
Σπίτι απ’ την αρχή…

Το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ακριβώς στις 9 το 
πρωί ακούγονται τα πρώτα σπασίματα από το γκρέμισμα του μεγάλου λουτρού. Ο 
θόρυβος  από τα κροταλίσματα του τρυπανιού είναι εκκωφαντικός και ξυπνούν 
παλιές μνήμες.

Λίγες μέρες νωρίτερα το διαμέρισμα του 1ου ορόφου στην πάροδο της Πλατείας 
Ηφαίστου, το σπίτι του Τάση, βρίσκεται εντελώς άδειο και ολόγυμνο. Τόσο από 
υπάρχοντα, όσο και από τις ψυχές που το κατοικούσαν πριν. Σύμπτωση της μοίρας; 
Κανείς από τους δυο τους δεν άφησε την τελευταία του πνοή μέσα σε κάποιο από 
τα δωμάτιά του. 
Παραμονή Πρωτομαγιάς 2009, πρώτη η μάνα ξεψύχησε λίγα μέτρα πιο πέρα, 
πεσμένη στο πεζοδρόμιο, όπως το μικρό σπουργίτι που πέφτει με το ράμφος του 
δυνατά πάνω στο τζάμι και κατόπιν στο περβάζι του παραθυριού, μένοντας 
ακίνητο. Εννέα μήνες αργότερα, αρχή άνοιξης του ‘10, ο πατέρας, γύρω στα 
ξημερώματα, καθιστός πάνω σε ένα φορείο των επειγόντων περιστατικών του 
νοσοκομείου, με καρφωμένα τα μάτια του και με τα τελευταία του αγκομαχητά με 
αποχαιρετά. Η καρδιά του ράγισε. Φεύγει… Μου τραβάνε την κουρτίνα…

Αυλαίες ζωής, λοιπόν, για κείνους και για μας. Αυλαίες που κατεβαίνουν, αυλαίες 
που σηκώνονται. 
Η θλιβερή αυτή συγκυρία με φέρνει ξανά στον 1ο όροφο να κοιτώ το σπίτι που 
μεγάλωσα. Τα σημάδια της φθοράς από το χρόνο και τους σεισμούς είναι έντονα, 
δεν κρύβονται. Ένα σπίτι πληγωμένο. Ζωή πληγιασμένη… 
Άλλοτε πάλι, το θυμάμαι ολοκαίνουργιο το 1984, εγώ μικρός μαθητής και τον Τάση 
να καμαρώνει.

Ξαφνικά σκέφτομαι τη πυραμίδα του Maslow και τις ανθρώπινες ανάγκες. 
Διαπιστώνω ότι βρίσκομαι στο πρώτο της κιόλας σκαλοπάτι όπου μιλά για στέγη, 
ασφάλεια κτλ. Όντως, βρισκόμαστε ξανά στην αρχή. Το σπίτι πρέπει να χτιστεί ξανά 
από την αρχή. Ένα μεγάλο σπίτι που χρειάζεται μια μεγάλη ανακαίνιση. Η 
κατάσταση θυμίζει τις γνωστές εκπομπές της τηλεόρασης, μόνο που στην 
περίπτωσή μας θα βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις και στους δικούς μας 
πόρους. Λογικό κι επόμενο.

Ένας μικρός μαραθώνιος ξεκινά. Τρεχάτε ποδαράκια μας! Μαστόροι, 
παραμαστόροι, όλες οι ειδικότητες,  προσφορές, πολύ-πολύ ψάξιμο, συμφωνίες-
ασυμφωνίες, απρόοπτα, απεργίες μέσα στον Αύγουστο, νεύρα, άγχος, απαιτητικές 
υποχρεώσεις και πέραν του σπιτιού, ανυπομονησία (το παραδέχομαι), μερεμέτι στο 
μερεμέτι, αρκετή προσωπική εργασία για να γλιτώσεις ό,τι μπορείς, αλλά και για να 
νιώσεις ότι βάζεις κι εσύ ένα λιθαράκι στο όλο οικοδόμημα. Πότε θα μπούμε μέσα; 
Θα τα καταφέρουμε να το κάνουμε σπίτι ξανά; 

Μάιος 2011, Μ. Κωνσταντίνου & Ελένης: Η τελική μετακόμιση. Μοιάζει με ψέμα ότι 
η στιγμή που θα μπαίναμε στο καινούργιο σπίτι έχει έρθει. Η σκυτάλη πέρασε στους 
νέους ενοίκους. Μια σκυταλοδρομία με πολλά εμπόδια, μια σκυταλοδρομία την 



οποία δεν είχαμε ακόμη προγραμματίσει, ούτε καν προπονηθεί για να 
πιλαλήσουμε. Ένας δρόμος ταχύτητας που προέκυψε από το απρόοπτο, το 
απροσδόκητο της ζωής. Μιας ζωής που και αυτή τρέχει και δε την προλαβαίνουμε.

«…Να χτίζεις μη θαρρείς 
που ‘ναι να τραγουδάς ένα τραγούδι, 
είναι μια υπόθεση κάπως δύσκολη,
μα είναι λεβέντες όλο πείσμα οι χτίστες, 
κι η οικοδομή ανεβαίνει, 
μ’ έφοδο τον ουρανό κυριεύει, 
ψηλά και πιο ψηλά, πάντα ψηλότερα.
στο πρώτο κιόλας πάτωμα
αράδιασαν τις γλάστρες τα λουλούδια, 
και πάνω στα φτερά τους τα πουλιά
τον ήλιο φέρνουνε στο πρώτο μπαλκονάκι…»

Ναζίμ Χικμέτ

Όντως η Σία αράδιασε της πρώτες της γλάστρες στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. 
Τα μικρά δε ξέρουν πού να πρωτοτρέξουν, ιδιαίτερα ο μικρός Αναστάσης. Παιδικές 
φωνές, ποδοβολητά, χαρά, ενθουσιασμός. Όσο βαρύς και κουρασμένος κι αν 
νιώθω, προσμένω κάτι καλύτερο. «…θα περιμένω άλλες μέρες…» λέει ο στίχος στη 
«Μοναξιά του σχοινοβάτη».

Σπίτι απ’ την αρχή, λοιπόν.
Ζωή από την αρχή…

Η Σία, εγώ και τα μικρά μας αφιερώνουμε τους παραπάνω στίχους σε όλους όσους μας  
βοήθησαν να στήσουμε ξανά το σπίτι μας, σε αυτούς που μπήκαν με σεβασμό και συνέπεια 
μέσα σ’ αυτό και δούλεψαν σκληρά, Έλληνες και ξένους. Ειδικά στους Γιάννηδες. Είχαμε 
ένα σωρό Γιάννηδες μαστόρους. Μείναμε ευχαριστημένοι από όλους και το αποτέλεσμα 
της δουλειάς τους. Ελπίζουμε και εκείνοι από εμάς. Ευχόμαστε να συνεργαστούμε μαζί τους 
ξανά στο μέλλον.

Θανάση, Λάμπη, Παναγιώτη, σας ευχαριστώ που τιμάτε τη μνήμη του Τάσου, του φίλου 
σας. Η συμπαράστασή σας όλο αυτό το διάστημα είναι μεγάλη και πολυεπίπεδη, σε σημείο  
να λες ότι ναι, υπάρχει ακόμη ανθρωπιά.


