
Κεφάλαιο Τέταρτο

ΜΑ ΤΑ Ι Ο Σ κόπος, δεν υπάρχουν απαντήσεις σε
όλα τα ερωτήματα που θέτει ο βίος σας, λες και

πρέπει να μένουν αναπάντητα πολλά σε μια ζωή σαν
τη δική σας. Το αποδέχομαι, και μου αρκεί το γεγο-
νός ότι συνεχίσατε τη γλυπτική στον Πύργο, και μά-
λιστα σε δύο διαδοχικές φάσεις, όπως έχει ειπωθεί,
την πρώτη με πολύ μεγάλες δυσκολίες όσο ζούσε η
μάνα σας, τη δεύτερη απελευθερωμένος πλέον ύστε-
ρα από τον θάνατό της. Μα και το μάρμαρο, πάλι σε
δύο φάσεις το είχατε μάθει, με «το γάλα της μητρός»,
και στα πανεπιστήμια – αν αυτό σημαίνει κάτι. 

Σχεδόν πανηγυρίσατε στον θάνατό της, ισχυρίζο-
νται οι πηγές: «Σωπάστε, κι εγώ θα πιάσω την τέ-





χνη να δουλεύω», λένε πως είπατε στις ανεψιές της
μάνας σας, ενόσω τη μοιρολογούσανε μαυροντυμένες
στη μεγάλη κάμαρη του πατρικού. Και σας κατηγό-
ρησαν πολλοί και διάφοροι, κρίνοντας ανάρμοστα,
τέτοια νύχτα, τα λόγια σας. Σας κατηγόρησαν επί-
σης για το ότι, τέτοια νύχτα, εσείς σπεύσατε να τρυ-
πώσετε στο υπόγειό σας. 

Μάλλον είχανε ξεχάσει, μπορεί και σκόπιμα, ό-
μως σίγουρα με τη γνωστή σκληρότητα απέναντί σας,
ότι το υπόγειο ήταν το δικό σας καταφύγιο, εκεί δου-
λεύατε, εκεί ηρεμούσατε, εκεί παλεύατε να ξαναπιά-
σετε τα κομμάτια από το νήμα της ζωής σας, να τα
δέσετε, να βγείτε ξανά στο φως. Κανείς μπορεί να μη
συλλογίστηκε αυτό που θα τολμήσω εδώ να υποθέ-
σω, ότι ακόμη κι εσείς, ένας άλλοτε σπουδαίος γλύ-
πτης, άρα ένας βαθύς γνώστης του ανθρώπινου σώ-
ματος, ακόμη και ως ένας τρελός που ζούσε πια «ως
ήσυχος» στον τόπο του, μπορεί να μην άντεχε καθό-
λου τη θέα του νεκρού σώματος της ίδιας του της μά-
νας καταμεσής στη σάλα του πατρικού σπιτιού, του
δικού της και δικού σας σπιτιού, και γύρω-γύρω να
σουρομαδιούνται μαύρες οι συγγένισσες. 

Τι πάει να πει μια μάνα νεκρή; Τι πάει να πει μια
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Μήδεια νεκρή; Ολοζώντανη δεν την είχε κάποτε ση-
κώσει ένας από μηχανής θεός;

«Απαθής» μαρτυρούν πως ήσασταν εκείνη τη νύ-
χτα, ενώ ξεστομίζατε τα παραπάνω λόγια. Όμως εγώ,
αντί για τη λέξη «απαθής», διαβάζω πάλι εκείνο το
μοιραίο «ως ήσυχος», τις δύο λέξεις που ήταν γραμ-
μένες στο εξιτήριό σας από το φρενοκομείο δεκαπέ-
ντε χρόνια πριν από τον θάνατο τής άλλοτε ελευθερώ-
τριας μάνας, τις λέξεις που σας έδωσαν την άδεια ε-
ξόδου πάλι στη ζωή, και σας ακολούθησαν πιστό σκυ-
λί σε όλο τον μετέπειτα βίο σας, γαβγίζοντας, πιστεύω,
κάπου-κάπου. Διαβάζω επίσης τις δύο λέξεις, «ως
ήσυχος», και πίσω από τις ρητορικές εκείνες ερωτή-
σεις που πάντα γίνονται στων γυναικών τα μοιρολό-
για, γιατί βέβαια δεν συνηθίζεται να ρωτούν και να
σουρομαδιούνται οι άντρες, του καθενός ο ρόλος είναι
σαφής και απαραβίαστος τέτοιες ώρες. Ακούω, δη-
λαδή, τις εξαδέλφες να ρωτάνε τη νεκρή σας μάνα
ποιος θα φρόντιζε από δω και πέρα εσάς, τον τρελό,
τον πάμπτωχο, τον κακορίζικο άντρα. Μάλλον κα-
μιά ξαδέρφη δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη σας,
να το υποσχεθεί μια τέτοιαν ώρα, όπου η προφορική
ανάληψη ευθύνης ισοδυναμεί με όρκο – ή μήπως σας
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φοβόντουσαν λιγάκι αυτές οι εξαδέλφες, μήπως δεν
είχανε πεισθεί για το πόσο «ήσυχος» είχατε γίνει, εί-
χατε μάλλον καταντήσει; 

Δεν αμφιβάλλω ότι εσείς θα την ακούσατε από το
υπόγειο τη φοβερή ερώτησή τους, θα είχαν φροντίσει
να την ξεστομίσουν με δυνατή δραματική φωνή, ώ-
στε να την ακούσετε ταμπουρωμένος στο καταφύγιό
σας. Και παρόλο που η ερώτηση των γυναικών ήταν
ρητορική και δεν χρειαζόταν κάποια απάντηση, εσείς
απαντήσατε αμέσως στις μοιρολογίστρες για να ε-
λαφρώσουν: «Σωπάστε, κι εγώ θα πιάσω την τέχνη

να δουλεύω». Να μην ανησυχούν, να μην ενοχλούνε
την ανάληψη της μάνας. Εσείς δεν θα εξαρτιόσασταν
από κανέναν στο εξής. Θα δουλεύατε, θα ζούσατε
 από την τέχνη σας. 

Άλλωστε είχατε από κοντά και τη δουλειά του
βοσκού, αυτό γιατί το ξεχνούσαν οι εξαδέλφες; 

Στα εξήντα πέντε του, ποιος; Εσείς! Εσείς, ο κα-
κορίζικος, θα πιάνατε πάλι τη δουλειά του γλύπτη,
για να ζήσετε, λέει, από δω και πέρα. Σίγουρα θα τα
έπνιξαν τα χάχανα οι εξαδέλφες, γέλια δεν σήκωνε η
νύχτα της ξαγρύπνιας. 

Δεκάξι χρόνια είχε κουτσά στραβά βαδίσει ο ει-
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κοστός αιώνας μέχρις εκείνη τη σημαδεμένη νύχτα,
που δηλώσατε με γενναιότητα και θάρρος προς τους
πάντες, όχι μόνον στις εξαδέλφες: θα ξαναπιάνατε στα
φανερά την τέχνη σας, τη γλυπτική. 

Μετά τον θάνατο της μάνας δουλεύατε με τον πηλό
χωρίς εμπόδια. Ξεκινήσατε τη δεύτερη μετά το άσυ-
λο φάση της ζωής σας στην Τήνο. Και δουλεύατε αστα-
μάτητα όσο σας ήταν δυνατό, αφού ταυτόχρονα έ-
πρεπε να βόσκετε τα πρόβατα – παρά τα όσα παίχτη-
καν, παρά τα όσα ακούστηκαν και απαντήθηκαν ή
δεν απαντήθηκαν μέσα στο σπίτι σας τη νύχτα εκεί-
νη. Διότι από το υπόγειό σας ψυχανεμιστήκατε την
ώρα που σηκώθηκε η μάνα σας με το άρμα, ακούσα-
τε κάτι σαν χλιμίντρισμα ατίθασου αλόγου, έλαμψε
μια αστραπή – μπορεί να ’ταν κεραυνός, τέλειωνε ο
Νοέμβρης, ξαφνικά πήρε να βρέχει μέχρι την αυγή. 

Σας ανέλαβε μια εξαδέλφη σας, η Μαργαρώ Γαΐ -
τη, που ζούσε σ’ ένα διπλανό μικρό χωριό, το Μπερ-
ναρδάδο. Σας έδινε, λένε, να τρώτε, σε αντάλλαγμα
αναλάβατε να βγάζετε τα δικά της πρόβατα στο βου-
νό. Μαρτυρείται ότι δέκα ήταν τα πρόβατα που είχα-
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τε τότε, κι ότι σας αναγνώριζαν και σας περίμεναν να
πάτε. Αλλά μόλις είχατε λίγο καιρό, τρέχατε πίσω
στον Πύργο, στο υπόγειο καταφύγιό σας, για να δώ-
σετε πνοή και μορφή στα οράματά σας, όπου συν-
δυάζατε θέματα θρησκευτικά και μυθολογικά μαζί
με τις μορφές ανθρώπων από τη γύρω σας ζωή, ή
από τη μνήμη και τη φαντασία σας. Πήλινα αγάλμα-
τα, χωρίς τον εφιάλτη της καταστροφής τους από ξέ-
νο χέρι, το δικό σας ήταν υπεραρκετό. Κι ανενόχλη-
τος γεμίζατε τους τοίχους όλου του σπιτιού σας, ό-
που και κοιμόσασταν τα βράδια, με ολόσωμες φιγού-
ρες ζωγραφισμένες με το κάρβουνο, και πλήθος άλλα
σχέδια. Το χέρι της μάνας δεν υπήρχε για να τις χα-
λάσει με την πατσαβούρα. Ούτε το στόμα της υπήρ-
χε, ολόγιομο κατάρες για την τέχνη σας, ότι αυτή
σας είχε καταστρέψει, το ορκιζόταν. Ησυχία, δικαιο-
σύνη πια.

Στο πατρικό σας βρισκόντουσαν, ήδη από τον
καιρό που ζούσε η τσατσα-Ρήνη, πολλά παλιά εμπο-
ρικά κατάστιχα του κύρη σας από τις πτωχευμένες
του επιχειρήσεις. Δεν τα είχε καταστρέψει η μάνα, ό-
σο ζούσε. Λίγα γράμματα ήξερε, συλλάβιζε με δυ-
σκολία τις λέξεις, στεκόταν όμως με μεγάλο τρόμο
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μπροστά στους αριθμούς, τους λογαριασμούς, τις σι-
βυλλικές μικρές προτάσεις στα τεφτέρια του αντρός
της. Ήξερε ότι τα εμπορικά κατάστιχα μιας οικογέ-
νειας δεν καταστρέφονται ποτέ, ήταν επίσημα χαρ-
τιά και τα βλέπανε πολλοί και διάφοροι, γιατί οι α-
ριθμοί τους διηγούνται με τον δικό τους τρόπο τα οι-
κογενειακά. Δεν τα άγγιξε. 

Εσείς όμως δεν φοβόσασταν αριθμούς, λογαρια-
σμούς, τεφτέρια. Ούτε είχατε ανάγκη μιας ξεχωρι-
στής οικογενειακής αφήγησης μέσω των αριθμών,
καθώς είχαν περάσει πλέον πολλά χρόνια από την
πτώχευση του κύρη σας. Αντίθετα, σας έλειπε πάντα
στον Πύργο το χαρτί, ενώ σας βασάνιζε η ανάγκη να
καταγράψετε με σκίτσα τα οράματά σας, να μελετή-
σετε τα επόμενα γλυπτά σας προτού τα ξεχάσετε.
Μετά τον θάνατό της δεν διστάσατε λεπτό, ορμήσα-
τε πάνω στις σελίδες με τους λογαριασμούς και τις ε-
μπορικές σημειώσεις του πατέρα. Πάνω στα λευκά
κενά τους, καμιά φορά και πάνω στους ίδιους τους λο-
γαριασμούς, σχεδιάσατε κάθε είδους σκίτσα, μελε-
τώντας και ξαναμελετώντας τη μορφή που έπρεπε
να λάβει στον πηλό ένα όραμα, μια ανομολόγητη ε-
πιθυμία σας, μια παρατήρησή σας από τη ζωή – συ-
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χνά και με ποιο τρόπο θα έπρεπε να συνδυάσετε στο
ίδιο πήλινο γλυπτό τις τόσο απρόβλεπτες, τις εξω-
πραγματικές συλλήψεις του μυαλού σας. 

Ενόσω ζούσε η μάνα, και κατόπιν για καιρό, όταν σας
συναντούσαν οι συγχωριανοί στον δρόμο, σας στέλ-
ναν σε θελήματα για ένα φιλοδώρημα, εσάς, «τον
μπαρμπα-Γιάννη». Άλλος να του κουβαλήσετε στο
σπίτι με τον τενεκέ πετρέλαιο από το μπακάλικο, άλ-
λος να του κουβαλήσετε νερό με μια στάμνα από τη
μεγάλη βρύση στη μαρμάρινη πλατεία του χωριού,
τέτοια... Γέρος, ψηλός, πολύ αδύνατος, με πλατύ μέ-
τωπο, ακούρευτα λευκά μαλλιά και μικρή φαλάκρα,
μαύρο αναμμένο κάρβουνο το βλέμμα σας κάτω από
τ’ άσπρα πυκνά φρύδια. Ντυμένος με παλιά, φθαρ-
μένα ρούχα, πλην όμως με μιαν έμφυτη (συμπεραίνω
από τις φωτογραφίες) χάρη, συνεσταλμένος, προση-
νής, εσείς «ο μπαρμπα-Γιάννης» δεν αρνηθήκατε ού-
τε διαμαρτυρηθήκατε ποτέ για τα θελήματα. Από τις
πενταροδεκάρες που σας δίναν ζούσατε, εκτός από
τη βοσκή, και το σεβόσασταν αυτό. 

Καμιά φορά, λένε, που βλέπατε στο χωριό μαντρι-
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