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   παράδεκτα σκληρή η τιµωρία του Φινέα. Ο ∆ίας του στέρησε το φως και του 

χάρισε αστείρευτη πείνα. Μόλις τολµούσε όµως να αγγίξει το φαΐ του, οι Άρπες το 

άρπαζαν άσπλαχνα µακριά του. Του άφηναν µόνο βρωµερά αποφάγια, απλά και µόνο 

για να συντηρεί το µόνιµα γερασµένο του κορµί. Και όλα αυτά γιατί ο Απόλλωνας 

του χάρισε το δώρο της ενόρασης και αυτός συνεπαρµένος από την υπερφυσική του 

ικανότητα, διέδιδε απροκάλυπτα τις αποφάσεις του ∆ία, που αποτελούσανε 

µελλούµενα για τους κοινούς θνητούς. 

Τιµωρήθηκε για το «εγώ», λες και το «εγώ» το απόκτησε στην µαύρη αγορά, κρυφά 

από τα µάτια των θεών. Φταίει η άγνοια άραγε που µας ωθεί να ονοµάσουµε 

δικαιοσύνη το παιχνίδι που παίζουνε οι θεοί σε βάρος µας; Ή µήπως φταίει κάποια 

ανάγκη να πιστεύουµε πως οι ουράνιοι πλάστες µας είναι στοργικοί γονείς που µας 

λατρεύουν και όχι αφέντες τρελαµένοι που παίζουνε µε τα ανθρώπινα ποντίκια για να 

χαϊδέψουν το δικό τους υπερφυσικό «εγώ». ∆ιαφορετικά γιατί να τιµωρούνε τις 

αδυναµίες που οι ίδιοι φρόντισαν να µας χαρίσουν; Εκτός αν το κάνουνε µε σκοπό να 

γίνουµε αδιάβροχοι στις αδυναµίες αυτές. Όσα πάθη και να εκσφενδονίζουνε στο νου 

µας, θα πρέπει να γλιστράνε πάνω του όπως η βροχή στο πεντακάθαρο  τζάµι. 

    Ο Φίλιππος δεν ήτανε φιλόσοφος, αλλά απλός, κακοπληρωµένος δηµοσιογράφος.      

Φιλόσοφος γινόταν ορισµένες µόνο στιγµές της ηµέρας, όπως κάθε άνθρωπος που 

βλέπει την ζωή να τον οδηγεί σε µονοπάτια που ποτέ δεν ζήτησε. Φιλόσοφος 

γινότανε όποτε σήκωνε το κεφάλι από την οθόνη του υπολογιστή, δραπετεύοντας για 

λίγο από το κείµενο που αιχµαλώτιζε την προσοχή και τον χρόνο του. Και τότε 

έβλεπε τα άψυχα θαρρείς κορµιά των συναδέλφων του, µε τον δικό τους νου 

αιχµάλωτο στα κείµενα των προσωπικών τους φυλακών. 

   Ήταν το πάθος που οδήγησε την απόφαση για το επάγγελµά αυτό. Το πάθος για 

ζωή, για γνώση, για ταξίδια, για ανθρώπους, για επικοινωνία, για την εµπειρία της 

ύπαρξης. Παραπλανήθηκαν νοµίζοντας πως η δουλειά αυτή θα τους έστελνε µακριά 

στις αγκαλιές του κόσµου, για να συλλέξουνε σαν µέλισσες το νέκταρ της γνώσης, να 

το µετατρέψουνε σε άρθρα από µέλι και να ταΐσουνε µε αυτά την περιέργεια των 

ανθρώπων.  

Η κοινή τους µοίρα όµως οδήγησε στο µικρό αυτό περιοδικό, 

που τους φυλάκισε σε τέσσερις τοίχους µακριά 

από το γλέντι της ζωής και τους 

ανάγκασε να σβήνουνε την 

δίψα τους µε αποφάγια. Αντί 

να αντλούνε θέµατα από το 

θησαυροφυλάκιο των 

προσωπικών τους εµπειριών, 

κουράζανε τα µάτια τους 

ψάχνοντας σε βιβλία και 

διαδίκτυο. Στα ψυχρά αποφάγια 

ξένων εµπειριών.  

Σαν ακούραστοι εργάτες σε 

φάµπρικα πνεύµατος, παρήγαγαν 

άπειρα άρθρα, που ερέθιζαν την 



φαντασία των αναγνωστών και γεννούσαν εικόνες στο µυαλό τους. Εξωτικοί 

προορισµοί µε τροπική βλάστηση και ζαχαρένιες παραλίες. Πολιτείες µε φιλόξενους 

κατοίκους, αρχιτεκτονικά αριστουργήµατα, πάρκα και πλατείες µε πολύχρωµα 

λουλούδια και περίτεχνα σιντριβάνια. Συναυλίες µεγάλων καλλιτεχνών που 

ηλεκτρίζουν θαρρείς την ψυχή του κάθε επισκέπτη και τη ποτίζουν διασκέδαση. Και 

ο αναγνώστης λιγωµένος ευχότανε µέσα του κρυφά : «Αχ και να ήµουνα εκεί».    

   Και µακάριζε τους «τυχερούς» γραφείς των άρθρων, έχοντας άγνοια για τις 

θλιβερές πηγές τους. 

Η δίψα για ζωή ήτανε δώρο που τους δόθηκε χωρίς να το ζητήσουν. Έτσι το νόµιζαν 

στην αρχή, όπως νοµίζει ο γάιδαρος για το καρότο που ταλαντεύεται ζουµερό 

µπροστά στα µάτια του, δίχως να µπορεί να το αγγίξει. Πιστεύει πως το σφάλµα είναι 

δικό του, µε αποτέλεσµα να βαδίζει όλο και πιο γρήγορα για να το φτάσει. 

∆εν βλέπει το αφεντικό του να κρατάει το κλαδί µε το καρότο, µε απώτερο σκοπό 

αυτόν. Να τον αναγκάσει να βαδίσει. Όπως εµείς γεµίζουµε το αυτοκίνητο µε 

καύσιµο, έτσι και οι θεοί γεµίζουνε τον νου µε πάθη, για να µας οδηγούνε σύµφωνα 

µε το σχέδιό τους. Αν το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό, τότε και ο µεγάλος θεός 

εµπαίζει τον µικρότερο. Μήπως γι’ αυτό πλαστήκαµε κατ’ εικόνα και οµοίωση; Για 

να δικαιούµαστε σαν µικροί θεοί συµµετοχή στο παιχνίδι, κερδίζοντας τον ρόλο του 

γαϊδάρου; 

Ο Φινέας όµως σώζεται τελικά από τους Αργοναύτες, που κυνηγούν τις Άρπυες µε 

σκοπό να τις σκοτώσουν. Τις σώζει όµως η Ίρις, αφού αναγκάσει πρώτα να 

ορκιστούνε πως θα σταµατήσουνε να ενοχλούν τον δύστυχο Φινέα. Εξάλλου και οι 

Άρπυες αποτελούνε χρήσιµα πιόνια στη σκακιέρα του δηµιουργού τους.   Ο Φίλιππος 

αποφάσισε να γίνει αργοναύτης  για χάρη των συναδέλφων του. ∆εν είχε την δύναµη 

βέβαια να γκρεµίσει τους τοίχους της φυλακής τους, που στο κάτω-κάτω εξασφάλιζε 

την επιβίωσή τους.  

    Μπορούσε όµως να δηµιουργήσει εικόνες στο µυαλό τους, στις οποίες θα 

αποδρούσανε για λίγο µακριά από τα στενά κελιά τους. ∆ούλευε το δώρο του 

ολόκληρο σχεδόν τον ∆εκέµβρη 

και παραµονή Χριστουγέννων 

παρέδωσε ένα αντίτυπο στον 

καθένα τους. Είχε γράψει ένα 

µυθιστόρηµα εκατό σελίδων µε 

ήρωες τους ίδιους. Οι άντρες 

συνάδελφοι έγιναν πειρατές στην 

θάλασσα της Ιάβας, πάνω σε ένα 

ιστιοφόρο ξύλινο και κόκκινο σαν 

τριαντάφυλλο, µε πολύχρωµους 

δράκους ζωγραφισµένους στα 

πανιά του. Οι γυναίκες, 

καλλίγραµµες καλλονές που 

ζούσαν ανέµελα στα εξωτικά 

νησιά της Ινδονησίας και στις 

αµµουδερές  τους παραλίες µε 

τους πανύψηλους κοκκοφοίνικες. Και µε τον έρωτα να τους ανακατώνει 

σκανδαλιάρικα, σκαρώνοντας ακόµη µεγαλύτερες περιπέτειες. 

     Η συγκίνηση στα µάτια τους ήτανε για τον Φίλιππο το καλλίτερο δώρο. ∆εν 

ένιωθαν πια περαστικές σκιές στην αέναη ροή του χρόνου. Ένα µέρος τους θα έµενε 

για πάντα αθάνατο στις σελίδες ενός βιβλίου και στην µνήµη όσων το είχανε 

διαβάσει. Το νέο έτος τους βρήκε µε νέα ζωντάνια και διάθεση. Τους έβλεπε να 



γελάνε συχνότερα και να περνάνε τα διαλείµµατα αναπλάθοντας τις περιπέτειες στις 

µακρινές θάλασσες. 

Έχοντας πάρει θάρρος, τα επόµενα Χριστούγεννα ετοίµασε το δεύτερο µυθιστόρηµα 

µε ήρωες ξανά τους ίδιους. Αυτή τη φορά όµως τους έστειλε στο διάστηµα, να 

διασχίζουνε µε διαστηµόπλοια τους γαλαξίες, να ζούνε συναρπαστικές εµπειρίες σε 

κρυστάλλινες πολιτείες εξωγήινων πολιτισµών και τελικά να σώζουν την Γη από τους 

µοχθηρούς επιδροµείς ενός µακρινού πλανήτη. Η επιτυχία ήταν ακόµα µεγαλύτερη 

και έβλεπε πως τα µυθιστορήµατα λειτουργούσανε σαν θεραπεία απέναντι στην 

µελαγχολία. Το γραφείο έπαψε πλέον να µοιάζει στο µυαλό τους µε κελί, αλλά µε 

παιδική χαρά όπου µικρά χαρούµενα παιδάκια κάνουνε την φαντασία τους παιχνίδι. 

   Την Τρίτη χρονιά το µυθιστόρηµα αφορούσε το κυνήγι ενός θησαυρού. Ξεκίνησε 

την συγγραφή τον Νοέµβρη, ώστε µέχρι τα Χριστούγεννα να έχει το έργο του έτοιµο. 

Παράξενα γεγονότα όµως συνέβησαν στην πορεία. Η ζωή του έµοιαζε να 

διαδραµατίζεται παράλληλα µε το µύθο του. Μέσα Νοέµβρη τους στέλνει στα βάθη 

της Κίνας, στην κορυφή του όρους Φούτζι, µε σκοπό να ανακαλύψουνε το άγαλµα 

ενός µπρούτζινου βούδα που έπρεπε να το κλέψουν γιατί αποτελούσε πολύτιµο 

στοιχείο στο κυνήγι τους. Τρεις µέρες αργότερα λαµβάνει έκπληκτος ένα εισιτήριο 

µετά επιστροφής για τον Βόλο, µε σκοπό να εντοπίσει σε κάποιο χωριό του Πηλίου 

το µαγαζάκι του µπάρµπα Λεωνίδα µε τα παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, όπου 

θα έβρισκε το βαζάκι µε το γλυκό κεράσι που έκρυβε ένα αντίστοιχο πολύτιµο 

στοιχείο. Αµέσως υποπτεύθηκε πως κάποιος υπέκλεπτε τα γραπτά του. Το απρόσµενο 

όµως εισιτήριο τον έκανε να νοιώσει σαν τον γάιδαρο που κατόρθωσε να πιάσει 

επιτέλους το καρότο και αποφάσισε να παίξει το παιχνίδι. Πράγµατι ο µπάρµπα 

Λεωνίδας υπήρχε και το βαζάκι που του έδωσε, εκτός από το πεντανόστιµο κερασάκι, 

περιείχε και ένα κλειδί µε έναν αριθµό γραµµένο πάνω του, φυλαγµένο σε ένα 

πλαστικό σακούλι. 

Ο Φίλιππος προσπαθούσε να σκεφτεί ποιος θα µπορούσε να διαβάζει κρυφά το 

µυθιστόρηµα του. Τελικά κατέληξε πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον, αφενός γιατί το 

έγραφε στον υπολογιστή που είχε στο σπίτι του, αφετέρου ο µόνος άνθρωπος που 

επισκεπτότανε το σπίτι του ήταν η Φιλιππινέζα που το καθάριζε µια φορά την 

εβδοµάδα και µετά βίας µιλούσε λίγες ελληνικές λέξεις. Εκτός αν κατασκοπεύανε τα 

γραπτά του µε κάποιο πρόγραµµα µέσω του διαδικτύου. Αφαίρεσε λοιπόν το καλώδιο 

της επικοινωνίας και χαλάρωσε. 

      Μέσα ∆εκεµβρίου έστειλε απτόητος τους ήρωές του στην 

Βραζιλία, προκειµένου να εντοπίσουνε στην παραλία της 

Ιπανέµα την καλλίγραµµη µουλάτα µε το τιγρέ 

στριγκάκι, που στην πραγµατικότητα ήτανε πανίσχυρη 

µάγισσα και γνώριζε ένα µαγικό ξόρκι, µε το οποίο θα 

ενεργοποιούσανε το µυστικό που έκρυβε ο µπρούτζινος 

Βούδας από το όρος Φούτζι. Τρεις µέρες µετά έλαβε άλλο 

ένα εισιτήριο µετά επιστροφής για την Πρέβεζα αυτή την 

φορά, µε ηµεροµηνία 23/12. Μαζί και η εντολή να βρίσκεται 

στο ταχυδροµείο της πόλης στις 12 το µεσηµέρι. 

Χρησιµοποιώντας το κλειδί που βρήκε στο βάζο µε τα 

κερασάκια, θα έπρεπε να ανοίξει την θυρίδα µε τον αριθµό που 

ήτανε γραµµένος  πάνω του. 

Ο Φίλιππος φοβήθηκε για λίγο, αλλά ο φόβος για το δεύτερο αυτό καρότο ήτανε 

γλυκός. Εντύπωση του έκανε που πήρε άδεια τόσο εύκολα για να λείψει δυο µέρες 

πριν τα Χριστούγεννα, όταν όλοι δουλεύανε πυρετωδώς για το τεύχος του Γενάρη. 



Θα µπορούσε ευτυχώς να βρίσκεται πίσω στις 24 για να παραδώσει το µυθιστόρηµα 

στους συναδέλφους του. 

    Στο µυθιστόρηµα, συγκεντρωµένοι οι ήρωες γύρω από τον µπρούτζινο Βούδα, 

προφέρουνε το ξόρκι της µάγισσας µε το τιγρέ στριγκάκι και βλέπουνε το άγαλµα 

σταδιακά να λάµπει όλο και πιο πολύ, µέχρι που ο µπρούτζος έγινε χρυσάφι και δύο 

γυαλιστερά σµαράγδια πήρανε την θέση των µατιών. Μόλις ο Φίλιππος άνοιξε την 

θυρίδα στο ταχυδροµείο, βρήκε ένα ογκώδες βιβλίο µε σκληρό εξώφυλλο και ένα 

δράκο σκαλισµένο πάνω του. Μέσα στο βιβλίο είδε τυπωµένα τα µυθιστορήµατα που 

είχε γράψει, ακόµη και αυτό το τρίτο που πρόλαβε να ολοκληρώσει λίγες µέρες πριν. 

Την ίδια στιγµή εµφανίστηκαν οι συνάδελφοι του, κρατώντας όλοι από ένα αντίτυπο. 

Τον αγκάλιασαν και του ευχήθηκαν χρόνια πολλά. Μαζί τους και ο µπάρµπα-

Λεωνίδας, που ήτανε θείος µιας συναδέλφου. Μαζί και ο τυπογράφος –αδελφός 

άλλου συνάδελφου- που δούλεψε πυρετωδώς για να ετοιµάσει τα αντίτυπα µέσα σε 

δύο µέρες. Μαζί και η Φιλιππινέζα, που καθάριζε το σπίτι και ενός άλλου 

συναδέλφου δίχως να το γνωρίζει ο Φίλιππος. Πρώτα της εξήγησε το σχέδιο και στην 

συνέχεια της ανέθετε να κλέβει κάθε εβδοµάδα το ενηµερωµένο αρχείο του 

µυθιστορήµατος. Είχε σπουδάσει η φουκαριάρα στην Μανίλα υπολογιστές, αλλά 

στην Αθήνα εργαζότανε σαν καθαρίστρια. 

Ο Φίλιππος ξεφύλλισε τις σελίδες µε δακρυσµένα µάτια και οι αργοναύτες γύρω του 

χαµογέλασαν ευτυχισµένοι. 
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