
Ο Ναός

Το βήμα του ήταν γρήγορο και κοφτό. Κάτι τον βασάνιζε. Δεν ανησυχούσε για  
τον προορισμό του, φοβόταν όμως  καθώς ένιωθε πως εκείνη η περίεργη  
λάμψη που χρόνια τώρα τον οδηγούσε, τον είχε εγκαταλείψει. Σαν να είχε  
κρυφτεί κάπου βαθιά μέσα του, λες και ο ίδιος να μην ήταν σίγουρος για αυτό  
που αναζητούσε.
Κι όμως το είχε δει.
Λίγες μέρες πριν αντίκρισε το «βιβλίο» στην βιτρίνα του καταστήματος. Ήταν  
εκείνο το βιβλίο που το εξώφυλλό του απεικόνιζε τον ίδιο το Ναό. Στεκόταν  
εκεί σε μια γωνία επιβλητικό, απόμακρο και σαν μαγνήτης εγκλώβιζε ολότελα  
το βλέμμα του. Κοιτώντας το ένιωθε να έρχεται πιο κοντά στον ίδιο του τον  
εαυτό, πιο κοντά σ’ αυτό που κάπου μέσα του τον πρόσεχε, τον φύλαγε και  
τον αποκοίμιζε τα βράδια, ταξιδεύοντάς τον σε μακρινές σκέψεις, ηλιόλουστες.  
Πλησίασε πιο κοντά όταν ένιωσε το γυαλί ψυχρό σαν σύνορο, λίγα χιλιοστά  
μπροστά του. Άγγιξε την βιτρίνα με το χέρι του και μ’ ένα ξεφύσημα 
παράπονου άφησε το στίγμα του πάνω στο γυαλί σαν θολό συννεφάκι.
 «Συγνώμη κύριε, μην ακουμπάτε την βιτρίνα! »
       

♦

Συνέχισε το δρόμο του πιο σίγουρος τώρα. Στρίβοντας στη γωνία αντίκρισε το  
«Ναό», επιβλητικό, πελώριο και μια περίεργη έλξη τον έκανε να ξεχάσει για  
λίγα δευτερόλεπτα το σκοπό αυτής της περίεργης βόλτας του. Τότε θυμήθηκε  
όλες εκείνες τις μέρες που έκοβε κύκλους γύρω από αυτό το θεϊκό κτήριο  
νιώθοντας όλο και πιο κοντά του, κατανοώντας σχεδόν αδικαιολόγητα την  
αδυναμία του και την περίπτωση να μην καταφέρει ποτέ να εισέλθει στον άγιο  
τούτο χώρο.
 



Από πολύ μικρός λάτρευε τις βόλτες. Του άρεσε να περπατάει ώρες  στο  
λοφάκι ανατολικά του χωριού από όπου μπορούσε να αγναντέψει κανείς όλη  
την περιοχή μέχρι την παραλία και μετά ξανά πίσω. Περισσότερο όμως τον  
μάγευαν οι εσωτερικές βόλτες. Ώρες ολόκληρες είχε αφιερώσει ψάχνοντας  
μέσα του, σαν να προσπαθούσε να γνωρίσει τον εαυτό του. Πολλές φορές  
ένιωθε να συνομιλεί με μια φωνή οικεία, που πήγαζε από τα κατάβαθα της  
ψυχής του κι ενώ στην αρχή αυτό το φαινόμενο τον τρόμαζε, με τον καιρό  
έμαθε να ζει μαζί του. Το επιδίωκε όλο και πιο συχνά, το επιζητούσε διαρκώς.  
Ήταν ένας διάλογος κατανόησης, γαλήνης και δύναμης. Δεν ήταν σίγουρος για  
το πού μπορούσε να τον οδηγήσει αυτό αλλά ήταν κάτι που τον γέμιζε και  
έκανε τις βόλτες του να φαίνονται αιώνιες. Έπειτα άρχισε να πιστεύει ότι ο  
εκστασιασμός του, στην όψη και μόνο του «Ναού», ήταν μια αίσθηση η οποία  
πήγαζε από τα νοήματα του εσωτερικού του συνομιλητή. Με τη βοήθεια αυτής  
της αξιοθαύμαστης δύναμης κατάφερνε να ταξιδεύει σαν αύρα μέσα από τα  
βλέμματα των ανθρώπων και διέκρινε τη χαρά και τη λάμψη στα πρόσωπα  
των δημιουργών αυτού του εξαγνισμένου έργου. Κατανοούσε ότι εκείνα τα  
πρόσωπα του παρελθόντος  είχαν φανταστεί και είχαν πλησιάσει σκέψεις που  
και ο ίδιος ακολουθούσε, αλλά δεν είχαν καταφέρει να μετατρέψουν τον αρχικό  
τους φόβο σε κάτι πιο δυναμικό, σε λάμψη…κι έτσι απλώς ένιωθαν έναν  
ανεξήγητο σεβασμό απέναντι σε κάτι αδιανόητο…
 Όμως οι ευχάριστες τούτες σκέψεις έσβηναν δια μαγείας και στο μυαλό του  
έρχονταν τώρα οι εικόνες εκείνες που τον είχαν πληγώσει όσο ποτέ άλλοτε.
 Πριν δυο μέρες ήτανε όταν πρωτοπήρε την απόφαση να επισκεφτεί το  
«Ναό». Το σκεφτόταν χρόνια ολόκληρα όμως δεν τολμούσε να πλησιάσει ένα  
χώρο ασφυκτικά γεμάτο με ανθρώπους. Ήταν ντροπαλός από τη φύση του,  
σχεδόν μοναχικός. Η οποιαδήποτε ανταλλαγή ενός απλού χαιρετισμού με  
κάποιον συγχωριανό του, αρκούσε για να τον θυμίσει το πόσο αντικοινωνικό  
άτομο ήταν. Ή μήπως όχι;
Η εσωτερική φωνή τον είχε πείσει. Δεν ήταν αντικοινωνικός, όχι δεν ήταν αυτό.  
Ίσως απλώς δεν έτυχε να γνωρίσει «κατάλληλα» και «οικεία» προς αυτόν  
άτομα. Αυτές ήταν οι λέξεις που είχαν κατακλύσει τον τελευταίο χρόνο το  
μυαλό του κι έτσι εύρισκε το κουράγιο να προσπαθεί να γνωρίσει τέτοια  
«ταιριαστά» άτομα. Τότε ήταν που άρχισε όλο και πιο συχνά να πηγαίνει στην  
καφετερία της γειτονιάς του, όπου αντάλλαζε πού και πού καμιά κουβέντα με  
παλιούς συμμαθητές του. Μια φορά μάλιστα τον είχαν πείσει να βγουν παρέα  
το βράδυ σε κάποιο κλαμπ λίγο έξω απ’ το χωριό, αλλά… δεν ήθελε να  
θυμάται εκείνο το βράδυ.

♦

Είχε μαζέψει όλο το περίσσιο του θάρρος με αυτές τις πρωτόγνωρες γι’ αυτόν  
συναναστροφές, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί το «Ναό». Ήταν Κυριακή και  
ένα γεμάτο φεγγάρι που είχε κάνει από νωρίς την εμφάνισή του,  
συναγωνιζόταν τον ήλιο, λες και ήθελε να κλέψει κάτι από τη λάμψη του. Όλα  
προοιώνιζαν τη σημαντικότητα εκείνης της μέρας και ο ίδιος το είχε καταλάβει  
αυτό. Στο δρόμο του ήρθαν στο μυαλό όλες οι σκέψεις του και οι συνομιλίες με  
κείνη την περίεργη εσωτερική φωνή, που τον οδηγούσε τώρα στο «Ναό». 
Ένα πλατύ χαμόγελο σχηματίστηκε στο πρόσωπό του μόλις τον αντίκρισε και  
δεν έδωσε για πρώτη φορά καθόλου σημασία στον κόσμο, που  
συνωστισμένος προσπαθούσε να πλησιάσει στην είσοδο. Χωρίς να το  



καταλάβει, είχε γίνει ένα με το πλήθος και δεν τον απασχολούσε καθόλου που  
κάποιοι τον προσπερνούσαν κλέβοντάς του τη σειρά, καθώς αποσβολωμένος  
κοιτούσε ψηλά την κορυφή του κτιρίου με φόντο τον καταγάλανο και απέραντο  
ουρανό.
Τώρα άρχισε να κοιτάει την πόρτα, μια τεράστια ξύλινη πόρτα σκαλισμένη με  
ένα σωρό εικόνες. Συγκέντρωσε το βλέμμα του στον κόσμο όταν αντιλήφθηκε  
ότι η περίεργη αίσθηση κοσμοφοβίας που τον συνόδευε χρόνια είχε  
εξαφανιστεί. Ένοιωσε δυνατός και τότε σκέφτηκε να μετρήσει με το μάτι του  
πόσα άτομα απόμεναν μπροστά του μέχρι να ’ρθει κι η σειρά του να μπει στο  
«Ναό».
 Δέκα περίπου…  η χαρά του είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της…  πιο λίγα… 
ήταν αλήθεια, οι άνθρωποι δεν τον φόβιζαν πια… έξι άτομα, έξι είχαν μείνει… 
άρχισε να προγραμματίζει  το μετά. Θα γίνω πιο λογικός, θα γίνω πιο  
κοινωνικός μετά από αυτήν την μέρα, σκέφτηκε… έφτασε στην είσοδο και ένα  
ευχάριστο ρίγος τον κυρίεψε καθώς ήταν έτοιμος να διαβεί το κατώφλι της  
πόρτας.
« Κύριέ μου πρέπει πρώτα κάτι να αφήσετε στην είσοδο για να εισέλθετε».  
Κάποιος άγνωστος τον μιλούσε ενώ τον εμπόδιζε παράλληλα  να περάσει.
 Περίεργα συναισθήματα άρχισαν να τον κυκλώνουν. Ήταν τόσα πολλά τα  
εξωτερικά ερεθίσματα και αδυνατούσε να τα συνδέσει ώστε να δώσει πρώτα  
μια λογική απάντηση στον εαυτό του για το τι συμβαίνει. 
« Κάτι;… Τι κάτι;» απάντησε ζαλισμένος και έτοιμος σχεδόν να τραπεί σε φυγή  
.

●

Το βήμα του ήταν γρήγορο και κοφτό. Κάτι τον βασάνιζε. Δεν ανησυχούσε για  
τον προορισμό του, φοβόταν όμως καθώς ένοιωθε πως η περίεργη εκείνη  
λάμψη που χρόνια τώρα τον ακολουθούσε, τον είχε φωτίσει πλέον για τα  
καλά. Σαν να πήγαζε από κάπου βαθιά μέσα του κι έτσι συνέχιζε  σίγουρος.
Αυτή την φορά όλα ήτανε σχεδιασμένα μέχρι και την τελευταία τους  
λεπτομέρεια και προπάντων σχεδιασμένα από τον ίδιο. Ποτέ παλαιότερα δεν  
είχε αντιληφθεί ότι μόνο ένα ανατρεπτικό κόλπο θα μπορούσε να τον λυτρώσει  
από όλες του τις ανησυχίες και τις υπεκφυγές. Όχι λοιπόν δεν ήταν  
αντικοινωνικός, απλώς υποσυνείδητα είχε αρνηθεί όλα όσα του χάριζε η  
παρούσα «αγγελική» κοινωνία, ή σχεδόν όλα…  

Δίδυμος Ρόρος (2004)



Έτος… «Διαχειριστή»

Σύμπαν…κάπου στα ανατολικά του, όταν κοιτάς από τον αστερισμό του  
σκορπιού, το ηλιακό σύστημα…περιστρεφόμενο με άξονα το φως. Κοντά  
στο φως, ο τρίτος πλανήτης, η γη. Στη γη έτος 2006, οι πρόποδες του  
εικοστού αιώνα, η άνθιση της «εποχής του διαχειριστή». Μια εποχή η  
οποία σχεδιάστηκε χρόνια αλλά τελικά επιτεύχθηκε με την συναίνεση  
όλου του κόσμου ( του περισσότερου τουλάχιστον), ως η μόνη  λύση στο  
γενικότερο αίτημα για μη συμμετοχή, για αποποίηση ευθυνών, για… 
λούφα. Αλλά ας τα πάρουμε όλα από την αρχή…
Ήταν κάποτε η «εποχή του ανθρώπου», πολύ μετά την εποχή των  
δεινοσαύρων, αργότερα από τον καιρό των παγετώνων και αφού άρχισε  
να ξεπερνιέται η εποχή του κανιβαλισμού. Αυτή η εποχή χαρακτηριζόταν  
από τις πρώτες σκέψεις για μια οργανωμένη κοινωνία, μία κοινωνία  
ανθρώπων η οποία θα εξελίσσεται με βάση τις βουλήσεις και τις  
επιδιώξεις των μελών της. Πρόσταγμα της εποχής ήταν η συμμετοχή και  
η ενασχόληση με τα κοινά. Ήταν ο καιρός όπου το φρόνημα της  
συνδιαμόρφωσης έτεινε να επικρατήσει και να θεωρηθεί ως βασική αρχή  
για την ανθρώπινη προοπτική. Έτσι παρατηρούνταν κοινότητες η  
διοίκηση και η οργάνωση των οποίων βασιζόταν στη συμμετοχή όλων  
των πολιτών, με κορυφαία μάλιστα ατίμωση την αποπομπή για όσους  
δεν ήθελαν, βαριόντανε ή είχαν καλύτερα πράγματα να κάνουν… από το  
να ασχοληθούν με όσα τους αφορούν  [άγνωστο το γιατί, από πολύ  
νωρίς δύο ισχυρές «μειοψηφίες» είχαν καταφέρει να αντιταχθούν και να  
απέχουν από ολόκληρο αυτό το σύστημα - αυτοί ήταν οι δούλοι και οι  
γυναίκες. Έγκυροι και έντιμοι διαχρονολόγοι υποστηρίζουν ότι αυτές οι  
δύο αναρχικές για την εποχή τάσεις μάλλον είχαν προβλέψει από νωρίς  
την αποτυχία του όλου εγχειρήματος].
Η επόμενη ώρα (μιλάμε για συμπαντική ώρα-αρκετές εκατοντάδες γήινα  
χρόνια) ήταν η ώρα μηδέν. Όλες οι γυναίκες είχαν εξαναγκαστεί να  
«συμμετέχουν» και οι δούλοι απαλλοτριώθηκαν, έμαθαν να διεκδικούν  
και να ενεργούν αυτόβουλα. Τα πάντα έδειχναν πως μια χρυσή εποχή  
ανέτειλε, τώρα πια η εξέλιξη του είδους θα εξαρτιόταν από τη  
συνδιαμόρφωση όλων και έτσι η οποιαδήποτε «κατάληξη» της  
ανθρωπότητας θα ήταν αναπόσπαστο αποτέλεσμα των βουλήσεων των 
μελών της [κάτι που πρωτοορίστηκε ως «δίκαιο» από τους έγκυρους και  
έντιμους διαχρονολόγους].
Όμως εκείνη η ώρα ( η ώρα μηδέν) έμελλε να σταθεί τροχοπέδη και  
προάγγελος της μετέπειτα εποχής, αυτής του «διαχειριστή». Έντονες  
ριζοσπαστικές τάσεις, ασυντόνιστα και σε διαφορετικά χρονικά  
δευτερόλεπτα (έτη για τον γήινο χρόνο), άρχισαν να αναπτύσσονται σε  
ολόκληρο τον πλανήτη. Με κύριο αίτημα το καλοδουλεμένο, συγκινητικό  
και επαναστατικό δίστιχο «όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να  
ξημερώσει», προσηλυτίζονταν κόσμος υπέρ της «μη συμμετοχής», προς  
μία διαφορετική αντίληψη για την πιθανή εξέλιξη της ανθρωπότητας.  
Βέβαια τα αίτια αυτής της λαϊκής επανάστασης ήταν πιο βαθιά και  
περίπλοκα. Η εποχή της συμμετοχής είχε κουράσει και εξαντλήσει πολύ  
κόσμο. Αμέτρητοι ήταν αυτοί που (μέσω της συμμετοχής) είχαν στερηθεί  



την αποποίηση ευθυνών (που τόσο πολύ λάτρευαν) και άλλοι τόσοι αυτοί  
που πραγματικά σιχαίνονταν την συναναστροφή με άλλους ανθρώπους.  
Οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από αυτήν την κατάσταση ήταν οι  
ορκισμένοι δούλοι (στην ψυχή και στο σώμα), οι οποίοι ανέμεναν  
υπομονετικά όλα αυτά τα χρόνια την κατάλληλη στιγμή, για να  
επανέρθουν δριμύτεροι στις πολυπόθητες αρχικές τους θέσεις. Αυτοί  
ήταν που με μία περίτεχνη κίνηση κατάφεραν όχι μόνο να αναδείξουν τις  
θέσεις τους, αλλά να πείσουν τον περισσότερο κόσμο για την ορθότητα  
της επιλογής τους. Δεν έκαναν τίποτα… παρά μόνο εξέλεξαν έναν  
αντιπρόσωπο, ο οποίος από εκείνη την στιγμή θα ήταν ο μόνος αρμόδιος  
επί όλων των θεμάτων  (μάλιστα για να αποδεχθεί αυτήν την θέση το  
συγκεκριμένο άτομο, το οποίο συν τοις άλλοις ήταν από τους  
φανατικότερους πολέμιους της συμμετοχής, συντάχθηκε ένα  
πρωτόκολλο «άφεσης αμαρτιών» για όλα τα λάθη που έμελλε αυτός να  
κάνει κατά την διάρκεια των μελλοντικών ενεργειών του – το όνομα αυτού  
ήταν Πολύτιμος Διαχειριστής).
Έτσι η εποχή που ακολούθησε πήρε το όνομά του προς τιμή της νέας  
αυτής διαχειριστικής κατάστασης που πρώτος αυτός δημιούργησε [αξίζει  
εδώ να αναφερθεί ότι οι έγκυροι και έντιμοι διαχρονολόγοι αδυνατούν  
ακόμη και σήμερα να καταλήξουν στο αν η λέξη διαχειριστής υπήρξε  
πριν την ανάδειξη του κ. Πολύτιμου Διαχειριστή ή αν αυτή  
δημιουργήθηκε βάσει του ονόματός του]. Με τον καιρό συστάθηκαν  
αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι για όλα τα θέματα, πολιτικοί (ως  
αντιπρόσωποι του κόσμου για την χάραξη της πορείας της κάθε  
πολιτείας), θρησκευτικοί (ως εκπρόσωποι – ενδιάμεσοι μεταξύ των  
ανθρώπων και των θεών), πατέρες (ως αρχηγοί της κάθε οικογένειας),  
διαχειριστές πολυκατοικίας, διαχειριστές τροφής και διασκέδασης,  
διαχειριστές οξυγόνου και ημερομηνίας θανάτου κ.α. Αργότερα 
ποινικοποιήθηκε η «συμμετοχή» και έτσι σιγά σιγά οι νοσταλγοί της  
συνδιαμόρφωσης πέρασαν στην παρανομία, εκεί όπου παρέμειναν μέχρι  
τον τελικό αφανισμό τους…
Σήμερα ( το σήμερα ισχύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του σύμπαντος)  
όλα βαίνουν καλώς. Η «εποχή του διαχειριστή» έχει καταφέρει να ενώσει  
όλους τους ανθρώπους ( ή μάλλον τους περισσότερους) κάτω από μία  
γενικότερη αίσθηση λούφας και ασφάλειας, με αποτέλεσμα η εξέλιξη της  
κοινωνίας να συνεχίζεται ομαλά επιταχυνόμενα, χωρίς πολλές πολλές  
σκοτούρες, ευθύνες και αντιπαραθέσεις (οι οποίες, όπως αποδείχθηκε,  
πήγαζαν ακριβώς από την συμμετοχή και την επικοινωνία των  
ανθρώπων). Το μέλλον λοιπόν αναμένεται λαμπρό και ξεκούραστο και  
αυτό που απομένει για την «τελειωτική θεοποίηση» της μη συμμετοχής  
είναι τα τελικά κείμενα για την πανσυνταγματική της καθιέρωση, τα οποία  
επεξεργάζονται και συντάσσονται στις μέρες μας [οι συντάκτες, οι  
γνωστοί πλέον έγκυροι και έντιμοι διαχρονολόγοι, τεκμηριώνουν την  
αναγκαιότητα της «μη συμμετοχής» σε αυτό που αυτοί πρωτονόμασαν  
«δίκαιο» και καταλήγουν κάπως έτσι ‟…εφόσον  το «δίκαιο» ορίστηκε  
σαν η  κατάληξη της ανθρωπότητας ως αποτέλεσμα των βουλήσεων 
των μελών της, έτσι η « μη συμμετοχή» (κρατούσα βούληση των μελών)  
είναι «δίκαιο»…’’] 

Δίδυμος Ρόρος (2006)



Ξυπνάω πάλι ιδρωμένος
αλλά δεν ανοίγω τα μάτια μου.

Είμαι ο πολλαπλασιασμός του ταραγμένου επί του σοκαρισμένου.

Νοιώθω τον χαρακτήρα μου γυμνό,
έρμαιο στη βορά της ανυπαρξίας.

Ζω ή δε ζω;

Το σώμα μου μουδιασμένο και απροσδιόριστο.
Η αίσθηση του περιγράμματος μου ¼ πιο κει απ’ το πραγματικό.

Το μυαλό τσιγαρισμένο να χτυπάει σαν καρδιά.
Η καρδιά πουρές… τίποτε άλλο.

Το στομάχι καταφαγωμένο και πετρωμένο.
Τα άκρα μουχλιασμένες ρίζες.

Νοιώθω βιασμένος από όλους τους πόρους του κορμιού μου.
Νοιώθω σα να πέθανα παρθένος.

Νοιώθω το μέσα/έξω μου φορεμένο ανάποδα,
ξεκοιλιασμένο, γδαρμένο και απλωμένο στον ήλιο ώρες.

Με μια βαθιά αναφιλητική ανάσα
που με πνίγει το λαιμό σαν όξινος βρόγχος

συνέρχομαι κάπως
αλλά δεν ανοίγω τα μάτια μου.

Φοβάμαι, τι θα αντικρίσω.
Τον εαυτό μου σε κοιτώνες στρατοπέδου;

Ή παρατημένο και μόνο σε ένα διπλό κρεβάτι;

Δίδυμος Ρόρος (2009)


