Ἀριστείδης Ἀντονάς:

Η ΑΡΑΧΝΗ

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε
χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια
μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ εὐλαβικά αὐτή τή συνήθεια. Μένω
ἀκίνητος ἐπί ὧρες, καμιά φορά μέχρι νά βραδιάσει. Ἀλλά, σήμερα, κάτι μέ
περισπᾶ. Κάτι μέ ἐνοχλεῖ ἀκριβῶς αὐτή τή στιγμή, στό μεγάλο δάκτυλο τοῦ
ἀριστεροῦ ποδιοῦ. Θά μπῆκε στήν παντόφλα μου κανένα χαλίκι. Ὅμως: χαλίκι
μές στό σπίτι! Ποῦ βρέθηκε; Βγάζω τήν παντόφλα καί τήν στρέφω ἔτσι, ὥστε
τό ἐνοχλητικό πράγμα νά πέσει. Περιμένω νά ἀκούσω "τσίκ" στό ξύλινο
πάτωμα. Κουνάω τήν παντόφλα ἀλλά μάταια· βάζω τό δεξί χέρι μέσα στήν
παντόφλα. Δέν σιχαίνομαι: ἡ παντόφλα εἶναι ὁλοκαίνουργια· τήν χάρισα στόν
ἑαυτό μου σήμερα, πού εἶναι τά γενέθλιά μου. Ἐπέστρεψα πρίν λίγο ἀπό τό
εἰδικό μαγαζί πού πουλάει νυχτικιές καί παντόφλες. Ἀμέσως ἔκανα μπάνιο,
ἔβαλα τό καθαρό μπουρνούζι καί τίς καινούργιες παντοῦφλες, προκειμένου νά
στρέψω τήν προσοχή μου πρός τόν δρόμο, ὅπως κάνω κάθε χρόνο, τήν μέρα
τῶν γενεθλίων μου. Ἐφέτος ἀποδεικνύεται ὅτι, πρίν καθήσω στήν πολυθρόνα,
πρέπει νά ἐπιλύσω τό πρόβλημα τῆς παντόφλας. Ὑπάρχει κάτι σκληρό,
ἐνσωματωμένο στό ὕφασμα ἤ, ἐν πάση περιπτώσει, ραμμένο -κατά λάθοςστό ἐσωτερικό τοῦ ὑποδήματος. Ἡ κακοτεχνία δέν μέ ἀφήνει ἀδιάφορο.
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Γυρίζω τήν παντόφλα μέσα ἔξω, σάν γάντι. Παρατηρῶ ἀπό κοντά: εἶναι ἕνα
ἀντικείμενο σέ σχῆμα μικροῦ κύβου. Πρέπει νά τό ἀφαιρέσω εἰδεμή θά μέ
πληγώσει.
Τά ραπτικά εἶναι στό ψηλότερο ράφι τῆς βιβλιοθήκης, κλεισμένα σέ εἰδικό
κουτί πού ἔχει μορφή χοντροῦ βιβλίου. Στό “ἐξώφυλλο” -ἀντί γιά τίτλογράφει: "Ραπτικά". Τό γράφει καί στήν ράχη γιά νά μήν τό χάνω. Ἀνεβαίνω
λοιπόν στό μπράτσο τῆς πολυθρόνας, πατάω στήν πλάτη της, (πού βρίσκεται
κοντά στήν βιβλιοθήκη, κάτω ἀπό τό κουτί τῶν ραπτικῶν) καί πιάνω τό
ἰδιόμορφο βιβλίο. Τό ἀνοίγω. Βγάζω ἀπό μέσα τό ψαλίδι. Μέ ἐπιμέλεια κόβω
τίς κλωστές: προσέχω νά μήν βλάψω τό ὕφασμα.
Σπρώχνω τώρα τό ἐνοχλητικό ἀντικείμενο καί κατορθώνω νά τό ἀποσπάσω.
Τό κρατάω στό χέρι. Δέν ἔχει σχῆμα κύβου ὅπως νόμιζα· ἔκανα λάθος. Εἶναι
ὀκτάεδρο καί σέ κάθε πλευρά του εἶναι γραμμένος ἕνας ἀριθμός: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Εἶναι ἕνα παράξενο μαῦρο ζάρι. Τό κινῶ στή χούφτα μου καί τό ρίχνω
στό πάτωμα: 7.
"Γιατί ἐπτά;", ἀναρωτιέμαι μεγαλόφωνα.
Ἡ φωνή μου ἀντηχεῖ στό ἄδειο σπίτι. Μετά ἀπό καιρό, ἀκούστηκε ἀνθρώπινη
φωνή ἐδῶ μέσα. Ἡ φωνή χάραξε τόν χρόνο· ἀντηχεῖ ἀκόμη στό μυαλό μου
σάν νά ἦταν φωνή ξένου.
"Θά μποροῦσε νά μήν ἦταν ἐπτά", σκέπτομαι, μένοντας προσηλωμένος στόν
ἀραβικό ἀριθμό.
Ὅμως εἶναι ἐπτά, ὅπως σήμερα ὁ μήνας ἔχει ἐπτά, ἀφοῦ σήμερα εἶναι τά
γενέθλιά μου.
“Εἶναι ἐπτά”, μονολογῶ μέ χαρά.
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Σηκώνομαι.
“Ἐπτά!”.
Πραγματοποιῶ ἐπτά μεγάλα βήματα στό σαλόνι. Σταματάω ἐκεῖ, πάνω στήν
ψάθα. Γιατί ὄχι; "Ἐπτά" σημαίνει "ἐπτά βήματα". Σκύβω καί κοιτάζω τήν ψάθα
στό σημεῖο πού πατάω. Μοῦ φαίνεται πώς κάτι γυαλίζει ἐκεῖ. Ὀπισθοχωρῶ:
ἀνασηκώνω τήν ψάθα.
Κάτω ἀπό τό ἔβδομο βῆμα μου βρέθηκε ἕνα δακτυλίδι. Ἕνας καθαρός
κύλιδρος ἀπό χτυπημένο ἀσήμι. Δοκιμάζω νά τό φορέσω στόν μέσο τοῦ
ἀριστεροῦ μου χεριοῦ ἀλλά δέν χωράει. Ἐξετάζω προσεκτικά τό δακτυλίδι.
Στό ἐσωτερικό του (ἄν εἶναι δυνατόν!) γράφει 777!
"Ὄχι!", μονολογῶ δυνατά.
Στρέφομαι πάλι πρός τή βιβλιοθήκη. Ἔχω χιλιάδες τόμους. Θά μετρήσω ἀπό
ἀριστερά πρός τά δεξιά, ράφι -ράφι, μέχρι τό 777. Δέν χάνω χρόνο: 774, 775,
776, 777: Ξαβιέ Ντέ Μαίστρ, Ταξίδι στό δωμάτιό μου. Τραβάω ἔξω τό βιβλίο.
Δέν εἶναι χοντρό κι ὡστόσο πίσω του ἐμφανίζεται μιά ζωντανή ἀράχνη. Ἀπορῶ
πῶς χώρεσε ἐκεῖ πίσω. Δέν μέ πειράζει, βεβαίως. Ἀντίθετα: ἀράχνη πίσω ἀπό
κείμενα τῆς βιβλιοθήκης μου! Ἐνθουσιάζομαι. Κανείς δέν ξεσκόνισε ἐκεῖ πίσω,
ἐδῶ καί καιρό. Ἀνοίγω τό βιβλίο: ἡ ἀράχνη, πού ἰσορροποῦσε στήν ράχη τοῦ
τόμου, περπατάει τώρα ἀνάμεσα στίς λέξεις. Στέκεται. Διαβάζω μπροστά της:
"Δέν εἶχα τό δικαίωμα ἐξόδου κατά βούληση". Ἴσως τό ἔντομο ξέρει ἀκριβῶς
ποῦ νά σταθεῖ, προκειμένου νά διαβάσω ἐγώ αὐτή τή φράση.
Ὕστερα ἡ ἀράχνη περπατάει πρός ἄλλη ἄκρη τοῦ βιβλίου. Γαντζώνεται ἀπό
ἐκεῖ καί πραγματοποιεῖ τό γνωστό ἅλμα τῆς ἀράχνης πού ὑποβοηθᾶται ἀπό
τήν κλωστή τῆς ἀράχνης. Κρέμεται ἀπό τήν κλωστή πού φτιάχνει, ὅσο διαρκεῖ
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ἡ πτώση. Δέν μένω ἀκίνητος. Προχωράω, μαζί μέ τό βιβλίο καί τήν
αἱωρούμενη ἀράχνη, μέχρι τήν πολυθρόνα. Ἀφήνω τήν ἀράχνη νά
προσγειωθεῖ ἐκεῖ. Τό ἔντομο κάθεται στήν πολυθρόνα, μένει ἀκίνητο·
ὑποθέτω πώς ἐπιχειρεῖ νά προσαρμοστεῖ στίς νέες συνθῆκες πού ἀντιμετωπίζει
μακριά ἀπό τή σκιά τῶν βιβλίων. Ἔχουμε ἀνταλλάξει θέσεις: ἐγώ κρατάω τό
βιβλίο, ἡ ἀράχνη κάθεται στήν πολυθρόνα. Ἀνάμεσα στόν ἀντίχειρα καί τόν
δείκτη τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ κρατάω τό δακτυλίδι.

Τό κουδούνι χτυπάει. Ὀπισθοχωρῶ, ἀνοίγω τήν πόρτα μέ τόν ἀγκώνα, χωρίς
νά ἀποσπάσω τήν προσοχή μου ἀπό τήν ἀράχνη. Μέ τήν ἄκρη τοῦ ματιοῦ,
βλέπω πρασινάδες στήν πόρτα· μιά ἀνθοδέσμη, νομίζω. Κάποιος στέλνει
εὐχές; Ὄχι, πίσω ἀπ' τό μπουκέτο εἶναι ἐκείνη, μετά ἀπό τόσα χρόνια! Δέν
στρέφομαι, ὡστόσο, πρός τό μέρος της. Καλύτερα νά μείνω προσηλωμένος
στήν ἀράχνη. Δέν ξέρω, ἄλλωστε, πῶς νά φερθῶ. Τό ἔντομο κατεβαίνει στό
πάτωμα καί χάνεται πίσω ἀπ' τήν κουρτίνα.
-Τί συμβαίνει; ρωτάει ἐκείνη. Χαμογελάει ἐλαφρά καί ἀκουμπάει τά φυτά στό
τραπέζι.
-Τίποτε. Ἴσως τίποτε ἰδιαίτερο.
-Γιατί κρατᾶς στό χέρι τό βιβλίο; Διάβαζες; Καί στό ἄλλο χέρι; Τί εἶναι; Ἕνα
δακτυλίδι;
-Ἕνα δακτυλίδι!
-Τί;
-Ὄχι ὁποιοδήποτε. Δέν θυμᾶσαι;
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Τείνω τό κόσμημα πρός τό μέρος της. Παίρνω τό χέρι της καί γλιστράω τό
δακτυλίδι στόν ἀντίχειρα. Ἐφαρμόζει τέλεια. Ἀναμενόμενο: σάν νά τήν
περίμενα, ἐπί χρόνια, μέ τό δικό της δακτυλίδι στό χέρι. Αὐτό θά μποροῦσε νά
τήν συγκινήσει.
-Θά σέ ρωτήσω κάτι, λέω.
-Τί;
-Κάτι σχετικό μέ τήν ἀράχνη.
-Τήν ἀράχνη πού φτιάχνει ἱστούς;
-Ξέρεις καμιάν ἄλλη;
-Ξέρω καί τό φυτό πού λέγεται "ἀράχνη". Βγαίνει στίς σκιές ἀνάμεσα στά
πλατάνια. Ἐκεῖ πού ἔχει πολύ νερό.
-Φυτό "ἀράχνη";
-Τό θυμᾶσαι: ἕνα εἶδος φτέρης. Τά φύλλα του εἶναι λεπτά καί μοιάζουν μέ
ἱστό, ἄν τά δεῖ λοξά ὁ ἥλιος. Σπάνια ὅμως τά ἀκουμπάει τό φῶς· γιατί τό φυτό
"ἀράχνη" ζεῖ στή σκιά, στό σκοτάδι.
- Σωστά. Πές μου τώρα τί συμβαίνει: πές μου πῶς βρέθηκε τό ἔντομο
"ἀράχνη" πίσω ἀπό ἕνα βιβλίο γιά τό δωμάτιό μου, ὅπου εἶμαι κλεισμένος ὅπως πάντα- τήν ἡμέρα τῶν γενεθλίων μου;
-Δέν ξέρεις;
-Τό μυαλό μου σκοτίστηκε, ὅπως τό φυτό "ἀράχνη" εἶναι σκοτισμένο κάτω
ἀπό τά πλατάνια. Σκοτίστηκε ἀπό τή στιγμή πού βρῆκα τό παράξενο ζάρι,
ραμμένο στήν παντόφλα μου.
-Σέ ποιά παντόφλα σου;
-Στήν ἀριστερή.
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- Ναί. Ζάρι;
-Βρῆκα τό ὀκτάεδρο ἐκεῖνο ζάρι. Μοιάζει μέ διπλή πυραμίδα. Οἱ ἕδρες του
εἶναι ἀριθμημένες ἀπό τό 1 μέχρι τό 8.
-Καί μετά;
-Ἔρριξα μιά ζαριά: ἔφερα ἐπτά. Ἔκανα ἐπτά βήματα καί βρῆκα τό δακτυλίδι.
-Καί κράτησες στό χέρι τό δακτυλίδι. Μόλις τό εἶχες βρεῖ.
-Ναί. Ἔγραφε πάνω 777. Μέτρησα 777 βιβλία στή βιβλιοθήκη. Τό 777ο ἦταν
τό Ταξίδι στό Δωμάτιό μου. Θυμᾶσαι τό κείμενο;
-Φυσικά. Εὐχάριστη περιήγηση στόν τόπο τοῦ ἐγκλεισμοῦ.
-Πίσω του βρῆκα μιάν ἀράχνη.
-Ἡ ἀράχνη ταιριάζει μέ τό συγκεκριμένο κείμενο. Καί μετά;
-Χτύπησε τό κουδούνι· παρουσιάστηκες ἐσύ. Σοῦ ἔβαλα τό δακτυλίδι καί τό
φορᾶς.
-Θά τό κρατήσω, ἄν ἐπιτρέπεις.
-Κράτα το. Ἔχασα ὅμως τό ἔντομο. Μοῦ μίλησες γιά τό φυτό "ἀράχνη" καί γιά
τό σκοτάδι. Ἄφησες στό τραπέζι τίς πρασινάδες κι οὔτε πού φαίνονται στό
σκοτεινό σαλόνι. Σημείωσε: μαῦρο ζάρι μέσα στήν παντόφλα, δακτυλίδι κάτω

ἀπό τήν ψάθα, ἀράχνη πίσω ἀπό τό βιβλίο, φυτό "ἀράχνη" στήν σκιά,
ἀνθοδέσμη στό σκοτάδι. Ὅλα κρυμμένα καί μαῦρα τήν μέρα τῶν γενεθλίων
μου, πού ἤθελα νά κοιτάξω πρός τό φῶς· πρός τό δρόμο.
Ἐκείνη σπρώχνει τήν δεύτερη πολυθρόνα καί τήν τοποθετεῖ δίπλα στή δική
μου, πρός τό παράθυρο.
-Θά κοιτάξουμε μαζί πρός τά ἔξω, ἄν θέλεις. Πρέπει ὅμως πρῶτα νά σοῦ πῶ
ποιός ἔρραψε τό ὀκτάεδρο ζάρι στήν παντόφλα.
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Κάνει μιά στροφή πρός τόν τοῖχο, τρία βήματα πρός τά ἐκεῖ, ὕστερα νέα
στροφή πρός τό μέρος μου.
-Ποιός νομίζεις; Ἐγώ. Ἤξερα πώς θά ἀγόραζες αὐτές τίς παντόφλες. Φέτος
ἦταν ἡ χρονιά τῆς παντόφλας. Ἤξερα πώς θά ἀναζητοῦσες παντόφλες. Θά τίς
ἔπαιρνες ἀπό τό πιό κοντινό μαγαζί. Σίγουρα λευκές. Σίγουρα ἀπό τά σχέδια
πού ὑπῆρχαν στή βιτρίνα. Ἀσφαλῶς αὐτές ἐδῶ -ποιές ἄλλες;- μέ τά ρομβοειδή
ραψίματα πού προτιμᾶς. Μπῆκα στό μαγαζί, πῆρα τό μόνο ζευγάρι πού ἦταν
στό νούμερό σου. Ἐνσωμάτωσα τό μαῦρο ζάρι στήν ἀριστερή παντόφλα. Ὄχι
ὅποιοδήποτε ὀκτάεδρο ζάρι: προσάρμοσα μέσα ἕνα κομμάτι μολύβι ὥστε νά
δείξει 7 ὅταν τό ρίξεις.
-Γιατί 7 ὅμως;
-Ἐπτά! Ἡ μέρα τῶν γενεθλίων σου.
-Κι ὕστερα;
-Σκέφτηκα ὅτι θά καθόσουν, ὅπως κάθε χρόνο, στήν πολυθρόνα γιά νά
κοιτάξεις ἔξω ἀπ'τό παράθυρο. Ὑπέθεσα πώς, ἄν ἔβλεπες τόν ἀριθμό "7" θά
ἐπιχειροῦσες νά τόν περπατήσεις, ἐφόσον θά εἶχες μόλις ἀποκαταστήσει τήν
ἐλαττωματική παντόφλα. Μπῆκα στό σπίτι τή νύχτα καί ἄφησα τό δακτυλίδι
κάτω ἀπό τό ἔβδομο βῆμα πού ὑπέθεσα ὅτι θά ἔκανες. Διάλεξα αὐτό τό
δακτυλίδι ἐπειδή ἔγραφε 777.
-Γιατί;
-Θά σέ ξένιζε ἡ ἐπανεμφάνιση τοῦ 7. Θά σέ κινητοποιοῦσε. Θυμόμουν πῶς
τακτοποιεῖς τή βιβλιοθήκη σου: ἔτσι, ὥστε τό 1984 τοῦ Ὄργουελ νά εἶναι
πάντοτε τό 1984ο βιβλίο. Μέτρησα μέχρι τό 1984 γιά νά καταλάβω πῶς
μετρᾶς. Μετακίνησα ἔπειτα τό "Ταξίδι στό δωμάτιό μου" στό 777.
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Δυσκολεύτηκα ἀλλά κατάφερα νά "φυτέψω" πίσω ἀπό τό βιβλίο τήν κατοικία
μιᾶς ἀράχνης. Ἤξερα πώς ἡ εἰκόνα της πίσω ἀπό ἕνα βιβλίο θά σέ ἐνθουσίαζε.
Ἀκόμη περισσότερο, τό βιβλίο ὑπ' ἀριθμόν 777: ταυτόχρονα κείμενο γιά τόν
ἐγκλεισμό καί σφραγίδα σέ δικό μου δακτυλίδι.
Ὑπολόγισα τόν χρόνο τῶν ἀντιδρασεών σου στίς ἐντυπώσεις πού εἶχα
σκηνοθετήσει καί χτύπησα τό κουδούνι. Οἱ πρασινάδες πού σοῦ ἔφερα εἶναι
ἀπό τό φυτό "ἀράχνη". Σοῦ θύμισα τήν ὕπαρξη τοῦ φυτοῦ. Θυμήθηκες τή
σκιά ἀπ' τά πλατάνια καί τό νερό πού ἔτρεχε στό μέρος πού σέ φίλησα".
Μένω γιά λίγο σιωπηλός. Ἐκείνη χαμογελάει.
-Μέ γνωρίζεις καλά, λέω καί τήν ἀγκαλιάζω. Ἀλλά θυμᾶμαι ἐκεῖνο τό φυτό.
Εἶναι διαφορετικό ἀπό τίς πρασινάδες πού ἔφερες. Μοῦ φαίνεται ὅτι τό βιβλίο
ἦταν πάντοτε σέ ἐκείνη τήν θέση. Κι ἄν ξαναρίξω τό ζάρι νομίζω πώς, αὐτή
τήν φορά, δέν θά δείξει ἐπτά.
-Ἴσως εἶναι προτιμότερο νά μήν τό ξαναρίξεις.
Καθόμαστε στίς πολυθρόνες. Τήν κοιτάζω στά μάτια. Ὕστερα στρεφόμαστε
καί οἱ δύο πρός τά ἔξω. Ὄχι ὅμως γιά πολύ. Μπρός στό παράθυρο κατεβαίνει
κιόλας, κρεμασμένη ἀπ' τήν κλωστή της, ἡ ἀράχνη μου.

8

0 4 / 0 9 / 0 7 C:\Documents and Settings\aristide antonas\My Documents\E B O O K S\K

E I M E N A\L I T E R\n e t S T O R I E S\

