
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ µε τόν ∆ΙΑΒΟΛΟ  

 

 

Ο Γλαύκος Θρασάκης (φιλολογικό ψευδώνυµο του Λάζαρου Λαζαρίδη) µε ρίζες από 

τη Θράκη και τη Σάµο, γεννήθηκε στη Σαµοθράκη στις 21 Απριλίου του 1934.  

∆ιακατεχόταν σε όλη του τη ζωή από δύο οργανικές φοβίες: τι θα του συµβεί στα 33 

του χρόνια (απόρροια του χριστιανικού του συµπλέγµατος) και αν θα «καβατζάρει» 

το έτος 2000.  

Η πρώτη του φοβία δικαιώθηκε: πράγµατι στις 21 Απριλίου του 1967, δηλαδή στα 

γενέθλια των 33 του χρόνων, τον πέτυχε καθώς ήταν στον δρόµο της επιστροφής από 

τη Σουηδία η δικτατορία των συνταγµαταρχών. Γι' αυτό και δεν επέστρεψε.  

Για τη δεύτερη φοβία του (πέθανε ο ίδιος, όπως είναι γνωστό, στο τότε Ανατολικό 

Βερολίνο, δολοφονηµένος στην παγωµένη λίµνη του Βανζέ, από Κροάτες Ουστάσι 

Νοέµβρη µήνα του 1978) έχουµε τη χαρά σήµερα να ανακοινώσουµε ένα από τα 

ανέκδοτα κείµενά του που φυλάσσονται, ως γνωστόν, στην Boston Memorial Library, 

κι απαγορεύεται σύµφωνα µε την επιθυµία του ίδιου να κυκλοφορήσουν πριν από τη 

συµπλήρωση της 25ετίας από τον θάνατό του, δηλαδή όχι πριν από το σωτήριον έτος 

2003 και που είχε την καλοσύνη να µου το στείλει, µε αφορµή την πρόσκληση των 

«ΝΕΩΝ», ο καλός µου φίλος και συγγραφέας από το Χάρβαρντ Στρατής Χαβιαράς, 

επιµελητής συν τοις άλλοις και του ανέκδοτου υλικού του 

Γλαύκου Θρασάκη.  

Από την 1η του ∆εκέµβρη του 1999 (το διήγηµα 

χρονολογείται από το 1966) ο Λάζαρος Λαζαρίδης (εδώ ο 

Θρασάκης πρωτοτυπεί χρησιµοποιώντας το πραγµατικό του 

επώνυµο σαν µυθιστορηµατικό, πιστεύοντας ότι κανείς δεν το 

γνωρίζει) ένιωθε το άγχος του τέλους του χρόνου, του τέλους 

της χιλιετίας, να τον πιάνει ολοένα και πιο σφιχτά στα 

πολυπλόκαµα βρόχια του.  

Ήταν ήδη 65 χρόνων και κάτι ψιλά, χωρίς εµφανείς 

αρρώστιες (πλην του βηµατοδότη), αλλά µε την ίδια «κατάρα» που ταλάνιζε τον 
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εκείνη συµφωνία µε τον ∆ιάβολο που κάνει δυνατή την εκπλήρωση κάθε επιθυµίας, 

σε αντάλλαγµα όµως µε τη σταδιακή συρρίκνωση του µαγικού «talisman», ώς την 

πλήρη εξαφάνισή του που σήµαινε και τον φυσικό θάνατο του ίδιου του Ραφαήλ 

Βαλεντέν. Μαγικό δέρµα για την περίπτωση του Λάζαρου Λαζαρίδη ήταν η λεπτή 

µεµβράνη, κοινώς «µάσκα», µε την οποία ήταν καλυµµένο το πρόσωπό του όταν 

ήρθε στη ζωή και που την κουβαλούσε πάντα µαζί του, µες στο πορτοφόλι του, 

διαπιστώνοντας, καθώς περνούσαν τα χρόνια, τη σταδιακή αιθεροποίησή της.  

Γιατί σχεδόν όλες οι επιθυµίες του Λάζαρου είχαν εκπληρωθεί. Είχε αντιµετωπίσει 

επιτυχώς και τη σταύρωση στα 33 του (αναστήθηκε εγκαίρως) κι έµενε µόνο αυτή 

την τελευταία φοβία του να ξεπεράσει: να καταφέρει να καβατζάρει δηλαδή το έτος 

2000, ώστε στην ταφόπλακά του επάνω να γράφει 1934-200..., κάτι που πίστευε ότι 

θα ανάγκαζε το µάτι του περιπατητή να σταµατήσει, να «σκαλώσει» όπως το έλεγε ο 

ίδιος, καθώς ο ίδιος ήταν µανιακός στις καταµετρήσεις της ζωής των νεκρών, όπως 

προέκυπταν από τις ηµεροµηνίες της ταφόπετράς τους.  

Από χρόνια ασχολούνταν µε τα οινοπνευµατώδη ποτά, σαν να το είχε κληρονοµήσει 

από τον θείο του, Θράσο Καστανάκη, που του άρεζε το καλό κρασί, από το οποίο και 

πέθανε µε κίρρωση του ήπατος. Ο ίδιος ο Λάζαρος δεν το έπινε. Το εκπροσωπούσε. 

Είχε γίνει ο αποκλειστικός εισαγωγέας για τη Γαλλία των καλύτερων ελληνικών 

κρασιών (Μπουτάρη, Τσάνταλη, Γεροβασιλείου, ακόµα και του Λαζαρίδη, παρόλο 

που τον φόβιζε η συνωνυµία και πολλών ακόµα. Ασπρολίθι, Νεµέας, Κρητικό, 

Σαντορίνης, Κεφαλονιάς...).  

Έδρα του ήταν το Παρίσι, µε µια σπιταρώνα (hotel particulier) πίσω από τον Πύργο 

του Άιφελ, όπου και είχε συγκαλέσει τη διάσπαρτη ανά τον κόσµο οικογένειά του, 

για να συνεορτάσουν το πέρασµα στην τρίτη χιλιετία.  

∆εν χωρούσαν φυσικά όλοι στο σπίτι του, γι' αυτό και φρόντισε να τους βολέψει σε 

δύο παρακείµενα ξενοδοχεία. Στο σπίτι του θα ερχόταν µόνον η κόρη του µε τα δύο 

παιδιά της  κορίτσια και τα δύο  και τα εγγόνια µε τα δισέγγονα του γιου του που 

σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό στα σαράντα του, κι άφησε χήρα την Ελληνοαµερικάνα 

σύζυγό του.  

Πράγµατι από τις 27 του ∆εκέµβρη (δηλαδή µετά που η κάθε οικογένεια χωριστά 

πέρασε σπιτικά τα Χριστούγεννα) άρχισαν να καταφθάνουν οι συγγενείς από τα 

τέσσερα σηµεία του τετραπέρατου κόσµου, µε πρώτους την οικογένεια της ανεψιάς 

του από την Αργεντινή (κόρη της αδελφής του) που ήταν παντρεµένη µε πλούσιο 

ζωέµπορο. Έπειτα πλάκωσαν οι συγγενείς από την Αυστραλία, ένας αγαπηµένος του 

ξάδερφος, που ήταν υπεύθυνος εκεί για την εξόρυξη του ουρανίου στο 

περιβαντολογικό πάρκο του Καταντού, και είχε µεγάλα προβλήµατα µε τους 

οικολόγους, η αδελφή της γυναίκας του από τη Θήβα (που σαν να µην του είχε 

συγχωρήσει ποτέ τον πρόωρο θάνατο της αδελφής της) και η συννυφάδα της 

κουµπάρας του µπατζανάκη της πεθαµένης γυναίκας του, που ήθελε να πάει ντε και 

καλά τα πιτσιρίκια στο Ντίσνεϋλαντ, έξω από το Παρίσι, και που δεκάρα δεν έδινε 

για τους υπόλοιπους συγγενείς.  

Μόλις τα τέσσερα εγγόνια του, η κόρη και η νύφη του µε τα δυο δισέγγονά της 

βρεθήκαν εγκαταστηµένοι στο σπίτι του, µια ταχυπαλµία, λες και ο βηµατοδότης δεν 



µπορούσε να δεχτεί τόσο ξαφνικό νταβαντούρι, χτύπησε την πόρτα της καρδιάς του. 

«Καρδιά µου, µη χτυπάς. Ξέρω», της αποκρίθηκε µε τον στίχο του Κώστα Μόντη.  

Το στοµάχι του ωστόσο, που τον βασάνιζε µια ζωή, ήταν ήρεµο. Γιατί η καρδιά; 

Ήταν η συγκίνηση; Ήταν το ξαφνικό κρύο (δεν άντεχαν τα παιδιά το καλοριφέρ). 

Ήταν η χλαπαταγή µες στο σπίτι; Ήταν η κόρη του (η µόνιµη αδυναµία του) που 

έδειχνε ακόµα ν' αγαπά πιο πολύ τον άντρα της από τον ίδιο;  

∆εν γνώριζε. Κι ερµήνευσε το φτερούγισµα αυτό από περίσσεµα ευτυχίας.  

«Αρκεί... Αρκεί να καβατζάρω την Πρωτοχρονιά του 2000», µονολογούσε κι έβγαζε 

κρυφά από το πορτοφόλι του τη µεµβράνη της µάσκας για να δει πόσο είχε ακόµα 

αιθεροποιηθεί, όπως ο ήρωας του Μπαλζάκ, ο Ραφαήλ Βαλεντέν, µετρούσε το 

«δέρµα της θλίψης του» µετά την εκπλήρωση κάθε επιθυµίας του για να διαπιστώσει 

το βαθµό της συρρίκνωσής του.  

«Έτσι θ' αποφύγουν και τα περιττά έξοδα τού να παραστούν στην κηδεία µου», 

σκέφτηκε χαιρέκακα κάποια στιγµή, θα ανοίξουν τη διαθήκη µου, επί τόπου, ενώ 

ακόµα θα βρίσκονται εδώ. Με ένα σµπάρο δυο τρυγόνια...».  

Γιατί βέβαια η µυστική συµφωνία µε τον ∆ιάβολο ήταν ακριβώς αυτή µες στο 

µυθιστόρηµα: θα εκπληρώσω την επιθυµία σου, το όνειρο της ζωής σου, αλλά εσύ θα 

πεθάνεις µετά. Ο Βαλεντέν πέθανε αφού έγινε πλούσιος όπως το επιθυµούσε.  

«Τι ήθελα και το ξαναδιάβασα», αναρωτήθηκε µε θλίψη. «Ας όψεται αυτή η 

µπαλζακολογία που έπεσε σαν επιδηµία στο Παρίσι, µε τη συµπλήρωση των 200 

χρόνων από τη γέννηση του µεγάλου πράγµατι Μπαλζάκ. Αυτό φταίει, αυτό µε βάζει 

τώρα σε αυτές τις παράλογες σκέψεις».  

Μόλις είχε αρνηθεί να εκπροσωπήσει το «Μαγικό βουνό», ένα σπάνιο κρασί του 

ίδιου συνονόµατου παραγωγού του, του Λαζαρίδη, από τη ∆ράµα, γιατί δεν θέλησε 

να µπλέξει το πνεύµα µε το οινόπνευµα. «Μας φτάνει ένα µαγικό βουνό του Τόµας 

Μαν, έγραψε στον οινοπαραγωγό. ∆εν χρειαζόµαστε κι άλλο».  

Γενικά απόφευγε να µπλέκει το γράψιµο µε τη ζωή, όπως το έκανε τώρα.  

Στη συνέχεια του εκτενούς αυτού ανέκδοτου αφηγήµατος του Θρασάκη (που το δίνω 

εδώ περιληπτικά, όπως έκανα και µε τα άλλα γραπτά του στην οµώνυµη βιογραφία 

µου γι' αυτόν, όγκου 999 πυκνοτυπωµένων σελίδων) ο Θρασάκης µας πληροφορεί 

πως το «σαββατογεννηµένος και τυχερός» που άκουγε µια ζωή από τους δικούς του 

(γιατί είχε γεννηθεί πράγµατι Σάββατο και µε µάσκα) τώρα για πρώτη φορά γινόταν 

ανέφικτο, αφού η εκπλήρωση της επιθυµίας του ισοδυναµούσε µε τη σχεδόν 

εξαφάνιση της µάσκας από το πορτοφόλι του, που το έχασε κιόλας, παραµονή 

Πρωτοχρονιάς, όταν βγήκε έξω µε τα παιδιά να τους πάρει δώρα.  

∆εν θα µπω σε άλλες λεπτοµέρειες του ογδοντασέλιδου χειρόγραφου (θα βγει κι αυτό 

µαζί µε τα άλλα, όταν έρθει η κατάλληλη στιγµή µετά το 2003), θα περιγράψω µόνο 

την τελευταία σκηνή. Έχει προηγηθεί το γεύµα στου Maxim's, το πανάκριβο αυτό 

γαλλικό εστιατόριο όπου συνήθιζε να γιορτάζει την παραµονή της Πρωτοχρονιάς και 

ο Ωνάσης µε την Κάλλας ή την Τζάκυ. Και η πολυπλόκαµη οικογένεια, γύρω από το 



τραπέζι, σε σχήµα Π που είναι σ' έναν prive χώρο του εστιατορίου, ετοιµάζεται να 

ανυψώσει το ποτήρι-σωλήνα (flute) της ροζέ σαµπάνιας για να ευχηθεί στον παππού, 

πατέρα, θείο κ.τ.λ., όπως γράφουν τα αγγελτήρια των κηδειών, το «ευτυχισµένος ο 

καινούργιος χρόνος».  

Εκείνη τη στιγµή ακριβώς, δέκα λεπτά πριν από τα µεσάνυχτα, ενώ τραγουδούν 

ελληνο-ισπανικά-αγγλικά το «Πάει ο παλιός χρόνος», ο Λάζαρος που έχει σηκωθεί 

από την καρέκλα του για να ανταπαντήσει, πέφτει στα πόδια του. Από όρθιος 

βρίσκεται πλαγιαστός πάνω στο τραπέζι µ' ένα σπασµένο ποτήρι-σωλήνα στα 

πλευρά, που βάφει µε αίµα το τραπεζοµάντηλο. Ο πανικός δεν αργεί να εκδηλωθεί, 

όµως συµπίπτει µε τη στιγµή ακριβώς που εκπυρσοκροτούν σε όλο το Παρίσι 

χιλιάδες πυροτεχνήµατα, είναι η γιορτή του τέλους της χιλιετίας στην πόλη του φωτός 

που είναι έµπλεη στο φως, πράγµατι για πολλή ώρα. Κανένα ασθενοφόρο δεν 

βρίσκεται εκείνη τη στιγµή διαθέσιµο.  

Η µάλαξη απαγορεύεται λόγω βηµατοδότη, το φιλί της ζωής είναι ανεπαρκές κι ένας 

παρευρισκόµενος γιατρός σταµατά τη διασκέδασή του για να διαπιστώσει το 

αµετάκλητο. Είναι δώδεκα και µισή περίπου, θέλει να γράψει ότι ο θάνατος επήλθε 

δώδεκα παρά πέντε.  

Όµως η κόρη του Λάζαρου Λαζαρίδη, που ξέρει τον κρυφό καηµό του µπαµπά της 

από µικρή, πείθει τον δύσκολο Γάλλο γιατρό ότι ο θάνατος επήλθε δώδεκα και πέντε. 

Έτσι ο Λαζαρίδης - Θρασάκης υλοποιεί την επιθυµία του, η φοβερή µάσκα του την 

πραγµατοποίησε µε αντάλλαγµα τη ζωή του κι έτσι όχι µόνο καβατζάρει το 2000, 

αλλά αποκτά και τον επίζηλο τίτλο του πρώτου νεκρού της τρίτης χιλιετίας.  

 

 

 


