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Οι ασθενικές ακτίνες του ήλιου έπεφταν 
πάνω στην αμφίβολης καθαριότητας 
τζαμαρία και, παγιδευμένες από το υ

λικό που ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν νίκησαν 
κατά κράτος, ζέσταιναν αργά και νωχελικά 
τη σχολική αίθουσα. Μυρωδιά από πρωινά 
χνώτα και άπλυτα κορμιά νεανικά πλανιόταν 
στον αέρα και βάραινε την φτωχή σε οξυγόνο 
ατμόσφαιρα. 

Το επίμονο μουρμουρητό της φωνής του 
καθηγητή νανούριζε τα αυτιά των αποχαυνω-
μένων εφήβων και ανακαλούσε τα αμαρτωλά 
βραδινά τους όνειρα. 

Στην κορύφωση μιας κορώνας δασκαλικού 
ναρκισσισμού χτύπησε επιτέλους το λυτρωτικό 
κουδούνι κι ξέσπασε χαβαλές του διαλείμμα-
τος, νόμιμος πια και γι’ αυτό ξεκοιλιασμένος. Το 
μαθητικό μπουλούκι ξεχύθηκε στις σκάλες βια-
στικό, γνωρίζοντας εξ αγχιστείας ότι ο Χρόνος, 
μόνιμα έφηβος αυτός, βιάζεται, όταν οι στιγμές 
του είναι πολύτιμες, δηλαδή ευτυχισμένες. 

Μόνο δυο ανάμεσά τους βάδιζαν με περι-
σπούδαστο και αργό βήμα, ωσάν μανδαρίνοι 
που το βάρος της σοβαρής αποστολής τους πε-
ριορίζει τη λυγεράδα του καλοζωισμένου τους 
κορμιού. Ψιθύριζαν μάλιστα συνωμοτικά και έ-
ριχναν συνοφρυωμένες ματιές στους συμμαθη-
τές τους, σαν να επεξεργαζόταν σχέδια δολε-

ρά και κακόβουλα. Φτάνοντας στο ισόγειο, αντί 
να ακολουθήσουν τους υπόλοιπους προς την 
αυλή του Γυμνασίου, περιφρονώντας μπάλες 
προκλητικές και συζητήσεις για έρωτες στεφα-
νωμένους με χρυσό κότινο έφηβης κομπορρη-
μοσύνης, έστριψαν απρόσμενα, με μια κάποια 
ενοχή στο βλέμμα, προς τα άδυτα των αδύτων: 
το μίζερο γραφείο των καθηγητών. 

Μπαίνοντας, μυρουδιά από  φρεσκοψημέ-
νους τούρκικους και άρτια χτυπημένους νεω-
τερικούς φραπέδες τους χτύπησε στη μύτη. 
Αναστέναξαν, επιθυμώντας κι έναν για πάρτι 
τους και το Μέλλον, με τη μορφή καουμπόη 
στο πανί του κινηματογράφου Ατλάντα (σου-
βλάκι υποχρεωτικά στο διάλειμμα), τους πέ-
ρασε το λάσο του σφιχτά στο λαιμό, γελώντας 
σαρδόνια και σχολιάζοντας χαιρέκακα και πο-
νηρά: «Σε παρόμοιες μέρη θα περάσετε, ηλί-
θιοι, τη ζωή σας. Η επιθυμία που νιώθετε τώ-
ρα είναι η παγάνα σας, αφού ό,τι επιθυμούμε 
το παίρνουμε τελικά».

Απέφυγαν έντεχνα τις αυστηρές ματιές μερι-
κών καθηγητών που ένιωσαν να καταπατιέται 
το άβατό τους και στρογγυλοκάθισαν σ’ ένα 
γραφείο στη γωνία, βγάζοντας με προσποιη-
τή εμβρίθεια χαρτιά και πένες από το πρώτο 
συρτάρι. Σε λίγο οι ενήλικες τους ξέχασαν, τό-
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σο που κάποια γελάκια επισκέφτηκαν τα τεντω-
μένα αυτιά τους. 

Το κουδούνι ξαναχτύπησε και ο χώρος ά-
δειασε με μιας. Οι δύο τους χαλάρωσαν και 
άρχισαν το αλισβερίσι: 

Αυτό το βάζουμε;
Μαλακία δεν είναι; 
Κι εγώ έτσι νομίζω. Χέσ’ τον, δεν έχει ανοίξει 
βιβλίο και μου το παίζει ποιητής! 
Η μέγιστη των πράξεων τους, μετά από ανά-

παυλα μιας μέρας, είχε και πάλι αρχίσει. Η λο-
γοκρισία κυλούσε στο αίμα τους και φούντω-
νε μετατρεπόμενη στο εργαλείο του γραφιά, 
μια τεράστια γόμα. 

Μόνο που στην εφηβική διαστροφή της, η 
πράξη αυτή δεν αφορούσε τα δικά τους κείμε-
να, αλλά τα δόλια των συμμαθητών τους, που 
αφιονισμένοι από την πιθανότητα μελλοντικής 
δόξας, έστειλαν μετά την πρόσκληση του ευ-
πατρίδη καθηγητή τους, δεκάδες ποιήματα, 
σχόλια και αφηγήσεις. Ανάμεσά τους και κά-
ποια πρόσωπα από την terra incognita, την α-
ντίπερα όχθη, τα θηλυκά της πρωινής βάρδι-
ας, που προσπαθούσαν μάταια με τις άκομ-
ψες ποδιές τους (σουρωμένες στη μέση με τη 
ζώνη μετά το σχόλασμα γιατί η κάλυψη θέλει 
την αποκάλυψη) να σκεπάσουν τα λαχταριστά 
κορμιά τους, πάντα τόσο κοντά και τόσο από-
μακρα σαν και τα νυχτερινά τους όνειρα, τα 
αποχαυνωμένα.

Το έργο τους διέκοψε ο νεαρός φιλόσοφος 
που είχε μετακομίσει καθυστερημένα στην 
Αθήνα.

Πώς πάει το έργο; Έχουμε κανένα καλό σχό
λιο;

Κούνησαν και οι δύο αρνητικά το κεφάλι 
τους και ο καθηγητής χαμογέλασε.

Δηλαδή, εσείς δεν γράψατε τίποτα για το πε
ριοδικό;
Έφαγαν κανονικά τη φόλα. Είχανε  γράψει 

αλλά ακόμα δεν το κατάθεσαν. Τους ζήτησε τα 
δικά τους. Τα έδωσαν πρόθυμα, αφού τα είχαν 
πάντα στην τσέπη. Στρώθηκε με τη σειρά του 
σε μια γωνία και άρχισε την ανάγνωση. Αυτός 
ήταν σίγουρα αγροτόπαιδο, αλλά και οι δύο 
θυμόταν καλά το χέρι του εκείνη την πρώτη μέ-
ρα σχολείο, που τους κράτησε να μην την κο-
πανήσουν: «Προσοχή, πάμε στην Τάξη, κάτω 
είναι η αστυνομία και παίρνει απουσίες». Τον 
σεβάστηκαν. 

Ο Πούλος φάνηκε την άλλη ώρα. Έλεγξε με 
τη σειρά του την ύλη και τους έδωσε τον τίτλο 
του περιοδικού: «Πρωτόλειο, εκ του πληθυντι-
κού Τα Πρωτόλεια= τα πρώτα λάφυρα εν πο-
λέμω, και κυρίως, οι πρώτοι καρποί. Από κά-
τω θα γραφεί: Περιοδικόν των μαθητών του 
Γυμνασίου αρρ. Μοσχάτου. Έτος 1ον – Αριθ. 
Φύλλου 1 – 29 Μαρτίου 1974. Κατανοητόν». 
Ήταν. «Θα υπάρξει και ένα σχόλιο που θα φέ-
ρει επικεφαλίδα, Ο Τίτλος μας, να το χωρέσε-
τε στην πρώτη σελίδα κι από κάτω θα βάλε-
τε αυτό το κείμενο με επικεφαλίδα, Η γλώσσα 
μας. Αν δεν χωρέσει θα μεταφέρετε το υπό-
λοιπο στις τελευταίες σελίδες και θα προσθέ-
σετε παραπομπή: συνέχεια εις την σελίδα …  
Κατανοητό;» Ήταν. 

Όταν έφυγε χτύπησε το κουδούνι της τε-
λευταίας διδακτικής ώρας. Πάλι και σήμερα 
την έβγαλαν λούφα στο γραφείο, όμως είχαν 
δουλέψει καλά και το περιοδικό θα τέλειωνε ί-

σως την επόμενη βδομάδα. Βυθίστηκαν στην 
ανάγνωση του κειμένου. «Έτσι, στο πρόβλη-
μα μας σχετικά με τη γλώσσα του περιοδι-
κού, προτιμήσαμε τη λύσι της ελευθερίας…». 
Κοιτάχτηκαν με νόημα. Μιλούσε με κώδικες 
ο καθηγητής, παρόλο που τότε δεν ήξεραν τι 
θα πει κώδικες, «…προκειμένου τα ταλέντα να 
παρουσιάσουν την δημιουργία τους χωρίς δέ-
σμευσι». Αυτοί ήταν τα ταλέντα; Αυτοί και οι 
συμμαθητές τους; «Αλλά πάνω απ’ όλα θελήσα-
με να δώσουμε σε σας, ό,τι πιο ζεστό υπάρχει 
στον εαυτό μας». Κοκκίνισαν, ίσως γιατί μέχρι 
τότε πίστευαν πως ό,τι πιο ζεστό διαθέτουν, ή-
ταν το χαμένο τους εφηβικό σπέρμα, που α-
κράτητο και οδηγημένο από τις έφηβες ορμό-
νες τους διασπαθιζόταν άπονα σε κρυφές και 
σκοτεινές γωνίες, πίσω από της πικροδάφνες, 
στους άγονους κάμπους του σκοτεινού προα-
στίου τους. Κάποιος χτύπησε το τζάμι.

Μωρή, Κικίτσα τι σκατά θες;
Λέει ο Χρήστος το δικό του το βάλατε;
Το βάλαμε ρε, ξεκουμπίσου τώρα και άσε 

μας να δουλέψουμε… Άντε, σπάσε τι κοιτάς;
Έσπασε, αλλά με το πάσο του, σιγά μη τους 

φοβόταν. Ο ένας τεντώθηκε και χασμουρήθη-
κε. Πιανόταν εύκολα, δεν ήταν φτιαγμένος για 
τέτοια, να κάθεται σε γραφεία και καρέκλες. 
Έμοιαζε περισσότερο με μαρμαρά ή φορτο-
εκφορτωτή κι όχι με μαθητή γυμνασίου. Ο έ-
ταιρος Καππαδόκης έφτιαξε το φουλάρι του, 
κομψός αυτός και ξανθομάλλης. 

Κι οι δυο αμέριμνοι, δηλαδή ανίκανοι να φα-
νταστούν το Μέλλον. Αλλά το μέλλον ερχόταν, 
καβαλικεύοντας την ιστορία, όπως έχει συνή-
θειο πάντα να κάνει…                  




