
Εςφ και Ελεφκεροσ, ςε πείςμα των εμπόρων 

 

Ρρωταγωνιςτισ και επίδοξο κφμα 

ςε παιχνίδι εμποροθλεκτρονικό. 

Δζχομαι επίκεςθ. 

Οδθγϊ και ρίχνονται  πάνω μου ςα φλόγεσ. 

Διζρχομαι μζςα από υπερμεγζκεισ και φωταγωγθμζνεσ εμπορικζσ ταμπζλεσ. 

Ραρενοχλοφν και απαιτοφν τθν προςοχι μου. 

Στρζφω το βλζμμα αλλοφ. 

Μα είναι και εκεί. 

Είναι πλζον παντοφ… 

Χάνω μια ηωι. 

 

Στα φανάρια πλθςιάηουν κάποιοι και χωρίσ να με ξζρουν μου δίνουν φζιγ βολάν. 

Ραρά το αρνθτικό νεφμα μου, ρίχνουν δυο τρία ςτθ ςχιςμι του παρακφρου. 

Κοιτϊ το πόςο μοιάηουν μεταξφ τουσ οι κολλθμζνεσ αφίςεσ ςτισ κολόνεσ… 

Ίδιοσ ο πολιτικόσ με τον επίδοξο λαϊκό βάρδο: 

το βλζμμα αγζρωχο, ςυγκρατθμζνα χαρωπό και φωτεινό κοιτάηει το άπειρο. 

Ίδια και θ αφίςα τθσ παράςταςθσ του Ρρομθκζα Δεςμϊτθ με εκείνθ τθσ αναρχικισ 

ςυλλογικότθτασ:  

θ πορεία πανομοιότυπθ και διαχρονικι για εκείνουσ που τολμοφν να αμφιςβθτοφν, 

κοινοποιοφν τθ φωτιά και καταλιγουν ςτον Καφκαςο.   

 

Αφινω το αυτοκίνθτο. 

Ρερπατϊ και εφορμοφν οι ακροβολιςτζσ. 

«Θα κάτςετε; 

Στο βάκοσ κιποσ και ςτθν κορφι ταράτςα!» 

Οφτε λόγοσ για τθν θρεμία του κιπου του πνεφματόσ μου. 

Στα υπόγεια το ενάερο ταρατςάκι τθσ ψυχισ όλων μασ. 

 

Ράω να πάρω ζναν καφζ, 

μπασ και δω αλλιϊσ τθν αλικεια. 

Μου δίνουν και κρουαςάν. 

«Ρροςφορά με τον καφζ…» 

Μα δε κζλω κρουαςάν άνκρωπζ μου. 

 

Μπαίνω ςτο ςπίτι. 

Ραρά τθ μοναξιά μου,  

από τα πολφ δφςκολα χρόνια, ζχω πετάξει το χαηοκοφτι. 

Δεν το ζχω μετανιϊςει. 



Είχε βεβαίωσ κάποιεσ φορζσ ωραία προγράμματα, μα με κφμωνε και με 

προςζβαλλε ο φπουλοσ τρόποσ του.  Το ελάχιςτο ωραίο και ποιοτικό ιταν απλϊσ το 

δόλωμα για να οδθγθκείσ ςτο κακόγουςτο και ςτο κατευκυνόμενο.   

Διαφθμίςεισ, υποβακμιςμζνεσ εκιςτικζσ ςειρζσ και μία απολφτωσ εκνευριςτικι 

«πνευματικι αριςτοκρατία» να αγωνίηεται αρειμανίωσ να διαμορφϊςει τθν κρίςθ 

ςου. 

Το κάκε γεγονόσ προβάλλεται ανάλογα με τθν αξία τθλεκζαςθσ. 

«Αίμα, ςτζμμα, ςπζρμα» κυριαρχοφν. 

Από κοντά και το υπερβάλλον ςυναίςκθμα, 

ςε βάροσ πάντα τθσ λογικισ. 

Αλθκινό δεν είναι αυτό που γίνεται, μα εκείνο που προβάλλεται. 

«Τουσ είδα με τα μάτια μου τουσ αςτυνομικοφσ να τον κτυποφν. 

Άκουςα τουσ πυροβολιςμοφσ τουσ.» 

«Μα δεν είναι ζτςι.  Μθν πιςτεφεισ ςτισ αιςκιςεισ ςου. 

Άκου και κοίτα τισ γραβατομζνεσ τθλεπερςόνεσ…» 

Ακόμα και βαςικζσ λειτουργίεσ όπωσ θ μνιμθ, υποβακμίηονται, κίγονται και 

βάλλονται ανεπανόρκωτα… 

«Δεν τα κυμάςτε καλά. 

Ο λαϊκόσ πρωκυπουργόσ μασ δεν είχε ποτζ υποςχεκεί κάτι τζτοιο…» 

 

Κι ζτςι λοιπόν απζμεινα με το διαδίκτυο. 

Ομολογϊ ότι είμαι εκιςμζνοσ. 

Μόλισ μπικα ςτο ςπίτι, άνοιξα πρϊτα το λάπτοπ και φςτερα το φωσ… 

Μα κι εκεί ειςβάλλει από παντοφ θ επικετικότθτα του παγκόςμιου εμπορικοφ και 

αλλοτριωτικοφ δαιμονίου. 

Ππου και να κινθκείσ ανοίγουν παράκυρα. 

«Δεσ κάτι άλλο από αυτό που κεσ. 

Αγόραςε…» 

Τα κλείνεισ. 

Ξανανοίγουν.   

Δε κζλω. 

«Μα είναι υπερπροςφορά.  

 Τελευταία ευκαιρία» 

Μα δε κζλω! 

 

Κτυπάει το τθλζφωνο. 

Είναι  από τθ Vodafone. 

«Είςτε τυχερόσ. 

Επειδι είςτε καλόσ πελάτθσ, ςασ κάνουμε μείωςθ ςτο κόςτοσ του λεπτοφ 

ςυνομιλίασ. 

Ρείτε τϊρα ότι δζχεςτε για να καταγραφεί.» 



«Μια ςτιγμι ρε παιδιά, 

πόςο κα πλθρϊνω;» 

«Μόλισ πζντε ευρϊ παραπάνω, αλλά κα ζχετε τον διπλάςιο χρόνο ομιλίασ!» 

Μα εγϊ δεν κζλω παραπάνω χρόνο ομιλίασ. 

Θζλω -ζχω ανάγκθ- πιο ποιοτικό τρόπο επικοινωνίασ. 

Μα πϊσ να με βοθκιςουν οι ζμποροι; 

 

Το τθλζφωνο ξαναχτυπάει: 

«Ήμαςτε από τθν τράπεηα. 

Ζχουμε προςφορά ζνα δάνειο, για να μπορζςεισ να ηιςεισ.» 

Άντε γαμθκείτε ρε. 

Η ηωι είναι δικιά μου.  Δεν οφείλω να τθν αγοράςω. 

Ειδικά εςείσ, άντε γαμθκείτε. 

 

Ανοίγω τθν μπαλκονόπορτα. 

Χαλαρϊνω κάπωσ, περιποιοφμενοσ το γεράνι που ζχω ςτθ γλάςτρα. 

Τον δφςκολο καιρό του Χειμϊνα το είχα ξεγράψει. 

Είχαν πζςει όλα τα φφλλα και είχε γεμίςει αράχνεσ. 

Απλϊσ δεν ζτυχε να το πετάξω. 

Μα νάτο τϊρα που λίγο - λίγο αναγεννικθκε. 

Ρείςμα που το ‘χει το άτιμο. 

Ππωσ κι εμείσ, ζτςι κι αυτό, 

υπάρχει μακριά από τθ φφςθ του, 

μα τα καταφζρνει γιατί ςυνεχίηει να τθν ακοφει.  

 

Βγαίνω ςτθν είςοδο και ανοίγω το γραμματοκιβϊτιο. 

Φουλ ςτο διαφθμιςτικό. 

Μθδζν ςτθν ςυνανκρϊπινθ αυτι υπζροχθ και ρομαντικι επικοινωνία. 

Σε αυτό ζχω κι εγϊ τθν ευκφνθ μου. 

Δεν προςπακϊ αρκετά.  Αφινομαι ςτον εαυτό μου. 

Χάνομαι. 

Φοβάμαι να ελπίηω. 

Ξεδιαλφνοντασ τα χαρτιά,  

το βλζμμα μου πζφτει ςτο εμβλθματικό «Γίνε κάποιοσ άλλοσ».   

Ρρόκειται για τθν (υπερ-)προςφορά ενόσ ινςτιτοφτου,  

που μζςα ςε δφο μινεσ από καραφλό ςε κάνει μαλλιαρό. 

 

Μα εγϊ δεν κζλω να γίνω μαλλιαρόσ. 

Μα, τι κα πει δε κζλεισ; 

Κάνε, πάρε, δϊςε… 

Άλλαξε. 



Γίνε κάποιοσ άλλοσ. 

Βάλε ςτικοσ, κτίςε κοιλιακοφσ, διϊξε τα περιττά κιλά, 

γίνε ι τουλάχιςτον δείξε αςτόσ, 

βάλε το ςακάκι, κτίςε τθν εικόνα, διϊξε τθν προφορά του τόπου ςου, 

διϊξε τον εαυτό ςου.  

Είναι περιττόσ.  

Θαφμαςε αυτό που δεν είςαι. 

Αγόραςζ το. 

Πχι γιατί είναι πιο ωραίο από εςζνα, 

μα γιατί αυτό βολεφει το μιαρό πορτοφόλι τουσ. 

 

Ρρότυπο ςτθμζνο ςτα εμπορικά μζτρα τουσ. 

Από το που και το πϊσ γεννιζςαι  

μζχρι και τον οριςμζνο τρόπο κατάλθξθσ. 

(οριςμζνο από τουσ «παμπόνθρουσ νάνουσ με τα κοιμιςμζνα ςπακιά») 

Από τα πρϊτα βιματα, το παιδικό παπουτςάκι, το ςχολείο και τθ δουλειά 

ωσ τισ πιο προςωπικζσ ςτιγμζσ… 

Ρόςεσ φορζσ εξζφραςεσ ςτθν ζκκεςθ ιδεϊν τισ ιδζεσ του ςυςτιματοσ, κάνοντασ τισ 

δικζσ ςου να ςιωποφν; 

Τόςεσ και ο βακμόσ που ςου ‘βαλε ο δάςκαλοσ… 

(που γαμϊτο, κανονικά κα ζπρεπε να είναι εκεί για να πυρπολεί τα μυαλά των 

μακθτϊν… «Το μυαλό είναι μια φωτιά που πρζπει να ανάψει.  Πχι ζνα δοχείο που 

πρζπει να γεμίςει») 

Ρόςεσ φορζσ ικανοποίθςεσ τθν ςφντροφό ςου, ικανοποιϊντασ πρϊτιςτα το 

φαλλοκρατικό πρότυπο του κυρίου με το ουίςκι και το ποφρο, κάνοντασ να ςιωπά θ 

δικι ςου ανάγκθ να αγκαλιάςεισ και να νιϊςεισ, απογειϊνοντασ τθ ςωματικι ζνωςθ 

ςε ψυχικι και κρφβοντασ για λίγο τθν αλικεια τθσ μοναξιάσ ςου; 

Τόςεσ και ο βακμόσ που κα ςου βάλει θ fashion κοινωνία, ακολουκϊντασ και 

υπακοφοντασ ςτα 10 κριτιρια του ζγκυρου Madame Figaro.  

 

Το ξαναγράφω: 

Από τα πρϊτα βιματα, το παιδικό παπουτςάκι, το ςχολείο και τθ δουλειά 

ωσ τισ πιο προςωπικζσ ςτιγμζσ… 

θ ομορφιά τθσ ηωισ, 

θ ομορφιά τθσ φφςθσ, 

θ ομορφιά ςου, 

θ δικι ςου ομορφιά  

γίνεται κυςία. 

Θυςία ςτο άκλιο και νοςθρό πορτοφόλι τουσ. 

Είναι ανκρωποφαγία 

τ’ ακοφσ; 



Απεχκάνονται οι ζμποροι τθ φφςθ, 

γιατί όντασ δικι ςου φφςθ,  

ςε κάνει να χαίρεςαι και να αιςκάνεςαι όμορφα με τον πιο ανζξοδο τρόπο. 

Ρου να ςε αφιςουν να τθ δεισ αυτι τθν ομορφιά; 

Τι κα κάνουν μετά αυτοί, αν ο κακζνασ μασ ηει με αυτό που είναι; 

Τι ανάγκεσ αλλαγισ κα εφεφρουν να πουλιςουν; 

Κι ζτςι τθν αμφιςβθτοφν. 

Η ομορφιά ςου, 

θ δικι ςου ομορφιά λζω 

γίνεται κυςία. 

Θυςία ςτο άκλιο και νοςθρό πορτοφόλι τουσ. 

Game over. 

 

Κι εςφ τι κάνεισ; 

Σε βλζπω να κινείσ νευρικά και ανυπόμονα το δάχτυλό ςου πάνω ςτο smartphone… 

Μα δε κα ςωκείσ ζτςι, όςο κι αν ψάξεισ. 

Άλλθ ηωι δε κα βρεισ εκεί κι οφτε φωσ. 

Το φωσ που ςου δείχνουν είναι ψεφτικο. 

Θυμιςου τον Μφκο του Σπθλαίου. 

 

Είναι ανκρωποφαγία. 

Το καταλαβαίνεισ; 

Μζρα με τθ μζρα ςε τρϊνε… 

Ρροςπάκθςε εςφ να ελζγχεισ όλα αυτά τα «αναγκαία» επικοινωνιακά μζςα, 

χρθςιμοποιϊντασ τα με τον τρόπο που ζχεισ πραγματικι ανάγκθ και επικυμία. 

Ρροςπάκθςε να μθ ςε ελζγχουνε αυτά. 

Δεν είναι άλλωςτε λίγεσ οι φορζσ που ζχεισ καταφζρει να τα χρθςιμοποιιςεισ για το 

δικό ςου καλό και τουσ δικοφσ ςου ςκοποφσ, ςτρζφοντασ τθν κάννθ αυτοφ του 

παρανοϊκοφ ςυςτιματοσ ςτον εαυτό του.  

Μθν αφινεςαι βορά ςτα εμπορικά τουσ δαιμόνια και ςαγόνια. 

Δεν τουσ αξίηεισ. 

Δεν τουσ αξίηεισ, τ’ ακοφσ; 

Μα δεν είςαι εφκολθ λεία 

και δεν χωνεφεςαι εφκολα εςφ. 

Το βλζπω ςτο ότι ακόμα με διαβάηεισ. 

Το βλζπω ςτα μάτια ςου. 

 

Κλείςε για λίγο (για αρχι) 

τθν τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο, το κομπιοφτερ, το κινθτό, το τάμπλετ 

και όποιον άλλον Δοφρειο Ίππο μθχανεφονται για να ειςβάλλουν μζςα ςου. 

Κι φςτερα, αντί να τρζξεισ ςτουσ ψυχολόγουσ,  



ακολουκϊντασ και προςπακϊντασ να γλιτϊςεισ από τθν τρζλα που επιχειροφν να 

ςου επιβάλλουν, 

ςυνάντθςε αυτοφσ που επιλζγεισ και αγαπάσ. 

Κι φςτερα άνοιξε ζνα παράκυρο πραγματικό, που να κοιτά ςτθ φφςθ. 

Άνοιξε ζνα παράκυρο που κα ςε καταλαβαίνει και κα ςε νιϊκει, 

μοιάηοντασ με τον πιο χρωματιςτό κακρζπτθ.  

Κι φςτερα απλά και ανκρϊπινα 

τραγοφδθςε  

μαηί τουσ και μαηί του, 

όντασ εςφ, 

όντασ ελεφκεροσ. 

Γιατί μόνο ζτςι αξίηει να είςαι και να ηεισ: 

Εςφ και Ελεφκεροσ. 
 

 

ΥΓ.: «Το ςφςτθμα, εγϊ και θ αλικεια» 
 

Συηθτιςεισ και ερωτιςεισ: 
«Ρϊσ κζλεισ να ηιςεισ;». 

Ατομικζσ εξαγγελίεσ και όνειρα: 
«Εγϊ ζτςι κα ηιςω». 

Νουκεςίεσ και ςυμβουλζσ: 
«Ζτςι είναι καλό να ηιςεισ». 

Νόμοι και επιταγζσ: 
«Ζτςι κα ηιςεισ ... Θεσ δε κεσ... 
Ζτςι πρζπει να κεσ να ηιςεισ...». 

Κρυφι ι φανερι ομολογία και κατάκλιψθ: 
«Η ηωι που δεν ζηθςα».  

Η αλικεια:  
«Η ηωι που αφζκθκα να μθ ηιςω». 
 

 
 

Απεικόνιςθ του Μφκου του Σπθλαίου 


