
Πως είναι η τιμωρία μου που δεν μπήκα στη νόρμα. Που δε βάδισα στα χνάρια του Θησέα. Κι όμως
εγώ ξέρω πως υπήρξα δυνατός.

Άλλες ώρες πάλι, βαυκαλίζομαι στην ιδέα πως αυτή είναι η τιμωρία που επιβάλλει ο Δίας και οι θεοί
στους εχθρούς τους. Τι μεγαλείο για ένα θνητό να τον εχθρεύονται οι ίδιοι οι θεοί! Μεθυστικό! Τόσο
που κάνει το βράχο να μοιάζει ιερός σκοπός!

Άλλες φορές, με παίρνει από κάτω. Βλέπω το βράχο και σκέφτομαι ότι αυτή είναι η τιμωρία, όχι για
κάτι που έκανα, αλλά για όλα αυτά που άφησα. Που δε βρήκα χρόνο να ασχοληθώ... με το παιδί μέσα
μου που θύμωσε τόσο νωρίς... με το παιδί δίπλα μου που με χρειαζόταν, αλλά εγώ άλλοτε πολεμούσα
και άλλοτε προσπαθούσα να ενταχθώ στη νόρμα. Τι τα θες, ο καθένας με το βράχο του...

Κάποιες φορές βλέπω. 

Να ανεβοκατεβαίνει ο βράχος. Να κινούνται αδιάκοπα εμπορεύματα και πληροφορίες. Χρήματα. Να
μην πέσει ο δείκτης παραγωγής. Γρήγορα, να μαζευτούν όλες οι φράουλες, γρήγορα, να πακεταρι-
στούν όλα τα προϊόντα, γρήγορα, να σερβιριστούν όλοι οι καφέδες, να παραδοθούν οι φάκελοι, γρή-
γορα, να σφουγγαριστούν όλες οι σκάλες, να χωθούν στη γη όλα τα καλώδια, γρήγορα, να εκτονωθούν
όλοι οι πελάτες. Γρήγορα...

Οι θεοί είναι καταδικασμένοι να χρειάζονται χιλιάδες σισυφικά χέρια. Και μόνο όταν έχουν όλα αυτά
τα χέρια, μπορεί ένας Θησέας να ζήσει μια ζωή που τον γεμίζει. Μπορεί ένας Πλάτωνας να μας κοιτά
και να λέει “... μα αυτοί γεννήθηκαν δούλοι”. Όταν, όμως, αυτά τα χέρια λείψουν, οι θεοί υπενθυ-
μίζουν εύκολα πως Σίσυφοι και ήρωες, φιλόσοφοι και αλάνια, όλοι θνητοί γεννιούνται και κολυμπούν
στο ίδιο βαρέλι. Πως για κάθε Σίσυφο που λείπει, η κρίση των κριτών του Άδη θα στείλει ένα Θησέα
να πάρει τη θέση του.

Και τότε συνειδητοποιώ, ότι όταν οι θεοί έχουν ανάγκη τους θνητούς, τους προστάζουν. Τους κα-
λουπώνουν. Όσους δεν καλουπώνονται, τους πνίγουν.

Αυτές οι σκέψεις γυρίζουν στο μυαλό μου κάθε μέρα. Βήμα, βήμα. Όμως, τώρα πρώτη φορά αφήνω
το βράχο μετά από χρόνια. Τσιγάρο, φωτιά και νότες. Το τραγούδι ενός τρελού που περπατά μόνος
του στον Άδη με μια λύρα στα χέρια. Δε σκέφτομαι τώρα, νιώθω. Κοιτάζω, όχι το βράχο έξω, αλλά
το βράχο μέσα. Δεν είναι που με έχουν ανάγκη... με έχουν αλλά δεν τιμωρούμαι γι’ αυτό. 

Θαρρείτε πως ετούτος ο βράχος είναι τιμωρία; Ώρες ώρες το πιστεύω κι εγώ. 

Οι θεοί με φοβούνται. Και αν συνεχίζω να κουβαλάω το βράχο, είναι γιατί πάνω-κάτω- πάνω-κάτω, ξεχνώ, και με φοβάμαι κι εγώ...

Δεν είμαι εδώ, γιατί τιμωρούμαι για κάτι. Οι θεοί πιθανότατα αγνοούν την ύπαρξή μου.
Εκεί από ψηλά, για το μόνο που νοιάζονται είναι για τη νόρμα. 

Σίσυφος. Καταδικασμένος στον Άδη να

κινεί με τα χέρια του ένα βράχο ως την κο-

ρυφή ενός βουνού, μάταια όμως, αφού

λίγο πριν φτάσει, ο βράχος κατρακυλούσε

κάτω και πάλι από την αρχή... 

Τιμωρημένος από τους θεούς για την απει-

θαρχία του και τη λαχτάρα του για ζωή. Χι-

λιάδες χρόνια αδιάκοπης δουλειάς. 

Όταν ο Ορφέας, ο καλύτερος μουσικός

που έζησε ποτέ, κατέβηκε με τη λύρα του

στον Άδη για να πάρει πίσω την Ευρυ-

δίκη, ο Σίσυφος μαγεμένος από τη

μουσική άφησε για λίγο το βράχο

και βυθίστηκε στις σκέψεις του...

η μόνη στιγμή που άραξε μέσα

σε χιλιάδες χρόνια. Για να

συνεχίσει λίγο μετά πάλι,

μέχρι και σήμερα...


