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Υπόθεση εργασίας: 

Έζησ όηη ν Χ θαη ν Ψ πξσηντδσζήθαλε ηελ Πξσηνρξνληά ηεο αιιαγήο ηνπ αηώλα ζην ζπίηη κηαο θνηλήο ηνπο 

θίιεο, θάπνπ ζηνλ Βύξσλα, θαη ν Χ δελ πνιπζπκπάζεζε ηνλ Ψ, δηόηη ν Ψ ήηαλ ζε θαηάζηαζε κέζεο. 

Έζησ όηη Χ θαη Ψ μαλαζπλαληήζεθαλ ην θαινθαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο ζην ζπίηη ελόο άιινπ θνηλνύ θίινπ, 

γηα λα παξαθνινπζήζνπλ αγώλεο θάπνηνπ δηεζλνύο ηνπξλνπά θαιαζνζθαίξηζεο, θαη αλάκεζα ζε αιθνόι, 

κεδέδεο, ηξίπνληα θαη ξηκπάνπλη, ν Χ θαη ν Ψ εξσηεύηεθαλ.  

Έζησ όηη έδεζαλ πνιιά ρξόληα καδί, γξάςαλε ν έλαο ζηνλ άιιν γξάκκαηα, θηιήζεθαλ ζηνπο δξόκνπο θαη 

ζηα κπαξ, πήγαλε ηαμίδηα, καγείξεςαλ ν έλαο γηα ηνλ άιινλ θαη νη δύν καδί γηα ηνπο θίινπο ηνπο, ράζαλε 

ηηο καλάδεο ηνπο κε ιίγνπο κήλεο δηαθνξά, ν Χ αξξώζηεζε θαη θόληεςε λα πεζάλεη δπν θνξέο αιιά ήηαλ 

θαιά θαη ν Ψ ήηαλ δίπια ηνπ, ν Ψ άξρηζε λα βξαβεύεηαη γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη ν Χ ήηαλ δίπια ηνπ, 

ηζαθώζεθαλ, νη δξόκνη ηνπο ρώξηζαλ, αιιά  

θάζε βξάδπ, 

θάζε βξάδπ,  

θάζε βξάδπ,  

ζε όπνηα ρώξα θαη λα βξίζθνληαλ, κε όπνηνλ θαη λα ήηαλ καδί, όπσο θαη λα ήηαλ ε ζρέζε ηνπο, 

ηειεθσληόληνπζαλ ζηηο δώδεθα ηα κεζάλπρηα γηα λα βεβαησζνύλ όηη όια είλαη νθ. 

«Δίζαη θαιά;» 

«Ναη. Δζύ; Όια θαιά;» 

«Καιά.» 

«Καιελύρηα.» 

«Καιελύρηα.» 

Έζησ, όηη ν Χ θαη ν Ψ έδσζαλ ξεηή ππόζρεζε, εθπεθξαζκέλε πξνθνξηθώο θαη γξαπηώο, όηη ζα βξίζθνληαη 

ν έλαο ζηε δσή ηνπ άιινπ «γηα πάληα». 

Έζησ, όηη ν Ψ ηειεθώλεζε ζηνλ Χ είθνζη ρξόληα κεηά ηελ ππόζρεζε εθείλε, γηα λα ηνπ πεη όηη δηεγλώζζε 

κε θάπνηα αλίαηε αζζέλεηα. 

Έζησ όηη ν Χ παξάηεζε ό,ηη έθαλε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαη ό,ηη ζρεδίαδε λα θάλεη ηνπο επόκελνπο κήλεο, 

θαη άξρηζε λα κηιάεη κε ηνπο γηαηξνύο, λα καζαίλεη πνην θάξκαθν θάλεη ηη θαη λα θνηκάηαη ζε θαλαπέδεο, 

θξεβάηηα θαη πνιπζξόλεο λνζνθνκείσλ.  

Έζησ όηη ν Ψ άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή πέληε θαη θάηη κήλεο κεηά από εθείλν ην ηειεθώλεκα. 

Η παξνύζα εξγαζία ζα επηρεηξήζεη λα απνδείμεη όηη ε δέζκεπζε «γηα πάληα» πνπ δειώζεθε πξνθνξηθώο 

θαη γξαπηώο αλάκεζα ζηνλ Χ θαη ηνλ Ψ είθνζη ρξόληα λσξίηεξα, παξέκεηλε ζε ηζρύ, αθόκα θαη κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ ελόο εθ ησλ δύν.  

 

 

10.11 

Δίκαη μύπληνο από ηα ραξάκαηα πνπ ήξζε ην αζζελνθόξν θαη ζε πήξε. Γελ μέξσ αλ κπνξώ λα ιέσ «ζε 

πήξε». Πήξε έλα ζώκα ηεινζπάλησλ. Έλα ζώκα πνπ αλήθε ζε ζέλα. Αιιά θαη ζε κέλα. 

Οδεγώ όιε κέξα ρσξίο λα έρσ θάπνπ λα πάσ. Απιώο γηα λα απαζρνιείηαη ην κπαιό κε θάηη. Πξάζηλν, 

ζπκπιέθηεο, πξώηε ηαρύηεηα, γθάδη, αλέβαζκα ηαρύηεηαο, ζηξνθή ην ηηκόλη, πνξηνθαιί, θαηέβαζκα 
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ηαρύηεηαο, θξέλν θαη πάιη από ηελ αξρή. Με παίξλνπλ εθαηνκκύξηα ηειέθσλα. Απαληάσ. Πώο, γηαηί, από 

πόηε, πόζνλ θαηξό ην μέξαηε, γηαηί δε καο είπαηε ηίπνηα. Γηαηί έηζη. Γηαηί ήηαλ ην κπζηηθό καο. Tώξα, ην 

κπζηηθό καο θπθινθνξεί ειεύζεξν, γίλεηαη κειαγρνιηθά πνζη, ζιηκκέλα εκόηηθνλ θαη ειίζηεο απνξίεο. Τν 

κπζηηθό απηώλ ησλ πέληε κελώλ, ηώξα έρεη ζθνξπίζεη ζηνλ αέξα, έρεη κνηξαζηεί ζε πνιινύο, έρνπλ πάξεη 

όινη κηα κηθξή δόζε, θη εγώ είκαη άδεηνο πηα δε κνπ έρεη κείλεη ηίπνηα. 

 Πεξλάσ ηα κηζά θαλάξηα κε θόθθηλν.  Κιείλσ ηα ηειέθσλα. Γπξίδσ ζπίηη. 

Αλ ππάξρεη ε Πξώηε Νύρηα Γάκνπ, ηόηε ππάξρεη θαη ε Πξώηε Νύρηα Πέλζνπο. 

 

11.11 

Ξεκεξώλεη θαη δελ έρσ πηα θαλέλαλ λα θξνληίζσ.  

Άγλσζηνη άλζξσπνη κνπ θάλνπλ εξσηήζεηο πνπ δελ θαηαιαβαίλσ. Τξηαληάθπιια ή γαξίθαια; Τη ρξώκα; Τη 

λα γξάθεη πάλσ ε θνξδέια; Πόζα άηνκα πεξηκέλεηε λα έξζνπλ; Μόλν ελληά άηνκα επηηξέπνληαη κέζα, πνηνη 

ζα είλαη απηνί νη ελληά; Θα κηιήζεη θάπνηνο; Δζείο; Όρη εζείο; Κάπνηνο άιινο; 

Γελ θαηαιαβαίλσ γηα πνην ζέκα κνπ κηιάλε. Γελ θαηαιαβαίλσ πνηνο ηνπο απαληάεη κε ηε θσλή κνπ. 

Βξαδηάδεη. 

Γεύηεξε Νύρηα Πέλζνπο. 

 

 

12.11 

Κόζκνο πνιύο. Πξόζσπα πίζσ από κάζθεο. Έλαο εαπηόο κνπ ηνπο μέξεη θαη ηνπο ραηξεηάεη όινπο. Έλαο 

άιινο, πην κέζα κνπ, δελ αλαγλσξίδεη θαλέλαλ. Πνηνη είλαη όινη απηνί; Γάθξπα θαη ζάιηα θαη κύμεο παληνύ. 

Αθνύσ θάπνηνλ λα ιέεη «Έια λα ηνλ απνραηξεηήζεηο κόλνο ζνπ. Θα βγνύκε έμσ εκείο.»  

Τη ιέλε; Γηα πνην πξάγκα κνπ κηιάλε; 

Πεξπαηάκε ζε κηαλ αλεθόξα. Γπξίδσ πξνο ηα πίζσ. Όινη απηνί νη άγλσζηνη πνπ κε ραηξεηνύζαλ ηελ 

αλεβαίλνπλ θη απηνί. Φηάλνπκε ζε κηα ηξύπα. Κάπνηνη ηξαγνπδάλε. Αθνύσ ηνλ έμσ κνπ εαπηό λα κηιάεη 

θιαίγνληαο. Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ιέεη. Μηιάεη ζε κηα γιώζζα πνπ κνπ είλαη άγλσζηε, αθαηαλόεηε. Οη 

άλζξσπνη κε θνηηάδνπλ ζα λα ζέινπλ θάηη από κέλα. Ή ζα λα κε ζέινπλ ηίπνηα. Σαλ λα κε ιππνύληαη γηα 

θάηη. Γελ μέξσ γηαηί κε ιππνύληαη απηνί νη άγλσζηνη άλζξσπνη. Γε ζέισ λα μέξσ θαη δε ζέισ λα κε 

ιππνύληαη. 

Τν βξάδπ ρηππάλε ην θνπδνύλη κνπ. Αλνίγσ ηελ πόξηα, θάπνηνη πνιύ θηιηθνί άλζξσπνη κπαίλνπλ κέζα ζην 

ζπίηη κνπ κε κηα ηζάληα γεκάηε ηάπεξ κε θαγεηά. «Έρεηο θάεη ηίπνηα; Έρεηο θνηκεζεί θαζόινπ; Θεο λα 

κείλεη θάπνηνο από εκάο καδί ζνπ απόςε;» 

Τξίηε Νύρηα Πέλζνπο. 

 

… 

 


