μαγικά. Κλεψίματα 
ποδηλάτων για την πλάκα τους και πρόστυχα δημόσια χάδια και 
θερμά φιλιά. Σε ένα δρομάκι με σπρέι έγραψαν:

«Η καλοσύνη μας και το όραμά μας για ισοκατανομή της ομορφιάς 
κυκλοφορεί εκτός εμπορίου. Δεν αγοράζεται».

(υπογραφή: «Μαρία και Στέλλα»)
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43. [Οι αγαπημένες τους στάσεις (σε χρόνο ενεστώτα)] Παρά 
το έκρυθμο και το ασταθές του χαρακτήρα της Στέλλας, το πήδημα 
πάει σφαίρα. Η επιρροή της Στέλλας πάνω στη Μαρία είναι 
μεγάλη σε όλους τους τομείς, στον έρωτα ακόμα περισσότερο. 
Αγαπημένη στάση της Στέλλας είναι να ξαπλώνει τη Μαρία 
ανάσκελα στο κρεβάτι και να την καβαλά στο ύψος του λαιμού. 
Εγκλωβισμένο ανάμεσα στα σφιχτά πόδια και δονούμενο κάποτε 
τρυφερά και κάποτε βίαια μπρος και πίσω από τα εκπαιδευμένα 
χέρια της Στέλλας, το λατρεμένο κεφάλι της Μαρίας κουνά δυνατά 
τη γλώσσα του στον ρυθμό που ορίζει ο καβαλάρης. Η Στέλλα 
χύνει στο δίλεπτο. Η Μαρία δεν χύνει σχεδόν ποτέ. Αν συμβεί, 
θα συμβεί μόνο με την παρουσία και κάποιου πειραματιστή 
νεαρού φρεσκοπλυμένου φοιτητή, από εκείνους που προμηθεύει 
η Στέλλα τα μεσημέρια, συνήθως την Παρασκευή. Η Στέλλα 
τους παίρνει από πίσω με ένα κόκκινο strap-on, και η Μαρία 
παρακολουθεί καθισμένη σε μία καρέκλα απέναντι. Xαϊδεύεται 
και τραγουδά αργόσυρτα με την παραμυθένια φωνή της συνήθως 
Σαπφώ.* Κάπως έτσι:

Οἶον τὸ γλυκύμηλον, ὅλως ἐρεύθεται
ἄκρον ἐπ΄ ἀκροτάτωι͵ μηλοδροπεῖς δὲ λελάθοντο
οὐ μὰν ἐκλελάθοντο͵ ἀλλ’ οὐκ ἐδύναντο ἐπίκεσθαι
οὐδ’ αὗται γάμος, οὔτ᾽ ἔρος πίλναται.

Μόνο έτσι, και αν. Αλλά το λατρεύει αυτό.

Σημείωση: Δοκιμάστε κι εσείς να τραγουδήσετε αυτό το απόσπασμα της Σαπφούς στη 
μουσική του παραδοσιακού τραγουδιού «Μήλο μου κόκκινο».

*
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44. [Θέλεις και τέταρτο άνθρωπο για να ακουμπήσεις λίγο 
Βερχόφεν*] Στα τρία κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας μας, τη 
Μαρία, τη Στέλλα και τον ίλαρχο, που υποχώρησε, θα προστεθεί 
εδώ και ένας τέταρτος άνθρωπος.

44α. [Ο κύριος καθηγητής] Ο Μαξ δεν ήταν σαν τους άλλους. 
Δεν ήρθε την Παρασκευή για να μάθει πώς πειραματίζονται στο 
κρεβάτι. Ήρθε για να διδάξει. Διαπρεπής καθηγητής Φιλοσοφίας 
και όχι άλλος ένας φουκαράς φοιτητής αφραγκίας. Με ειδίκευση 
στη Σχολή της Φρανκφούρτης, τις διατυπώσεις της οποίας 
αρεσκόταν να ανασυνθέτει όχι μόνο με ακαδημαϊκούς κοινωνικο-
οικονομικούς θεωρητικούς όρους –όπως συνέβαινε πριν από 
εκείνον– αλλά κυρίως με τη χρήση της κλινικής ψυχολογίας και της 
κλινικής νευροβιολογίας. Ένας αδαής θα νόμιζε ότι ήταν απλώς 
ένας ακόμα οικονομολόγος. Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν ένας 
βαθύς στοχαστής με λαμπρό συνδυαστικό μυαλό. «Αναλογίες 
μεταξύ των νευροβιολογικών βλαβών των έμβιων όντων και των 
περιοδικών επιπλοκών της παγκόσμιας οικονομικής ρευστότητας 
- Θεωρητικό μοντέλο και κλινικές παρατηρήσεις», αυτό ήταν το 
θέμα της διατριβής του, που ολοκλήρωσε μόλις στα 21 του χρόνια 
κάνοντας πάταγο στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Μαξ ήταν πια πρώτος στη λίστα 
με τους κορυφαίους επιστήμονες ως προς την επιρροή τους 
στη διεθνή βιβλιογραφία. Το τόλμημά του να συνδέσει τις 
δυσλειτουργίες ζωντανών οργανισμών με τις αδυναμίες ασταθών 
μαθηματικών οικονομικών μοντέλων βρήκε άμεση εφαρμογή και 
σε όλες τις άλλες επιστήμες. Ο Μαξ ήταν λάτρης της οργάνωσης 
και του εφήμερου: της Μαρίας και της Στέλλας δηλαδή, μ’ αυτή  
τη σειρά. Η βασική τους εξίσωση: η ηλικία του ήταν το άθροισμα 
των ηλικιών τους. 



122



ΜΑρίΑ ΚΑί ΣΤΕΛΛΑ

123

44β.[Η καρέκλα] Πριν από τον έρωτα, o Μαξ έδινε πάντα μία 
μικρή διάλεξη, η οποία λειτουργούσε και σαν σενάριο της πράξης 
που θα ακολουθούσε. Την πρώτη φορά με τη Μαρία και τη Στέλλα 
γυμνές στο κρεβάτι το σενάριο του Μαξ –πίτα στην κόκα– θα 
πήγαινε κάπως έτσι:

Πουλάω καρέκλα για ερωτικά παιχνίδια 500 φιορίνια μετρητά. 
Είναι ξύλινη με πλεκτή πλάτη και μαξιλάρι. Μοιάζει με κοινή 
καρέκλα αλλά δεν είναι, γιατί κάποτε κάθισε εδώ εκείνος. 
Εκείνος που αγαπήθηκε από 1.000 κορίτσια και 2.000 αγόρια. 
Σύνολο 3.000 κορμιά, όλα φανατισμένα με την ομορφιά, όλα 
καλωδιωμένα με την Καλοσύνη. Ένας υπερυπολογιστής είναι η 
Καλοσύνη που τρέχει κώδικα όλο μαμούνια. Ποτέ δεν δούλεψε 
σωστά η Καλοσύνη, αλλά την ανεχόμαστε γιατί θεωρητικά είναι 
η λύση, ενώ πρακτικά είναι όλα μας τα προβλήματα. Πουλάω 
καρέκλα για ερωτικά παιχνίδια...
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45. [Θεωρία αριθμών*] Οι μαθηματικές εξισώσεις έχουν τις 
ιδιοτροπίες τους. Την εξίσωση xν + yν = zν (διαβάζεται «χι εις τη 
νι και ψι εις τη νι ίσον ζετ εις τη νι») την πάει και τη φέρνει το «νι» 
της και στο σύνολο των φυσικών αριθμών (θετικοί ακέραιοι) για 
v=1 και ν=2 οι αντίστοιχες εξισώσεις x1 + y1 = z1 και x2 + y2 = z2 
έχουν άπειρες ακέραιες λύσεις. 11+ 21 = 31 και 32 + 42 = 52 είναι 
δύο από αυτές τις λύσεις, ίσως οι κομψότερες. Εντελώς αντίθετα, 
στο ίδιο πεδίο αριθμών για ν=3 η εξίσωση x3 + y3 = z3 δεν έχει 
καμία απολύτως ακέραιη λύση. Αποδείχτηκε από τον Ελβετό 
μαθηματικό Λέοναρντ Όιλερ (1707-1773) το 1760 για ν=3 
και από τον Άγγλο μαθηματικό Άντριου Γουάιλς (γεν. 1953) το 
1995 για κάθε ν>3. Από τη δύναμη 2 στη δύναμη 3 το πράγμα 
αλλάζει ραγδαία. Και στους αριθμούς και στον έρωτα. Μπαίνουν 
φαντάσματα.
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46. [Το νέο σκανδαλάκι και ο επερχόμενος αμερικανικός 
εφιάλτης] Καθηγητής Φιλοσοφίας νταλαβερίζεται ταυτόχρονα με 
δύο γκομενάκια λεσβίες. Αυτό δημιουργεί ένα κάποιο σκανδαλάκι 
ακόμα και στο Άμστερνταμ του καλοκαιριού του 1998. Τρικάβαλα 
στην Ducati με οδηγό πάντα τη Στέλλα στα 240 χλμ. Δημόσια 
χάδια και φιλιά. Νοίκιασαν και κοινό σπίτι στα προάστια με αυλή 
και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα. Έτσι πέρασαν έξι μήνες. 
Κάποτε η πρύτανης κάλεσε τον Μαξ για συστάσεις. Η Στέλλα 
–ανάμεσα στα πολλά άλλα– ήταν και φοιτήτριά του. Έλεος. Παρά 
την παγκόσμια αναγνώριση της αδιαμφισβήτητης αυθεντίας του 
Μαξ στους κύκλους της φιλοσοφίας, το κλίμα σε όλους τους 
άλλους κύκλους βάρυνε. Σε λιγότερο από τρεις μήνες ο Μαξ από 
τη Γερμανία και τα δύο κορίτσια από την Ελλάδα δραπέτευσαν από 
την πένθιμη Ολλανδία στην πολλά υποσχόμενη Αμερική. Η Στέλλα 
πρόλαβε, στο μεταξύ, με συνοπτικές διαδικασίες να ολοκληρώσει 
το μεταπτυχιακό της και να πουλήσει την Ducati και το σκαλιστό 
περίστροφο Colt. Κανένας από τους τρεις δεν θα πατούσε ποτέ 
ξανά το πόδι του σε ολλανδικό έδαφος. Σε όλη την υπερατλαντική 
πτήση η Στέλλα έκανε αλλόκοτες σκέψεις –αλίμονο– που πήγαιναν 
κάπως έτσι:

Η ομορφιά των ανθρώπων δεν είναι νησί
Δεν υπάρχει στον χάρτη

Δεν έχει δρομολόγιο, μόνο ψάξιμο
Μια αναζήτηση χωρίς τέλος

Μια απομάκρυνση από τον φόβο –δεν είναι και λίγο–
Πάντα με τον κίνδυνο να γίνεις Κολόμβος

Πατέρας ή αδελφός, ένας σύζυγος
Μια μάνα με παιδί –καταστροφή–

Κάτι, τέλος πάντων, σίγουρο
Μία αναπαράσταση της ομορφιάς

Με την ομορφιά δίπλα.





Υπάρχουν θάλασσες μέσα στις θάλασσες.
Θα γίνει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ





Η δωρεάν ηλεκτρονική έκδοση
δεν περιλαμβάνει το τρίτο

και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. 
Προμηθευτείτε το έντυπο βιβλίο,

είναι ένα έργο της τυπογραφικής τέχνης, 
224 απολαυστικά έγχρωμες σελίδες

σε σχετικά προσιτή τιμή,
κάτω από 15 Ευρώ.
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ΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝίΚΑ 

Άινσταϊν, Άλμπερτ [Einstein, Albert, 1879-1955] (§40β): Ο Άλμπερτ 
Άινσταϊν ήταν Γερμανός φυσικός εβραϊκής καταγωγής. Βραβεύτηκε με το 
Νομπέλ Φυσικής το 1921. Είναι ο θεμελιωτής της Θεωρίας της Σχετικότητας, 
και από πολλούς θεωρείται ο σημαντικότερος επιστήμονας του 20ού αιώνα, 
από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών. Η επίδραση των ανακαλύψεων 
του Άινσταϊν σχετικά με τη φύση του χώρου και του χρόνου εξακολουθεί να 
αποτελεί κεντρικό αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας στη φυσική, στην 
κοσμολογία και στα μαθηματικά. Το επώνυμο του χρησιμοποιείται συχνά ως 
χαρακτηρισμός για να δηλώσει πως κάποιος έχει υψηλή ευφυΐα: «Μα καλά 
ποιος είμαι; O Άινσταϊν είμαι!».

Αισθητική (§2β): Κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τον ορισμό 
του ωραίου. Μελετά αρχικά αν μπορεί να υπάρξει ορισμός για το τι είναι 
ωραίο, αλλά και σε τι θα χρησίμευε ένας τέτοιος ορισμός. Για τον Σωκράτη* 
η Αισθητική (το καλόν, το κάλλος) και η Ηθική (το αγαθόν) δεν είναι παρά οι 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: της ωφελιμότητας. 

Αντόρνο, Τέοντορ Β. [Adorno, Theodor W., 1903-1969] (§2β): Γερμανός 
κοινωνιολόγος, φιλόσοφος, μουσικολόγος και συνθέτης, μέλος της Σχολής 
της Φρανκφούρτης (επίσημα: «ίνστιτούτο για την Κοινωνική Έρευνα / Institut 
für Sozialforschung»), μιας σχολής νεομαρξιστικής κριτικής θεωρίας, 
κοινωνιολογικής έρευνας και φιλοσοφίας που κυνηγήθηκε από τον ναζισμό.

Βαν Γκογκ, Βίνσεντ [1853-1890] (§2α): Ολλανδός ζωγράφος. Δεν έζησε 
για να δει την αναγνώριση του έργου του, ωστόσο μετά τον θάνατό του η 
φήμη του εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Σήμερα θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους ζωγράφους όλων των εποχών.

Βελουχιώτης, Άρης [1905-1945] (§32) : Ψευδώνυμο του Θανάση Κλάρα. 
Δημοσιογράφος, πολιτικός, στέλεχος του ΚΚΕ και ηγέτης του ΕΛΑΣ, της 
μεγαλύτερης αντιστασιακής οργάνωσης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 
της Γερμανικής Κατοχής. Τον Νοέμβριο του 1942 συνεργάστηκε με τον 
Ναπολέοντα Ζέρβα και Βρετανούς σαμποτέρ στην ανατίναξη της γέφυρας 
του Γοργοποτάμου, επιχείρηση δολιοφθοράς από τις μεγαλύτερες του 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
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Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αρνούμενος να παραδώσει τα όπλα μετά την 
απελευθέρωση, δολοφονήθηκε από Έλληνες το 1945. Το πτώμα του 
αποκεφαλίστηκε και βεβηλώθηκε.

Βερχόφεν, Πολ [Verhoeven, Paul, γεν. 1938] (§44): Ολλανδός 
σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Στα έργα του ασχολείται 
κυρίως με το σεξ και τη βία. Στην ταινία του The fourth man (Ο τέταρτος 
άνθρωπος), παραγωγής 1983 και διάρκειας 102 λεπτών, ένας αλκοολικός 
συγγραφέας γνωρίζεται με μια μυστηριώδη γυναίκα και γρήγορα 
ανακαλύπτει ότι οι τρεις προηγούμενοι σύζυγοί της έχουν σκοτωθεί σε 
παράξενα «ατυχήματα».

Βίτγκενσταϊν, Λούντβιχ [Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951]: Αυστριακός 
φιλόσοφος της Λογικής, από τους πιο επιδραστικούς. Το έργο του 
διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης του 
20ού αιώνα.

Βιτρίνα (§2β): βλέπε Ντε Βάλεν 

Γιουγκοσλαβία (§51α.2): Ήταν κράτος της Ευρώπης στο δυτικό μέρος 
των Βαλκανίων. Σχηματίστηκε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1918, 
με το όνομα «Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων». Μετά την 
οικονομική και πολιτική κρίση της δεκαετίας του 1980 και την άνοδο του 
εθνικισμού, η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε και χωρίστηκε αρχικά σε πέντε 
κράτη, που τελικά οδηγήθηκαν σε πόλεμο μεταξύ τους. 

Γλωσσάρι: Σύντομο λεξικό με τον ορισμό λέξεων, φράσεων, ακρωνυμίων, 
τοπωνυμίων, επωνύμων και όλων γενικά των αναφορών σε κάτι που είναι 
πιθανό να είναι άγνωστο, ή δυσνόητο ή σε ξένη γλώσσα. Υπάρχει συνήθως 
στις τελευταίες σελίδες κάποιου βιβλίου.

ΔΕΗ (§20): Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είναι σήμερα ανώνυμη 
εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και εμπορίας 
φυσικού αερίου, από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Πριν από το 2012, η 
ΔΕΗ είχε το μονοπώλιο στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς δεν 
λειτουργούσε καμία αντίστοιχη εταιρεία.
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Δραχμές (§29γ): Η δραχμή ήταν νομισματική μονάδα που 
χρησιμοποιήθηκε από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αλλά και από το 
σύγχρονο ελληνικό κράτος μέχρι το 2002, οπότε και αντικαταστάθηκε 
από το ευρώ.

ΕΜΠ (§11): Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα 
της Ελλάδας με έδρα την Αθήνα. ίδρύθηκε το 1837 και είναι το αρχαιότερο 
τεχνολογικό ίδρυμα της Ελλάδας.

Έναστρη νύχτα (§2α): Η Έναστρη νύχτα είναι ελαιογραφία σε καμβά 
του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Φιλοτεχνημένος τον ίούνιο του 1889, ο πίνακας 
απεικονίζει τη θέα από το δυτικό παράθυρο του δωματίου του ζωγράφου 
στο άσυλο Saint-Rémy-de-Provence μόλις πριν από την ανατολή του ήλιου 
με την προσθήκη ενός εξιδανικευμένου χωριού. Από το 1941 o πίνακας 
αυτός εκτίθεται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της 
Νέας Υόρκης. Θεωρείται από τα καλύτερα έργα του Βαν Γκογκ και είναι ένας 
από τους πιο γνωστούς πίνακες στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού.

Εξάρχεια (§2β): Πυκνοκατοικημένη συνοικία της Αθήνας, στο κέντρο της 
πόλης, που εκτείνεται γύρω από την ομώνυμη πλατεία. Σημαντικό κτίριο στα 
όρια της συνοικίας είναι το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (βλέπε και ΕΜΠ). Τα Εξάρχεια αποτελούν την κατεξοχήν 
«επαναστατική» περιοχή της Αθήνας. Συγκεντρώνουν φοιτητές, καλλιτέχνες, 
διανοούμενους, αναρχικούς και πολλούς άλλους, αποτελώντας –κυρίως 
παλαιότερα– χώρο ζυμώσεων και δράσης αναρχικών ομάδων. 

Θέλμα και Λουίζ [Thelma & Louise] (§31): Στην ομώνυμη αμερικανική 
δραματική περιπετειώδη ταινία, παραγωγής 1991, σε σκηνοθεσία του 
ρίντλεϊ Σκοτ [Ridley Scott] και σενάριο της Κάλλι Κουρί [Callie Khouri], 
διάρκειας 129 λεπτών, η Θέλμα είναι μια ήσυχη νοικοκυρά παντρεμένη με 
τον Ντάριλ [Darryl], έναν αυταρχικό και χειριστικό πωλητή χαλιών. Η Λουίζ 
είναι ελεύθερη, εργάζεται ως σερβιτόρα και είναι μία δυνατή γυναίκα με 
ένα τραυματικό μυστικό από το παρελθόν της. Η ταινία ακολουθεί τις δύο 
γυναίκες στη διήμερη απόδρασή τους που καταλήγει σε εφιάλτη.

Θεωρία Αριθμών (§45): Ο κλάδος των θεωρητικών μαθηματικών που 
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ασχολείται με τις ιδιότητες των ακεραίων αριθμών. Βασικό αντικείμενο 
μελέτης της Θεωρίας Αριθμών, που βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην 
κρυπτογραφία, είναι οι πρώτοι αριθμοί.

Θεωρία Υπολογισμού (§50): Ο κλάδος της θεωρητικής πληροφορικής 
που πραγματεύεται το εάν και πόσο αποδοτικά είναι δυνατόν να λύσει 
κάποιο δεδομένο πρόβλημα ένας αλγόριθμος ή μία μηχανή Τούρινγκ.* 
Η Θεωρία Υπολογισμού, σε συνεργασία με τη μαθηματική λογική και τη 
γλωσσολογία, προσφέρεται για την ανάπτυξη συντακτικών και λεκτικών 
αναλυτών για την εύκολη κατασκευή μεταγλωττιστών.

Ίλαρχος (§1γ): Αξιωματικός του ίππικού (παρωχημένο). Στρατιωτικός 
βαθμός στο όπλο των Τεθωρακισμένων, αντίστοιχος του λοχαγού στο 
πεζικό. Διοικητής ίλης.

Ιουλιέτα (§19): βλέπε Casa di Giulietta

Ίστγουντ, Κλιντ [Eastwood, Clint, γεν. 1930] (§21): Αμερικανός ηθοποιός 
και σκηνοθέτης. Καθιερώθηκε με τη συμμετοχή του στα σπαγγέτι γουέστερν 
του Σέρτζιο Λεόνε [Sergio Leone], μεταξύ των οποίων και το Ο καλός, ο κακός 
και ο άσχημος (1966). 

Καβάφης, Κωνσταντίνος Π. [1863-1933]: Έλληνας ποιητής. Θεωρείται 
ένας από τους σημαντικότερους της σύγχρονης εποχής. Γεννήθηκε και 
έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, γι’ αυτό και αναφέρεται συχνά ως 
Αλεξανδρινός. Τα σημαντικότερα έργα του τα δημιούργησε μετά τα 40 έτη.

Κένι (§18): βλέπε South Park

Λακάν, Ζακ [Lacan, Jacques, 1901-1981] (§11): Γάλλος ψυχαναλυτής και 
ψυχίατρος με σημαντική επίδραση στην κριτική και λογοτεχνική θεωρία, 
την κοινωνιολογία, τη φεμινιστική θεωρία, τη θεωρία κινηματογράφου και 
την κλινική ψυχανάλυση. Θεωρήθηκε συνεχιστής και αναθεωρητής του 
Σίγκμουντ Φρόιντ [Freud, Sigmund, 1856-1939].

Λουίζ (§31): βλέπε Θέλμα και Λουίζ 
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Μανιτάρια (§2γ): βλέπε LSD

Μαντόνα [Madonna, γεν. 1958] (§25β): Γεννημένη ως Μαντόνα Λουίζ 
Βερόνικα Τσικόνε [Madonna Louise Veronica Ciccone]. Αμερικανίδα 
μουσικός, τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, χορεύτρια, ηθοποιός και 
επιχειρηματίας με πληθώρα εμπορικά επιτυχημένων δίσκων.

Μαραντόνα, Ντιέγκο Αρμάντο [Maradona, Diego Armando, 1960-
2020] (§25β): Αργεντινός ποδοσφαιριστής και προπονητής ποδοσφαίρου. 
Θεωρείται ότι υπήρξε ίσως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Μίσκιν, Λεβ Νικολάϊεβιτς [Мы́шкин, Лев Никола́евич] (§7α): Ο 
πρίγκιπας Μίσκιν είναι ο πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος Ο Ηλίθιος του 
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι.

MIT (§11): Βλέπε παρακάτω στο Massachusetts Institute of Technology

Μολότοφ: Το κοκτέιλ μολότοφ (ή λανθασμένα «βόμβα» μολότοφ) 
είναι εμπρηστικός μηχανισμός. Η ορολογία που συχνά χρησιμοποιείται 
και την περιγράφει ως «βόμβα» είναι καταχρηστική, καθώς δεν πρόκειται 
για εκρηκτικό μηχανισμό παρά μόνο για εμπρηστικό. Αποτελείται από 
γυάλινη φιάλη γεμάτη κατά ένα μέρος με εύφλεκτο υγρό, το στόμιο της 
οποίας κλείνεται με ύφασμα. Συνήθως μία φιάλη χωρητικότητας ενός 
λίτρου γεμίζεται με 2/3 πετρέλαιο και 1/3 λάδι. Έπειτα κατασκευάζεται ένα 
φιτίλι από ένα κουρέλι μουσκεμένο σε βενζίνη και μετά εμπήγνυται στο 
στόμιο της φιάλης. Η φιάλη πωματίζεται με φελλό και το φιτίλι ανάβει. Η 
φιάλη εκτοξεύεται και, όταν σπάσει με την πρόσκρουση, ξεσπά σε φλόγες. 
Προσθέτοντας στο μείγμα μία ή δύο το πολύ ταμπλέτες ναφθαλίνης, 
έχουμε ένα με ενάμισι μέτρο μεγαλύτερη φλόγα σε ύψος. Το κοκτέιλ 
μολότοφ, λόγω της απλής του κατασκευής, χρησιμοποιείται σε μάχες 
πόλεων. Η ονομασία προέρχεται από τον Σοβιετικό υπουργό Εξωτερικών 
επί διακυβέρνησης Στάλιν, Βιατσεσλάβ Μιχαήλοβιτς Μολότοφ [Мо́лотов, 
Вячесла́в Миха́йлович, 1890-1986]. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης 
του Κόκκινου Στρατού εναντίον των Φινλανδών το Νοέμβριο του 1939, ο 
Μολότοφ σε ραδιοφωνικό του μήνυμα προς τον σοβιετικό λαό υποστήριξε 
πως η χώρα του δεν έριχνε βόμβες, αλλά «πανέρια» με τρόφιμα στους 
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πεινασμένους Φινλανδούς. Τότε οι Φινλανδοί ονόμασαν ειρωνικά τις βόμβες 
αυτές «βόμβες πικ νικ του Μολότοφ» και ως αντίδραση χρησιμοποίησαν 
εμπρηστικές φιάλες κατά των σοβιετικών αρμάτων ονομάζοντάς τες –επίσης 
ειρωνικά– «κοκτέιλ Μολότοφ». 

Μπάρτον, Τιμ [Burton, Tim, γεν. 1958] (§17α): Αμερικανός σκηνοθέτης, 
σεναριογράφος και παραγωγός, γνωστός για την gothic αισθητική του.

ΝΑΤΟ (§2α): Βλέπε παρακάτω στο North Atlantic Treaty Organization

Ντε Βάλεν [De Wallen] (§2β): Η γειτονιά του Άμστερνταμ με τα «κόκκινα 
φώτα». Τη δεκαετία του 1990, η πώληση ναρκωτικών στα πολυάριθμα 
coffee shops της περιοχής, αλλά και από πλανόδιους πωλητές, θεωρούνταν 
–υπό συνθήκες– νόμιμη. Την ίδια εποχή, στους δρόμους του Ντε Βάλεν 
εκδίδονταν άτομα μέσα σε βιτρίνες, σαν κούκλες σε καταστήματα ένδυσης. 
Ο πελάτης αξιολογώντας εμφάνιση και κόστος επέλεγε το εκδιδόμενο άτομο 
της αρεσκείας του κι εκείνο περνούσε πίσω από την κουρτίνα της βιτρίνας. 
Από μία πόρτα στο πλάι έβαζε μέσα στη μικρή καμπίνα που υπήρχε πίσω 
από την κουρτίνα τον πελάτη και γινόταν η συνουσία. Έπειτα, ο πελάτης 
εξοφλούσε το συμφωνημένο ποσό και αποχωρούσε από την καμπίνα, ενώ 
το εκδιδόμενο άτομο έπαιρνε και πάλι τη θέση του μπροστά στη βιτρίνα της 
καμπίνας. Υπήρχαν περίπου 300 τέτοιες καμπίνες στο Ντε Βάλεν, οι οποίες 
έκλεισαν προσωρινά το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19. 

ντε Σεντ-Εξιπερί, Αντουάν [de Saint-Exupéry, Antoine, 1900-1944] (§38): 
Γάλλος συγγραφέας και πιλότος, γνωστός στο ευρύ κοινό από το βιβλίο του 
Ο Μικρός Πρίγκιπας (1943).

Ντοστογιέφκι, Φιόντορ [Достоевский, Фёдор Михайлович, 1821-
1881] (§7β): ρώσος μυθιστοριογράφος, φιλόσοφος, διηγηματογράφος, 
δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος. Ένας από τους σπουδαιότερους 
μυθιστοριογράφους της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Οἶον τὸ γλυκύμηλον, ὅλως ἐρεύθεται / ἄκρον ἐπ΄ ἀκροτάτωι, 
μηλοδροπεῖς δὲ λελάθοντο / οὐ μὰν ἐκλελάθοντο, ἀλλ’ οὐκ 
ἐδύναντο ἐπίκεσθαι / οὐδ’ αὗται γάμος, οὔτ᾽ ἔρος πίλναται (§43): 
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Σαν το μήλο το γλυκό που κατακοκκινίζει / στο ψηλότερο κλαδί όπου οι 
μαζώχτρες το λησμόνησαν / όχι, δεν το λησμόνησαν, δεν έφταναν να το 
κόψουν / έτσι κι εκείνη ακόμα δεν έκανε γάμο, τον έρωτα δεν ξέρει. 
Στίχοι της Σαπφούς από το επιθαλάμιο «Οἶον τὸ γλυκύμαλον» και από το 
θραύσμα «Φοίβῳ χρυσοκό[μ̣ᾳ...». Αυτούς τους πρωτότυπους στίχους 
τραγουδά ο Χορός στην ταινία του Άγγελου Σπάρταλη 192 Ναυσικάα, πάνω 
στη μουσική του παραδοσιακού «Μήλο μου κόκκινο».

Παπάγου (§3δ): Ο Δήμος Παπάγου στην Αθήνα είναι δημιούργημα του 
Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών, που συστάθηκε το 
1950 από την τότε κυβέρνηση του Σοφοκλή Βενιζέλου για τη στέγαση 
των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ονομασία οφείλεται στον 
στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο [1883-1955].

Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος [1851-1911]: Από τους σημαντικότερους 
Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως «άγιος των ελληνικών γραμμάτων», «η 
κορυφή των κορυφών» κατά τον Κωνσταντίνο Π. Καβάφη.* Έγραψε κυρίως 
διηγήματα, τα οποία κατέχουν περίοπτη θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία. 

Παπανικολάου, Γεώργιος [1883-1962]: Διάσημος Έλληνας γιατρός, 
βιολόγος και ερευνητής, πρωτοπόρος στον πρώιμο εντοπισμό του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας. Είναι περισσότερο γνωστός ως ο άνθρωπος που 
ανακάλυψε την πρωτοποριακή κυτταροδιαγνωστική μέθοδο, γνωστή ως 
Τεστ Παπ. Ο πρωταρχικός στόχος του Τεστ Παπ δεν είναι η ανίχνευση του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αλλά των κυτταρικών αλλοιώσεων που 
προηγούνται του καρκίνου, γι’ αυτό και σώζει ζωές.

ΠΑΣΟΚ (§3β): Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ήταν ένα από τα δύο 
κυρίαρχα κόμματα του πολιτικού σκηνικού της Ελλάδας μέχρι και το 2012. 
ίδρύθηκε το 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε για 
πρώτη φορά στην εξουσία το 1981. 

Πότερ, Χάρι [Potter, Harry] (§42): Ο κεντρικός χαρακτήρας της ομώνυμης 
σειράς μυθιστορημάτων φαντασίας της Βρετανίδας Τζ. Κ. ρόουλινγκ [J. K. 
Rowling], στα οποία περιγράφεται ένας κόσμος μάγων.
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Πυραγός (§58α): Βαθμός αξιωματικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σαίξπηρ, Ουίλιαμ [Shakespeare, William, 1564-1616]: Άγγλος 
ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Θεωρείται ευρέως ο σημαντικότερος 
δραματουργούς που έγραψε στην αγγλική γλώσσα και ένας από τους 
σημαντικότερους συγγραφείς παγκοσμίως.

Σαπφώ [περ. 630-570 π.Χ.] (§43): Αρχαία Ελληνίδα λυρική ποιήτρια από 
τη Λέσβο –αποκαλούμενη και «Σαπφώ η Λεσβία»– ιδιαίτερα γνωστή από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα για το ποιητικό της έργο. Στη σύγχρονη εποχή 
με το όνομά της έχει συνδεθεί και ο λεσβιακός έρωτας. 

Σαχτούρης, Μίλτος [1919-2005] (§17): Έλληνας ποιητής του παραλόγου 
και του συμβολισμού.

Σολωμός, Διονύσιος (1798-1857): Εθνικός ποιητής της Ελλάδας.

Στάνφορντ [Stanford] (§47): Leland Stanford Junior University, ιδιωτικό 
ερευνητικό πανεπιστήμιο με έδρα το Στάνφορντ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. 
Από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα στον κόσμο. 

Σωκράτης (470 π.Χ.-399 π.Χ.): Αθηναίος φιλόσοφος, μία από τις 
σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και παγκόσμιου πνεύματος και 
ένας από τους ιδρυτές της δυτικής φιλοσοφίας. 

Ταραντίνο, Κουέντιν [Tarantino, Quentin, γεν. 1963] (§24): Αμερικανός 
σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός του κινηματογράφου, 
δημιουργός πολλών ταινιών ωμής βίας με μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Τένισον, Άλφρεντ [Tennyson, Alfred, 1809-1892) (§51γ.3): Από 
τους δημοφιλέστερους ποιητές της Αγγλίας, «εστεμμένος ποιητής» του 
Ηνωμένου Βασιλείου κατά το μεγαλύτερο διάστημα της βασιλείας της 
βασίλισσας Βικτωρίας. 

Τέσσερις Εποχές, Οι [Le Quattro Stagioni] (§44): Είναι ένα σύνολο τεσσάρων 
κοντσέρτων εγχόρδων του σπουδαίου ίταλού μουσικού και συνθέτη Αντόνιο 
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Βιβάλντι [Antonio Vivaldi, 1678-1741]. Κάθε κοντσέρτο, με τις πολλές 
διαφορετικές μουσικές υφές του, προσδιορίζει την αντίστοιχη εποχή του 
χρόνου στην οποία αναφέρεται (Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας).

ΤΘ (§32α): Προφέρεται Του-Θου. Συντομογραφία της λέξης 
Τεθωρακισμένα. Τα Τεθωρακισμένα ανήκουν στον κλάδο των όπλων και 
είναι το δεύτερο αρχαιότερο όπλο του Ελληνικού Στρατού. Αποτελεί εξέλιξη 
του ίππικού. 

Τούρινγκ, Άλαν [Turing, Alan, 1912-1954]: Άγγλος μαθηματικός, 
καθηγητής της Λογικής, κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος. 
Θεωρείται ο «πατέρας» της επιστήμης των υπολογιστών λόγω της μεγάλης 
συνεισφοράς του στο γνωστικό πεδίο της Θεωρίας Υπολογισμού κατά 
τη δεκαετία του 1930, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης. Προσέδωσε 
στη μέχρι τότε άτυπη έννοια του αλγόριθμου μια επίσημη, αυστηρή 
μαθηματική διατύπωση μέσω της λεγόμενης μηχανής Τούρινγκ. Κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην 
αποκρυπτογράφηση της γερμανικής κρυπτογραφικής συσκευής Enigma. 
Οι επιστημονικές συνεισφορές του όμως δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ δημόσια 
κατά τη διάρκεια της ζωής του, επειδή η εργασία του ήταν απόρρητη. Μετά 
τον πόλεμο η δίκη και η καταδίκη του Τούρινγκ για ομοφυλοφιλία του 
κατέστρεψαν τη σταδιοδρομία. Στο τέλος της δίκης, του δόθηκε η επιλογή 
μεταξύ της φυλάκισης και μιας ορμονικής θεραπείας για τη μείωση της 
λίμπιντο. Επέλεξε τις εγχύσεις ορμονών οιστρογόνων, οι οποίες διήρκεσαν 
ένα έτος, με παρενέργειες όπως η ανάπτυξη στήθους. Ο Τούρινγκ 
αυτοκτόνησε με κυάνιο το 1954, λίγο πριν από τα 42α γενέθλιά του.

Φιορίνια (§29γ): Το φιορίνι (ολλανδ. gulden), νόμισμα της Ολλανδίας από 
τον 17ο αιώνα έως το 2002, οπότε αντικαταστάθηκε από το ευρώ. 

Φον Χούτεν, Ούλριχ [Von Hutten, Ulrich, 1488-1523]: Γερμανός ποιητής 
και επαναστάτης.

Φόνισσα, Η (§28): Νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.* Μία 
γυναίκα σκοτώνει πολύ μικρά κορίτσια θεωρώντας ότι έτσι απαλλάσσει από 
τα βάσανα και τα ίδια αλλά και τις οικογένειές τους. 
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΛΗΜΜΑΤΑ

ATARI (§3δ): Περίφημη κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών της ομώνυμης εταιρείας. 
Έκανε θραύση τη δεκαετία του 1970 και του 1980. Συνδεόταν απευθείας 
με τις κοινές τηλεοράσεις καθοδικού σωλήνα της εποχής και έκανε τεράστια 
επιτυχία στη νεολαία με τίτλους όπως τα Pong, Breakout, Space Invaders. 
Η λέξη ATARI είναι όρος από το ιαπωνικό παιχνίδι Go.

Below the thunders of the upper deep / Far, far beneath in the 
abysmal sea / His ancient, dreamless, uninvaded sleep / The Kraken 
sleepeth […] (§51γ.3): Κάτω από τις βροντές του βυθού / Βαθιά, πολύ 
βαθιά στην αβυσσαλέα θάλασσα / Τον αρχαίο, χωρίς όνειρα, αδιατάρακτο 
ύπνο του / Το Κράκεν κοιμάται […] 
Απόσπασμα νεανικού ποιήματος του Άλφρεντ Τένισον. Το Κράκεν είναι 
σκανδιναβική παραλλαγή του θαλάσσιου φιδιού των Αράβων με πλοκάμια 
ικανά να τυλίξουν ένα ολόκληρο πλοίο και πελώρια ράχη που εξέχει σαν 
νησί, κάτι σαν γιγάντιο χταπόδι. 

Casa di Giulietta (§19): Το Σπίτι της ίουλιέτας. Σημαντική τουριστική 
ατραξιόν στη Βερόνα της ίταλίας, στη Via Cappello 23 κοντά στην Piazza 
delle Erbe. Μεταξύ θρύλου και πραγματικότητας, το σπίτι αυτό συνδέθηκε 
με το έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.* Διαθέτει ένα μεγάλο 
μπαλκόνι, όπως διέθετε και το σπίτι της ίουλιέτας στον Σαίξπηρ, και έχει στην 
αυλή του ένα μπρούντζινο άγαλμα που αναπαριστά την ηρωίδα.

CIA (§41α): Central Intelligence Agency. Η Κεντρική Υπηρεσία 
Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η CIA έχει 
δικαιοδοσία μόνο εκτός των συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι 
εντός. Αντίστοιχες υπηρεσίες είναι η SIS (MI6) του Ηνωμένου Βασιλείου, η 
Mossad του ίσραήλ, η KGB της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η ελληνική 
ΕΥΠ (πριν από το 1986 ονομάζονταν ΚΥΠ).

Colt (§2β): Colt’s Manufacturing Company, Αμερικανική εταιρεία όπλων.

Die gesamte Wirklichkeit ist die Welt (§30): Όλη η πραγματικότητα είναι 
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ο κόσμος. (Τractatus logico-philosophicus, Ludwig Wittgenstein,* εκδόσεις 
Ίαμβος, 2021, πρόταση 2.063, σελ. 54)

Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte ist die Welt (§53β): 
Όλα τα υπαρκτά γεγονότα είναι ο κόσμος. (Τractatus logico-philosophicus, 
Ludwig Wittgenstein, εκδόσεις Ίαμβος, 2021, πρόταση 2.04, σελ.54)

Die Luft der Freiheit weht (§49): Φυσά ο άνεμος της ελευθερίας. 
Είναι το μότο του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Το όρισε ο πρώτος 
πρόεδρος του ιδρύματος Ντέιβιντ Σταρ Τζόρνταν [David Starr Jordan] και 
αποδίδεται στον Ούλριχ φον Χούτεν.*

Ducati (§2β): ίταλική εταιρεία μοτοσικλετών.

E la visione fù tolta da un’infinità di lampi, di tuoni e di scintille, 
ed un odore di Zolfo (§51γ.8): Και το όραμα κόπηκε από αναρίθμητες 
αστραπές και βροντές και σπίθες και από μυρωδιά από θειάφι. 
(Η γυναίκα της Ζάκυθος, Διονύσιος Σολωμός,* εκδόσεις Ωκεανίδα, 1993, 
σελ. 85, σημείωση 8)

E risposero Isole e continenti. Il cielo è chiuso e non ode (§60ε): Και 
απάντησαν νησιά και στεριές. Ο ουρανός είναι κλειστός και δεν ακούει. 
(Η γυναίκα της Ζάκυθος, Διονύσιος Σολωμός, εκδόσεις Ωκεανίδα, 1993, 
σελ. 57)

Il tumulto universale della città (§5): Το γενικό ανακάτωμα της πολιτείας. 
(Η γυναίκα της Ζάκυθος, Διονύσιος Σολωμός, εκδόσεις Ωκεανίδα, 1993, σελ. 
45, σημείωση 1)

LSD (§2β): Συνθετική δραστική παραισθησιογόνα ουσία. Προκαλεί 
αποκλίσεις από τη συνήθη συμπεριφορά του χρήστη αλλοιώνοντας 
την αντίληψη της πραγματικότητας. Προκαλεί οπτικές και ακουστικές 
αντιληπτικές διαταραχές χωρίς να προκαλεί εθισμό. Αξιοσημείωτη είναι 
η υψηλή δραστικότητα της ουσίας. Ακόμα και δόσεις της τάξης των 25 
μικρογραμμαρίων είναι σε θέση να επενεργήσουν. Λαμβάνεται συνήθως 
από το στόμα, τυπικά σε χάπια, κάψουλες, κύβους ζάχαρης, στυπόχαρτο, 
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ειδικά αυτοκόλλητα και βιοδιασπώμενα σφουγγαράκια βουτηγμένα 
στην ουσία. Όλα αυτά τα σκευάσματα συχνά αποκαλούνται χαϊδευτικά 
«μανιτάρια». Τα μανιτάρια χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος 
της παραίσθησης που προκαλούν περισσότερο. Υπάρχουν μανιτάρια 
παραμόρφωσης του χώρου, με τα οποία τα κτίρια, οι σκάλες και γενικά 
όλα τα αντικείμενα κινούνται σαν ζελέ, μανιτάρια διαστολής του χρόνου 
όπου ο χρήστης νιώθει ότι όλα συμβαίνουν πάρα πολύ αργά, μανιτάρια 
οπτικοποίησης του ήχου, όπου η φωνή του χρήστη, η μουσική και γενικά 
κάθε ήχος εμφανίζεται και σαν καλειδοσκοπική εικόνα, κ.ά.

«Lucy in the Sky with Diamonds» (§51γ.9): Σύνθεση του βρετανικού 
συγκροτήματος The Beatles. Τον ίούνιο του 1967, αμέσως μετά την 
κυκλοφορία του δίσκου Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, που περιείχε 
το τραγούδι αυτό, κυκλοφόρησαν φήμες ότι υπήρχε σαφής σύνδεση του 
τίτλου του τραγουδιού με το ψυχεδελικό ναρκωτικό LSD και ότι για τον ίδιο 
ακριβώς λόγο το BBC είχε απαγορεύσει τη ραδιοφωνική μετάδοσή του.

«Master and Servant» (§23): Σύνθεση του βρετανικού συγκροτήματος 
Depeche Mode. Κυκλοφόρησε το 1984 στον δίσκο Some Great Reward. 
Το θέμα των στίχων του τραγουδιού σχετίζεται με τις ερωτικές προτιμήσεις 
BDSM: Bondage & Discipline (Δεσμά & Πειθαρχία), Dominance & 
Submission (Κυριαρχία & Υποταγή), Sadism & Masochism (Σαδισμός 
& Μαζοχισμός). Στο πλαίσιο αυτών των ερωτικών προτιμήσεων, οι 
συμμετέχοντες αναλαμβάνουν συμπληρωματικούς αλλά άνισους ρόλους.

«Meat is murder» (§53α): Σύνθεση του βρετανικού συγκροτήματος 
The Smiths. Κυκλοφόρησε το 1985 στον ομώνυμο δίσκο. Το θέμα των 
στίχων του τραγουδιού είναι μία pro-vegetarian νύξη αυτού που έμελλε 
να γίνει στις μέρες μας το δημοφιλές χορτοφαγικό κίνημα. Παράλληλα, ο 
τραγουδιστής του συγκροτήματος Morrissey προωθούσε τη χορτοφαγία σε 
τηλεοπτικές εκπομπές και συνεντεύξεις. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, έπεισε 
μια σκωτσέζικη τηλεοπτική εκπομπή να δείξει πλάνα από σφαγεία την ώρα 
του βραδινού φαγητού.

MIT (§11): Το Τεχνολογικό ίνστιτούτο Μασαχουσέτης (Massachusetts 
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Institute of Technology) είναι πανεπιστήμιο στην πόλη Κέμπριτζ των 
Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Ένα από τα σημαντικότερα και πλέον 
φημισμένα πανεπιστήμια τεχνολογικής έρευνας παγκοσμίως. 

Murphy’s Law (§51): Ο Νόμος του Μέρφι είναι το ακόλουθο γνωμικό: 
«Ό,τι μπορεί να πάει στραβά θα πάει. Αν δεν πάει, θα αποδειχτεί ότι θα 
ήταν καλύτερα να είχε πάει». Παράδειγμα: Αν σας πέσει μία φέτα ψωμί με 
μαρμελάδα από τα χέρια, θα πέσει με την αλειμμένη μεριά. Όσο πιο ακριβό 
είναι το χαλί πάνω στο οποίο θα πέσει, τόσο περισσότερο αυξάνονται και 
οι πιθανότητες να γίνει η ζημιά. Αν η φέτα του ψωμιού δεν πέσει με την 
αλειμμένη μεριά, τότε θα την πατήσει ο διερχόμενος σκύλος σας, θα την 
αναποδογυρίσει λερώνοντας και πάλι το χαλί συν 100 μαρμελαδένιες 
πατημασιές σε όλο το σπίτι. Τον Νόμο του Μέρφι δεν μπορεί κανείς να τον 
εκβιάσει: Όταν περιμένετε πολλή ώρα το ασανσέρ, κάποτε κουράζεστε 
και ακουμπάτε στο πάτωμα τον βαρύ χαρτοφύλακα που κουβαλάτε. Τότε 
ακριβώς έρχεται το ασανσέρ. Αν όμως ακουμπήσετε στο πάτωμα τον 
βαρύ χαρτοφύλακα επίτηδες –για να αναγκάσετε το ασανσέρ να έρθει 
νωρίτερα– αυτό δεν θα συμβεί. Η σύγχρονη μορφή του Νόμου του Μέρφι 
χρονολογείται στο 1952 ως επιγραφή σε ένα βιβλίο ορειβασίας του John 
Sack που το περιέγραψε ως «αρχαίο ρητό ορειβασίας».

ΝΑΤΟ (§2α): North Atlantic Treaty Organization (Οργανισμός 
Βορειοατλαντικού Συμφώνου), γνωστός και ως Βορειοατλαντική Συμμαχία. 
Είναι στρατιωτική αμυντική συμμαχία χωρών της Δύσης. Η συμμαχία 
υπογράφηκε αρχικά το 1949 από 12 χώρες. Η Ελλάδα προσχώρησε σε 
αυτήν το 1955.

Netscape Communicator (§52): Σουίτα προγραμμάτων για διαδικτυακή 
περιήγηση και επικοινωνία, γνωστό και σαν Netscape 4. Κυκλοφόρησε το 
1997 από τη Netscape Communications Corporation.

Roller coaster (§29α): Το τρενάκι του λούνα παρκ που σε ανεβάζει πολύ 
ψηλά και μετά σε ρίχνει με μεγάλη ταχύτητα προς τα κάτω προκαλώντας 
δέος, δηλαδή την ταυτόχρονη αίσθηση του όμορφου και του τρομακτικού. 

«Shine on you crazy diamond» (§7β): Σύνθεση του βρετανικού 
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συγκροτήματος Pink Floyd. Συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Wish You Were Here 
και κυκλοφόρησε το 1975. Οι στίχοι γράφτηκαν από τον ρότζερ Ουότερς 
[Roger Waters] και ήταν αφιερωμένοι στον Σιντ Μπάρετ [Syd Barrett], τον 
πρώην κιθαρίστα και αρχηγό του συγκροτήματος. Ο Μπάρετ αποχώρησε το 
1968 λόγω του χρόνιου προβλήματός του με τα ψυχεδελικά ναρκωτικά που 
είχαν καταλυτική επίδραση στην ψυχική του υγεία. 

South Park (§17β) : Kωμική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων για 
ενήλικες. Δημιουργία των Τρέι Πάρκερ [Trey Parker] και Ματ Στόουν [Matt 
Stone]. Ακολουθεί τις σουρεαλιστικές περιπέτειες τεσσάρων μικρών 
αγοριών [Σταν Μαρς (Stan Marsh), Kyle Broflovski (Κάιλ Μπροφλόφσκι), 
Eric Cartman (Έρικ Κάρτμαν), Kenny McCormick (Κένι ΜακΚόρμικ)] 
που ζουν στην ομώνυμη φανταστική κωμόπολη του Κολοράντο. Πολύ 
συχνά, ο Κένι σκοτώνεται σε κάποιο επεισόδιο για να επιστρέφει ζωντανός 
στο επόμενο, σαν να μη συνέβη τίποτα. Όταν σκοτώνεται ο Κένι, o 
Σταν αναφωνεί: «Oh, my God! They killed Kenny again». Τότε ο Κάιλ 
συμπληρώνει: «You bastards».

Though lovers be lost love shall not (§59δ.5): Οι εραστές χάνονται, η 
αγάπη όχι. 
Από το ποίημα «And death shall have no dominion» του Ουαλού ποιητή 
Ντίλαν Τόμας [Dylan Thomas, 1911-1953] από το βιβλίο Το χρώμα της 
λαλιάς, σελ. 70, βλέπε και Βιβλιογραφία.

UvA (§2β): Universiteit van Amsterdam. Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. 
Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Άμστερνταμ στην Ολλανδία και είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen 
(§7): Για όσα δε μπορούμε να μιλήσουμε καλύτερα να σωπαίνουμε. 
(Τractatus logico-philosophicus, Ludwig Wittgenstein, εκδόσεις Ίαμβος, 
2021, πρόταση 7, σελ.128)

Windows (§40): Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής λογισμικού Microsoft 
εισήγαγε το λειτουργικό περιβάλλον με το όνομα Windows στις 20 
Νοεμβρίου 1985 ως γραφικό κέλυφος (shell) του λειτουργικού συστήματος 
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MS-DOS. Ήταν απάντηση στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για διαδραστικά 
περιβάλλοντα γραφικών (GUI). Στις πρώτες εκδόσεις τους τα Windows ήταν 
πολύ ασταθή και «κράσαραν» εύκολα, με αποτέλεσμα να χρήζουν συνεχών 
επανεκκινήσεων (reboot). Παρ’ όλα αυτά, κυριάρχησαν στην παγκόσμια 
αγορά προσωπικών υπολογιστών κατακτώντας μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο 
του 90% και ξεπερνώντας έτσι το Mac-OS, που είχε εισαχθεί το 1984. 

Wir waren zwei von Millionen von Sternen / Die sich immer mehr 
voneinander entfernen (§59δ.8) : Ήμασταν δύο από τα εκατομμύρια 
αστέρια / Που ολοένα και περισσότερο απομακρύνονται μεταξύ τους. 
Στίχοι από το τραγούδι «2 von Millionen von Sternen» του γερμανικού 
συγκροτήματος 2raumwohnung που συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Kommt 
Ζusammen.
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ΕίΚΟΝΟΣΤΑΣί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

σελ.8 ρίψη μολότοφ

σελ.10 Λεπτομέρεια από τον πίνακα Έναστρη νύχτα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ 

σελ.12 Βιτρίνα με κορίτσι στην «κόκκινη» γειτονιά Ντε Βάλεν του Άμστερνταμ

σελ. 14 Εσωτερική όψη του Μουσείου Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ

σελ. 16 Η λιμνοθάλασσα του Αγίου Νικολάου Κρήτης

σελ. 18 Ο κύριος Μπουγάτσας, ο γάτος της Δήμητρας Σπάρταλη

σελ. 20 Το έμβλημα των Τεθωρακισμένων, στο οποίο εικονίζεται ένα άρμα

 μάχης και αναγράφεται: «Δυνάμεις Τεθωρακισμένων / Όπου η δόξα και 
το καθήκον».

σελ. 22 Χρυσή αλυσίδα λαιμού

σελ. 24 Εξώφυλλο της γερμανικής έκδοσης του βιβλίου Αισθητική θεωρία του 
Τέοντορ Β. Αντόρνο, στο οποίο αναγράφεται: «Ästhetische Theorie / 
suhrkamp taschenbuch / wissenschaft». (βλέπε και Βιβλιογραφία)

σελ. 26 Γυναίκα αράχνη. Ποζάρει η Suzana Koncut, χορεύτρια και χορογράφος 
από τη Σλοβενία.

σελ. 28 «Shine on you crazy diamond» με ψυχεδελικά γράμματα

σελ. 30 Κίτρινο κινητό τηλέφωνο Ericsson GF 768 του 1997

σελ. 32 Σεντόνια

σελ. 34 Φιάλη οξυγόνου

σελ. 36 Ο Άλμπερτ Άινσταϊν 

σελ. 38 Εξώφυλλο του βιβλίου The Lacanian Subject / Between Language and 

 Jouissance του Bruce Fink (βλέπε και Βιβλιογραφία)

σελ. 40 To έμβλημα του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, στο οποίο  
αναγράφεται στα ολλανδικά: «Universiteit van Amsterdam».

σελ. 42 Άποψη του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ

σελ. 44 Οι δημόσιες τουαλέτες του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ

σελ. 46 Πορτοκαλί κινητό τηλέφωνο Ericsson GF 768 του 1997

σελ. 48 Παλιό πιάνο

σελ. 50 Ο ήρωας Κένι ΜακΚόρμικ από τη σειρά κινουμένων σχεδίων 

 South Park
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

σελ. 54 Παλιό αρχοντικό σπίτι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

σελ. 56 H Casa di Giulietta στην πόλη Βερόνα της ίταλίας

σελ. 58 Μακάβριο παιδικό παιχνίδι στου οποίου τη συσκευασία αναγράφεται: 
«The Electric Chair / So intriguing, everyone wants to pick it up».

σελ. 60 Εσωτερικό στόματος που κραυγάζει

σελ. 62 Ο Κλιντ Ίστγουντ στην ταινία Il buono, il brutto e il cattivo (Ο καλός, ο κακός 
και ο άσχημος) του Σέρτζιο Λεόνε

σελ. 64 Τσεκούρι

σελ. 66 Μπαλτάς

σελ. 68 Γλωσσόφιλο

σελ. 70 Γαμήσι στα όρθια

σελ. 72 Στιγμιότυπο από το βιντεοπαιχνίδι TANK, που κυκλοφόρησε

 η Kee Games, θυγατρική της ATARI, to 1974.

σελ. 74 Υπερηχογράφημα εγκύου

σελ. 76 Τρομπετίστας και τραγουδίστρια. Ποζάρουν οι Γιώργος Δρακωνάκης και 
Μάρα Αποστολάκη.

σελ. 78 Τμήμα χαρτονομίσματος των 10.000 δραχμών με την απεικόνιση του 
Γεωργίου Παπανικολάου,* που κυκλοφόρησε το 1995 κα αποσύρθηκε 
με την έλευση του ευρώ το 2002. 

σελ. 80 Προσομοίωση της αντίληψης που έχει χρήστης LSD για ένα 

 κοινό ρολόι

σελ. 82 Αρχαίο αργυρό νόμισμα Κνωσού (300-270 π.Χ.) που εικονίζει στην 
εμπρόσθια όψη την κεφαλή της θεάς Ήρας και στην οπίσθια όψη τον 
Λαβύρινθο. Η σχηματική απόδοση του Λαβυρίνθου ήταν η πρώτη 
απεικόνιση κτιρίου σε νόμισμα.

σελ. 84 Lesbo-Test αντιγραμμένο από το βιβλίο Η βιολογία της ομοφυλοφιλίας 
(βλέπε και Βιβλιογραφία)

σελ. 86 Κλασική καβάτζα (αυτοσχέδιο κατάλυμα) στη Γαύδο

σελ. 88 Τράγος στο κεδρόδασος της Γαύδου

σελ. 90 Αυτοσχέδια ταμπέλα στη Γαύδο σχετική με την πολιτική χεσίματος

σελ. 92 Μυρμήγκια

σελ. 94 Παλιά μονοκατοικία στα σκαλάκια του λόφου του Στρέφη, στα Εξάρχεια

σελ. 96 Λαουτιέρης και τραγουδίστρια. Ποζάρουν οι Νικόλας Ασκορδαλάκης και 
Αμαρυλλίς.

σελ. 98 ρίψη μολότοφ
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σελ. 100 Εξπρεσιονιστικό πορτρέτο του Τζίμη Πανούση

σελ. 102 Χειρουργικά εργαλεία

σελ. 104 Ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί μπροστά σε μαχητικό αεροπλάνο

σελ. 106 Ο κύριος Πίκος, ο σκύλος της Ντανιέλας Καζάνου, κλειδωμένος έξω από 
ένα διαμέρισμα. Πάνω στο χαλάκι της εξώπορτας γράφει (WELCO)ME.

σελ. 108 Ένα από τα λογότυπα των Windows της Microsoft

σελ. 110 Αντίγραφο πίνακα του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη 
(1939-1994)

σελ. 112 Κομμένο χέρι

σελ. 114 Εξώφυλλο από τo Κλασικό Εικονογραφημένο The Time Machine, 
βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα που έγραψε το 1895 ο Άγγλος 
συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Χ. Τζ. Ουέλς [H.G. Wells, 1866-
1946].

σελ. 116 Ποδήλατα στο Άμστερνταμ

σελ. 118  Λεσβιακή αιδοιολειχία καβάλα

σελ. 120 Οι Τέσσερις Εποχές,* παρτιτούρα του ομώνυμου μουσικού έργου

σελ. 122 Σεξουαλικές στάσεις με αναπηρικό αμαξίδιο

σελ. 124 Ο Πιερ ντε Φερμά [Pierre de Fermat, 1601-1665], Γάλλος νομικός στο 
κοινοβούλιο της Τουλούζ και ερασιτέχνης μαθηματικός με μεγάλη 
συμβολή στην ανάπτυξη του απειροστικού λογισμού. Γνωστός για το 
περίφημο Θεώρημα του Φερμά, στο οποίο αναφέρεται η §45.

σελ. 126 Μηχανή Ducati

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

σελ. 130 Πανοραμική θέα μέρους της πανεπιστημιούπολης του Στάνφορντ

σελ. 132 Αναπηρικό αμαξίδιο

σελ. 134 Χαρακτηριστική τοποθεσία στην πανεπιστημιούπολης του Στάνφορντ

σελ. 136 Ένα μη αιτιοκρατικό αυτόματο και το ισοδύναμο αιτιοκρατικό

 αυτόματό του. Σχεδιάγραμμα αντιγραμμένο από το βιβλίο Εισαγωγή στη 
Θεωρία Υπολογισμού (βλέπε και Βιβλιογραφία). 

σελ. 138 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 1/11

σελ. 140 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 2/11

σελ. 142 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 3/11

σελ. 144 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 4/11

σελ. 146 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 5/11
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σελ. 148 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 6/11

σελ. 150 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 7/11

σελ. 152 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 8/11

σελ. 154 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 9/11

σελ. 156 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 10/11

σελ. 158 Πώς κατασκευάζεται ένα καραβάκι από χαρτί, βήμα 11/11

σελ. 160 Πώς βυθίζεται ένα καραβάκι από χαρτί.

σελ. 162 Δύο ρηγάδες

σελ. 164 Δύο Ντάμες

σελ. 166 Ένα μπάσο τρομπόνι

σελ. 168 Δαρμένο πρόσωπο

σελ. 170 Netscape Communicator*

σελ. 172 Σχέδιο της Μάχης του Μαραθώνα μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών 
κατά την πρώτη εισβολή των Περσών στην Ελλάδα το 490 π.Χ. 

 Πηγή: Λογισμικό «Αρχαία Ελλάδα, Ηροδότου ίστορίες»

σελ. 174 Love You Forever

σελ. 176 Ανάγλυφη ορειχάλκινη πόρτα στον καυτό ήλιο της Καλιφόρνιας

σελ. 178 Χαρακτηριστικό νεοκλασικό σπίτι στο Πάλο Άλτο στο

 συγκρότημα κατοικιών των καθηγητών του Πανεπιστημίου Στάνφορντ

σελ. 180 Αντίγραφο έργου του σπουδαίου ίσπανού ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια 
[Francisco Goya, 1746-1828]. Πρόκειται για ένα από τα «μαύρα» έργα 
του με τίτλο Ο σκύλος ή Μισοπνιγμένος σκύλος.

σελ. 182 Το site της Google το 1999, όταν ήταν ακόμα σε δοκιμαστική (ΒΕΤΑ) 
έκδοση.

σελ. 184 Καρτουνίστικο BOOM!

σελ. 186 Δύο διάττοντες αστέρες

σελ. 188 Εξώφυλλο του περιοδικού TIME

σελ. 190 Επίχρυσο χερούλι ροζ πόρτας

σελ. 192 Πολύ κοντινό πορτρέτο, εμπνευσμένο από την ηθοποιό Ούμα Θέρμαν 
[Uma Thurman] όπως εμφανίζεται στην ταινία Kill Bill του Κουέντιν 
Ταραντίνο.

σελ. 194  Κουτί με σφαίρες για περίστροφα Colt 

σελ. 196 Σκαλιστό περίστροφο Colt

σελ. 198  Δύο ψάρια στη σχάρα

σελ. 200 Μία άδεια σχάρα
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Έγραψα το Μαρία και Στέλλα το καλοκαίρι του 2021 στην Κρήτη, στο κτήμα 
στο Βαθύ, έξω από τον Άγιο Νικόλαο. H φιλόλογος Ελπίδα Γρηγοράκη 
και ο γραφίστας Μάνος Σιγανός ήταν πολύτιμοι σύμβουλοι. Από τις 
πρώιμες μορφές του μέχρι και την ολοκληρωμένη εκδοχή του, το έργο 
προσφέρθηκαν να διαβάσουν και βοήθησαν στη βελτίωσή του με τις 
κρίσιμες παρατηρήσεις τους (εντάξει, είπαν και μπόλικες σαχλαμάρες, αλλά 
το ξεχνάω) αρκετοί πιστοί φίλοι και συνεργάτες. Ευχαριστώ, Λάγια Γιούργου, 
ίρένα Οικονόμου, Αμαρυλλίς, Άννυ Σιράτζε, Βούλα Κοκολάκη, Ερατώ 
Καπετανάκη, Εύη Λαζούρα, Θεοδώρα Σαμαρά, Νικόλα Ταβλά.

Εικονογράφησα το έργο παράλληλα με τη συγγραφή του, με τέτοιον τρόπο 
ώστε ήταν συχνά οι εικόνες εκείνες που όριζαν το κείμενο και όχι το αντίθετο. 
Έτσι βρέθηκα να ταλαντεύομαι μεταξύ εικονογράφησης του κειμένου και 
κειμενογράφησης της εικόνας, πράγμα διασκεδαστικό σαν τραμπάλα και 
βάλε. Χρησιμοποίησα λαδοχρώματα σε χαρτί Hahnemühle 310 γρ. ή 
Royal Talens 240 γρ. στα 40x30 εκ. Συχνά η προετοιμασία του χαρτιού ήταν 
ακρυλική. Τα έργα είναι υπογεγραμμένα μόνο στην πίσω όψη. Πολύτιμοι 
βοηθοί στην εικονογράφηση του έργου ήταν η Μάρα Αποστολάκη, η 
Ντανιέλα Καζάνου, η Μαριάνα Γκίκα, η Νάντια Σπάρταλη και η Δήμητρα 
Σπάρταλη. Τις εικόνες φωτογράφισαν η Αγγελική Σβορώνου και ο Γιάννης 
Μπούσδογλου.

Εκτός όλων αυτών των πολύτιμων συνεργατών και φίλων που ανέφερα 
παραπάνω, ευχαριστώ επίσης από την καρδιά μου τους Γιάννη Νένε, Γιάννη 
Φλασκή, Νίκο Γεωργουλάκη, Γιώργο Τζανάκη, Στέλιο Κτενιαδάκη, Σοφία 
Χαραλάμπους, Μαριστέλλα Παπαδάκη, Νικόλα Ασκορδαλάκη, Γιώργο 
Δρακωνάκη, Ελένη Αποστολάκη, Μαρία Ζουμάκη, Παναγιώτη Γαρεφαλάκη.
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Η Μαρία, μία συνεσταλμένη κόρη υποστράτηγου, τελειόφοιτη 
μαθήτρια Λυκείου στην ελληνική επαρχία του τέλους της 
δεκαετίας του 1980, είναι ερωτευμένη με την παιδική της φίλη 
και συμμαθήτρια, τη θυελλώδη Στέλλα. Ο υποστράτηγος, 
θορυβημένος από το κουτσομπολιό, αρραβωνιάζει σβέλτα 
την κόρη του με έναν έμπιστο υφιστάμενο αξιωματικό. 
Μόλις η μικρή αποφοιτήσει από το Λύκειο, την παντρεύει 
και τη στέλνει πακέτο στην Αθήνα. Η Στέλλα, αποκομμένη 
βίαια από τη λατρεμένη της Μαρία, ρίχνει μαύρη πέτρα πίσω 
της και δραπετεύει για σπουδές στην πολύχρωμη Ολλανδία. 
Τυχαία, μετά από επτά χρόνια, στο Άμστερνταμ, μέσα στο 
Μουσείο Βαν Γκογκ, Μαρία και Στέλλα θα ανταμώσουν 
ξανά, κι εκεί η ιστορία μας ξεκινά.

Προσχέδιο σύγχρονης τραγωδίας ή σκαλέτα κινηματογραφικής 
ταινίας, το θραυσματικό Μαρία και Στέλλα του Άγγελου Σπάρταλη 
είναι και κάτι σαν ένα σύγχρονο –κάπως άκομψο– Ρωμαίος 
και Ιουλιέτα. Mε δομή και αρίθμηση που θυμίζει περισσότερο 
το Tractatus Logico-Philosophicus του Βίτγκενσταϊν και τη 
non finito Γυναίκα της Ζάκυθος του Σολωμού, παρά ένα 
στρογγυλό και συμπαγές αφήγημα σταθερού ρυθμού, αυτό το 
άναρχα εικονογραφημένο υβριδικό Lesbo-Western δεν θέλει να 
έχει καμία λογοτεχνική αξιοπρέπεια. Όλα στα μούτρα!

Ο Άγγελος Σπάρταλης είναι
ζωγράφος και κινηματογραφιστής. 
Μεγάλωσε στην Κρήτη και στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας. 
Είναι απόφοιτος του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(Μηχανολογία - Αεροναυπηγική).

Έχει αποσπάσει, μεταξύ άλλων, 
το Βραβείο Καινοτομίας 
και Ψηφιακών Εφέ της Ελληνικής 
Ακαδημίας Κινηματογράφου (2014) 
και τον Χρυσό Ψηφιακό Αλέξανδρο 
μαζί με το Βραβείο Κοινού 
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης (2008). Το 2014 
η Titanium Yiayiannos Gallery 
του αφιέρωσε το περίπτερό της 
στη φουάρ ART-ATHINA, όπου 
παρουσιάστηκε η έκθεσή του 
«Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» 
σε επιμέλεια Μάνου Στεφανίδη, 
και το 2015 το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης Κρήτης συνδιοργάνωσε 
με τον Δήμο Αγίου Νικολάου
Κρήτης την έκθεσή του 
«Η απολογία του Σωκράτη 
στο Kaufbeuren» σε επιμέλεια 
Μαρίας Μαραγκού.

Ζει στη Νεάπολη Εξαρχείων 
και στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

Μέρες με τον Νίκο,
εκδόσεις Ροπή, 2018

Ο ποιητής του Facebook,
εκδόσεις Ίαμβος, 2013

Η φιλοσοφία του μπλε,
εκτός εμπορίου, 2001

Το φως αυτόφωρο, 
εκτός εμπορίου, 1999

ΤΑΙΝΙΕΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

@9: στα εννιά,
μυθοπλασία, 90 λεπτά, 2019

Από τη Γη στη Σελήνη,
κινούμενα σχέδια, 87 λεπτά, 2013

Το σύνδρομο της Χιονάτης,
πειραματική, 75 λεπτά, 2008

Το μήλο μέσα στο κεφάλι σου,
πειραματική, 63 λεπτά, 2007
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