
Το ασθενοφόρο 

Ένας θεατρικός συγγραφέας, θα έλεγε κανείς, είναι σαν ένα ασθενοφόρο. Ένα ασθενοφόρο 

που τρέχει νύχτα στους δρόμους μιας μεγάλης πόλης με τη σειρήνα του να ουρλιάζει και τα 

φανάρια του να σε τυφλώνουν.   

Όλοι εκείνοι οι αυστηροί νόμοι που ρυθμίζουν την κίνηση πεζών και εποχουμένων  

μπροστά του καταλύονται με μιας. Ο οδηγός του έχει την απόλυτη προτεραιότητα παντού 

και πάντα, να προσπεράσει από δεξιά, να περάσει με κόκκινο φανάρι, να παραβιάσει όλα 

τα στοπ που υψώνονται στο δρόμο του, να σκαρφαλώσει στο πεζοδρόμιο, να καβαλικέψει  

μια νησίδα, ακόμα και να πάει αντίθετα στην κίνηση του δρόμου. Όλα, τα πάντα του 

επιτρέπονται σ’ αυτή την ξέφρενη κούρσα του θανάτου, αρκεί να φέρει αυτόν που 

σφαδάζει στο πίσω μέρος του οχήματος, εγκαίρως, στον προορισμό του. Προσέξτε! Αυτή 

είναι αναγκαία προϋπόθεση. Ο άνθρωπος που σφαδάζει. Χωρίς αυτόν το ασθενοφόρο 

χάνει εν ακαρεί όλα τα προνόμιά του. Γίνεται ένα απλό συνηθισμένο όχημα που πρέπει με 

ησυχία και τάξη, ακολουθώντας τους γνωστούς σε όλους μας κανόνες της κυκλοφορίας, να 

κινηθεί στο οδόστρωμα ανάμεσα σε τόσα άλλα.  Διθέσια, τετραθέσια, σεντάν ή στέισον 

βαγκόν, τζιπ, βαν, κουπέ, με ανοιχτή την οροφή ή χωρίς, όλα τους σε τόνους γαλήνιας 

αναψυχής. Τίποτα πιο θλιβερό από ένα άδειο ασθενοφόρο. Τίποτα πιο λαμπερό και 

παντοδύναμο από ένα ασθενοφόρο την ώρα της δουλειάς. Την ώρα που οι 

τραυματιοφορείς πετούν μέσα το σώμα αιμόφυρτο, αλαλάζον, με τους βολβούς 

ανεστραμμένους, κλείνουν βιαστικά τις πίσω πόρτες και ο οδηγός πατάει τέρμα το γκάζι και 

τη σειρήνα στη διαπασών.  

Οι ομοιότητες όμως δε σταματούν εκεί. Σε μια εξωτερική περιγραφή. Καθόλου μάλιστα. Αν 

έριχνε κανείς μια πιο προσεχτική ματιά τι γίνεται εντός του, εκείνη τη φοβερή στιγμή που 

διασχίζει ολόφωτο, ουρλιάζοντας τους δρόμους, σίγουρα θα κατέληγε και σε άλλα 

συμπεράσματα, πιο ασφαλή. Εντός είναι μπροστά ο οδηγός και πίσω, ξαπλωμένο στο 

φορείο, το σώμα ενός ανθρώπου που συστρέφεται, βογκάει. Τι δίδυμο δαιμονικό, τι ένωσις 

συμπαντική, καρδιά και πνεύμα! Ο οδηγός δεν έχει συνείδηση της σοβαρότητας της 

κατάστασης, δεν είναι αυτή η δουλειά του. Αν πρόκειται για εγκεφαλικό, για κάταγμα 

σφυρών ή έγκλημα πάθους, αν πρόκειται για νέο, γέρο ή μικρό παιδί, άντρα ή γυναίκα, εάν 

έχουμε έναν ακόμα κατά φαντασίαν ασθενή, εάν ακούγεται κλάμα νεογέννητου μωρού ή ο 

ρόγχος του θανάτου, καθόλου, ανάμεσα σ’ αυτόν και τον άλλον υπάρχει διάφραγμα 

απολύτως ηχοστεγανό, ο οδηγός είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του. Γαντζωμένος στο 

τιμόνι, αγέρωχος, πιο ψύχραιμος παρά ποτέ, οδηγεί με φρενήρη ταχύτητα, προσπερνάει 

όλα τα εμπόδια, κάθε πεζός μπροστά του τρέχει εκών άκων να κρυφτεί, στρίβει, φρενάρει, 

αλλάζει γρήγορα ταχύτητες, ουρλιάζει, γιατί είναι αυτός, ναι, για μια στιγμή, ο άρχων της 

ασφάλτου! Να φτάσει θέλει το ταχύτερο, να παραδώσει ζωντανό το πλάσμα. Αυτό και 

μόνον.   

Και πίσω απ’ αυτόν το σώμα που συστέλλεται και διαστέλλεται, πονάει, μια οδύνη που 

θυμίζει πάντα τοκετό, καθώς το ασθενοφόρο ουρλιάζοντας μπροστά από μας, όλους εμάς 

που πάνω στο πεζοδρόμιο στεκόμαστε ασφαλείς, περνάει.   
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