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Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική ή μερική αναπαραγωγή του 
παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό 
και ηχογράφησης, ή όπως αλλιώς, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 
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Σ’ αυτούς που αγαπώ και μ’ αγαπούν. 
Στις αφορμές της ζωής μου...
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Αντί Προλόγου 

 
Σάββατο απόγευμα, Νοέμβρης 2019, βρέθηκα σε ένα πατάρι 

συνεταιριστικού καφενείου ενώ διεξαγόταν ένα σεμινάριο Δημιουρ-
γικής Γραφής στο οποίο ούτε είχα δηλώσει συμμετοχή ούτε είχα 
πληρώσει κάποια συνδρομή. Με παρέσυρε εκεί η φίλη μου η Ελένη, η 
οποία γενικώς και ευτυχώς με παρασέρνει να βγαίνω από το κου-
κούλι της ασφάλειάς μου... Ένα παρόμοιο κέλυφος σαν να έσπαγαν, 
ένιωθα, κι όσοι άνθρωποι ήταν σε εκείνη τη συντροφιά δοκιμάζοντας 
τη δική τους έξοδο, την έκθεσή τους στο αναγνωστικό κοινό. 

Ως θρασύς λαθραναγνώστης, λοιπόν, και τυχερός ωτακουστής 
έλαβα γνώση της «Διαθήκης» της. Το πρώτο κείμενο της Κλειoύς για 
μένα. Τη γνώρισα μέσα από αυτό. Στάθηκα σε μια φράση… κι ακόμα 
στέκομαι! Πόσο πολύτιμο κληροδότημα να αφήνεις στον άλλο τις 
«υπογραμμίσεις» σου, να χαρίζεις τις χαρακιές του μολυβιού σου στο 
χαρτί, τα πισωγυρίσματα της σκέψης σου, την ανάγκη της μνήμης 
σου, τον φόβο της λησμονιάς, την ένταση μιας στιγμής αποκάλυ-
ψης… Εκεί την άκουσα λίγο αργότερα να υπερασπίζεται με σθένος 
τη ροή της και να αποστασιοποιείται από τις παύσεις της, να επι-
διώκει έναν λόγο μεστό απαλλαγμένο από τα συμβατικά όρια του 
γραπτού και του προφορικού λόγου… 

Νομίζω ότι τα κατάφερε. Ενώ γράφει, έχω την αίσθηση πως μιλά 
κι ενώ μιλά έχω την αίσθηση πως σκέφτεται. Γραφή γάργαρη, δρο-



Νερό να πάρεις 

~ 8 ~ 

σερή, αφοπλιστικά ορμητική, που διαστέλλει τη στιγμή μέσα από 
παρατήρηση και ταυτόχρονα βλέμμα παιδικό, αυθεντικό, παιχνιδιά-
ρικο και σοβαρό μαζί. Βιωματική προσέγγιση μιας δυναμικής πραγ-
ματικότητας στην οποία εναλλάσσονται πρόσωπα, συναισθήματα, 
καταστάσεις, αντιφάσεις του χθες και του σήμερα σε μια προσπάθεια 
νοηματοδότησης του «εγώ» και του «άλλου». Του «άλλου» ως σημα-
ντικού για μένα και του «εγώ» ως σημαντικού για τον «άλλο». Ίχνη 
σχέσεων που δικαιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη τα κείμενά της: η 
οικογένεια, οι μαθητές, οι φίλοι, οι άνθρωποι που έφυγαν ή προσπέ-
ρασαν, οι έρωτες… 

Κείμενα αυτοτελή, που δεν είναι ούτε διηγήματα, ούτε ημερο-
λόγιο, ούτε παραδοσιακά, ούτε μοντέρνα, μια νέα γραφή που αποτυ-
πώνει με τη ροή της το συνεχές της ζωής και τις ανθρώπινες σχέσεις 
σε εξέλιξη. Κάτι ξέρει η κυρία Θεονύμφη, η μητέρα της, όταν προ-
τρέπει την Κλειώ «Νερό να πάρεις». Γνωρίζει καλά το λαχάνιασμα 
της ανθρώπινης ύπαρξης και τη λυτρωτική ικανοποίηση της δίψας… 
Νερό να πιεις, νερό να πλυθείς, νερό να καθαρίσεις, να εξαγνιστείς, 
να μαγειρέψεις ή να ποτίσεις. Νερό να παίξεις, νερό να κολυμπήσεις. 
Νερό να μετακινηθείς, νερό να μην νιώθεις βάρος, νερό να ταξιδέ-
ψεις… Νερό να ζήσεις. 

Μεγάλη η χαρά και η συγκίνησή μου να έχω στα χέρια μου ένα 
τέτοιο πεδίο νέων «υπογραμμίσεων». Τιμή μου! 

 
Μαρία Σισαμάκη 

 
  




