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Αφιερώσεις 
 

Χειµώνας. Βόρειος Ελλάδα, 

σε ήρεµη, όχι τόσο ακριτική 

περιοχή. Τα χιόνια είναι παντού 

εκτός από τους δρόµους. Παρα-

σκευή βράδυ. Η εταιρική εκδροµή µε 

σκοπό την ανάπτυξη και την εµπέ-

δωση των στόχων για το 2002, 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο ηµιυπό-

γειο του ξενοδοχείου, ο κατάλληλος 

χώρος: τραπέζια µε τσόχα, οθόνη, 

προβολέας, ασπροπίνακας, ποτήρια, 

χαρτί, σταχτοδοχεία, καραµέλες. Η 

συνάντηση κράτησε όλη την ηµέρα 

µε τα γνωστά διαλείµµατα για καφέ 

και βουτήµατα, φαγητό, πάλι καφέ 

µε βουτήµατα, µέχρι το απόγευµα. 

Υπήρχε συνέχεια, είπαµε, ήταν 

ακόµη Παρασκευή. Οι στόχοι για το 

2002 είχαν ακόµη µέλλον µπροστά 

τους. 

Το βράδυ ήταν παγερό. Περισσότερο δελεαστική, η 

επιλογή του ξενοδοχείου. Θα είχε "ζωντανό" πιάνο. Το 

όργανο υπήρχε και ο µουσικός ήταν κατ' αίτηµα της 

Εταιρίας. Κάποια στιγµή τα στελέχη άρχισαν να 

καταφτάνουν. Μοιράστηκαν σε τέσσερα ή πέντε τραπέζια, 

στην περιφέρεια της αίθουσας. Συζητούσαν πολύ έντονα 

και δυνατά, ωστόσο δεν µπορούσε πάντα να γίνει αντιληπτό 

έστω το θέµα της συζήτησης. Μιλούσαν πολλοί ταυτόχρονα 

και ο ήχος έµοιαζε περισσότερο µε ακατανόητο θόρυβο. 

Στο διπλανό τραπέζι κάθονταν στελέχη που διένυαν 

ίσως την πέµπτη δεκαετία της ζωής τους. Αυτοί συζητούσαν 

περισσότερο ήρεµα. Υπήρχαν ακόµη κενές θέσεις. Κάποια 

στιγµή ήρθαν. Ηταν ο "µεγάλος" µε την σύζυγο. ∆εν 

ξέρουµε αν ήταν ο Μεγάλος µε "µ" κεφαλαίο, πάντως ήταν 

σίγουρα ο "µεγαλύτερος" της συνάντησης. Το καταλάβαµε 

γιατί όλοι σηκώθηκαν όταν έφτασε και γιατί έγινε µια 

"διαδικασία" µέχρις ότου καθήσει σε κάποια θέση. Η 

συζήτηση "άναψε". Όχι, δεν µιλούσαν για δουλειές. Το 

αντικείµενο ήταν η οινογνωσία: το καλό κρασί, οι περιοχές, 

οι ποικιλίες, οι µικροί εµφιαλωτές, η παλαίωση, το ανάλογο 

φαγητό.  

Ιστορίες από όλα τα µέρη του κόσµου, 

γαστρονοµικές περιπέτειες, ανθρώπινες εξοµολογήσεις. 

∆ιακριτικά χαµόγελα και µικρή σιωπή προτού κάποιος 

καταφέρει να την εκµεταλλευτεί για να πει τη δική του 

ιστορία παρουσία του Μεγάλου. "Ξέρατε ότι εκεί κάνουν το 

τάδε;", υπονοώντας ότι "εκεί" έχουµε πάει και εµείς 

ξέρουµε. Ο Μεγάλος παρακολουθούσε όλες τις οµιλίες, 

χαµογελούσε ευγενικά και πάντα έλεγε και αυτός κάτι λίγο 

για να µη φανεί αγενής. Πράγµατι. Τα στελέχη γνώριζαν 

από καλό κρασί! 

Στα άλλα τραπέζια η ένταση του θορύβου ήτο 

αµείωτη. Περασµένες 11. Οι συζητήσεις είχαν διέλθει στη 

φάση "µεταξύ τύρου και αχλαδιού". Κάποιοι συµφωνο-

διαφωνούσαν για τα παιδιά τους, άλλοι για αυτοκίνητα. 

Ενας είχε πάρει ένα παχύ πορτοκαλί ντοσιέ και είχε 

καθίσει σε µία πολυθρόνα στη γωνία µελετώντας το 

βυθισµένος. Μάλλον δεν διάβαζε περί οινογνωσίας, ούτε 

περί τεχνολογίας αυτοκινήτων. Αυτός ασχολείτο, σήµερα, 

περασµένες 11, µε το Αύριο της Εταιρίας και το malt ανά 

χείρας. Θα πήγαινε πολύ, µα πολύ διαβασµένος στην 

αυριανή συνάντηση. 

Οι άλλοι δεν τον πρόσεχαν, αλλά και να τον 

πρόσεχαν ήταν µάλλον δύσκολο να κάνουν το ίδιο. Ισως 

γιατί το πορτοκαλί ντοσιέ το είχε πάρει ήδη. Ετσι, οι 

συζητήσεις για τα κολλέγια που θα πήγαιναν τα νήπια 

δυνάµωναν, µαζί µε παν επιστητό θέµα και γενικά, ο 

καθένας ήταν επαΐων σε ό,τι αποφάσιζε να αναφέρει. 

Περισσότερο, πάντως, επαΐοντες, ήταν οι αδικηµένοι 

sommeliers του διπλανού τραπεζιού. Αυτοί µιλούσαν 

δυνατά ήδη επί ώρες για το ίδιο θέµα και ήσαν ακόµη 

ανεξάντλητοι. 

Κάπου υπήρχε και το πιάνο. Ο µουσικός έπαιζε ήδη 

για ώρες. Ο λυρικός Χατζιδάκις µάχονταν µε τον επικό, 

άλλοτε ερωτικό Θεοδωράκη. Ηχοι από το ανοιχτό πιάνο 

µετέφεραν πάνω τους την απόσταση µεταξύ ζωής και 

θανάτου, ύπαρξης και ανυπαρξίας, ουσίας και ανοησίας. Τα 

στελέχη, όµως, δεν άκουγαν. Ηταν πολύ απασχοληµένα. 

Αλλοι µε την ικανοποίηση του µάταιου εγωισµού τους, 

άλλοι µε την επίδειξη στον Μεγάλο, άλλοι πάλι, τόσο απλά, 

µε την ετοιµασία της αυριανής οµιλίας για το "µέλλον" και 

το "όραµα" της "Εταιρίας". Κανείς δεν µπορούσε "να χάσει 

το βράδυ" ακούγοντας µόνο µουσική. Τον πιανίστα τον 

είχαν ζητήσει για ντεκόρ, όπως και τόσα άλλα στη ζωή 

τους. Σε όλους αυτούς, λοιπόν, αφιερώνω τα τραγούδια 

που δεν άκουσαν και τους εύχοµαι κάποτε να τα ακούσουν. 

... Τα στελέχη, όµως, 

δεν άκουγαν. Ηταν 

πολύ απασχοληµένα. 

Αλλοι µε την 

ικανοποίηση του 

µάταιου εγωισµού 

τους, άλλοι µε την 

επίδειξη στον 

Μεγάλο, άλλοι πάλι, 

τόσο απλά, µε την 

ετοιµασία της 

αυριανής οµιλίας για 

το "µέλλον" και το 

"όραµα" της 

"Εταιρίας".... 
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