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Γιορτές… by night       

 
Έχει βραδιάσει για τα καλά. Οι γιορτές κι αυτές καλά κρατούν. Έχουν φτάσει στο 
αποκορύφωµά τους. Το εορταστικό κλίµα είναι διάχυτο στον αέρα και στους στολισµένους 
δρόµους, στις ολόφωτες πλατείες, στις φορτωµένες βιτρίνες, στα πρόσωπα των βιαστικών 
περαστικών που µε σβελτάδα προσπαθούν να ολοκληρώσουν τα ψώνια της τελευταίας 
στιγµής. Στα ανέµελα πρόσωπα των µικρών παιδιών που µε επιµονή τραβούν τους γονείς 
τους σε κάποια βιτρίνα µε παιχνίδια, στους καταστηµατάρχες που στέκονται στην πόρτα και 
χαιρετούν ευγενικά τους υποψήφιους πελάτες τους…. 
 
Η νυχτερινή ατµόσφαιρα, ένα µίγµα από κρύο αεράκι, επίκαιρη χαρµόσυνη µουσική, 
µυρωδιές από τα γύρω ζαχαροπλαστεία, φωνές και µουρµουρητά του πλήθους, έντονη κίνηση 
σε δρόµους και πλακόστρωτα, κόρνες των αγανακτισµένων οδηγών που ασφυκτιούν στην 
καµπίνα του αυτοκινήτου τους, ποικιλία από εκφράσεις και συναισθήµατα στο πρόσωπο του 
κάθε διαβάτη, έρχεται να ολοκληρώσει το σύνθετο σκηνικό και αυτής της όµορφης, κατά τα 
άλλα, βραδιάς. 
 
Η ώρα δεν περιµένει, βαδίζει ακάθεκτη. Και η νύχτα αποφασίζει να προχωρήσει και αυτή στις 
επόµενες προετοιµασίες της. Κλείνει τα εµπορικά καταστήµατα, µαζεύει τις εισπράξεις της 
ηµέρας, στέλνει τους περισσότερους κουρασµένους για φαγητό και ύπνο (συνήθεια άλλωστε 
των καιρών), ανοίγει σιγά σιγά τα νυχτερινά µπαρ και κάνει ατελείωτες πρόβες µπροστά στον 
καθρέπτη της για το ποιο φόρεµα τελικά θα φορέσει. Μπα… δεν κάθισε να το φιλοσοφήσει και 
πολύ απόψε. Ένα µαύρο ριχτό ηµιαποκαλυπτικό φόρεµα µε µαύρες µπότες θα είναι ό,τι 
πρέπει!!!! Εξάλλου αφήνει γυναίκες και άνδρες, νεαρούς και νεαρές και φυσικά την τρέχουσα 
µόδα να δώσουν αυτοί το δικό τους στίγµα, τη δική τους πρόταση και για αυτή την εορταστική 
σαιζόν…. 
 
∆ειλά δειλά οι πρώτοι νυχτερινοί περιηγητές βγαίνουν. Άλλοι καλοντυµένοι, άλλοι πιο χύµα. 
Αυτή τη φορά δεν κουβαλούν ψώνια  και έχουν τα χέρια τους στις τσέπες. Προχωρούν 
βιαστικά από το κρύο. Άλλοι πάλι περιµένουν όρθιοι µπροστά σε κάποια βιτρίνα. Χορεύουν 
το χορό της «κρύας ορθοστασίας» µέχρι να έρθει η παρέα τους. Περιµένουν κάποιον παλιό 
τους φίλο. Έχουν να τον δουν από τις προηγούµενες γιορτές. Μερικοί άλλοι ανυποµονούν να 
συναντήσουν την αχτύπητη τρελοπαρέα που κάποτε δεν έβαζε γλώσσα µέσα από τα αστεία 
και τα γέλια. Θα έχουν να πουν πολλά και απόψε. Είναι και κάποιοι στη γωνία που έχουν 
ραντεβουδάκι στα κρυφά… Νόµιµοι-παράνοµοι δεν έχει σηµασία. Η νύχτα δε κάνει τέτοιες 
διακρίσεις. 
 
Υπάρχουν όµως και κάποιοι που βγαίνουν µόνοι. Μάλλον θα βρουν παρέα στην πορεία…. 
Μπορεί και όχι. Θα τα πιουν µόνοι τους; Θα δείξει…Οι προσδοκίες για την αποψινή βραδιά 
είναι ποικίλες. Ο καθένας όλο και κάτι το ξεχωριστό περιµένει…. 
Πως θα βρω τα φιλαράκια σε σχέση µε πέρυσι; Θα ακούσω κανένα νέο της προκοπής; Άραγε 
θα περάσουµε καλά ή θα είναι µία από τα ίδια; Θα κάνω κάποια συναρπαστική γνωριµία 
απόψε; Γυναίκες θα αναρωτιούνται εάν θα γίνουν το επίκεντρο της προσοχής µε τα 
εντυπωσιακά τους ντυσίµατα και την αινιγµατική συµπεριφορά. Άραγε θα κατορθώσουν, µε 
τόσο φτιάξιµο, να γίνουν οι θεές της βραδιάς έστω και για λίγο; 
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Τα µαγκάκια της πόλης σπινάρουν και αυτά το καλογυαλισµένο αµάξι τους µε τη µουσική στη 
διαπασών….. φιλοδοξώντας να γίνουν οι κουρσάροι της νυχτερινής ασφάλτου ή να 
αποσπάσουν για λίγο τη µατιά κάποιας µαταιόδοξης χωριατοπούλας ή τη ζηλόφθονη 
αντίδραση κάποιου ανταγωνιστή. Στη χειρότερη περίπτωση το οργισµένο σχόλιο κάποιου 
ηλικιωµένου «Για κοίτα κατάντια η σηµερινή νεολαία….» 
Όλοι λοιπόν έχουν βγει φτιαγµένοι, η βραδιά ξεκινά ελπιδοφόρα…. Όλα για τη νύχτα!!! 
 
Η ώρα πήγε ήδη 11:45µµ. Κάποιο µπαράκι της πόλης αρχίζει να γεµίζει. Σύντοµα γίνεται το 
αδιαχώρητο. ∆εν πέφτει καρφίτσα. Θαµώνες και περαστικοί στριµώχνονται. Εκτυλίσσονται 
στιγµές απείρου κάλλους. ∆ίνονται γενναίες µάχες για την εξασφάλιση µιας προνοµιούχας 
θέσης. Μιας θέσης όπου δε θα σε σπρώχνουν, που θα µπορείς να βρίσκεσαι κοντά στην 
µπάρα για να παραγγέλνεις άνετα τα ποτά σου. Μιας θέσης που θα σου προσφέρει καλό 
οπτικό πεδίο για να κόβεις κίνηση και γενικά να µη σε ενοχλούν. 
 
Ο χώρος έχει γεµίσει ασφυκτικά. Ο ναός της νύχτας είναι έτοιµος να αρχίσει τη λειτουργία για 
τους πιστούς. Οι καπνοί, το λιβάνι της νύχτας και οι νυχτερινοί ψαλτάδες σε συνδυασµό µε το 
παιχνίδι που κάνουν τα πολύχρωµα κεριά, δηµιουργούν µια µυστηριώδη ατµόσφαιρα. Οι 
παίχτες της βραδιάς έχουν λάβει τις θέσεις τους. Κρατούν το ποτό τους. Πίνουν αργά και λίγο 
λίγο. ∆είχνουν να το απολαµβάνουν στην αρχή. Έχουν πάρει και το κατάλληλο ύφος 
αυταρέσκειας. 
 
Πέρα όµως από τη φαινοµενικά άψογη εµφάνιση που µπορεί να έχουµε αρκετοί, από τη δήθεν 
αγαλλίαση που θέλουµε να περάσουµε προς τα έξω, αν σε ανύποπτο χρόνο παρατηρήσουµε 
ο ένας τον άλλον, έστω και µέσα στο ηµίφως, ξεκινώντας ακόµη και από τον ίδιο µας τον 
εαυτό, τότε µπορεί να µάθουµε αρκετά. Τα µάτια και οι κινήσεις ίσως να µας αποκαλύψουν 
µυστικά και αλήθειες, αντιδράσεις, συµπεριφορές και διαθέσεις. Ο καθένας έχει τους δικούς 
τους προφανείς ή µυστικούς λόγους για να φαίνεται καλά ή χάλια. Βγήκε για να διασκεδάσει ή 
µήπως κάτι του χάλασε τη διάθεση και όλα πήγαν στραβά; 
 
Κάποιος θέλει να πιει από χαρά ή από λύπη. Κάποιος άλλος το έχει σχεδιάσει, το έχει 
κανονίσει µε την παρέα και το κάνει εποµένως συνειδητά. Καπνίζει από συνήθεια ή 
αποφασίζει να το αρχίσει µόνο για τις γιορτές, έτσι µαζί µε το ποτάκι µωρεεεεεέ!!! Έχει βγει 
έξω γιατί έχει µήνες να διασκεδάσει και οι γιορτές είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία. Άλλος 
βγήκε επειδή δε θέλει να µείνει µέσα απόψε ή µπορεί να µην ήθελε να χαλάσει το χατίρι της 
παρέας. 
 
Ας προχωρήσουµε λίγο παραπέρα. 
 
Κινήσεις µηχανικές ή αµήχανες, γέλια µε προσπάθεια, (όπως σχολιάζει σε κάποιο στίχο της η 
Ευσταθία). Μιλάµε µε τον διπλανό µας και δε καταλαβαίνουµε τι µας λέει, επειδή έχει φοβερό 
θόρυβο. Μέρος που βρήκαµε και εµείς για να συζητήσουµε σοβαρά θέµατα, ή µήπως είχαµε 
βγει µόνο για καµάκι, οπότε τα πολλά λόγια περιττεύουν, βουλιάζοντας στη Βαβέλ της 
ηχορύπανσης. Είτε έτσι, είτε αλλιώς κουνάµε το κεφάλι µας ότι δήθεν καταλάβαµε αυτό που 
ακούσαµε και δείχνουµε να το διασκεδάζουµε κιόλας. Τι φοβεροί συζητητές που είµαστε!!!! 
Επικοινωνία και συνεννόηση τσιµέντο.  
 



 3

Τσιγάρα, πολλά τσιγάρα, µάτια θολωµένα από τον καπνό. Ταξιδεύουν κουρασµένα και 
κάποια στιγµή καρφώνονται για αρκετή ώρα στα αµπαζούρ της µπάρας. Καύτρες που 
ανάβουν η µία πίσω από την άλλη και που µέσα στο σκοτάδι και την οµίχλη µοιάζουν σαν 
πορτοκαλί  πυγολαµπίδες. Αναλαµπές της ψυχικής µας διάθεσης. Πάνω σε αυτά τα πορτοκαλί 
καρβουνάκια η ψυχή κάνει τα δικά της αναστενάρια. Φυσάµε τον καπνό και µαζί νοµίζουµε ότι 
φυσάµε και την πίεση που νιώθουµε. Και το ποτήρι µε το ποτό µετατρέπεται σε µια 
κολυµπήθρα, όπου για λίγο θα εξιλεώσει τη σκέψη και την ψυχή. Ώσπου να έρθει το δεύτερο, 
το τρίτο, το πολλοστό τεχνητό µέσο προσωρινής αποκατάστασης µιας κατάστασης που για να 
την διορθώσεις πρέπει να είσαι νηφάλιος και κυρίως να υπάρχει το φως της ηµέρας. 
 
Ο dj (disc jockey) από τον άµβωνά του, εκεί ψηλά, παρακολουθεί τον κόσµο και επιλέγει 
µουσική για να του φτιάξει το κέφι και να τον διασκεδάσει. Περισσότερο όµως µοιάζει να 
παίζει το ρόλο του διαµορφωτή ή µετατροπέα διάθεσης, παρά του επιλογέα δίσκων. Μια 
εικονική και ηχητική ψευδαίσθηση.  
 
Ο dj γνωρίζει καλά ότι κρατά τα νήµατα από τις µαριονέτες και ανάλογα µε την κατανάλωση 
ποτού ή µε το αν το µαγαζί πρέπει να αδειάσει ή όχι, τραβά και το κατάλληλο σχοινάκι. Άτιµε 
dj, που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Κρίµα που δεν έγινες αυτή τη 
βραδιά ο από µηχανής Θεός που θα έσωζε την κατάσταση.  
 
Θέλεις να φύγεις; Τελικά θα µείνεις; Πονάει ο λαιµός, τσούζουν τα µάτια. Όλα χάλια µοιάζουν. 
Και νόµιζες ότι η διασκέδαση ευχαριστεί. Αλλά η σηµερινή διασκέδαση µάλλον πονάει. Μια 
ταµπέλα στο µέλλον θα γράφει: «Προειδοποιούµε ότι η διασκέδαση σε αυτό το χώρο βλάπτει 
σοβαρά την υγεία. Παρακαλώ, προσκοµίστε στην είσοδο τα πιστοποιητικά υγείας σας». Το 
είχες ξεχάσει. Κοστίζει πιο πολύ στο αφεντικό να ανοίγει τον εξαερισµό συχνότερα αυτές τις 
µέρες. Μήπως δεν πλήρωσες αρκετά για το µπουκάλι; 
 
Το επίπονο πάρτι τελειώνει σιγά σιγά.  Έχεις καπνίσει όλα σου τα τσιγάρα. Ήπιες και όλο το 
µπουκάλι. Από την εξώπορτα, η πραγµατικότητα σου κάνει νόηµα, σου κλείνει το µάτι όχι 
πονηρά, αλλά αυστηρά. Ακόµα και µέσα στο µεθύσι ή τη θολούρα σου αρχίζεις να 
αντιλαµβάνεσαι ότι για απόψε η παράσταση µάλλον έλαβε τέλος.  
 
Ναι, µέσα σου το ξέρεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι αύριο έχεις πάλι δουλειά, απλήρωτες επιταγές, 
να πας να δεις τον άρρωστο πατέρα σου στο νοσοκοµείο, να βάλεις στην τράπεζα τη 
διατροφή της πρώην σου. Να γυρίσεις στο σπίτι γρήγορα να σκεπάσεις το παιδί σου. 
Ευθύνες, σκέψεις, σκέψεις… Βιάσου, οι πρώτες ακτίνες του ήλιου θα σκάσουν σε λίγο. 
Πρέπει να είσαι σπίτι σου, στη βάση σου. Το αύριο σε λίγο ξηµερώνει, είναι τώρα… έφτασε. 
Σύνελθε… ακούς; Σύνελθε σου λέω…. Ο πρωινός αέρας σου δίνει ένα κρύο σκαµπίλι στο 
πρόσωπο….  
 
Γιορτές…by night να σου πετύχουνε… 


