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We never get a glimpse
But there is the suspense

Of being hunted by a freak

Mogwai
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-τρία-
ΝΕΟ ΠΑΤΩΜΑ 1ΟΟ% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Ξαπλωμένη κατάχαμα ψηλαφίζω το πάτωμα.  Ένα 
ένα τα δάχτυλά μου βυθίζονται στις τσιμεντένιες τρύ-
πες του παλιού μωσαϊκού. Με ένα σιωπηλό εσω-
τερικό ρυθμό που εκτείνεται από το στήθος μέχρι 
την κοιλιακή χώρα, εισπνέω κι εκπνέω μια υδρόγειο 
σφαίρα, χαρτογραφώ τις πράσινες και τις μαύρες ψη-
φίδες, βλέπω τα παλιά κομοδίνα με το ξεφτισμένο 
λούστρο να γίνονται μέρος της απέραντης παγωμένης 
γης, το κρεβάτι σαν μια θάλασσα ψύχους να αντα-
νακλά την επιφάνειά της πάνω στο ταβάνι, τα δισε-
κατομμύρια μικροσκοπικά αστέρια να κεντούν στις 
κουρτίνες αληθινά παγόβουνα πισωβελονιά, κι εγώ, 
βυθισμένη στην αδράνεια, συνεχίζω να εισπνέω και 
να εκπνέω, μέχρι που ξεχνώ την ίδια την αναπνοή 
μου⋅ μέχρι να με ρουφήξει η πιο μεγάλη τρύπα του 
μωσαϊκού. 

Ο γιατρός μού έχει συστήσει ξεκούραση. Μέχρι να 
δέσει το έμβρυο μέσα στη μήτρα, το σώμα μου –λέει– 
το θεωρεί εισβολέα και προσπαθεί να το αποβάλει. 
Έτσι, μαζί με την αγωγή για το χρόνιο άσθμα μου, 
παίρνω ορμόνες προγεστερόνης και κάνω ενέσεις για 
να διαλύσω το αίμα μου που πήζει και πετάει θρόμ-
βους εκεί που δεν πρέπει, με τον ίδιο τρόπο που 
το σπίτι μας πετά συνεχώς νέα ευρήματα, θαμμένα 
μέσα στους τοίχους του, μυστικά σημειωματάρια που 
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μας αποκαλύπτουν μια ζωή κρυμμένη και γι’ αυτό 
συναρπαστική. 

«Δεν θα πιστέψεις τι βρήκαμε μέσα στον τοίχο, 
μια αληθινή καμάρα! Εδώ παλιά πρέπει να βρισκό-
ταν η κουζίνα», ακούω τον Βασίλη να φωνάζει ενώ 
είναι καλυμμένος από την κορυφή έως τα νύχια από 
τη σκόνη, με τον εξωφρενικό ενθουσιασμό του παι-
διού που ανακαλύπτει συνεχώς καινούργια στοιχεία 
σ’ ένα ψεύτικο κυνήγι θησαυρού.

Όπως θα ήταν αναμενόμενο, το λεξιλόγιό μας 
έχει εμπλουτιστεί μ’ ένα σωρό λέξεις των οποίων την 
ύπαρξη πριν από κάμποσο καιρό δεν θα μπορούσαμε 
να διανοηθούμε καν. Το αλφάδιασμα των τοίχων, το 
αρμολόι της πέτρας από την οποία είναι επενδυμένοι 
οι εσωτερικοί τοίχοι του κάτω ορόφου, τα κουφώ-
ματα αλουμινίου, η θερμομόνωση, τα λαμινέιτ κι ο 
βακελίτης αποτελούν τις άγνωστες έννοιες που εντά-
χθηκαν μαζικά στο καθημερινό μας γλωσσάρι και, 
πλέον, αποτελούν μια ολόκληρη θεματική δεξαμενή 
για τις συζητήσεις μας, σαν να θέλουμε να μοιρα-
στούμε μια ύπουλη συνενοχή και, κυρίως, σαν να θέ-
λουμε πάση θυσία να καλύψουμε τον φόβο μας για το 
γεγονός πως για μία ακόμα φορά περιμένουμε παιδί. 

Όσο εγώ, με εντολή γιατρού, αναγκάζομαι και 
μένω στο κρεβάτι ξαπλωμένη και άπρακτη, με το 
βλέμμα στυλωμένο στο ταβάνι, εκείνος σηκώνει 
ψηλά τα μανίκια. Του αρέσουν οι δουλειές, το σπίτι, 
τα μερεμέτια. Σκυμμένος στο πάτωμα, με τις ώρες 
να τρίβει τους αρμούς των πλακιδίων, τα δάχτυλα 
αποφασιστικά να κολλούν μ’ ένα σωρό ουσίες, κι ας 
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σιχτιρίζει πού και πού την ώρα και τη στιγμή που 
καταπιάστηκε με δαύτα.  Όμως πίσω από το μέτρη-
μα, το αλφάδιασμα και την τοξική μυρωδιά που αφή-
νει στην ατμόσφαιρα η φορμαλδεΰδη φωλιάζει κάτι 
φαύλο⋅ μια κατάσταση νέα που μας εκβιάζει κι εμείς 
δεν έχουμε αντιστάσεις, παρά υποκύπτουμε και γο-
νατίζουμε άνευ όρων μπροστά της. Νέοι, ωραίοι κι 
εξόχως αναξιοπρεπείς. Η μετακόμιση σ’ ένα νέο σπί-
τι, όσο παλιό κι αν είναι από τη φύση του, δοξολογεί 
την κλίση μας για τις προοπτικές και τους ορίζοντες 
που ξανοίγονται μπροστά μας, τους νέους δρόμους 
τους οποίους αδημονούμε να διαβούμε και, ας είμα-
στε ειλικρινείς, στο όνομα των οποίων φάσκουμε και 
αντιφάσκουμε συνεχώς με την ικανότητα να ορθώ-
νουμε το ανάστημά μας άρριζοι, πλην όμως πέρα για 
πέρα ζωντανοί.

Τώρα δα προσπαθεί να φορέσει πάνω στο φθαρ-
μένο, παλιό μωσαϊκό ένα καινούριο πάτωμα, λες και 
με αυτόν τον τρόπο θα καταργήσει τα ίχνη που αφή-
σανε τα παλιά πόδια, αυτά που πατήσανε πριν από 
εμάς στο σπίτι.

«Είναι οικολογικό», τον ακούω να λέει στον μά-
στορα που κραδαίνει στο χέρι του μια μεγάλη ξύλινη 
σανίδα γεμάτος καμάρι, «καθόλου εκπομπές ρύπων 
στην ατμόσφαιρα». 

Πότε πότε μού ρίχνει μερικές καθησυχαστικές μα-
τιές, επιστρατεύοντας αυτή την προσωπική, κορακί-
στικη γλώσσα του σώματος που αναπτύσσουν τα ζευ-
γάρια για να καταλαβαίνονται μεταξύ τους, αποκλεί-
οντας από την επικοινωνία τούτη τους πάντες. Απ’ 
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όλο τον κόσμο μονάχα εγώ μπορώ να αποκωδικο-
ποιήσω το βλέμμα του, μονάχα εγώ μπορώ να κάνω 
επίκληση στις λέξεις που θα του ανταποδώσω χωρίς 
να χρειαστεί να βγάλω κιχ. Σηκώνομαι να ανοίξω 
το παράθυρο για να φύγει η μυρωδιά της κόλλας που 
ταξιδεύει διάχυτη στο δωμάτιο και μου αφήνει μια 
πικρή γεύση στον φάρυγγα. 

«Μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα», τον καθησυ-
χάζω, προσπαθώντας να σταματήσω μια μικρή έξαρ-
ση βήχα, κλείνοντάς του με νόημα το μάτι, και μόνο 
τότε, ανακουφισμένος, συνεχίζει τη δουλειά του, με 
τον μάστορα να προσπαθεί να πνίξει μια χριστοπα-
ναγία και να αγκομαχά με μια σανίδα που δεν λέει 
να κολλήσει με τίποτα στη θέση της. Ο Βασίλης τον 
καθησυχάζει, «δώσε μου εμένα», του λέει, παίρνει 
τη σανίδα και την τοποθετεί στο πάτωμα με την ίδια 
προσοχή που θα τοποθετούσε κανείς ένα μωρό που 
μόλις το πήρε ο ύπνος μέσα στην κούνια του.

«Μα εσύ είσαι φυσικό ταλέντο, χαραμίζεσαι στη 
δουλειά που κάνεις», του αποκρίνεται έκπληκτος ο 
άνθρωπος, με πραγματική απορία για τις δεξιότη-
τες ενός χαρτογιακά σε μια χειρωνακτική εργασία 
που απαιτεί δεξιοτεχνία και σθένος για τη μαστοριά. 

Το παράδοξο με τον Βασίλη είναι πως προέρχε-
ται από μια οικογένεια όπου κανείς δεν μπορούσε να 
αντικαταστήσει ούτε μια καμένη λάμπα. Η μητέρα 
του, Κατερίνα, έπαιζε πιάνο και διάβαζε ποίηση και 
τους μεγάλους κλασικούς. Πέθανε νέα, όταν εκεί-
νος ήταν πολύ μικρός. Ο πατέρας του, συνταξιού-
χος πλέον, ήταν δικαστικός επιμελητής και, κατά τα  
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λεγόμενα του Βασίλη, λαμόγιο απ’ τα λίγα. Αγα-
πούσε πάντοτε παράφορα τα ωραία πράγματα, τις 
εφήμερες αγκαλιές, τα βαριά αρώματα, τον τζόγο 
στον ιππόδρομο και μετά τον θάνατο της γυναίκας 
του το αλκοόλ. Καθώς «ο πατέρας του ο αχαΐρευτος» 
συνήθιζε να εξαφανίζεται ολόκληρες μέρες από το 
σπίτι, ο Βασίλης μεγάλωσε με τη γιαγιά του από την 
πλευρά της μητέρας του, Πολίτισσα στην καταγωγή 
και απόγονο γνωστής αθηναϊκής κλωστοϋφαντουρ-
γίας.  Ήξερε να κεντάει και να ράβει και ασπαζόταν 
τη χειροποίητη κομψότητα, από τα κεντητά τραπε-
ζομάντηλα σταυροβελονιά έως το γλυκό βύσσινο που 
έφτιαχνε τα καλοκαίρια. Από εκείνη πρέπει να κλη-
ρονόμησε τη ροπή που τον κάνει να καταπιάνεται με 
τις ώρες με τα χαλασμένα πράγματα, να τα επανα-
συγκολλά με τις μαγικές ρητίνες που θα τους δώσουν 
μια δεύτερη ευκαιρία και θα τους χαρίσουν μια νέα, 
ανθεκτικότερη διαδρομή στον χρόνο.

«Αυτό τον μπουφέ λέω να τον κρατήσουμε», μου 
κάνει, ενώ μου δείχνει μια ογκώδη κατοχική παλια-
τσαρία που για χρόνια καθόταν κάτω από ένα φαρδύ 
σεντόνι, κι από την ώρα που ξεσκεπάστηκε, κορδώ-
νει το ανάστημά της στη γωνία του καθιστικού δίχως 
επίγνωση της φαιδρότητάς της. «Του κάνουμε ένα 
ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα και ύστερα τον περνάμε μ’ 
ένα βερνίκι για να επαναφέρουμε τη ζωντάνια στο 
χρώμα του, αν θες πάλι, μπορούμε να τον αποδομή-
σουμε εντελώς μ’ ένα άλλο, αναπάντεχο χρώμα, ας 
πούμε πράσινο στο χρώμα του φρέσκου αμύγδαλου, 
ναι, θα γίνει ξανά σαν καινούριος!»
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Από τότε που έμαθε πως είμαι ξανά έγκυος ση-
κώνεται από τα χαράματα, εποπτεύοντας τους μά-
στορες και βοηθώντας τους σε κάθε λογής χαμαλίκι. 
Γονυπετής, σαν να κάνει τάμα σε κάποιον προκομ-
μένο άγιο, τρίβει τις νεκρές μπογιές πάνω από το 
δάπεδο, ξηλώνει τους παλιούς σοβάδες που υποχω-
ρούν από τους τοίχους όπως το δέρμα του λεπρού, 
ασταρώνει, σοβατίζει, μετρά τα άσωτα χιλιοστά που 
ξεφεύγουν από τις μετρήσεις, «γαμώ το αλφάδιασμα 
του σπιτιού μου, γαμώ», κράζει ο μάστορας με το 
κατεβασμένο παντελόνι ίσαμε την ουρά των τροφα-
ντών οπισθίων του, και ο Βασίλης γελά με αυτό το 
υπέροχο γέλιο του, που στ’ αυτιά μου ηχεί ακόμα μ’ 
έναν αγορίστικο, ασεβή τρόπο και με κάνει να θέλω 
να τον επινοήσω ξανά από την αρχή.

Όμως τη σκέψη μου κερδίζουν και πάλι οι εκκρε-
μότητες, αυτές οι θεότητες των μικρών πραγμάτων 
που μας κλέβουν την ψυχή με τη σκυλίσια επιμονή 
τους να μας διεκδικούν από τα ουσιώδη. Η υγρασία 
που γλείφει την άκρη του ταβανιού, οι κουρτίνες που 
πρέπει να κρεμάσουμε, οι κούτες που παραμένουν 
κλειστές, τα θραύσματα από τις ραγισμένες πορσε-
λάνες, οι ρωγμές στα ντουβάρια, τα δάπεδα, οι πά-
γκοι της κουζίνας, το νέο χρώμα που θα βάψουμε 
τους τοίχους, είναι όλα κομμάτια από το παζλ μιας 
νέας ζωής που έρχεται σαν εισβολέας να παρασιτή-
σει πάνω σε όλες τις παλιές ψυχές που κατοίκησαν 
ποτέ αυτό το σπίτι.  Έτσι, ο ίσκιος μας, τα ακάρεα 
που σκορπίζουμε πάνω στο στρώμα σαν ξαπλώνουμε 
κάθε βράδυ, η σκόνη από τα κύτταρά μας που απλώ-
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νεται σαν χνούδι πάνω στις επιφάνειες είναι τα ολοδι-
κά μας φθαρτά υλικά με τα οποία θα επιχειρήσουμε 
να φτιάξουμε το σπίτι, και με την ψευδαίσθηση πως 
αυτό θα γίνει κάποτε δικό μας, να μας κατατρώει 
τα σωθικά. Λες και θα μπορούσε να γίνει δικό μας. 
Λες και θα μπορούσε ποτέ κάτι να μας ανήκει ολο-
κληρωτικά.


