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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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Στον Γιάννη,  
στον Θάνο,  

στην Ιφιγένεια.  
Πάντα. 

 
Στον Νώντα και την Ιωάννα,  

στον Χρήστο και την Κατερίνα,  
στον κύριο Παρτούλα, στον ∆ιαμάντη.  

 
Σας χρωστάω περισσότερα  

από μια αφιέρωση σε ένα βιβλίο. 
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Τώρα 
 
 

Το δωμάτιο είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Κλειστά παν-
τζούρια, κουρτίνες τραβηγμένες, μόνο οι σκιές των αντι-
κειμένων διακρίνονται, που κι αυτές στερούνται σχήματος, 
τα όρια χάνονται και αυτό που μένει είναι μια ακανόνιστη 
μαύρη θάλασσα από γωνίες, περίεργες ελλείψεις και αφηρη-
μένες γραμμές. 

Σπάω αυτή την αλλόκοτη γεωμετρία ανάβοντας το φως. 
Η σκόνη, σαν να την τάραξε η παρουσία μου, υψώνεται από 
τα έπιπλα και τα βιβλία και στροβιλίζεται προς το ταβάνι χο-
ρεύοντας έναν σπειροειδή χορό που μου φράζει λαιμό και 
μύτη.  

Τίποτα δεν μαρτυράει πως κάποιος έφυγε βιαστικά από 
αυτόν τον χώρο. Πως έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο 
πάτωμα παρασέρνοντας στην πτώση του το λάπτοπ, δύο 
εξωτερικούς σκληρούς δίσκους και σπάζοντας ένα γυάλινο 
τασάκι σε δεκάδες κομμάτια. Πως άνθρωποι τον κου-
βάλησαν στα χέρια τους, για να του παράσχουν τις πρώτες 
βοήθειες και μετά να τον μεταφέρουν στο ασθενοφόρο. 

Κάποιος επέστρεψε το λάπτοπ και τους σκληρούς δί-
σκους πάνω στο γραφείο και μάζεψε με προσήλωση τα κομ-
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μάτια από το τασάκι. Ήταν αυτός που έκλεισε τα παντζούρια 
και τράβηξε τις κουρτίνες.  

Σαν να μην περίμενε πως θα επέστρεφε κανείς σε αυτό 
το δωμάτιο για πολύν καιρό. 

Συνδέω το λάπτοπ και το εκκινώ. Περιμένοντας να φορ-
τώσει τα Windows κοιτάζω τη βιβλιοθήκη. Ο βαρόνος Χάος 
και η αυλή του καταδυναστεύουν κάθε επικράτεια. Κάνουν 
κουμάντο με σιδερένια πυγμή και ακατάβλητο θάρρος. 
Φύλλα Α4 παντού: μέσα σε βιβλία, τυλιγμένα ρολό και στρι-
μωγμένα στις πιο απίθανες γωνιές, κρεμασμένα με πινέζες 
στις πλευρές του επίπλου. Και μετά είναι οι κασέτες κάμερας. 
Αμέτρητες. Μέσα σε κουτιά, έξω από κουτιά, στοιβαγμένες η 
μια πάνω στην άλλη, ένα jenga φτιαγμένο από πλαστικό και 
ψηφιακές εικόνες. 

Φέρνω μερικές στα χέρια μου και διαβάζω τους τίτλους 
που έχει γράψει ο πατέρας μου με τον αγαπημένο του μαύρο 
μαρκαδόρο: «Σκηνή 14 – Επιτάφιος», «Σκηνή 21 – Μητέρα 
και κόρη στο σπίτι», «Σκηνή 23 – Παπαδαριό». 

Χαμογελάω.  
Φέρνω το κιβώτιο που είχα αφήσει στο σαλόνι και ξεκι-

νάω να τις μαζεύω. Προσπαθώ να τις μετρήσω, αλλά μετά το 
χάνω. Αρχίζω μια ακόμα φορά, αλλά όταν φτάνω στην πε-
ντηκοστή τρίτη παραιτούμαι. Πρέπει να υπάρχουν άλλες 
τόσες και έχω έναν φόβο πως μερικές δεν θα μπορέσω να τις 
ανακαλύψω χωρίς τη βοήθεια της μητέρας μου.  
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Ο πατέρας μου είναι ικέτης του Χάους, λειτουργεί άψο-
γα μέσα σε αυτό και χάνει τα νερά του, όταν τακτοποιείς τα 
πράγματα του και τον κόσμο του. Δεν μου κάνει καμία έκ-
πληξη, λοιπόν, που η αρίθμηση πάνω στις κασέτες δεν ακο-
λουθάει οποιαδήποτε λογική. Κάποιες έχουν νούμερα, άλλες 
σύμβολα και πολλές αρκούνται μόνο σε τίτλους.  

Χάος. 
Όταν πιστεύω πως έχω κάνει όσο καλή δουλειά θα έκανε 

ένας αρχαιολόγος και έχω γεμίσει σχεδόν την κούτα, παίρνω 
παραμάσχαλα το λάπτοπ και κοιτάω μια ακόμα φορά όλους 
τους άλλους χώρους του σπιτιού. 

Το σπίτι των γονιών μου είναι ένα «βαρύ» σπίτι.  
Τη μητέρα μου την κατατρέχει ο φόβος του κενού και 

έχει γεμίσει τοίχους, πατώματα και έπιπλα με λογής λογής 
αντικείμενα. Δεν υπάρχει μια σπιθαμή όμορφου, ανόθευτου 
τίποτα. Ίσως είναι και η φλέβα του καλλιτέχνη που χτυπάει 
μέσα της και της δίνει συνεχώς καινούρια ερεθίσματα για αλ-
λαγές, μετακινήσεις, τροποποιήσεις, δημιουργίες που πολλές 
είναι προϊόντα της δικής της φαντασίας. 

Ο πατέρας μου, κάτω από αυτόν τον καταρράκτη ύλης, 
δεν δεινοπαθούσε. Είχε το δικό του κομμάτι γης, για να κάνει 
τις δουλειές του μέσα στο σπίτι και φυσικά τον κήπο. Εκεί 
είναι το βασίλειο του, το ησυχαστήριο του. Μου θυμίζει ζεν 
δάσκαλο, όταν τον βλέπω να ποτίζει τις ντομάτες, τα αγγου-
ράκια και κάθε είδους λαχανικό στον μπαξέ του. Με υπομονή 
ξεχορταριάζει τους ανεπιθύμητους επισκέπτες, κλαδεύει τις 
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δύο συκιές, για να μην παίρνουν πολύ θάρρος, και περιποιεί-
ται τα αδέσποτα λουλούδια που καμιά φορά εμφανίζονται 
στα όρια του πέτρινου φράχτη. 

Πατέρας και μητέρα. Γιν και Γιαν και ένα εκατομμύριο 
κλισέ που μπορεί να έχετε ακούσει για παντρεμένα ζευγάρια: 
έντονη και φωνακλού η μια, πράος και με γαλήνια φωνή ο 
άλλος. Τακτική και μεθοδική η μητέρα, χαοτικός και βια-
στικός ο πατέρας. Καχύποπτο και πονηρό το θηλυκό, αγαθό, 
στα όρια της αφέλειας καμιά φορά, το αρσενικό.  

Ζώντας μαζί τους είκοσι χρόνια και κοντά τους άλλα δε-
καοχτώ, ένιωθα πάντα σαν θεατής εβδομαδιαίας, οικογενεια-
κής κωμικής σειράς με ένα απολαυστικό πρωταγωνιστικό δί-
δυμο. Με έκαναν να γελάω, να εκνευρίζομαι, να θυμώνω, να 
βάζω τα κλάματα, να προβληματίζομαι, να θέλω να φύγω 
από το σπίτι και να μην τους ξαναδώ, να θέλω να ζήσω για 
πάντα μαζί τους. 

Κλείνω την κούτα με ταινία συσκευασίας, τσακίζω την 
άκρη του ρολού, για να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω εύκολα 
την επόμενη φορά (κόλπο που μου έμαθε ο πατέρας μου την 
πρώτη μέρα που πήγα στη δουλειά), και τραβάω για το αμάξι 
κλειδώνοντας πίσω την εξώπορτα. 

Πρέπει να περάσω λίγο από το νοσοκομείο, να κάνω με-
ρικά τηλέφωνα, για να ενημερώσω φίλους και συγγενείς για 
την κατάσταση, και μετά πίσω στη Θεσσαλονίκη για να βρω 
τον Γιάννη. 



Σκόρπια καρέ από τη ζωή του Αθανάσιου Πανταζή 

~ 11 ~ 

Ζητάω μια διέξοδο από την ασχήμια των ημερών και τί-
ποτα δεν μου μοιάζει πιο ιδανικό από το να μοντάρω την 
ταινία που ξεκίνησε ο πατέρας μου και το έμφραγμα την 
άφησε μισή. 

Γιατί, ναι, ο πατέρας μου είναι αυτή τη στιγμή σε ένα κρε-
βάτι νοσοκομείου της Κατερίνης, διασωληνωμένος και αδύ-
ναμος (κάτι που σιχαινόταν σε όλη του τη ζωή) και, ναι, πριν 
μερικά χρόνια αποφάσισε να γυρίσει τη δική του ταινία.  

Χωρίς να έχει ιδέα από σκηνοθεσία, χωρίς να ξέρει πώς 
να χειρίζεται μια κάμερα, δίχως να έχει γράψει έστω και μια 
υποτυπώδη ιστορία στη ζωή του, χωρίς ηθοποιούς και με 
ελάχιστους οικονομικούς πόρους. 

Κάποιος πρέπει να πει αυτή την ιστορία.  
 

 
  




