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Σημείωση: 

Oι όροι Mandelbrot, Julia, fractal art προέρχονται από κλάδο των 
μαθηματικών και ειδικότερα των μαθηματικών του χάους, όπως 
πρωτοδιατυπώθηκαν απ’ τον Benoît Mandelbrot.
Τα fractal είναι εικόνες που, καθώς “ζουμάρεις” στη λεπτομέ-
ρειά τους, αλλάζουν και αποκαλύπτουν ένα νέο σχέδιο, εντελώς 
απρόβλεπτο και ίδια, παράξενα, όμορφο με το αρχικό. Συνεχί-
ζοντας όμως το ζουμάρισμα, γρήγορα φτάνεις ξανά, στα ίδια, 
στα αρχικά σχέδια.
Η διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ. Μόνο, όταν σταματήσεις να 
μπορείς πια να ζουμάρεις.
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Οι δύο φίλοι

«Έλα να ζουζουνίσουμε, μελισσάκι μου!» 
Αυτή ήταν η παράξενη φράση, πρόσκληση του Χάρη, 

για να διαδηλώνει, με κάθε ευκαιρία, τη μεγάλη του αγά-
πη για την Έλενα. Μια αγάπη, ριζωμένη φαίνεται μες στα 
απλά κι αφύσικα δυνατά ένστικτα του ζωικού μικροβασί-
λειου. Αυτό ήταν τ’ αγαπημένο του κάλεσμα, όσο τουλά-
χιστον μπορούσε να συμπεράνει κανείς απ’ τις δημόσιες 
εκδηλώσεις του, στις παρέες, στα πάρτι, στις μαζώξεις 
φίλων και παλιών συμμαθητών. Και προξενούσε η φράση 
αυτή παραξενιά στους κάθε φορά καινούργιους της πα-
ρέας. Και φόραγε τα ίδια, αμήχανα, χαμόγελα και στους 
παλιότερους. Το «μελισσάκι», ως ερωτική προσφώνηση, 
είναι βέβαια τελείως ασυνήθιστο, απρόσμενο κι αλλόκοτο 
χαϊδευτικό. 

Ζουζούνιζε όμως ο Χάρης με το μελισσάκι του. Ζου-
ζούνιζε ασταμάτητα. Όχι μόνο σε συγκεντρώσεις ιδιω-
τικές αλλά και σε δημόσιους χώρους. Σε καφενεία και 
μπαρ και θέατρα. Και το μελισσάκι, όπως ορίζει η γυ-
ναικεία τσαχπινιά, η καλά κρυμμένη πίσω απ’ τον κα-
θωσπρεπισμό της δημόσιας έκθεσης, έστελνε στην αρχή 
μήνυμα αποτρεπτικό. Σήμα πως δεν ήθελε, πως δεν ήταν 
η στιγμή κατάλληλη για ζουζουνίσματα. Τραβιόταν έτσι, 
συνήθως αυτόματα, λιγάκι μακριά απ’ το Χάρη, σαν να 
’θελε ν’ αποκρούσει την πρόταση που μόλις της είχε κά-
νει, ν’ ανταμώσουν δηλαδή και να τραγουδήσουν μαζί στη 
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μονότονη συχνότητα των μελισσών. 
Για λίγο, μόνο, στην αρχή όμως. Για να βάλει αμέσως 

μετά μπρος τη μηχανή, ν’ ανοίξει δειλά δειλά τα φτερά-
κια του, το μελισσάκι η Έλενα. Να τ’ ανοίξει, και να τα 
κουνήσει μ’ ορμή για να ζουζουνίσουν και να τ’ ακούσει 
όλη η παρέα. Ν’ ακουστούν κι ακόμη παραπέρα. Να μην 
αμφιβάλλει κανείς για τίποτα. Κι αν τύχαινε κι η προ-
σοχή του Χάρη, κάπου στο μεταξύ χανόταν σε, ξαφνική, 
γειτονική, κουβέντα, που έτσι τυχαία ξεκίναγε κάποιος 
άλλος, τότε ήταν που ανέβαζε στροφές στα φτερά και 
αίμα στο κεφάλι, το μελισσάκι, η Έλενα. Κι αν, πάλι, η 
κοπιαστική, γρήγορη ταλάντωση των φτερών συνέχιζε να 
μην ακούγεται καλά, κι ο Χάρης συνέχιζε να παραμένει 
απορροφημένος στην παρέα, αφήνιαζε τότε από θυμό, το 
μελισσάκι η Έλενα. Θυμόταν ότι εκτός απ’ τα φτερά είχε 
και το κεντρί. Αυτό ήταν σίγουρο κι ασφαλές εργαλείο, 
μάλλον απίθανο να περάσει κι αυτό απαρατήρητο. Δο-
κιμασμένη συνταγή, ο δρόμος ο σίγουρος για να του θυ-
μίσει, του Χάρη, την πρόσκληση που μόλις της είχε κάνει 
και που τώρα, για μια στιγμή, φαινόταν σαν να την είχε 
κιόλας λησμονήσει. 

Κι ο μέλισσας, ο Χάρης, μπροστά στον κίνδυνο του 
κεντριού της φίλης του, επανερχόταν αμέσως στις μικρές 
ηδονές του μικροβασίλειού του. Αποτραβιόταν απότομα 
απ’ τη συζήτησή του. Απότομα και μ’ αγένεια. Έβαζε 
πρώτα το μεγάλο όγκο του σε περιστροφική κίνηση κι 
αφού τον έφερνε φάτσα με την Έλενα, κοιτούσε αμέσως 
μετά την αγαπημένη του ασκαρδαμυκτί και με ύφος ικε-
τευτικό, απολογητικό, για τη μεγάλη, στιγμιαία, απερι-
σκεψία του. Για να χαθεί, τέλος, ζουζουνίζοντας μες στα 
φτερουγίσματα της καλής του. 
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Πιο πολύ όμως κι απ’ τον αλλόκοτο αυτόν κώδικα 
των εντόμων, πέρα απ’ τα ζωάκια και τα πετούμενα της 
ερωτικής τους φαντασίωσης, παραξένευε κι η ίδια τους 
η σχέση. Κυρίως αυτή. Φάνταζαν λοιπόν ο Χάρης κι η 
Έλενα, φάνταζαν σ’ όλον τον κόσμο που τους γνώριζε, 
χωρίς εξαίρεση, ως δυο πλάσματα αλλιώτικα. Χειρότε-
ρα μάλλον, ως πλάσματα αταίριαστα. Που κουβάλαγαν 
επιπλέον τη βέβαιη υπόσχεση ότι, έτσι, αταίριαστα και 
θα παρέμεναν, στον αιώνα τον άπαντα. Με δυο λόγια, 
δε φαινόταν, στο μάτι το απ’ έξω, να μοιάζουν ή να συμ-
φωνούν σε κάτι. Λες και τους είχε σμίξει η μοίρα, όχι για 
κάποιον απ’ τους γνωστούς λόγους, γενετήσιους, ψυχι-
κούς, ωφελιμιστικούς κι άλλους τέτοιους συνηθισμένους. 
Για πείραμα μάλλον καινούργιο και παράξενο τους είχε 
ανταμώσει. Για να ελέγξει τούτους τους δυο οργανισμούς 
του βασίλειού της, για να δοκιμάσει την αντοχή του καθέ-
να τους στο άσχετο και στ’ αλλιώτικο. 

Κοινωνικός λοιπόν ο Χάρης, σπιτόγατος η Έλενα. Ψη-
λός ο Χάρης, κοντή η Έλενα. Χοντρός ο Χάρης, λεπτή η 
Έλενα. Κι η αύρα αυτή του αταίριαστου απλωνόταν μετά 
και στα πιο σημαντικά. Τα σκέπαζε και τούτα, όλα. Ροκ 
και τζαζ ο Χάρης, ταβέρνα και μπουζούκι η Έλενα. Σκι 
στον Παρνασσό ο Χάρης, ψώνια στην Ερμού η Έλενα. 
Περισσότερο μοιάζανε σαν να ’ταν από άλλο αστρικό σύ-
στημα παρά σαν ν’ ανήκαν στην ίδια οικογένεια πετούμε-
νων. Κι αυτό δεν πέρναγε απαρατήρητο. Και δεν πέρναγε 
απαρατήρητο ούτε κι ότι γινόταν πάντα στο τέλος, πάντα 
μα πάντα, το σχέδιο κι η επιθυμία της Έλενας. Κι έκοβε 
μεμιάς, η παράξενη αυτή, η άσχετη σχέση, τη λαλιά απ’ 
όλους τους άλλους. Και μέσα σ’ όλους αυτούς τους άλ-
λους, άφηνε άφωνο και το φίλο τoύ Χάρη, το Μηνά. 
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* * * 

Ο Μηνάς με το Χάρη ήταν λοιπόν φίλοι, παλιοί. Είχαν 
και την ίδια ακριβώς ηλικία, δέκα μέρες τους χώριζαν 
μόνο. Μεγαλύτερος ο Χάρης. Απ’ τα πρώτα χρόνια του 
δημοτικού σχολείου κρατούσε η γνωριμία τους. Μα και 
πριν συναντηθούν στην τρίτη τάξη του σχολείου, πριν από 
δέκα πια χρόνια, οι ζωές τους πορεύονταν πάνω σε ράγες 
παραπλήσιες. 

Σε άλλες χώρες μεγάλωσαν, από οικογένειες της δι-
ασποράς προέρχονταν, που από σύμπτωση και μόνο, 
αποφάσισαν σε μια στροφή του χρόνου να γυρίσουν στην 
αρχική μήτρα. Κι έτσι, βρέθηκαν κι οι δυο τους στην πα-
τρίδα, ταυτόχρονα, σε ηλικία οκτώ ετών. 

Επέστρεψαν λοιπόν, την ίδια εποχή, και των δυο τους 
οι οικογένειες, στην Ελλάδα. Απ’ τη Γερμανία του Μηνά, 
απ’ το Σαλβαδόρ του Χάρη. Στο μόνο που ’μοιαζε τότε 
το Σαλβαδόρ με τη Γερμανία ήταν που ήταν κι οι δυο οι 
χώρες ολότελα διαφορετικές απ’ την Ελλάδα. Απ’ την 
Ελλάδα, που το ’φερε η τύχη και βρέθηκαν, την ίδια πε-
ρίπου μέρα οι δυο τους, ο Μηνάς κι ο Χάρης, στην ίδια 
γειτονιά της, στο ίδιο σχολείο. Κάπου στα Ιλίσια, στην 
Αθήνα. Μέσα της δεκαετίας του ’70, λίγο μετά που βγήκε 
η χώρα απ’ τα σκοτάδια της δικτατορίας. 

Έτσι, εντελώς αλλιώτικοι που ένιωθαν με τ’ άλλα παι-
διά της τάξης τους, ήρθαν αμέσως πιο κοντά ο ένας στον 
άλλο. Έγιναν, αυτό που λέμε, κολλητοί. Καλοί μαθητές 
ήταν κι οι δυο τους τότε και τέτοιοι θα ’μεναν σ’ όλη τους 
τη σχολική κι ακαδημαϊκή ζωή, τα κατοπινά τα χρόνια. 
Κάτι που, τον πρώτο καιρό τουλάχιστον, δεν πρέπει να 
’ταν άσχετο και με τις λίγες παρέες που είχαν, και τον 
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πολύ χρόνο που τους περίσσευε, πέρα φυσικά απ’ αυτόν 
που μοιράζονταν ανάμεσά τους. 

Και μετά ήρθε και τους αντάμωσε κι η μουσική. Άλλα 
ακούσματα είχαν στις πρώτες τους πατρίδες, λογικό ήταν 
ο Καζαντζίδης και τα πολλά μεταδικτατορικά, επανα-
στατικά άσματα που ’παιζε ασταμάτητα το ραδιόφωνο 
εκείνη την εποχή, να τους ακούγονται παράξενα. Κι αφιε-
ρώθηκαν έτσι σε μουσικές πιο ουδέτερες, πιο παγκόσμιες, 
που τις καταλάβαιναν κι οι δυο καλύτερα. Σαν να λέμε 
ροκ, κι άλλα τέτοια παραπλήσια. Σε λίγα χρόνια η μου-
σική μπήκε ακόμη περισσότερο στη ζωή τους. Κιθάρα ο 
Μηνάς, φλάουτο ο Χάρης, έγιναν και ντουέτο μουσικό. 
Τότε ήταν που μπήκαν για τα καλά στην απομόνωση. 
Έκλεισαν την πόρτα σε κάθε άλλο άτομο. Κι ό,τι συνέβαι-
νε με τη μουσική συνέβαινε σχεδόν μ’ όλη τη ζωή τους. Τη 
ζωή τους, που προχωρούσε τόσο μοναχική, τόσο αλλιώτι-
κη απ’ αυτή των άλλων παιδιών γύρω τους. 

Κι έτσι, στην απομόνωση, κύλησαν τα χρόνια μέχρι 
που έφτασαν οι δυο τους στην εφηβεία. Χτύπησε τότε 
το κουδούνι της ηλικίας τους. Χτύπησε και τ’ άκουσαν 
καλά. Χτύπησε δυνατά. Τόσο δυνατά που σκέπασε και 
τους πολλούς, άλλους, θορύβους της εποχής, τότε που ξε-
κίναγε αυτό που η κοινωνία γύρω τους θα ονόμαζε και θα 
προσδοκούσε ως ‘αλλαγή’. Βρήκαν τότε λόγο αρκετό για 
να βγουν πια απ’ τον αυτισμό, που μέσα του είχαν για 
τα καλά βολευτεί όλ’ αυτά τα χρόνια. Δε θα μπορούσε να 
’ναι αλλιώς. Την ένιωσαν δυνατά την ανάγκη, τον πόθο 
του θηλυκού, να ζωντανεύει μέσα τους, να τους κατακτά. 

Πόθος πανανθρώπινος κι αυτός, ίδιος παντού στη γη. Κι 
επιπλέον ανίκητος. Τότε λοιπόν, την ίδια την εποχή εκείνη 
που αποφάσισαν να βγουν στον ανοιχτό αέρα, ν’ ανοίξουν 
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πανιά για σμίξιμο γενετήσιο, τότε ήταν που είδαν και 
τον Καζαντζίδη και τις πολλές άλλες παραξενιές της επο-
χής με μάτι αλλιώτικο. Αποφάσισαν και προσπάθησαν 
να στήσουν και μ’ όλ’ αυτά μια γέφυρα. Να τα δουν με 
κάποια οικειότητα. Να τη δημιουργήσουν αν χρειαστεί. 
Να μην κλείνουν την πόρτα σ’ ευκαιρίες. Να μπορέσει ν’ 
ανοίξει ο κύκλος τους, ο φιλικός, να διευρυνθεί. Να μπουν 
έτσι μέσα κι άλλα άτομα. Θηλυκά εννοείται. 

Δεκάξι ήταν όταν συνέβη το ξαφνικό εκείνο αντάμωμα 
και κόλλημα του Χάρη με την Έλενα. Γνωρίστηκαν σ’ ένα 
πάρτι, που είχαν πάει οι δυο τους, ο Χάρης κι ο Μηνάς, 
μετά που αποφάσισαν ότι δεν ήταν πια ούτε σωστό ούτε 
σοφό ν’ αρκούνται στην παρέα, μόνο, μεταξύ τους. Σε 
κείνο το πάρτι λοιπόν, άρχισε τις γλύκες ο Χάρης με την 
Έλενα. Είχαν, την εποχή εκείνη, μια απλουστευτική άπο-
ψη, οι δυο τους, για τις γυναίκες, Πέρα απ’ την αφύσικη 
γλύκα που τους έπνιγε, το βλέπανε το θέμα κάτι σαν 
άφατο μυστήριο, που ’πρεπε με κάθε τρόπο να τ’ αποκα-
λύψουν. Έτσι το ένιωθαν. 

* * * 

Ζούσε μέσα τους ακόμη η ανάμνηση μιας πρωτόγονης 
κι ανεκπλήρωτης έλξης που τους είχε σαλέψει, πριν δυο 
χρόνια, τα λογικά. Τη βιώσανε τότε κι οι δυο τους με 
την ίδια, πρωτόγνωρη, ένταση. Επρόκειτο για την ξαδέρ-
φη του Χάρη, τη Ρινούλα. Πριν δυο χρόνια, στα πρώτα 
ξυπνήματα, όταν πορεύονταν όλοι τους, κι οι τρεις, τα 
δεκατέσσερα χρόνια. 

Είχε ξεπεταχτεί τότε για τα καλά η ξαδέρφη η Ρινούλα. 
Ίσα που ξέραν ότι υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Χαζή 
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την ανέβαζαν, βλαμμένη την κατέβαζαν. Σημασία καμιά 
δεν έδιναν. Και νάσου, ξάφνου, η Ρινούλα γίνεται γυναίκα 
κανονική, γυναικάρα. Άγουρη μα και χυμώδης ομορφιά. 
Με καμπύλες σφριγηλές και λικνίσματα πετυχημένα. Με 
τσαχπινιά βασανιστική. Αλλάξανε τότε άποψη, για τη δι-
ανοητική επάρκεια της Ρινούλας, ριζικά. Βρήκαν το εν-
διαφέρον τους για τα καλά. Ευκαιρία δεν έχαναν οι δυο 
τους, για ν’ απλώσουν, ν’ αγγίξουν, να ψιλοτριφτούν. Την 
καταλάβαινε βέβαια τη δύναμή της η Ρινούλα και την 
τεστάριζε ανέξοδα σε τούτους δω τους δυο, τους άσφαι-
ρους. Χωρίς να τη φοβίζει κάτι την ίδια κι ούτε φυσικά να 
νοιάζεται που τους έριχνε, τους δυο τους, σε μάταια προ-
σμονή. Κι έβλεπε η Ρινούλα την αγχωτική τους συμπερι-
φορά, κι ένιωθε την κακότεχνα σκηνοθετημένη αδιαφορία 
τους. Κι έπαιρνε, απ’ όλ’ αυτά, σιγουριά μεγάλη. Κι όσο 
βασανίζονταν οι δυο τους, τόσο πιο αλύπητα τους ξάναβε 
και τους αποτέλειωνε η Ρινούλα. Και καμάρωνε μετά κι η 
ίδια για τη μεγάλη, την πλανεύτρα τη σαγήνη της. 

Ήταν τότε η μεγάλη στιγμή που βγήκαν για πρώτη 
φορά απ’ το καβούκι του μικρού, δικού τους κόσμου τα 
δυο αγόρια. Απ’ τα δωματιάκια τους με τα δισκάκια της 
ροκ, τα φλάουτα και τις κιθάρες, τα βιβλία και τις πολλές 
πολλές κουβέντες. Είχαν ολότελα τρελαθεί οι δυο τους με 
την αύρα και την εικόνα και τις μυρωδιές της Ρινούλας. 
Κι είχαν αποτρελαθεί και μ’ όλα αυτά τα τρομερά που 
ξεδίπλωνε μετά η φαντασία τους. Κάπως υπόγεια όμως, 
λιγάκι θολά και χωρίς κατεύθυνση. Η ηλικία ήταν ακόμη 
τέτοια, που δεν έφτιαχνε εύκολα απόφαση, κι ας είχε χα-
θεί ολότελα ο ύπνος. 

Μια στιγμή μονάχα σκέφτηκε ο Μηνάς, που δεν είχε 
κι αιμομικτικά εμπόδια, σκέφτηκε λοιπόν να βάλει στόχο. 
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Τον έβαλε όμως το στόχο μόνο στο μυαλό του, και στο 
μυαλό, μόνο, οι στόχοι αυτοί, χωρίς δηλαδή να συμμετέ-
χουν ψυχή και χέρια, συνήθως δεν καταφέρνουν κάτι. 

Κι απόμεινε ο Μηνάς αναποφάσιστος. Άπραγος, χωρίς 
να το πετύχει να ξεδιπλώσει μια κάποια ιστορία. Που, 
έτσι κι αλλιώς, μάλλον θ’ απογοήτευε τη Ρινούλα, που 
ήταν τότε με τ’ αρσενικά σε πρόβες μάλλον, και βολές 
δοκιμαστικές, κι ανόρεχτη ακόμη για εμπλοκή μάχης. 

Κι έτσι, αρκέστηκε ο Μηνάς να ζωντανεύει τη Ρινούλα 
στη φαντασία του. Εκεί που ’χε περισσότερη ελευθερία 
στο χειρισμό της. Μέχρι και το Χάρη προσκαλούσε και 
μοιραζόταν το κορμί της, την ώρα εκείνη της μεγάλης του 
έξαψης. Κι ήταν αυτό μια ελάχιστη, μια σπάνια ιδέα, που 
δεν τόλμησε ποτέ να μοιραστεί με το φίλο του το Χάρη. 
Ούτε να τον ρωτήσει τόλμησε, αν κι ο ίδιος, την ώρα του 
γλυκού του βάσανου, τον φώναζε κι εκείνον στην παρέα 
τους. 

* * * 

Τώρα όμως που ξεδίπλωνε η ιστορία του Χάρη με την 
Έλενα, κατάφερε ο Μηνάς, στο φως της πρώτης εκείνης, 
κοινής τους, μεγάλης αναστάτωσης, κατάφερε κι έκανε 
ένα βήμα παραπάνω. Είδε και λίγο πέρα απ’ τη γλύ-
κα του θηλυκού. Πράγμα βέβαια τότε και για τις δικές 
τους συνθήκες κι ανησυχίες ιδιαίτερα δύσκολο. Κατάφε-
ρε όμως κι έκανε και μια δεύτερη σκέψη, πέρα απ’ τη 
γενετήσια. Του φάνηκε, διάβολε, άτομο άσχετο η Έλενα. 
Κι ούτε κι είχε καμιά αύρα που να μπορεί έστω και να 
πλησιάσει τον πήχη, που τους τον είχε πια βάλει πολύ, 
μα πολύ, ψηλά η Ρινούλα. Άσχετο κι αδιάφορο άτομο του 
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φάνταζε. Κι ούτε κάτι ιδιαίτερο απ’ ομορφιά. Κι έτσι 
που ’ξερε καλά το φίλο του, κι έτσι που ’χε κι ο ίδιος μια 
απόσταση απ’ το ειδύλλιο του Χάρη, και το μυαλό του 
ήταν καθαρό κι όχι θολωμένο, κατάφερε κι είδε απ’ την 
πρώτη τη στιγμή αυτό που, σε λίγο καιρό, έμελλε να δει ο 
κόσμος όλος. Ότι δηλαδή ο Χάρης την Έλενα, αν δεν ήταν 
το βάθρο αυτό του πολιτισμού του ανθρώπου, το αφόρη-
το δηλαδή γενετήσιο ένστικτο, ούτε που θα την πρόσεχε 
ποτέ στο δρόμο. 

Πίστεψε τότε ο Μηνάς ότι θα ξέδινε κάπως ο φίλος 
του, θα ’βλεπε μετά τα πράγματα πιο καθαρά και, χωρίς 
αμφιβολία, θα ξέκοβε απ’ το δίχτυ της Έλενας. Έστω κι 
αν έπρεπε να το χαλάσει πρώτα το δίχτυ, να το κόψει για 
να ξεκόψει μετά κι ο ίδιος.




