
Ο Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στην 
Ερμούπολη. Έχει εκδώσει μυθιστορή-
ματα, ποιητικές συλλογές, τόμους με 
πεζά, λευκώματα και τέσσερις τόμους 
για το «Θέατρο στην Ερμούπολη τον 20ό 
αιώνα, 1901-1921», καθώς και την ανθο-
λογία Ερμούπολη, Μια πόλη στη λογοτε-
χνία (ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 2004). Τιμήθηκε με το 
Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2005 
για το μυθιστόρημά του O καιρός των 
χρυσανθέμων (METAIXMIO, 2004). Ως 
στιχουργός έχει στο ενεργητικό του πε-
ρίπου 400 τραγούδια και συνεργάστηκε 
με όλους σχεδόν τους έλληνες συνθέ-
τες. Από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ έχουν 
κυκλοφορήσει τα μυθιστορήματά του Η 
γυναίκα που πέθανε δύο φορές (2006), 
Ο άνθρωπος στο πηγάδι (2008), Πριν απ’ 
το ηλιοβασίλεμα (2011), καθώς και η 
συλλογή διηγημάτων του Η μελαγχολία 
της πατρίδας μετά τις ειδήσεις των οκτώ 
(2007). Επίσης το φθινόπωρο του 2010 
κυκλοφόρησαν η ποιητική του συλλογή 
Ο νοητός λύκος καθώς και ο θεατρικός 
μονόλογος Ο γέρος χορευτής. Το 2013 
εκδόθηκαν η συγκεντρωτική έκδοση 
των στίχων του Τα λόγια και τα χρόνια: 
1963-2013 - Τα τραγούδια, καθώς και το 
χρονικό Μαύρα μάτια: Ο Μάρκος Βαμβα-
κάρης και η συριανή κοινωνία στα χρόνια 
1905-1920. 

Ένα μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο συγγραφέα που επιστρέφει 
στη γενέτειρά του κι ακολουθεί εικόνες, σκιές, μυρωδιές αναζητώντας τα 
φάρμακα που χρειάζονται όσοι πάσχουν από αναμνήσεις και μοναξιά.

Κουβεντιάζει με ζώντες και τεθνεώτες, μονολογεί κι αφηγείται μονολόγους 
άλλων μοναχικών ανθρώπων, που οι φωνές, οι αλήθειες κι οι φαντασίες τους 
συνθέτουν έναν θεατρικό μονόλογο για μια χειμαρρώδη ζωή που κύλησε και 
κυλάει πάνω στις ράγες του Φαρμακείου εκστρατείας, του πιο ποιητικού από τα 
πεζά κείμενα του Μάνου Ελευθερίου.

Πάντα χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται δίπλα σου. Στις μικρές 
και τις μεγάλες χαρές. Στις καταστροφές και στην αρρώστια. 
Στον αέρα και στις βροχές. Στον ήλιο και στη θάλασσα. Πάντα 
χρειάζεται να υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου. Αυτός είναι 
όλα μαζί τα φαρμακεία και τα φάρμακα του κόσμου.
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Η τραπεζαρία καί το σπίτί ολοκληρο μυρίζει κομμένο πορ-

τοκάλι και μανταρίνι. Τα τσόφλια ρίχνονται στο μαγκάλι 

και το σπίτι για μέρες μοσχοβολάει σαν κήπος μετά τη 

βροχή. Στην κουζίνα φτιάχνουν τα εορταστικά γλυκίσμα-

τα. Εδώ μυρίζει κανέλα, γλυκάνισο και μοσχοκάρυδο. Τα 

γυαλικά λάμπουν. Αστράφτουν και τα γυαλισμένα μπα-

κίρια στους τοίχους σαν ζωγραφιστά φεγγαράκια.

Το σπίτι αγοράστηκε σε δύσκολους καιρούς από τυ-

ραννισμένο εργάτη. Δούλευε χρόνια θερμαστής, δέκα ώρες 

την ημέρα μπροστά στα φλεγόμενα στόματα της κόλασης, 

ρίχνοντας συνεχώς κάρβουνο για να κινείται το καράβι. 

Έτσι γινόταν στα χρόνια του Μεσοπολέμου.

Με τα χρήματα που μαζεύτηκαν αγοράστηκε.

Το σπίτι έχει κι ένα μικρό κήπο, πράγμα σπάνιο σ’ 

αυτή την παραδαρμένη και λυσσασμένη επαρχία, καθώς 

όλοι οι κάτοικοι θεωρούσαν ευλογία να έχουν έστω κι ένα 

κηπάκι τεσσάρων μέτρων. 

Όλα στο σπίτι μύριζαν απελπισία και χωρισμούς. Μι-

λούσαν για κατάρες παλιανθρώπων εναντίον βασανισμένων 
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προγόνων, για άδικη τύχη, για κακοκεφαλιές και για τη 

βρoμερή καταλαλιά των γειτόνων. Από πουθενά παρηγο-

ρία και συνδρομή. Όσες προσευχές κι αν έκαναν, όσους 

αγιασμούς κι αν έριχναν στην εξώπορτα και στα δωμάτια, 

η εκδικητική τύχη τούς κυνηγούσε. Ποτέ να μην πάρουν 

ανάσα. Να μη σηκώσουν κεφάλι ποτέ. Να μη δουν τη χα-

ρά να τους χτυπάει την πόρτα τους.

Και χαίρονταν οι γείτονες, κι ας ήταν όλοι σε χειρότερη 

κατάσταση. Τίποτε σχεδόν δεν αγόραζαν. Μόνο τα απα-

ραίτητα, κι ακόμη λάδι, ψωμί, αλεύρι και το πετρέλαιο για 

τις λάμπες. Τα μεροκάματα μετρημένα. Πότε σ’ ένα ετοι-

μόρροπο βυρσοδεψείο, πότε στον αλευρόμυλο, πότε στο 

καρνάγιο που επισκευάζανε τα παλιά καΐκια.

Πώς βρέθηκαν και με τι χρήματα αγοράστηκαν τα πορ-

τοκάλια και τα μανταρίνια; Ποιος τους χάρισε την κανέλα, 

το γλυκάνισο και το μοσχοκάρυδο; Με στερήσεις τ’ αγό-

ρασαν. 

Το σπίτί σίγα σίγα ξεκολλησε ολόκληρο από τα θεμέλια κι 

αναλήφθηκε στον αέρα μαζί με όσους είχε μέσα και ταξι-

δεύει με τα μαγεμένα καράβια. Ο πατέρας του κάθεται σ’ 

ένα παγκάκι του κήπου και λαγοκοιμάται. Στα χέρια του 
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ανοιγμένο το βιβλίο με το παλιό δακρύβρεχτο μυθιστόρη-

μα Η Ωραία του Πέραν. Είναι κάτασπρος, πασπαλισμένος 

ολόκληρος με αλεύρι. Σαν να βγήκε από αλευρόμυλο. Τον 

βλέπουν οι άγγελοι και γελούν. 

Μέσα στον ύπνο του, ο Ηλ καταλαβαίνει πως βλέπει 

όνειρο. Του ’χει ξανασυμβεί και άλλοτε και προσπαθούσε 

να ξυπνήσει. Τώρα είναι αλλιώς. Όλα κυλούν ήσυχα κι 

ευχάριστα. Σαν να κοιμάται όρθιος, ακουμπώντας το μέ-

τωπο στα τοιχώματα ενός πηγαδιού. Ξαναβρίσκεται σε 

μέρη γνωστά κι αγαπημένα. Τόσο τον έχει συνεπάρει η 

ωραία οικογενειακή ατμόσφαιρα, που στο υποσυνείδητό 

του παρακαλάει να συνεχιστεί το όνειρο χωρίς δυσάρεστα 

απρόοπτα. 

Νιώθει πως βγήκε επιτέλους από ένα πηγάδι όπου γλί-

στρησε κι έπεσε μέσα, και τώρα περπατάει στον κήπο του 

σπιτιού του. Ξαφνικά νιώθει πως είναι απόγευμα καλο-

καιριού και παρ’ όλ’ αυτά κάνει ψύχρα. Η μητέρα του 

ράβει με προσοχή ένα κουμπί στο μαύρο ελαφρύ παλτό 

της. Φοράει μια πράσινη μπλούζα από δαντέλα με πυκνή 

ύφανση. Λίγο αργότερα θα πάει στο σπίτι μιας φίλης της 

να παίξουν χαρτιά. Το σκέφτεται όμως και θέλει ν’ ανα-

βάλει την επίσκεψη. Την περιμένουν να ράψει όλα τα κου-

μπιά του κόσμου. Γυάλινα, κοκάλινα, σιδερένια, από σμάλ-

το, ταρταρούγα και φίλντισι. Είναι, λέει, αυτή η δουλειά 

της, και πρέπει να παραδώσει χιλιάδες κι εκατομμύρια 
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φορέματα, παλτά, ζακέτες, ταγέρ και στρατιωτικές χλαί-

νες και χιτώνια σ’ ένα μήνα. Μαζεύει τα σύνεργα του 

ραψίματος σ’ ένα ψάθινο καλαθάκι με σκέπασμα και η 

δαχτυλήθρα της κυλάει στο πάτωμα. Σκύβει να την πιάσει.

Το στρατευμα αδημονεί καί δυσφορεί για την καθυστέρησή 

της. Έπρεπε, της λένε, να προβλέψει πολλά πράγματα. 

Σαν ποια πράγματα, τους ρώτησε. Δεν της είπαν. Πρέπει 

να πάρετε βοηθούς, κυρία μου. Σε λίγο καιρό αρχίζουν οι 

χειμερινές ασκήσεις και ο στρατός πρέπει να είναι έτοιμος 

για τα χειρότερα. Ποια χειρότερα, κύριε, ρώτησε πάλι αθώα 

η αναμάρτητη. Αυτά είναι κρατικά μυστικά. Λοιπόν, πρέ-

πει να βιαστείτε. Οι στρατιωτικές στολές, και ιδίως οι 

χλαίνες, πρέπει να παραδοθούν σύντομα. Σας είπα ότι 

πρέπει να προσλάβετε τουλάχιστον δέκα βοηθούς. 

Πολλοί άρχισαν να ψιθυρίζουν κιόλας τρομακτικά πράγ-

ματα. Ο χειμώνας που έρχεται, της είπαν, θα είναι άγριος. 

Θα υπάρχουν κι ελλείψεις αγαθών. Στις εφημερίδες, εκτός 

από το χειμώνα, που προβλέπεται καταστροφικός, γρά-

φονται και κάποιες άσχημες, μικρές ειδήσεις με δέκα λέ-

ξεις όλες κι όλες. Δεν είναι τα γνωστά πρωτοσέλιδα, τα 

κύρια άρθρα με τα μεγάλα γράμματα και τους εφιαλτικούς 
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τίτλους που τρομάζουν. Δεν είναι συνεντεύξεις υπουργών 

ούτε ανακοινώσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 

Απλώς αναφέρονται ορισμένα δυσάρεστα πράγματα ανά-

μεσα σε ανάλαφρα θέματα. Είναι το κόλπο τους. Όποιος 

έχει μάτια, διαβάζει και καταλαβαίνει. Με λίγα λόγια, 

έρχεται πόλεμος, και δεν το λένε ακόμη επίσημα για να 

μην αρχίσει ο πανικός του κόσμου. Είναι σαν να ρίχνουν 

κάθε μέρα τρεις σταγόνες δηλητήριο στη θάλασσα.

Στο δίπλανο σπίτί, καποίοσ νεαροσ πίανίστασ παίζει πιάνο 

από τα μαύρα μεσάνυχτα. Είναι δοσμένος σε μεγάλα όνει-

ρα. Έχει εξαίσια χέρια με γαλάζιες φλέβες. Ο Ηλ τον 

θαυμάζει και διαρκώς τον συμβουλεύει να μελετάει και ν’ 

ακούει πώς παίζουν τα ίδια κομμάτια οι μεγάλοι πιανίστες. 

Του έκανε δώρο στη γιορτή του τα βιβλία του με θερμή 

αφιέρωση, γιατί ο Ηλ είναι συγγραφέας, και μάλιστα επι-

τυχημένος και τιμημένος με πολλά βραβεία, έστω κι αν οι 

δυσειδείς εχθροί του τον κοροϊδεύουν και τον κακολογούν. 

Αύριο θα έρθει κάποιος τεχνίτης και θα καλύψει όλους 

τους τοίχους του δωματίου του πιανίστα με φελλό, για να 

μην ενοχλεί κανέναν το δυνατό του παίξιμο. 

Μέσα στο όνειρο του Ηλ, σε κάποια γωνιά, εμφανίζεται 
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ο παππούς του. Διασχίζει τον κήπο και σκύβει πανικόβλη-

τος μπροστά σ’ ένα τεράστιο κάδρο με τη φωτογραφία 

του, καρφωμένο στον κορμό ενός δέντρου, και προσπαθεί 

να την ξύσει ελαφρά μ’ ένα σουγιαδάκι για να δει αν θα 

στάξει αίμα. Περιέργως, κι αυτό είναι το παράλογο, απ’ 

τη φωτογραφία στάζουν πράγματι δυο σταγόνες αίμα, σαν 

να κόπηκε το μάγουλό του στο ξύρισμα.

Ο παππούς του εξαφανίζεται. Μένει μόνο να κρέμεται 

στον αέρα η νεανική φωτογραφία του μυστακοφόρου παπ-

πού, ο οποίος φωτογραφήθηκε μόλις βγήκε από τις φυλα-

κές της Αίγινας χάρη στο έλεος που έδειξε απέναντί του 

η βασίλισσα Σοφία, χαρίζοντάς του δύο χρόνια φυλακή. 

Παρατραβηγμένα πράγματα, όμως έτσι ακούστηκε κείνα 

τα χρόνια. Ίσως του χάρισε λίγους μήνες και οι υπερβολές 

πήραν φωτιά.

Αυτο εγίνε ωσ εξησ. Τα τρία πρώτα χρόνια της φυλάκισής 

του (είχε σκοτώσει ένα χωροφύλακα τελείως άδικα, νομί-

ζοντας ότι γλυκοκοίταζε τη γυναίκα του!) έφτυσε αίμα να 

μιλάει συνεχώς σ’ ένα καναρίνι απ’ το πρωί ως το βράδυ. 

Στο τέλος η υστερική του ψύχωση βρήκε δικαίωση. Το 

καναρίνι δεν έμαθε βεβαίως να μιλά, αλλά να καταλαβαί-
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νει τέσσερις δισύλλαβες λέξεις και να εκτελεί τις εντολές. 

Ιδίως την ώρα του φαγητού, το καναρίνι έφευγε από την 

ανοιχτή πόρτα του κλουβιού και καθόταν στο χέρι του. Η 

τροφή, ψίχουλα και ψιλοκομμένο μήλο, ήταν μέσα στη 

χούφτα του. Οι λέξεις ήταν: φαΐ, έλα, πάνω, κάτω. Όποιος 

θέλει, κι αν μπορεί, το πιστεύει.

Ο κατάδικος είχε φτιάξει με πολλή υπομονή και μερά-

κι ένα εξαίσιο, περίτεχνο κλουβί με χρυσές κλωστές και 

σύρματα, και προκειμένου να του προμηθεύσουν αυτά τα 

σύρματα έπεσε γονατιστός και φίλησε τα πόδια του διευ-

θυντή των φυλακών κλαίγοντας. Τους είπε τι ήθελε. Τους 

έδειξε και το σχέδιο στο χαρτί. Του κάναν με μισή καρδιά 

το χατίρι, αν κι από κείνη τη στιγμή ήταν τόσο το δόσιμό 

του στο έργο του, που αρνιόταν να βγει από το κελί του 

ακόμη και τις ώρες που επιτρεπόταν να σεργιανίζει στην 

τεράστια αυλή. Φυσικά, τον παρακολουθούσαν περισσό-

τερο απ’ ό,τι τους άλλους, μην πιστεύοντας ότι τα σύρμα-

τα τα χρειαζόταν μόνο για το κλουβί. Ποτέ δεν ξέρεις τι 

τρομερά πράγματα σκαρφίζεται ένας φυλακισμένος προ-

κειμένου ν’ αποδράσει.

Όταν πέρασε και ο τρίτος χρόνος, τότε μόνο πίστεψαν 

τι ακριβώς έφτιαχνε και για ποιο λόγο. Είδαν και το κα-

ναρίνι να τον υπακούει κι έτοιμο επιτέλους το θαυμάσιο 

κλουβί. Αυτά τα δύο θα ’στελνε στη βασίλισσα Σοφία ως 

δώρο μέσω του διευθυντή των φυλακών. Και τα ’στειλαν 
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μετά φόβου Θεού και χίλιες προφυλάξεις. Και φυσικά, 

γραμμένες τις τέσσερις μοιραίες λέξεις που καταλάβαινε 

το πουλί.

Μετά από ένα μήνα μαύρης αναμονής και αγωνίας, 

ήρθε η στιγμή που έσκασε η βόμβα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 

κατέφθασε μια θερμή και συγκινητική επιστολή από την 

Κυρία των Τιμών της βασίλισσας Σοφίας κι ο διευθυντής 

τρελάθηκε απ’ τη χαρά του. Κατά κάποιον τρόπο, το ευ-

χαριστώ και τα συγχαρητήρια αφορούσαν και τον ίδιο. 

Είχε μερίδιο στα συγχαρητήρια. Είχε μερίδιο στη χαρά. 

Μπορεί να χτύπησε και γι’ αυτόν ένα καμπανάκι για κά-

ποια προαγωγή, κάποια αύξηση ή ένα απροσδόκητο δω-

ράκι από το μακρινό, άγνωστο κι όμως δικό τους, ελληνι-

κό μαγικό παλάτι. Τι διάολο. Ξεροσφύρι θα πιει τέτοιο 

πιοτό; Τίποτε δεν ήταν κόλπο. Τίποτε δεν ήταν ψέματα. 

Ο φάκελος είχε τη σφραγίδα και την υπογραφή της Κυρί-

ας των Τιμών, και στο κρεμ ακριβό χαρτί, στο αριστερό 

πάνω μέρος, ήταν τυπωμένο με χρυσά καλλιγραφικά γράμ-

ματα Οίκος της Αυτής Μεγαλειότητος.
Ο διευθυντής ήπιε μονορούφι δυο τσικουδιές απ’ τη 

χαρά του και φώναξε να ’ρθει αμέσως στο γραφείο ο τυ-

χερός κρατούμενος Στυλιανός Π. Του έδειξε τα συγχαρη-

τήρια και τα ευχαριστώ της βασίλισσας γι’ αυτό το σπάνιο, 

πρωτότυπο κι απροσδόκητο δώρο, και το δικό της, φαντα-

στικό αντίδωρο: τη μείωση της ποινής του, εφόσον, εννο-
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είται, συμφωνούν γι’ αυτή τη χάρη οι αρμόδιοι υπουργοί 

του κράτους. Όχι παίζουμε. Όλα με τάξη, ευγένεια, πει-

θαρχία και πατριωτισμό. Προπάντων όμως σύμφωνα με 

όσα πρόβλεπαν οι νόμοι του κράτους.

Τότε ακριβώς, εκείνη τη στιγμή, δημιουργήθηκε το μέ-

γα πρόβλημα. Στον ενθουσιασμό και τον πανικό τους να 

στείλουν το καναρίνι στη βασίλισσα, είχαν ξεχάσει να γρά-

ψουν τι φαγητά έτρωγε. Ψίχουλα, βέβαια, και λιωμένο 

κρεατάκι κάθε δεκαπέντε μέρες, λίγα γραμμάρια δηλαδή, 

και μικρά μικρά κομματάκια μήλο κι αχλάδι. Τρελαινόταν 

όμως και για κουρκούτι από αλεύρι. Το καλοκαίρι, επίσης, 

του άρεσαν πεπόνι και καρπούζι. Τα ψίχουλα του τα ’κα-

νε ο Στυλιανός μπαλίτσες με το σάλιο του και τα ’τρωγε 

απ’ το στόμα του. Το ίδιο και το μασημένο μήλο. Θα κά-

θεται τώρα μια βασίλισσα να μασάει μήλο και να το δίνει 

στο πουλί; Πρέπει να βρούμε έναν ωραίο τρόπο να τα 

γράψουμε όλ’ αυτά που λες, είπε ο διευθυντής. Και ποιος 

θα καθαρίζει το κλουβί; Κάθε μέρα πρέπει να το πλένουν. 

Και δέκα κι εκατό φορές τη μέρα πρέπει να του λένε τις 

λέξεις που έμαθε. Να δεις που θ’ αναθέσουν αυτή τη δου-

λειά σε κάποιον από την ανακτορική φρουρά, είπε ο διευ-

θυντής. Κι αν ξέρει από πουλιά και είν’ από χωριό, το 

πουλί θα ζήσει βασιλικά. Και δεν μου λες, Στέλιο, πόσα 

χρόνια ακόμη θα ζήσει το πουλάκι μας; 

Αυτό κι αν ήταν πρόβλημα. Έπρεπε να ρωτήσουν κτη-
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νίατρο. Ίσως ήξερε. Τα πουλιά δεν είναι πρόβατα και 

σκυλιά. Κάτι θα είχε διαβάσει όμως ο γιατρός, και κυρίως 

θα ήξερε ποιος πρέπει να ερωτηθεί για τέτοιο λεπτό ζή-

τημα. Και κάτι ακόμη απαραίτητο, που έπρεπε να γίνει 

αμέσως. Ανάγκη πάσα να βρεθεί την πρώτη κιόλας εβδο-

μάδα ο απαραίτητος σύντροφος για το πουλί. Αλλιώς κιν-

δύνευε. Τόσα χρόνια το ξεγελούσαν με την αγάπη τους 

και την προσοχή τους, καθώς ένιωθε σαν μητέρα τον φυ-

λακισμένο. Τώρα ήταν καιρός να ζευγαρώσει και ν’ αρχί-

σει μια καινούργια ζωή. Πώς δεν το σκέφτηκαν τόσα χρό-

νια να του βάλουν δίπλα του αρσενικό καναρίνι, όπως 

έκαναν τόσοι άλλοι, και να το προμηθεύσουν με άχυρα, 

κλαδάκια και κλωστές για να φτιάξει τη φωλιά του μέσα 

στο κλουβί, να το βλέπει να κλωσσάει τ’ αυγουλάκια του 

και η ψυχή του να πετάει στους αγγέλους, όπως ακριβώς 

έκανε κάποτε ο κουρέας της γειτονιάς του. Όλ’ αυτά έπρε-

πε να γραφτούν καθαρά και με τάξη, και αμέσως. 

Κάπως έτσι, σ’ αυτό το σημείο, τελείωνε η ιστορία που 

άκουγε κατά καιρούς ο Ηλ. 
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