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Γέρασε η ξηρασία, αργοπεθαίνει. Είναι ζωή. Δεν 
είναι  θάνατος. Ό,τι γεννιέται είναι ζωή. Ό,τι 
πεθαίνει δεν είναι θάνατος. 
 
Όχι, δε θα πάρω άλλη αγορά. Μου φτάνουν τόσοι 
αιώνες. Έρχοµαι από δρόµο µακρύ. Θα πάω πίσω, 
ίσαµε την πηγή. Εκεί απ’ όπου ξεκίνησα για να 
ξανάρθω. Εγώ το σύννεφο, εγώ και η βροχή. Εγώ 
το χώµα, το νερό. 
 

 
     «Περπατώ αργά, διστακτικά. Κεφάλι σκυφτό, ώµοι κατεβασµένοι. Φτάνω στη στροφή του 
δρόµου. Η πινακίδα του δείχνει σταθερά την επικίνδυνη ζώνη. Το βήµα µου γίνεται ακόµα πιο 
αργό, ακόµα πιο διστακτικό.  
    Βρέχει πάλι απόψε, όπως κάθε φορά. Με ραπίζουν τα βλέµµατα της βροχής. Αδιάκριτα, 
επιτιµητικά, απειλητικά ξεπηδούν µέσα από γρίλιες παραθύρων, από κατεβασµένα στορ ή από 
τα µάτια των περαστικών. Ανοίγω την οµπρέλα µου. Έχει τα χρώµατα της αγωνίας, τη σκιά του 
φόβου, τη δειλία της ντροπής. 
   Παίρνω µια βαθιά ανάσα κι επιταχύνω αποφασιστικά το βήµα µου. Χώνοµαι στο σπίτι του 
πατέρα όσο πιο κρυφά µπορώ. Επιτέλους ανακουφίζοµαι. 
Αφήνω την οµπρέλα µου στην άκρη. Έχω λίγο καιρό µέχρι να ξαναβγώ από το σπίτι. Τώρα θα 
αφεθώ στη µαγεία της µυστικής µας συνάντησης. Έξω ο κόσµος ξένος, άφιλος. Εµείς δύο σε 
ένα.  
   Γύρισες, πατέρα. Σ’ είδα στον ύπνο µου χθες τα ξηµερώµατα. Φιγούρα ψηλόλιγνη, απόκοσµη,  
ρευστή. Πάντα µια τρυφερή απόκλιση. Μια ανορθογραφία που ξαφνιάζει. Ήσουν στο σπίτι µας. 
Γύρισες λοιπόν. Μ’ άλλο πρόσωπο. Μ’ άλλα ρούχα. Ήρθες ξανά. Ποτέ δεν έφυγες. Μου 
’στειλες µ’ άσπρο περιστέρι το µυστικό κλειδί. Το έλαβα. Το πήρα. Σ’ ευχαριστώ. Μη φοβάσαι. 
Δε θα φύγω λαβωµένη στις πεδιάδες της Ευρώπης, στις αχανείς εκτάσεις της Αµερικής. Θα 
µείνω. Όλα από την αρχή. Ξανά. Θα ξεκλειδώσω. Θα ξεκλειδώσω κι ύστερα θα φύγω. Ήρθα 
για να φύγω, πατέρα. Θ’ αντέξω. Μη φοβάσαι. Ακόµα και την ταπείνωση θ’ αντέξω. Γιατί 
τώρα η ταπείνωση στάζει “ία και συλλαβές από χαµένες λέξεις”…».  
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Είναι η µετουσίωση που απαιτεί τις επιστροφές της. Την αναπαράστασή της. 
Μήπως άλλωστε αυτά δεν είναι το χώµα που πατάς; Από κει δεν ξεκινάς το παρθενικό σου 
ταξίδι για ν’ ανοιχτείς στην περιπέτεια της γραφής; 
 
Μια ιδιαίτερη σχέση πατέρα και κόρης σε πεζό και έµµετρο λόγο, που απλώνει έξω από τα 
όρια του «ιδιωτικού» και γίνεται ανοιχτή, ευρύχωρη, περιεκτική... 
 
 
Η Ελένη Στεφανοπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα, σπούδασε Νοµικά στην Αθήνα και 
εργάζεται ως δικηγόρος. Τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη γλώσσα. 
Συνεργάστηκε µε τη διαδικτυακή πύλη για τη γλώσσα «Άσπρη Λέξη» ως µέλος της 
λεξικογραφικής οµάδας. Επιπλέον ήταν µέλος της συντακτικής οµάδας του βιβλίου της 
Άννας Ιορδανίδου, Συνηθισµένες Γλωσσικές Απορίες, που κυκλοφόρησε το 2009 από τις 
εκδόσεις «Άσπρη Λέξη». Επίσης στον ιστότοπο critique.gr έχουν κατά καιρούς φιλοξενηθεί 
κριτικές της για λογοτεχνικά βιβλία και ένα δοκίµιο πάνω στο βιβλίο του Jean Laplanche, Ο 
Χέλντερλιν και το ζήτηµα του πατέρα. Το Χαίρε πέτρα είναι το πρώτο της βιβλίο. 

 

 

 

 

 

 


