
 
                                               ΘΥΜΙΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΔΗ 

 
 
                

           SCRIPTA    
           MANENT 
 
  
                                                               ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 
 
 
 

                               
 
 
                                                                 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 
 
 

1 
 



2 
 

Η  ΑΝΝ - ΜΑΡΙ ΚΛΟΝΤ ΚΙ Ο ΦΑΡΓΚ 
 
 
 Μπαίνοντας στο μετρό, από το σταθμό Σενπλόν-μετά το Πορτ ντε Κλινιανκούρ-κάθισε 
κοντά στο παράθυρο και μελετούσε εμβριθώς το χάρτη των γραμμών του τρένου για να δει ποια 
ήταν η μακρύτερη. Χασομέρης ήταν, τις προηγούμενες μέρες είχε περπατήσει ώρες στους 
δρόμους και στους κήπους κι αποφάσισε να δει και τον «κάτω κόσμο» της πόλης, όχι πως δεν 
τον ήξερε, χρόνια ζει σ’ αυτή. Τι να δει δηλαδή μέσα στα σκοτεινά τούνελ, περισσότερο τους 
σταθμούς που κάθε τριάντα ή τριάντα πέντε δευτερόλεπτα εμφανίζονταν σαν φωτεινές οάσεις σε 
σκοτεινή έρημο και που και που, στα τοιχώματα της στοάς κάποια τεράστια διαφημιστική αφίσα 
που τη φώτιζαν τα φώτα του τρένου. 
 Τελικά αποφάσισε ν’ αλλάξει τρένο στο Γκαρ ντε λ’ Έστ και να πάρει την κατεύθυνση 
Μαιρί ντ’ Ιβρύ και μάλιστα πιο πέρα, έξω από τον περιφερειακό δρόμο, όπου μετά το σταθμό 
Μαιζόν Μπλανς είχε προστεθεί, νότια μια νέα γραμμή με τέσσερις στάσεις και τέρμα το 
Βιλζιουίφ-Λουί Αραγκόν. Έβαλε το χάρτη στην τσάντα κι έβγαλε από εκεί ένα βιβλίο με 
διηγήματα του Χούλιο Κορτάσαρ που είχε ζήσει στο Παρίσι και πολλά από τα διηγήματα του 
αναφερόταν στη ζωή του στην πόλη αυτή. Έγειρε πίσω στο κάθισμα, βολεύτηκε κι άνοιξε το 
βιβλίο. Ήταν μια ελληνική έκδοση. Ο πλαϊνός του, έσκυψε για να διαβάσει τον τίτλο στο 
εξώφυλλο αλλά γρήγορα εγκατέλειψε την προσπάθεια πιστεύοντας μάλλον πως τα γράμματα 
εκεί, ήσαν σλάβικα. Οι Γάλλοι μπερδεύουν εύκολα την ελληνική γραφή με τη ρώσικη. 
 Μόλις άρχισε ένα διήγημα, κάπου στα μισά του βιβλίου, διαπίστωσε πως αναφερόταν σε 
μια σκηνή στο μετρό. Περίγραφε μια κοπέλα στο απέναντι κάθισμα, πλάι στο παράθυρο και το 
φλερτ του μαζί της, μέσα από την εικόνα της στο κρύσταλλο. Τον εντυπωσίασε αυτό και 
σήκωσε το βλέμμα προς τα εκεί για να δει αν πράγματι το κρύσταλλο αντανακλούσε την εικόνα 
αυτού που καθόταν πλάι. Διαπίστωσε πως έτσι σύμβαινε μόνο που αυτός δεν έβλεπε την εικόνα 
μιας κοπέλας αλλά μιας ευτραφούς ηλικιωμένης που είχε στην ποδιά της ένα πλεκτό κι έπλεκε 
χειριζόμενη με μεγάλη μαεστρία δυο μεγάλες βελόνες.  
 Λίγο πριν φτάσει το τρένο στο σταθμό Μπαρμπές, η γυναίκα έβαλε το πλεκτό σε μια 
μεγάλη τσάντα, σηκώθηκε του ζήτησε συγγνώμη να περάσει και χάθηκε βγαίνοντας στο 
διάδρομο. Στο σταθμό Γκαρ ντε λ’ Έστ σηκώθηκε ν’ αλλάξει γραμμή. Επέμενε να συνεχίσει στη 
γραμμή Μαιρί ντ’ Ιβρύ κι εδώ μπορούσε ν’ αλλάξει τρένο, αλλά όταν επιχείρησε να κατεβεί 
ήταν τόσος ο κόσμος που έμπαινε στο βαγόνι ώστε υποχώρησε μπροστά σ’ ένα κύμα επιβατών 
και δεν πρόλαβε. Το τρένο ξεκίνησε και τώρα δεν είχε τρόπο παρά ν’ αλλάξει γραμμή στο 
Σιατλέ. Προχώρησε πίσω στο εσωτερικό, βρήκε πάλι κάθισμα πλάι στο παράθυρο αλλά στο 
απέναντι του, καθόταν ένας άντρας με εργατική φόρμα. Αφοσιώθηκε στο διάβασμα που τον 
απορρόφησε τόσο ώστε για δυο τρεις-στάσεις δε σήκωσε κεφάλι.  
 Κάποια στιγμή όμως κουράστηκε, σήκωσε τα μάτια και το βλέμμα του έπεσε στο απέναντι 
κάθισμα κι έμεινε άναυδος! Μια υπέροχη γυναίκα, μια καλλονή βρισκόταν εκεί, γερμένη στην 
πλάτη του καθίσματος και κοίταζε με βλέμμα απλανές πάνω από το κεφάλι του. Βιαστικά έριξε 
το βλέμμα πλάι της, στο κρύσταλλο του παράθυρου και για λίγο απόλαυσε τη διπλή εικόνα, της 
απέναντι ομορφιάς. Το είδωλο ήταν κάπως υποφωτισμένο  καθώς  προβαλλόταν στη σκοτεινή 
πλευρά της σήραγγας. Έσκυψε στο βιβλίο ξεφυλλίζοντας το, γρήγορα ψάχνοντας να βρει τη 
σελίδα όπου ο Κορτάσαρ αναφερόταν σε μια τέτοια σκηνή. Ίσως τον βοηθούσε στο τι έπρεπε να 
κάνει. Γρήγορα όμως τα παράτησε, έκλεισε το βιβλίο κι έριξε το βλέμμα στο κρύσταλλο. Ήταν 
τόσο καθαρή η εικόνα της κοπέλας εκεί, που κάποια στιγμή συναντήθηκαν τα βλέμματα τους. 
Εκείνη αντιλήφθηκε αυτή την έμμεση διασταύρωση των βλεμμάτων κι όταν εκείνος της 
χαμογέλασε γύρισε τα μάτια προς το μέρος του, απέναντι της, τα βλέμματα τους συναντήθηκαν 
στο πραγματικό επίπεδο αλλά εκείνη δεν χαμογελούσε. Έδειξε αμήχανη όπως κι εκείνος. Τον 
κοίταξε μια στιγμή και μετά έριξε το βλέμμα πάνω από το κεφάλι του… 
 Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το βαγόνι φωτίστηκε εκτυφλωτικά καθώς το τρένο έμπαινε 
στο σταθμό. Κοίταξε έξω και διάβασε το όνομα: Σιατλέ Λεζ’ Άλλ. Ήταν ο μεγαλύτερος σταθμός 
ανταπόκρισης απ’ όπου περνούσαν πέντε γραμμές. Για δευτερόλεπτα, σκέφτηκε αν έπρεπε να 
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επιμείνει στην αρχική του πρόθεση. Γύρισε και κοίταξε την κοπέλα απέναντι, που ακουμπισμένη 
πίσω είχε κλειστά τα μάτια και περίμενε να ξεκινήσει το τρένο. «Θα κατεβώ όπου κατεβεί», 
σκέφτηκε και το ταξίδι απόχτησε άλλης ποιότητας ενδιαφέρον… 
 Λίγο πριν το τρένο φτάσει στο σταθμό του Μονπαρνάς, η κοπέλα σηκώθηκε με την 
πρόθεση, προφανώς να κατεβεί. Σηκώθηκε κι αυτός και την ακολούθησε. Κάπου εκεί στις 
κυλιόμενες κλίμακες του σταθμού, την έχασε κι αλαφιάστηκε ψάχνοντας δεξιά-αριστερά. Όταν 
βγήκε στην επιφάνεια, μπροστά στον Πύργο του Μονπαρνάς, την είδε μπροστά του στα δυο 
μέτρα να κατευθύνεται προς την μπουλβάρ Εντγκάρ Κινέ,  να  περνάει  στο  δεξί  πεζοδρόμιο,   
παράλληλα με τον μαντρότοιχο του νεκροταφείου του Μονπαρνάς. Την ακολούθησε, το 
πεζοδρόμιο της λεωφόρου δεν είχε κίνηση και παρατηρούσε γοητευμένος το παράστημα της. Το 
κομψό ελαφρό ντύσιμο της-ο Ιούνιος ήταν προχωρημένος και παρ’ όλες τις ξαφνικές βροχούλες 
ο καιρός ήταν γενικά καλός-αναδείκνυε τα σωματικά της προσόντα.  
 Η κοπέλα έφτασε στη διασταύρωση των μπουλβάρ Κινέ-παρά το φανταχτερό της όνομα 
δεν ήταν πάνω από διακόσια μέτρα-και Ρασπάιγ κι έστριψε δεξιά όπου ήταν μια από τις 
εισόδους του νεκροταφείου και μπήκε μέσα. Αναρωτήθηκε για το τι ήθελε εκεί αυτό το 
θεσπέσιο πλάσμα και μπήκε κι αυτός.  
 Ακολουθώντας την, είδε να στρίβει στο πρώτο δρομάκι δεξιά κι ύστερα πάλι δεξιά, ύστερα 
αριστερά και να σταματάει μπροστά στον τάφο του ποιητή Λεόν-Πολ Φαργκ. Απ’ ο, τι είχε 
διαβάσει γι’ αυτόν, το έργο του, νοσταλγικό και ειρωνικό, ήταν επικεντρωμένο σε μια διαδρομή 
ενός ασυνήθιστου Παρισιού. Μάλιστα τελευταία είχε διαβάσει ένα βιβλίο του, σχετικά με το 
Παρίσι, που είχε βρει στους πάγκους της Ριβ Γκοςς. 
 Προχώρησε πιο πέρα και στάθηκε μπροστά στον τάφο του Αδαμάντιου Κοραή και, με 
τρόπο, παρακολουθούσε την κοπέλα. Εκείνη έβγαλε από την τσάντα της ένα κόκκινο 
τριαντάφυλλο τυλιγμένο σε σελοφάν, το ξετύλιξε και το απόθεσε πάνω στον τάφο. Μερικά 
πέταλα σκόρπησαν, σα σταγόνες από αίμα, πάνω στο μάρμαρο.  
 Είχε μείνει εκστατικός! Αυτή η νέα κοπέλα που η εμφάνιση της ήταν μιας σταρ του σινεμά 
μπορούσε να έχει τέτοιες ευαισθησίες, να είναι διανοούμενη; Είχε δει πολλά κορίτσια και 
φοιτήτριες, με ύφος διανοούμενης, να κρατούν πάντα ένα βιβλίο ή να διαβάζουν στο μετρό. 
Σχετικά με τη συγκεκριμένη κοπέλα η σκέψη του προχώρησε σε ερωτηματικά και υποθέσεις. 
Ποια ήταν η σχέση της μ’ έναν ποιητή που είχε πεθάνει λίγο μετά το τέλος του Δεύτερου 
Παγκόσμιου πολέμου; Ίσως εγγονή αλλά πιθανόν και θαυμάστρια της ποίησης του, πολλοί νέοι 
άνθρωποι διάβαζαν τελευταία Προυστ, Απολλιναίρ, Πρεβέρ ακόμα και Μποντλαίρ. Η κοπέλα 
γύρισε προς το μέρος του, πέρασε πίσω του, έριξε μια γρήγορη ματιά στον τάφο του Κοραή 
προφανώς δεν της έκανε κάποια εντύπωση και προχώρησε βορειοδυτικά στο νεκροταφείο, 
έστριψε αριστερά με κατεύθυνση τη νοτιοδυτική πύλη και σταμάτησε, για λίγο, στον τάφο του 
Μποντλαίρ. Ύστερα συνέχισε το δρόμο της κι εκείνος την ακολούθησε από μια διακριτική 
απόσταση, περίεργο γιατί η πρόθεση του ήταν να τη γνωρίσει. Πιο κάτω, δεξιά κι αριστερά του 
δρόμου, πέρασε πλάι από τους τάφους δυο διάσημων γλυπτών κι ενός συγγραφέα, έριξε μια 
σύντομη ματιά και βγήκε από το νεκροταφείο… 
 Συνέχισε να την ακολουθεί, κρατώντας πάντα μια απόσταση, τόση ώστε να μην τη χάσει 
από τα μάτια. Εκείνη, ανέβηκε τη μπουλβάρ Ρασπάιγ και στη συμβολή της με την μπουλβάρ 
Μονπαρνάς σταμάτησε για λίγο μπροστά στο καφέ Λε Ντομ, ύστερα πέρασε απέναντι και 
κάθισε σε κάθισμα ενός τραπεζιού στο πεζοδρόμιο του καφέ Λα Ροτόντ. Οι πελάτες έξω ήσαν 
λίγοι και ήσαν αυτοί που περίσσευαν από την αίθουσα του καφέ. 
 Πλησίασε, σκεπτόμενος πως για να γνωρίζει η κοπέλα αυτά τα δυο καφενεία, ήταν πιθανό, 
να είχε σχέση ή να ενδιαφερόταν για την Τέχνη και κάθισε στο διπλανό τραπέζι. Απέναντι τους, 
όρθιος στο βάθρο του, αγέρωχος ο Μπαλζάκ φωτιζόταν από το μεσημεριανό ήλιο. Πριν έρθει το 
γκαρσόνι, γύρισε ξαφνιασμένος από κάποιο θόρυβο. Ήταν η ομπρέλα της κοπέλας, που 
πέφτοντας, η λαβή της βρέθηκε στα πόδια του. Τη σήκωσε και της την πρόσφερε χαμογελώντας. 
Τον ευχαρίστησε και για πρώτη φορά άκουσε τη φωνή της έστω και στην τετριμμένη λέξη 
«ευχαριστώ», που του φάνηκε βαθιά, βελούδινη. Κάτι πήγε να της πει αλλά τον πρόλαβε εκείνη 
λέγοντας: «Έχω την εντύπωση πως σας είδα στο νεκροταφείο του Μονπαρνάς;». «Ναι, ναι 
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πραγματικά εκεί με είδατε…». «Πήγατε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο εκεί;». «Συγκεκριμένο, 
δε θα το έλεγα. Έχω πάει πολλές φορές, σχεδόν σ’ όλα τα νεκροταφεία του Παρισιού, η αλήθεια 
είναι ότι μου αρέσουν αυτοί οι χώροι, διαβάζεις εκεί διάσημα ονόματα κι ενδιαφέροντα 
επιγράμματα. Άσε που είναι καταπληκτικές γλυπτοθήκες…αλήθεια εσείς τι σχέση έχετε με τον 
Φαργκ, είδα τι κάνατε στον τάφο του». «Είναι ο αγαπημένος μου ποιητής. Σας αρέσει η 
ποίηση;». «Ναι, αλλά, μπορώ να καθίσω κοντά σας;». «Ναι βέβαια γιατί όχι». Μόλις κάθισε, 
ήρθε το γκαρσόνι και πήρε παραγγελία δυο καφέδες. «Τελευταία διαβάζω γαλλική ποίηση αλλά 
δε γνωρίζω καλά τη γλώσσα και συχνά περιτριγυρίζομαι από γαλλοελληνικά λεξικά από όλες τις 
εκδόσεις που έχουν γίνει στη χώρα μου αλλά τηλεφωνώ και σε Γάλλους φίλους για να μου 
εξηγήσουν κάποια πράγματα…». «Είστε Έλληνας και σπουδάζετε εδώ…». «Σπουδάζω αυτή την 
πόλη κι ο Φαργκ με βοηθάει, όταν τον καταλαβαίνω. Έχω διαβάσει το βιβλίο του «Ο πεζοπόρος 
του Παρισιού…». «Αλήθεια; Πολύ ενδιαφέρον». «Δουλεύω πότε-πότε στα ελληνικά εστιατόρια 
στο Καρτιέ Λατέν όταν στριμώχνουμε οικονομικά συνήθως όμως με βοηθάει η μητέρα μου, που 
στέλνει χρήματα από την πατρίδα. Είμαι αποφασισμένος ν’ ασχοληθώ με το Παρίσι, 
τουλάχιστον από τις αρχές του εικοστού αιώνα, με τη ζωή της πόλης, την Τέχνη, γενικότερα τον 
πολιτισμό και την πολιτική ιστορία, δύσκολο εγχείρημα αλλά μ’ αρέσει…». «Είναι για κάποια 
διατριβή σας αυτό, για ακαδημαϊκή καριέρα;». «Όχι, όχι δεν έχω τ’ απαιτούμενα τυπικά 
προσόντα για κάτι τέτοιο. Το κάνω έτσι γιατί μ’ αρέσει…αλλά πέστε μου εσείς πως 
ασχοληθήκατε με τον Φαργκ…είστε τόσο νέα». «Όχι και τόσο, πλησιάζω τα τριάντα…». «Δεν 
είναι δυνατόν! Δε θα σας έκανα πάνω από είκοσι πέντε…» «Υπερβολές. Σπούδασα γαλλική 
φιλολογία στη Σορβόννη και κάνοντας, μια μέρα, περίπατο στο νεκροταφείο του Μονπαρνάς 
βρέθηκα τυχαία μπροστά στον τάφο του Φαργκ κι αποφάσισα, χωρίς να ξέρω γιατί, πως τη 
διατριβή μου θα την έκανα στην ποίηση του. Ρίχτηκα στο διάβασμα και τώρα που κοντεύω να 
τελειώσω ήρθα ν’ αποθέσω ένα λουλούδι στον τάφο του». «Α, μάλιστα. Ωραία πράξη. Όταν σας 
είδα στο μετρό…». «Στο μετρό; Με ακολουθήσατε από το μετρό;…». «Ναι και όταν σας 
πρωτοαντίκρυσα ούτε στιγμή δε μου πέρασε από το μυαλό πως είχα να κάνω με διανοούμενη, 
συνήθως οι ωραίοι άνθρωποι δεν…». «Δε σκέφτονται;». «Όχι, όχι όλοι οι άνθρωποι, όπως λέει 
κι ο Αλτουσέρ, είναι διανοούμενοι αλλά να η προσπάθεια ν’ ασχοληθεί κάποιος με τα Γράμματα 
και την Τέχνη είναι επώδυνη…και οι ευνοημένοι στην εμφάνιση άνθρωποι, άντρες-γυναίκες, 
έχουν πιο πρακτικές και δελεαστικές επιλογές στη ζωή…». «Μμ, δεν πολυσυμφωνώ με την 
άποψη αυτή αλλά όπως και νάχει, η πρόθεση σας ν’ ασχοληθείτε με το Παρίσι μ’ 
αρέσει…μήπως καπνίζετε;». «Ναι, λίγο. Περισσότερο τσιμπούκι…». «Θα μου προσφέρετε ένα 
τσιγάρο; Κι εγώ δεν καπνίζω πολύ, μάλιστα σκέφτομαι να το κόψω εντελώς, προς το παρόν έχω 
κόψει ν’ αγοράζω τσιγάρα», είπε χαμογελώντας η κοπέλα. Άνοιξε την τσάντα, έβγαλε ένα 
πακέτο και τινάζοντας το, της πρόσφερε το τσιγάρο που πρόβαλλε και με δεύτερη κίνηση, 
έβγαλε άλλο ένα και το έβαλε στο στόμα. Ξανάβαλε το χέρι στην τσάντα κι έβγαλε ένα κουτί 
σπίρτα και της πρόσφερε φωτιά.  
 Η κοπέλα, πραγματικά ήταν πολύ όμορφη, το ντύσιμο της αν και ευπρεπές άφηνε αρκετά 
ερεθιστικά σημεία ακάλυπτα. Στα γρήγορα τράβηξε δυο ρουφηξιές μια από τον καφέ και μια 
από το τσιγάρο και γέρνοντας προς το μέρος της, είπε: «Α, προπό, θα μπορούσα να έχω τον 
αριθμό του τηλεφώνου σας για να σας ενοχλώ πότε-πότε ζητώντας τη βοήθεια σας σχετικά με τη 
γλώσσα;». «Είπατε πως έχετε Γάλλους φίλους που σας βοηθούν…». «Ναι βέβαια αλλά, άλλο 
είναι να ζητάς να σου δείξει το δρόμο μια γριούλα κι άλλο μια όμορφη γυναίκα».  
 Χαμογέλασε κολακευμένη αλλά σοβαρεύτηκε. «Θεωρώ το παράδειγμα σας εύστοχο και 
κολακευτικό για μένα αλλά αυτό δείχνει πως έχετε κι άλλο σκοπό. Δε νομίζετε πως βιάζεστε 
κύριε;». «Δίκιο έχετε, πάντα βιάζομαι για κάτι που μ’ ενδιαφέρει πολύ. Αυτό που στη γλώσσα 
σας ονομάζεται «τακτ», μου είναι δύσκολο να το εφαρμόσω, η διπλωματία για μένα είναι, 
επισήμως αποδεκτή απάτη..». «Βοηθάει όμως στις καλές σχέσεις ατόμων και κρατών». «Οφείλω 
να δεχτώ πως έχετε δίκιο αλλά ας γυρίσουμε στο πρόβλημα μου…». «Ποιο από τα δυο, αυτό 
που αφορά τη διατριβή σας ή το άτομο μου;». «Όπως δείχνουν τα πράγματα, η, ας πούμε 
διατριβή μου κι εσείς είστε το ίδιο πρόβλημα», είπε αυτός χαμογελώντας. «Βιάζεστε, βιάζεστε. 
Θα δούμε…προς το παρόν πρέπει πρώτα να γνωριστούμε». «Σωστά, αλήθεια είστε δεσποινίς ή 
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κυρία;». «Παίζει ρόλο αυτό; Στην εποχή μας ο διαχωρισμός αυτός είναι περιττός». «Ναι βέβαια, 
αλλά ήταν ένας τρόπος να μάθω αν είστε παντρεμένη…». «Και σε τι θα σας ωφελούσε αυτό;». 
«Ε, πως, αν είστε παντρεμένη θα πρέπει να σας διεκδικήσω από το σύζυγο αν είστε 
δεσμευμένη…». «Α, έτσι μπορείτε να φτάσετε ως εκεί; Δε θα χρειαστεί, δεν είμαι παντρεμένη 
αλλά είπαμε θα δούμε, πάμε παρακάτω…». 
 Πήγαν παρακάτω, μίλησαν όμως περισσότερο για τα ενδιαφέροντα τους παρά για την 
προσωπική τους ζωή. Τους απασχόλησε ακόμα και ο απέναντι τους, ανδριάντας του Μπαλζάκ, 
στημένος στη διαχωριστική νησίδα της μπουλβάρ Ρασπάιγ. Εκείνος, σε μια αποστροφή του για 
την Τέχνη του περασμένου αιώνα και των αρχών του εικοστού είπε: «Ορίστε, ο Ροντέν εδώ 
φτάνει την αφαίρεση στοιχείων στ’ άκρα. Ακόμα και σήμερα θεωρείται πρωτοποριακό έργο. 
Λένε πως δεν άρεσε στην εποχή του γι’ αυτό, όπως μαρτυρά και το αφιέρωμα στη βάση: «A  
BALZAC  A  RODΙN», το χάρισε στο Δήμο. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ προτιμώ τον Ροντέν 
του «διανοούμενου» αν κι εκεί υπάρχει αφαίρεση αλλά τόση ώστε το έργο να μην είναι ένας 
όγκος ύλης…». Η πτυχιούχος της Σορβόννης άρχισε να εξηγεί σχετικά, τα επιχειρήματα της 
όμως ήσαν αυτά που είχε διαβάσει κι αυτός στις Ιστορίες Τέχνης και της το επισήμανε. Η 
συζήτηση συνεχίστηκε για πολλή ώρα, μάλιστα παραγγέλθηκαν και νέοι καφέδες και «τοστ», 
διαφώνησαν και συμφώνησαν και στο τέλος χώρισαν πολύ φιλικά. «Παραείστε ενδιαφέρον 
άνθρωπος κύριε αλλά θα μου επιτρέψετε, πρέπει να γυρίσω στο σπίτι…». Έβγαλε από την 
τσάντα της ένα πορτοφόλι. «Σας παρακαλώ επιτρέψτε μου να προσφέρω εγώ τα έξοδα αυτής της 
συνάντησης μας», είπε εκείνος. Εκείνη χαμογέλασε, ξανάβαλε το πορτοφόλι στην τσάντα, 
σηκώθηκε κι έπιασε την ομπρέλα. Εκείνος τινάχτηκε όρθιος με κίνδυνο ν’ ανατρέψει το 
φλιτζάνι του καφέ του. «Λοιπόν, τι θα γίνει θα μου δώσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας; 
Ούτε καν το όνομα σας δε μου είπατε…». «Ούτε κι εσείς…». «Ναι σωστά…», ψέλλισε και είπε 
το όνομα του. «Μια στιγμή όμως, το πιο πιθανό είναι πως μόλις στρίψετε στη γωνία  να το έχετε  
ξεχάσει». Έβγαλε από την τσάντα του ένα μπλοκάκι κι ένα στυλό, έγραψε σε μια σελίδα το 
όνομα και τον αριθμό του τηλεφώνου του και της την έδωσε. Εκείνη πήρε το χαρτάκι το έβαλε 
στην τσάντα και είπε: «Σημειώστε λοιπόν και το δικό μου». Του είπε όνομα και αριθμό 
τηλεφώνου και ξεκίνησε. Χάθηκε στρίβοντας στην μπουλβάρ Μονπαρνάς… 
 
… Δυο μέρες αργότερα τηλεφώνησε στην Ανν-Μαρί Κλωντ, αυτό ήταν το όνομα της-επέμενε 
να της το αποδίνουν ολόκληρο-εκείνου, η αλήθεια είναι πως δεν του άρεσε το Κλωντ, ήταν 
όμοιο και στο αρσενικό και στο θηλυκό και καθώς στη γαλλική γλώσσα λείπουν τ’ άρθρα, στα 
κύρια ονόματα, μπερδευόταν. Του απάντησε η ίδια κι ακούγοντας την, ένιωσε ένα μικρό 
τσίμπημα στο στήθος. «Διάβολε, ούτε έφηβος να ήμουν…», σκέφτηκε. « Α, κύριε Φωτιαδής 
τόσο γρήγορα χρειαστήκατε τη βοήθεια μου στο έργο σας; Μη μου πείτε πως ξαφνικά 
απουσιάζουν όλοι οι Γάλλοι φίλοι σας από το Παρίσι;». «Δεν είπαμε για το δρόμο και τη 
γριούλα…». «Κατάλαβα», είπε εκείνη και γέλασε. «Λοιπόν, ο Φαργκ είναι πια κοινός μας φίλος 
και είστε η πιο κατάλληλη να με βοηθήστε και όχι μόνο στην ποίηση του Φαργκ». «Δε νομίζετε 
πως από το τηλέφωνο δε θα μπορούσα να σας προσφέρω μεγάλη βοήθεια…». «Ακριβώς αυτό 
σκεφτόμουν, το Παρίσι έχει τόσα ωραία και ήσυχα καφενεία, μέχρι ποίηση μπορεί να γράψει 
κάποιος εκεί…». «Μάλιστα. Μου ζητάτε κάτι δύσκολο, προβλέπω πως θα επικαλείστε συχνά τη 
βοήθεια μου όχι γιατί θα τη χρειάζεστε πάντα αλλά για να είμαστε μαζί. Και παρ’ όλο που δεν 
είμαι κάποια διασημότητα είμαι Παριζιάνα κι έχω αρκετούς φίλους και γνωστούς και θα μ’ 
ενοχλούσαν τα σχόλια τους». «Για να πω την αλήθεια, στη χώρα μου θα το σκεφτόμουν αυτό 
αλλά εδώ δεν πέρασε από το μυαλό μου πως μια Παριζιάνα…». «Αυτό το τελευταίο δε  μου 
άρεσε. Δηλαδή πιστεύετε πως οι Παριζιάνες δε νοιάζονται για την υπόληψη τους; Σας 
παρακαλώ…». Έμεινε άναυδος με το ακουστικό στο χέρι καθώς κόπηκε ξαφνικά η γραμμή. 
«Είμαι ηλίθιος» μουρμούρισε νευριασμένος. Κοίταξε μπροστά του πάνω στο γραφείο του τα 
σκόρπια χαρτιά με σημειώσεις αποριών ανάμεσα στα βιβλία. Δυο μέρες τώρα είχε ετοιμάσει 
υλικό για να τη ρωτήσει και να την συμβουλευτεί σχετικά. Τι θα έκανε τώρα; Να της 
τηλεφωνήσει πάλι; Θα του το έκλεινε βέβαια και καλά θα έκανε…  
 Μια  βδομάδα περίπου  έκανε υπομονή και δεν της τηλεφώνησε  αλλά όταν το έκανε,  του 
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είπαν πως η Ανν-Μαρί Κλωντ είχε φύγει για διακοπές. Η φωνή ήταν μιας μεσόκοπης γυναίκας, 
πιθανόν της μητέρα της. Είχε ξεχάσει πως τον Αύγουστο, βρίσκεις περισσότερους τουρίστες από 
τους Παριζιάνους, στην πόλη. Ο Φώτης Φωτιάδης, ήταν βαθιά απογοητευμένος, κάτι έπρεπε να 
κάνει κι έφυγε για την πατρίδα, εξάλλου τα οικονομικά του δεν ήσαν σε καλή κατάσταση… 
 
… Πέρασε την πρώτη βδομάδα στο σπίτι, με τη μητέρα του. Η κυρία Αλεξάνδρα, 
ευκατάστατη χήρα, ήταν ένας ευχάριστος, καλλιεργημένος και ελεύθερος άνθρωπος και στα 
εξήντα της ήταν μια ώριμη ωραία γυναίκα. Ταξίδευε συχνά, είχε φίλους στο Παρίσι και στο 
Λονδίνο ακόμα και στη Νέα Υόρκη. Αγαπούσε το γιο της αλλά ασχολιόταν μαζί του μόνο, 
βοηθώντας τον οικονομικά από την προσωπική της περιουσία γιατί εκείνος το μερτικό του από 
την κληρονομιά του πατέρα το είχε εξανεμίσει και δεν επέμβαινε στη ζωή του, όπως κι εκείνος 
στη δική της. Η αλήθεια όμως ήταν ότι τον είχε κακομάθει και παρ’ όλο που αυτός πάντα είχε 
πρόθεση να σπουδάσει, αυτό κρατούσε  μόνο το πρώτο  εξάμηνο,  ύστερα εγκατέλειπε τη σχολή. 
Στην πατρίδα είχε εισαχθεί στη Νομική, στη Φιλοσοφική και στην Πάντειο αλλά τίποτα δεν 
τελείωσε. Στο Παρίσι παρακολούθησε μαθήματα σε διάφορες σχολές αλλά δε στέριωσε 
πουθενά. Οι φίλοι του τον θεωρούσαν τυχερό που είχε τη δυνατότητα να κάνει αυτό που θέλει, 
εκείνος όμως είχε αρχίσει να πιστεύει πως αυτό, εκτός από του ότι του πρόσφερε μια σημαντική 
καλλιέργεια δεν τον βοηθούσε να ειδικευτεί σε κάτι. Είχε καταπιαστεί να κάνει μια μελέτη για 
το Παρίσι που τελικά σε κανένα δε θα χρησίμευε και τώρα με τον Φαργκ, εξαιτίας της Ανν-
Μαρί Κλωντ.  Η κυρία Αλεξάνδρα, του πρότεινε να πάει μαζί της στη Νέα Υόρκη. Αρνήθηκε 
και ξαναγύρισε σ’ ένα Παρίσι ζεστό και υγρό. Τηλεφώνησε και ξανατηλεφώνησε στην Ανν-
Μαρί Κλωντ, δεν απαντούσε κανένας στο τηλέφωνο ούτε καν αυτόματος τηλεφωνητής. 
Στρώθηκε στο γράψιμο για να έχει έτοιμο υλικό ώστε να το χρησιμοποιήσει, σαν πρόφαση, για 
να τη συναντήσει, όταν εκείνη επέστρεφε από τις διακοπές.   
 Η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη άλλαζε αλλά κανένας δεν θα μπορούσε να βεβαιώσει 
πως πήγαινε προς το καλύτερο. Στην πατρίδα, έλεγαν, είχε επανέλθει η δημοκρατία αλλά πώς να 
επανέλθει κάτι που δεν είχε φύγει μια και δεν είχε υπάρξει; Τέλος πάντων μια μέρα βρέθηκε 
στην Σανς Ελυζέ ανάμεσα σε φοιτητές κι εργάτες να διαδηλώνει κι αυτός εναντίον του Φράνκο, 
ο Καουντίλιο-αν και διαπραγματευόταν να παραδώσει την εξουσία στη βασιλεία-
εξακολουθούσε να δολοφονεί τους αγωνιστές της Δημοκρατίας. Το κλομπ ενός «φλικ»-όπως 
αποκαλούν οι Γάλλοι τους «μπάτσους» τον έστειλε στο νοσοκομείο για μερικές μέρες και 
παραλίγο να εισπράξει και μια καραμπινάτη απέλαση, αν δεν είχε μεσολαβήσει ένας 
αξιωματικός της αστυνομίας, σύζυγος μιας φίλης του.  
 Τις μέρες που βρισκόταν στο νοσοκομείο, συγκεκριμένα την τελευταία μέρα, καθώς 
αποχαιρετούσε τον Ρομπέρ-που θα έμενε μερικές μέρες ακόμα-ένα φοιτητή της νομικής που είχε 
γνωρίσει στη διαδήλωση, έμεινε έκπληκτος πλάι του, καθώς εκείνη όρμησε και αγκάλιασε το 
νεαρό. Ή  Ανν-Μαρί Κλωντ! Πανέμορφη και ηλιοκαμένη. «Ξαδερφάκι, από πότε τρέχεις στις 
διαδηλώσεις; Η μαμά σου το έμαθε;…», είπε εκείνη στο Ρομπέρ, μετά τις πρώτες διαχύσεις. 
«Ναι δεν της άρεσε αλλά τι να κάνει; Εσένα ποιος σου το είπε;». «Η φίλη σου η Ιζαμπέλ». Το 
βλέμμα της έπεσε στο Φώτη που εξακολουθούσε να στέκει πλάι στο Ρομπέρ κι έκπληκτη 
αναφώνησε: «Κύριε Φωτιαδής! Κι εσείς εδώ;». «Γνωρίζεστε; Είναι καλός φίλος, για να με 
γλιτώσει από τους «φλικ» έφαγε το κλομπ στο κεφάλι», είπε χαμογελώντας ο Ρομπέρ. «Δεν τα 
κατάφερα και πολύ καλά όμως…». «Ναι αλλά χωρίς εσένα θα είχα μείνει κάνα μήνα στο 
νοσοκομείο ενώ τώρα μεθαύριο, το πολύ, φεύγω». «Ω, τραυματιστήκατε κι εσείς…», είπε 
ρίχνοντας το βλέμμα στον επίδεσμο που είχε στο κεφάλι ο Φώτης. «Όχι σοβαρά, πήρα μόλις 
εξιτήριο…Λοιπόν μον αμί θα τα πούμε, τηλεφώνησε μου μόλις βγεις», είπε ο Φώτης 
απευθυνόμενος στο φοιτητή και κίνησε για τη θύρα. «Μη φύγετε…», του είπε η Ανν-Μαρί 
Κλωντ με κάποια αμηχανία. «Θα έχετε να τα πείτε με τον ξάδερφο…πρέπει να φύγω, θα σας 
τηλεφωνήσω…». «Ναι, να μου τηλεφωνήσετε οπωσδήποτε». Κούνησε το κεφάλι έστειλε 
χαιρετισμό, με το χέρι, στο νεαρό που ήδη ρωτούσε την Ανν-Μαρί Κλωντ για τη γνωριμία της 
με το Φώτη και βγήκε έξω… 
 Επιστρέφοντας  στο  σπίτι,  μέσα  στο  ταξί  σκεφτόταν  την  Ανν - Μαρί  Κλωντ  και την 
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απρόσμενη εμφάνιση της μέσα από, επίσης απρόσμενες συνθήκες. Ξαδέρφη του μικρού! «Ε, 
τώρα δε μου ξεφεύγεις αγαπημένη μου Ανν-Μαρί Κλωντ». Αυτό, σχεδόν το φώναξε, στα 
ελληνικά όμως, κάνοντας τον οδηγό να τον κοιτάξει, απορώντας, μέσα από τον καθρέφτη. 
Έμενε στην περιοχή Φωμπούρ Σαιντ Ονορέ σ’ ένα δρόμο, κομπολόι διάσημων καταστημάτων 
μόδας και αρωματοποιίας, καλλιτεχνικών γκαλερί αλλά και δημόσιων κτιρίων όπως το 
υπουργείο εξωτερικών, το παλάτι των Ηλυσίων Πεδίων και πρεσβείες χωρών. Είχε διαλέξει εκεί 
μια πιο ήσυχη γωνιά, κοντά στην εκκλησία του Σαιν Φιλίπ ντυ Ρουλ, που την επισκέφτηκε μόνο 
μια φορά για να δει το εσωτερικό της αλλά πήγαινε συχνά στην κοντινή Σαλλ Γκαβώ για ν’ 
απολαύσει μουσική, ήταν κι αυτή ένα από τα πάθη του. Το σπίτι του ήταν μια σοφίτα 
πολυτελείας, γεμάτη βιβλία ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, δεν είχε μπει, στα σοβαρά, στον 
κόπο να μάθει άλλη γλώσσα, για την ακρίβεια είχε επιχειρήσει διάφορα «πασαλείμματα». 
Αρκετές μέθοδοι εκμάθησης ιταλικών, ισπανικών, γερμανικών ακόμα και ρωσικών βρίσκονταν 
σε ράφια και στο πάτωμα. Τη σοφίτα, την είχε «κληρονομήσει» από κάποιο φίλο του Έλληνα 
γουναρά, που δούλευε στα εργαστήρια του Υβ Σαιν Λοράν, ένα καταπληκτικό τεχνίτη 
συρραφής γούνας. Ο ίδιος είχε κατασκευάσει ένα γούνινο πανωφόρι, ένα κοντογούνι για τον 
εαυτό του, από λωρίδες πλάτους μικρότερες των δυο εκατοστών που από αυτές ήσαν γεμάτοι οι 
κάδοι απορριμμάτων των εργαστηριών γούνας. Το έκανε πέρα από το ωράριο εργασίας, τις 
νυχτερινές ώρες και του πήρε πολύ καιρό και οικονομικά δεν άξιζε τον κόπο. Επαγγελματικά 
όμως απόδειξε τις καταπληκτικές του ικανότητες-το πίσω μέρος της γούνας, πριν μπει η φόδρα, 
ήταν ένα αριστούργημα συρραφής-και τον έκανε διάσημο στο χώρο των εργαστηριών μόδας. 
Όταν ο φίλος έφυγε για την πατρίδα του όπου η επεξεργασία της γούνας ήταν σε μεγάλη ακμή κι 
εκείνος χάρη στη φήμη του, εξασφάλισε πολύ καλή αμοιβή, ο Φώτης απόχτησε τη σοφίτα… 
 
… Στο τρίτο τηλεφώνημα την πέτυχε. Του είπε πως μπορούσε να πάει από το σπίτι του, αν 
ήθελε. Φυσικά ήθελε, της έδωσε τη διεύθυνση και η Ανν-Μαρί Κλωντ μια ώρα αργότερα 
ανέβαινε τη στριφογυριστή κλίμακα του σπιτιού του. Τον φίλησε, με απρόσμενη οικειότητα, 
σταυρωτά στα μάγουλα, εκείνος από την ταραχή του δεν πρόλαβε ν’ ανταποδώσει, ένιωσε όμως 
υπέροχα καθώς τον τύλιξε το άρωμα της. Αν και την περίμενε, δεν πρόλαβε να ταχτοποιήσει το 
χώρο κι εκείνη με τις οδηγίες του πορεύτηκε ανάμεσα από βιβλία και φακέλους, για να καθίσει 
στο περιστρεφόμενο κάθισμα μπροστά από το γραφείο του. «Η σοφίτα σου είναι καταπληκτική! 
Δύσκολα βρίσκεις κάτι τέτοιο, και στην περιοχή που βρίσκεται πρέπει να πληρώνεις πολλά…». 
Της διηγήθηκε την ιστορία του γουναρά και κάθισε απέναντί της, σ’ ένα αιγυπτιακής 
προέλευσης σκαμπό, από δέρμα αντιλόπης. Και προσπαθώντας να την πείσει πως πρωτίστως 
ενδιαφερόταν για τη βοήθεια της στο πόνημα που είχε αναλάβει να γράψει, της έδωσε ένα 
φάκελο όπου είχε κάποιες δακτυλογραφημένες σελίδες. Εκείνη διάβασε την πρώτη σελίδα, 
σταμάτησε, τον κοίταξε και κουνώντας επιδοκιμαστικά το κεφάλι είπε: «Ενδιαφέρον! Γράφεται 
πολύ καλά στη γλώσσα μας, εγώ στη δική σας, βρίσκω πολύ δύσκολα τα ελληνικά, δε θα 
μπορούσα ούτε να μιλήσω…». «Δεν έχετε δίκιο, εγώ πιστεύω πως θα μαθαίνατε και 
τραγουδάκια στη γλώσσα μου στα παιδιά μας…». Τον κοίταξε έκπληκτη. «Μα τι λέτε! Τι πάει 
να πει αυτό;…Μου…μου κάνετε πρόταση…». «Ακριβώς σας προτείνω να με παντρευτείτε…». 
«Μα δε με ξέρετε, δε γνωρίζετε τίποτα για μένα…». «Είναι η πρώτη φορά που κάνω τέτοια 
πρόταση,  ίσως ακριβώς επειδή δε σας γνωρίζω, όλες τις άλλες τις γνώριζα αρκετά καλά ώστε να 
το αποφύγω…».  Άπλωσε το χέρι πάνω από το γραφείο κι έπιασε απαλά το δικό της. «Ανν-Μαρί 
Κλωντ, σας αγαπώ! Δεν μπορώ να σας το αποδείξω άμεσα και πιθανόν να μη με πιστέψετε αν 
σας πω, πως από εκείνη τη στιγμή που σας είδα στο μετρό, και ύστερα μπροστά στον τάφο του 
Φαργκ, κυριαρχείτε στη σκέψη μου…». «Τι να πω…σας πιστεύω αλλά νομίζω είστε 
υπερβολικός, περιμένετε να γνωριστούμε καλύτερα κι ας αρχίσουμε μ’ αυτό που σας απασχολεί 
ή μάλλον μ’ αυτό που σας απασχολούσε, το δοκίμιο σας για το Παρίσι…». 
 Πάνω από δυο ώρες, διάβασαν, συζήτησαν, έγραψαν, έσβησαν. Εκείνη ξέσπασε πολλές 
φορές σε γέλια όταν ο Φώτης σημείωσε φράσεις και ιδιωματισμούς στην αργκό και μιμήθηκε, 
καταπληκτικά, στον προφορικό λόγο, τους μεθυσμένους κλοσιάρ αλλά και τύπους της Αγοράς ή 
κοροϊδεύοντας την εξεζητημένη γλώσσα των διανοουμένων της Σορβόννης αλλά και των 
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αριστεριζόντων πανεπιστημιακών. Η συζήτηση, ανεβοκατέβαινε στον τρόπο ζωής των αστών 
και μεγαλοαστών του κέντρου και των εργαζομένων στις λαϊκές συνοικίες και στις 
μικροβιοτεχνικές περιοχές της πόλης. «Αγαπητέ μου, μένω κατάπληκτη! Γνωρίζετε καλύτερα 
από μένα, την καθημερινή γαλλική γλώσσα και αναρωτιέμαι σε τι θα μπορούσα να βοηθήσω 
εγώ; Πιστεύω πως το κάνετε για να…». «Για να βρίσκομαι κοντά σας; Δίκιο έχετε, πιστεύω πως 
μετά τη συνάντηση μας δε θα μπορέσω να γράψω κι ο, τι έχω γράψει αυτές τις μέρες το 
χρωστάω στην προσδοκία να σας συναντήσω και να διαβάσετε αυτά που έγραψα»… 
 
… Ένα μήνα αργότερα, η Ανν-Μαρί Κλωντ δεν είχε δεχτεί να τον παντρευτεί αλλά ήσαν  
σχεδόν  κάθε  μέρα  μαζί  κι  ο Ρομπέρ, ο ξάδερφος της, τους έκανε συχνά συντροφιά, ήταν ένας 
ενδιαφέρων νεαρός που με το φανατισμό και τις ριζοσπαστικές του ιδέες βοηθούσε ν’ ανάβει η 
συζήτηση για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην πολιτική ο νεαρός είχε μια 
αναρχοσοσιαλίζουσα αντίληψη του κόσμου, η Ανν-Μαρί Κλωντ έμενε σ’ έναν ήπιο σοσιαλισμό, 
όπως τον αποκαλούσε, κι ο Φώτης ενστερνιζόταν την Αριστερά γενικά αλλά τα τελευταία 
χρόνια ήταν απογοητευμένος από όλες τις τάσεις που υπήρχαν σ’ αυτή, αναζητούσε έναν νέο 
Μαρξ, έναν νέο Λένιν.  
 Ένα απόγευμα του Οκτώβρη, καθισμένοι οι τρεις τους στο βάθος της σάλας του «Καφέ 
Προκόπ» συζητούσαν με αφορμή τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή για το που πάει τελικά ο 
λεγόμενος αναπτυγμένος κόσμος. Ο Φώτης, υποστήριξε μια, ομολογουμένως προωθημένη 
άποψη: «Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, υπάρχει η εντύπωση, πως η σύγχρονη δημοκρατία 
μπορεί να υπάρξει μόνο με τον καπιταλισμό, σε κάποια φιλελεύθερη μορφή και το σοσιαλισμό 
που όμως  ακόμα και στη Σοβιετική Ένωση, πολύ περισσότερο στις χώρες επιρροής της, δεν έχει 
επιλεγεί, κάποια μορφή του, ούτε θεωρητικά. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι οπαδοί της 
μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας, όπως την ερμηνεύουν εκείνοι κι αυτή σε σπαράγματα, καθώς 
και στα δυτικά κράτη που ακόμα και για τον τίτλο του κομμουνιστικού κόμματος ερίζουν, άλλοι 
αυτοαποκαλούμενοι Μαρξιστές-Λενινιστές άλλοι Λενινιστές-Μαρξιστές και άλλοι απλώς 
κομμουνιστές και υπάρχουν και οι Μαοϊστές. Οι σοσιαλδημοκράτες που κι αυτοί, τα τελευταία 
χρόνια, ενώ είχαν πετύχει σημαντικά πράγματα στη διαχείριση του κρατικού πλούτου τελικά δε 
φαίνεται να τα καταφέρνουν. Γενικά η Αριστερά σήμερα, στην πολιτική  τουλάχιστον,  
βρίσκεται σε κάποια σύγχυση. Στη Φιλοσοφία κάποιοι διανοούμενοι της, ισχυρίζονται πως 
έχουν περάσει στην μεταμαρξιστική σκέψη, με ο, τι σημαίνει αυτό και κάποιοι ανακάλυψαν 
ξανά τις θρησκείες και προσπαθούν να συγκεράσουν ο, τι καλό πιστεύουν πως έχει ο μαρξισμός 
μ’ ο, τι καλό υπάρχει στις θρησκείες…». «Γενικά, συμφωνώ μαζί σου», είπε η Ανν-Μαρί 
Κλωντ-ο πληθυντικός είχε καταργηθεί από καιρό ανάμεσα τους-«αλλά για τον καπιταλισμό 
πιστεύω, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα αναγκαστεί να μας οδηγήσει τελικά σε κάποιου είδους 
σοσιαλισμό δηλαδή ένα δικαιότερο σύστημα…».  
 Ο νεαρός ξάδερφος ανυπομονούσε να μπει στη συζήτηση αλλά τον πρόλαβε ο Φώτης που 
συνέχισε: «Ο καπιταλισμός, ως γνωστόν, είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση, 
αποδεκτή από μεγάλη μερίδα των λαών, αφού δυστυχώς κάθε άνθρωπος σκέφτεται σαν «εν 
δυνάμει» καπιταλιστής. Η πολιτική ηγεσία του, αποτελείται από καπιταλιστές αλλά και από 
απλούς εργαζόμενους που το δημοκρατικό σύστημα επιτρέπει την εκλογή τους στο κοινοβούλιο. 
Αυτοί οι τελευταίοι, συμπεριφέρνονται σαν τους πρώτους-με ελάχιστες επεμβάσεις στο σύστημα 
και μόνο αν αυτό συμφέρει στους πρώτους. Η πραγματική αντιπολίτευση, είναι μια ελάχιστη 
μειοψηφία ανθρώπων που εμφορούνται από τα σοσιαλιστικά ιδεώδη αλλά μια και είναι 
ενταγμένοι στο κοινοβουλευτισμό, που εξαιτίας ενός ιδιότυπου πλειοψηφικού συστήματος, τους 
αποκλείει από την εξουσία, δεν επηρεάζουν σημαντικά τη διαχείριση και κατανομή του 
πλούτου. Ο καπιταλισμός, προσαρμόζει κάθε τι προοδευτικό, όταν οι συνθήκες - τεχνολογία, 
πρώτες ύλες - το επιτρέπουν για καλύτερη διαχείριση χωρίς όμως να θίγονται τα κέρδη του 
κεφαλαίου, κατά προτίμηση ν’ αυξάνονται…». «Θα μπορούσε η Αριστερά να ενωθεί και να 
προσανατολιστεί σε μια παγκόσμια επανάσταση των λαών και να εφαρμόσει ένα σωστό 
σοσιαλισμό…», είπε με έξαψη ο νεαρός. «Ναι αλλά ποιος θα μας πει ποιος είναι ο σωστός 
σοσιαλισμός;  Όπως σωστά  είπε ο Φωτής,  πάσχουμε από μια συγκεκριμένη  θεωρία…»,  είπε η 
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κοπέλα ανάβοντας τσιγάρο από το πακέτο του Φώτη γιατί εκείνη είχε κόψει…το αγόρασμα. «Ο 
σοσιαλισμός, μια κι ευαγγελίζεται τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, που απορρέει από την 
εργασία είναι δικαιότερο σύστημα και θα μπορούσε να είναι τέλειο αν στην ηγεσία του 
υπήρχαν…άγιοι. Ο άνθρωπος όμως λειτουργεί όπως και κάθε άλλο ζώο, με βάση το συμφέρον 
του, όποιο συμφέρον. Στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα ο σοσιαλισμός νοθεύτηκε με 
διάφορες μορφές ολοκληρωτισμού όπως ήταν ο εθνικοσοσιαλισμός κι ο φασισμός. Αυτό που 
πέτυχαν ήταν να αιματοκυλίσουν τον Κόσμο. Αλλά και ο σοσιαλισμός που, υποτίθεται, πως 
στηρίχτηκε στον μαρξισμό-λενινισμό αν και κατάφερε να κάνει μια από τις μεγαλύτερες 
επαναστάσεις στην παγκόσμια ιστορία, δεν πέτυχε. Μεταβλήθηκε, από μια δικτατορία του 
προλεταριάτου - των πολλών απέναντι στους λίγους είχε πει ο Λένιν - όπου οι ηγέτες, χωρίς να 
έχουν προσωπική περιουσία συμπεριφέρονταν σα να ήταν δική τους η περιουσία του κράτους, 
έτσι έγινε απλή στυγνή δικτατορία, με τις δημοκρατικές διαδικασίες να μείνουν μόνο σα λέξεις 
κενές, όπως έγινε με τις «Ελευθερία- Ισότητα -Αδελφοσύνη» της Γαλλικής Επανάστασης. Ο 
καπιταλισμός, θα έπρεπε να έχει περισσότερο «ανθρώπινο πρόσωπο», μια έκφραση που 
συνηθίζεται να λέγεται τελευταία και για το σοσιαλισμό. Όμως μέχρι τώρα έδειξε πως κάθε 
φορά, ο εκσυγχρονισμός του, έχει πάντα στόχο το κέρδος γι’ αυτό η επίκληση για «ανθρώπινο 
πρόσωπο» είναι μάταιη. Ίσως θα μπορούσε να το έχει, χωρίς να  χάσει  σπουδαία  οικονομικά   
οφέλη αλλά θα έπρεπε ν’ απαρνηθεί την απόλυτη φιλελεύθερη οικονομία και να συνυπάρξει με 
κάποια μορφή σοσιαλισμού…», είπε ο Φώτης κι άναψε κι αυτός τσιγάρο. «Γατί όχι. ήδη, από το 
τέλος της πρώτης εικοσαετίας του εικοστού αιώνα, ο καπιταλισμός επηρεάστηκε, αναγκαστικά 
είν’ αλήθεια, από σοσιαλιστικές πρακτικές κι αυτές τον βοήθησαν να ξεπεράσει τις κρίσεις του. 
Σε κάποιες χώρες της Δυτικής Ευρώπης εφαρμόστηκαν μέθοδοι συνύπαρξης καπιταλισμού και 
σοσιαλιστικών πρακτικών με σχετικά καλά αποτελέσματα. Καλύτερα από αυτά των 
ονομαζόμενων σοσιαλιστικών χωρών με ηγέτιδα τη Σοβιετική Ένωση. Είναι πιθανό, αν στη 
θέση της προλεταριακής επανάστασης εφαρμοζόταν μια κοινοβουλευτική δημοκρατία δυτικού 
τύπου, έστω και μετά τα δεινά του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου-αυτός θα είχε γίνει έτσι κι 
αλλιώς-θα βρισκόταν ίσως η Σοβιετική Ένωση στην οικονομική κατάσταση των, λεγόμενων, 
αναπτυγμένων χωρών…», είπε η Ανν-Μαρί Κλωντ. «Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια δεν 
υπάρχουν προσωπικότητες ικανές να προωθήσουν, ιδεολογικά, τις δυνάμεις που θα μπορούσαν 
να επιβάλουν κανόνες σε μια νέα εργασιακή σχέση μεταξύ των εργαζομένων και του κεφαλαίου. 
Αντίθετα παρατηρείται μια όλο και περισσότερη συρρίκνωση, όλων των κατακτήσεων των 
εργαζομένων και μάλιστα με τη στήριξη του κράτους…Πρέπει οι λαοί να ξεσηκωθούν και να 
μην περιμένουν από τη Σοβιετική Ένωση που έχει ενταχτεί, ουσιαστικά στο καπιταλιστικό 
σύστημα μια και το καθεστώς της είναι ένας κρατικός καπιταλισμός σε χειρότερη οικονομική 
κατάσταση από εμάς…», είπε ο Ρομπέρ. «Οι λαοί όμως του λεγόμενου αναπτυγμένου κόσμου 
γνωρίζουν πια πως η βίαιη ανατροπή του καπιταλισμού, όπου έγινε, δεν ωφέλησε. Τι πρέπει να 
γίνει; Ιδού η απορία κι αυτή δεν είναι σεξπηρική αλλά πρακτική…», είπε ο Φώτης… 
 Ξαφνικά ο Ρομπέρ καθώς έριξε ένα βλέμμα γύρω, είπε χαμηλόφωνα: «Πρώτη φορά 
έρχομαι εδώ, τι σπουδαίο έχει αυτό το «καφέ Προκόπ» και τι όνομα είν’ αυτό;». Ο Φώτης 
γύρισε και τον κοίταξε περίεργα. «Φιλαράκο, αυτό το καφέ είναι εδώ από τον δέκατο έβδομο 
αιώνα, το ίδρυσε ένας Σικελός που είχε αυτό το όνομα, υποψιάζομαι πως θα είχε ελληνική 
καταγωγή, το «Προκόπ» προέρχεται από το ελληνικό Προκόπιος. Τα μεγαλύτερα μυαλά της 
εποχής εκείνης έχουν συναντηθεί εδώ, από το Βολταίρο, τον Ντιντερό και άλλους 
εγκυκλοπαιδιστές, όπως τον Ζιαν-Ζιακ Ρουσό, τον Μπομαρσαί μέχρι τον Μαρά, τον Δαντόν, 
τον Ταϊλεράνδο, το Βοναπάρτη…». «Φιου…», σφύριξε σιγά ο νεαρός. «Κι από τους νεότερους 
ο Μυσσέ, η Γεωργία Σάνδη, ο Βερλαίν, ο Μαλλαρμέ…», συνέχισε ο Φώτης. «Πως διάβολο τα 
ξέρεις όλ’ αυτά βρε Έλληνα;», είπε ο Ρομπέρ με μια έκφραση θαυμασμού. «Είναι το κάτι άλλο 
αυτός, ποτέ δεν κατάφερε να πάρει κάποιο πτυχίο αλλά έχει γνώσεις όσοι χίλιοι καθηγητές, από 
τότε που τον γνώρισα έχω μάθει τόσα για το Παρίσι…», είπε με περηφάνια η Ανν-Μαρί Κλωντ.  
 Έτσι προχωρούσε η ζωή του Φώτη και της Ανν-Μαρί Κλωντ, να συναντιόνται και να 
συζητούν στα καφενεία και στο διαμέρισμα του, όπου μελετούσαν και πάνω στη μελέτη του 
Φώτη αλλά και στις τελευταίες σελίδες της διατριβής της κοπέλας. Εκείνος, μέσα στους 
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τελευταίους έξη μήνες, ήταν ευτυχισμένος σε ο, τι αφορούσε το πνεύμα του αλλά το σώμα είχε 
τις απαιτήσεις του και η στάση της κοπέλας ήταν περίεργη. Όσες φορές επιχείρησε, δεν ήταν 
πρωτάρης είχε ζήσει με αρκετές γυναίκες και ήταν αρκετά μεγάλος - πλησίαζε τα σαράντα - είχε 
μια κάποια επιδεξιότητα στον χειρισμό ερωτικών καταστάσεων, εκείνη τον έστελνε στην 
αναμονή. «Ποια αναμονή που να πάρει…πόσο καλά θα πρέπει να με γνωρίσει; Δεν ξέρω τι να 
κάνω μαζί της,  μέχρι πρόταση γάμου της έκανα…», σκεφτόταν…  
 
… Είχε μπει η άνοιξη, η Ανν-Μαρί Κλωντ ήταν πανέμορφη αλλά και στο ντύσιμο εξαιτίας 
της γυναικείας φιλαρέσκειας ήταν κάθε μέρα και διαφορετική και πιο συγκλονιστική, η μόνη 
όμως σωματική επαφή, ήταν τα σταυρωτά φιλιά, κάθε φορά που συναντιόνταν κι έκαναν το 
Φώτη, αν και επιφανειακά ψύχραιμο να σπαρταράει μέσα του, ερωτικά, γι’ αυτό το θεσπέσιο 
πλάσμα. Μέρα με τη μέρα διαπίστωνε πως η σκέψη και η κρίση του σε ο, τι αφορούσε το 
πόνημα του-η διατριβή της Ανν-Μαρί Κλωντ είχε τελειώσει και την είχε υποβάλλει-ήταν 
λιγότερο ορθή από όσο όρθιο ήταν το πέος του όταν βρισκόταν κοντά της. Την τελευταία φορά 
που φιλήθηκαν ή εκείνης της ξέφυγε ή εκείνος αυθόρμητα το επιδίωξε κόλλησαν στιγμιαία τα 
χείλη τους. Εκείνη τραβήχτηκε χαμογελώντας αμήχανα εκείνος μόλις που κρατήθηκε για να μην 
την αρπάξει στην αγκαλιά και να τη ξαπλώσει στο παρακείμενο κρεβάτι, γεμάτο τόμους βιβλίων 
και σκόρπιων δακτυλόγραφων. Όλο το βράδι έγλυφε ανόητα τα χείλη του, έχοντας την αίσθηση 
πως απολάμβανε την αφή και το άρωμα των δικών της… 
 Στο καφενείο «ντε Ντε Μαγκό», απέναντι από τη εκκλησία του Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε, 
συναντήθηκαν μ’ έναν Έλληνα ζωγράφο αρκετά γνωστό στο Παρίσι κι έναν Ρώσο γλύπτη, που 
του επέτρεπαν συχνά να πηγαινοέρχεται στη Δύση αν και στη δουλειά του, είχε εγκαταλείψει 
αυτό που στη Σοβιετική Ένωση ονόμαζαν σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Ο Φώτης ποτέ δεν μπόρεσε 
να χωνέψει αυτή την ονομασία τεχνοτροπίας. «Συγγνώμη σύντροφε Γκόρκι, ήσουν μεγάλος 
συγγραφέας αλλά η διατύπωση αυτή είναι ανόητη. Τι πάει να πει σοσιαλιστικός ρεαλισμός; Ο 
ρεαλισμός ή είναι ρεαλισμός ή όχι», σκεφτόταν.  
 Ο ζωγράφος ήταν γνωστός του Φώτη κι ο Ρώσος γνωστός του ζωγράφου. Μεταξύ 
καφέδων και τσιγάρων-ο Ρώσος, ένας μεγαλόσωμος ξανθός γενειοφόρος άντρας, ζήτησε κάτι 
ελαφρό για φαγητό που όταν το παράγγειλε ήταν κάτι παραπάνω από ένα πλήρες γεύμα. Η 
συζήτηση περιστράφηκε φυσικά γύρω από την Τέχνη.  
 «Υπάρχουν κάποια ζώα, που οι κατασκευαστικές τους ικανότητες είναι εκπληκτικές. Όπως 
τα φράγματα στο νερό, που φτιάχνουν οι κάστορες, οι χελιδονοφωλιές, οι φωλιές των πελαργών 
αλλά και πολλές άλλες φωλιές πουλιών. Η φωλιά του αηδονιού, είναι ένα αριστούργημα 
κατασκευής, ένα εναέριο λαγούμι, στηριγμένο στα κλαδιά των δέντρων, όπου στο βάθος του 
τοποθετεί τ’ αυγά του. Στο ένστικτο των ζώων είναι προγραμματισμένη αυτή η ικανότητα κι 
έτσι όλα, της ίδιας οικογένειας ζώα, κατασκευάζουν με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια 
επιδεξιότητα. Το ίδιο, δεν συμβαίνει στον άνθρωπο που έχει ειδικούς για την κατασκευή των 
σπιτιών, των ρούχων, των δρόμων, των γεφυριών και άλλων «ων ουκ εστιν αριθμός». Αυτά 
γίνονται με ειδική εκπαίδευση, χρησιμοποιεί τεχνική, δηλαδή τέχνη που φαίνεται πως είναι μια 
καθαρά ανθρώπινη δραστηριότητα…», είπε η Ανν-Μαρί Κλωντ καθώς ξεκίνησε η συζήτηση.  
 «Βέβαια, εκτός από το σπίτι, που μπορούμε να το κατατάξουμε στην κατηγορία της 
φωλιάς και που κι αυτό δε γίνεται, από όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο όπως στα ζώα, 
όλα τ’ αλλά δεν έχουν σχέση με το ένστικτο αλλά με τις ανάγκες που δημιούργησε ο ίδιος ο 
άνθρωπος.  Λέμε, βέβαια, πως μια κατασκευή, είναι τέχνη με μικρό ταυ κι όχι Τέχνη με 
κεφαλαίο ταυ. Τι είναι αυτό που τις διαφοροποιεί; Δεν «τόβρε και δεν τόπε κανένας», όπως   
λέει κι ο ποιητής. Στην αρχαιότητα, ακόμα και στα κλασικά χρόνια, δεν υπήρχε τέτοιος 
διαχωρισμός. Η σύγχρονη λέξη «καλλιτέχνης» ήταν άγνωστη και η λέξη «δημιουργός», στον 
Πλάτωνα και πιθανόν και στους άλλους αρχαίους, έχει την έννοια αυτού που φτιάχνει κάτι για 
τους άλλους.  Δημιουργός λοιπόν είναι και ο σανταλοποιός κι ο θωρακοποιός κι ο λιθοξόος και 
ο γλύπτης και ο βαφέας και ο ζωγράφος…», συνέχισε ο Φώτης.  
 «Δηλαδή θέλεις να πεις πως όλοι αυτοί είναι τεχνίτες κι ανάμεσα τους υπάρχουν λιγότερο 
καλοί και περισσότερο καλοί αλλά και κάποιοι εξαιρετικοί. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι, παρ’ όλο 
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που είναι ξεχωριστά όντα, δεν μπορούν να φτιάξουν το ίδιο πράγμα με την ίδια ακρίβεια; Ο 
γλύπτης είναι λιθοξόος, γιατί όμως όλοι οι λιθοξόοι δεν είναι γλύπτες; Το ίδιο ισχύει και για 
τους βαφείς μια και χρησιμοποιούν τα ίδια υλικά κι εργαλεία με τους ζωγράφους. Τι είναι αυτό 
που τους ξεχωρίζει; Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ο γλύπτης κι ο ζωγράφος είναι πιο 
έξυπνοι, πως έχουν μεγαλύτερες πνευματικές ικανότητες; Στη ζωή έχει αποδειχτεί πως 
καλλιτέχνες, μεγαλοφυείς σ’ ο, τι αφορά την Τέχνη, ήσαν ανόητοι, σε μεγάλο βαθμό, σε πολλές 
άλλες δραστηριότητες…», είπε ο ζωγράφος.  
 «Βάλαμε πολλές ερωτήσεις, αν και η πρόθεση μας δεν είναι ο καλλιτέχνης αλλά η τέχνη 
με μικρό ταυ και η Τέχνη με κεφαλαίο ταυ. Προσωπικά δε φιλοδοξώ να διατυπώσω κάποιον 
ορισμό τους αλλά  θα ήθελα να δω, στην πορεία της ύπαρξης του ανθρώπου πάνω στη γη, πως 
άρχισε αυτή η δραστηριότητα και πότε από τέχνη έγινε Τ έ χ ν η…», είπε η Ανν-Μαρί Κλωντ. 
  Ο Ρώσος γλύπτης, που είχε καταβροχθίσει και το τελευταίο κρουασάν και τράβηξε μια   
γουλιά καφέ είπε, σκουπίζοντας τα μουστάκια του με μια χαρτοπετσέτα: «Θαρρώ πως ο 
άνθρωπος δεν άρχισε μ’ όλες τις μορφές της Τέχνης μαζί. Για το τι ξεκίνησε πρώτο, υπάρχουν 
πολλές απόψεις. Το πιο πιθανό είναι να άρχισαν όλα, όταν ο άνθρωπος έπαψε να είναι 
συλλέκτης και κυνηγός τροφής κι έγινε κατασκευαστής εργαλείων που καλυτέρεψαν τη ζωή 
του. Η κατασκευή, όσο πρωτόγονη κι αν ήταν, από μόνη της, εμπεριείχε κάποια τεχνική. Το 
χοντρό κλαδί που σπούσε ή το έβρισκε σπασμένο και το χρησιμοποιούσε να σκοτώνει, έγινε 
ρόπαλο καλοζυγισμένο για να είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Η γαβάθα, στην αρχή, από 
άψητο πηλό, με την ανακάλυψη και χρησιμοποίηση της φωτιάς έγινε κεραμική, ανθεκτική στο 
νερό αλλά και στη φωτιά. Σ’ αυτή μπόρεσε να ψήνει ή να μαγειρεύει την τροφή, ήταν πια ένα 
χρήσιμο, απαραίτητο εργαλείο. Είναι πιθανό ότι για πολλά χρόνια θα ήταν απλά μια κατασκευή. 
Μέχρι εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πως έτσι άρχισε η γλυπτική. Κάποιος όμως σκέφτηκε να 
βάψει τη γαβάθα, μονόχρωμη στην αρχή, με κάποια σχέδια αργότερα και ξέρουμε σήμερα σε τι 
τελειότητα είχε φτάσει η αγγειογραφία στα κλασικά ελληνικά χρόνια. Το υδρόχρωμα, μείξη  
νερού με γαιώδες χρώμα, καθώς ψηνόταν, μαζί με το αγγείο, γινόταν ανεξίτηλο…». Τα γαλλικά 
του ήσαν καλά, ξένιζαν μόνο ως προς την προφορά με κάποιους βαριούς σλάβικους φθόγγους. 
 «Σωστά, έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον άνθρωπο, να διακοσμεί τα χρηστικά του 
αντικείμενα. Δηλαδή, δεν επεδίωκε πια μόνο πρακτικό αποτέλεσμα, αλλά και οπτική 
ευφροσύνη. Με τα χρόνια, οι μορφές των αγγείων εκτός από το χρωμάτισμα, καλυτέρευαν και 
στη μορφή, για λόγους πρακτικούς αλλά κι αισθητικούς. Το ίδιο γινόταν και με το ντύσιμο.  Κι 
εδώ, εκτός από τη λειτουργικότητα τους, έδιναν σημασία και στη μορφή, στο χρώμα και στα 
πλουμίδια. Βέβαια αυτά δεν γίνονταν από μόδα, όπως σήμερα, περνούσαν χρόνια όπου η 
χρηστικότητα, η μορφή και η διακόσμηση, αποχτούσε μια παραδοσιακή συνέχεια και 
καταξιωνόταν από την πείρα. Το ίδιο γινόταν με τις κατοικίες και τα όπλα…», είπε η Ανν-Μαρί 
Κλωντ.  
 Ο ζωγράφος χτύπησε το τραπέζι ρυθμικά με τα δάχτυλα, έπιασε το φλιτζάνι να ρουφήξει 
τον καφέ του και διαπιστώνοντας πως είχε κρυώσει παράγγειλε άλλον, ύστερα είπε: «Όλη αυτή 
η ανθρώπινη δραστηριότητα για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια δεν ήταν παρά καθημερινή τέχνη 
και μόνο σαράντα ή τριάντα χιλιάδες χρόνια πριν από την χρονολογία μας, έχουμε τα πρώτα 
δείγματα μιας μορφής  Τ έ χ ν η ς  που είναι η ζωγραφική των σπηλαίων στην Αλταμίρα και στο 
Λασκώ, στη Δορδώνη και στις βραχογραφίες στην Αφρική και στην Αυστραλία. Αν και στην 
Τέχνη αυτή, η εικόνα του ανθρώπου, υπάρχει σχηματική και υποτυπώδης, οι εικόνες των ζώων 
ιδιαίτερα στην Αλταμίρα και το Λασκώ είναι ρεαλιστικές, ζωντανές. Το ερώτημα είναι, γιατί ο 
άνθρωπος ζωγράφισε τα τοιχώματα των σπηλαίων πριν ακόμα μπορέσει να χτίσει σπίτι. Η 
σπηλιά ήταν προσωρινή κατοικία. Η πρόθεση του ήταν, να διακοσμήσει το χώρο στον οποίο 
κατοικούσε; Αυτό δε φαίνεται πιθανό γιατί ο χώρος δεν ήταν μόνιμη κατοικία αλλά 
περιστασιακή. Σε τι χρησίμευαν αυτές οι τόσο ζωντανές παραστάσεις των ζώων; Εκείνο που 
παρατηρούμε είναι πως η ζωγραφική αυτή, είναι ελεύθερη ως προς την επιλογή των θεμάτων. 
Δεν είναι σχηματική, συμβολική, έτσι που να εξυπηρετεί κάποιο σκοπό θρησκευτικό. Η 
ακρίβεια στο σχέδιο και στις λεπτομέρειες, φανερώνει,  πως η πρόθεση του τεχνίτη ήταν να 
διδάξει,  να   δείξει   στους  συντρόφους,   πιθανόν  κυνηγούς,   πως  είναι  το  συγκεκριμένο  
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ζώο για το οποίο ακούει αλλά δεν το έχει ακόμα συναντήσει ώστε να είναι έτοιμος να το 
αντιμετωπίσει. Πέρα από την πρόθεση όμως, αν ήταν η πρόθεση του, να διδάξει, ο τεχνίτης 
παρασύρεται σε μια όσο γίνεται ρεαλιστική απεικόνιση του ζώου όχι πια για να ικανοποιήσει 
τους άλλους αλλά τον εαυτό του και να διαπιστώσει πόσο ικανός είναι να το πετύχει. Ίσως αυτό 
ήταν μια ανάγκη, κάποιων ανθρώπων με ταλέντο, να περνούν το χρόνο τους καθώς ήσαν 
αποκλεισμένοι από τη βαρυχειμωνιά στο σπήλαιο. Δε θα μπορούσαμε να το πούμε με 
βεβαιότητα, πάντως κάπως έτσι, πιθανόν να διαφοροποιήθηκε η τέχνη σε Τ έ χ ν η…». 
 Η Ανν-Μαρί Κλωντ άναψε τσιγάρο και παράγγειλε κι αυτή δεύτερο καφέ λέγοντας: «Το 
φαινόμενο, να σταματάει μια πορεία κάποιας προχωρημένης, σε μορφή, Τ έ χ ν η ς και ν’ αρχίζει 
μια άλλη κατώτερη, λες και δεν υπήρξε η προηγούμενη, είναι συχνό στην ιστορία. Ο πιθανός 
λόγος είναι πως κάτι είχε συμβεί, μια φυσική καταστροφή, μια επιδρομή ανθρώπων με πιο 
πρωτόγονο πολιτισμό, που υπόταξε ή εξόντωσε τους προηγούμενους και άλλαξε τον τρόπο ζωής 
τους. Έτσι μετά από αυτή την Τέχνη των σπηλαίων, όταν ο άνθρωπος άρχιζε να χτίζει κατοικία - 
η απαρχή της αρχιτεκτονικής - και να μπορεί να επιλέγει τη μόνιμη εγκατάσταση του, 
εγκαταλείπει τις σπηλιές και για πάνω από είκοσι χιλιάδες χρόνια έχουμε μια τέχνη που 
περιορίζεται σε απλές μορφές χρηστικών αντικειμένων χρωματισμένων με απλά γήινα χρώματα. 
Παράλληλα έχουμε σκαλισμένα ειδώλια - να που εμφανίζεται και μια μορφή γλυπτικής - σε 
πέτρα, κόκαλο και ξύλο. Σιγά-σιγά δημιουργείται μια Τέχνη απλοποιημένων συμβόλων που έχει, 
πιθανόν, περισσότερο θρησκευτικό χαρακτήρα, για να φτάσει στη μνημειώδη αρχιτεκτονική, 
των πυραμίδων και των μεγαλιθικών μνημείων, που κάποια από αυτά συνοδεύονταν και από 
έργα γλυπτικής και ζωγραφικής σφραγίζοντας τον κόσμο για έξη χιλιετίες, πριν τα κλασικά 
χρόνια. Από δω και πέρα, παρ’ όλο που η Τέχνη εξακολούθησε να είναι στην υπηρεσία της 
θρησκείας είχε και παράπλευρες δραστηριότητες. Στη διακόσμηση των ναών περνάνε θέματα 
της καθημερινής ζωής, οι γλύπτες φιλοτεχνούν προτομές προσωπικοτήτων αλλά και ανθρώπων, 
που απλώς μπορούσαν να πληρώσουν τη δουλειά τους. Στην αγγειογραφία, ανάμεσα στα 
θρησκευτικά θέματα οι αγγειογράφοι ασχολούνται με κοσμικά θέματα και μάλιστα σε κάποιες 
περιπτώσεις πολύ τολμηρά ερωτικά όπως αυτά που και σήμερα ακόμα ονομάζουμε 
πορνογραφία…».  
 Ο Φώτης έγειρε πίσω στο κάθισμα έπαιξε στα δάχτυλα ένα μικρό κομπολογάκι από 
κεχριμπαρένιες χάντρες και συμπλήρωσε: «Κι έτσι η ελληνική Τέχνη, των κλασικών χρόνων, 
φτάνει, στην αρχιτεκτονική, στην τελειότητα του Παρθενώνα, και στη γλυπτική στο Φειδία. Στα 
ελληνιστικά χρόνια, επιδρά στην Τέχνη των ανατολικών χωρών. Αργότερα θα επιζήσει, για 
μεγάλο διάστημα, μέσα στη ρωμαϊκή Τέχνη, επηρεάζοντας την, καίρια.  Παρασυρθήκαμε και 
καταλήξαμε πάλι σε ιστορικές αναφορές της Τέχνης κι όχι στην ουσία της. Τι είναι Τέχνη 
λοιπόν; Δεν θα θέλαμε να καταφύγουμε πάλι στον Αριστοτέλη και στους νεότερους της 
αισθητικής επιστήμης. Κάποιος είπε πως Τέχνη είναι ν’ αποδίνεις κάτι έστω και ασήμαντο ή 
μικρό, με μεγάλο τρόπο. Όμορφη έκφραση αλλά το ερώτημα παραμένει, όπως και μετά από 
εκείνη τη ρήση για τον καλλιτέχνη που λέγεται πως είναι κινεζική: «Όταν κάποιος κάνει μια 
δουλειά με τα χέρια, λέγεται εργάτης, όταν την κάνει με τα χέρια και με το μυαλό λέγεται 
τεχνίτης κι όταν την κάνει με τα χέρια, με το μυαλό και την ψυχή λέγεται καλλιτέχνης». Ποιος   
είναι ο «μεγάλος τρόπος» και τι σημαίνει «ψυχή»; Μέχρις ακόμα και τον δέκατο ένατο αιώνα, 
θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει πως υπήρχε κάτι μεταφυσικό σ’ αυτούς τους ορισμούς. 
Στη σύγχρονη όμως Τέχνη, που βρίσκεται η ψυχή;  
 Στις, πιθανόν, ειλικρινείς προσπάθειες κάποιων καλλιτεχνών να βρουν νέους δρόμους ή να 
κάνουν καινούργιες προτάσεις στην Τέχνη, υπάρχουν - ιδιαίτερα από τον εικοστό αιώνα και 
ύστερα - ακρότητες και εξωφρενισμοί που φτάνουν ως την εξαπάτηση. Οι τεχνοκρίτες που 
συχνά είναι απλώς άνθρωποι που σπούδασαν ιστορία της Τέχνης και η κριτική τους ικανότητα 
περιορίζεται στο ν’ αναφέρουν τεχνοτροπίες, ρυθμούς και ονόματα καλλιτεχνών, συχνά 
επιχειρούν να εξηγήσουν μ’ έναν άκρατο βερμπαλισμό, με φιλολογικές πομφόλυγες το 
περιεχόμενο ενός έργου χρησιμοποιώντας μια γλώσσα πλούσια, σήμερα, σε φιλοσοφικούς όρους 
που ούτε οι ίδιοι κατανοούν. Δεν τολμούν να κάνουν κριτική στα μεγάλα ονόματα, ποιος θα 
κρίνει το έργο του Πικασό και με ποια ακριβώς στοιχεία; Ο ίδιος είχε πει πως όταν ζωγράφισε 



13 
 

τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», προσπάθησε να κάνει κάτι, όσο πιο άσκημο γινόταν. Σήμερα το 
έργο του Πικασό δεν ξεπεράστηκε ακόμα γιατί δεν έχει, πιθανόν, κάτι που θα μπορούσε να 
ξεπεραστεί. Ζωγράφισε, πολύ νέος, καταπληκτικά έργα που είχαν σχέση με την προηγούμενη 
ζωγραφική των μεγάλων ζωγράφων της πατρίδας του, ο εικοστός αιώνας και οι Γάλλοι 
ζωγράφοι τον ανάγκασαν να ζωγραφίσει μ’ όλους τους πιθανούς τρόπους ώστε να μην αφήσει 
περιθώρια στους μεταγενέστερους. Οι σύγχρονοι του και συνοδοιπόροι στις διάφορες 
τεχνοτροπίες επισκιάστηκαν, ο Πικασό έγινε το συνώνυμο της ζωγραφικής. Εκατομμύρια 
άνθρωποι, σ’ Ανατολή και Δύση, μπορεί να μην έχουν καν ιδεί έργο  του,  γνωρίζουν  όμως  το 
όνομα του. Οι σημερινοί καλλιτέχνες, ζωγράφοι ή γλύπτες μεταλλάχτηκαν σε «εικαστικούς». 
Χρησιμοποιούν τα πιο απίθανα υλικά για να κάνουν συνθέσεις είτε εκτός τελάρου ή μέσα σ’ 
αυτό. Το ονομαζόμενο «χάπενινγκ» έγινε έκφραση Τέχνης. Αν η παλαιότερη Τέχνη 
χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο για να τον απεικονίσει πάνω σε κάποιο υλικό σήμερα ο άνθρωπος 
αποτελεί ο ίδιος έργο Τέχνης, «ταμπλό βιβάν» αλλά και αντικείμενα, γέφυρες, δέντρα, βράχια 
αποτελούν υλικό και θέμα επίσης για την εικαστική «δημιουργία».Το παράλογο είναι πως στις 
σχολές Καλών Τεχνών εξακολουθούν να διδάσκουν ζωγραφική ή γλυπτική που δε θα 
χρησιμέψει σε κανέναν επαγγελματικά. Πιστεύω πως θ’ αρκούσε μια ιστορία Τέχνης κι όσο 
γίνεται πιο κοντά στον εικοστό αιώνα, για να ξέρουν οι σπουδαστές τι έγινε πριν και να 
συνεχίσουν…». 
 «Συμφωνώ…αλλά θα συνεχίσουμε μια άλλη φορά, ταβάριτς Βλαντιμίρ πάμε;», είπε ο 
ζωγράφος κι ο Ρώσος σηκώθηκε, έδωσε το χέρι στην Ανν-Μαρί Κλωντ σφίγγοντας της το, 
απαλά κι ύστερα στο Φώτη, το ίδιο έκανε κι ο ζωγράφος… 
 
… Έξω από το καφέ «ντε Ντε Μαγκό», ο Απρίλης είχε πρασινίσει τις δεντροστοιχίες της 
μπουλβάρ Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε. Ο Φώτης και η Ανν-Μαρί Κλωντ βγήκαν από το καφέ και 
προχώρησαν στην μπουλβάρ, μερικά μέτρα παράλληλα με την εκκλησία και πλάι από τον 
ανδριάντα του Ντιντερό μπήκαν σ’ ένα στενό δρόμο με κατεύθυνση και προορισμό τον Κήπο 
του Λουξεμβούργου. Με αφορμή την κίνηση στο στενό δρόμο, ο Φώτης κάθε τόσο, με πρόθεση 
να τη διευκολύνει ή να την προστατεύσει από διάφορα στριμώγματα του πλήθους, αγκάλιαζε 
την Ανν-Μαρί Κλωντ κι ένιωθε περίπου σα να της έκανε  έρωτα.  Εκείνη αντιδρούσε  εντελώς 
φιλικά κι αυτό τον εκνεύριζε. Τα πράγματα είχαν παραμείνει στο σημείο που της είχε κάνει 
πρόταση γάμου και παρ’ όλο που ήσαν μαζί περισσότερες ώρες από οποιοδήποτε ερωτικό 
ζευγάρι, έμεναν ανέραστοι. Για κάποιες μέρες τον ταλάνισε η σκέψη, πως μπορεί η κοπέλα να 
είχε κάποια παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον και μια μέρα είχε κάνει λόγο στο Ρομπέρ αλλά 
εκείνος τον διαβεβαίωσε, πως δεν είχε αντιληφθεί κάτι τέτοιο αλλά δεν έδειξε και περιέργεια να 
μάθει κάτι για ερωτική σχέση της ξαδέρφης του με το Φώτη. Ή το θεωρούσε αυτονόητο ή 
πίστευε πως ήσαν απλώς φίλοι.  
 Πέρασαν μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, βγήκαν  στην οδό Βοζιράρ 
και μπήκαν στον Κήπο του Λουξεμβούργου. Ο Κήπος ήταν ολάνθιστος, ο ουρανός αν και συχνά 
θόλωνε κι έριχνε κάποια ψιλοβρόχια γενικά ήταν καθαρός με πολλά κάτασπρα σύννεφα. 
Φυσούσε ένα ελαφρό αεράκι που έκανε την Ανν-Μαρί Κλωντ να τυλίξει το κασκόλ, γύρω από 
τον όμορφο λαιμό της και να κουμπώσει τη ζακέτα. Στο λουρί, από αυτό που κρεμόταν η τσάντα 
της, ήταν πιασμένη η ομπρέλα για κάθε ενδεχόμενο. Ο Φώτης φορούσε ένα κοτλέ σακάκι σε 
χρώμα βαθιάς ώχρας, γαλάζιο πουκάμισο χωρίς γραβάτα, ένα κόκκινο κασκόλ και μπλου-τζιν 
παντελόνι. Περιδιάβασαν τα δρομάκια της δυτικής πλευράς του Κήπου διάσπαρτα από προτομές 
και ανδριάντες, στάθηκαν για λίγο μπροστά στην προτομή του Βερλαίν, ένα ογκώδες κεφάλι 
σκαλισμένο σε πωρόλιθο και η Ανν-Μαρί Κλωντ έβγαλε ένα γρήγορο λογύδριο-εγκώμιο για τον 
ποιητή, που ο Φώτης μάλλον δεν άκουγε γιατί, τελευταία τον απασχολούσε έντονα η σχέση του 
μαζί της και σκεφτόταν πως κάτι έπρεπε να γίνει. Περνούσαν από τη σκέψη του διάφορα για 
τους    φόβους  της,   για  πιθανές  ερωτικές  απογοητεύσεις   που  την  έκαναν   να   είναι    τόσο   
συγκρατημένη, ήταν πεπεισμένος πως, όλ’ αυτά τα χρόνια, θα είχε ερωτικές σχέσεις, τα 
σωματικά και τα πνευματικά προσόντα της ήσαν τέτοια που όχι απλώς γοήτευαν έναν άντρα 
αλλά τον ξετρέλαιναν.  



14 
 

 Όλους αυτούς τους μήνες που ήταν μαζί της, διαπίστωσε πως η κοπέλα θα μπορούσε να 
έχει γύρω της μιαν «αυλή» μνηστήρων και κολακευόταν που είχε κερδίσει την 
αποκλειστηκότητα της συντροφιάς της. Ένιωθε όμως πως είχε ευνουχιστεί. Δεν τον ενδιέφερε 
καμία άλλη παρ’ όλο που είχε τη δυνατότητα να φλερτάρει και να έχει σχέσεις με πολλές 
κοπέλες. Τον τελευταίο καιρό, άρχισε να διαβάζει και κείμενα σχετικά με ψυχανάλυση για να 
κατανοήσει τη συμπεριφορά της  αλλά και τη δική του… 
 Ένα μήνα αργότερα, η Ανν-Μαρί Κλωντ συμπεριφερόταν απέναντι του με τον ίδιο τρόπο. 
Δεν είχε πάρει είδηση ότι εκείνος, εξαιτίας της συμπεριφοράς της, εντρυφούσε σε ψυχαναλυτικά 
διαβάσματα και οι συζητήσεις τους είχα πια πάντα σαν αντικείμενο, από την πλευρά της, τη 
σχέση δυο ανθρώπων, έτσι αόριστα ενώ ο Φώτης, μάταια επιδίωκε να τη μεταφέρει στη δική 
τους περίπτωση και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα.  
 Προσπάθησε επίσης, μια και δεν έβλεπε καμιά πρόοδο στην ερωτική σχέση τους, αρκετές 
φορές ν’ απομακρυνθεί από κοντά της, πότε με ήπιο τρόπο κι άλλοτε μ’ έντονο, τελικά δεν τα 
κατάφερνε να μείνει μακριά πάνω από δυο-τρεις μέρες. Κάποτε τα κατάφερε για κάποιο μεγάλο 
διάστημα. Αυτό έγινε χωρίς να φιλονικήσουν. Χρησιμοποίησε σαν πρόφαση, ένα ταξίδι του 
στην Αθήνα για να ταχτοποιήσει, τάχα, κάποια οικονομική εκκρεμότητα που έπρεπε να 
συζητήσει με τη μητέρα του. Η Ανν-Μαρί Κλωντ του τηλεφωνούσε κάθε βράδι σχεδόν, 
δείχνοντας του τρυφερότητα κι ενδιαφέρον συζύγου που τον παράσερνε να πιστέψει πως είχε 
αποφασίσει να τον παντρευτεί αλλά μόλις εκείνος προχωρούσε την ιδέα, εκείνη αντιδρούσε σαν 
όλ’ αυτά ν’ αφορούσαν κάποιους άλλους. Πάντα κατάληγε στην άποψη πως έπρεπε να είναι 
βέβαιη ότι ο γάμος θα ήταν για όλη της τη ζωή και ζητούσε εγγυήσεις που δεν τις ήξερε ούτε η 
ίδια. Εκείνος, μόνο υποσχέσεις μπορούσε να τις δώσει για τον αιώνιο έρωτα του που όμως δεν 
διασφάλιζαν, της το επεσήμαινε αυτό, τη βεβαιότητα που ζητούσε. Εξάλλου ούτε εκείνη 
μπορούσε να κάνει το ίδιο για τα δικά της αισθήματα απέναντι του. 
 Ξόδευαν χρήματα στα τηλεφωνήματα, για να λύσουν ένα πρόβλημα που δεν μπόρεσαν να 
το λύσουν μήνες τώρα συζητώντας το, στα καφενεία, στα εστιατόρια, στο σπίτι του -στο δικό 
της είχε πάει μόνο μια φορά, ήταν ένα ιδιόκτητο αστικό διαμέρισμα στη οδό Ζιαν ντε Μποβαί 
κοντά στη ρουμάνικη εκκλησία - έτσι για πρώτη φορά σκέφτηκε τη σπατάλη χρημάτων και 
γύρισε στο Παρίσι.  
 Πήγε κατευθείαν, φορτωμένος τη σακ βουαγιάζ, στο σπίτι της. Εκείνη, δεν το ήξερε πως 
θα γύριζε κι ότι θα πήγαινε από εκεί κι εκείνος χάρηκε το πανέμορφο, έκπληκτο, πρόσωπο της. 
Αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν, για πρώτη φορά σε συνάντηση τους, στο στόμα. Αν και αυτό, 
κράτησε μερικά δευτερόλεπτα και δεν επαναλήφθηκε για την επόμενη ώρα που έμεινε εκεί, η 
αίσθηση και για τους δυο ήταν τέτοια που κάλυψε την ανάγκη απέραντου πάθους… 
  
…  Η σοφίτα του είχε ένα μικρό εξώστη. Φορώντας την πιζάμα βγήκε εκεί, σκόνταψε στο 
υπερυψωμένο κατώφλι και του έφυγε η παντόφλα. Έβρισε, δε ήταν και πολύ στις καλές του, 
χτες βράδι είχε φιλονικήσει με την Ανν-Μαρί Κλωντ για κάτι  ασήμαντο δε θυμόταν καν τι   
ήταν.  Πλησίασε και πιάστηκε από την κουπαστή των κάγκελων περιφέροντας το βλέμμα σε μια 
τοξωτή άποψη που του επέτρεπαν οι πλαϊνές πολυκατοικίες. Υπήρχε ένα άνοιγμα, νότια, πάνω 
από την οδό Ζιαν Μερμόζ απ’ όπου έβλεπε το Ρον Πουαν ντε Σανς Ελυζέ. Μπροστά 
διακρινόταν, πέρα από το ποτάμι, αμυδρά, ο τρούλος της Ντομ στο Μέγαρο των Απομάχων, 
δεξιά πρόβελνε μέσα από την αχλύ του πρωινού ο Πύργος του Άιφελ. Ένα σμάρι περιστέρια 
πέρασαν μπροστά του και κάθισαν στην κοντινή σκεπή. Ο Ιούλιος ήταν αρκετά ζεστός από το 
πρωί ακόμα και λίγες μέρες πριν είχαν αποφασίσει ένα τριήμερο ταξίδι στο Χερβούργο με το 
αυτοκίνητο, ένα μικρό «Πεζιό», του Φώτη που όμως είχε μανία με τ’ ακριβά αυτοκίνητα - η 
Φεράρι ήταν το ίνδαλμα του - αλλά τα οικονομικά του όχι απλώς δεν επέτρεπαν την απόκτηση 
της αλλά ούτε σχετική σκέψη να κάνει. Περνώντας μια μέρα, μαζί με την Ανν-Μαρί Κλωντ, έξω 
από το ξενοδοχείο GEORGE V, είδαν σταθμευμένες μια FERRARI JTO 250, μια JAGUAR ex J 
12, μια MAZERATI και άλλα μικρής μεν χωρητικότητας αλλά μεγάλης ιπποδύναμης και 
πολυτέλειας αμάξια. Ο Φώτης, με ζέση περίγραψε στην Ανν-Μαρί Κλωντ την ποιότητα αυτών 
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των αμαξιών πράγμα που εκείνη υπόμεινε στωικά. Δεν οδηγούσε κι εκείνο που την ενδιέφερε σ’ 
αυτά, ήταν να τη μεταφέρουν χωρίς να έχει τη σκοτούρα της οδήγησης…  
 Γύρισε στη σοφίτα κι έπιασε το τηλέφωνο. Του απάντησε η μητέρα της Ανν-Μαρί Κλωντ  
που αφού διαμαρτυρήθηκε, πολύ ευγενικά, γιατί δεν την ξαναεπισκέφτηκε, του έδωσε την κόρη 
της. Την είχε γνωρίσει, επιτέλους, τη μέρα που είχε πάει στο διαμέρισμα τους, γυρνώντας από 
την Αθήνα, ήταν μια όμορφη γυναίκα, η κόρη, της έμοιαζε πολύ, «πάρε μια ιδέα για το πώς θα 
είμαι στην ηλικία της, αν επιμένεις να παντρευτούμε», του είχε πει η Ανν-Μαρί Κλωντ. 
Μίλησαν, στο τηλέφωνο και οι δυο με άνεση και τρυφερότητα, σα να μην είχε συμβεί τίποτα την 
προηγούμενη και κανόνισαν την ώρα της αναχώρησης τους για το ταξίδι της άλλης μέρας… 
 Φόρτωσαν το αυτοκίνητο με διάφορα που πίστευαν πως θα τους χρησιμεύσουν στη 
Νορμανδία και κατηφόρισαν την οδό Μερμόζ, έκαναν το γύρω του Ρον-Πουάν μπήκαν στην 
λεωφόρο Μονταίν βγήκαν στη Νέας Υόρκης, προχώρησαν παράλληλα με τη δεξιά όχθη του 
Σηκουάνα και βρέθηκαν μπροστά στο Παλαί ντε Σιαγιό, αριστερά τους είδαν τον Πύργο του 
Άιφελ με την κορυφή του να χάνεται στην πρωινή ομίχλη και προχώρησαν προς την Πορτ Σαιν 
Κλου. Βγαίνοντας από τον περιφερειακό πήραν την εθνική οδό Α13. Μετά τη Μαντ βγήκαν από 
τον εθνικό δρόμο και πήραν αριστερά την κατεύθυνση προς το Εβρέ το πέρασαν και ύστερα από 
εκατόν είκοσι χιλιόμετρα, αφού πέρασαν από τη Λιζιέ έφτασαν στην Καέν όπου και 
σταμάτησαν για ένα καφέ και μια επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, στο μοναστήρι 
«Aux Hommes». Εδώ οι γνώσεις της Ανν-Μαρί Κλωντ, στην ιστορία της Τέχνης, βοήθησαν μια 
και περίγραψε την εκκλησία και τους χώρους του αβαείου. «Αγάπη μου», αυτό συνήθιζε να του 
το λέει στα ελληνικά, ίσως έτσι το εύρισκε πιο ανώδυνο, «η πρόσοψη της εκκλησίας είναι ένα 
εξαίρετο παράδειγμα ρωμανικού ρυθμού, της νορμανδικής αρχιτεκτονικής σχολής, αυστηρή και 
λιτή, επηρεασμένη από την τέχνη της Ραβέννας και της Λομβαρδίας και όπως βλέπεις τ’ 
αντερείσματα και οι τοίχοι δίνουν ένα πολύ ισχυρό κάθετο αποτέλεσμα. Το Αβαείο θεμελιώθηκε 
από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή γύρω στα τέλη του 1066…». Ο Φώτης, την άκουγε σα να του 
διάβαζε τουριστικό οδηγό, αναρωτιόταν τι έκανε εδώ, γιατί είχε δεχτεί αυτό το ταξίδι και τι 
επιδίωκε μ’ αυτό η Ανν-Μαρί Κλωντ. Δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση ούτε κι όταν έτρεχαν με 
εκατό χιλιόμετρα την ώρα τα εκατόν σαράντα περίπου χιλιόμετρα μέχρι το Χερβούργο αφού 
σταμάτησαν, για καφέ, στο Καρεντάν στα μέσα της διαδρομής. 
 Η Ανν-Μαρί Κλωντ μιλούσε ακατάπαυστα με την άνεση αυτού που έχει την ευκαιρία να 
παρατηρεί γύρω του και να σχολιάζει μια και δεν οδηγεί. Ο Φώτης, προσηλωμένος στο τιμόνι 
και τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα μια και ο δρόμος είχε σχετικά λίγη κίνηση είχε εγκαταλειφθεί 
σ’ ο, τι έπιαναν τ’ αυτιά του από τα λόγια της και ήταν η πρώτη φορά που διαπίστωνε πως αυτά 
που έλεγε η αγαπημένη του δεν ήσαν πάντα σημαντικά…  
 Το Χερβούργο είναι ένα από τα μεγάλα λιμάνια της Γαλλίας στον Ατλαντικό, στο Στενό 
της Μάγχης, όμορφη πόλη με σύγχρονα χτίσματα. Δεν είδαν όμως τίποτα από τις ρομαντικές και 
τρυφερές εικόνες της ταινίας «Οι ομπρέλες του Χερβούργου» του Ζιακ Ντεμύ που είχαν δει, 
χρόνια πριν, στον κινηματογράφο του Παρισιού «Σαιντ Αντρέ ντεζ Αρ», όταν εκείνη ήταν 
μαθήτρια στο λύκειο κι εκείνος παρακολουθούσε ποιος ξέρει τι-ούτε το θυμόταν πια-στη 
Σορβόννη και που τους παρακίνησαν να κάνουν αυτό το ταξίδι.  
 Βαρέθηκαν γρήγορα κι αφού έκαναν ένα πέρασμα από το λιμάνι, αργά το απόγευμα 
ξαναγύρισαν στην Καέν κι από εκεί πήγαν στη Ντωβίλ για να επισκεφτούν τα καζίνα, είχε 
εκφράσει σχετική επιθυμία η Ανν-Μαρί Κλωντ, έπαιξαν μικροποσά κι έχασαν - τα τυχερά 
παιχνίδια δεν υπήρξαν ποτέ κίνητρα κέρδους για το Φώτη, εδώ που τα λέμε, τίποτα δεν υπήρξε 
ποτέ κίνητρο κέρδους γι’ αυτόν - έπληξε σε βαθμό που νεύριασε και στο ξενοδοχείο υπήρξε μια 
έντονη λογομαχία, η κοπέλα είχε αρνηθεί να κοιμηθούν μαζί, ακόμα και απλώς στο ίδιο  
δωμάτιο,  έτσι πήραν δύο.  «Με φοβάσαι, φοβάσαι μήπως σε βιάσω;», τη ρώτησε ειρωνικά. 
«Όχι βέβαια, δε φοβάμαι εσένα αλλά τον εαυτό μου. Στο ίδιο δωμάτιο…θα ήταν δύσκολο ν’ 
αντισταθώ…». « Και γιατί ν’ αντισταθείς αν θέλεις να κάνεις έρωτα μαζί μου; Τι νόημα έχει να 
λες πως μ’ αγαπάς όταν και το τυπικό φιλί μεταξύ φίλων με επιφύλαξη μου το δίνεις;…». 
«Δυστυχώς δεν καταλαβαίνεις…νομίζεις πως εγώ δεν υποφέρω, δεν έχω την επιθυμία να…». 
«Τι να καταλάβω,  ποτέ δε μου εξήγησες τι είναι αυτό που σ’ εμποδίζει». «Δεν ξέρω, εκεί που 
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είμαι έτοιμη ν’ αφεθώ στην αγκαλιά σου κάτι με κάνει να σταματήσω…». Ο Φώτης 
προσπάθησε να εκμαιεύσει κάποιο παλιό οδυνηρό συμβάν σχετικό με το σεξ, κάτι δυσάρεστο 
στις σχέσεις των γονιών της που την είχε επηρεάσει αλλά εκείνη αρνήθηκε να προχωρήσει πέρα 
από το οχυρό που είχε στήσει και που ήταν η φράση «τέλος πάντων αυτή είμαι…». Η συζήτηση 
γινόταν στο σαλόνι του ξενοδοχείου. Ο Φώτης άνοιξε τα χέρια σε ένδειξη απογοήτευσης, 
σηκώθηκε την καληνύχτισε και έφυγε για το δωμάτιο του… 
 Το άλλο πρωί, κατέβηκε στη «ρεσεψιόν» κρατώντας τη σακ βουαγιάζ, πλήρωσε το 
λογαριασμό των δυο δωματίων και είπε στον υπάλληλο να τηλεφωνήσει στην Ανν-Μαρί Κλωντ 
να κατεβεί για να φύγουν. Η συνάντηση τους στο αυτοκίνητο ήταν, σχεδόν σιωπηλή, 
αντάλλαξαν μόνο μια καλημέρα και τη στιγμή που φορούσαν τις ζώνες ασφαλείας εκείνη είπε: 
«Τι σημαίνει αυτή η συμπεριφορά, γιατί δε μιλάς, γιατί θύμωσες;…». «Θύμωσα; Δε θύμωσα και 
δε μιλώ γιατί προς το παρόν δεν έχω τίποτα να πω, αν εσύ έχεις να πεις κάτι, ακούω…».  
 Ώσπου να φτάσουν από τη Ντωβίλ στη Λιζιέ-τριάντα περίπου χιλιόμετρα-η Ανν-Μαρί 
Κλωντ, του ανάπτυξε τη θεωρία  της για τη σχέση ενός ζευγαριού,  που εκείνος την είχε ακούσει 
αρκετές φορές αλλά δεν αντέδρασε παράμεινε σιωπηλός οδηγώντας με προσοχή. Παίρνοντας το 
δρόμο της επιστροφής, εκείνη σταμάτησε να μιλάει μια και δεν είχε ανταπόκριση κι έτσι σ’ όλη 
τη διαδρομή, μέχρι το Παρίσι, αντάλλαξαν μόνο τυπικές φράσεις… 
 
… Πέρασε η πρώτη βδομάδα μετά από εκείνο το «ταξίδι αποτυχία» που αντί να τους φέρει 
πιο κοντά τους απομάκρυνε. Τις επόμενες μέρες, ούτε εκείνος τηλεφώνησε ούτε κι εκείνη για να 
συναντηθούν. Ο Φώτης, περνούσε τις μέρες περπατώντας στην πόλη, μπήκε δυο φορές στο 
νεκροταφείο του Περ Λασαιζ έκανε μεγάλους γύρους περιδιαβάζοντας στα μνημεία 
διασημοτήτων ν’ απολαύσει έργα γλυπτικής επίσης διάσημων καλλιτεχνών. Τα βράδια έτρωγε 
στα ελληνικά εστιατόρια του Καρτιέ Λατέν και η εργασία για το Παρίσι και τον Φαργκ 
σταμάτησε. Όχι πως ήταν η πρώτη φορά, είχε ένα μπαούλο με χειρόγραφα αρχινισμένα που δεν 
είχε τελειώσει ποτέ, πάντα κάτι σύμβαινε και του σταματούσε την έμπνευση. 
 Στο τέλος της βδομάδας, τηλεφώνησε εκείνη και ζήτησε να τον επισκεφτεί στο σπίτι του. 
Αν και η συγκατάθεσή του ήταν αδιάφορη, που θα έπρεπε να προσβάλει την Ανν-Μαρί Κλωντ 
εκείνη προσπέρασε το γεγονός και ένα, από τα σπάνια δειλινά του Παρισιού με καθαρό ουρανό 
και τον ήλιο να βυθίζεται πίσω από το δάσος του Σαιν Κλου, ανέβαινε τη στριφογυριστή 
κλίμακα του σπιτιού του. Της έδωσε, για χαιρετισμό, το χέρι εκείνη τον φίλησε σταυρωτά, αυτός 
δεν ανταπόδωσε αλλά μέσα του σκίρτησε καθώς ένιωσε τη δροσιά των χειλιών της στα μάγουλα 
και τον τύλιξε η κολόνια της. Στα γρήγορα πέρασε από τη σκέψη του η επιθυμία να την αρπάξει 
στην αγκαλιά του να τη γεμίσει φιλιά και να την ξαπλώσει  στο κρεβάτι.  Θα μάθαινε  επιτέλους  
την αντίδραση της. Θα συναινούσε ή θα το θεωρούσε βιασμό;…  
 Δεν το έκανε, η Ανν-Μαρί Κλωντ έβγαλε ένα πολύχρωμο μεταξωτό μαντίλι που φορούσε 
στο λαιμό γιατί ζεσταινόταν, ο Ιούλιος ήταν στο τέλος του και καθώς κάθισε, γέρνοντας πίσω, 
στον καναπέ κι έβαλε το ένα πόδι πάνω στο άλλο αποκαλύπτοντας μέρος των υπέροχων μηρών 
της, είπε: «Ο Αύγουστος προβλέπεται ανυπόφορος, τι λες, θα πάμε κάπου οι δυο μας για ένα 
μήνα; Ας πούμε στην Κοτ ντ’ Αζιούρ ή ακόμα και στην Ελλάδα». Γύρισε και την κοίταξε 
έκπληκτος λέγοντας: «Στην Ελλάδα;». Ύστερα προχώρησε προς τη θύρα του εξώστη και 
σκέφτηκε: «Είναι ωραία ιδέα. Ίσως σε κάποιο νησί, ο ήλιος του Αιγαίου θα μπορούσε να 
ζεστάνει αυτό το πανέμορφο αλλά ψυχρό πλάσμα…». Όλα όσα διάβασε και σκέφτηκε, τον 
τελευταίο καιρό, οδηγούσαν στο συμπέρασμα πως ίσως δεν έφταιγε η κοπέλα αλλά η 
ιδιοσυγκρασία της… «Είμαι μέσα, πάμε στην Ελλάδα, ας ετοιμαστούμε», φώναξε σχεδόν. «Ω, 
ω, Έλληνα. Περίμενε όχι αμέσως, με τρελαίνεις με την ορμητικότητα σου!». Χτύπησε απαλά, με 
την παλάμη της, τη θέση του καναπέ πλάι της και του είπε χαμογελώντας: «Έλα, κάθισε εδώ». 
Όταν εκείνος πήγε και κάθισε, εκείνη έγειρε το κεφάλι στον ώμο του, πήρε το χέρι του και το 
έβαλε γύρω από τους ώμους της. Ύστερα έβαλε την παλάμη της μέσα στη χούφτα του άλλου 
του χεριού. Ο ήλιος είχε χαθεί στον ορίζοντα, το μούχρωμα απλωνόταν πάνω από την πόλη και 
στο μισοσκόταδο της σοφίτας ακούστηκε να λέει: «Τι όμορφη ώρα! Είμαι ευτυχισμένη στην 
αγκαλιά σου, μου φτάνει αυτό που έχω…».  
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 Εκείνος τινάχτηκε όρθιος και νευριασμένος, ήταν πια ασυγκράτητος. Αυτό που είχε 
σκεφτεί προηγουμένως ένιωσε την ανάγκη να της το φωνάξει: «Όχι εμένα δε μου φτάνει», είπε.  
«Εγώ θα ήμουν ευτυχισμένος αν - το σκέφτηκα  πολλές φορές αυτή τη βδομάδα - σε άρπαζα και 
σε γέμιζα φιλιά. Όχι αυτά τα νερόβραστα των διαχύσεων αλλά ρουφηχτά δαγκωτά φιλιά, να σε 
γαμούσα, ακόμα και να σε βίαζα κι ας πέθαινα στην αγκαλιά σου…αλλά δε θα το έκανα. Από 
τότε που σε γνώρισα λέω μόνο λόγια…». 
 Η Ανν-Μαρί Κλωντ αγκάλιασε ένα μαξιλάρι του καναπέ και βυθίζοντας εκεί το πρόσωπο, 
ξέσπασε σ’ ένα βουβό κλάμα. Ο Φώτης ταράχτηκε. Κάθισε πλάι της την αγκάλιασε δισταχτικά 
από τους ώμους και της ψιθύρισε: «Χίλια συγγνώμη αγάπη μου, μην κλαις, δεν το αντέχω…». 
Τις είπε διάφορα συγκινητικά και δακρύβρεχτα, εκείνη γύρισε μέσα στην αγκαλιά του και του 
πρόσφερε τα χείλη, δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλα της. Στην ώρα που ακολούθησε δεν συνέβη 
τίποτα από αυτά που είχε δηλώσει ο Φώτης πως θα τον έκαναν ευτυχισμένο. Ούτε ρουφηχτά 
δαγκωτά φιλιά, ούτε γαμήσι. Όλα εξελίχτηκαν σε μια τρυφερή σκηνή και μόνο-για πρώτη φορά-
η παλάμη του έκλεισε χουφτώνοντας το βυζί της. Εκείνη, τραβήχτηκε σιγά από κοντά του, 
σηκώθηκε και παίρνοντας την τσάντα της έφυγε προς το λουτρό, λίγο αργότερα έφευγε 
αφήνοντας του, απαλά, το άρωμα του κραγιόν της στα χείλη κι εκείνος έπεφτε στον καναπέ με 
ανοιχτά τα χέρια σε ένδειξη απελπισίας… 
  
… Το ταξίδι στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού δεν έγινε. Ο Φώτης κουβάλησε στο 
διαμέρισμα έναν ανεμιστήρα για ν’ αντιμετωπίσει τον καύσωνα και την αγκούσα που 
προκαλούσε ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας του Αυγούστου. Το γράψιμο προχωρούσε αργά 
αλλά επέμενε να τελειώσει αυτό που είχε αρχίσει, έστω και χωρίς τη βοήθεια της Ανν-Μαρί 
Κλωντ που είχε, σχεδόν, εξαφανιστεί από τη ζωή του μέρες τώρα.  Του τηλεφωνούσε πότε-πότε 
ρωτώντας στερεότυπα για την υγεία του. Εκείνος, αντιδρούσε με καυστικές «εξυπνάδες» στο 
ενδιαφέρον της, ύστερα έκλεινε το τηλέφωνο κι έπαιρνε τους δρόμους. Απόφευγε τα καφενεία 
και τα εστιατόρια όπου σύχναζε. Φίλοι και γνωστοί, που τον είχαν δει μαζί της ή την είχαν 
γνωρίσει και τη θεωρούσαν ερωτικό σύντροφό του, θα ζητούσαν εξηγήσεις γιατί δεν ήσαν μαζί 
και δεν είχε διάθεση να τις δώσει.  
 Στην αρχή, ξανάκανε όλες τις διαδρομές που είχαν σχέση μ’ εκείνη αλλά κουράστηκε γιατί 
κανένα ερωτικό γεγονός δεν υπήρχε που να έτρεφε το ενδιαφέρον του. Το πρώτο ερωτικό φιλί 
το είχε πάρει στο σπίτι της και μερικά στο δικό του, πλησίαζε να κλείσει χρόνος σχεδόν από τη 
μέρα που τη γνώριζε και η σωματική επαφή μαζί της ήταν ανύπαρκτη. Γύριζε στο σπίτι 
κατάκοπος και μούσκεμα στον ιδρώτα, λουζόταν με δροσερό νερό κι έπεφτε για ύπνο που ήταν 
πια ένας τρόπος να την ξεχνάει, ούτε στα όνειρα του δεν την έβλεπε…  
 Έν’ απόγευμα, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, μπήκε στο αυτοκίνητο του που το είχε 
σ’ ένα γκαράζ της οδού Λα Μποετί (Βοιωτίας) κοντά στη Σαλλ Γκαβώ και κατηφόρισε την 
λεωφόρο Φρ. Ρούσβελτ. Από το Ρον Πουάν της Σανς Ελυζέ έστριψε στην λεωφόρο Μονταίν, 
πέρασε τη γέφυρα ντ’ Αλμά, κατηφόρισε την αβενιού Ραπ, βγήκε στη Λα Μπουρνονναί κι από 
εκεί στη μπουλβάρ Μονπαρνάς. Έστριψε στη Ρασπάιγ, βγήκε στην στρατηγού Λεκλέρ έστριψε 
στη λεωφόρο Ζουρντάν, παράλληλα με τη διεθνή πανεπιστημιούπολη του Παρισιού κι από την 
αβενιού Ντε Κουμπερτέν πέρασε την Πορτ-ντε Σαντιγί και μπήκε στην εθνική οδό Α6 με 
κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Ορλύ. Στις οχτώ έφτανε η μητέρα του κι αυτός είχε 
αργοπορήσει. Ευτυχώς οι λωρίδες εξόδου από την πόλη ήσαν σχεδόν άδειες, αντίθετα της 
εισόδου πήχτρα. Άκουσε ανθρώπους να λένε πως η ουρά έφτανε μέχρι το Φονταινεμπλώ. Έτσι 
γινόταν πάντα κάθε αρχή και τέλος του Αυγούστου με την έξοδο για τις διακοπές και την 
επιστροφή μετά από αυτές στην πόλη.  
 Η μητέρα του, είχε αποφασίσει ξαφνικά το ταξίδι. Θα έμενε μερικές μέρες στο Παρίσι 
ύστερα θα έφευγε για το Λονδίνο και τον ρώτησε αν ήθελε να πάει μαζί της. Της είπε όχι, γιατί 
τάχα-που δεν ήταν εντελώς ανακριβές-είχε να τελειώσει το σύγγραμμα του. «Μα πως διάβολο 
έμεινες όλον τον Αύγουστο εδώ αγάπη μου; Μέσα σ’ αυτή την αγκούσα…». «Μητέρα, μένουν 
πολλές χιλιάδες Παριζιάνοι και μερικά εκατομμύρια τουρίστες αυτόν τον μήνα εδώ γιατί όχι κι 
εγώ». Βέβαια εκείνη δεν είχε ιδέα για το βάσανο του, δεν ήξερε τίποτα για την Ανν-Μαρί 
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Κλωντ, ήξερε πως ο γιος της είχε πάντα εφήμερες σχέσεις κι ίσως έτσι ήταν καλύτερα. 
Παλαιότερα, όταν ακόμα είχε την επιθυμία ν’ αποχτήσει εγγόνια, προσπάθησε να του κάνει έναν 
«καλό» γάμο με κάποια από τις κόρες των πλούσιων φιλενάδων της αλλά συνάντησε τη 
σθεναρή αντίσταση του κι έτσι παραιτήθηκε. Αυτό, τη βόλευε κιόλας για να μπορεί να κάνει 
απρόσκοπτα τα ταξίδια της, όπως τώρα που πήγαινε να συναντήσει, στο Λονδίνο, μια φίλη της, 
σύζυγο εφοπλιστή για να φύγουν από εκεί για τη Νέα Υόρκη και να κάνουν μαζί μια κρουαζιέρα 
με το γιοτ της οικογένειας στην Καραϊβική.  
 Έφτασε έγκαιρα στο αεροδρόμιο αλλά μετάφερε τη μητέρα του, στο ξενοδοχείο της με 
μεγάλη καθυστέρηση, γιατί όλοι οι δρόμοι που οδηγούσαν στην πόλη ήσαν πηγμένοι, το Παρίσι 
έμοιαζε πολιορκημένη πόλη. Η κυρία Αλεξάνδρα Φωτιάδη, τον τελευταίο καιρό έμενε πάντα 
στο ξενοδοχείο «ΚΛΑΡΙΤΖ», ίσως γιατί ήταν κοντά στην κατοικία του γιο της. Της  έκανε  
συντροφιά μέχρι αργά το βράδι, δεν τον έπεισε να πάει μαζί της στην Καραϊβική αλλά του 
γνώρισε την Σελεστίν μια εικοσάχρονη κόρη Παριζιάνας φίλη της που είχε έρθει στο ξενοδοχείο 
να την καλωσορίσει. Το κορίτσι ήταν πανέμορφο και στη μια ώρα που έμεινε μαζί τους, ο 
Φώτης διαπίστωσε πως η νεαρή ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρων άνθρωπος, τα πήγαινε πολύ καλά 
με τη μητέρα του και ότι πρέπει να γνωρίζονταν καιρό. Όταν έφυγε η μικρή, είπε χαμογελώντας 
πονηρά στη μητέρα του: «Γι’ αυτό το μανούλι δε μου μίλησες ποτέ αν και όπως φαίνεται το 
γνωρίζεις καλά». Εκείνη, χαϊδεύοντας του το χέρι του είπε χαμογελώντας: «Σου έχω μιλήσει για 
πολλά μανούλια αλλά εσύ αρνιόσουν, πως τώρα ενδιαφέρθηκες; Αν έβαλες κάτι στο μυαλό για 
τη Σελεστίν ξέχνα το, είναι πολύ καλό κορίτσι για τα παιχνίδια σου, άσε που παραείσαι μεγάλος 
γι’ αυτή…»… 
 
… Τα φύλλα στα πλατάνια, στον Κήπο του Λουξεμβούργου είχαν αρχίσει να χλομιάζουν και 
αρκετά από αυτά βρίσκονταν κιόλας σκόρπια στο γρασίδι καθώς και από τις καστανιές των 
μπουλβάρ κι ο Φώτης περπατούσε βιαστικά για να βγει στη λεωφόρο Σαιν Μισέλ, προσέχοντας 
στο πεζοδρόμιο μην πατήσει κάνα σκυλόσκατο. Έφτασε στο Καρτιέ Λατέν και μπήκε στο Καφέ 
ντε Κλιουνί, στη γωνία μπουλβάρ Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε και Σαιν Μισέλ, όπου είχε δώσει 
ραντεβού στην Ανν-Μαρί Κλωντ. Εκεί θα περίμεναν, τον Ρομπέρ με τη Σελεστίν που θα 
έρχονταν από τη Σορβόννη, όπου είχαν πάει να πάρουν κάποια προγράμματα σπουδών. Τα δυο 
νέα παιδιά γνωρίζονταν, από μακριά όμως, από το πανεπιστήμιο αλλά ο Φώτης βοήθησε να 
προχωρήσουν σε στενότερες σχέσεις, είχε δίκιο η μητέρα του, η κοπέλα παραήταν μικρή γι’ 
αυτόν. Ο νεαρός φίλος του, σχεδόν τον ευγνωμονούσε για το ότι του είχε  γνωρίσει  την 
Σελεστίν αν και κάποια στιγμή,  βλέποντας, τη μεγάλη συμπάθεια που έδειχνε, στο Φώτη η 
κοπέλα, τον ρώτησε πονηρά αν είχε προηγουμένως κάτι μαζί της. «Με προσβάλεις που 
σκέφτηκες έτσι. Αγαπώ την Σελεστίν, θα μπορούσα όμως λόγω ηλικίας να είμαι πατέρας της κι 
έτσι τη βλέπω…». «Ε, καλά απ’ ο, τι έχω ακούσει για σένα, η ηλικία δε θα σ’ εμπόδιζε, λένε 
πως καμιά νεαρή δε σου γλιτώνει…». «Υπερβολές του κουτσομπολιού. Εδώ, κοντεύει χρόνος 
και την ξαδέρφη σου δεν κατάφερα να τη ρίξω…με σφυροκοπάει μια στο καρφί μια στο 
πέταλο… Πάντως πρόσεχε, αν πληγώσεις την Σελεστίν, θα έχεις να κάνεις μαζί μου»… 
  Μπήκαν στο καρτιέ Σαιν Σεβερέν από την οδό ντε λα Άρπ και κάθισαν, για να 
γευματίσουν σ’ ένα ελληνικό εστιατόριο σ’ αυτό που ο Φώτης είχε δουλέψει αρκετές φορές σαν 
γκαρσόνι, όταν του έλειπαν χρήματα και είχε ξεπεράσει, σε έξοδα, τον προϋπολογισμό που του 
είχε καθορίσει η μητέρα του. Το περιβάλλον ήταν οικείο, όλοι γνώριζαν το Φώτη και τους 
περιποιήθηκαν. Η Σελεστίν, πρώτη φορά έτρωγε σε ελληνικό εστιατόριο παρ’ όλο που είχε, μαζί 
με τη μητέρα της, γευματίσει αρκετές φορές με την κυρία Αλεξάνδρα. Εκείνη δεν καταδεχόταν 
τα εστιατόρια του Καρτιέ Λατέν, όταν ερχόταν στο Παρίσι, έτρωγε στο «Κουπόλ» ή στο 
«Λαπερούζ». «Δεν έρχομαι στο Παρίσι να φάω μουσακά», έλεγε, «προτιμώ ένα κόκορα «αλά 
Μπουργκινιόν».  
 Ώσπου να φτάσουν οι παραγγελίες, ο Φώτης διασκέδασε τους συνδαιτυμώνες του 
διαβάζοντας τους, από τον κατάλογο, ελληνικά φαγητά μεταφρασμένα σε αδόκιμα άθλια 
γαλλικά, όπως τις γεμιστές πιπεριές σε… πουαβρόν φαρσί και τα λοιπά. Διασκέδασαν όμως 
τρώγοντας και πίνοντας καλό ελληνικό κρασί… Έφυγαν με το κλείσιμο της κουζίνας, το 



19 
 

απόγευμα προβλεπόταν βροχερό, η δυνατότητα να βρουν ταξί απομακρυνόταν καθώς άρχισαν 
να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες της βροχής κι έτσι κατέβηκαν την κλίμακα του σταθμού του 
μετρό Σαιν Μισέλ. Η ώρα ήταν τέτοια που η κίνηση είχε μειωθεί, βρήκαν μάλιστα και κάθισαν 
σε κουπέ με τέσσερα καθίσματα και μέχρι το σταθμό Στρασμπούργκ-Σαιν Ντενί, όπου θ’ 
άλλαζαν τρένο παίρνοντας την κατεύθυνση Πον ντε Σεβρ, γελώντας και αστειευόμενοι 
παρασύραν σε ιλαρότητα και τους παραβρισκόμενους επιβάτες. Στις υπόγειες στοές του 
σταθμού Στρασμπούργκ-Σαιν Ντενί αντήχησαν για λίγο, ώσπου ν’ αλλάξουν τρένο, οι φωνές 
και τα γέλια τους, ο Φώτης τους είχε επηρεάσει και φέρονταν σα ρωμιοί. Αλλά και στην 
υπόλοιπη διαδρομή ως το σταθμό Σαιν Φιλίπ ντυ Ρουλ, κοντά στο σπίτι του Φώτη όπου τελικά 
κατέλυσαν, συνεχίστηκαν τα πειράγματα και η ιλαρότητα… 
 Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, η Ανν-Μαρί Κλωντ παρατήρησε πως όλα εκεί μέσα ήσαν 
καθαρά και ταχτοποιημένα. Σταμάτησε μπροστά στο μπουφέ και πέρασε το δάχτυλό της. Δεν 
υπήρχε ίχνος σκόνης. «Το χέρι της Αμαντούρα πέρασε από δω», είπε. Η μικρή πολυκατοικία του 
Φώτη-είχε τρεις ορόφους των δυο διαμερισμάτων, τη σοφίτα και στο ισόγειο μαγαζιά. Ήταν ένα 
παλιό όμορφο χτίριο δεν είχε ασανσέρ αλλά είχε θυρωρό, μια Πορτογαλέζα, την Αμαντούρα που 
ο Φώτης, συχνά, διασκέδαζε την Ανν-Μαρί Κλωντ μιμούμενος την προφορά της στα γαλλικά. Ο 
ίδιος, συχνά έπιανε κουβέντα μαζί της, όταν εκείνη, δυο φορές τη βδομάδα, του καθάριζε το 
διαμέρισμα και τη ρωτούσε για τα ήθη κι έθιμα της χώρας της που εκείνη πρόθυμα του μιλούσε, 
κολακευμένη που κάποιος μορφωμένος άνθρωπος νοιαζόταν γι’ αυτά. Όταν μια μέρα του είπε 
πως καταγόταν από ένα χωριό έξω από το λιμάνι της Λισαβόνας, ο Φώτης θυμήθηκε ένα  φίλο 
Πειραιώτη, ναυτικό, που του διηγιόταν περιστατικά από τα διάφορα λιμάνια που πιάνανε. Μια 
φορά σ’ ένα πορνείο, στο λιμάνι της Λισαβόνας οι πόρνες μόλις άκουσαν πως οι ναυτικοί που 
έμπαιναν ήσαν Έλληνες τους φώναξαν: «Γκρέκο, όκι, όκι από πίσω»… 
 Η Ανν-Μαρί Κλωντ έπεσε ανέμελα στον καναπέ και μισοξάπλωσε. Η Σελεστίν ζήτησε την 
άδεια να πάει στο λουτρό κι ο Ρομπέρ, χαμογελώντας, της είπε αν ήθελε να πάει μαζί της να της 
κατεβάσει το κυλοτάκι. «Είσαι πρόστυχος», του φώναξε εκείνη και γελώντας δυνατά έφυγε για 
το λουτρό. Ο Φώτης κάθισε πλάι στην Ανν-Μαρί Κλωντ και γέρνοντας, ακούμπησε το κεφάλι 
στους μηρούς της. Εκείνη του χάιδεψε τα μαλλιά με το ένα χέρι και με το άλλο έσφιξε την 
παλάμη του πάνω στο βυζί της, εκείνος της το χούφτωσε απαλά κι έχωσε το πρόσωπο στο 
τρίγωνο που σχημάτιζαν οι μηροί της με το εφηβαίο κι ανάσανε βαθιά την οσμή του αιδοίου 
ανακατωμένη με το άρωμα της…  
 Ο Ρομπέρ βγήκε έξω στον εξώστη. Ο ουρανός ήταν βαρύς αλλά η βροχή είχε σταματήσει. 
Μπροστά του απλώνονταν ένα μέρος της πόλης βυθισμένο στην αχλύ, μόλις διακρινόταν, στο 
βάθος, ο Πύργος του Άιφελ. Η Σελεστίν βγήκε από το λουτρό είδε τον Φώτη και την Ανν-Μαρί 
Κλωντ να φιλιούνται και βγήκε έξω στον εξώστη, όπου συνάντησε το νεαρό και χώθηκε στην 
αγκαλιά του… 
 Στον καναπέ, όλα έδειχναν πως η Ανν-Μαρί Κλωντ είχε βυθιστεί σ’ ένα κύμα ηδονής και 
ήταν έτοιμη να ενδώσει σε ο, τι αρνιόταν ένα χρόνο τώρα όταν ξαφνικά ξέφυγε από την αγκαλιά 
του Φώτη, τινάχτηκε πάνω κι έφυγε προς το λουτρό, στη μόνιμη καταφυγή της. Τι έκανε 
εκείνος; Άρπαξε το σακάκι του και κατηφόρισε την κλίμακα, φορώντας το, για να βρεθεί 
έξαλλος στο δρόμο. Στην πλατεία, μπροστά στην εκκλησία του Σαιν  Φιλίπ  ντυ  Ρουλ  έκανε   
μερικούς γύρους και ύστερα προχώρησε με γρήγορο βήμα ανατολικά, στη οδό Φωμπούρ Σαιντ 
Ονορέ περνώντας μπροστά από τα λαμπερά μαγαζιά της «υψηλής ραπτικής», καλλωπισμού και 
αρωμάτων για να φτάσει, στο ύψος της πλαζ Βεντόμ βρίζοντας, ευτυχώς μέσα του ακόμα - όπως 
έδειχναν τα πράγματα κινδύνευε ν’ αρχίσει να παραμιλάει στους δρόμους - να στρίψει στην οδό 
Καστιλιόνε, να διασχίσει την οδό Ριβολί και να κατεβεί ορμητικά τα σκαλιά σε μια από τις 
εισόδους του Κήπου του Τουιλερί, τόσο ορμητικά που παραλίγο να πέσει. Χώθηκε μέσα στις 
δεντροστοιχίες σέρνοντας τα πόδια του μέσα στο στρώμα των πεσμένων φύλλων. Κάθε τόσο, 
βρισκόταν μπροστά σε κάποιο άγαλμα γυναίκας άλλοτε μούσας, άλλοτε θεάς από το πάνθεο της 
ελληνικής μυθολογίας και αναθεμάτισε τη συνήθεια των καλλιτεχνών να χρησιμοποιούν τη 
γυναίκα για να συμβολίσουν διάφορες ιδέες. Εκείνος εκείνη τη στιγμή μισούσε όχι μόνο την 
Ανν-Μαρί Κλωντ αλλά ακόμα και τη μητέρα του…  
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 Η Ανν-Μαρί Κλωντ βγήκε από το λουτρό, δεν πήρε είδηση πως ο Φώτης έλειπε και 
ξεκίνησε κι αυτή βιαστικά προς την έξοδο, βγήκε στο δρόμο, αναστατωμένη και με άδειο το 
μυαλό από σκέψεις. Μπήκε σ’ ένα ταξί και μέσα σ’ αυτό άρχισε να σκέφτεται πάλι έντονα τη 
σχέση της με το Φώτη και να κατατρύχεται από περίεργες φοβίες…   
 
... Ο Ρομπέρ και η Σελεστίν γύρισαν από τον εξώστη και διαπιστώνοντας πως έλειπαν ο 
Φώτης και η Ανν-Μαρί Κλωντ, υπόθεσαν πως είχαν βγει μαζί έξω, μια και από την ανοιχτή 
θύρα του υπνοδωματίου είδαν πως εκεί δεν ήταν κανένας. «Μας αφήσαν μόνους, ξέρεις τι 
σημαίνει αυτό αγάπη μου;», είπε ο Ρομπέρ και την παράσυρε στο υπνοδωμάτιο 
συμπληρώνοντας: «μεγάλη καρδιά  ο Φωτής γλυκιά μου,  είναι σπουδαίος φίλος…»…   
 Φτάνοντας στο σπίτι η Ανν-Μαρί Κλωντ, κλείστηκε στο δωμάτιο της χωρίς να δώσει 
κάποια εξήγηση στη μητέρα της για την αναστάτωσή. Εκείνη, ανησυχώντας, μπήκε στο δωμάτιο 
της κόρης της και προσπάθησε να μάθει την αιτία και τη βρήκε να κλαίει. «Κούκλα μου τι 
συμβαίνει επιτέλους, πάλι ο Φωτής σ’ έκανε να κλαις;…». «Όχι δε με κάνει εκείνος να κλαίω, 
εγώ είμαι απαράδεκτη. Δεν μπορώ ακόμα να ξεπεράσω τις φοβίες μου και την ανασφάλεια μου 
σχετικά με τους άντρες…». «Μα γιατί παιδί μου, εσύ δεν είχες ποτέ κάποια κακή εμπειρία με 
άντρα. Ένας υπήρξε στη ζωή σου και τον έδιωξες εσύ, θεωρώντας τον ανεπαρκή - τι ακριβώς 
εννοούσες μ’ αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ - εγώ όμως πιστεύω πως ήταν πολύ καλός άνθρωπος». 
«Δεν είναι θέμα καλοσύνης μαμά, αλλά χημείας, ο Νταβίντ δε με κάλυπτε συναισθηματικά, 
αντίθετα ο Φωτής είναι το αρσενικό μου, ο άντρας μου αλλά τον φοβάμαι…έχω ακούσει και το 
έχει παραδεχτεί κι ο ίδιος, πως η σχέση του με τις γυναίκες ήταν επιφανειακή, δεν αντιμετώπιζε 
την πιθανότητα μιας μόνιμης σχέσης. Αν και μου έκανε πρόταση γάμου από τις πρώτες μέρες 
της γνωριμίας μας - όπως είπε δεν είχε κάνει ποτέ πριν κάτι τέτοιο και πάντα ήταν κατά του 
γάμου - δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ και τον αγαπώ, τον αγαπώ πολύ και υποφέρω…σε 
παρακαλώ άσε με μόνη θέλω να κλάψω κι άλλο…». Ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε στη 
μητέρα της τόσο πολύ…  
  
… Ο Φώτης, με τις ώρες περπατούσε στην πόλη. Από το Τουιλερί βγήκε στην πλαζ ντε λα 
Κονκόρντ, πέρασε απέναντι στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα, μπήκε στην οδό Αριστείδη 
Μπριάν και μέσα από την οδό Μπουργκόν έφτασε στο μέγαρο Μπιρόν,  στο  Μουσείο Ροντέν.  
Το βρήκε κλειστό, κοίταξε το ρολόι του, έδειχνε έξη, το μουσείο έκλεινε στις πέντε. Όποτε τον 
κατείχε στενοχώρια κατάφευγε στα μουσεία, όπου απολάμβανε την Τέχνη διασημοτήτων και 
στα νεκροταφεία, όπου ξεχνιόταν με  την Τέχνη που διακοσμούσε τους τάφους διασημοτήτων. 
Έκανε μερικά πήγαινε-έλα μπροστά στην πρόσοψη του Μουσείου στο πεζοδρόμιο της οδού 
Βαρέν, το νεκροταφείο του Μονπαρνάς ήταν κοντά και θα ήταν ανοιχτό αλλά του θύμισε την 
πρώτη συνάντηση του με την Ανν-Μαρί Κλωντ. Έκανε μια αποδοκιμαστική κίνηση με το χέρι 
και κάτι ψιθύρισε, προξενώντας την προσοχή κάποιων περαστικών που τον κοίταξαν περίεργα. 
Άρχισε να ψιχαλίζει και σε λίγο η άσφαλτος της οδού Βαρέν καθρέφτιζε τα γύρω χτίρια κι ο 
ίδιος κόντευε να γίνει μούσκεμα. Έτρεξε και κατέβηκε στο σταθμό του μετρό, πήρε το τρένο με 
κατεύθυνση Σιατιγιόν-Μοντρούζ αλλά το άλλαξε στο Μονπαρνάς και παίρνοντας τη γραμμή 
Πορτ ντε Κλινιανκούρ κατέβηκε στο σταθμό Σαιν Μισέλ, στο Καρτιέ Λατέν. Στις οχτώ έτρωγε 
σ’ ένα από τα ελληνικά εστιατόρια, ήπιε και λίγο κρασί και βλέποντας πως η βροχή είχε 
σταματήσει, βγήκε και άρχισε να περπατάει άσκοπα αλλά πάντα με κατεύθυνση την κατοικία 
του κι εκεί γύρω στις δέκα ανέβαινε, στα γρήγορα, την κλίμακα του σπιτιού του. Μπαίνοντας 
στο σαλόνι είδε το φως αναμμένο στο υπνοδωμάτιο. Πλησίασε και κοίταξε μέσα από την 
ανοιχτή θύρα. Πάνω στο κρεβάτι του, ο Ρομπέρ και η Σελεστίν, χορτάτοι από έρωτα κοιμόνταν 
αγκαλιασμένοι. Έσβησε το φως και παίρνοντας μια κουβέρτα ξάπλωσε στον καναπέ. Με τόσο 
ποδαρόδρομο που είχε κάνει ένιωσε κατάκοπος, ήταν βέβαιο πως θα κοιμόταν ένα βαθύ ύπνο… 
 Εκεί κοντά στα μεσάνυχτα η Σελεστίν ξύπνησε. Στο φως που έφτανε από τα φανάρια του 
δρόμου, κοίταξε το ρολογάκι του χεριού της και ανησύχησε. Είχε αργήσει και η μητέρα της 
χρειαζόταν επαρκή δικαιολογία, μετά από κάποια ώρα, για να τη συγχωρήσει. Έσπρωξε τον ώμο 
του Ρομπέρ. «Έι, ξύπνα πρέπει να φύγουμε…». «Γιατί αγάπη μου, μια χαρά είμαστε έτσι», είπε 
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εκείνος και την αγκάλιασε. «Η μητέρα μου, δε θα το δει έτσι, σήκω…». Πηγαίνοντας για το 
λουτρό είδαν το Φώτη, στον καναπέ, να ροχαλίζει ελαφρά. Έκαναν μαζί ένα ντους, όσο 
αθόρυβα μπόρεσαν, ντύθηκαν κι έφυγαν… 
 
… Σ’ ένα καφενείο της γειτονιάς του, ο Φώτης πίνει τον καφέ του και διαβάζει τον πρωινό 
τύπο. Αυτή τη χρονιά, παγκοσμίως, δεν συμβαίνουν πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά εκτός από 
το θάνατο του Μάο και ακολουθεί κάποια μεταρρύθμιση κι εκσυγχρονισμός της χώρας του. 
Γενικά όμως υπάρχει η αίσθηση, μέσα από την παγκόσμια ειδησεογραφία, πως στα επόμενα 
χρόνια θα συμβούν σημαντικά πράγματα. Στην Ελλάδα, πέρσι στις αρχές Ιουνίου ψηφίζεται το 
νέο σύνταγμα και λίγες μέρες αργότερα εκλέγεται πρόεδρος Δημοκρατίας. Πριν δυο χρόνια, με 
δημοψήφισμα και ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό υπέρ της Δημοκρατίας κυρίχνεται η 
χώρα αβασίλευτη. Φέτος την πρωτομαγιά υπήρξε ένα θλιβερό γεγονός ο θάνατος ενός αγωνιστή 
εναντίον της δικτατορίας. Είπαν πως ήταν τροχαίο ατύχημα αλλά υπήρξε και η υπόνοια πως 
δολοφονήθηκε. Ο Φώτης εκτιμούσε πολύ τον άνθρωπο αυτόν κι ας μην τον είχε γνωρίσει 
ποτέ…  
 Πληρώνοντας τον καφέ του, αντάλλαξε μερικές φράσεις με το γκαρσόνι, σχετικά με τη 
γειτονιά τους και βγήκε έξω. Κοίταξε το ρολόι στο χέρι του, η ώρα ήταν κιόλας δέκα, ο ήλιος 
έλαμπε κι ο ουρανός ήταν γαλανός και πεντακάθαρος από σύννεφα. Το πιο πιθανό όχι για πολύ, 
δε θ’ αργούσε ο Ατλαντικός να στείλει νέο κύμα νεφών πάνω από την πόλη, ας χαιρόταν λοιπόν 
τη λιακάδα για όσο θα κρατούσε. Προχώρησε προς την Σιανς Ελυζέ, πέρασε το ποτάμι από τη 
γέφυρα ντ’ Αλμά και βγήκε στο πάρκο Σιαν ντε Μαρς όπου δέσποζε ο Πύργος του Άιφελ με την 
κορυφή του να λάμπει στον ήλιο. Πολύς κόσμος, πολλοί περιπατητές, μητέρες, με παιδιά που 
έτρεχαν στις πρασιές του πάρκου, χάθηκε ανάμεσα τους κάνοντας σκέψεις για οικογένεια, για 
δικά του παιδιά που θα έπαιζε μαζί τους σ’ αυτό το πάρκο ή στην πατρίδα του, εκεί ο ήλιος ήταν 
άφθονος. Για πρώτη φορά στη ζωή του σκεφτόταν τέτοια πράγματα και η μόνη, με τη οποία θα 
δεχόταν να γίνει πατέρας, του αρνιόταν - ένα σχεδόν χρόνο τώρα - την ικανοποίηση αυτή. 
Βρισκόταν πραγματικά σε αδιέξοδο και υπόφερε γιατί δεν ήταν άνθρωπος που θα ζητούσε, για 
τα προσωπικά του, γνώμη ή άποψη άλλων.  
 Μετά από αρκετό ποδαρόδρομο μεταξύ της Στρατιωτικής Σχολής και του Πύργου του 
Άιφελ, κάθισε σε μια κρηπίδα στο πέλμα του Πύργου, αυτό που ήταν κοντά κι απέναντι στη 
λιμνούλα και σκεφτόταν - για να ξεχνάει την αγαπημένη του - το τελευταίο βιβλίο που είχε 
αρχίσει να διαβάζει, το «Eκονομί ε σοσιετέ» του Μαξ Βέμπερ που είχε εκδοθεί δυο χρόνια μετά 
το θάνατο του, το 1922. Το είχε ανακαλύψει στα υπαίθρια βιβλιοπωλεία, στην αριστερή όχθη 
και θεωρούσε, πως ο Γερμανός κοινωνιολόγος βρισκόταν πολύ κοντά στο Μαρξ και πιθανόν να 
τον συμπλήρωνε σε κάποια πράγματα που εκείνος, δεν είχε προλάβει να μελετήσει ή να 
προεκτείνει. Το να προσέξει το βιβλίο δεν έγινε τυχαία, είχε ακούσει συχνά φίλους και γνωστούς 
του, μαρξιστές να τον αναφέρουν άλλοι κριτικάροντας κάποιες απόψεις του κι άλλοι να 
υπερθεματίζουν. Τελικά όταν σηκώθηκε συνειδητοποίησε πως το πρόβλημα του, παράμεινε η 
Ανν-Μαρί Κλωντ κι ένας πρακτικός τρόπος ήταν να φύγει, έστω για λίγο, από κοντά της. Το 
είχε ξανακάνει βέβαια χωρίς αποτέλεσμα αλλά τώρα δεν θα της έδινε την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες της, δηλαδή την ομορφιά και την επιμονή της… 
 
… Ζήτησε από τη μητέρα του, να πάει μαζί της στην Αμερική, όταν εκείνη του ανακοίνωσε 
πως σκόπευε να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη κι έτσι αντικρίζοντας το Άγαλμα της Ελευθερίας - 
δεν ήταν η πρώτη φορά - τον εντυπωσίασε αν και χρόνια έβλεπε το πρωτότυπο της, στημένο 
καταμεσής του Σηκουάνα μπροστά στη γέφυρα Γκρενέλ στο Παρίσι.  
 Η Νέα Υόρκη που στην ουσία είναι οι κατοικημένες εκβολές του ποταμού Χάντσον, μια 
τεράστια Βενετία με τρία κύρια νησιά και δεκάδες ακατοίκητα νησάκι μέσα σε μικρούς όρμους 
κατά μήκος των ακτών του νοτιοδυτικού Λονγκ Άιλαντ, ένα πραγματικά μακρύ νησί που η άλλη 
του άκρη βρίσκεται εκατόν δέκα μίλια από το Μανχάταν. Τελικά περισσότερο τον εντυπωσίασε 
ο χάρτης της πόλης, μ’ αυτόν διαπίστωσε πως η Νέα Υόρκη είναι χτισμένη πάνω σε δυο 
Πολιτείες, του Νιου Τζέρσεϋ και της Νέας Υόρκης.  
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 Περιδιαβάζοντας στο Μανχάταν στάθηκε να χαζέψει τους υπαίθριους σκακιστές στην 
πλατεία Ουάσινγκτον να παίζουν σε πέτρινα τραπεζάκια κάτω από τα δέντρα που κάποια από 
αυτά έχουν αρχίσει να φυλλορροούν. Ένα κιτρινισμένο φύλλο κατεβαίνει με «βολ-πλανέ» και… 
προστραπεζώνεται σε μια σκακιέρα εξοργίζοντας έναν σκακιστή που είναι στριμωγμένος από 
τον αντίπαλο. Το αρπάζει, το τσαλακώνει  και το πετάει χάμω.  
 Το μεσημέρι της άλλης, μέρας η μητέρα του τον πηγαίνει για φαγητό στην άλλη πλευρά 
του Μανχάταν στην πλευρά του Ήστ Ρίβερ, στο «Σουήτ’ς», ένα χτίσμα που σου δίνει την 
εντύπωση έτοιμου προς κατεδάφιση. Είναι μια από τις παλιότερες ψαροταβέρνες που σερβίρει   
ψαρομεζέδες  και αμερικάνικο γλυκό κρασί, εξαιρετικής ποιότητας και συνήθως το μεσημέρι δε 
βρίσκεις τραπέζι γιατί εκεί, αυτή την ώρα, τρώνε και οι χρηματιστές της Γουώλ Στρητ.  
 Αφού απόφαγαν, μπήκαν στο Σέντραλ Παρκ περνώντας έξω από το Κέντρο Ροκφέλερ. 
Δέντρα, πλούσιο γρασίδι, πολλοί άνθρωποι, άλλοι ξαπλωμένοι κι άλλοι να περπατούν, να 
τρέχουν, κάποιοι ποδηλάτες, υπαίθριες καντίνες με διάφορα φαγώσιμα, νεαροί να παίζουν μπέιζ 
μπολ και παιδιά με τους γονείς τους να πετάνε χαρταετούς, σκηνές που θα μπορούσε να 
συναντήσει κάποιος και στο Δάσος της Βουλώνης… 
 
… Την ίδια ώρα πίσω στο Παρίσι στο σπίτι της, στην οδό Ζιαν ντε Μποβαί, πλάι στη 
ρουμάνικη εκκλησία, η Ανν-Μαρί Κλωντ, είχε πάψει να κλαίει και με σοβαρό ύφος, μπροστά 
στον καθρέφτη του μπουντουάρ της, εξηγούσε στο είδωλο της, γιατί τελικά δεν είχε άδικο που 
δεν τον εμπιστευόταν. Είχε εξαφανιστεί χωρίς μια λέξη. Θα προτιμούσε να την είχε βρίσει, να τη 
χτυπήσει αλλά εκείνος προτίμησε την περιφρόνηση. Ύστερα από απανωτά αναπάντητα 
τηλεφωνήματα πέρασε από το σπίτι του, η θυρωρός, της είπε πως εκείνος έλειπε σε ταξίδι αλλά 
δεν ήξερε που και για πόσο καιρό. Ρώτησε τον Ρομπέρ αν ήξερε κάτι, δεν είχε ιδέα, όπως και η 
Σελεστίν. Τηλεφώνησε στο σπίτι της μητέρας του, στην Αθήνα - κι εκεί πολλές φορές - αλλά δεν 
πήρε απάντηση. Τελικά ο άντρας που τη διαβεβαίωνε πως την αγαπούσε την είχε εγκαταλείψει, 
είχε εξαφανιστεί…  
 
… Δεν άντεξε παραπάνω από βδομάδα τη Νέα Υόρκη κι όταν η μητέρα του, με φίλες της, 
Αμερικάνες αλλά και ελληνικής καταγωγής, έφυγαν για την Ουάσινγκτον εκείνος γύρισε στο  
Παρίσι. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι σκεφτόταν πως δεν είχε φερθεί σωστά στην Ανν-Μαρί Κλωντ. 
Κάτι έπρεπε να κάνει, να της τηλεφωνήσει, πιθανόν να του το έκλεινε, όχι έπρεπε να πάει από το 
σπίτι της όπου θα μπορούσαν να συζητήσουν πιο ήρεμα όταν μάλιστα η μητέρα της θα ήταν 
κάπου κοντά. Ο ήλιος κατέβαινε προς τη δύση όταν ξεκίνησε να τη συναντήσει. Τι ακριβώς 
επιδίωκε; Συμφιλίωση ή χωρισμό; Δεν ήξερε.  
 Κατεβαίνοντας την κλίμακα, πάρα λίγο να πέσει πάνω στην Αντελαϊντ, που έμενε ακριβώς 
κάτω από το διαμέρισμα του. Όμορφη, ψηλή-ένα ογδόντα-δούλευε ως μοντέλο στην «ωτ 
κουτύρ», ήταν αυτή που του είχε γνωρίσει το Γκυ Λαρός, μάλιστα είχαν πάει μαζί στο σπίτι του 
σ’ ένα ισόγειο, διαμπερές διαμέρισμα, κοντά στο Παλαί ντε Σιαγιό που η βεράντα του ήταν 
πάνω από την λεωφόρο της Νέας Υόρκης με θέα τον Σηκουάνα, τον Πύργο του Άιφελ και το 
Μέγαρο των Απομάχων. Ήταν ένας περίεργος, μεγάλος χώρος παλιού χτιρίου που σχημάτιζε 
ένα γάμα. Είχε ξύλινα πατώματα βαμμένα άσπρη ριπολίνη, τοίχους σε διάφορα χρώματα. 
Πίνακες μοντέρνας ζωγραφικής ήσαν κρεμασμένοι στους τοίχους και σε κάποιες γωνιές, μικρά 
μοντέρνα γλυπτά, όλα έργα διάσημων καλλιτεχνών. Τους πρόσφερε τσάι -προηγουμένως τους 
ρώτησε αν προτιμούσαν κονιάκ - ο Φώτης αρνήθηκε το οινόπνευμα και τον ακολούθησε και η 
Αντελαϊντ. Είχε μια καλή συζήτηση με τον Λαρός, συμμετείχε μ’ επιτυχία σ’ αυτό και η 
Αντελαϊντ, για ζητήματα Τέχνης, στο τέλος ο καθένας κράτησε τις απόψεις του γι’ αυτή. Τους 
ζήτησε - αν δεν είχαν να κάνουν κάτι καλύτερο, αυτό το τόνισε ιδιαίτερα - θα ήθελε να τους 
προσφέρει ένα δείπνο σε μια περουβιάνικη ταβέρνα κάπου κοντά στην πλαζ ντε Βοζ όπου 
πέρασαν πολύ καλά. Όλ’ αυτά είχαν συμβεί πριν ένα χρόνο, δεν είχε γνωρίσει την Ανν-Μαρί   
Κλωντ και από τότε, περίεργο, δεν είχε συναντήσει την Αντέλ, όπως την αποκαλούσε, 
συντομεύοντας της το όνομα, εκείνο το βράδι…   
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 «Σε πα βραι Φώτης, μον ντιε κοντεύω να σε ξεχάσω εσένα! Εσύ βέβαια μ’ έχεις ξεχάσει 
κιόλας ε;…», του είπε μ’ ένα χαριτωμένο παράπονο. Τον φίλησε σταυρωτά κι εκείνος την 
έκλεισε στην αγκαλιά του. Εκείνη, μια βαθμίδα πιο κάτω, του έδινε την αίσθηση του ψηλότερου 
όταν αυθόρμητα ρούφηξε τα χείλη της. Είχαν το ίδιο ύψος αλλά με τα τακούνια της, κέρδιζε 
μερικά εκατοστά. Λίγο έκπληκτή ανταποκρίθηκε θετικά και δευτερόλεπτα αργότερα καθισμένοι 
στο κλιμακοστάσιο αντάλλαζαν φιλιά και περιπτύξεις που ξεπερνούσαν μια απλή φιλική σχέση 
που πίστευαν πως είχαν. Βέβαια, εκείνο το βράδι στην περουβιάνικη ταβέρνα, με την ανοχή του 
Λαρός-εξάλλου του Γκυ δεν τον ενδιέφεραν ερωτικά οι γυναίκες παρά μονάχα σαν κούκλες των 
δημιουργιών του - άρχισαν τις πρώτες ερωτικές επαφές και αρκετά ζαλισμένοι, αργότερα, 
γυρνώντας στο σπίτι, είχαν προσφέρει, ο ένας στην άλλη πνευματική κι ερωτική ευωχία στο 
κρεβάτι της…  
 Όταν συνήρθαν κάπως και συνειδητοποίησαν πως είχαν κλείσει την πρόσβαση προς τα 
πάνω και προς τα κάτω των ενοίκων του σπιτιού η Αντέλ τον ρώτησε: «Σε μουά ου σε τουά;», 
εννοώντας που ήθελε να συνεχίσουν. «Στο δικό σου καλύτερα γιατί σε μένα είναι άνω κάτω, 
χτές μόλις γύρισα από ταξίδι, δεν πρόλαβα να ειδοποιήσω την Αμαντούρα να συμμαζέψει…»… 
 Κοιμήθηκε το βράδι στο κρεβάτι της Αντέλ κι ανέραστος ένα περίπου χρόνο, την 
κατάπληξε με την ορμή του. Το βράδι αυτό, η Ανν-Μαρί Κλωντ και η Αντελαϊντ 
εναλλάσσονταν στην αγκαλιά του. Με κλειστά τα μάτια έκανε έρωτα - αν και δεν είχε υπάρξει 
τέτοια εμπειρία - και μάλιστα βίαια, στην Ανν-Μαρί Κλωντ και μ’ ανοιχτά, γεμάτος 
τρυφερότητα, στην Αντέλ που αγνοώντας την αιτία, απολάμβανε, ηδονικά αυτή την εναλλαγή. 
Πάντα ήθελε - σπάνια το πετύχαινε - τον εραστή τρυφερό και βίαιο… Το πρωί, του ετοίμασε 
ένα θαυμάσιο πρωινό που αυτός το τίμησε δεόντως. Μετά εκείνη έφυγε για τη δουλειά της, είχε 
επίδειξη, κι εκείνος ανέβηκε στο διαμέρισμα του.     
 Ανεβαίνοντας, σκεφτόταν πως είχε χάσει ένα χρόνο προσπαθώντας να πείσει μια ωραία, 
ενώ κυκλοφορούσαν γύρω τόσες άλλες πρόθυμες. Πριν γνωρίσει την Ανν-Μαρί Κλωντ, η 
θεωρία του για τον έρωτα ήταν όχι δεσμεύσεις, όχι γάμος, μπορούμε να είμαστε πρώτα φίλοι και 
κατά περίπτωση εραστές. Σε όλ’ αυτά, αναλύοντας τα, έδινε επιστημονική και φιλοσοφική 
οντότητα, αν και δε χρειαζόταν πάντα. Σήμερα ένιωθε ακριβώς έτσι, ελεύθερος και ώσπου να 
μπει στο σπίτι ένιωθε ευτυχής. Όταν όμως στο κρυστάλλινο ερμάρι πάνω από το νιπτήρα του 
λουτρού είδε ξεχασμένο ένα χτενάκι της Ανν-Μαρία Κλωντ, από ταρταρούγα, ο καημός του 
ξαναφούντωσε. Πριν λίγο είχε διάθεση να κοιμηθεί μερικές ώρες αλλά τώρα του έφυγε. Θα 
πήγαινε να τη δει. Έβαλε το χτενάκι στην τσέπη, έπρεπε να τελειώνει μ’ αυτή την ιστορία αλλά 
σωστά, μ’ ευθύτητα κι όχι «τρεπόμενος εις άτακτον φυγήν»… 
 
… Περίμενε μια ώρα, πηγαινοερχόμενος στο πεζοδρόμιο της μπουλβάρ Σαιν Μισέλ, μπροστά 
στη Σορβόννη. Στο σπίτι δεν τη βρήκε, η μητέρα της του είπε πως είχε πάει στο πανεπιστήμιο. 
Φορτικά, σχεδόν, θέλησε να του εκμαιεύσει τι ακριβώς γινόταν ανάμεσα τους αλλά εκείνος, της 
είπε  πως  αφού  η κόρη της  δεν  της  είπε  τίποτα  δεν  μπορούσε  κι  εκείνος  να μιλήσει… 
Ήταν το τέταρτο τσιγάρο, το κάπνισμα αυτές τις μέρες είχε αυξηθεί κατακόρυφα, που άναβε 
όταν την είδε να διασχίζει την πλατεία μπροστά στο πανεπιστήμιο. Έδειξε ολοφάνερη έκπληξη 
βλέποντας τον. Χώθηκαν στο στενάκι της οδού Σιαμπολιόν. «Είχα πιστέψει πως δε θα σε 
ξαναδώ…», είπε σφίγγοντας στο στήθος της ένα χαρτοφύλακα. «Όλο το χρόνο, με τη 
συμπεριφορά σου, μάλλον αυτό ευχόσουν…για σένα ήταν ένα παιχνίδι, που θα πάει, θα 
σκεφτόσουν, θα βαρεθεί και θα φύγει, έτσι δε θα έχω καμιά ευθύνη. Ορίστε το πέτυχες. Φεύγω 
όχι γιατί βαρέθηκα αλλά γιατί είμαι δυστυχισμένος κοντά σου, δε μου φτάνουν τα χαμόγελά 
σου, τα ελεγχόμενα φιλιά σου οι συγκρατημένες αγκαλιές σου. Δε μ’ αγαπάς, είναι μάταιο να 
επιμένω. Ένας χρόνος ήταν αρκετός για να με πείσει, δε μου είχε ξανασυμβεί να χρειαστεί τόσος 
καιρός για να με απορρίψουν…». «Μα τι λες ποιος σε απόρριψε, εγώ που όλη αυτή τη βδομάδα 
είμαι δυστυχισμένη. Μ’ άφησες στην άγνοια ακόμα και για τη ζωή σου, ανησυχούσα, μήπως 
σου είχε συμβεί κάτι, τόσα συμβαίνουν κάθε μέρα…». «Σ’ αυτό έχεις δίκιο κι αυτό ήρθα να 
επανορθώσω. Τώρα ξέρεις πως η σωματική μου ακεραιότητα είναι εντάξει, η ψυχική μου έτσι κι 
αλλιώς δε σ’ ενδιαφέρει. Ως εδώ ήταν, θα φροντίσω να μη με ξαναδείς…». «Όχι, όχι σε 



παρακαλώ δε θέλω να χωρίσουμε έτσι…». «Μάλιστα, αυτό που σ’ ενδιαφέρει δεν είναι να μη 
χωρίσουμε αλλά να μη χωρίσουμε έτσι…». «Μα όχι, όχι, όλα τα παρεξηγείς…πάμε στο σπίτι 
σου να συζητήσουμε ήρεμα, εδώ στο δρόμο… ». «Μα δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Οι 
απόψεις μου για τις σχέσεις άντρα-γυναίκας, σου είναι γνωστές από τη αρχή. Τις πρώτες μέρες 
κιόλας αναθεωρώντας τις απόψεις μου αυτές σου έκανα πρόταση γάμου. Την αρνήθηκες και 
αποδέχτηκα την άρνηση, πιστεύοντας πως το έκανες από σύνεση. Ένας χρόνος   πέρασε  αλλά  
όσα χρόνια κι αν περάσουν, εσύ θα παραμείνεις συνετή κι εγώ θα υποφέρω. Βρες λοιπόν 
κάποιον συνετό σαν και σένα, ενώστε τη σύνεση σας και χάστε τη ζωή. Τέρμα. Α, πάρε κι 
αυτό», έβγαλε από την τσέπη το χτενάκι και της το έδωσε. «Δε θέλω να έχω τίποτα δικό σου και 
δε θυμάμαι να έχω άλλο δικό σου» το τελευταίο ήταν υπαινιγμός για το ότι ποτέ δεν του είχε 
προσφέρει κάποιο δώρο ενώ είχε δεχτεί ευχαρίστως πολλά δικά του. Στο μεταξύ είχαν βγει από 
το στενό στην οδό Σχολείων, ο Φώτης έστριψε δεξιά βγήκε στην μπουλβάρ Σαιν Μισέλ και 
χάθηκε μέσα στο πλήθος… 
 Η Ανν-Μαρί Κλωντ, ακούμπησε την τσάντα στο γωνιακό χτίριο, σ’ ένα αγκωνάρι και 
πάνω της έκρυψε το πρόσωπο. Ο δρόμος ήταν άδειος, κάποιος, στο βάθος, βάδιζε προς την 
αντίθετη κατεύθυνση και δε χρειάστηκε να δοκιμαστεί η αξιοπρέπεια της από τα δάκρυα που 
άλλαξαν το χρώμα πάνω στο βερνικωμένο δέρμα της τσάντας. Συνήρθε γρήγορα σκούπισε τα 
μάτια, έβγαλε ένα ζευγάρι σκούρα γυαλιά και τα φόρεσε. Βγαίνοντας στη λεωφόρο σταμάτησε 
ένα ταξί κι έφυγε για το σπίτι της…  
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Η  ΑΣΠΑΣΙΑ 
 
 
 Την πρωτοείδε μέσα στο λεωφορείο. Κάθονταν στο απέναντι από αυτόν κάθισμα, στο 
πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Ποτέ δεν μπόρεσε να εξηγήσει γιατί τον εντυπωσίασε και μάλιστα 
πολύ,  μια και δεν ήταν όμορφη. Μάλλον ήταν, για τα δικά του κριτήρια άσκημη στο πρόσωπο. 
Είχε ξανθά μαλλιά, κομμένα κοντά και χτενισμένα στρογγυλά σε βοστρύχους και μάτια 
ανοιχτόχρωμα καστανά χωρίς κάποια ιδιαίτερη γοητεία. Τα χείλη της ήσαν σαρκώδη αλλά όχι 
καλογραμμένα και είχε λεπτό λαιμό. Το κορμί της ήταν επίσης λεπτό, είχε κανονικό στήθος κι 
όταν σηκώθηκε να κατεβεί είδε πως είχε μια πολύ λεπτή μέση και θαυμάσια λεκάνη. Όταν 
βρέθηκε πίσω της, γιατί κι εκείνος κατέβαινε στην ίδια στάση, διαπίστωσε πως είχε έναν 
υπέροχο πισινό - κώλο θα έλεγε ο φίλος του ο Κώστας, γνωστός αθυρόστομος - και 
καλοσχηματισμένες γάμπες. Η ηλικία της, πρέπει να ήταν γύρω στα τριάντα με τριάντα πέντε 
χρόνια.  
 Προχωρούσαν, μπροστά αυτή πίσω της εκείνος στην ίδια κατεύθυνση. Είχε, σχεδόν, μια 
βδομάδα που είχε εγκατασταθεί σ’ αυτή την περιοχή. Κοιτάζοντας μπροστά του το κορμί της να 
λικνίζεται, καθώς βάδιζε κρατώντας και στα δυο της χέρια από μια τσάντα με ψώνια, βαριές 
μάλλον, όπως έδειχνε η προσπάθεια που έκανε για να τις σηκώνει, ένιωσε μια γλυκιά διέγερση. 
Για μια στιγμή, σκέφτηκε να την πλησιάσει και να της προσφέρει τη βοήθεια του αλλά γρήγορα 
εγκατέλειψε την ιδέα γιατί δεν ήταν καλός σε κάτι τέτοια. Ύστερα από μερικά μέτρα έστριψε σ’ 
ένα στενό, στο ίδιο στενό έπρεπε να στρίψει κι εκείνος. Ένιωσε χαρά γιατί σκέφτηκε πως μπορεί 
να έμενε κοντά  στην  πολυκατοικία  που  έμενε  κι  αυτός.  Συνέχισαν, μπροστά αυτή πίσω 
αυτός και σε λίγο την είδε να σταματάει στην είσοδο της…δικής του πολυκατοικίας! «Έχει 
γούστο να μένουμε και στον ίδιο όροφο…», σκέφτηκε αλλά το απόκλεισε αμέσως γιατί ο 
όροφος που έμενε - ο πέμπτος - είχε μόνο δυο διαμερίσματα και δεν γνώριζε, ακόμα ποιος μένει 
στο διπλανό του. 
 Έφτασε κοντά της. Γύρισε και τον κοίταξε καθώς ξεκλείδωνε την εξώθυρα. Δεν μπορούσε 
να ξέρει αν τον είχε προσέξει στο λεωφορείο ή ήταν σα να τον έβλεπε πρώτη φορά. Πρόθυμα 
άπλωσε το χέρι να κρατήσει ανοιχτή τη θύρα και καθώς έσκυβε να πιάσει τις τσάντες, άπλωσε 
το άλλο του χέρι, μια και δεν κρατούσε παρά μόνο την εφημερίδα του και χαμογελώντας, της 
πρότεινε να τη βοηθήσει. Δέχτηκε, πολύ σοβαρή στο ύφος αλλά με κάποια ανησυχία. Της είπε 
πως είναι λίγες μέρες που μένει κι αυτός εκεί, έκανε ένα α, με κάποια ανακούφιση και 
προχώρησαν προς το ασανσέρ. Μπήκαν μέσα και γύρισε να πατήσει το κουμπί ρωτώντας την, 
συγχρόνως σε ποιον όροφο μένει.  
---- Στον πέμπτο, είπε κι εκείνος αναρίγησε. 
---- Στον πέμπτο! Μα εκεί μένω κι εγώ… 
---- Πώς; Είστε στο πλαϊνό μου διαμέρισμα… 
 Έγνεψε ναι, με το κεφάλι κι ένιωθε πανευτυχής. Καθώς ανέβαινε το ασανσέρ δε βρήκαν τι 
άλλο να πουν, εκείνος ήταν περίεργα ταραγμένος κι εκείνη κοίταζε επισταμένα την κορυφή της 
θύρας. Όταν έφτασαν στον όροφο, τη βοήθησε να μπει στο διαμέρισμα της κι εκείνη τον 
ευχαρίστησε, χωρίς να δείξει ιδιαίτερη θέρμη. 
 Στο διαμέρισμα του, μπήκε πρώτα στην κουζίνα, ήπιε ένα ποτήρι κρύο νερό από το 
ψυγείο, ήταν δύο η ώρα κι έκανε ζέστη, έβγαλε τη μπλούζα πέρασε στο σαλόνι και ρίχτηκε στον 
καναπέ  και  σκεφτόταν τη γειτόνισσα  του. Ένιωθε  έντονη  τη διάθεση να κάνει έρωτα μαζί της 
- να τη γαμήσει θα έλεγε ο Κώστας - και τον κατείχε μια υπερδιέγερση καθώς ξαναθυμόταν το 
λικνιστικό βάδισμα της στο δρόμο. Φυσικά άρχισε να κάνει σκέψεις σχετικά με το αν ήταν 
παντρεμένη, ζωντοχήρα, χήρα ή ελεύθερη, αν είχε κοντά της παιδιά, γονείς ή έμενε μόνη όπως 
εκείνος. Καθώς, στον όροφο βρίσκονταν μόνο τα δικά τους διαμερίσματα, ένιωσε σα να 
συζούσαν σ’ ένα διπλό διαμέρισμα, είναι βέβαιο πως τα σαλόνια τους τα χώριζε μόνο ένας 
τοίχος! Αν έμενε μόνη, υπήρχαν θαυμάσιες προϋποθέσεις ν’ αναπτυχθούν ανάμεσα τους θερμές, 
για την ακρίβεια, πολύ ζεστές σχέσεις αλλά έπρεπε να τολμήσει να της πει, στην επόμενη 
συνάντηση τους, κάτι παραπάνω από καλημέρα… 
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 Μια και είχε γευματίσει στο εστιατόριο, πέρασε στο υπνοδωμάτιο ξεντύθηκε κι ολόγυμνος 
έπεσε στο κρεβάτι. Το συνήθιζε χειμώνα-καλοκαίρι να κοιμάται έτσι. Γύρισε στο πλάι, έχωσε το 
πρόσωπο στο μαξιλάρι και για μερικά δευτερόλεπτα κατάφερε ή νόμισε πως κατάφερε να 
αδειάσει τη σκέψη του με πρόθεση να κοιμηθεί. Ξαναθυμήθηκε όμως τη γειτόνισσα κι άρχισε να 
στριφογυρίζει στα σεντόνια. Ζεσταινόταν, δεν ήταν βέβαιος αν ήταν από το ότι έκανε ζέστη ή 
από τη διέγερση που του προκαλούσε η θύμηση της. Κάποια στιγμή ηρέμησε και η σκέψη του 
γύρισε πίσω ένα χρόνο πριν, όταν έβαζε την υπογραφή του στο διαζευκτήριο με την Καίτη… 
 Είχαν παντρευτεί, ένα χρόνο μετά που εκείνη είχε τελειώσει το γυμνάσιο κι εκείνος 
έπαιρνε το πτυχίο από την Ανωτάτη Εμπορική, το είχε καταφέρει πριν κλείσει  τα είκοσι πέντε 
του χρόνια. Η γνωριμία μαζί της ήταν σύντομη, η ομορφιά της τον είχε συναρπάσει, πίστεψε 
πως ήταν η γυναίκα της ζωής του,  το  ίδιο πίστεψε κι εκείνη  πως εκείνος ήταν ο, τι περίμενε 
από κοριτσάκι. Ξεκίνησαν έχοντας και οι δυο επαγγελματικές προϋποθέσεις αλλά τα οικονομικά 
των οικογενειών τους δεν παρείχαν κάποια προοπτική, εκτός από το υπαλληλίκι. Κι έτσι άρχισε 
ο έγγαμος βίος, εκείνη ταμίας σ’ ένα κατάστημα γυναικείων φορεμάτων, η ομορφιά της βοήθησε 
στην πρόσληψη της, κι εκείνος σε μια εμπορική εταιρία ηλεκτρικών ειδών. Ο πρώτος χρόνος 
πέρασε αρμονικά σ’ ένα νοικιασμένο διαμέρισμα ξοδεύοντας τους μισθούς τους, στον 
εξοπλισμό ενός νοικοκυριού - οι δόσεις βοηθούσαν σ’ αυτό άσχετα αν πλήρωνες ακριβότερα - ο 
δεύτερος στην προσπάθεια τους ν’ αποχτήσουν παιδί αλλά παρ’ όλο που στο κρεβάτι όλα 
πήγαιναν καλά, δεν τους προέκυψε. Στον τρίτο χρόνο, αποφάσισαν πως ήσαν νέοι και είχαν 
καιρό για απογόνους, αφέθηκαν στις περιοδικές ερωτικές επιθυμίες τους - έφταιγε και η 
καθημερινή κούραση - έτσι σιγά-σιγά άρχισαν ν’ απομακρύνονται οι προσδοκίες του πρώτου 
καιρού, οι νέες γνωριμίες τους με άτομα που τους ταίριαζαν καλύτερα, συνέβαλαν στην 
εξασθένηση των συναισθημάτων τους κι έτσι έφτασαν στα σαράντα του αυτός και στα τριάντα 
τέσσερα της εκείνη, στο διαζύγιο. Δεν απόχτησαν παιδιά, η ιατρική επιστήμη, στην οποία 
κατάφυγαν, διέγνωσε πως ήσαν ικανοί αλλά γιατί δεν προέκυψε απόγονος, δεν μπόρεσαν να το 
εξηγήσουν. Η απουσία παιδιού βοήθησε στην κοινή συναίνεση κι έτσι έδωσαν τα χέρια και 
χώρισαν φιλικά… 
 
… Το πρωί της άλλης μέρας, μπαίνοντας στο άδειο ασανσέρ ένιωσε μια οσμή, από σκόρδο, 
κάποιος ή κάποια προηγουμένως είχε…απολαύσει αυτό το συμπαθές, στη γεύση αλλά 
δυσάρεστο στην όσφρηση, έδεσμα. «Διάβολε πρωί-πρωί σκόρδο!», σκέφτηκε. Στη διαδρομή 
σταμάτησε το ασανσέρ και μπήκε  μια μεσόκοπη  γυναίκα,  που καθώς  την  πήρε η  μπόχα 
γύρισε και τον κοίταξε με ξινισμένο ύφος πιστεύοντας, προφανώς, πως αυτός ήταν ο…δράστης. 
Της χαμογέλασε κάνοντας της νεύμα πως δεν ήταν εκείνος, αλλά πως μπορούσε να την πείσει; 
 Βγήκε από την πολυκατοικία βιαστικός ρίχνοντας πάλι μια ματιά στο ρολόι του χεριού 
του. Έπρεπε να βιαστεί για τη στάση του λεωφορείου, αν δεν ήθελε να το χάσει. Το 
χρησιμοποιούσε τρεις μέρες τώρα γιατί είχε το αυτοκίνητο του στο συνεργείο, ένα τρακάρισμα, 
κάποιος έχασε τον έλεγχο και ήρθε κι έπεσε από πίσω του και του ρήμαξε ένα φανάρι, έτσι 
προέκυψαν κάτι ηλεκτρολογικά, κάτι μικροσφηριλατίσματα και βαψίματα. Του υποσχέθηκαν 
πως σήμερα το απόγευμα μπορούσε να το πάρει, καιρός ήταν γιατί το είχε συνηθίσει ήταν πια η 
προέκταση των ποδιών του. Καβάλα σ’ αυτό πήγαινε παντού, θυμήθηκε το δημώδες άσμα των 
Κολοκοτρωναίων «Καβάλα πάν στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα παίρνουν 
αντίδωρο απ’ του παπά το χέρι…», βέβαια αυτός δεν πήγαινε καβάλα στην εκκλησιά αλλά 
συχνά παρκάριζε έξω από κάποιον αυλόγυρο εκκλησίας, για μέσα, είχε να μπει από τη μέρα που 
παντρεύτηκε, Όλες αυτές οι σκέψεις δε βοήθησαν να προλάβει το λεωφορείο που το έχασε για 
δευτερόλεπτα… 
 Αν και ολόκληρη την επόμενη βδομάδα προσπάθησε να τη συναντήσει στη γειτονιά ή στο 
ασανσέρ ή έξω στο διάδρομο, μάλιστα όταν άκουγε θόρυβο ή φωνές έξω από το διαμέρισμα 
άνοιγε, μήπως και τη δει αλλά δεν ευτύχισε. Οι κουζίνες τους ήσαν η μια απέναντι στην άλλη, 
στο φωταγωγό, είχαν δυο μικρούς εξώστες και απείχαν ελάχιστα ο ένας από τον άλλο, η 
απόσταση δε θα ήταν πάνω από δυο μέτρα. Ούτε και  από εκεί υπήρξε  κάποια οπτική επαφή.  
Είναι βέβαιο  πως είχε βγει στον εξώστη της όλες αυτές τις μέρες, αδιάψευστη ένδειξη ήταν 
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μερικές πετσέτες κρεμασμένες στην απλώστρα. Όλο το απόγευμα καθόταν στο τραπεζάκι της 
κουζίνας, πότε πίνοντας καφέ και καπνίζοντας, πότε κάποια πορτοκαλάδα, παραμονεύοντας 
μήπως και την πετύχει στον εξώστη. Έκανε περίεργα πράγματα που δεν τα συνήθιζε κι αυτό τον 
νευρίαζε. Τι ακριβώς του συνέβαινε, ήταν ερωτευμένος ή αυτό που ένιωθε γι’ αυτήν ήταν απλώς 
επιθυμία για έρωτα. Η αλήθεια είναι πως ένα χρόνο τώρα που είχε χωρίσει με την Καίτη αλλά κι 
ένα χρόνο πριν που ήσαν σε διάσταση δεν είχε ερωτική επαφή παρά μόνο δυο-τρεις φορές με 
πόρνη…Όταν σκοτείνιασε, άναψε το φως στην κουζίνα της και φάνηκε εκείνη, δυσδιάκριτα, 
πίσω από την κουρτίνα να κινείται πάνω-κάτω. Αυτό δεν κράτησε πολύ και σε λίγο βγήκε 
σβήνοντας πίσω της το φως. Σηκώθηκε απογοητευμένος και πέρασε στο σαλόνι, άνοιξε την 
τηλεόραση και όλο το βράδι δε βγήκε έξω, τσίμπησε κάτι στο πόδι μπαινοβγαίνοντας στην 
κουζίνα μπας και την πετύχει. Σκέφτηκε να χτυπήσει το κουδούνι της και να της ζητήσει ένα 
φλιτζάνι ζάχαρη ή κάτι άλλο αλλά γρήγορα απόρριψε αυτές τις φτηνές δικαιολογίες… 
 Πέρασε άλλη μια βδομάδα απογοήτευσης, είχε ξημερώσει η δεύτερη Κυριακή που ήταν 
αποφασισμένος πάλι να μείνει κλεισμένος στο σπίτι για μια πιθανή ευκαιρία να τη δει. Από τις 
δέκα άκουγε πλάι, συζήτηση, γελάκια και επιφωνήματα, πρέπει να ήταν μαζί της και κάποια 
άλλη γυναίκα. Συχνά ερχόταν στην κουζίνα, μιλώντας δυνατά στην άλλη που ήταν στο σαλόνι 
αλλά δεν εμφανίστηκε στον εξώστη για ν’ απλώσει κάποιο ρούχο, η απλώστρα ήταν άδεια. 
 Εκεί γύρω στις δώδεκα, είχε πιει τον τρίτο καφέ και κάπνιζε το πέμπτο ή το έκτο τσιγάρο, 
άκουσε γέλια και συζήτηση στο διάδρομο, προφανώς η επισκέπτρια έφευγε και η γειτόνισσα τη 
συνόδευε ως το ασανσέρ. Στάθηκε πίσω από την εξώθυρα του, περιμένοντας. Άκουσε το θόρυβο 
της καμπίνας να φτάνει στον όροφο, το ανοιγοκλείσιμο της θύρας της, το χαιρετισμό της 
επισκέπτριας και τον θόρυβο του ξεκινήματος του ασανσέρ. Για μερικά δευτερόλεπτα στάθηκε 
αναποφάσιστος και τελικά έπιασε το πόμολο της εξώθυρας αποφασισμένος ν’ ανοίξει και να της 
μιλήσει επιτέλους. Τι θα της έλεγε; δεν ήξερε αλλά κάτι, έστω και ασήμαντο, θα εύρισκε. Έμεινε 
με το χέρι μετέωρο καθώς ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και σε λίγο να χτυπάει το κουδούνι 
του. Ξαφνιάστηκε, περίμενε λίγο και μετά άνοιξε. 
 Στεκόταν μπροστά του, αναστατωμένη. Φορούσε μια πράσινη μεταξωτή ρόμπα με μαύρο 
σατέν γιακά και μαύρες μανσέτες.  
---- Αχ, κύριε, με συγχωρείτε για την ενόχληση αλλά μου συνέβη κάτι τρομερό!... 
---- Τρομερό!  Τι τρομερό κυρία μου;… 
---- Κλείστηκα απ’ έξω…καθώς αποχαιρετούσα μια φίλη μου, ο αέρας έκλεισε την εξώπορτα  
και τα κλειδιά είναι… 
---- Κατάλαβα…, είπε αλλά μάλλον εκείνο που καταλάβαινε περισσότερο, ήταν η αναστάτωση 
που ένιωθε με την παρουσία της τόσο κοντά του και μάλιστα με τη ρόμπα της. 
---- Έχετε τηλέφωνο έτσι δεν είναι;  
---- Ναι, βέβαια... 
---- Θα μπορούσαμε να καλέσουμε έναν κλειδαρά… 
---- Ναι, βέβαια…βέβαια…, είπε αλλά στεκόταν να την κοιτάζει κάπως σαστισμένος. 
---- Μπορώ να περάσω; 
---- Ω, συγγνώμη…, είπε και παραμέρισε.  
 Εκείνη πέρασε μέσα, γύρισε εξεταστικά το βλέμμα ένα γύρω,   ψάχνοντας   για  το  
τηλέφωνο  ή για να εξετάσει το περιβάλλον του γείτονα της. Εκείνος εξακολουθούσε να τα έχει 
κάπως χαμένα και χρειάστηκε να του ζητήσει το τηλέφωνο. 
---- Εδώ, εδώ…, της είπε και της έδειξε ένα μικρό γραφείο στο βάθος του σαλονιού.  
 Εκείνη προχώρησε κι έπιασε το ακουστικό. 
---- Συγγνώμη η πόρτα της κουζίνας σας είναι ανοιχτή; Τη ρώτησε αναπάντεχα.  
 Γύρισε και τον κοίταξε με απορία. «Τι λέει ο άνθρωπος, μμ, καλά το κατάλαβα από την 
αρχή πως κάτι δεν πάει καλά μ’ αυτόν τον τύπο», σκέφτηκε. 
---- Δεν ξέρω, δε θυμάμαι…παίζει κάποιο ρόλο αυτό; 
---- Ναι, ίσως δε χρειαστείτε κλειδαρά…Ελάτε, ελάτε ως την κουζίνα. 
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 Άφησε το ακουστικό στη συσκευή και τον ακολούθησε, παρατηρώντας πάντα γύρω της, 
δεν έδειχνε να βιάζεται να λυθεί το πρόβλημα της. Εκείνος, μόλις μπήκαν στην κουζίνα άνοιξε 
τη θύρα του εξώστη και χαμογέλασε λέγοντας: 
---- Είναι ανοιχτή… 
 Εκείνη έριξε μια ματιά απέναντι στην κουζίνα της, είδε την ανοιχτή θύρα αλλά 
εξακολουθούσε ν’ απορεί. 
 Βγήκε έξω στον εξώστη και την κάλεσε να κάνει το ίδιο. 
---- Βλέπετε,  εκείνος ο τοίχος είναι μόνο μισό μέτρο. Θα μπορούσα να κρατηθώ από αυτόν,  
ν’ ανέβω στο κάγκελο και να περάσω στο μπαλκόνι σας… 
 Εκείνη κοίταξε το…βάραθρο που έχασκε από κάτω και τραβήχτηκε πίσω λέγοντας 
αναστατωμένη:  
---- Μα, τι λέτε, είναι  πέντε όροφοι! Αν πέσετε θα… 
---- Δεν σκοπεύω να πέσω, είπε και προχώρησε προς το τοιχάκι ανέβηκε εύκολα στο κάγκελο 
και κάτω από τα έντρομα μάτια της γυναίκας πέρασε απέναντι. Άνοιξε τα χέρια του κάνοντας 
της νεύμα και μια γκριμάτσα, πως όπως είδε, ήταν πολύ εύκολο, μπήκε στην κουζίνα και σε λίγο  
ακούστηκε ν’ ανοίγει την εξώθυρα της. Εκείνη έτρεξε στο διάδρομο και τον είδε να της 
προσφέρει θριαμβευτικά το κλειδί της. Τον ευχαρίστησε και τα άτονα καστανά μάτια της 
έλαμψαν από κάποιο θαυμασμό για το θάρρος του, να κάνει εκείνο το βήμα πάνω από πέντε 
ορόφους. Της χαμογέλασε κι εκείνη ετοιμάστηκε ν’ αποσυρθεί στο διαμέρισμα της όταν νέος 
εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε. Αυτή τη φορά ήταν η δική του εξώθυρα που την είχε κλείσει 
το ρεύμα του αέρα. «Θεέ μου!», φώναξε εκείνη, εκείνος όμως δεν τα έχασε και πιάνοντας την 
από το βραχίονα της είπε: 
---- Πάμε μέσα για να επιστρέψω από το ίδιο μέρος, αλλιώς είναι γρουσουζιά, έτσι δε λένε; 
Χαλάει και προξενιό ακόμα. 
---- Ε, όχι δε θα το ξανακάνετε…καλύτερα να φωνάξουμε τον κλειδαρά, είπε ανήσυχη. 
---- Ναι, θα το ξανακάνω, εσείς αν θέλετε μείνετε στο σαλόνι, μην κοιτάτε αν σας τρομάζει.   
 Εκείνη προσπάθησε να τον πείσει δείχνοντας πραγματικά ανήσυχη, αλλά εκείνος 
προχώρησε απτόητος προς την κουζίνα της...Λίγο αργότερα, άνοιγε την εξώθυρα του κρατώντας 
τώρα το κλειδί στο χέρι. 
---- Αυτό ήταν, όπως βλέπετε του πήρα τον αέρα γι’ αυτό να προσέχετε, μπορώ να σας 
επισκέπτομαι όποτε θέλω…,της είπε ψιθυριστά σκύβοντας προς το μέρος της. 
---- Δεν θα σας ωφελήσει, αν εγώ φροντίζω να κλειδώνω την πόρτα της κουζίνας και θα το 
κάνω τώρα που διαπίστωσα πως είναι τόσο εύκολο για σας, του είπε χαμηλόφωνα χαμογελώντας 
πονηρά. 
 Άρχισαν ένα διάλογο για ασήμαντα πράγματα, εκείνος από την εξώθυρα του κι εκείνη από 
τη δική της.  
---- Όπως και να είναι πρέπει να κάνω το κλειδί μου…μενταγιόν, να το κρεμάσω με μια χρυσή 
αλυσίδα από το λαιμό, έτσι δε θα σας βάζω σε κίνδυνο να καβαλάτε κάγκελα, του είπε 
χαμογελώντας και χαιρετώντας κι ευχαριστώντας τον, μπήκε στο διαμέρισμα της.  
 Εκείνος στάθηκε αμήχανος για λίγο. Εκείνο το να «καβαλάτε» τον ερέθισε και ψιθύρισε: 
«εσένα θα ήθελα να καβαλήσω γλυκιά μου» και μπήκε κι αυτός στο διαμέρισμα του. Καθώς 
έκλεισε πίσω του την εξώθυρα σταμάτησε και γύρισε. «Φτου, να πάρει ξέχασα, πάλι, να ρωτήσω 
το όνομα της». Άνοιξε, βγήκε στο διάδρομο, πλησίασε στην εξώθυρα της και πίεσε το κουδούνι.  
---- Ποιος είναι; 
---- Εγώ, ο  Θανάσης… 
 Στο άνοιγμα της θύρας φάνηκε η γειτόνισσα και τον κοίταξε με απορία. 
---- Αλήθεια πως σας λένε;  
---- Ασπασία, του είπε χαμογελώντας. 
---- Ασπασία…, επανέλαβε και γύρισε να φύγει. 
---- Αυτό ήταν όλο; 
 Στάθηκε αμήχανος. «Εδώ πρέπει να βρω να πω κάτι ενδιαφέρον, είναι ευκαιρία, η φράση 
της «αυτό ήταν όλο» κάτι σημαίνει, τι να πω όμως;…». Τελικά δε βρήκε τίποτα, της χαμογέλασε 
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και ξεκίνησε, στο δεύτερο βήμα στάθηκε πάλι, γύρισε προς το μέρος της, εκείνη εξακολουθούσε 
να στέκει στη θύρα και είπε:  
---- Ξέρετε, μέχρι τώρα σας σκεπτόμουν με το «εκείνη», η «γειτόνισσα μου» και τέτοια, τώρα 
θα σας σκέπτομαι με τ’ όνομα σας». Το είπε γρήγορα και ξεκίνησε πάλι. Δρασκέλισε το 
κατώφλι, προνοητικός-του είχε φύγει πια η ηρωική διάθεση να πηδάει από τα κάγκελα πάνω από 
πέντε ορόφους-είχε βάλει μεταξύ της θύρας και του πλαισίου της, το ποδόμακτρο κρατώντας 
την ανοιχτή και μπήκε μέσα.  
 Εκείνη, χαμογελώντας έκλεισε απαλά τη θύρα, ακούμπησε πίσω της, έκλεισε τα μάτια και 
ψιθύρισε: 
---- Μ’ αρέσει, μ’ αρέσει πολύ. Είναι υπέροχος! Έχει το θάρρος να πηδάει πάνω από μια 
άβυσσο πέντε ορόφων αλλά είναι άτολμος με τις γυναίκες…μ’ αρέσει…και είναι και όμορφος… 
 Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει προς το εσωτερικό και ξανακούστηκε το κουδούνι. Ένιωσε 
τέτοια χαρά που άνοιξε αμέσως. Στεκόταν εκεί μπροστά της, κάπως ταραγμένος και κρατώντας 
ένα σημείωμα. 
---- Με συγχωρείτε, ήθελα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα…Για να μην τα ξεχάσω τα 
σημείωσα ώστε να μην σας ξαναενοχλήσω.  
 Τον κοίταξε με απορία αλλά χαμογελώντας, πράγμα που του έδωσε θάρρος. Εκείνος έριξε 
μια ματιά στο σημείωμα του και υπόβαλε την ερώτηση του απνευστί: 
---- Είστε παντρεμένη, ζωντοχήρα, χήρα, έχετε παιδιά, υπάρχει κάποιος στη ζωή σας;  
 Σταύρωσε τα χέρια στο στήθος προβάλλοντας τα όμορφα βυζιά της-μάλιστα εκείνου δεν 
του ξέφυγε το χώρισμα τους μέσα από την όμορφη δαντέλα που στόλιζε το στηθόδεσμο της-και 
χαμογελώντας είπε: 
---- Δεν παντρεύτηκα ποτέ, δεν έχω παιδιά και δεν υπάρχει κάποιος στη ζωή μου.  
 Χαμογέλασε αμήχανα και οπισθοχώρησε προς την εξώθυρα του, παρατηρώντας την, 
ευχάριστα αναστατωμένος, χωρίς να πει άλλη λέξη.  
 Εκείνη μπήκε στο διαμέρισμα και κλείνοντας σκέφτηκε: «Νομίζω πως αρχίζω να τον 
ερωτεύομαι, δεν ήμαστε καλά, πριν από ένα μήνα ορκιζόμουν πως το γένος των αρσενικών μου 
είναι, στο κρεβάτι τουλάχιστον, αδιάφορο»… 
 Την άλλη μέρα, χωρίς κάποια πρόθεση από μέρους τους συναντήθηκαν, στο στενό της 
πολυκατοικίας τους. Εκείνος ξεκλείδωνε το αυτοκίνητο του, το είχε σταθμευμένο εκεί και 
καλημερίζοντας την, της πρότεινε να την πάει στη δουλειά της. Εκείνη δέχτηκε και στη 
διαδρομή ειπώθηκαν διάφορα, μάλιστα δημιουργήθηκε τέτοια οικειότητα ανάμεσα τους που 
κατήργησαν και τον πληθυντικό. 
---- Υποθέτω, ότι το ενδιαφέρον σου για μένα δεν είναι μόνο του γείτονα αλλά κάτι 
παραπάνω; 
---- Ναι, έχεις δίκιο. Νομίζω…θαρρώ πως είμαι ερωτευμένος μαζί σου… 
---- Ερωτεύεσαι τόσο εύκολα, με την πρώτη ματιά; Αυτό το θεωρώ χαρακτηριστικό 
αστάθειας… 
---- Όχι, όχι δεν είναι έτσι…Θέλω να πω το ότι σ’ ερωτεύθηκα, ίσως με την πρώτη ματιά είναι 
αλήθεια αλλά δεν…δεν ερωτεύομαι τόσο εύκολα. Έχω δυο χρόνια να κάνω σχέση… 
---- Πως αυτό; 
---- Ένα χρόνο, όσο ήμουν σε διάσταση κι ένα χρόνο τώρα, που χώρισα με τη γυναίκα μου… 
---- Α, ήσουν παντρεμένος…, είπε εκείνη και σιώπησε κι εκείνος δεν μπόρεσε να βρει κάτι 
παραπάνω να ενισχύσει το επιχείρημα πως δεν είναι ένας αδιόρθωτος ερωτιδέας 
 Έφτασαν στη δουλειά της, δούλευε σε μια ξένη εταιρία γενικών μεταφορών, κρατούσε την 
εμπορική αλληλογραφία, που σήμαινε-σκέφτηκε εκείνος-ότι γνωρίζει αρκετές ξένες γλώσσες 
και τη ρώτησε καθώς κατέβαινε από το αυτοκίνητο κι εκείνη του απάντησε πως ναι, μιλούσε 
αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.  Της πρότεινε  να περάσει  για να την πάρει,  αν του έλεγε την 
ώρα που σχολάει. Συνήθως σχολνούσε στις δύο αλλά συχνά όλο και κάτι τύχαινε και 
καθυστερούσε ένα τέταρτο, μισή ώρα. Θ’ αναγκαζόταν να περιμένει και η κυκλοφορία εδώ ήταν 
πυκνή και απαγορευόταν η στάθμευση. Έφυγε, χαιρετώντας τον με νεύμα και σε λίγο χάθηκε 
στην είσοδο του χτιρίου όπου στεγαζόταν η εταιρία…  
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 Στο κτίριο που στεγαζόταν η δική του εταιρία, δυο δρόμους παρακάτω, στο ισόγειο 
υπήρχε ένα μεγάλο κατάστημα της, με όλα τα ηλεκτρικά είδη, από συσκευές μέχρι λαμπτήρες 
και η αποθήκη. Εκείνος ανέβηκε στον όροφο όπου ήσαν τα γραφεία Είχε δικό του γραφείο, πλάι 
στου διευθυντή. Και οι δυο χρησιμοποιούσαν την ίδια γραμματέα, μια κοπέλα που στην 
πραγματικότητα ήταν γενικών καθηκόντων και καθώς μπήκε, εκείνη του είπε πως τον ζήτησε ο 
διευθυντής. «Είναι κιόλας εδώ;». «Ναι και δείχνει στενοχωρημένος».  
 Πέρασε στο γραφείο του διευθυντή. «Κλείσε σε παρακαλώ την πόρτα και κάθισε», του 
είπε εκείνος κοιτώντας τον με μισόκλειστα μάτια, και χτυπώντας με τα δάχτυλα το γραφείο 
συνέχισε: «Έχουμε πρόβλημα με μια προσφορά στην…» κι ανάφερε μια επαρχιακή πόλη. 
«Πρέπει να πεταχτείς ως εκεί, αυτός ο ηλίθιος ο Κώστας τα έχει κάνει θάλασσα…». «Περίεργο, 
ο Κώστας είναι καλός πλασιέ…». «Τελευταία ενεργεί περίεργα. Ξέρω εγώ, πάει να μας φάει τον 
πελάτη, έμαθα πως κάποιος από τους ανταγωνιστές μας του έχει τάξει συνεταιρισμό και λαγούς 
με πετραχήλια. Λοιπόν πάρε τα σχετικά τιμολόγια, συμφωνητικά και πήγαινε»… 
  
… Με την προετοιμασία για το ταξίδι, άργησε στο γραφείο κι έφτασε αργά το απόγευμα στο 
σπίτι. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης ήσαν γεμάτοι διαδηλωτές που ζητούσαν νέα υπηρεσιακή   
κυβέρνηση και  φώναζαν συνθήματα κατά της χούντας, όπως ονόμαζαν μια ομάδα αξιωματικών 
που οι φήμες έλεγαν ότι ετοίμαζαν πραξικόπημα. Με περιπλάνηση στους μικρότερους δρόμους 
κατάφερε να βγει στην περιοχή της κατοικίας του. Πριν μπει στο διαμέρισμα του, πίεσε το 
κουδούνι της γειτόνισσας. Δεν πήρε απάντηση,   πίεσε   δεύτερη   κι   ύστερα   τρίτη   αλλά   
τίποτα, υπόθεσε πως θα είχε βγει κι ετοιμάστηκε να ξεκλειδώσει την εξώθυρα του όταν άνοιξε 
ξαφνικά η δική της κι εμφανίστηκε εκείνη, περιποιημένη, φορώντας μια λουλουδάτη ρομπ ντε 
σιάμπρ, πασουμάκια - πιθανόν τον περίμενε - και τον κοίταξε χαμογελώντας αλλά με 
ερωτηματικό τάχα ύφος. «Αύριο, πολύ πρωί, φεύγω για δουλειά για την…» κι ανάφερε την 
επαρχιακή πόλη, «ίσως λείψω καναδυό μέρες…», της είπε. «Είσαι πολύ κουρασμένος; Δε θα 
μπορούσες να περάσεις μέσα για λίγο;». «Για λίγο; Για όλη μου τη ζωή κορίτσι μου…», είπε κι 
εκείνη παραμέρισε χαμογελώντας.  
 Πέρασαν στο σαλόνι, όλα ήσαν ταχτοποιημένα. Στο τραπεζάκι υπήρχε ένας ασημένιος 
δίσκος με πάνω του ένα «κέικ» πασπαλισμένο με άχνη ζάχαρης, ένα μαχαίρι, δυο πορσελάνινα 
πιατάκια με επίχρυση στεφάνη, δυο ασημένια κουταλάκια και δυο άδεια φλιτζάνια του καφέ. Η 
Ασπασία έφυγε προς την κουζίνα λέγοντας: «Μια στιγμή, να ετοιμάσω τον καφέ, ελληνικό έτσι; 
Αλήθεια πως τον πίνεις;». «Μέτριο…». Ήταν ολοφάνερο πως τον περίμενε. Ο Θανάσης ένιωσε 
υπέροχα, του έφυγε η σκοτούρα του ταξιδιού κι έγειρε πίσω στην πλάτη του καναπέ 
τεντώνοντας τα χέρια πάνω από το κεφάλι, βγάζοντας στεναγμό ανακούφισης… 
 
… Το κουδούνισμα του ξυπνητηριού τους έκανε ν’ ανακαθίσουν αναστατωμένοι. Η Ασπασία, 
το έκλεισε και κατέβηκε από το κρεβάτι φορώντας τη ρόμπα της. Γύρισε και του χαμογέλασε  
καθώς  εκείνος  την  κοίταζε  με  μισόκλειστα μάτια. Ήταν μια σκηνή που αυτός είχε χρόνια να 
τη ζήσει, από τότε που ήταν παντρεμένος. Κοίταξε ένα γύρω καθώς εκείνη κατευθυνόταν προς 
το λουτρό. Βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο της! Τι υπέροχη αίσθηση! Τον περιτριγύριζαν 
πράγματα απόλυτης γυναικείας ευαισθησίας. Το μόνο ανδρικό που υπήρχε   εκεί,   ήσαν,   τα   
αφημένα   πάνω   σε   μια   καρέκλα εσώρουχα του, το πουκάμισο και το παντελόνι του. 
Ξαναξάπλωσε στα μεταξωτά σεντόνια και βύθισε το κεφάλι στο πουπουλένιο μαξιλάρι. Κάποια 
στιγμή το χέρι του έπιασε ένα μικρό μεταξωτό ύφασμα ιδιαίτερης λεπτότητας και το έφερε 
μπροστά στο πρόσωπο του. Ήταν το κυλοτάκι της. Ένιωσε, σ’ ολόκληρο το κορμί, ένα ρίγος 
ηδονής καθώς το μύρισε κι αναστατώθηκε. Δεν είχε διάθεση να ταξιδέψει, ήθελε να μείνει εκεί, 
στην αγκαλιά της όλη μέρα αλλά τον συνέφερε η φωνή της: «Σήκω αγάπη μου, πρέπει να 
ετοιμάζεσαι για το ταξίδι και πρέπει κι εγώ να πάω στη δουλειά». Σηκώθηκε και στάθηκε 
ολόγυμνος μπροστά της. Εκείνη άπλωσε το χέρι και του χάιδεψε το πέος. «Μην τον παρακουνάς 
γιατί σίγουρα εγώ δε θα πάω ταξίδι κι εσύ δε θα πας στο γραφείο». Γέλασε, τύλιξε τα χέρια 
γύρω από το λαιμό του, τον φίλησε στο στόμα και είπε: «Μην ανησυχείς γλυκέ μου όλα θα τα 



κάνουμε. Βέβαια το ότι θα λείψεις δυο-τρεις μέρες θα με στενοχωρήσει αλλά πρέπει να 
συνηθίσω και τις απουσίες σου»… 
 
… Ο καιρός ήταν ανοιξιάτικος, είχε αρχίσει να χαράζει. Καθώς κατηφόριζε μια από τις 
κεντρικές λεωφόρους για να βγει έξω από την πόλη άκουσε πυροβολισμούς! Από έναν κάθετο 
δρόμο πρόβαλε ένα τανκς, φρενάρισε και πέρασε στη δεξιά άκρη του δρόμου. Ακούγονταν 
πυροβολισμοί κατά βολή αλλά και σε σύντομες ριπές. «Διάβολε, έγινε το πραξικόπημα…», 
σκέφτηκε και πριν προλάβει ν’  ακινητοποιήσει το αμάξι ένιωσε να σκάει μια εσωτερική 
εκτυφλωτική λάμψη στον εγκέφαλο του, το αυτοκίνητο προχώρησε για λίγο και βρίσκοντας οι 
ρόδες στο κράσπεδο του πεζοδρομίου σταμάτησε…  
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 ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ 
 
 
 Στη γωνία δυο δρόμων, μιας κεντρικής λεωφόρου κι ενός κάθετου σ’ αυτήν, της 
συμπρωτεύουσας, έτσι συνήθιζαν ν’ αποκαλούν τη δεύτερη πόλη της Χώρας, έλαμπαν οι 
προθήκες ενός μεγάλου καταστήματος νεωτερισμών. Οι προθήκες ήσαν κατάφωτες αλλά άδειες. 
Μέσα σ’ αυτή, που ήταν στη γωνία, είδε έναν άντρα παχουλό με προχωρημένη φαλάκρα που 
είχε επιστρατεύσει τις, έτσι κι αλλιώς αραιές τρίχες από τα πλάγια του κεφαλιού και τις είχε 
απλώσει περίτεχνα να καλύπτουν το άδειο κρανίο. Ήταν ένας παλιός φίλος κι ένα διάστημα 
συστεγάζονταν στον ίδιο χώρο. Στην αρχή, δεν τον αναγνώρισε γιατί ήταν σκυμμένος και 
τοποθετούσε κάποιο διακοσμητικό στοιχείο. Όταν βεβαιώθηκε πως ήταν εκείνος, του χτύπησε 
το κρύσταλλο της προθήκης. Γύρισε τον είδε κι έβγαλε επιφώνημα έκπληξης και χαράς που 
ακούστηκε πνιχτά εξαιτίας του χοντρού κρύσταλλου και κατευθύνθηκε προς την έξοδο του 
καταστήματος. Έδωσαν εγκάρδια τα χέρια, είχαν χρόνια να ιδωθούν. Τον παράσυρε μέσα και 
τον σύστησε στην κυρία που ήταν στο ταμείο -  προφανώς ήταν η ιδιοκτήτρια -  τονίζοντας, με 
κάποια έπαρση, πως ο φίλος του ήταν σπουδαίος ζωγράφος, έμενε στην πρωτεύουσα και 
πρόσφατα είχε γύρισε από το Παρίσι. Όχι και πολύ πρόσφατα, κόντευε χρόνος, σκέφτηκε 
εκείνος, συζητώντας όμως με τον διακοσμητή για το Παρίσι, του μιλούσε για τα καταστήματα 
εκεί και τις διακοσμητικές τάσεις. Κάποιες πωλήτριες, παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον αυτά 
που έλεγε ο νεοφερμένος κι όταν μάλιστα αφορούσαν μια πόλη σαν το Παρίσι αυτό είχε ενταθεί. 
Ο διακοσμητής, κάλεσε μια από αυτές να του φέρει κάποιο φόρεμα που θα τοποθετούσαν στην 
προθήκη και του τη σύστησε, λέγοντας πως ήταν μια εξαιρετική κοπέλα. Η ηλικία της πρέπει να 
ήταν εκεί γύρω στα τριάντα. Στην εμφάνιση ήταν χαριτωμένη, λεπτή, περιποιημένη, ντυμένη 
«μοντέρνα» αλλά όχι έξαλα. Δεν την είχε συναντήσει ποτέ στη ζωή του, ήσαν απομακρυσμένοι 
και ηλικιακά, εκείνος πλησίαζε τα πενήντα, κι όμως του ήταν οικεία η παρουσία της σα να τη 
γνώριζε, έψαχνε στη μνήμη του - κι αυτή η αναζήτηση είχε ένα χαρακτήρα μεταφυσικό - όχι δεν 
μπορεί να τη γνώριζε, απλώς στη μορφή θα έμοιαζε με κάποια άλλη που συναντούσε στο 
λεωφορείο - ίσως και στο Παρίσι ακόμα - έμοιαζε με Γαλλίδα. Αποχαιρετώντας τον 
διακοσμητή, χαιρέτησε και την κοπέλα, είχε ξεχάσει κιόλας το όνομα της που είχε ακούσει πριν 
λίγο, δεν τόλμησε να τη ρωτήσει, αυτό - το να ξεχάσει το όνομα - φοβήθηκε πως εκείνη θα το 
έπαιρνε σαν αδιαφορία και δεν ήθελε να της δώσει τέτοια εντύπωση λες και σκόπευε να την 
ξανασυναντήσει…  
  
… Δυο χρόνια αργότερα βρέθηκε πάλι στο Παρίσι όπου έμεινε έξη μήνες. Επέστρεψε μέσω 
συμπρωτεύουσας, ήταν αρχές Δεκεμβρίου φορούσε ένα αδιάβροχο «τζάκετ» κι ένα βάσκικο 
«μπερέ» και καθώς περπατούσε στο πεζοδρόμιο μια ριπή του διαβόητου άγριου αέρα αυτής της 
πόλης, του θύμισε πως ένα μάλλινο κασκόλ θα ταίριαζε και στην αμφίεση του αλλά θα τον 
προφύλαγε και από κάποιο κρυολόγημα. Έφερε το βλέμμα ένα γύρω στα καταστήματα και είδε 
αυτό το μεγάλο με τους νεωτερισμούς και τις προθήκες του κατάφωτες όπου την άλλη φορά είχε 
δει τον διακοσμητή. Θυμήθηκε την κοπέλα που είχε ξεχάσει το όνομα της αλλά και την ίδια. Θα 
δούλευε άραγε ακόμα εδώ; Μπήκε και προχώρησε, η κυρία που του είχε συστήσει ο 
διακοσμητής φίλος του ήταν πάντα στη θέση της, τη χαιρέτησε με μια κλίση του κεφαλιού και 
προχώρησε προς το μέρος μιας νεαρής πωλήτριας. Τη ρώτησε αν θα μπορούσε να βρει ένα 
κασκόλ κι εκείνη τον διαβεβαίωσε πως ναι, αν κατέβαινε την πλατιά κλίμακα που βρισκόταν 
μπροστά τους. Άρχισε να κατεβαίνει και σκεφτόταν εκείνη που είχε γνωρίσει πριν δυο χρόνια 
εδώ. Φτάνοντας κάτω στο δάπεδο, γύρισε το βλέμμα δεξιά-αριστερά όπου υπήρχαν μια σειρά 
από προθήκες - πάγκοι και πίσω τους αναρίθμητα ράφια φορτωμένα. Κάποιες πωλήτριες, 
εξυπηρετούσαν την πελατεία που ήταν αρκετή. Ξαφνικά ανάμεσα από τα κεφάλια δυο 
πελατισσών διάκρινε το δικό της κεφάλι, σκυμμένο πάνω από μια μπλούζα. Πλησίασε και 
στάθηκε πίσω από τις πελάτισσες. Εκείνη σήκωσε κάποια στιγμή το κεφάλι, τον είδε, το 
χαμόγελο της έδειξε πως τον αναγνώρισε και λέγοντας στις γυναίκες να εξετάσουν με την 
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ησυχία τους τις μπλούζες, τον πλησίασε και του έδωσε το χέρι. «Πάλι από το Παρίσι μας 
έρχεστε;». «Πραγματικά, έφτασα πριν τρεις μέρες, θα ήθελα ένα κασκόλ…», είπε έτσι σαν η 
απόκτηση του κασκόλ να ήταν ο μοναδικός και σημαντικός λόγος που βρισκόταν εκεί. Η 
κοπέλα, που ως εκείνη τη στιγμή χαμογελούσε κι έμοιαζε να χαιρόταν που τον συναντούσε πάλι, 
σοβάρεψε και περνώντας πίσω από έναν από τους πάγκους έπιασε μερικά κασκόλ, σε διάφορα 
χρώματα και τα άπλωσε μπροστά του. Διάλεξε ένα μαλακό σε γλυκό βυσσινί χρώμα, εκείνη του 
το τύλιξε, σιωπηλά και τον έστειλε στο ταμείο… 
 Όταν βρέθηκε στο πεζοδρόμιο, σκεφτόταν πως μάλλον η συμπεριφορά του απέναντι 
στην κοπέλα δεν ήταν αυτή που έπρεπε και μάλιστα από κάποιον «άρτι αφιχθέντα εκ 
Παρισίων». Άσε που ούτε το όνομα της δε ρώτησε. Ενδομύχως φασκέλωσε τον εαυτό του, 
ξετύλιξε το κασκόλ και το πέρασε γύρω από το λαιμό του. Μύριζε ωραία και για μέρες είχε την 
ψευδαίσθηση πως ανέπνεε το άρωμα της. Φτάνοντας στο σπίτι του, καθώς ξετύλιγε, από το 
λαιμό το κασκόλ τη θυμήθηκε και για λίγα λεπτά προσπαθούσε να μαντέψει πώς να ήταν το 
όνομα της. «Τι να το κάνεις βλάκα, αφού δεν έχεις τρόπο επιβεβαίωσης;», σκέφτηκε και καθώς 
θυμήθηκε πως ο φίλος που του τη σύστησε, του είχε πει πως ήταν παντρεμένη συμπλήρωσε, 
«αδιέξοδο, άστο να πάει…»… 
 
… Τέσσερα χρόνια αργότερα, τέλειωσε μια δύσκολη περίοδος της ζωής του, οικογενειακές 
δραματικές υποχρεώσεις τον κράτησαν μακριά και τώρα προσπαθούσε να επανασυνδέσει το 
παρελθόν με το μέλλον, κατεβαίνοντας στην πρωτεύουσα. Περνώντας από τη συμπρωτεύουσα 
βρέθηκε τυχαία μπροστά στο κατάστημα νεωτερισμών. Τη θυμήθηκε και μπήκε, κατέβηκε στο 
υπόγειο αλλά δεν είδε κάποια από τις παλιές πωλήτριες ούτε κι εκείνη. Το κατάστημα είχε 
αλλάξει ιδιοκτησία που είχε αντικαταστήσει τα πάντα. Έφυγε για την πρωτεύουσα όπου έμεινε 
δυο μήνες.  Κι εκεί όλα είχαν αλλάξει, οι πελάτες του είχαν βολευτεί με νέους συνεργάτες, 
«ουδείς αναντικατάστατος», το είχε πει χρόνια πριν ο Κλεμανσό, η πρωτεύουσα είχε γίνει 
αφόρητη έτσι γύρισε στον τόπο του όπου δοκίμασε διάφορα πράγματα για να συνεχίσει 
επαγγελματικά, ώσπου μια γαστρορραγία τον έστειλε στο νοσοκομείο για μια βδομάδα. Ήταν η 
πρώτη φορά που έμπαινε σ’ ένα τέτοιο ίδρυμα,  ήδη είχε κάποιο πρόβλημα με τον αυχένα, 
«ελαφρά λόρδωση των αυχενικών σπονδύλων», είπε ο ακτινολόγος όπως και πρόβλημα 
«ιδιοπαθούς πιέσεως», σύμφωνα με διάγνωση καρδιολόγου. Μ’ άλλα λόγια είχε περάσει την 
ηλικία των εξήντα και η εμφάνιση όλων αυτών των σωματικών διαταραχών ήταν 
δικαιολογημένη…  
 Έφυγε πάλι για το Παρίσι με αόριστες προθέσεις. Έκανε εκεί κάποιες δουλειές, κέρδισε 
κάποια χρήματα και γύρισε πίσω. Τέσσερα χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε στη 
συμπρωτεύουσα με την προοπτική δουλειάς σ’ έναν εκδοτικό οίκο για την  εικονογράφηση 
κάποιων βιβλίων. Ξανάρχισε να ζει τον παλιό του ρυθμό ζωής. Ξαναβρήκε παλιούς φίλους, οι 
περισσότεροι ήσαν κιόλας παππούδες με εγγόνια ενταγμένοι στο σύστημα αγωνίζονταν να 
πάρουν μια καλή σύνταξη δυο τρεις ζούσαν ακόμα τον παλιό τρόπο ζωής, ταβερνόβιοι και 
καπνιστές - εκείνος τα είχε εγκαταλείψει από καιρό αυτά - αλλά αυτοί ήσαν πιο κοντά του στον 
τρόπο ζωής και στη νοοτροπία έτσι τους έβλεπε συχνά, ζώντας ένα μέρος του χρόνου με τον 
τρόπο τους. Η πιθανότητα κάποιας γυναικείας συντροφιάς όλο και απομακρυνόταν, οι γυναίκες 
από τις παλιές του γνωριμίες ήσαν παντρεμένες ή χήρες ή ζωντοχήρες απογοητευμένες και οι 
περισσότερες μεταλλαγμένες σε κάτι άλλο από αυτό που ήσαν κάποτε. Σε εμφάνιση έμοιαζαν 
τις μητέρες τους, ήσαν πια νοικοκυρές, μαμάδες και γιαγιάδες. Κάποιες πολύ νεότερες του, που 
για διάφορους λόγους είχαν ξεμείνει, προσπάθησαν, άλλες να αποχτήσουν σύζυγο κι άλλες ήσαν 
δύσπιστες με κάποιον ώριμο που είχε ξεμείνει. Τελικά συνδέθηκε με κάποια που πλησίαζε τα 
πενήντα, δούλευε σε βιβλιοπωλείο. Το τελευταίο, του έδωσε την εντύπωση πως είχε και 
πνευματική σχέση με το βιβλίο αλλά γρήγορα διαπίστωσε πως απλώς ήταν υπάλληλος. Ήταν 
εμφανίσιμη, πρέπει να ήταν όμορφη στα νιάτα της, αυτό τον έκανε ν’ αναρωτηθεί πως και δεν 
είχε παντρευτεί αλλά δεν τη ρώτησε κι ούτε αυτή μιλούσε εύκολα για το παρελθόν, ήταν καλή 
νοικοκυρά και θα μπορούσε να είναι μια από τις τόσες συζύγους. Στον έρωτα ήταν, σχεδόν, 
ντροπαλή, δεν έπαιρνε πρωτοβουλία αν και τελικά δεχόταν κι απολάμβανε αυτό που επέβαλε 
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εκείνος. Στη σχέση αυτή, δεν υπήρχε κάτι συναρπαστικό, σιγά-σιγά ατόνησε, εκείνη γύρισε στην 
παλιά της ζωή κι εκείνος ρίχτηκε στη δουλειά, ζωγράφιζε πίνακες κατά παραγγελία πελατών. 
Έπρεπε να το κάνει, τα έσοδα του είχαν μειωθεί δραματικά, το σώμα του άρχισε πάλι να έχει 
κάποιες ενοχλήσεις, η πίεση του, ήταν παρ’ όλο που έπαιρνε χάπια, ασταθής, επισκέφτηκε 
κάποιον καρδιολόγο και μάλιστα πανεπιστημιακό, του έκανε ένα καρδιογράφημα, ένα 
υπερηχογράφημα και τον διαβεβαίωσε πως όλα ήσαν εντάξει, τα χάπια που έπαιρνε να τα 
συνεχίσει. Ένα χρόνο αργότερα έπαθε έμφραγμα, νοσηλεύτηκε για μια βδομάδα σε νοσοκομείο 
του είπαν να ξαναπάει μετά έξη μήνες για ένα «τεστ κοπώσεως», δεν χρειάστηκε να περάσει το 
εξάμηνο, έπαθε δεύτερο έμφραγμα, ακολούθησε στεφανιογράφημα όπου διαπιστώθηκαν τρεις 
αρτηρίες σχεδόν κλειστές και πήγε για «μπάι-πας»… 
  
… Βγαίνοντας από το νοσοκομείο όλα ήσαν πιο δύσκολα, δεν έπρεπε να κουράζεται, δεν 
έπρεπε να σηκώνει βάρη, γενικά έπρεπε να έχει κάποιον άνθρωπο να τον φροντίζει. Δεν είχε, 
άρα έπρεπε να τα καταφέρει μόνος και τα κατάφερε. Ο τρόπος ζωής του, έγινε ακόμα 
περισσότερο προσεχτικός έτσι περιορίστηκαν και οι σχέσεις του με τους φίλους. Οικονομικά 
δυσκολευόταν, μια μικρή σύνταξη που είχε αρχίσει να παίρνει δεν έφτανε ούτε για το νοίκι, 
άρχισε πάλι να δουλεύει  να κάνει πίνακες μικρών διαστάσεων, οι μεγάλοι τον κούραζαν. 
Παράλληλα άρχισε και μικρογλυπτική με πηλό, αυτή για την ευχαρίστηση του. Όσο έλειπε στο 
νοσοκομείο, το πλαϊνό του διαμέρισμα ξενοικιάστηκε αλλά αγοράστηκε, δεν είχε συναντήσει 
ακόμα τον νέο ιδιοκτήτη, ελάχιστα γνώριζε και τον παλιό ένοικο, ήταν ένας γεωπόνος που 
συνήθως έμενε στην επαρχία στον τόπο δουλειάς του.      

Ένα απόγευμα, θα είχε περάσει βδομάδα που γύρισε στο σπίτι, άνοιξε ύστερα από ένα 
δισταχτικό κουδούνισμα στην εξώθυρα του και την είδε να στέκει χαμογελαστή κρατώντας στα 
χέρια κάτι τυλιγμένο σε μια υφαντή πετσέτα. Το χαμόγελο της έσβησε κι εκείνος έμεινε 
αποσβωλομένος. Ήταν εκείνη, η κοπέλα του καταστήματος νεωτερισμών! Μετά την πρώτη 
αμηχανία μίλησε εκείνη: «Εσείς! Αυτό δεν το περίμενα, ύστερα από τόσα χρόνια! Σας…σας 
έφερα ένα κομμάτι πίτα…σπανακόπιτα. Την έφτιαξα εγώ ελπίζω να σας αρέσει…ξέρετε είμαι 
καλή μαγείρισσα…», είπε λες και προσπαθούσε να τον πείσει να δεχτεί την προσφορά της και 
του ενεχείρησε το δέμα. Έκπληκτος και άφωνος το δέχτηκε νιώθοντας μια ζέστη στα χέρια από 
το έδεσμα της - πρέπει να είχε λίγη ώρα που είχε βγει από το φούρνο η πίτα - αλλά και μέσα του 
για το ενδιαφέρον της. «Ευχαριστώ…ευχαριστώ αλλά δεν έπρεπε να κάνετε τον κόπο…», 
ψέλλισε αμήχανος. «Κόπο; Τι κόπο καλέ, την έκανα για μένα. Ε, είπα πως ένα κομμάτι…θα 
μπορούσα να σας προσφέρω… με συγχωρείτε για το θάρρος». «Τι λέτε…εμένα με συγχωρείτε 
που σας έχω να…περάστε σας παρακαλώ, περάστε…», είπε και παραμέρισε. Εκείνη  μπήκε 
δισταχτικά και τον ακολούθησε στην κουζίνα όπου πήγε ν’ αποθέσει πάνω σ’ ένα τραπέζι την 
πίτα. Άρχισε να ξετυλίγει την πετσέτα μ’ εμφανή αδεξιότητα έτσι που έκανε τη γυναίκα να 
επέμβει. «Αφήστε, αφήστε εμένα…», είπε και με γρήγορες και επιδέξιες κινήσεις αποκάλυψε 
ένα καλοψημένο και μυρωδάτο κομμάτι πίτας μέσα σ’ ένα ρηχό πορσελάνινο πιάτο 
διακοσμημένο με γαλάζια λουλουδάκια. Εκείνος, έσκυψε πάνω από την πίτα και οσμίστικε με 
άφατη ευχαρίστηση τη μυρωδιά που ανάδινε εκείνο το ζυμαρικό. Εκείνη άνοιξε ένα συρτάρι, με 
κινήσεις και γνώση του χώρου λες και ήταν στην κουζίνα της, έβγαλε ένα μαχαίρι κι έκοψε ένα 
μικρό κομμάτι από την πίτα και του το πρόσφερε. Καθώς το έβαζε στο στόμα του, η αλήθεια 
είναι με κάποια αμηχανία, ένιωθε μια περίεργη συστολή για το ότι τον έβλεπε εκείνη να 
μασουλάει, της έριξε μια πλάγια ματιά. Αυτό, αποδείχτηκε πως δεν ήταν καλή ιδέα γιατί 
στραβοκατάπιε κι άρχισε να συγκλονίζεται από βήχα και το θέαμα ήταν σχετικά αηδιαστικό 
καθώς του έφυγαν από το στόμα πολτοποιημένα κομμάτια της πίτας κι εκτινάχτηκαν προς το 
μέρος της, κάνοντας την να τραβηχτεί πίσω. Έδειξε να μην την ενόχλησε αυτό γιατί χαμογέλασε 
αλλά έδειξε επίσης ταραγμένη. «Χριστός και Παναγιά… καλέ, μπα τι πάμε να πάθουμε», είπε 
και γρήγορα πήγε προς το νεροχύτη  έπιασε ένα ποτήρι και βάζοντας το κάτω από την κάνουλα 
το γέμισε νερό. Ύστερα τον πλησίασε και του το πρόσφερε. «Σιγά-σιγά, γουλιά-γουλιά πιέστε 
το…». Ακολουθώντας την παρότρυνση της σε λίγο, εκτός από το ότι είχαν κοκκινίσει και 
δακρύσει τα μάτια του, ένιωσε ανακούφιση και χαμογέλασε αμήχανα λέγοντας: «Το παθαίνω 
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συχνά τελευταία, ελπίζω να μην σας πήραν τα σκάγια…». «Τα σκάγια…ποια σκάγια καλέ;». 
Και καθώς γρήγορα αντιλήφθηκε τι εννοούσε, «α, αυτά λέτε…όχι δε με πήραν κι αν μ’ έπαιρναν 
δε θα πείραζε. Όλοι το παθαίνουμε αυτό πότε-πότε», είπε γενικεύοντας το γεγονός για να τον 
κάνει να νιώσει καλύτερα. Εκείνος σκουπίστηκε με μια χαρτοπετσέτα και την παρακάλεσε να 
περάσουν στο σαλόνι.  
 Καθώς μπήκαν, εκείνη έριξε μια γρήγορη ματιά ένα γύρω, επιδοκιμάζοντας την 
καθαριότητα και την τάξη σουφρώνοντας τα χείλη και κουνώντας επιδοκιμαστικά το κεφάλι. 
Ύστερα του χαμογέλασε και είπε με τη βαθιά φωνή της: «Βλέπω είστε νοικοκύρης…». «Εγώ; 
Μπα έρχεται μια φορά τη βδομάδα γυναίκα που φροντίζει το σπίτι…». «Το ξέρω, το ξέρω. 
Γνωρίζω και την κυρία Γιαννούλα, καλός άνθρωπος. Λέει πως δεν είχε ποτέ άλλοτε τόσο 
τακτικό και καθαρό εργοδότη». «Υπερβολές, απλώς δεν ανέχομαι την αταξία…αυτό βέβαια στο 
σπίτι, στο ατελιέ την επιτρέπω, θυμάμαι πιο εύκολα που έχω το καθετί, εδώ όμως είναι ατελιέ 
και σπίτι και υπερισχύει το δεύτερο». «Αλήθεια τι δουλειά κάνετε;», ρώτησε μισοκλείνοντας τα 
μάτια και καθώς στα χείλη της χαράχτηκε ένα πονηρό χαμόγελο συνέχισε: «βέβαια ρώτησα την 
κυρία Γιαννούλα αλλά δεν μπόρεσε να μου δώσει να καταλάβω, κάτι σα μεγάλος ζωγράφος-
γλύπτης όπως το είπε, πραγματικά εδώ έχετε θαυμάσια πράγματα όλοι δικοί σας είναι αυτοί οι 
πίνακες;…». Το πρόσωπο του πήρε μια απόχρωση ρόδινη. Ετοιμάστηκε να διευκρινίσει πως η 
κυρία Γιαννούλα έκανε λάθος. Ένας καλλιτέχνης ήταν, όχι και τόσο σημαντικός αλλά ένιωσε 
μια περίεργη ικανοποίηση για το λάθος αυτό, που τον ανέβαζε στην ιεραρχία της καλλιτεχνικής 
κλίμακας και σταμάτησε. «Ναι, έχω κάνει μερικά καλά πράγματα…». «Ώστε σας λένε Λέανδρο, 
έτσι; Υπάρχει κάποια Ηρώ στη ζωή σας κύριε Λέανδρε;». «Όχι δεν υπάρχει…», είπε 
ταραγμένος αλλά μπόρεσε να σκεφτεί πως η γυναίκα έδειχνε μορφωμένη για να γνωρίζει το 
μύθο της ιέρειας της Αφροδίτης. «Δηλαδή ξέρω πως δεν είστε παντρεμένος, αυτό το ξέρει όλη η 
πολυκατοικία αλλά, θέλω να πω αν υπάρχει κάποια σχέση…ξέρετε». Ο Λέανδρος σκέφτηκε πως 
πιθανόν η γνώση του μύθου να ήταν συμπτωματική και να μην είχε κάποια μόρφωση η γυναίκα, 
θα του άρεσε όμως να ήταν μορφωμένη, πάντα ονειρευόταν να παντρευτεί μια γυναίκα 
μορφωμένη. Στη ζωή του είχε γνωρίσει κάποιες μορφωμένες αλλά είχαν προλάβει άλλοι να τις 
αποκτήσουν και άλλες που η μόρφωση τους περιοριζόταν στα εδάφια της Βίβλου και σε φτηνά 
ρομάντζα 

Ακολούθησε μια συνομιλία με πληροφορίες και διευκρινήσεις κι από τις δυο πλευρές για 
την προσωπική τους ζωή. Το όνομα της ήταν Κατερίνα, ήταν πενήντα χρονώ - έδειχνε 
μικρότερη, ίσως ανέβαζε την ηλικία της γιατί εκείνος είχε περάσει τα εξήντα πέντε - δεν είχε 
σπουδάσει κάτι, όχι πως δε θα μπορούσε αλλά δεν ήθελε. Της άρεσε το νοικοκυριό, ήταν καλή 
μαγείρισσα - αυτό του το είχε πει κι όταν έφερε την πίτα - παντρεύτηκε, δούλεψε για μερικά 
χρόνια στο κατάστημα νεωτερισμών, «σ’ αυτό που είχατε έρθει τότε», διευκρίνισε αλλά γενικά 
της άρεσε η ζωή στο σπίτι έτσι ένιωθε πιο ανεξάρτητη από το να δουλεύει κάπου και να της λένε 
τι να κάνει. Ζούσε μόνη είχε χωρίσει εδώ και μερικά χρόνια, παιδιά δεν είχε αποχτήσει και είχε 
αγοράσει το διπλανό διαμέρισμα… Η Κατερίνα ήταν συμπαθητική γυναίκα και είχε πραγματικά 
υπέροχα μάτια. Οι κόρες τους είχαν μια χαμαιλεόντια ικανότητα ν’ αντανακλούν τα χρώματα 
του περιβάλλοντος. Άλλοτε ήσαν χρυσοπράσινες, άλλοτε καστανόχρυσες σα να αντλούσαν 
αποχρώσεις από τα χρώματα της ίριδας. Όταν την πρωταντίκριζε κάποιος είχε την αίσθηση πως 
ήταν ολόκληρη, δυο μάτια. «Πω,πω,πω, ξεχάστηκα πρέπει ν’ απλώσω την μπουγάδα μου, το 
πλυντήριο θα έχει σταματήσει τώρα, φεύγω θα τα ξαναπούμε, τώρα είμαστε γείτονες», είπε και 
σηκώθηκε. Ο Λέανδρος, σηκώθηκε τόσο βιαστικά που πάρα λίγο να ρίξει κάτω ένα τασάκι από 
το τραπεζάκι που μεσολαβούσε ανάμεσα τους. Τη συνόδευσε μ’ ένα συνεσταλμένο χαμόγελο 
και σιωπηλός ως την έξοδο ενώ εκείνη φλυαρούσε χαριτωμένα… 

 
…     Χρόνο, μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο, η σχέση τους ενώ είχε αρχίσει με κάποια 
ζεστασιά - αυτό έδειχνε η προσφορά της πίτας κυριολεκτικά και μεταφορικά - φαίνεται όμως 
πως η παλιά τους γνωριμία λειτούργησε αρνητικά και ήταν ακόμα τυπική, σχέση δυο γειτόνων. 
Μόνο τους τελευταίους μήνες αυτού του χρόνου, γνωρίστηκαν πραγματικά. Η Κατερίνα, όσο οι 
σχέσεις τους γίνονταν πιο στενές, τον κοιτούσε μ’ ένα βλέμμα που δεν είχε συναντήσει μέχρι 
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τότε. Ήταν ένα βλέμμα αφοσίωσης, προσφοράς. Και αυτό ήταν το βλέμμα αλλά δεν ήταν μόνο 
αυτό, η φροντίδα της, απέναντί του, έφτανε στην υπερβολή - πολύ συχνά, τα μεσημέρια, του 
έφερνε από το φαγητό της με τη δικαιολογία πως εκείνος «δεν έπρεπε ν’ ασχολείται με τέτοια 
πεζά πράγματα» - κι εκείνος αντί όλ’ αυτά να τ’ απολαμβάνει, αναρωτιόταν το γιατί και το πώς. 
Ανάμεσα τους, δεν υπήρχε κάτι που να τους ενώνει, η γνωριμία τους πριν χρόνια είχε μείνει 
ανάμνηση μέσα στο χρόνο. Τώρα ήταν ένας ηλικιωμένος, άρρωστος άνθρωπος, τα οικονομικά 
του δεν ήσαν σπουδαία, ενώ εκείνη, είχε αγοράσει το διαμέρισμα που πρέπει να ήταν πολύ 
μεγαλύτερο από το δικό του και είναι βέβαιο πως θα στοίχισε αρκετά, έπρεπε να βρισκόταν σε 
καλή οικονομική κατάσταση…Γενικά ένιωθε άβολα μαζί της. Ήταν νέα ακόμα, όμορφη κι ας 
ανησυχούσε για τις κάποιες ρυτίδες που είχαν κάνει την εμφάνιση τους ιδιαίτερα στο λαιμό. Κι 
όσο εκείνη προσπαθούσε να τις κρύβει εκείνος λαχταρούσε να τις φιλήσει. Είχε αρχίσει να τη 
σκέφτεται ερωτικά αν και ένα χρόνο τώρα είχε πάψει να σκέφτεται την ερωτική πράξη σαν 
τρόπο ευχαρίστησης αλλά σαν κίνδυνο εξαιτίας της αρρώστιας. Η στύση ήταν ανύπαρκτη, 
πιθανόν εξαιτίας των φαρμάκων που πήρε στο διάστημα της ανάρρωσης αλλά και που έπαιρνε 
ακόμα. Μ’ άλλα λόγια πίστευε πως η Κατερίνα είχε έρθει αργά στη ζωή του. Τις τελευταίες 
μέρες όμως τη σκεφτόταν σε τολμηρές εικόνες τόσο τολμηρές που σε κάποια από αυτές, 
ονειρεύτηκε πως έκανε έρωτα μαζί της. Ξυπνώντας είδε το εσώρουχο του πλημμυρισμένο στο 
σπέρμα - του έκανε κατάπληξη η ποσότητα - είχε κυριολεκτικά ξεχειλίσει, αφθονία που δεν την 
είχε ούτε λίγα χρόνια πριν που ήταν υγιείς… Σηκώθηκε και κατευθύνθηκε στο λουτρό. 
Ενθουσιάστηκε, αυτό που του είχε συμβεί, έπρεπε να το πει κάπου και που θα έπρεπε να το πει 
αν όχι στην Κατερίνα, μια και ήταν ο πιο κοντινός του άνθρωπος, τοπικά και συναισθηματικά; 
Αλλά πως θα της έλεγε ότι η εικόνα της στο όνειρο, ήταν που προκάλεσε αυτή τη μικρή 
ευτυχία;…Όχι, δεν μπορούσε, γι’ αυτό βγήκε από το σπίτι και ξεκίνησε με κατεύθυνση την 
παραλία. Ήταν πολύ πρωί, ο Οκτώβρης ήταν προχωρημένος, ο καιρός ήταν καλός, η μέρα 
έδειχνε να είναι ηλιόλουστη.  
 Στην παραλία, στάθηκε πίσω από κάποιο ερασιτέχνη ψαρά καθισμένο στο μόλο, που 
εκείνη τη στιγμή, χαμογελώντας, τραβούσε με προσοχή έξω ένα σεβαστών διαστάσεων κέφαλο. 
Χαμογελούσε κι ο Λέανδρος, όχι για την επιτυχία του ψαρά αλλά γιατί σκεφτόταν την Κατερίνα 
και καθώς ο ήλιος υψωνόταν, η εναλλαγή των χρωμάτων στα σύννεφα του ορίζοντα, του 
θύμιζαν τις αποχρώσεις των ματιών της…   
 
…      Εκσπερματίζοντας, σχεδόν λιγοθύμησε. Τέλειωσε πολύ γρήγορα κι αυτό δεν ικανοποίησε 
την Κατερίνα που συνέχισε να μαλάζει το μαλακό πέος προσπαθώντας μάταια την ανόρθωση 
του. Εκείνος παράμεινε ανάσκελα με πόδια και χέρια ανοιχτά με την ηδονή να κυλάει ακόμα 
μέσα του, την ένιωθε ακόμα και στ’ ακροδάχτυλα των ποδιών και των χεριών. Εκείνη το 
σκούπισε με μια πετσέτα, ύστερα και το αιδοίο της. «Πάντα χύνεις έτσι γρήγορα;», τον ρώτησε. 
«Όχι βέβαια, φταίει που ήταν πρώτη φορά μαζί σου και που για ένα χρόνο, μετά την εγχείρηση, 
δεν υπήρξε τίποτα εκτός από προχτές με την ονείρωξη που εσύ ήσουν πάλι το κίνητρο». Της 
διηγήθηκε το όνειρο. «Ώστε μ’ ονειρευόσουν…πρόστυχα ε;», είπε εκείνη και του έδωσε μια 
τσιμπιά στον κώλο. Κατέβηκαν από το κρεβάτι και πέρασαν στο λουτρό. Η Κατερίνα μπήκε και 
τον τράβηξε μέσα στη λεκάνη κι άρχισε να του τρίβει το κορμί. Ο Λέανδρος, χούφτωσε τα βυζιά 
της βρίσκοντας ευχαρίστηση να τα μαλάζει μέσα στη σαπουνάδα. Έπαιξαν αρκετά μέσα στο 
λουτρό. Το χέρι της Κατερίνας γλίστρησε προς τα σκέλη του, συνάντησε εκεί το πέος που ήταν 
όμως «εις την πρωτέραν κατάστασην». Έκλεισε τη στρόφιγγα της κάνουλας έπιασε μια πετσέτα 
κι άρχισε να σκουπίζει τα νερά κι από τα δυο σώματα…    
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ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
 
 
 Η βραδιά είχε τελειώσει άσκημα. Είχε δώσει ραντεβού μαζί της αλλά δυο λεπτά πριν 
συναντηθούν την είδε να μιλάει και να χαριεντίζεται μ’ ένα νεαρό. Δεν τον γνώριζε, πρώτη φορά 
τον έβλεπε αλλά για εκείνη πρέπει να ήταν πολύ γνωστός ή μήπως μόλις τον είχε γνωρίσει; 
Ακόμα χειρότερο, αυτό σήμαινε πως η κοπέλα εύκολα έπιανε φιλίας και μάλιστα την ώρα που 
είχε δώσει ήδη ραντεβού με άλλον. Σταμάτησε εκεί πίσω από το περίπτερο παρακολουθώντας. 
Αυτό που έβλεπε, ήταν κάτι που δεν το περίμενε και δεν ήξερε τι να κάνει αλλά και τι μπορούσε 
να κάνει; «Την άτιμη, θα την ξεχέσω…να μου το κάνει εμένα αυτό;», σκέφτηκε. «Κοίτα, κοίτα 
πως γελάει και τον αφήνει να της πιάνει το χέρι…εμένα έκανε ένα μήνα να μου το δώσει…θα 
τρελαθώ».  
 Ετοιμάστηκε να προχωρήσει προς το μέρος τους, όταν την είδε να κοιτάζει το ρολογάκι 
της και κάτι να λέει στο νεαρό. Εκείνος την έπιασε από τον αγκώνα και ξεκίνησαν πλάι-πλάι 
προς το πάνω μέρος της πλατείας. «Αν είναι δυνατόν! Η πουτάνα, με…με…κερατώνει μπρος 
στα μάτια μου…». Έφερε νευριασμένος μια στροφή, προκαλώντας την περιέργεια των 
περαστικών. Έμεινε κατάπληκτος και απελπισμένος εκεί, να παρακολουθεί το ζευγάρι που 
χάθηκε στη στροφή του δρόμου… 
 Προσπαθούσε μισό χρόνο τώρα, για να την καταφέρει να κάνουν σχέση και μόνο τον 
τελευταίο μήνα το πέτυχε. Όχι τίποτα σπουδαίο, μερικά σύντομα φιλιά, κάποιες αγκαλίτσες που 
κι απ’ αυτές ξεγλιστρούσε επιδέξια, δίνοντας του την εντύπωση πως ήταν ο πρώτος που 
σχετιζόταν. Φαίνεται όμως πως η κυρία, διατηρούσε παράλληλες σχέσεις, ποιος ξέρει με 
πόσους. Περπατούσε βιαστικά κι ένα εσωτερικό παραλήρημα του τέντωνε τα νεύρα 
προκαλώντας ακόμα και κάποιες χειρονομίες στον αέρα.  
 Κατηφόρισε προς την παραλία έχοντας την πρόθεση να πάει σ’ ένα ταβερνάκι και να πιει, 
να γίνει λιώμα από το πιοτό, να πνίξει τον καημό του… 
 Τελικά δεν πήγε σε ταβερνάκι αλλά στο σπίτι του. Η μητέρα του παραξενεύτηκε που τον 
είδε τόσο νωρίς εκεί, της είπε πως είχε κεφαλόπονο-δεν έλεγε ψέματα-και ήθελε να πάει στο 
κρεβάτι του. Εκείνη κάπως ανήσυχη, του πήγε αργότερα μια ασπιρίνη με κρύο νερό και τον 
ρώτησε αν ήθελε να φάει κάτι. «Τι να φάω ρε μάνα δε σου είπα πως πονάω…». «Ναι αγόρι μου 
μπορεί να πονάς γιατί είσαι νηστικός». «Δεν είμαι νηστικός, έφαγα ένα τόστ πριν λίγο». «Αυτό 
θα σε πείραξε, ποιος ξέρει τι βάζουν μέσα…». «Ωχού, αν ήταν το τόστ θα μου πονούσε η κοιλιά 
όχι το κεφάλι…παράταμε ήσυχο». «Καλά παιδί μου, καλά», είπε η γυναίκα και αποχώρησε. 
 Με τη μύτη του ενός παπουτσιού σπρώχνοντας τη φτέρνα του άλλου, πέταξε τα τύπου 
«παντοφλέ» παπούτσια του από τα πόδια στην απέναντι γωνιά του δωματίου. Ξάπλωσε 
ανάσκελα στο κρεβάτι με τα χέρια προσκέφαλο και άρχισε να βασανίζεται προσπαθώντας να 
εξηγήσει τη συμπεριφορά της. Ήταν δυνατό να τον είχε βαρεθεί κιόλας; Την είχε γνωρίσει σ’ 
έναν πεζόδρομο, στο κέντρο της πόλης, όπου συχνάζουν συνήθως φοιτητές και φοιτήτριες. 
Εκείνος δεν είχε κάποια σχέση με ανώτερη ή ανώτατη παιδία, βαφέας σ’ ένα εργοστάσιο 
συναρμολόγησης αυτοκινήτων ήταν. Έβγαινε από ένα «τοστάδικο», μασουλώντας ένα τόστ με 
ζαμπόν, κασέρι και τα σχετικά. Τον κοίταξε μάλλον με δυσάρεστο ύφος προκαλώντας του έτσι 
ακριβώς το ενδιαφέρον.  Της έκανε νόημα-ερώτηση γι το μορφασμό της κι εκείνη χαμογελώντας 
συγκαταβατικά του είπε: «Είσαι πριμιτίφ, πως τρως έτσι;». «Πριμιτίφ! Τι θα πει αυτό, 
Τρώγεται;». Εκείνη έβαλε τα γέλια, άρχισε να το διασκεδάζει. Ήταν όμορφη, λεπτή 
καστανόξανθη με μελιά μάτια. Φορούσε ένα εφαρμοστό μαύρο κοτλέ παντελόνι και γαλάζιο 
πουκάμισο με ανασηκωμένα μανίκια. Τα κουμπιά μπροστά, ήσαν ανοιχτά μέχρι του σημείου να 
επιτρέπουν να ξεπροβάλουν οι άσπρες δαντέλες του στηθόδεσμου και  να αναστατώσουν το 
νεαρό που, αν και δε γνώριζε τη λέξη, τελικά κατάλαβε τι εννοούσε εκείνη και περιόρισε τις 
αρπαχτές δαγκωνιές τρώγοντας πιο κόσμια, σκουπίζοντας μάλιστα με τη χαρτοπετσέτα το 
στόμα. Η κοπέλα, στάθηκε μπροστά του και στριφογυρίζοντας το τσαντάκι της σαν κομπολόι 
άρχισε μαζί του μια συζήτηση ρωτώντας τον, τι δουλειά κάνει και αν βρισκόταν συχνά στην 
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περιοχή. Εκείνος μάσησε όσο πιο γρήγορα μπόρεσε το τόστ και απάντησε πρόθυμα στις 
ερωτήσεις. Σπάνια περνούσε από εκεί και πως δούλευε σ’ εργοστάσιο αυτοκινήτων. 
 Τελικά κατηφόρισαν προς τη θάλασσα , πριν φύγουν τη ρώτησε αν ήθελε ένα τόστ ή ο, τι 
άλλο, κερνούσε εκείνος. Εκείνη αρνήθηκε και προχώρησαν ανάμεσα από τις ομάδες των νέων 
που έστεκαν ή κάθονταν στα παραπέτα των παρτεριών και συζητούσαν. Η κοπέλα φαίνεται πως 
είχε αρκετές γνωριμίες ανάμεσα τους γιατί χαιρετούσε δεξιά-αριστερά. «Σαν πολύ κόσμο 
γνωρίζεις, φοιτήτρια είσαι κι εσύ;». «Ναι, πειράζει;». «Να πειράξει, τι να πειράξει. Ίσα-ίσα, 
ξέρεις μ’ αρέσει πολύ που είσαι φοιτήτρια, πρώτη μου φορά βγαίνω με φοιτήτρια…». «Μπα, τι 
σε κάνει να πιστεύεις πως βγήκαμε;». Ο νεαρός, σταμάτησε και την κοίταξε έκπληκτος και είπε: 
«Δηλαδή, θέλω να πω να, που πηγαίνουμε…αλήθεια που πηγαίνουμε;». «Εγώ πηγαίνω στην 
παραλία, αν εσύ δε θέλεις…». «Θέλω, θέλω…».  
 Έφτασαν στην παραλία, φυσούσε ένα ελαφρό αεράκι που ανέμιζε τα κυματιστά μαλλιά 
της κοπέλας και παράσερνε τους γλάρους σε ελεύθερες πτώσεις και σε μακροβούτια για κάποιο 
ψάρι. Ο νεαρός σκεφτόταν πως η νεαρή παραήταν έξυπνη κι εκείνος δεν είχε συνηθίσει να κάνει 
παρέα με τέτοια κορίτσια που σε πρόσβελναν κι ύστερα σου έριχναν ένα χαμόγελο και τα 
ξεχνούσες όλα. Πέρασαν το απόγευμα μαζί αλλά ένιωθε συνέχεια μειωμένος. Αν ήταν με άλλη 
ήταν βέβαιο πως θα είχε τολμήσει να της πει διάφορα που λένε σε μια κοπέλα αλλά μ’ αυτή 
έχανε τα λόγια του. «Δε μου λες, είσαι από εδώ ή από κανένα χωριό;». «Από χωριό είμαι…πως 
το κατάλαβες;». «Ε, χωριό που φαίνεται κολαούζο δε θέλει που λέει κι η παροιμία», είπε εκείνη 
και γέλασε. Δεν έδειξε να θύμωσε αλλά μέσα του ήταν οργισμένος. Του ήρθαν μια σειρά από 
βρισιές, που χρησιμοποιούσαν εκεί στο εργοστάσιο και κάποιες από αυτές τις είπε τόσο σιγά 
που εκείνη το πήρε για μουρμουρητό και ρώτησε: «Τι μουρμουρίζεις;». «Τίποτα να θυμήθηκα 
ένα τραγούδι». Εκείνη σήκωσε το πόδι κι έπιασε το παπούτσι της, ψάχνοντας για κάτι που την 
ενοχλούσε. «Κάτι έχει εδώ στη φτέρνα του παπουτσιού και μ’ ενοχλεί…».  «Έλα να καθίσουμε 
εδώ στο παγκάκι, να δω τι έχει», είπε ο νεαρός και προχώρησε προς το παρακείμενο παρκάκι. 
Εκείνη, ακολούθησε κουτσαίνοντας ελαφρά και κάθισε στο παγκάκι βγάζοντας το παπούτσι που 
ήταν μια εξώφτερνη γόβα. Ο νέος, την πήρε στα χέρια και την εξέτασε επισταμένα. «Δεν είναι 
τίποτα ένα καρφάκι έχει βγει πάνω στη φτέρνα και σε τσιγκλάει, θα το φτιάξω στο πι και φι…». 
Έριξε μια ματιά ένα γύρω, βρήκε μια πέτρα και χτύπησε το καρφάκι ώσπου εκείνο χάθηκε στο 
δέρμα του παπουτσιού. Έτριψε με το δάχτυλο το σημείο και είπε: «Τώρα είναι εντάξει». Τον 
ευχαρίστησε λέγοντας: «Μα εσύ είσαι  πολύ χρήσιμος…».  Εκείνος χαμογέλασε, συνεσταλμένα. 
«Δε μου λες υπάρχει κορίτσι;». «Κορίτσι; Ε κορίτσια υπάρχουν πολλά…». «Εννοώ αν έχεις, εσύ 
κορίτσι, γκόμενα όπως το λέτε εσείς τ’ αγόρια». «Εγώ…δηλαδή είχα αλλά τα χαλάσαμε και…». 
«Έλα, λέγε, λέγε φίλοι δεν είμαστε;». «Φίλοι…τι φίλοι». «Δηλαδή εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε 
φίλοι;», είπε γελώντας η κοπέλα και σηκώθηκε δοκιμάζοντας το παπούτσι της, παίρνοντας μια 
προκλητική στάση. «Α, ωραία δεν μ’ ενοχλεί πια, καλά τα κατάφερες». Πειράζοντας τον 
συνέχεια τον παράσυρε μέχρι τη στάση και ξαφνικά τον χαιρέτησε και μπήκε στο πρώτο 
λεωφορείο που έφτασε. Εκείνος έμεινε να κοιτάζει το λεωφορείο να φεύγει ανήσυχος κι 
απελπισμένος. «Που, που θα τη βρω τώρα; Είμαι βλάκας, έπρεπε να μπω κι εγώ μαζί της»… 
 
… Την άλλη μέρα και τις επόμενες της βδομάδας, πέντε τον αριθμό, περνούσε και 
ξαναπερνούσε από το στέκι των φοιτητών για να τη συναντήσει και τελικά την είδε να κάθεται 
σ’ ένα πεζούλι των παρτεριών, με κάποιο νεαρό όρθιο, μπροστά της να συζητάει και να γελάει.  
Ένιωσε κάτι σα δαγκωνιά στο στήθος. Ήταν ντυμένη όπως και την άλλη φορά μόνο που τώρα 
φορούσε κόκκινο πουκάμισο. Έκανε μερικά περάσματα μπροστά της για να της αποσπάσει την 
προσοχή αλλά εκείνη ήταν απασχολημένη με το να διηγείται κάτι αστείο στο νέο και να γελάνε. 
Κάποια στιγμή σηκώθηκε, χαιρέτησε με χειραψία το συνομιλητή της και κατηφόρισε προς το 
μέρος της παραλίας. Την ακολούθησε ξαλαφρωμένος, η χειραψία ήταν σημάδι πως απλώς 
γνωρίζονταν με το νέο και δεν υπήρχε κάποια άλλη σχέση. Καθώς την πλησίασε κι ετοιμάστηκε 
να τη φωνάξει, θυμήθηκε πως δεν ήξερε  ούτε το όνομα της.  Ώσπου να σκεφτεί  πως έπρεπε να 
την προσφωνήσει τη σταμάτησε  ένας 
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άλλος νεαρός κι άρχισαν χαμόγελα και συζήτηση. Έκανε μεταβολή κι απομακρύνθηκε λίγο, 
βρίζοντας μέσα του. Πολύ κόσμο γνώριζε αυτή η κοπέλα και πιθανόν να μην τον θυμόταν 
κιόλας πια. Όσο κρατούσε η συζήτηση τόσο αυτός εκνευριζόταν κι έκανε γύρους σ’ ένα 
παρακείμενο δέντρο. Λίγα λεπτά αργότερα εκείνη χαιρέτισε με απλό νεύμα το νεαρό και 
ξεκίνησε πάλι. Εκείνος προχώρησε γρήγορα και πλησιάζοντας, την άγγιξε ελαφρά. Η κοπέλα 
γύρισε και βλέποντας τον, έδειξε πως τον αναγνώρισε και όχι μόνο αλλά αναφώνησε; «Α, ο 
πριμιτίφ, τι κάνεις;». «Καλά εσύ;…», δεν πρόλαβε να πει περισσότερα και ξαφνικά εμφανίστηκε 
μια κοπέλα που την αγκάλιασε κι άρχισε πάλι μια συζήτηση ανάμεσα τους. Εκείνος παραμέρισε 
κι εκνευρισμένος παρακολουθούσε τις δυο κοπέλες να γελάνε και να λένε διάφορα. Έμοιαζαν να 
είχαν καιρό να ιδωθούν κι αυτό ήταν ένας λόγος να κρατήσει αρκετά αυτή η συζήτηση. Δεν 
άντεχε άλλο και θυμωμένος πια ξεκίνησε να φύγει. Η κοπέλα τον αντιλήφτηκε και του φώναξε: 
«Έι, που πας;». «Φεύγω…εσύ θ’ αργήσεις να τελειώσεις…». «Όχι, περίμενε ένα λεπτάκι», του 
έκανε και νεύμα και γυρνώντας στη φίλη, της είπε: «Θα τα ξαναπούμε, μη χαθούμε πάλι ε;», 
χαιρετήθηκαν με φιλί και η άλλη αποχώρησε προς ανακούφιση του. «Λοιπόν, για έλα δω 
κύριε…αλήθεια πως σε λένε;». «Κάρολο». «Κάρολο! Αυτό είναι απίθανο! Ποιος σε βάφτισε 
έτσι;». «Ο νονός μου», αντιλήφθηκε γρήγορα την ανοησία που είπε και βιάστηκε να 
συμπληρώσει: « Δηλαδή ο νονός μου, ήταν Ιταλός και μου έβαλε αυτό το όνομα, έτσι έλεγαν 
τον πατέρα του». «Α, μάλιστα και δε μου λες γιατί χάθηκες;». «Εγώ χάθηκα; Εσύ χάθηκες, μια 
βδομάδα περνάω από το στέκι σου αλλά…». Εκείνη χαμογέλασε ικανοποιημένη και του είπε: 
«Έτσι ε; μ’ έψαχνες;», δεν έδωσε περισσότερες εξηγήσεις και του πρότεινε: «Έλα πάμε στην 
παραλία». «Πάντα στην παραλία πηγαίνεις;». «Ναι αν ερχόσουν στην παραλία θα μ’ εύρισκες». 
«Δεν το σκέφτηκα…». Συνέχισαν το δρόμο τους και περπατούσαν αργά στην προκυμαία. Οι 
περιπατητές ήσαν πολλοί, ο ήλιος έγερνε στη δύση και είχε αρχίσει να φυσά ένα ελαφρό αεράκι 
που δρόσισε την ατμόσφαιρα. «Λοιπόν Κάρολε, μ’ αρέσει τ’ όνομα σου, είναι πολύ ευρωπαϊκό, 
ποτέ δε θα το φανταζόμουν πως θα σε λέγανε έτσι». «Εσένα πως σε λένε;». «Εμένα…δεν είναι 
και τόσο ευρωπαϊκό ή καθόλου ευρωπαϊκό, είναι το όνομα της γιαγιάς μου. Με λένε Λεμονιά 
αλλά το έκανα κι εγώ ευρωπαϊκό, με φωνάζουν Μόνα όπως τη Μόνα Λίζα του Ντα Βίτσι, 
ξέρεις». «Όχι δεν ξέρω…ποια είναι αυτή;». «Βέβαια δεν ξέρεις που να ξέρεις αφού είσαι 
πριμιτίφ…», μουρμούρισε εκείνη. «Τι είπες;». «Τίποτα, λέω έπιασε δροσιά καλό είναι αυτό μετά 
από την κάψα της μέρας». «Ναι καλό…θέλεις να πάμε σ’ ένα καφέ να πιούμε κάτι δροσιστικό;». 
Εκείνη, ένευσε καταφατικά και σε λίγο κάθονταν σ’ ένα παραλιακό μαγαζί. Ο νέος ήταν 
ενθουσιασμένος και την περιποιόταν με τρυφερότητα, τώρα δε θα μπορούσε να του πει πως δεν 
βγήκαν, όπως την πρώτη φορά. Ήταν εκεί μαζί της και ήταν πολύ όμορφη. Ήθελε να της το πει 
αλλά δεν τα πήγαινε καλά με τα λόγια, όλο και θα έλεγε κάποια ανοησία κι εκείνη θα γελούσε 
κοροϊδευτικά. «Λοιπόν, δε λες τίποτα;». «Τι να πω…». «Τι διάλο λες στο κορίτσι σου…έχεις 
κορίτσι έτσι δεν είναι;». «Όχι, αφού σου είπα δεν έχω…». «Ε, κι αν είχες μήπως θα μου το 
έλεγες; Έτσι κάνετε εσείς οι σκληροί άντρες». Εκείνος σιώπησε, αν και οι στροφές του μυαλού 
του δεν ήσαν από τις γρηγορότερες σκέφτηκε πως ήταν καλό να διατηρήσει την εντύπωση που 
είχε σχηματίσει εκείνη, του άρεσε που τον κατάταξε ανάμεσα στους σκληρούς άντρες. 
 Ακολούθησε ένα είδους ανάκρισης από την πλευρά της κοπέλας για τη δουλειά του, την 
οικογενειακή του κατάσταση. Της είπε πως είχε γονείς και μια μικρότερη αδερφή. Τον ρώτησε 
ακόμα και για το τι σκόπευε να κάνει στη ζωή του, δεν ήταν και μικρός. «Ή μήπως είσαι; Πήγες 
στρατιώτης;». «Ναι πήγα». «Πήγες, ε, λέγε λοιπόν, με το τσιγκέλι θα σου τα βγάζω; Μα τι τύπος 
είσαι συ, έτσι λίγο μιλάς πάντα; Όλοι οι άντρες για το στρατό μιλάνε, ο παππούς μου γι’ αυτό 
μιλάει ακόμα». «Ε, εγώ δεν είμαι σαν και σένα, δύσκολα μπορώ να μιλήσω, έπειτα εσύ είσαι 
μορφωμένη και φοβάμαι μην πω καμιά κοτσάνα και με κοροϊδεύεις». Του χάιδεψε το χέρι 
χαμογελώντας του, με τρυφερότητα. «Όχι, δε θα σε κοροϊδέψω ψυχή μου, άσε ελεύθερο τον 
εαυτό σου σα να με γνωρίζεις χρόνια». «Με είπες «ψυχή μου», είπε αυτός ενθουσιασμένος και 
άπλωσε το χέρι να χαϊδέψει το δικό της. «Ε, και; μην παίρνουμε και θάρρος», είπε και τράβηξε 
το χέρι της. Ο νέος συνεσταλμένα, σταύρωσε τα χέρια στο στομάχι και βάλθηκε να 
περιεργάζεται το τραπεζομάντιλο. Η κοπέλα δεν έκανε κάτι για να τον παρηγορήσει αλλά 
συνέχισε τη συζήτηση κανονικά ώσπου σηκώθηκαν και προχώρησαν προς τη στάση του 
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λεωφορείου. «Μπορώ να σε πάω με το ταξί, έχω λεφτά…». «Πονηρέ, θέλεις να μάθεις που μένω 
ε;». Εκείνος δεν το είχε σκεφτεί έτσι, αν και ήταν καλή ιδέα. «Δε γίνεται Κάρολε μου-έλειωσε 
από συγκίνηση στο άκουσμα εκείνου του «Κάρολέ μου»-δεν πρέπει να δουν στη γειτονιά μου, 
να με πηγαίνει κάποιος με ταξί, έτσι δεν είναι; Έχεις αδερφή, θα σου άρεσε να την φέρνουν με 
ταξί στο σπίτι οι φίλοι της;». Εκείνος έσκυψε το κεφάλι συμφωνώντας. Αυτό το κορίτσι είχε 
πάντα δίκιο… 
  
… Όλ’ αυτά πριν τρεις μήνες και σήμερα που είχε το ραντεβού  μαζί  της  για  να  της  
προτείνει  αρραβώνα, εκείνη έφυγε με κάποιον άλλο. Και να πεις πως είχε αργήσει, ήταν στην 
ώρα του μόνο που καθυστέρησε δέκα λεπτά, όσο εκείνη μιλούσε μ’ εκείνο τον άγνωστο 
του…Τινάχτηκε και κατέβηκε από το κρεβάτι. Ντύθηκε και έφυγε για το φοιτητικό στέκι.  
 Όταν έφτασε, ανεβοκατέβηκε μερικές φορές τον πεζόδρομο που ήταν γεμάτος νέους. 
Έψαξε εξονυχιστικά αλλά δεν την είδε πουθενά. Νευρίασε, τι θα έκανε τώρα; Εξακολουθούσε 
να μη γνωρίζει τη διεύθυνση του σπιτιού της, ούτε το τηλέφωνο της, του τηλεφωνούσε πάντα 
εκείνη. Κατηφόρισε προς τη θάλασσα σκεπτόμενος πως τα είχε κάνει θάλασσα με την κοπέλα, 
αλλά τι έφταιγε; Ίσως δεν του ταίριαζε, εκείνη ήταν έξυπνη και μορφωμένη, τι μπορούσε να 
περιμένει από αυτόν; Όλον αυτόν τον καιρό μόνο μερικά φιλιά του είχε επιτρέψει. Δεν της είχε 
ζητήσει σχεδόν τίποτα έπαιρνε ο, τι του έδινε. Ένας συνάδερφος του στο εργοστάσιο 
μεγαλύτερος και παντρεμένος του είπε: «Γάμησε την μαλάκα γιατί θα σου φύγει». Εύκολο να το 
λες αλλά πως θα γινόταν αυτό; Εκείνο το βράδι περπάτησε τρία χιλιόμετρα παραλία και στο 
τέλος κατάληξε στο σπίτι του. Ρώτησε τη μητέρα του αν είχε κάποιο τηλεφώνημα αλλά πήρε 
αρνητική απάντηση. Είχε απελπιστεί και περίμενε μέχρι τα μεσάνυχτα μήπως του 
τηλεφωνήσει… 
 Την  άλλη μέρα, μόλις σχόλασε πήγε «στον πεζόδρομο των φοιτητών», όπως τον έλεγε. 
Μπήκε στο τοστάδικο απ’ όπου είχε πάρει το τόστ και την άλλη φορά και παράγγειλε ένα. Όσο 
ετοιμαζόταν, έβγαινε στην είσοδο του μαγαζιού κι έριχνε ματιές πάνω κάτω στον πεζόδρομο. 
Κατηφής διαπίστωνε πως εκείνη δε φαινόταν πουθενά. Όταν ετοιμάστηκε το τόστ το πήρε, 
ζήτησε ένα αναψυκτικό και κάθισε σ’ ένα από τα τραπεζάκια που υπήρχαν μέσα στο μαγαζί 
κοντά στη βιτρίνα για να μπορεί να ελέγχει το κομμάτι του πεζόδρομου που βρισκόταν μπροστά 
του. Από εκείνη τη μέρα της γνωριμίας τους, που του είχε κάνει την παρατήρηση για τον τρόπο 
που έτρωγε το τόστ, δεν ξανάφαγε τίποτα περπατώντας στο δρόμο, ούτε πασατέμπο… 
 Όταν τελείωσε βγήκε και κατηφόρισε τον πεζόδρομο αργά και παρατηρώντας δεξιά-
αριστερά. Αν και έκανε τη διαδρομή πάνω-κάτω για πολλή ώρα δεν τη συνάντησε. Πήρε το 
δρόμο για το σπίτι του απελπισμένος με το ηθικό του ρημάδι. «Είσαι βλάκας να επιμένεις δε 
βλέπεις που δε σε θέλει; Και γιατί να σε θέλει, τι είσαι εσύ, ούτε καν ένας τεχνίτης, βοηθός είσαι 
σε μια δουλειά μέσ’ τη μουντζούρα, στα βερνίκια και στα νέφτια…αλλά την αγαπάω», 
σκεφτόταν. Φτάνοντας στο σπίτι, κοίταξε, χωρίς να χαιρετίσει, ερωτηματικά τη μητέρα του. 
«Δεν τηλεφώνησε κανένας, ποιον περιμένεις να τηλεφωνήσει παιδί μου;», ρώτησε με τη σειρά 
της κι εκείνη απορώντας. Δεν της απάντησε, μπήκε στο λουτρό και ξαλάφρωσε τουλάχιστον από 
κατούρημα…  
  
… Έξη μήνες αργότερα, ένα απόγευμα, καθώς έβγαινε από ένα καφενείο στη γειτονιά του, 
είδε μια γειτόνισσα του μαζί με την αγαπημένη του. Αποσβολώθηκε! Μα πως; Ήταν δυνατόν! 
Τα κορίτσια κατηφόρισαν γελώντας, τα γέλια τους έφταναν μέχρι τ’ αφτιά του, όταν συνήρθε κι 
έτρεξε πίσω τους εκείνες είχαν στρίψει στη γωνία. Όταν έφτασε εκεί, κοίταξε δεξιά-αριστερά 
αλλά δεν τις είδε. Έτρεξε, έψαξε στις παρόδους είχαν γίνει άφαντες. Γύρισε στο καφενείο, 
παράγγειλε πάλι ένα καφέ και χάθηκε στις σκέψεις του. «Δεν μπορεί να έκανα λάθος, αυτή ήταν. 
Και πως διάβολο γνωρίζει την…» κι ανάφερε το όνομα της γειτόνισσας του. Την τελευταία 
φράση την είπε φωναχτά κι όσοι τον άκουσαν γύρισαν και τον κοίταξαν παράξενα. Σηκώθηκε κι 
έφυγε λέγοντας μέσα του: «άρχισα να παραμιλάω γαμώτο»…  
 Στο σπίτι του, περίμενε ως τα μεσάνυχτα μήπως τηλεφωνήσει εκείνη αλλά η συσκευή 
έμενε βουβή. Την άλλη μέρα συνάντησε στο καφενείο τον αδερφό της γειτόνισσας του, δεν 



ήσαν φίλοι, εκείνος ήταν μικρότερος του δεν είχε πάει καν στρατιώτης. «Είδα την αδερφή σου 
παρέα με μια κοπέλα, τη Μόνα…εσύ τη γνωρίζεις;». «Πως, βέβαια αφού είναι γειτόνισσα 
μας…Είναι μια  βδομάδα που παντρεύτηκε». «Τι; Παντρεύτηκε, πως πότε;». «Αφού σου είπα 
πριν μια βδομάδα….». Όρμησε σαν τρελός έξω από το καφενείο αφήνοντας κατάπληκτο το 
νεαρό…  
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ΚΟΣΜΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 
 
 
 Ο Κοσμάς Αριστάρχου, μοναδικό παιδί του Κλεόπα και της Μυρσίνης, γεννήθηκε και 
μεγάλωσε, μέχρι τα εννιά του, στην πρωτεύουσα. Οι γονείς του κατάγονταν από τη Μικρά Ασία 
κι ο παππούς του, με το ελληνοπρεπές όνομα Αρίσταρχος, έφερε από εκεί το τουρκοπρεπές 
επίθετο Καλαφάτης. Επαγγελματικό, γιατί ο προπάππος ήταν ναυπηγός. Ο Κλεόπας, λάτρης της 
αρχαίας Ελλάδας άλλαξε το επίθετο σε Αριστάρχου όπως οι αρχαίοι που έφεραν σαν  επίθετο το 
όνομα του πατέρα, Σωκράτης Σοφρωνίσκου, Κίμων Μιλτιάδου και τα λοιπά. 
 Η αλήθεια είναι πως ο μικρός στα πρώτα σχολικά χρόνια, εξαιτίας αυτού του επιθέτου, 
αντιμετώπισε την ειρωνεία των συμμαθητών αλλά όσο προχωρούσαν οι γνώσεις του τόσο 
ένιωθε περήφανος γι’ αυτό. Ευτυχώς δεν του έδωσαν το όνομα του παππού Αρίσταρχου αλλά 
του πατέρα της μητέρας του, το «Αρίσταρχος Αριστάρχου» θα φάνταζε γελοίο.    
 Σαν παιδί έζησε σε μια εύπορη αστική οικογένεια, ο παππούς κι ο πατέρας ήσαν βιοτέχνες, 
είχαν μια μικρή υφαντουργία και η μητέρα καταγόταν  από μια ευκατάστατη οικογένεια 
εμπόρων. Ο μικρός θυμόταν τη γιαγιά του, τη μητέρα της μητέρα του, που ήταν πιανίστα, να του 
παίζει πιάνο, για να τον νανουρίσει. Είχε σπουδάσει στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού έχοντας 
μάλιστα συμμαθητή τον περίφημο Αττίκ. Στα χρόνια του μεσοπολέμου, που ο Αττίκ είχε κάνει 
μια λαμπρή σταδιοδρομία στο εξωτερικό και γυρνώντας στην πατρίδα καθιέρωσε το ελαφρό 
τραγούδι, της ζήτησε να παίζει πιάνο μαζί του στην περίφημη «Μάντρα» του.  Εκείνη    
αρνήθηκε   και   γενικά    μετά  το  γάμο  της  δεν  επεδίωξε  κάποια   μουσική  σταδιοδρομία,  
αρκέστηκε  στην οικογένεια, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει την άσκηση της στο πιάνο και να 
παρακολουθεί τα μουσικά πράγματα στη χώρα.  
 Ο μικρός, θυμόταν τον Αττίκ να έρχεται συχνά, τις Κυριακές, το μεσημέρι συνήθως, να 
τρώει μαζί τους. Λίγο πριν τον  πόλεμο,  είχε  κάνει  μια  καλή  συλλογή  από  τους  δίσκους του 
και τους έπαιζε στο γραμμόφωνο της οικογένειας. Δεν ήταν παρά μόλις οχτώ χρόνων κι όμως 
συγκλονίζονταν από τους ερωτικούς στίχους και τη μουσική αυτού του συνθέτη και σκεφτόταν, 
πως όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει συνθέτης για να υμνεί με τη μουσική και τους στίχους 
την ομορφιά των…γυναικών του. Μάλιστα «των γυναικών του» γιατί ήταν βέβαιος πως δε θα 
ερωτευόταν μόνο μία. 
 Τελικά ο πόλεμος ήρθε! Ο πατέρας του επιστρατεύτηκε,  η βιοτεχνία βομβαρδίστηκε, 
ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά κι ακολούθησαν τραγικά γεγονότα. Στον πρώτο χρόνο της κατοχής, 
από τους Γερμανούς, οι δυο οικογένειες βρέθηκαν σε οικτρή οικονομική κατάσταση. Ο παππούς 
Αρίσταρχος πέθανε, τον ακολούθησε η γιαγιά και μέσα στο χρόνο πέθανε και η γιαγιά η 
πιανίστα, ο παππούς Κοσμάς είχε φύγει λίγο πριν την αρχή του πολέμου. Έμειναν ο Κλεόπας, η 
Μυρσίνη κι ο Κοσμάς, να υποφέρουν από πείνα. Αφού εξάντλησαν όλες τις οικονομίες τους-
κάποιες χρυσές λίρες που είχαν φυλάξει οι γιαγιάδες-αναγκάστηκαν για να επιζήσουν, να 
φύγουν για την επαρχία… 
 
                                                                             *   
 
 Η Έλσα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε μια οικογένεια ευκατάστατων εμπόρων, τελείωσε 
εκεί το γυμνάσιο, της άρεσε όμως η ασχολία με τη μόδα Ήταν αρκετά μορφωμένη και είχε μια 
σημαντική επαγγελματική σταδιοδρομία ως μοδίστρα,  είχε μάλιστα πτυχίο από μια σχολή 
υψηλής ραπτικής του Παρισιού. Είχε στήσει ένα αξιόλογο «ατελιέ»  και είχε γίνει μια από τις 
μοδίστρες της καλής κοινωνίας.  
 Στη γερμανική κατοχή, όλ’ αυτά διαταράχτηκαν αλλά εκείνη δεν έπαψε να ράβει. Είχε 
παντρευτεί στα είκοσι τρία της επίσης με έμπορα και στην αρχή του πολέμου, βρέθηκε με τρεις 
κόρες και τον πρώτο καιρό η οικογένεια υπέφερε. Πούλησαν σχεδόν ότι χρειάστηκε για να 
επιζήσουν στον πρώτο χρόνο της κατοχής εκτός από το σπίτι και τη ραπτομηχανή. Ο άντρας της 
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όμως δεν επέζησε, πέθανε από φυματίωση, στο δεύτερο χρόνο  και η Έλσα δούλεψε σκληρά για 
να φροντίσει την οικογένεια της… 
 
                                                                            *  
  
 Ο Κλεόπας, όρθιος κοίταζε, από το παράθυρο του τρένου τις  κορφές του Ολύμπου, που 
έβλεπε για δεύτερη φορά μέσα σ’ ένα χρόνο, η πρώτη ήταν όταν κατέβαινε προς την 
πρωτεύουσα και είχε δώσει τη στολή του, του ανθυπολοχαγού και είχε ντυθεί με κάτι άθλια 
χωριάτικα ρούχα, για να μην πέσει αιχμάλωτος στα χέρια του εχθρού. Δε σκεφτόταν τους 
Ολύμπιους θεούς και τις Μούσες, όταν το τρένο περνούσε τα Τέμπη αλλά το φίλο και 
υπαξιωματικό στη διμοιρία του στον πόλεμο, το Χρήστο Λαμπρίδη. Του είχε στείλει γράμμα 
στο χωριό του, που ήταν σκαρφαλωμένο μεταξύ του Ολύμπου και των Πιερίων κι εκείνος τον 
κάλεσε να πάει να μείνει μαζί τους, «ώσπου να στρώσουν τα πράγματα». Σπίτι και καλύτερες 
δυνατότητες επιβίωσης υπήρχαν στο χωριό, όπως του έγραψε.  
 Κατέβηκαν στο σταθμό της Κατερίνης κι όταν ρώτησαν πως θα πήγαιναν στο χωριό, πήραν 
την απάντηση πως το πιο συνηθισμένο ήταν «με τα πόδια», δεν  ήταν δα και  μακριά, όπως τους 
έλεγαν, τέσσερις-πέντε ώρες! Αν είχαν λεφτά μπορούσαν να νοικιάσουν μουλάρια.  
 Ο Κλεόπας ρώτησε έμαθε που θα βρει τους αγωγιάτες με τα μουλάρια και νοίκιασε δυο ζώα 
για να μεταφέρουν τις βαλίτσες τους και το παιδί… 
… Έφτασαν στο χωριό του Λαμπρίδη απόγευμα. Ήταν προχωρημένο το φθινόπωρο κι έκανε 
κρύο πάνω στο βουνό. Η οικογένεια του λοχία, τους υποδέχτηκε θερμά κι ο μικρός Κοσμάς, 
καλοντυμένος ζεστά και όμορφα ρούχα, υπολείμματα της αστικής ευμάρειας, έκανε εντύπωση. 
Οι αγωγιάτες ξεφόρτωσαν τα μουλάρια, πήραν την αμοιβή τους και βρίσκοντας νέο αγώγι 
κατηφόρισαν για την πόλη.  
 Ο Λαμπρίδης, τους οδήγησε στον πάνω όροφο ενός πέτρινου καλοχτισμένου σπιτιού, σ’ ένα 
μεγάλο φωτεινό δωμάτιο μ’ ένα χτιστό διπλό κρεβάτι κι ένα ντιβάνι. Στο πέτρινο τζάκι έκαιγε 
μια καλή φωτιά. Τους είπε να ταχτοποιήσουν τα πράγματα τους και να κατεβούν για φαγητό… 
… Ο χειμώνας του σαράντα ένα, είχε περάσει βαρύς. Ακόμα και στα χωριά η ζωή ήταν 
δύσκολη ενώ στις πόλεις η πείνα ξεκλήριζε ολόκληρες οικογένειες. Πουλήθηκαν πολύτιμα 
πράγματα «για ένα κομμάτι ψωμί». Η οικογένεια του Κλεόπα, παρά τη συμπαράσταση των 
φίλων της, για να επιζήσει αναγκάστηκε να ξεπουλήσει κι ο, τι άλλο ακριβό είχε διασωθεί.   
 Μπαίνοντας η άνοιξη, του σαράντα δύο άνοιξαν οι δουλειές στα κτήματα κι ο Κλεόπας 
δούλευε κάνοντας διάφορες αγροτικές δουλειές, ο, τι μπορούσε, ακόμα και ξυλοκόπος    αλλά   
και  στα  καμίνια που παρασκεύαζαν ξυλοκάρβουνο. Η Μυρσίνη, κοντά στις άλλες γυναίκες του  
σπιτιού εκτός από το νοικοκυριό είχε μάθει να κεντάει και ήταν καλή  σ’ αυτό,  τόσο που 
έπαιρνε και παραγγελίες με αντίτιμο διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, κλωστές και υφαντά.  Ο 
μικρός Κοσμάς, ευτυχώς δεν του είχαν κολλήσει κάποιο χαϊδευτικό, δεν προσφερόταν και το 
όνομα, ήταν ευτυχισμένος παίζοντας έξω στη φύση πήγαινε, με τα παιδιά, ακόμα και στη βοσκή 
των ζώων, προβάτων ή αγελάδων…  
 
                                                                       * 

               
 Στη Θεσσαλονίκη η Έλσα, ως μοδίστρα τα πήγαινε καλά μετά τον πρώτο χρόνο της 
κατοχής. Μπορεί πολλές από τις παλιές ευκατάστατες κυρίες να μην είχαν χρήματα για να 
παραγγέλνουν φορέματα υπήρχαν όμως οι συμβίες των νεόπλουτων και των μαυραγοριτών που 
ξόδευαν πολλά για να επιδείξουν τον πλούτο τους. Οι κόρες της, η μεγάλη ήταν έξη χρόνων, η 
δεύτερη τεσσάρων και η μικρή ενός, την κούραζαν αλλά είχε τις μαθήτριες της, κορίτσια που 
πήγαιναν κοντά της να μάθουν την τέχνη, και τη βοηθούσαν και στη φροντίδα των παιδιών… 
 
                                                                            * 
 Πέρασαν τα χρόνια, τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, τελείωσε κι ο εμφύλιος κι ο 
Κοσμάς Αριστάρχου-το επίθετο παράμεινε αρχαιοπρεπές-μεγάλωσε. Είχε κλείσει τα δεκαοχτώ 
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του, όταν κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη, που είχε μεγαλώσει κι αυτή με την εσωτερική 
μετανάστευση. Στην αρχή σκέφτηκε να κατέβει στην Αθήνα, αλλά κανένας δικός του δεν 
υπήρχε εκεί και ούτε κάποια από την παλιά περιουσία. Ο πατέρας του είχε πάρει μέρος στην 
Αντίσταση, μαζί με τον φίλο του τον Λαμπρίδη. Κανένας τους δε ζούσε πια, είχαν σκοτωθεί   
και  οι  δυο  στην  τελευταία  μάχη  στο  Γράμμο.  Ο πατέρας  του,  στον  εμφύλιο   είχε  φτάσει   
στο   βαθμό   του  συνταγματάρχη  κι  ο Λαμπρίδης του υπολοχαγού του Δημοκρατικού 
στρατού. Η μητέρα του, είχε εκτελεστεί λίγο πριν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, 
κατηγορούμενη για κατασκοπεία και εφοδιασμό των  ανταρτών. Είχε μείνει η γυναίκα του 
Λαμπρίδη με τις κόρες της, που του πρότεινε να παντρευτεί τη μεγάλη της κόρη-ήταν 
συνομήλικη με τον Κοσμά-εκείνος, αρνήθηκε ευγενικά αλλά δέχτηκε μ’ ευγνωμοσύνη τις δυο 
χρυσές λίρες που του έδωσε η καλή εκείνη γυναίκα. Δήλωσε πως θα γύριζε στην πρωτεύουσα. 
 Έφυγε από την Κατερίνη, για τη Θεσσαλονίκη μ’ ένα άθλιο λεωφορείο, από αυτά τα 
αυτοσχέδια που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Η πόλη του φάνηκε μεγάλη, από την 
πρωτεύουσα, που σ’ αυτή είχε ζήσει τα πρώτα του χρόνια, είχε αμυδρές αναμνήσεις. Ρώτησε τον 
εισπράκτορα του λεωφορείου, που μπορούσε να βρε ένα φτηνό ξενοδοχείο και καθώς σκέφτηκε, 
πως θα ήταν δύσκολο να βρει κάποιον να του χαλάσει μια λίρα, τον εμπιστεύτηκε, αν και τον 
έβλεπε πρώτη φορά και του το είπε.  Εκείνος πρόθυμα, του έμενε λίγη ώρα μέχρι την επιστροφή, 
τον πήρε μαζί του και πήγαν κάπου εκεί κοντά σ’ ένα χάνι, με μεγάλη αυλή όπου μπαινόβγαιναν 
αλογόκαρα. Γύρω στην αυλή, στον πρώτο όροφο-δεν υπήρχε κι άλλος-ήσαν στη γραμμή άθλια 
δωμάτια όπου έμεναν οι πελάτες. Από κάτω, ήταν ανοιχτά υπόστεγα για τα ζώα και τα κάρα. 
Όλη η ατμόσφαιρα εκεί μύριζε καβαλίνα και σανό. Μπήκαν σ’ ένα κατάλυμα στο ισόγειο που 
έμοιαζε με γραφείο. Ένας  εύσωμος  άντρας, γύρω στα πενήντα, υποδέχτηκε με χαμόγελο τον 
εισπράκτορα, δίνοντας του το χέρι και ρωτώντας τον για διάφορους φίλους και γνωστούς στην 
Κατερίνη. 
---- Θωμά, σε παρακαλώ φρόντισε το παιδί. Έσκυψε και κάτι του είπε σιγά. Ο Κοσμάς 
θορυβήθηκε κάπως, βλέποντας αυτό το συνωμοτικό ύφος των δυο αντρών. Ο εισπράκτορας 
γύρισε προς το μέρος του, τον αποχαιρέτησε δίνοντας του το χέρι και είπε: 
---- Λοιπόν, γεια σου λεβέντη, εγώ πρέπει να φύγω, να έχεις εμπιστοσύνη στο Θωμά, είναι 
καλός άνθρωπος. 
 Ο νεαρός, τον ευχαρίστησε συγκρατημένα, κάτι δεν του άρεσε αλλά τι να κάνει δεν είχε 
άλλη επιλογή παρά να είναι προσεχτικός. 
---- Δωσ’  μου την ταυτότητα σου… 
---- Την ταυτότητα μου; ρώτησε ανήσυχο ο νέος. 
---- Ναι πρέπει να γράψω τα στοιχεία σου στο βιβλίο μου. 
---- Μάλιστα… 
 Την έβγαλε από τη μέσα τσέπη του σακακιού του και του την έδωσε. Όταν τελείωσε η 
διαδικασία, ο Θωμάς πήγε έκλεισε τη θύρα και πλησιάζοντας τον, του είπε χαμηλόφωνα: 
---- Ο αδερφός μου, έκανε μαζί με τον πατέρα σου στο αντάρτικο, τώρα είναι φυλακή, τον 
καταδίκασαν δέκα χρόνια, τουλάχιστον είναι ζωντανός. Ο Μήτσος, ο εισπράκτορας, σε γνώρισε 
αν και είχε καιρό να σε δει, είχε πάει στο χωριό που έμενες, έχει συγγενείς εκεί.. Λοιπόν, μη 
φοβάσαι τίποτα να μου έχεις εμπιστοσύνη. Βέβαια εδώ τα δωμάτια δεν είναι της προκοπής αλλά 
θα κάνεις υπομονή. Αδειάζει εδώ πλάι ένα, θα μένεις σ’ αυτό για να είσαι κοντά μου… 
 
                                                                             *  
  
 Η  Έλσα,  καθόταν-για την ακρίβεια ήταν μισοξαπλωμένη-στον καναπέ του μοδιστράδικου 
που είχε αδειάσει από τα κορίτσια που δούλευαν μαζί της, μια και η ώρα ήταν περασμένη. 
Καθόταν εκεί στα σκοτεινά, μόνο το φως από τα φανάρια του δρόμου φώτιζε αμυδρά και 
σκεφτόταν τη ζωή της. Μια βδομάδα πριν είχε κλείσει τα τριάντα εφτά της χρόνια. Οι κόρες   
της   μεγάλωσαν,  η   μεγάλη   είχε  κλείσει   κιόλας   τα  δεκατέσσερα, πήγαινε στο γυμνάσιο, η 
δεύτερη τα δώδεκα και είχε μπει κι αυτή στο γυμνάσιο και η τρίτη είχε πιάσει τα εννέα. Το 
φθινόπωρο, είχε μπει κι αυτό και οι άνθρωποι ετοιμάζονταν για το χειμώνα. Το σπίτι της Έλσας, 
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ιδιόκτητο, ήταν ένα μεγάλο διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία προπολεμική, γερό χτίσμα, είχε 
τρία υπνοδωμάτια, μεγάλο σαλόνι και άνετους βοηθητικούς χώρους. Το εργαστήρι της, συνήθως 
το αποκαλούσαν «ατελιέ», ήταν στο πλαϊνό διαμέρισμα, αυτό το νοίκιαζε. Οι γονείς της είχαν 
πεθάνει, η μητέρα  μετά τον πατέρα, εδώ και τρία χρόνια κι εκείνη τα είχε καταφέρει καλά με τη 
δουλειά της και όσο η ήρεμη ζωή εδραιωνόταν όλα πήγαιναν καλύτερα. Μόνο η ερωτική της 
ζωή δεν περπατούσε και ήταν όμορφη γυναίκα. «Μα εσύ φταις», της έλεγαν οι φίλες της, «δε 
γυρίζεις να δεις άντρα, μόνο δουλειά». «Και που γύρισα να δω τι κέρδισα; Κανένας δεν ήταν της 
προκοπής, μου’ χει μείνει ο καημός του  άντρα μου εκείνος ήταν σπουδαίος».  
 Τα σκεφτόταν τώρα όλ’ αυτά, εδώ στον καναπέ και είχε χαθεί μια στο παρελθόν και μια στο 
παρόν. Το παρόν τη συνέφερε, σηκώθηκε στάθηκε όρθια τέντωσε σε ανάταση τα χέρια κι 
αναστέναξε. Απόψε ένιωθε έντονα θηλυκό, κατέβασε τα χέρια προς το στήθος και χούφτωσε τα 
βυζιά της με δύναμη, ένιωσε έναν ελαφρό ηδονικό σπασμό στο αιδοίο της… 
 
… Ο Κοσμάς,  σκούπισε  τα  χέρια  μ’ ένα  στουπί  και  καλού κακού τα πέρασε και πάνω από 
το παντελόνι της φόρμας του, που είχε  πιάσει, μια  αδιάβροχη,  γλίτσα  από  τη  συσσώρευση 
βρομιάς. Έβαλε το χέρι στην τσέπη κι έβγαλε ένα μικρό πακέτο τσιγάρα, προσπαθούσε, 
αγοράζοντας  μικρό,   να  ελέγχει  το κάπνισμα γιατί ήταν ένα σημαντικό έξοδο για το 
πορτοφόλι του, τρόπος του λέγειν γιατί τέτοιο πράγμα δεν είχε αποχτήσει ακόμα. Άναψε 
τσιγάρο και περπάτησε πέρα-δώθε για να ξεμουδιάσει, είχε πιαστεί σκυμμένος αρκετή ώρα κάτω 
από ένα νεροχύτη. Είχε περάσει κιόλας χρόνος που είχε φτάσει στην πόλη και με τη βοήθεια του 
Θωμά, είχε βολευτεί στο εργαστήρι ενός υδραυλικού, σε μια περιοχή στο κέντρο της πόλης προς 
την παραλία, όπου έμεναν ευκατάστατοι άνθρωποι.  
  Ήταν όμορφο παλικάρι και οι νεαρές υπηρέτριες των σπιτιών που πήγαινε για κάποια 
επισκευή, αλλά και καλοδιατηρημένες κυρίες του ρίχνονταν αλλά εκείνος παρ’ όλο που 
«πεινούσε» ερωτικά και μάλιστα πολύ, αντιστεκόταν για την ακρίβεια τον εμπόδιζαν οι ηθικοί 
φραγμοί που του είχαν επιβληθεί από την οικογένεια του. Ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της 
κατοχής η μητέρα του, του θύμιζε με τις διηγήσεις της, την αστική καταγωγή του αν κι εκείνη 
αγωνιζόταν τότε όχι μόνο για την απελευθέρωση της χώρας αλλά και για έναν καινούργιο κόσμο 
όχι πια αστικό. Είχε διαμορφώσει κάποιους κανόνες εντιμότητας όπως τους είχε εισπράξει από 
τη συμπεριφορά του πατέρα του γι’ αυτό και ενώ ένιωθε μεγάλη ερωτική έλξη είχε σεβαστεί τα 
κορίτσια της οικογένειας, που κοντά της έμενε, όλα τα περασμένα χρόνια. 
 Όταν τελείωσε το τσιγάρο ξανάπιασε το κλειδί και έσφιξε καλά ένα παξιμάδι. Δοκίμασε τις 
βρύσες αν υπήρχε κάποια διαρροή. Όλα ήσαν εντάξει άρα μπορούσε να φύγει, ρώτησε να μάθει 
την ώρα από τη νεαρή μαθήτρια του σπιτιού, δε θα είχε κλείσει τα δεκατέσσερα, που 
στριφογύριζε γύρω του, λέγοντας διάφορες χαριτωμένες ανοησίες για να του προκαλέσει την 
προσοχή.  Εκείνη  κοίταξε το κομψό ρολογάκι  στον καρπό του χεριού της και αντί να του πει 
την ώρα, του είπε κοιτάζοντας τον ναζιάρικα και πονηρά: 
---- Μπα, γιατί βιάζεσαι τόσο, έχεις κάνα ραντεβουδάκι;  
---- Ναι κούκλα μου, έχω ένα ραντεβουδάκι να πάω να σιάξω μια άλλη βρύση, εδώ παρακάτω 
γι’ αυτό σε παρακαλώ πέσμου την ώρα. 
 Του είπε την ώρα αλλά τον ακολούθησε στο διάδρομο, καθώς εκείνος έφευγε φορτωμένος 
τη βαριά τσάντα με τα εργαλεία και του τράβηξε το μανίκι. Στάθηκε γύρισε και την κοίταξε 
ερωτηματικά. 
---- Κοίτα, θα σε περιμένω εδώ πιο κάτω στο παρκάκι από τις έξη ως τις εννέα, δεν μπορώ να 
μείνω πιο αργά έξω, έτσι; 
---- Δεν είσαι μικρή για ραντεβουδάκια; 
---- Μικρό είναι το μάτι σου, έλα εσύ και θα σου δείξω αν είμαι μικρή, είπε σιγά κι 
εξαφανίστηκε. 
 Ο Κοσμάς χαμογέλασε αλλά μέσα του, έμεινε κατάπληκτος με το θράσος της νεαρής… 
 Η μικρή, ήταν αναπτυγμένη και όμορφη και η προθυμία της, από τη μια, του ήταν ελκυστική 
κι από την άλλη τον απωθούσε. Όταν τελείωσε τη δουλειά στο άλλο σπίτι, ήταν η ώρα εφτά. Τη 
θυμήθηκε. «Λες να το έλεγε σοβαρά;» σκέφτηκε. Προχώρησε προς το παρκάκι αλλά πέρασε από 
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μακριά προσπαθώντας να δει αν τον περιμένει. Και την είδε! Ήταν ντυμένη μεγαλίστικα και 
πολύ κομψά. Πηγαινοερχόταν κι έδειχνε εκνευρισμένη. Στάθηκε για λίγο και την παρατηρούσε 
κουνώντας το κεφάλι με αποδοκιμασία. Δεν ήξερε τι  να κάνει, δεν του άρεσε να την προσβάλει  
αλλά πως όμως θα πήγαινε με το χάλι που είχε; Ήταν βρόμικος, φορτωμένος την τσάντα με τα 
εργαλεία. Είναι βέβαιο πως εκείνη, όταν του έκλεινε ραντεβού, θα τον ήθελε εκεί 
καθαροπλυμένο, ντυμένο με κοστούμι. Για το δεύτερο όσο κι αν το ήθελε δεν μπορούσε γιατί 
δεν είχε κοστούμι.  
 Τελικά αποφάσισε να μην πάει. Προχώρησε, προσπέρασε το παρκάκι κι έφυγε για το 
εργαστήρι. Όταν έφτασε, πέταξε την τσάντα, νευριασμένος, σε μια γωνιά του υπογείου και 
κάθισε σ’ ένα σιδερένιο στρίποδο σκεφτικός. «Το πουτανάκι, με ξεσήκωσε, δεν ξέρω τι να κάνω 
μ’ αυτόν τον κόσμο. Δεκατεσσάρω χρονώ κορίτσι να είναι τόσο ξετσίπωτο…».  
 
                                                                            * 
 
 Η Έλσα, το ίδιο βράδι αφού πέρασε στο διαμέρισμα της βρήκε τα παιδιά στην τραπεζαρία να 
τρώνε κιόλας. 
---- Μαμά δε φταίω εγώ, τα παιδιά πεινούσαν, σε φώναξα τρεις φορές κι εσύ όλο έρχομαι, 
έρχομαι…, είπε κάπως μουδιασμένα η μεγάλη της κόρη. 
---- Δεν πειράζει αγάπη μου, έτσι κι αλλιώς δεν πεινάω δε θα φάω, συνεχίστε εσείς, έχω 
κεφαλόπονο πάω να ξαπλώσω...  
 Μπήκε στο υπνοδωμάτιο, ξεντύθηκε κι έπεσε στο κρεβάτι. Σε λίγο βρέθηκε σε μια 
κατάσταση λήθαργου. Αναρωτήθηκε αν είχε κοιμηθεί καθόλου, όταν ανακάθισε αλαφιασμένη. 
Πρέπει να είχε κοιμηθεί όμως, έστω και για λίγο γιατί θυμήθηκε πως ονειρεύτηκε. Άναψε το 
λαμπατέρ και στο φως του, κοίταξε την ώρα. Δεν είχε περάσει ούτε μισή ώρα από τη στιγμή που 
είχε ξαπλώσει. Το όνειρο, ναι ήταν ένα όνειρο ερωτικό. Πλάι της, λέει είχε ξαπλώσει ένας 
γεροδεμένος κι όμορφος νεαρός και της έκανε έρωτα με βίαιο πάθος. Ήταν πολύ  ζωντανό  έτσι  
που  νόμισε κάποια  στιγμή,  πως  πόνεσε τόσο από τη δυείσδυση του, όσο δεν είχε πονέσει ούτε 
την πρώτη φορά που έκανε έρωτα. Έβαλε το χέρι ανάμεσα στα σκέλη της. Η κυλότα της ήταν 
υγρή…  
 Σηκώθηκε εντελώς και ταραγμένη πήγε στο λουτρό, έβγαλε το εσώρουχο και το πέταξε στο 
καλάθι με τ’ άπλυτα. Ύστερα κάθισε στο «μπιντέ», λίγα σπίτια είχαν τότε τέτοιου είδους 
ανέσεις και αφού έριξε άφθονο κρύο νερό στα σκέλη  της ένιωσε κάποια ανακούφιση. Μετά από 
ένα στεναγμό, απροσδιόριστης αιτίας, ξαφνικά αναλύθηκε σε λυγμούς κι έκλαψε καθισμένη στο 
«μπιντέ» με το κορμί της ν’ αναταράζεται από ένα  βουβό κλάμα.  
 Όταν ηρέμησε σηκώθηκε, σκουπίστηκε με μια πετσέτα κι έφυγε για το υπνοδωμάτιο όπου 
πήγε και στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη του «μπουντουάρ». Έβγαλε και πέταξε το νυχτικό 
και περιεργάστηκε το γυμνό κορμί της. Το βρήκε ικανοποιητικό, κρατιόταν καλά ακόμα αν και 
η καθιστική, λόγω της δουλειάς ζωή, της είχε προσθέσει μερικά κιλά. «Γιατί πρέπει να 
μαραζώνει έτσι αυτό το κορμί; Δεν είναι άδικο;», σκέφτηκε κι έπιασε καθαρά εσώρουχα, τα 
φόρεσε μπροστά στον καθρέφτη φόρεσε ένα όμορφο φόρεμα από τα τελευταία που είχε ράψει 
για τον εαυτό της και δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα μ’ αυτό. Στάθηκε πάλι μπροστά στον 
καθρέφτη έκανε ένα γρήγορο απλό «μακιγιάζ» και μπήκε στην τραπεζαρία. Τα κορίτσια μόλις 
είχαν τελειώσει το φαγητό και μετάφερναν τα πιάτα τους στο νεροχύτη. Γύρισαν και την 
κοίταξαν με θαυμασμό και της μικρής,  παρά λίγο να της φύγει από τα χέρια μια καράφα με 
νερό, αντικρίζοντας τη μητέρα της. Τη συγκράτησε αλλά όχι κι ένα θαυμαστικό επιφώνημα: 
---- Μαμά μου, τι όμορφη που είσαι!  
---- Σ’ ευχαριστώ μωρό μου…Λοιπόν κορούλες μου, θα βγω έξω. Να κοιμηθείτε νωρίς γιατί 
αύριο το πρωί υπάρχει το σχολείο, είπε και αποχώρησε με λικνιστικό βήμα λες κι έκανε επίδειξη 
της γοητείας της στα παιδιά της που τα σχόλια τους, όταν εκείνη έφυγε, ήσαν ποικίλα… 
 
                                                                             * 
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… Ο Κοσμάς, γυμνός σχεδόν, χώθηκε κάτω από τη βρύση στο υπόγειο του μαγαζιού τρίβοντας 
με μανία, να βγάλει τις μουντζούρες από τους βραχίονες και το πρόσωπο, ότι θα φαινόταν όταν 
θα κυκλοφορούσε. Δεν είχε κοστούμι αλλά ένα καθαρό παντελόνι, ένα πουκάμισο κι ένα 
σακάκι, το είχε. Άλλαξε κι εσώρουχα αν και το έκανε με φειδώ και γιατί δεν τα είχε πολλά αλλά 
και το πλύσιμο και το στέγνωμα τους, ήταν δύσκολο. Είχε τεντώσει ένα σύρμα στο υπόγειο, για 
απλώστρα και η ιματιοθήκη του ήταν ένα μεγάλο χαρτοκιβώτιο διαμορφωμένο έτσι που να 
βολεύει τα λίγα του πράγματα πλάι σ’ ένα μεταλλικό ντιβάνι, δικής του κατασκευής, σε μια 
γωνιά πίσω από σωλήνες και σχάρες υπονόμων. Μια μυρουδιά μετάλλων και μίνιου, 
ανακατωμένη με τις οσμές μαγειρεμένων φαγητών έμπαινε από το χαμηλό σιδερόφραχτο 
παράθυρο που έβλεπε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας. Δεν ήταν και από τα πιο 
ευχάριστα, αυτής της παραμονής του εδώ στο υπόγειο, που ευτυχώς, στο πίσω μέρος ήταν 
ημιυπόγειο και υπήρχε αυτό το παράθυρο να ρίχνει λίγο φως.  
 Αφού ετοιμάστηκε, ανέβηκε την εσωτερική στριφογυριστή κλίμακα που έβγαζε σε μια 
γωνιά του μαγαζιού. Το μαγαζί περιείχε ο, τι κι ένα συνηθισμένο εργαστήρι υδραυλικού. Η 
πρόσοψη, ήταν γυαλόφραχτη και τα στόρια του, από αυλακωτή λαμαρίνα, ήσαν ήδη 
μισοκατεβασμένα κι έτσι τα άφησε φεύγοντας. 
 Κατηφόρισε προς το παρκάκι. Θυμήθηκε τη μικρή, του κολλούσε άγρια, ήταν η δεύτερη 
φορά που είχε πάει, για δουλειά, στο σπίτι της. Είχε ακούσει επίσης διάφορα για τη μητέρα της, 
πως ήταν μια πολύ ζωηρή κυρία, πάντως εκείνου δεν του είχε δείξει κάτι, ούτε καν συμπάθεια. 
Του φέρθηκε τυπικά και αυστηρά. Έκανε το γύρω του πάρκου καπνίζοντας ένα τσιγαράκι.  
«Είσαι  βλάκας,  άργησες,  αν  έκανες  λίγο  πιο γρήγορα μπορεί να την έβλεπες τώρα να σε 
περιμένει», σκέφτηκε. Πεινούσε κι έπρεπε να περάσει από το μικρό εστιατόριο του κυρ-Παύλου 
αν ήθελε να προλάβει το βραδινό του, ήταν ανοιχτό, το πολύ, μέχρι τις δέκα. Τον ξεχρέωνε κάθε 
Σάββατο που πληρωνόταν… 
  
                                                                            * 
 
 Η Έλσα, περπατώντας, άσκοπα, έφτασε στα καταστήματα του κέντρου. Η αγορά έκλεινε 
αλλά οι βιτρίνες στα μαγαζιά  ήσαν φωτισμένες κι έτσι είχε την ευκαιρία να πάρει μια ιδέα για 
το τι κυκλοφορούσε, από κουζινικά μέχρι φορέματα. Καθώς έσκυψε μπροστά σε μια προθήκη 
για να παρατηρήσει καλύτερα ένα μεταξωτό φόρεμα, ένιωσε πίσω της ένα χέρι να της χαϊδεύει 
τους γλουτούς. Τινάχτηκε, γύρισε απότομα και είδε ένα ανθρωπάκι, που βλέποντάς την 
εξαγριωμένη το έβαλε στα πόδια. Οι διαβάτες, ήσαν λίγοι και μάλλον κανένας δεν πήρε είδηση 
γι’ αυτό που της είχε συμβεί. Είχε ακούσει γι’ αυτούς τους τύπους αλλά τολμούν κάτι τέτοιο σε 
πολυκοσμία, στο λεωφορείο και στον κινηματογράφο και όχι στο δρόμο… 
 Στάθηκε για λίγο αμήχανη και πήρε το δρόμο πίσω για το σπίτι. Ξαναθυμήθηκε το 
χούφτωμα του άντρα κι ένιωσε κάτι παράξενο. Είχαν περάσει τουλάχιστον δυο χρόνια από την 
τελευταία φορά που είχε κάνει έρωτα. Ερεθίστηκε, ήταν και όλο αυτό το σημερινό 
ξεσήκωμα…Προχώρησε  βιαστικά και μπήκε σ’ ένα πεζοδρόμιο του μεγάλου δρόμου όπου το 
πλήθος ήταν αρκετό. Στη βιασύνη της, σχεδόν έπεσε πάνω σ’ ένα νεαρό. Σταμάτησε, του ζήτησε 
συγγνώμη, εκείνος έδειξε κατανόηση χαμογελώντας, «είναι όμορφο το παλιόπαιδο», σκέφτηκε 
εκείνη κι ένιωσε ένα ρίγος. Ξεκίνησε αλλά σε τρία βήματα   γύρισε   να   κοιτάξει   πίσω.   Τον   
είδε   ακίνητο   να χαμογελάει. Ταραγμένη ξεκίνησε πάλι και σ’ όλη τη  διαδρομή, αλλά ακόμα 
κι όταν ανέβαινε την κλίμακα του σπιτιού της, έμενε στο δεύτερο όροφο, εξακολουθούσε να 
σκέφτεται το νεαρό άντρα. Γιατί ήταν άντρας, γεροδεμένος. Οι επόμενες σκέψεις της ήσαν τόσο 
τολμηρές που σταμάτησε να σκέφτεται…  
 
                                                                             *  
 
 Ο Κοσμάς, προχώρησε αργά νωχελικά, όταν η ωραία εκείνη κυρία, που είχε χωθεί 
αναπάντεχα στην αγκαλιά του χάθηκε στο πλήθος. «Τι υπέροχο άρωμα που φορούσε και τι 
όμορφη που ήταν, τι φινέτσα που είχε-θυμήθηκε τη λέξη αυτή  από τα μικράτα του την είχε 
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ακούσει να λέγεται στον κύκλο της οικογένειας του-πότε άραγε θα σφίξω ένα τέτοιο πλάσμα 
στην αγκαλιά μου, όχι από λάθος αλλά έτσι από επιθυμία του…Το μόνο γυναικείο άρωμα που 
έχω μυρίσει είναι αυτό το φτηνό ανακατωμένο με ιδρώτα, των υπηρετριών που μου κολλάνε κι 
αυτό το φτηνό πατσουλί από τις πουτάνες».  
 Ο Κοσμάς δεν είχε πάει ποτέ με πόρνη, το θεωρούσε υποτιμητικό. Ο κόσμος του 
υπόκοσμου τον απωθούσε αλλά μερικές φορές το αφεντικό του, ο μαστρο-Γιώργης τον είχε 
στείλει, για κάποιες επισκευές, σ’ ένα ξενοδοχείο φίλου του, το «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝ» που παρά το έντιμο όνομα του, νοικιάζονταν με την ώρα από πόρνες του 
πεζοδρομίου. Ήταν απέναντι, λίγο πιο πάνω, από το χάνι του Θωμά. Μια ολόκληρη συνοικία με 
χαμόσπιτα, που στα χρόνια του εμφύλιου, είχαν μεταβληθεί σε πορνεία.  
 Τις φορές που πήγε εκεί είχε πιένες με τις πόρνες. Δεν τον άφηναν σε ησυχία, είτε ήταν 
σκυμμένος διορθώνοντας κάποιο σωλήνα, είτε ανεβασμένος σε σκάλα, όσες περνούσαν κοντά 
του, τον χούφτωναν όπου εύρισκαν χρησιμοποιώντας, η αλήθεια είναι, με τρυφερότητα, χυδαίες 
εκφράσεις.  
 Αναγκάστηκε να παραπονεθεί στον ιδιοκτήτη τον κυρ-Ανέστη, έναν εξηντάρη Πόντιο που 
πήρε σχετικά μέτρα. Μετά από αυτό, μια σαραντάρα πόρνη είπε του νεαρού: «Εσύ πιτσιρικά, 
φαίνεται πως γαμάς πλούσιες κυράδες στα σπίτια που πας για δουλειά, γι’ αυτό δε μας 
γουστάρεις, γιατί δε φαντάζουμε να είσαι λουμπίνα;»… 
 Στο υπόγειο, έφτασε εκεί κατά τις έντεκα κι έπεσε για ύπνο. Πριν αποκοιμηθεί, θυμήθηκε 
τη βιαστική κυρία και για λίγο η σκέψη του πλανήθηκε σε ρομαντικές ατραπούς αν και η ηλικία 
της, φρενάρισε κάπως τα όνειρα του. Θυμήθηκε αυτό που του είπε η πόρνη και ταράχτηκε, η 
ηθική του δεν μπορούσε ακόμα να δεχτεί μια τέτοια εξέλιξη… 
 Θα είχαν περάσει δεκαριά μέρες, όταν ο μαστρο-Γιώργης τον έστειλε σ’ ένα διαμέρισμα, 
σε μια πολυκατοικία δυο τετράγωνα παρακάτω από το εργαστήρι. Ανέβηκε στο δεύτερο όροφο 
και πίεσε το κουδούνι στο πρώτο διαμέρισμα όπως του είχε πει το αφεντικό. Η εξώθυρα άνοιξε 
και φάνηκε ένα ψηλό όμορφο κορίτσι, που τον ρώτησε, με τα μάτια τι ήθελε κι εκείνος ρώτησε 
αν η κυρία  Έλσα ήταν στο σπίτι. 
---- Την κυρία Έλσα, θα τη βρείτε στο διπλανό διαμέρισμα, αλλά εσείς…είστε ο υδραυλικός; 
---- Ναι, έχετε κάποιο πρόβλημα στο μπάνιο; 
---- Μάλιστα, περάστε… 
 Το κορίτσι αντί να τον ακολουθήσει, άφησε ανοιχτή τη θύρα και προχώρησε στο διπλανό 
διαμέρισμα πάτησε το κουδούνι κι όταν άνοιξε η εξώθυρα φώναξε: 
---- Μαμά, ήρθε ο υδραυλικός… 
 Ο Κοσμάς, είχε περάσει στο σαλόνι και περίμενε  όρθιος, όλα εκεί ήσαν τόσο καθαρά, που 
δεν τόλμησε ν’ αφήσει κάτω ούτε τη λιγδιασμένη τσάντα με τα εργαλεία. 
 Ακολουθούμενη από το κορίτσι εμφανίστηκε, βιαστική, η κυρία Έλσα που όταν την 
αντίκρισε έμεινε να την κοιτάει έκπληκτος, γιατί ήταν η βιαστική, ωραία, κυρία που είχε 
συναντήσει, στην αγορά, εκείνο το βράδι.  
 Εκείνη, τον καλημέρισε χαμογελώντας του και τον κάλεσε να την ακολουθήσει στο 
λουτρό. «Δε με αναγνώρισε», σκέφτηκε ο Κοσμάς και πήγε πίσω της παρακολουθώντας το 
γρήγορο αλλά λικνιστικό βάδισμα της. 
---- Εδώ είναι το πρόβλημα, του είπε δείχνοντας του ένα σημείο πίσω από το «μπιντέ» απ’ 
όπου έβγαιναν νερά.  
 Ο Κοσμάς άφησε κάτω την τσάντα και σκύβοντας να εξετάσει τη βλάβη, η μύτη του 
βρέθηκε τόσο κοντά, όχι μόνο στη λεκάνη του «μπιντέ» αλλά και στης κυρίας, που τα 
ρουθούνια του γέμισαν με το άρωμα της. Όταν ανασηκώθηκε αφού εξέτασε περνώντας το χέρι 
στο σημείο εκείνο που υπήρχε η διαρροή, εκείνη τον ρώτησε αν μπορούσε να διορθωθεί. 
----  Φυσικά κυρία, θα χρειαστεί μόνο να σπάσω μερικά πλακάκια τα οποία θ’ αντικαταστήσω, 
ευτυχώς είναι άσπρα και βρίσκονται εύκολα από αυτά. 
---- Μπράβο, λοιπόν εγώ γυρίζω στη δουλειά μου, θα είναι έτοιμο ως το μεσημέρι;  
---- Η επιδιόρθωση θα είναι αλλά τα πλακάκια μπορεί να περάσω αύριο να τα τοποθετήσω… 
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---- Όπως νομίζετε κύριε…, είπε και τον κοίταξε για λίγο επίμονα σα να τον έβλεπε πρώτη 
φορά κι ύστερα έφυγε.  
 Ο Κοσμάς ένιωσε απογοήτευση. Ήταν βέβαιος πως δεν τον είχε αναγνωρίσει. Και γιατί να 
το κάνει; Αυτή μια τόσο ωραία κι ευκατάστατη κυρία, ακόμα και το λουτρό της ήταν 
πολυτελέστατο, τι κοινό μπορούσε να έχει μαζί του;… 
 Η Έλσα καθώς έμπαινε στο «ατελιέ» της, χτύπησε με την παλάμη της το μέτωπο. «Αυτός 
είναι…ο νεαρός που έπεσα πάνω του εκείνο το βράδι…Θα τρελαθώ! Όλον αυτόν τον καιρό τον 
σκεφτόμουν και νάτος στο σπίτι μου. Δεν πέρασε βέβαια από το μυαλό μου πως θα ήταν ένας 
υδραυλικός…Τι θα κάνω τώρα; Άραγε θα με θυμήθηκε εκείνος;», προχώρησε προσπαθώντας να 
τον διώξει από τη σκέψη για ν’ αφοσιωθεί στη δουλειά της. Όλο το πρωινό ήταν εκνευρισμένη 
και κακόκεφη σε σημείο που το πρόσεξαν και οι μαθήτριες της μια και ξεσπούσε συχνά πάνω 
τους.  
 Το μεσημέρι, γύρισε νωρίτερα στο διαμέρισμα της, με την ελπίδα, πως θα τον προλάβαινε 
εκεί σκυμμένο στο λουτρό της. Αν την είχε αναγνωρίσει κι εκείνος και της το θύμιζε, τι θα του 
έλεγε; Να του το επιβεβαίωνε ή να παραστήσει την ανήξερη; Ήδη χωρίς να το θέλει το είχε 
κάνει… 
 Όταν μπήκε στο σπίτι, τα κορίτσια είχαν ετοιμάσει ήδη το τραπέζι και κάθισε για φαγητό 
αν και το μυαλό της ήταν στο λουτρό. Καθώς έκοβε ένα κομμάτι από το κοκκινιστό μοσχαράκι 
που είχε μαγειρέψει η ίδια-όπως έκανε κάθε βράδι-ρώτησε τάχα αδιάφορα αν ο υδραυλικός είχε 
τελειώσει. 
---- Ναι, δεν τρέχουν πια νερά αλλά για τα πλακάκια θα έρθει αύριο το απόγευμα, είπε η 
μεγάλη της κόρη. 
---- Όταν τελειώσει, να με φωνάξετε για να τον πληρώσω, είπε κι έσκυψε στο φαγητό της.  
 
                                                                             * 
 
 Την ίδια ώρα ο Κοσμάς είχε φάει, στου κυρ-Παύλου πατάτες γιαχνί κι έτρωγε, 
συμπλήρωμα, ολίγα μακαρόνια. Απέναντι  του  είχε ένα συνομήλικο του,  που δούλευε κοντά σ’ 
ένα  βαφέα.  Δεν  ήσαν  φίλοι  αλλά  συναντιόνταν  συχνά  στις οικοδομές που δούλευαν. 
Τρώγοντας σχολίαζαν τα γεγονότα της μέρας, όχι σημαντικά πράγματα, γιατί ο νεαρός βαφέας 
ενδιαφερόταν περισσότερο για κουτσομπολιά κι ο νους του ήταν συνεχώς στα κορίτσια, μάλιστα 
όπως ομολόγησε στον Κοσμά επιδιδόταν στο προσφιλές, εκείνον τον καιρό της ερωτικής πείνας, 
«κολλητήρι».  
---- Καλά, είναι δυνατόν να δέχεται μια γυναίκα να κολλάς πίσω της και μάλιστα να της 
λερώνεις και το φόρεμα; του έλεγε. 
---- Ουου, οι περισσότερες τα θέλουν κι αν τρως και καμιά σφαλιάρα ή τσαντιά, δεν πειράζει, 
εσύ έχεις κάνει τη δουλειά σου, ξεχαρμάνιασες… 
  Πράγμα ακατανόητο στον Κοσμά κάτι τέτοιο αλλά και αδύνατο να το κάνει, γιατί ποτέ δε 
θα ερεθιζόταν δημόσια με τέτοιο χυδαίο, όπως πίστευε, τρόπο… 
 
… Περνούσε ταχτικά από το χάνι για να δει τον Θωμά. Τότε μάλιστα, που πήγαινε για 
επισκευές στον «ΠΑΡΘΕΝΏΝΑ»,τον έβλεπε πιο συχνά. Ο αδερφός του Θωμά, εξακολουθούσε 
να είναι στη φυλακή, ο εμφύλιος συνεχιζόταν μ’ άλλα μέσα, τα στρατοδικεία ακόμα 
λειτουργούσαν και οι εκτοπίσεις ήσαν συχνές. Την τελευταία φορά που επισκέφτηκε το φίλο του 
εκείνος του είπε: 
---- Αυτός ο φουκαράς που πουλάει τσιγάρα έξω από το χάνι, πλάι στην είσοδο, δεν είναι τόσο 
φουκαράς. Έμαθα πως είναι χαφιές της Ασφάλειας γι’ αυτό, λίγο καιρό μην έρχεσαι μη ψάξουν 
ποιος είσαι και μας συνδέσουν και βρούμε κάνα μπελά.  Έτσι, είχε περάσει καιρός που δεν 
πέρασε από το χάνι, μια φορά τηλεφώνησε στο Θωμά, που του είπε πως ο χαφιές 
εξακολουθούσε να βρίσκεται στο πόστο του.  
 Μετά   το   φαγητό   ο   Κοσμάς    πήγε   στο   εργαστήρι φορτώθηκε την  τσάντα  και μαζί 
με το μαστρο-Γιώργη  πήγαν σε μια νεόδμητη οικοδομή για κάποια τελειώματα. 
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  Το βράδι, μετά το εστιατόριο, γύρισε στο…διαμέρισμα του όπως το αποκαλούσε. Καθώς 
ξάπλωσε στο σιδερένιο του κρεβάτι, σκεπασμένος με μια μάλλινη μπατανία, έκανε κρύο στο 
υπόγειο, σκεφτόταν πως έπρεπε να ζητήσει κάποια αύξηση για να μπορεί να πληρώνει ενοίκιο 
σε κάποιο σπίτι της προκοπής. Από τα πρώτα που του είπε ο Θωμάς, όταν τον έφερε να 
δουλέψει στο μαστρο-Γιώργη ήταν πως ο υδραυλικός ήταν «σφιχτός». 
---- Καλός άνθρωπος αλλά πολύ τσιγκούνης αδερφέ μου βγάζει κι από τη μύγα ξίγκι, που λέει 
ο λόγος.  
 Πραγματικά έτσι ήταν, ευτυχώς που ότι συμφωνούσε το κρατούσε με ευλάβεια. Με τον 
Κοσμά όμως ήταν άδικος γιατί εδώ και μήνες ο νεαρός, μια κι έμενε, μέσα στο μαγαζί κι αυτό το 
ήξεραν οι πελάτες, τον καλούσαν για κάποια δουλειά και τις ώρες που ήσαν κλειστά. Για την 
αμοιβή, ο νέος τους παράπεμπε στο αφεντικό αλλά ο μαστρο-Γιώργης, παρ’ όλο που είχε 
εισπράξει σημαντικά ποσά από την έκτακτη δουλειά του υπαλλήλου του, δεν του είχε δώσει 
πότε δραχμή… 
 
                                                                            *  
 
 Στο «ατελιέ» της Έλσας, υπήρχε οργασμός δουλειάς αλλά κι εκνευρισμός. Τα κορίτσια 
που δούλευαν εκεί, ήσαν τρία, η μια μάλιστα ήταν η βοηθός και σε λίγο καιρό έπαιρνε το 
«πτυχίο» της, προσπαθούσαν να ετοιμάσουν γρήγορα όλα όσα θα χρειάζονταν για κάποια πρόβα 
που περίμενε να κάνει η Έλσα, σε μια από τις κυρίες του «καλού κόσμου»… 
 Η μοδίστρα ήταν εκνευρισμένη από το πρωί. Δεν ήταν η πρόβα και οι άλλες σκοτούρες 
του εργαστηρίου-χρόνια αντιμετώπιζε  τέτοιες-που την  είχαν φέρει  σ’ αυτή την έγνοια. 
 Αναστατώθηκε περισσότερο όταν διαπίστωσε, πως η αιτία του εκνευρισμού ήταν, μάλλον, 
η απογευματινή επίσκεψη στο σπίτι της του νεαρού υδραυλικού… 
 Η πρόβα τελικά πήγε καλά, πάντα έτσι γινόταν και περισσότερο ξεσηκωμένη παρά 
κουρασμένη, μισοξάπλωσε στον καναπέ. 
---- Ουφ, επιτέλους τέλειωσε κι αυτό, Λίζα, κορίτσι μου φτιάξε μου ένα καφέ, είπε στη 
μικρότερη από τις μαθήτριες. 
 Οι άλλες δυο συμμάζευαν το εργαστήρι γιατί το απόγευμα δε θα δούλευαν, ύστερα από 
ξαφνική απόφαση της δασκάλας τους. Πραγματικά η Έλσα θα έμενε στο σπίτι το απόγευμα, σε 
μια ώρα θα πήγαινε για φαγητό και μετά θα ξάπλωνε για να κοιμηθεί μια ωρίτσα. «Δε 
φαντάζομαι αυτός ο όμορφος διάβολος να έρθει πριν τις πέντε…Τώρα γιατί τον είπα διάβολο; 
Άγγελος είναι το χρυσό μου», σκέφτηκε και άναψε τσιγάρο περιμένοντας τον καφέ… 
   
                                                                             * 
 
 Ο Κοσμάς πάτησε το κουδούνι στην εξώθυρα της Έλσας και η μικρότερη από τις κόρες 
της, του άνοιξε διάπλατα βέβαιη πως ήταν εκείνος. Ο νέος τη χαιρέτισε σοβαρός παρ’ όλο που η 
μικρή τον υποδέχτηκε με χαμόγελο το οποίο έσβησε γρήγορα και ανάγγειλε από τη θύρα του 
σαλονιού με τόνο δήθεν βαριεστημένο:                                             
---- Ο υδραυλικός… 
 Εμφανίστηκε  η  Έλσα  με  μια  μεταξωτή,  ποδήρη  σε χρώμα «μπορντό», «ρομπ ντε 
σιάμπρ» και το πιο γλυκό της  χαμόγελο. Άναψε και τη δεύτερη «απλίκα» του διαδρόμου 
περισσότερο για  να δει καλύτερα εκείνη, το  νεαρό υδραυλικό παρά  εκείνος το δρόμο για το 
λουτρό. 
 Μετά τη φιλοφρονητική υποδοχή που του έκανε, προχώρησε πρώτη, ακολουθούμενη από 
τον Κοσμά που παρά τη συστολή του, ούτε το βλέμμα του πήρε από τους πάλλοντες γοφούς της 
ούτε απόφυγε να κάνει κάποιες «αμαρτωλές» σκέψεις. 
 Η Έλσα, άνοιξε τη θύρα του λουτρού και του έκανε χώρο να περάσει, όχι από ευγένεια 
αλλά για να έχει την ευκαιρία να τον αγγίξει και ν’ αναπνεύσει τη μυρουδιά του. Εκείνος, 
έδειχνε σοβαρός και αδιάφορος αλλά καθώς την πλησίασε και τα μάτια του, από τους γοφούς 
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πήγαν στο πρόσωπο και στο στήθος και τον τύλιξε το ακριβό άρωμα της, ταράχτηκε κι έσκυψε 
γρήγορα για να ελέγξει, δήθεν, τη χθεσινή δουλειά του.  
---- Με την ησυχία σας, δεν υπάρχει βία, αν θελήσετε κάτι, έναν καφέ, ένα αναψυκτικό εγώ θα 
είμαι εδώ, σήμερα δε θα πάω στο «ατελιέ», του χαμογέλασε κι αποσύρθηκε. 
 Πρώτη φορά κάποια από τις κυρίες, που είχε δουλέψει στα σπίτια τους, του μιλούσε στον 
πληθυντικό. Ο Κοσμάς, στάθηκε όρθιος κι έκλεισε τα μάτια σφιχτά με απόγνωση. Ήταν τόσο 
ερεθισμένος που η σκέψη του, κάλπαζε σε λειμώνες γεμάτους ήλιο και λουλούδια. Έσφιξε τη 
γροθιά και τη χτύπησε στα πλακάκια του τοίχου. «Αυτή η γυναίκα με τρελαίνει, είναι τόσο 
όμορφη! Αλλά είναι τόσο μακριά από μένα…είναι δυνατόν να με θέλει…τι ιδέες βάζω στο 
μυαλό μου ο βλάκας»…  
 Του ήταν αδύνατο να φανταστεί, τις σκέψεις που έκανε γι’ αυτόν η Έλσα και δεν πέρασε 
στιγμή  από το μυαλό  του, πως η υπόμνηση, ότι εκείνη δε θα πήγαινε το απόγευμα στη δουλειά 
της, ήταν για να του πει πως αυτό γινόταν για χάρη του…Δε ζήτησε ούτε καφέ ούτε αναψυκτικό 
και για μια ώρα ασχολήθηκε με την τοποθέτηση των πλακών, κάνοντας μια πολύ επιμελημένη 
δουλειά και όλο αυτό το διάστημα δεν ενοχλήθηκε από κάποια από τα κορίτσια, αυτό είχε γίνει 
και την πρώτη  φορά, τα παιδιά της Έλσας ήσαν διακριτικά κι ευγενικά. Λογάριαζε, πως θα ήταν 
απασχολημένος για μια ώρα ακόμα και σκέφτηκε, πως θα ήταν καλό να πιει ένα καφέ και να 
καπνίσει ένα τσιγάρο. Βέβαια ποτέ δε θα τολμούσε να ζητήσει κάτι τέτοιο, αλλά την ίδια σκέψη 
έκανε και η Έλσα κι εμφανίστηκε στην ανοιχτή θύρα. 
---- Νομίζω παραείστε ευγενικός κύριε, σας είπα πως μπορείτε να ζητήσετε…ω, κάνετε και 
πολύ ωραία δουλειά, συγχαρητήρια, πρόσθεσε καθώς είδε όσα πλακάκια είχε τελειώσει ο 
νεαρός.  
 Ο Κοσμάς σηκώθηκε, κολακευμένος, αφήνοντας κάτω το μυστρί και σκουπίζοντας τα 
χέρια στο παντελόνι της φόρμας έβγαλε από την τσέπη του πουκάμισου, το πακετάκι με τα 
τσιγάρα.  
---- Θα μου επιτρέψετε να καπνίσω ένα τσιγάρο; Είπε διστακτικά… 
---- Και βέβαια, μόνο που δε θα το καπνίσετε εδώ αλλά μαζί μου στο σαλόνι, θα πιούμε μαζί 
ένα καφεδάκι και θα καπνίσουμε. 
 Χωρίς να περιμένει την έγκριση του, τον έπιασε απαλά από το βραχίονα και τον παράσυρε 
προς το σαλόνι. Την περνούσε ένα κεφάλι και είχε φαρδύς ώμους! Αυτό της άρεσε, φαντάστηκε 
τον εαυτό της μέσα στην αγκαλιά του και ρίγησε από ευχαρίστηση. Στο σαλόνι, ήταν καθισμένη, 
σε μια πολυθρόνα,  διαβάζοντας  ένα  βιβλίο, η μικρή κόρη, και αντέδρασε στην παρουσία του 
αδιάφορα,.  
---- Καθίστε, καθίστε εγώ πάω να ετοιμάσω τους καφέδες. Αλήθεια πως τον πίνετε;  
---- Ε, εγώ τον πίνω μέτριο…ούτε πικρό ούτε γλυκό, αλλά να μη σας βάλω σε κόπο κάντε τον 
όπως τον πίνετε εσείς… 
---- Κατά σύμπτωση κι εγώ έτσι τον πίνω, είπε  εκείνη χαμογελώντας του και κάνοντας τη 
σκέψη, πως αυτό ήταν μια πρώτη ένδειξη ίδιου γούστου. «Με τρελαίνει αυτό το αγόρι, δεν είναι 
μόνο όμορφο αλλά και τόσο συνεσταλμένο κι ευγενικό, αν και θα το προτιμούσα λίγο… 
θρασύ». 
 Ο Κοσμάς, γύρισε και κοίταξε τη μικρή καθώς καθόταν σε μια πολυθρόνα, όσο γινόταν 
μακριά της, για να μην την ενοχλήσει και της χαμογέλασε συγκρατημένα. Εκείνη, μισοσκυμένη 
στο βιβλίο, τον κοίταξε σοβαρή, στην αρχή αλλά ύστερα του χαμογέλασε. 
 Δεν άναψε το τσιγάρο, περιμένοντας με κάποια αμηχανία. Ξαφνικά, σηκώθηκε πέρασε τα 
χέρια του πίσω και μπροστά στο παντελόνι της φόρμας, τρίβοντας το ύφασμα στα πιθανά σημεία 
που αυτό θα έρχονταν σ’ επαφή με το πολυτελές ύφασμα της πολυθρόνας και παρατηρώντας αν 
είχε μείνει κάπου τσιμέντο από τα πλακάκια. Τον είχε παρασύρει, τόσο βιαστικά εκείνη, που δεν 
πρόλαβε να ελέγξει.  
---- Ορίστε και τα καφεδάκια μας…Μα τι κάνετε ακόμα όρθιος είστε; 
---- Φοβάμαι πως θα σας λερώσω… 
---- Να μας λερώσετε κύριε, να μας λερώσετε δεν πειράζει θα το καθαρίσουμε. Λέγοντας τη 
φράση έκανε και τη σκέψη: «Μακάρι να με λερώσεις κι αλλού αγόρι μου, με τους χυμούς σου». 
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Τοποθέτησε το δίσκο με τους καφέδες και ένα κρυστάλλινο πιάτο με διάφορα κουλουράκια  σ’ 
ένα επίσης κρυστάλλινο τραπέζι. Βλέποντας τον να κρατάει, το τσιγάρο του, έτοιμος να το 
ανάψει του φώναξε: 
---- Όχι, όχι θα καπνίσετε από τα δικά μου, μην ανησυχείτε είναι σέρτικα σαν τα δικά σας, 
μόνο που είναι πιο καλής ποιότητας, είπε και άπλωσε το χέρι στο «μπουφέ» απ’ όπου πήρε ένα 
πακέτο τσιγάρα από τις καλύτερες μάρκες που κυκλοφορούσαν… 
 Τον ρώτησε αν είναι καιρό στη δουλειά, του μαστρο- Γιώργη κι αν έχει οικογένεια, 
εκείνος της είπε μερικά για τη ζωή του, τονίζοντας, ματαιόδοξα, το γεγονός πως καταγόταν από 
την πρωτεύουσα αλλά αποσιώπησε τα σχετικά με τους γονείς του εκτός από το ότι χάθηκαν στα 
χρόνια της κατοχής και του εμφύλιου, χωρίς λεπτομέρειες. 
---- Αχ, αυτός ο πόλεμος πολλά δεινά έφερε στον κοσμάκη. Δηλαδή τώρα ζείτε μόνος; 
---- Ναι, τρόπος του λέγειν ζω, το κάνω με πολύ δύσκολο τρόπο. Τελικά μεγάλωσα σαν 
αγρότης, δεν τελείωσα ούτε το δημοτικό σχολείο, ήμουν μεγάλος πια όταν άρχισε να 
λειτουργεί…Κι εδώ κι ένα χρόνο δουλεύω σαν υδραυλικός, δεν είχα καλύτερο τρόπο να κερδίζω 
τη ζωή μου… 
 Ξαφνικά μπήκαν στο σαλόνι και τ’ άλλα δυο κορίτσι, έλειπαν μάλλον έξω και άρχισαν να 
διηγούνται στη μητέρα τους κάτι αστείο που τους είχε συμβεί.  
 Ο Κοσμάς σηκώθηκε και χωρίς να τον αντιληφθούν γύρισε στο λουτρό όπου συνέχισε τη 
δουλειά. Μια ώρα αργότερα είχε τελειώσει και φορτωμένος την τσάντα με τα εργαλεία, 
πρόβαλλε στη θύρα του σαλονιού. Εκεί ήσαν μόνο τα κορίτσια που γελούσαν και πείραζαν η μια 
την άλλη. 
---- Δεσποινίδες, πείτε στη μητέρα σας πως τελείωσα… 
---- Μαμά, ο υδραυλικός τελείωσε, φώναξε η μεγάλη. 
 Εμφανίστηκε η Έλσα, ντυμένη για έξοδο. Στα μάτια του νέου φάνταξε υπέροχη μέσα σ’ 
ένα, καφέ χρώματος, ταγιέρ.  
---- Κυρία, μήπως θέλετε να ελέγξετε… 
---- Όχι, όχι εντάξει, σας έχω εμπιστοσύνη, είμαι βέβαιη πως κάνατε καλή δουλειά. Πόσα 
χρήματα θέλετε; 
---- Δεν ξέρω κυρία, θα πληρώσετε στον μαστρο-Γιώργη. 
---- Α, ωραία θα περάσω από το μαγαζί, είπε και τον συνόδεψε ως τη θύρα, ευχαριστώντας τον 
αρκετές φορές… 
 Φτάνοντας στο μαγαζί, δεν πρόλαβε το αφεντικό του, που του είχε αφήσει ένα 
κακογραμμένο σημείωμα, πως θα περνούσε από την οικοδομή κι από εκεί θα πήγαινε στο σπίτι 
του. Κατέβηκε στο υπόγειο, πέταξε την τσάντα στο πάγκο και ξάπλωσε στο κρεβάτι αλλά όχι 
από κούραση. Ήταν συγκλονισμένος! Η κυρία Έλσα, δυο ώρες νωρίτερα, καθισμένη κοντά του 
τον είχε συναρπάσει και με το λόγο της και με το σώμα. Ήταν τόσο όμορφη κι έδειχνε 
μορφωμένη, χρησιμοποιούσε, που και που, κάποιες ξένες λέξεις, που του θύμιζαν αυτές που 
χρησιμοποιούσε και η γιαγιά του η πιανίστα. Πρέπει να ήσαν γαλλικές… 
 
                                                                             *   
 
 Η Έλσα, μόλις έφυγε ο νεαρός υδραυλικός, βγήκε  να επισκεφτεί, στο σπίτι της, μια 
άρρωστη θεία της, πριν λίγο την είχε καλέσει από το τηλέφωνο… 
 Όταν τελείωσε μ’ αυτή την υποχρέωση ήταν αρκετά αργά αλλά μια και το σπίτι βρισκόταν 
σε μια λεωφόρο με κίνηση αποφάσισε να γυρίσει στο σπίτι με τα πόδια. Η νύχτα ήταν ζεστή, λες 
και ήταν Σεπτέμβρης αν και ο Οκτώβρης πήγαινε προς το τέλος του. Καθώς περπατούσε 
σκεφτόταν διάφορα για τα παιδιά της, τον επερχόμενο χειμώνα και κάποια στιγμή της πέρασε 
από το νου ο νεαρός υδραυλικός. Το καημένο το παιδί ήταν ορφανό, ποια  να τον φρόντιζε  
άραγε; Έτσι όμορφος που ήταν όλο και θα συνδεόταν με κάποια μικρούλα αλλά αυτές ούτε 
ξέρουν ούτε μπορούν να φροντίσουν έναν άντρα. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να τον φροντίσει 
εκείνη; «Τι βλακείες σκέφτομαι θεέ μου, λες κι έχω δικαιώματα πάνω του. Άσε που φαίνεται 
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περήφανο παιδί, δύσκολα μπορείς να βοηθήσεις κάποιον όταν δε θέλει…αλήθεια  πως τον λένε;  
Κοίτα ούτε το όνομα του δε ρώτησα να μάθω και θέλω και να τον φροντίσω». 
 Τον σκεφτόταν κι όταν έπεσε στο κρεβάτι, μ’ έναν άλλο τρόπο βέβαια όχι σα μανούλα 
αλλά σα γυναίκα. Η φαντασία της οργίασε σχετικά με την εικόνα να τον έχει εκεί πλάι της 
ολόγυμνο και…και… 
 
                                                                            *  
 
 Ξημέρωνε Κυριακή και ο Κοσμάς συνηθισμένος να ξυπνάει πρωί ήταν κιόλας από τις 
εφτά στο πόδι, αν και δε χρειαζόταν. Στο υπόγειο, ήταν ακόμα νύχτα, πήγε στο αποχωρητήριο 
άναψε το γλόμπο που κρεμόταν εκεί και είχε να ξεσκονιστεί χρόνια, άδειασε την κύστη του, 
αυτό ήταν και η αιτία που ξύπνησε. Γύρισε στο κρεβάτι, κάθισε και θυμήθηκε την όμορφη χήρα 
κυρία Έλσα. Το ότι ήταν χήρα του άρεσε, ένιωθε μοναδικός διεκδικητής της καρδιάς της, αν και 
δεν πίστευε να τον προσέξει, ερωτικά, αυτή η γυναίκα. Είχε ν’ αυνανιστεί-του το είχαν μάθει τ’ 
αγόρια του χωριού-από πολύ μικρός, όταν άκουσε τον πατέρα του να λέει σ’ ένα νεαρό πως ο 
αυνανισμός δεν είναι ούτε αμαρτία ούτε προκαλεί κάποια βλάβη στον οργανισμό, δεν είναι παρά 
μια «βίαιη εξαγωγή σπέρματος», όπως τη χαρακτήρισε, αλλά είναι αρνητική κατάσταση γιατί δε 
σ’ αφήνει, έχοντας συνέχεια το νου σου εκεί, να σκεφτείς να κάνεις κάτι άλλο της προκοπής.  
 Καθώς έπεσε ανάσκελα στο κρεβάτι κι έκλεισε τα μάτια, η εικόνα της ωραίας χήρας, 
ερέθισε τη φαντασία του. Την είδε πλάι του να στριφογυρίζει ξεσηκωμένη από τα φιλιά και τα 
χάδια του…ήσαν τόσο ζωντανά όλ’ αυτά που το χέρι κατέβηκε χαμηλά στη λεκάνη του, 
ξεκούμπωσε το σώβρακο και  χάθηκε σε σπασμούς ηδονής…  
 
                                                                           * 
 
 Καθισμένη στην τραπεζαρία η Έλσα, έπινε τον καφέ της καπνίζοντας. Κοίταξε το ρολόι 
του χεριού της, έδειχνε εννέα, την ίδια στιγμή εμφανίστηκε η μεγάλη κόρη, με ένα μεταξωτό 
ημιδιάφανο νυχτικό, αναπτυγμένο κορίτσι όμορφο, λίγο παχουλό με καστανόξανθα μαλλιά 
έμοιαζε κιόλας γυναίκα. Την καλημέρισε, έσκυψε και τη φίλησε.  
---- Αιμιλία μου, σας έχω έτοιμο πρωινό στην κουζίνα, ξύπνησε και τις άλλες να φάτε μαζί. 
 Και καθώς η κόρη έφευγε να ξυπνήσει τις αδερφές της, εκείνη σηκώθηκε και πέρασε στο 
σαλόνι κρατώντας πάντα το τσιγάρο στο χέρι. Πλησίασε στη γυαλόφραχτη θύρα του εξώστη, 
παραμέρισε λίγο την αραχνοϋφαντη κουρτίνα κι έριξε μια ματιά απέναντι όπου υψωνόταν μια 
άλλη πολυκατοικία. Είδε μια γυναίκα ν’ απλώνει κάποια ρούχα κι αυτό δεν της άρεσε. «Λες και 
δεν έχουν ακάλυπτο χώρο κι εσωτερικά μπαλκόνια γι’ αυτή τη δουλειά κι απλώνουν τα βρακιά 
τους στο κεντρικό δρόμο. Τι να πεις, έχουμε γεμίσει χωριατιά». 
---- Μαμά, δε θέλω να πάω στο κατηχητικό, είπε η δεύτερη κόρη μπαίνοντας στο σαλόνι. 
Αυτή, ήταν λεπτή στο σώμα, μελαχρινή και όχι τόσο όμορφη, όσο η αδερφή της. 
---- Στο κατηχητικό; Α, μάλιστα. Γιατί Ευγενούλα μου να μην πας, δε θα πάθεις τίποτα. Όλες 
η θρησκείες το καλό διδάσκουν.  
---- Τα βαριέμαι, όλο τα ίδια πράγματα, αφού τα κάνουμε, στα θρησκευτικά, στο σχολείο… 
---- Άκου κορίτσι μου, μια και είστε μαθήτριες πρέπει να πηγαίνετε στην εκκλησία, είναι 
υποχρεωτικό. Επίσης στο κατηχητικό, αν δεν πάτε, η πρώτη συνέπεια, μια κι ο κατηχητής είναι 
και καθηγητής σας, θα είναι να σας βάζει κακό βαθμό, η δεύτερη θα είναι να χαρακτηριστεί η 
μητέρα σας μια ξετσίπωτη μοδίστρα,  άρα  αμαρτωλή,  που  δεν αφήνει  τις  κόρες  της  να  πάνε 
στο κατηχητικό.   
 Το κορίτσι  γύρισε  στην  τραπεζαρία  μουτρωμένο  αλλά είχε πειστεί για την αλήθεια των 
λόγων της μητέρας της. Η Έλσα, αφού έκανε μερικά πήγαινε έλα στο σαλόνι μισοξάπλωσε στον 
καναπέ. Παρ’ όλο που κοιμήθηκε καλά, είχε μια ήσυχη νύχτα, ένιωθε μια περίεργη κούραση. 
 Λίγο αργότερα μπήκε στο σαλόνι η μικρή κόρη κι έτρεξε και χώθηκε στην αγκαλιά της 
μητέρας της. 
---- Πόπη μου μωρό μου, κοιμήθηκες καλά; 
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 Η μικρή, έγνεψε ναι με το κεφάλι και χώθηκε πιο βαθιά στη ζεστή αγκαλιά, ήταν ένα πολύ 
τρυφερό κορίτσι κάπως ασκημούλικο με χοντρά χείλη και μικρά μάτια.  
 Καθώς χάιδευε τη μικρή, σκεφτόταν πως τα κορίτσια της μεγάλωναν, η μεγάλη ήδη ήταν 
γυναίκα κι εκείνη δεν είχε αποφασίσει με ποιον άντρα θα ζούσε την υπόλοιπη ζωή της. Και 
τώρα της έτυχε κι αυτός ο νεαρός! Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε ερωτευτεί κάποιον νεώτερο 
της, είχε σχετιστεί και άλλοτε με μικρότερο της και η εμπειρία της ήταν δυσάρεστη γιατί, όταν 
τη βαρέθηκε εξαφανίστηκε… 
… Δεν ξανασυνάντησε το νεαρό υδραυλικό παρ’ όλο που, για κάποιο διάστημα πάνω από 
μήνα, έβγαινε τα βράδια κάνοντας, περιπάτους με την ελπίδα να τον συναντήσει περνώντας έξω 
από το μαγαζί του μαστρο-Γιώργη. Είχε το τηλέφωνο, θα μπορούσε να τηλεφωνήσει αλλά τι να 
πει; Πως χάλασε κάποια βρύση ή πως έσπασε κάποιος σωλήνας… «γιατί όχι», σκέφτηκε και 
χαμογέλασε. «Τι κάθομαι και σκέφτομαι η ανόητη, κινδυνεύω να γίνω ρεζίλι μ’ αυτό το 
παιδί…», συνέχισε τη σκέψη της αλλά τη διέκοψε η μικρή καθώς τη φίλησε κι έφυγε για να 
πάρει το πρωινό με τις αδερφές τις… 
 
                                                                            * 
  
 Παραμονές Χριστουγέννων, η δουλειά ήταν πολλή κι ο Κοσμάς, πραγματικά για πρώτη 
φορά ένιωσε κουρασμένος σωματικά και ψυχικά. Είχε αρχίσει να δυσανασχετεί με την 
συμπεριφορά του μαστρο-Γιώργη στην οικονομική τους σχέση. Εξακολουθούσε να τον 
αντιμετωπίζει σαν παιδί του μαγαζιού για όλες τις δουλειές, παρ’ όλο που του πρόσφερε δουλειά 
«κάλφα». Έπρεπε να του μιλήσει αλλά δίσταζε, είχε κατά κάποιο τρόπο βολευτεί, οι σχέσεις του 
με το αφεντικό ήσαν, κατά τ’ άλλα καλές, δεν είχε φωνές και είχε κάποια αυτονομία στις 
ενέργειες του, καθώς ο υδραυλικός τον εμπιστευόταν απολύτως.  
 Με αφορμή κάποια δουλειά στο ξενοδοχείο «ΠΑΡΘΕΝΏΝ», πέρασε από το χάνι και είδε 
το Θωμά. Μέσα στ’ άλλα που είπαν, του μίλησε και για το ότι οικονομικά ο μαστρο-Γιώργης 
δεν έκανε τίποτα να του καλυτερεύσει τη ζωή και του ζήτησε να του μιλήσει, με τρόπο όμως να 
μη φανεί πως του το ζήτησε εκείνος. 
---- Μη σε νοιάζει ξέρω πως θα του το φέρω, είπε ο Θωμάς και χώρισαν…  
… Παραμονή πρωτοχρονιάς, είχαν τελειώσει, με μεγάλη προσπάθεια, μια δουλειά νωρίς το 
απόγευμα. Ο μαστρο-Γιώργης είχε εισπράξει ένα σημαντικό ποσό χρημάτων, που το ακούμπησε 
στο γραφείο αφού σκούπισε ένα χώρο με το μανίκι της φόρμας για να τον καθαρίσει κάπως από 
τη σκόνη. Κάθισε και βγάζοντας από το συρτάρι ένα μπλοκ αποδείξεων, το ακούμπησε  και  
αυτό  στο  γραφείο. Φώναξε κοντά του τον Κοσμά να καθίσει απέναντι του και άρχισε να 
φυλλομετράει το μπλοκ σημειώνοντας, μ’ ένα κακοξυσμένο μολύβι, κάποια φύλλα, ύστερα 
σημείωσε σ’ ένα πρόχειρο τετράδιο τα ποσά που αντιστοιχούσαν σ’ αυτά  και τα  πρόσθεσε. 
Γύρισε  το τετράδιο προς το μέρος του νεαρού και είπε: 
---- Κοίταξε τα κι εσύ αν είναι σωστά… 
 Ο Κοσμάς, έριξε μια γρήγορη ματιά στην πρόσθεση και τη βρήκε σωστή, μια και ήταν 
καλός στην αριθμητική, μην καταλαβαίνοντας, αφού πρώτη φορά ο μαστρο-Γιώργης του 
ζητούσε να ελέγξει κάποιο λογαριασμό. 
---- Αυτά, είναι οι πληρωμές για τις δουλειές που έχεις κάνει εδώ κι έξη μήνες, έξω από το 
κανονικό ωράριο. Σωστό είναι ένα ποσοστό από αυτά, να είναι δικό σου. Είσαι ευχαριστημένος 
με το ένα τρίτο; 
---- Δεν ξέρω μαστρο-Γιώργη…ο, τι νομίζεις εσύ, είπε ο νέος ανασηκώνοντας τους ώμους με 
απορία. 
---- Ωραία, είμαι ευχαριστημένος μαζί σου κι από τη δουλειά και σου έχω εμπιστοσύνη σε 
όλα, το μαγαζί είναι και δικό σου κι έτσι πρέπει να το βλέπεις και να το φροντίζεις. Με τον 
καινούργιο χρόνο θα πάρεις και μια καλή αύξηση φτάνει να παν καλά οι δουλειές.  
 Μέτρησε ένα ποσό από τα χρήματα και το έδωσε στο νεαρό, του ευχήθηκε καλή 
πρωτοχρονιά και φεύγοντας του είπε χαμογελώντας: 
---- Ξέρω πως δε θα το κάνεις αλλά στο λέω, μην παίξεις τα λεφτά στο κουμάρι. 
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 Ο Κοσμάς, χαμογέλασε κι αυτός και καθώς ο μαστρο-Γιώργης χάθηκε έξω στο 
πεζοδρόμιο, κάθισε στο γραφείο και μέτρησε τα χρήματα. Ήσαν σωστά, του είχε δώσει, εκτός 
από το συνηθισμένο βδομαδιάτικο και τα χρήματα από τα ποσοστά.  Χαμογέλασε καθώς  
σκέφτηκε, πως το αφεντικό του στην πραγματικότητα πλήρωσε, σχεδόν, αυτά που θα έπρεπε να 
του δώσει, σαν δώρο, για τις γιορτές… 
 Έβγαλε τη φόρμα, ευτυχώς δεν έκανε κρύο γιατί οι σωλήνες του καλοριφέρ περνούσαν 
από   το υπόγειο και κάτω  από το πάπλωμα σκέφτηκε πως μ’ ένα μέρος από τα χρήματα θα 
μπορούσε ν’ αγοράσει ένα πουλόβερ. Ντύθηκε γρήγορα κάνοντας τη σκέψη πως μπορεί να 
προλάβαινε κάποιο μαγαζί. Ανέβηκε τρέχοντας τη σκάλα και πετάχτηκε έξω στο πεζοδρόμιο. 
Λίγο αργότερα βρισκόταν στη στάση του τραμ και πιο ύστερα δοκίμαζε ένα ολόμαλλο, 
χρώματος καφέ, πουλόβερ… 
 Σιγοσφυρίζοντας, περπατούσε στο φωτεινό πεζοδρόμιο, στο κέντρο της πόλης, έχοντας 
κάτω από τη μασχάλη το καλοδιπλωμένο, μ’ ένα γιορταστικό χαρτί, δεματάκι που περιείχε το 
πολύτιμο δώρο στον εαυτό του. Η πόλη, ήταν στολισμένη για τις γιορτές και κυκλοφορούσε 
μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Μέσα στο καταχείμωνο, αυτός φορούσε ένα  χοντρό αλλά τριμμένο 
ναυτικό σακάκι, τη βραχεία, όπως την έλεγαν κι ένα μάλλινο φθαρμένο στρατιωτικό παντελόνι. 
Είχε σηκωμένο το γιακά και προχωρούσε με τα χέρια στις τσέπες. Γύρισε στην περιοχή του 
μαγαζιού με τα πόδια και χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να περνάει έξω από το σπίτι της 
Έλσας. Στάθηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο και κοίταξε στον εξώστη του διαμερίσματος της, στο 
δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας. Οι γυαλόθυρες ήσαν κατάφωτες, πίσω από τις 
αραχνοϋφαντες κουρτίνες άστραφταν τα πολύφωτα και σκιές κινιόνταν πέρα-δώθε. Ένιωσε 
απέραντη θλίψη! Εκείνος θα ήταν ολομόναχος αυτή τη νύχτα. Ακόμα και στο χωριό, την 
περσινή πρωτοχρονιά, είχε τη συντροφιά των ανθρώπων, που στο σπίτι τους πέρασε όλα τα 
δύσκολα χρόνια. Θυμόταν λίγα πράγματα, για τις γιορταστικές μέρες, από τα  πρώτα χρόνια της 
πλούσιας ζωής του στην πρωτεύουσα. 
 Αναρωτήθηκε τι να έκανε αυτή την ώρα η κυρία Έλσα; Θα ήταν μόνη με τις κόρες της ή 
θα υπήρχαν και συγγενείς και κάποιοι άντρες ίσως, σ’ αυτή την τελευταία σκέψη, ένιωσε 
δυσάρεστα.    Από εκείνο το πρωινό της Κυριακής, την σκεφτόταν σαν κάτι  δικό του. 
Θυμήθηκε, τον ηδονικό  σπασμό  που  είχε νιώσει τότε κι ένα ρίγος τον διαπέρασε αλλά  όχι  
από το κρύο. Δεν είχε ξαναυνανιστεί όλον αυτόν τον καιρό, αντιμετωπίζοντας τη θύμηση της 
Έλσας πια, μ’ έναν τρυφερό σεβασμό. Ούτε στη σκέψη του δεν επέτρεπε να την αποκαλεί χήρα 
θεωρώντας, παραδόξως, τη λέξη χυδαία. Προχώρησε προς το εργαστήρι σκυφτός, λες και οι 
σκέψεις βάραιναν τους ώμους του ξαφνικά. Όταν έφτασε ξεκλείδωσε κι ανέβασε λίγο το 
λαμαρινένιο αυλακωτό ρουλό, πέρασε μέσα και κατέβηκε στο υπόγειο. Στάθηκε και 
παρατήρησε για λίγο, στο φως του σκονισμένου γλόμπου, το «διαμέρισμα» του, τη γωνιά που 
βρισκόταν το κρεβάτι  του και οι ώμοι του κύρτωσαν ακόμα περισσότερο. Πέταξε το δεματάκι 
πάνω στο πάγκο με τα εργαλεία, ξεντύθηκε γρήγορα, έβγαλε μόνο τη βραχεία και τα παπούτσια 
και μπήκε κάτω από μια χοντρή φλοκάτη που του είχε δώσει η γυναίκα του Λαμπρίδη, όταν 
έφυγε από το χωριό. 
 Θυμήθηκε πως δεν είχε φάει τίποτα. Ο κυρ-Παύλος, μέρα που ήταν, δεν είχε ανοίξει το 
απόγευμα. Και μόνο η σκέψη να ξαναβγεί έξω στο κρύο, του έκοψε την πείνα… 
 
                                                                             *  
 
 Στο σπίτι της Έλσας, δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο. Η οικογένεια γιόρταζε μόνη της, εκτός 
από την Αιμιλία που είχε πάει σε κάποιο πάρτι συμμαθήτριας της. Η Ευγενία, που προτιμούσε 
να τη φωνάζουν Τζένη, γκρίνιαξε στην αρχή γιατί δεν είχε να πάει κάπου κι αυτή αλλά τελικά 
στήθηκε, μαζί με τη μικρή, μπροστά στο ραδιόφωνο ψάχνοντας κάποιο εορταστικό πρόγραμμα 
με τραγούδια. Η μοδίστρα κάθισε στο μικρό γραφείο της, ταχτοποίησε κάποιους λογαριασμούς 
κι ύστερα ανάβοντας τσιγάρο, γύρισε τη σκέψη της στο παρελθόν χωρίς  να καταφέρει να 
θυμηθεί κάτι που ν’ άξιζε τον κόπο από αυτά που είχε ζήσει…  
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 Σηκώθηκε κι έκανε μερικά πήγαινε-έλα στο μεγάλο σαλόνι, πλησίασε στη γυαλόθυρα του 
εξώστη παραμέρισε την κουρτίνα και κοίταξε έξω. Κάποια στολίδια με πολύχρωμους 
ηλεκτρικούς γλόμπους στις κολόνες, έδιναν μια γιορταστική όψη. Ξαφνικά και χωρίς κάποια 
αιτία, θυμήθηκε το νεαρό υδραυλικό. Αναρωτήθηκε τι να κάνει άραγε αυτό το παιδί μόνο του. 
Ήταν όμως μόνο ή στην αγκαλιά κάποιας μικρούλας; Γιατί όχι, ένα τόσο όμορφο παλικάρι άξιζε 
κάτι τέτοιο.  
 Χτύπησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε, ήταν μια φίλη που της ευχόταν καλή πρωτοχρονιά, 
ακολούθησαν κι άλλα τηλεφωνήματα, ένα μάλιστα ήταν από κάποιον γοητευτικό σύζυγο φίλης, 
που την προσκαλούσε στο ρεβεγιόν που γινόταν στο σπίτι τους. Αρνήθηκε ευγενικά, έκανε κι 
αυτή μερικά τηλεφωνήματα με ευχές σε φίλες και πελάτισσες και πήγε στην κουζίνα να 
ετοιμάσει το πρωτοχρονιάτικο δείπνο… 
 Η Αιμιλία, γύρισε στο σπίτι στις έντεκα και αφού οι μικρότερες εξάντλησαν τις ερωτήσεις 
σχετικά με το πάρτι, κάθισαν, μάνα και κόρες, στο τραπέζι της τραπεζαρίας για να παίξουν 
χαρτιά.  
---- Με λεφτά όμως όχι με φασόλια…, είπε η Ευγενία που ήταν καλή στην τριάντα μία και 
κέρδιζε πάντα, όχι φυσικά με τίμια μέσα… 
---- Έλα μαμά ποντάρεις, πόσα;…  
---- Πως; Α, ναι, είπε η Έλσα κι έβαλε ένα μεγάλο νόμισμα πάνω στο τραπουλόχαρτο. Χάθηκε 
πάλι σε σκέψεις, το παιχνίδι την έπληττε, ήταν εκεί για χάρη των κοριτσιών. 
 Στη δωδέκατη ώρα, ακούστηκαν καμπάνες και πυροβολισμοί που υποδέχονταν μ’ αυτόν 
τον πατροπαράδοτο τρόπο τον καινούργιο χρόνο. Η  Έλσα  και  οι  κόρες  της, σηκώθηκαν 
χαρούμενες αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν, ευχόμενες τις πιο απίθανες ευχές για το νέο έτος και 
πήγαν για ύπνο. Η Αιμιλία, που είχε δικό της δωμάτιο, στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη του 
«μπουντουάρ» της, παρατηρώντας την εικόνα της. Έκανε μια γκριμάτσα δυσαρέσκειας, δεν της 
άρεσε το νυχτικό-από άσπρο φανελένιο ύφασμα, με μικρά κόκκινα λουλουδάκια-ήταν 
μονοκόμματο μακρύ, έφτανε λίγο πιο κάτω από τα γόνατα. 
  Ξεκούμπωσε τα τρία κουμπιά στο στήθος κι έβγαλε έξω τον αριστερό ώμο, 
αποκαλύπτοντας και τη μεταξωτή άσπρη «κομπινεζόν». Έβαλε το χέρι, παραμέρισε τις δαντέλες 
κι έβγαλε έξω το βυζάκι της. Το χάιδεψε, το μάλαξε, έπιασε με το δείχτη και τον αντίχειρα τη 
ρόγα και την έτριψε νιώθοντας ηδονή αναδρομικά αν και τη στιγμή που για πρώτη φορά ένας 
νεαρός, στο πάρτι, της το χούφτωσε εκείνη τον αγριοκοίταξε, ξεφεύγοντας από την αγκαλιά 
του…  
 Η Έλσα, έσβησε το φως στο λαμπατέρ, ξάπλωσε και κουκουλώθηκε με το πάπλωμα όχι 
γιατί κρύωνε αλλά για ν’ απομονωθεί εντελώς. Έξω επικρατούσε ησυχία, που και που 
ακουγόταν ο θόρυβος από το πέρασμα κάποιου αυτοκινήτου. Ήταν αποφασισμένη να κοιμηθεί 
αλλά θυμήθηκε την, πριν μήνες, εκείνη σκηνή στο μπάνιο της, όταν παραμέριζε να περάσει ο…-
για άλλη μια φορά συνειδητοποιούσε πως δεν ήξερε  ούτε  το  όνομα  του  νεαρού  υδραυλικού-
και  την  είχε συνεπάρει η οσμή του ιδρωμένου κορμιού του, ή «αντρίλα» όπως την έλεγε η 
μικρή της κόρη. Αναστατώθηκε, γύρισε ανάσκελα και πέρασε και τις δυο παλάμες μέσα από την 
κυλότα, ένιωσε υγρά τα δάχτυλα και τράβηξε απότομα πίσω τα χέρια. Γυρνώντας στο πλάι 
έβαλε τα κλάματα υγραίνοντας το μεταξωτό μαξιλάρι…  
… Ξύπνησε από τα φιλιά της μικρής κόρης που  είχε  χωθεί και στριμωχνόταν πλάι της. Είχε 
ξημερώσει από ώρα κι έξω η μέρα ήταν περίεργα φωτεινή. 
---- Μαμά, χιόνισε, χιόνισε! Αχ τι όμορφα που είναι. Θα μας πας στο δάσος να παίξουμε 
χιονιές; 
---- Ναι μωρό μου, κοίταξε το ρολόι στο κομοδίνο πλάι της, πω, πω είναι κιόλας δέκα. Πρέπει 
να σηκωθούμε Πόπη μου αν θέλουμε να πάρουμε πρώτα πρωινό… 
 Μια ώρα αργότερα έμπαιναν στο αυτοκίνητο, η Έλσα ήταν από τις σπάνιες «σωφερίνες» 
και ιδιοκτήτριες αυτοκινήτου της πόλης και ανέβαιναν, από το δρόμο που είχαν καθαρίσει από 
το χιόνι τα στρατιωτικά μηχανήματα, στο δασωμένο βουναλάκι που δέσποζε της πόλης. Δεν 
υπήρχαν πολλοί εκεί, μόνο κάποιοι που διάθεταν αυτοκίνητο και θάρρος. Η Έλσα είχε μαζί της 
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και μια καλή φωτογραφική μηχανή, πλακέ με φυσούνα και απαθανάτισαν τις όμορφες στιγμές 
του παιχνιδιού τους με το χιόνι. 
 Κάποια στιγμή καθισμένη στο «μαρσπιέ», είχαν ακόμα τέτοια τ’ αυτοκίνητα και καθώς οι 
κόρες της κυνηγούσαν, με χιονόμπαλες, η μια την άλλη σκέφτηκε το νεαρό. «Τι διάβολο έχω 
πάθει, δε μου φεύγει από το μυαλό αυτό το παιδί. Δεν ξέρω αν θα το ξαναδώ, αν δουλεύει στο 
μαστρο-Γιώργη, τέλος πάντων κάτι πρέπει να γίνει. Η ευχαρίστηση της γνωριμίας του μου έχει 
γίνει εφιάλτης». Την απασχόλησε γι’ αρκετή ώρα η σκέψη του,  ώσπου  τη  συνέφερε  η μεγάλη  
κόρη  θυμίζοντας πως ήταν ώρα να γυρίσουν στο σπίτι.  
 Οδηγώντας, τον σκέφτηκε πάλι. «Πρέπει, μόλις ανοίξει η αγορά να τηλεφωνήσω στο 
μαγαζί του μαστρο-Γιώργη και να μάθω αν ο νεαρός δουλεύει εκεί ακόμα»… 
 Στο σπίτι, μετά το φαγητό, ένιωσε την ανάγκη να ξαπλώσει, ένιωθε κουρασμένη. Όταν 
έπεσε στο κρεβάτι τον θυμήθηκε πάλι κι άρχισε να κάνει σχέδια πως θα πλησίαζε το νεαρό 
υδραυλικό. Θα ζητούσε από το μαστρο-Γιώργη να της τον στείλει, για να διορθώσει κάποια 
βρύση. «Μα, δεν υπάρχει χαλασμένη βρύση! Έλα καημένη, δε χάλασε ο κόσμος, θα χαλάσεις τη 
βρύση στο πλυσταριό», σκέφτηκε. Ξαφνικά την έπιασε πανικός. Αν δε δούλευε πια εκεί; Τι θα 
έκανε πως θα μάθαινε που είχε πάει; Να ρωτήσει τον υδραυλικό θα προκαλούσε ίσως υποψίες 
με το ενδιαφέρον της. Η αγωνία, της προκάλεσε διάθεση για κατούρημα. Σηκώθηκε και πήγε 
στο λουτρό και την ώρα της ανακούφισης τον σκεφτόταν έντονα κι ερεθιζόταν περίεργα…  
                                      
                                                                            *  
 
 Η περίεργη φωτεινότητα της μέρας, έφτασε, μέσα από τον ακάλυπτο χώρο και στο υπόγειο 
του εργαστηρίου. Ο Κοσμάς που είχε ντυθεί, για να πάει για πρωινό-ήταν πρωτοχρονιά αλλά τα 
πατσατζίδικα λειτουργούσαν για τους ξενύχιηδες-περίεργος, σκαρφάλωσε στο παράθυρο. Η 
μικρή αυλή που σχηματιζόταν έξω από αυτό ήταν στρωμένη χιόνι! Το χιόνι το είχε, «φάει με τις 
χούφτες» εκεί πάνω στο ορεινό χωριό και δεν του έκανε πια εντύπωση. Ανέβηκε τρέχοντας τη 
σκάλα και λίγο αργότερα απολάμβανε ένα ζεστό, χοντροκομμένο «τουσλαμά» για ν’ αργήσει να 
χωνέψει, ώστε να νιώθει για αρκετή ώρα χορτάτος, όπως πίστευε κι αυτός και οι άνθρωποι που 
κέρδιζαν λίγα χρήματα. 
 Κατηφόρισε προς την παραλία, προσεχτικά, γιατί γλιστρούσε στα λασπόνερα που 
προκαλούσε μεριές-μεριές το λιωμένο χιόνι. Η θάλασσα ήταν μολυβένια με μικρό κυματισμό 
και οι γλάροι έψαχναν κι αυτοί για το πρωινό τους. 
 Στο σώμα δεν κρύωνε, φορούσε το καινούργιο πουλόβερ και μια παλιά τριμμένη 
«παρντεσού» του πατέρα του, από τις παλιές καλές προπολεμικές μέρες. Τα παπούτσια όμως και 
οι κάλτσες, φθαρμένα και τα δυο, δεν προστάτευαν αρκετά τα πόδια και τα χτυπούσε στο 
έδαφος να τα ζεστάνει. Δεν έμεινε πολύ, πήγε προς την παλιά πόλη σ’ ένα καφενείο που πήγαινε 
όταν δεν είχε τι να κάνει. Δεν είχε φίλους, γενικά δύσκολα έκανε γνωριμίες, σπάνια έπαιζε 
χαρτιά ή τάβλι αλλά παρακολουθούσε τους άλλους που έπαιζαν, πάντα όμως σιωπηλός χωρίς να 
σχολιάζει τα λάθη στο παίξιμο, έτσι ήταν συμπαθής. Όταν έφτασε στο καφενείο, υπήρχαν λίγοι 
θαμώνες κάποιοι σαν αυτόν, που δεν είχαν οικογένεια και θέρμανση στο σπίτι, ο Κοσμάς δεν 
είχε ούτε σπίτι.   
 Κάθισε σ’ ένα τραπέζι στο βάθος κι έριξε μια ματιά ένα γύρω αλλά δεν είδε κάποιο 
γνωστό.  Παράγγειλε καφέ, έβγαλε το πακέτο με τα τσιγάρα, το ακούμπησε στο τραπέζι κι όταν 
έφτασε η παραγγελία του, άναψε τσιγάρο. Μια καλοντυμένη γυναίκα με γούνα, που πέρασε έξω 
από τη γυαλόφραχτη πρόσοψη του καφενείου, του θύμισε την Έλσα. Ήταν βέβαιος πως αν κι 
εκείνη είχε βγει έξω θα φορούσε μια παρόμοια γούνα. Ξάνοιξε τη φαντασία του σε γοητευτικές 
ατραπούς που οδηγούσαν πάντα στη χαριτωμένη εκείνη γυναίκα που εδώ και μήνες-κι ας μην 
την είχε δει από τότε που τοποθέτησε τα πλακάκια στο λουτρό της-είχε γίνει το ίνδαλμα του. 
Συνήρθε όταν από το δίσκο του καφετζή γλίστρησε ένα ποτήρι και έγινε θρύψαλα στο 
πλακοστρωμένο δάπεδο.  
---- Φτου, πρωτοχρονιάτικα! Γρουσουζιά θα με πάει όλο το χρόνο…σχολίασε ο καφετζής και 
οι άλλοι γέλασαν.  
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 Ο Κοσμάς θυμήθηκε πως δεν είχε φροντίσει να προμηθευτεί κάποια στοιχειώδη τρόφιμα 
και η αγορά θα ήταν κλειστή για δυο μέρες. Ήταν μεσημέρι, όταν γύρισε στη γειτονιά του, ένα 
μεγάλο ακριβό ζαχαροπλαστείο, ήταν πάντα ανοιχτό κι εκεί κατάφυγε, δεν είχε άλλη επιλογή, 
για ν’ αγοράσει ένα μεγάλο κεσέ γιαούρτι και μερικές τυρόπιτες. 
 Έτσι λιτά, στο φαγητό και στη συντροφιά, πέρασε τις δυο μέρες τις πρωτοχρονιάτικης 
αργίας… 
 
                                                                             * 
 
 Στο ατελιέ της μοδίστρας, μετά τις δυο μέρες αργίας συνεχίστηκε η δουλειά. Η Έλσα, 
προβάρισε μια τουαλέτα από «ταφτά» σε μια ηλικιωμένη στρυφνή κυρία, που σκόπευε να τη 
φορέσει στη γιορτή των Φώτων προς τιμήν του συζύγου της Φώτη. Όταν τελείωσε κι έφυγε η 
πελάτισσα είπε εξωθενουμένη στη βοηθό της: 
---- Είδες τι τραβάμε κορίτσι μου. Άιντε τώρα να σουλουπώσεις, όσο καλή μοδίστρα και να 
είσαι, αυτό το μπόγο με ογδόντα οκάδες πάνω της, που θέλει να είναι κομψή σα μανεκέν…  
 Ξαφνικά, σα να θυμήθηκε κάτι, σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς την έξοδο λέγοντας: 
---- Θα είμαι πλάι, στο σπίτι μου, για λίγο… 
 Μπήκε στο σπίτι της, όπου επικρατούσε μια μικρή οχλαγωγία από μέρους των κοριτσιών 
που κυνηγούσε η μία την άλλη μια και είχαν τις σχολικές τους διακοπές και περνούσαν έτσι την 
ώρα τους. Με την είσοδο της μητέρας, έγινε  ησυχία  αλλά  η Έλσα προχώρησε προς το  
δωμάτιο  που είχαν για πλυσταριό. Πλησίασε στο νεροχύτη και περιεργάστηκε τη βρύση για να 
δει που θα μπορούσε να κάνει το…«σαμποτάζ». Κάτι θυμόταν από προηγούμενες επισκευές πως 
κάπου υπήρχε ένας γενικός διακόπτης κάτω χαμηλά στο πλάι του νεροχύτη. Έψαξε και τον 
βρήκε, έκανε μια δοκιμή αν δουλεύει…Ξαφνικά φώναξε σχεδόν: 
----  Κι αν δεν είναι πια εκεί ο νεαρός, θα κουβαλάω άδικα  το μαστρο-Γιώργη…πρέπει πρώτα 
να τηλεφωνήσω. 
 Γύρισε στο σαλόνι, κάθισε στον καναπέ πλάι στο τηλέφωνο κι έπιασε το ακουστικό. Τα 
κορίτσια είχαν καταφύγει στα δωμάτια τους. 
---- Χρόνια πολλά μαστρο-Γιώργη…έχουμε πάθει μια μικρή ζημιά…τι μικρή δηλαδή, χάλασε 
η βρύση του πλυσταριού και γεμίσαμε νερά εδώ…θα μπορούσες να στείλεις το νεαρό βοηθό 
σου;  Πως; ένας γενικός διακόπτης… ναι θα τον κλείσω. Θα τον στείλεις αμέσως; Εντάξει σ’ 
ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ πολύ… 
 Γεμάτη χαρά έτρεξε πάλι στο πλυσταριό κι αλαφιασμένη πήρε ένα σφυρί κι έδωσε μια στη 
μπρούντζινη κάνουλα απ’  όπου έσπασε ένα παξιμάδι κι έφυγε η στρόφιγγα από τη θέση της, 
πιτσιλώντας νερά ένα γύρω. Τ’ άφησε για λίγο να τρέξουν κρύβοντας επιμελώς το σφυρί, μέσα 
σε κάποια άπλυτα ρούχα. Ύστερα έκλεισε το διακόπτη και γύρισε στο σαλόνι όπου η Αιμιλία 
βλέποντας την, πιτσιλισμένη με νερά, ρώτησε ανήσυχη: 
---- Τι έπαθες μαμά; 
---- Χάλασε η βρύση στο πλυσταριό…ειδοποίησα να έρθουν να τη φτιάξουν, φέρε μου σε 
παρακαλώ την πράσινη ρόμπα μου, είπε και κάθισε στον καναπέ γεμάτη ανυπομονησία που θα 
ξανάβλεπε το «αγόρι» της. Με το που το σκέφτηκε έτσι, το πρόσωπο  της   πήρε   ένα   έντονο   
ρόδινο χρώμα έξαψης ή συστολής. Δεν γύρισε στο «ατελιέ» και περιμένοντας εκνευρισμένη, 
περπατούσε μπρος-πίσω στο σαλόνι και πήγαινε κι ερχόταν στο πλυσταριό  
 Ένα τέταρτο αργότερα, ο νεαρός έμπαινε στο σπίτι της Έλσας, αντάλλαξε ευχές «δια 
χειραψίας» με όλα τα μέλη της οικογένειας και στρώθηκε στη δουλειά, που φαίνεται πως θα 
ήταν  αρκετή μια και η Έλσα έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο στο «σαμποτάζ» ώστε είχε, σχεδόν 
καταστρέψει την κάνουλα προκαλώντας απορίες στο νεαρό τεχνίτη για το πως είχε γίνει αυτό. 
Αντίθετα η μοδίστρα ήταν ενθουσιασμένη γιατί θα είχε περισσότερη ώρα κοντά της το «αγόρι» 
της, όπως τόλμησε να τον σκεφτεί έτσι και μπροστά του. 
 Καθώς ο νέος δούλευε, η Έλσα στριφογύριζε, αδικαιολόγητα, κοντά του τσαλακώνοντας 
στα χέρια της, με νευρικότητα, ένα μεταξωτό μαντιλάκι. Κάποια στιγμή σταμάτησε τόσο κοντά 
που εκείνος ένιωσε, από το άρωμα της ένα μικρό ερωτικό πανικό και τον ρώτησε: 



59 
 

---- Αλήθεια, πως σας λένε;  
---- Κοσμά. 
---- Κοσμά… κάτι μου λέει αυτό. Δεν ήταν ένας άγιος- γιατρός που θεράπευε… 
---- Δεν ξέρω, δεν είμαι καλός στα θρησκευτικά…μπορεί να έχετε δίκιο. 
---- Κοσμάς…βέβαια κι εσείς γιατρός είσαστε, κατά κάποιο τρόπο, μόνο που θεραπεύετε τα 
υδραυλικά μας, είπε γελώντας η Έλσα και τραβήχτηκε για ν’ αποφύγει κάποιο μικρό πίδακα 
νερού που ξέφυγε από την κάνουλα.  
 Ο Κοσμάς χαμογέλασε και της σύστησε να μην πλησιάζει πολύ γιατί θα μπορούσε να 
βραχεί. 
---- Το έπαθα ήδη, όταν χάλασε η βρύση κοιτάξτε, είπε κι άνοιξε τη ρόμπα  δείχνοντας  του  το  
πιτσιλισμένο πουκάμισο της. Σε μερικά σημεία του στήθους το νερό είχε δημιουργήσει κάποια 
διαφάνεια αποκαλύπτοντας την περίτεχνη δαντέλα του στηθόδεσμου, προκαλώντας ρίγος 
συγκίνησης στον Κοσμά.  
 Εκείνη, βγήκε κάποια στιγμή από το δωμάτιο και γύρισε ύστερα από μερικά λεπτά 
μεταφέροντας πάνω σ’ έναν ασημένιο δίσκο δυο αχνιστούς καφέδες και δυο ποτήρια νερό. 
 Τον ακούμπησε πάνω σ’ ένα τραπέζι παραμερίζοντας ένα πανέρι με ρούχα και είπε 
πρόσχαρα: 
---- Σας έψησα καφέ, απ’ ότι θυμάμαι, από την άλλη φορά, τον πίνετε όπως κι εγώ. 
---- Ναι καλά θυμάστε, το θυμάμαι κι εγώ πως τον πίνουμε ίδιο…, είπε ο Κοσμάς και 
σκέφτηκε πως ήταν υπέροχο που θυμόταν πως έπινε τον καφέ του. 
 Η Έλσα ακούγοντας τον, πήρε μια χαρούμενη έκφραση «το μανάρι μου θυμάται, δηλαδή 
με σκεφτόταν κι αυτός όλους αυτούς τους μήνες;…», αναρωτήθηκε και πάρα λίγο να της φύγει 
το φλιτζάνι, από το πιατάκι καθώς του το πρόσφερε με την ελπίδα ν’ αγγίξει το χέρι του. 
 Εκείνος το έπιασε σφιχτά από το χερούλι, της ευχήθηκε χρόνια πολλά και ρούφηξε την 
πρώτη γουλιά. Ύστερα το άφησε με το πιατάκι, πάνω στο νεροχύτη κι έκανε να βγάλει τα 
τσιγάρα του. Εκείνη όμως τον πρόλαβε παίρνοντας μια πολύ τολμηρή πρωτοβουλία, βάζοντας 
δυο τσιγάρα, από το πακέτο της στο στόμα της, τ’ άναψε μ’ έναν επίχρυσο αναπτήρα και του 
πρόσφερε το ένα. 
 Ο Κοσμάς ζαλίστηκε, όχι από τον καπνό αλλά από συγκίνηση. Με το τσιγάρο από το 
στόμα της, ένιωσε σα να φιλούσε τα χείλη της. Αισθάνθηκε πως είχε κοκκινίσει γι’ αυτό έχοντας 
το τσιγάρο στο στόμα γύρισε κι έπιασε με τα δυο χέρια την κάνουλα πως τάχα κάτι έσφιγγε.   
 Σ’ όλη τη διάρκεια της επισκευής, που κι από τη μεριά του Κοσμά καθυστερούσε επίτηδες, 
οι δυο, σε λανθάνουσα κατάσταση, ερωτευμένοι, συζητούσαν διάφορα, εκείνη για να έχει την 
ευκαιρία να είναι κοντά του κι εκείνος, για να έχει την ευχαρίστηση να την ακούει και να τη 
βλέπει… 
 
                                                                             *   
 
 Καθώς έμπαινε στο εργαστήρι, ο Κοσμάς δέχτηκε αυτό που περίμενε, το ερωτηματικό 
βλέμμα του αφεντικού του. 
---- Ήταν αρκετά μεγάλη η ζημιά, αναγκάστηκα να περάσω καινούργια κάνουλα κι έκανα και 
διάφορα άλλα μερεμέτια… 
---- Καλά, εγώ πάω στην οικοδομή, εσύ με το βιδολόγο, να κάνεις πάσα σ’ εκείνες τις σωλήνες 
για να τις περάσουμε αύριο στο διαμέρισμα, είπε κι έφυγε.  
 Ο Κοσμάς ένιωσε ανακούφιση! Πρώτη φορά έλεγε ψέματα στο αφεντικό του. Η δουλειά 
στης μοδίστρας κράτησε περισσότερο, από δικό του φταίξιμο. Πέρασε στο στρίποδο μια σωλήνα 
και άρχισε, χρησιμοποιώντας μ’ επιδεξιότητα τον βιδολόγο, να χαράζει πάσο στο μαλακό 
χάλκινο μέταλλο, ενώ το μυαλό του έτρεχε σ’ εκείνη. Είχε ακόμα στα ρουθούνια το άρωμα της, 
ανακατωμένο με την αψιά μυρουδιά της τζίβας, που τον περιτύλιγε καθώς έσφιγγε με τον 
κάβουρα την κάνουλα. Τ’ όνομα του αρώματος ήταν Σιανέλ Νο 5, γαλλικό άρωμα από τα πιο 
ακριβά, που μόλις τελευταία έφταναν και στη χώρα μας, όπως του είπε η κυρία Έλσα.  
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 Δούλεψε, με μανία σχεδόν, για να ξεχνάει τον καημό του σωρεύοντας τις αστραφτερές 
σωλήνες στη γωνία, ως αργά τη νύχτα. Είχε ιδρώσει και καθώς ήταν γυμνός, από τη μέση και 
πάνω, το κορμί γυάλιζε κι αυτό σα χάλκινο άγαλμα, είναι βέβαιο πως αν τον έβλεπε έτσι η 
μοδίστρα, θα ξετρελαινόταν. 
 Κατέβηκε στο υπόγειο έκανε ένα ντους, ντύθηκε και πήγε για φαγητό, μόλις πρόλαβε τον 
κυρ-Παύλο κι έφαγε ο, τι είχε περισσέψει. Ύστερα πήρε τους δρόμους, ο καιρός ήταν μαλακός, 
το χιόνι είχε λιώσει κι αυτός σκορπούσε τις σκέψεις του στο ελαφρό αεράκι που ερχόταν από τη 
θάλασσα. Πόσο είχε αλλάξει η ζωή του ένα χρόνο τώρα, από τις κακοτράχαλες πλαγιές και τα 
λιθόστρωτα δρομάκια του ορεινού χωριού, περπατούσε τώρα σε ασφαλτοστρωμένους φαρδύς 
δρόμους. Από τις μυρωδιές των αγελάδων και των προβάτων και τη μπόχα της κοπριάς κι από 
τη μυρουδιά-δροτσίλα, των γυναικών που στο σπίτι τους ζούσε, σήμερα και τις άλλες φορές που 
είχε συναντήσει την κυρία Έλσα, ανάπνεε άρωμα Σιανέλ Νο 5. Του φαινόταν απίστευτο! Δεν 
μπορούσε να φανταστεί πως αυτή η γυναίκα που το κορμί της απόπνεε ένα τόσο ακριβό άρωμα 
και το μετάξι ήταν η δεύτερη επιδερμίδα της, θα ερωτευόταν ένα νεαρό που βρωμούσε ιδρώτα 
και βαρβατίλα και τα ρούχα του ήσαν καμωμένα από φτηνό, χοντρό βαμβακερό ύφασμα της 
ντόπιας βιομηχανίας.  
 Όταν βρέθηκε αργά τη νύχτα, κάτω από τη φλοκάτη σκεφτόταν τη μοδίστρα αλλά όχι σαν 
ερωμένη. Κι απλή φίλη του να ήταν του έφτανε, όλη την ώρα που επισκεύαζε τη βρύση της, 
εκείνη δεν έφυγε από κοντά του, συζητούσε διάφορα μαζί του. Τον άκουγε με προσοχή όταν 
έλεγε κάτι, στην αρχή για τη δουλειά του και ύστερα για πράγματα που αφορούσαν γενικότερα 
τη ζωή. Ο Κοσμάς ανακάλεσε στη μνήμη του, όλα τα κλασικά παιδικά διαβάσματα του, της 
προπολεμικής εποχής που δεν ήσαν και λίγα. Εδώ και μήνες ο περιπτεράς στη γωνιά του 
τετραγώνου, του δάνειζε ένα περιοδικό ποικίλης ύλης, φτάνει να του το επέστρεφε καθαρό, 
όπου διάβαζε σύγχρονες εβδομαδιαίες ειδήσεις ακόμα και ρομαντικά μυθιστορήματα σε 
συνέχειες. Στο τέλος ένιωσε πως είχε   δώσει την εικόνα, για την ακρίβεια το λούστρο, ενός 
διαβασμένου ανθρώπου. Η κυρία Έλσα είχε διαβάσει κάποια παρόμοια βιβλία, κι όταν με 
αφορμή, ένα τραγούδι του Αττίκ που ακούστηκε από το ραδιόφωνο, της είπε πως είχε γνωρίσει 
το συνθέτη και όλα τα σχετικά μ’ αυτόν, απάγγειλε μάλιστα και τους στίχους από ολόκληρο το 
τραγούδι «Ζητάτε να σας πω», εκείνη τον κοίταξε μ’ ευχάριστη έκπληξη και θαυμασμό, 
λέγοντας του  πως κι  εκείνη είχε κάνει στο Παρίσι, ίσως μάλιστα  και την εποχή που ήταν και η 
γιαγιά του εκεί… 
 
                                                                            * 
 
 Η Έλσα, το βράδι στο «ατελιέ», μόλις σχόλασαν τα κορίτσια έσβησε τα φώτα και 
μισοξάπλωσε στον καναπέ. Στο λιγοστό φως που έφτανε από το δρόμο, άφησε να πλανηθούν οι 
σκέψεις της. Βρισκόταν σε δύσκολη θέση σχετικά με τον Κοσμά, επιτέλους ήξερε τ’ όνομα  του,  
τον όμορφο  αυτόν  νεαρό που  είχε αρχίσει  πια  να τη βασανίζει αβάσταχτα η ερωτική της 
διάθεση γι’ αυτόν. Ασυναίσθητα το χέρι της γλίστρησε προς το υπογάστριο και τράβηξε πάνω 
τη φούστα. Άφησε την παλάμη της να πλανηθεί ανάμεσα στους μηρούς και ν’ ανεβεί μέχρι το 
εφηβαίο. Χούφτωσε το μεταξωτό ύφασμα της κυλότας, τόσο δυνατά που παρά λίγο να το 
ξηλώσει. Σταμάτησε, κατέβασε τη φούστα, σηκώθηκε απότομα κι έφυγε για το διαμέρισμα 
της… 
 Η μέρα εκείνη, για την Έλσα, ήταν αποκάλυψη! Ο Κοσμάς δεν ήταν ένας τυχαίος 
υδραυλικός, «το μανάρι μου γνωρίζει τόσα πράγματα, κρίμα αδικείται σ’ αυτό το επάγγελμα…». 
Άρχισε να κάνει διάφορα σχέδια για το μέλλον του νεαρού. Σκέφτηκε πως θα μπορούσε να 
τελειώσει το νυχτερινό δημοτικό και γυμνάσιο, να πάει και στο πανεπιστήμιο.  Και τα 
σκεφτόταν όλ’ αυτά σοβαρά, όλη τη  
βδομάδα. Μάλιστα άρχισε να περνάει έξω από το μαγαζί του μαστρο-Γιώργη δυο-τρεις φορές τη 
βδομάδα τουλάχιστον, με την ελπίδα να συναντήσει δήθεν τυχαία τον Κοσμά. Αναρωτήθηκε 
που να έμενε ο νεαρός, ίσως να είχε νοικιασμένη κάποια γκαρσονιέρα, χτίζονταν αρκετές στις 
σύγχρονες πολυκατοικίες. Όσο για το ότι κάποια νεαρή θα τον φρόντιζε, της  είχε γίνει  
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πεποίθηση που την έκανε να υποφέρει περισσότερο. Θα ήταν δύσκολο να τον αποσπάσει αυτή, 
μιας κάποιας ηλικίας γυναίκα, από ένα νεαρό κορίτσι. Ξαφνικά πέρασε από τη θύμηση της, η 
εικόνα του Κοσμά την πρώτη μέρα, πριν από μήνες, που τον συνάντησε σ’ εκείνο το 
πολυσύχναστο πεζοδρόμιο. Το ντύσιμο του ήταν φτηνό, το παντελόνι σχεδόν τσαλακωμένο. Δεν 
είχε ιδέα τι μπορεί να κέρδιζε από τη δουλειά του, υπόθετε πως όχι πολλά για να μπορεί να 
πληρώνει για διατροφή, ενοίκιο, πλυστικά και άλλα που χρειάζεται ένας εργένης. Θα μπορούσε 
ν’ αναλάβει εκείνη ας πούμε τα πλυστικά του, μαζί με τα δικά τους ρούχα, η πλύστρα της, θα 
έπλενε και του Κοσμά…Μα τι σκεφτόταν η ανόητη, πως θα μπορούσε να το δικαιολογήσει αυτό 
στις κόρες της; Να τον καλούσε τις Κυριακές να τρώει μαζί τους στο σπίτι ώστε να τον 
συνηθίσουν τα κορίτσια και να τον συμπαθήσουν, αυτή ήταν άλλη μια παράλογη ιδέα που της 
πέρασε και τελικά απελπισμένη εγκατάλειψε, για κάποιο καιρό, κάθε προσπάθεια να τον 
πλησιάσει… 
 Όταν αντίκρισε, στον κήπο πλαϊνής μονοκατοικίας, μια ανθισμένη αμυγδαλιά ένιωσε να 
την καταλαμβάνει ερωτικός ίμερος. Το δεντράκι αυτό της θύμισε τον Κοσμά, δεν τον είχε δει 
από εκείνες τις μέρες της πρωτοχρονιάς αν και είχε προσπαθήσει, περνώντας συχνά έξω από το 
μαγαζί. Όχι πως της είχε φύγει καθόλου από το μυαλό αλλά η άνοιξη της προκάλεσε μιας άλλης 
ποιότητας πόθο τέτοιο που όταν έφτασε στην πολυκατοικία, δεν πήγε στο «ατελιέ» αλλά στο 
σπίτι της, τα κορίτσια έλειπαν στο σχολείο, ξεντύθηκε μπροστά στον ολόσωμο καθρέφτη του 
«μπουντουάρ» και απόλαυσε οπτικά το σώμα της. Ύστερα, ξαναμμένη, έπεσε στο κρεβάτι και 
σπάραξε από ηδονή παραληρώντας στο όνομα του νεαρού υδραυλικού... 
 
                                                                            *   
 
 Η  Αιμιλία, τις απόκριες περνούσε, μαζί με τις αδερφές της, έξω από το εργαστήρι του 
μαστρο-Γιώργη. Ο Κοσμάς έβγαινε από το μαγαζί, φορώντας τα καλά του σακάκι, παντελόνι, το 
καλό του πουλόβερ, ένα άσπρο πουκάμισο από ποπλίνα και καλογυαλισμένα καφέ παπούτσια. Η 
Ευγενία και η Πόπη, μασκαρεμένες με πολύχρωμα αποκριάτικα φορέματα, προπορεύονταν 
πειράζοντας κάποια συνομήλικα τους παιδιά και η Αιμιλία μένοντας πιο πίσω και φορώντας κι 
αυτή μια φορεσιά δούκισσας ή κόμισσας, με πούλιες και τούλια, μακιγιαρισμένη, μ’ έντονα 
βαμμένα τα μάγουλα έπεσε πάνω στον Κοσμά. Δεν τον αναγνώρισε και ζήτησε συγγνώμη κι 
έκανε να φύγει. 
---- Δεσποινίς Αιμιλία…  
---- Ορίστε;…δε σας γνωρίζω κύριε… 
---- Μα είμαι ο Κοσμάς, που σας διόρθωσα τις βρύσες… 
 Η νεαρή πλησίασε λίγο τον κοίταξε εξεταστικά και χαμογέλασε.   
---- Συγγνώμη, δε σας γνώρισα έτσι που είσαστε ντυμένος! 
 Ο Κοσμάς χαμογέλασε ικανοποιημένος που η μικρή είχε προσέξει το ντύσιμο του, πολύ 
ώρα παιδεύτηκε γι’ αυτό το αποτέλεσμα. 
---- Κι εγώ πάρα λίγο να μην σας γνωρίσω έτσι που είστε ντυμένη, της είπε και τη ρώτησε που 
πήγαιναν. 
---- Μα, στην πλατεία, έχουμε καρναβάλι δεν το ξέρετε; Είπε το κορίτσι και χαμηλώνοντας τα 
μάτια σκέφτηκε «τι όμορφος που είναι θεέ μου, αχ θα τον συναντήσω πάλι άραγε, θα τον 
ξαναδώ;». 
 Σαν απάντηση στη σκέψη της, ήρθε αυτό που της είπε ο νεαρός δείχνοντας της, το 
εργαστήρι του μαστρο-Γιώργη. 
----   Εδώ δουλεύω, σ’ αυτό το μαγαζί. 
----  Α, ναι; Είπε η νεαρή και γύρισε μερικά βήματα πίσω παρατηρώντας το, προσεχτικά για να 
είναι βέβαιη πως δε θα το ξεχάσει. «Ωραία, θα με βλέπεις συχνά αγόρι μου, από αυτόν το δρόμο 
θα πηγαίνω τώρα στο σχολείο», σκέφτηκε του χαμογέλασε όσο πιο γοητευτικά μπόρεσε κι 
έτρεξε να προλάβει τις αδερφές της… 
 Και πραγματικά η Αιμιλία κάθε πρωί, με κάποια πρόφαση, χώριζε από τις αδερφές της και 
περνούσε μπροστά από το μαγαζί του μαστρο-Γιώργη για να δει τον Κοσμά. Δεν ήταν πάντα 
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τυχερή, συχνά το μαγαζί ήταν άδειο ή ήταν μέσα μόνο ο υδραυλικός κι αυτό γέμιζε θλίψη τη 
μικρή. Όταν όμως τύχαινε να τον πετυχαίνει, προπαντός όταν ήταν μόνος κι αντάλλαζε μαζί του 
μερικές φράσεις, ήταν ευτυχισμένη όλη τη μέρα. Σιγά-σιγά δημιουργήθηκε μια σχέση ανάμεσα 
στους δυο νέους, μια σχέση χαλαρή με περισσότερα στοιχεία φιλικά παρά ερωτικά. Αυτό στην 
επιφάνεια αλλά όταν το βράδι έπεφτε στο κρεβάτι, η μικρή φανταζόταν το νεαρό πάνω της να 
της κάνει έρωτα αν και δεν είχε ιδέα πως γινόταν ακριβώς αυτό. Χρησιμοποιούσε τα δάχτυλα 
για να παράγει ηδονή και ταλαιπωρούσε βίαια τα βυζάκια της για τον ίδιο λόγο κι 
απογοητευόταν όταν τελείωνε. Αυτό ήταν έρωτας; Θα ήταν ίδιο αν είχε εκεί πλάι της, πάνω της 
ολοζώντανο το νεαρό; Ήταν   ένα   ερώτημα   που  θα   έπαιρνε  απάντηση   μόνο   αν συνέβαινε 
αυτό που φανταζόταν… 
 
  Ο Κοσμάς αντιμετώπιζε την κόρη της Έλσας φιλικά, περισσότερο τον ενδιέφερε να 
πλησιάσει τη μητέρα, γοητευμένος από αυτή, ακόμα δεν έβλεπε τη μικρή σα γυναίκα. Είχαν 
περάσει δυο μήνες από τότε που η σχέση του με την Αιμιλία πήγαινε καλά, η άνοιξη είχε 
αναστατώσει τη μικρή που έβγαινε συχνά από το σπίτι για να περάσει από το εργαστήρι που 
δούλευε ο Κοσμάς με την ελπίδα να τον συναντήσει. Αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο γιατί ο 
νεαρός τον τελευταίο καιρό ήταν συνέχεια απασχολημένος σε οικοδομές. Το ίδιο προσπαθούσε 
και η Έλσα μα κι αυτή δεν τον είχε δει ποτέ στο μαγαζί, ώσπου εκείνο το Σάββατο που γύριζε 
από την Αγορά, ήταν στα μέσα του Μάη κι ο καιρός ήταν θαυμάσιος, φορούσε ένα θαυμάσιο 
μεταξωτό ταγιέρ σε ένα απαλό, ζεστό «μπεζ» χρώμα,, γόβες στο ίδιο χρώμα, λίγο σκουρότερο 
όπως και η τσάντα της και λευκό επίσης μεταξωτό, πουκάμισο. Φορώντας αυτό το εκπληκτικό 
σύνολο πλησίασε στη θύρα του εργαστηρίου που ήταν ανοιχτή και κοίταξε μέσα. Στάθηκε 
τυχερή! Ο Κοσμάς ήταν καθισμένος σ’ ένα άθλιο γραφείο και κάτι σημείωνε σε κάποιο 
ταλαιπωρημένο πρόχειρο τετράδιο. Δε φορούσε τη φόρμα αλλά ήταν ντυμένος κανονικά όπως 
δεν τον είχε δει ποτέ της. Τον βρήκε πανέμορφο και δαγκώνοντας το κραγιοναρισμένο χειλάκι 
της χτύπησε δισταχτικά και σιγά, με το βαμμένο νύχι, το τζάμι.  
 Ο Κοσμάς σήκωσε το κεφάλι, είδε την κομψή σιλουέτα φωτισμένη «contre lumier», δεν 
την αναγνώρισε αλλά το Σιανέλ Νο 5 έφτασε στα  ρουθούνια  του  κάνοντας τον να σηκωθεί 
ορμητικά κι όταν εκείνη προχώρησε μέσα χαμογελαστή, αναφώνησε με ευχάριστη έκπληξη: 
---- Κυρία Έλσα, εσείς!  
---- Ναι Κοσμά εγώ, περνούσα τυχαία από δω και σε είδα να γράφεις πολύ σοβαρός… 
---- Ναι, σημείωνα κάποιες από τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε τη Δευτέρα και… 
---- Μάλιστα, ώστε εδώ είναι το βασίλειο σου.  
 Για πρώτη φορά του μιλούσε στον ενικό, τις προηγούμενες φορές προσπαθούσε με τον 
πληθυντικό να του δώσει κύρος, τώρα όμως το έκανε για  να του δείξει πως ήταν δική του, πως 
τον θεωρεί δικό της. 
---- Ένα βασίλειο γεμάτο σίδερα, σκουριά, γράσα και σκόνη, είπε χαμογελώντας θλιμμένα ο 
νεαρός.  
 Η Έλσα κοίταξε ένα γύρω τα ετερόκλητα πράγματα που ήσαν σκόρπια στο εργαστήρι, 
τους πάγκους δουλειάς και τα εργαλεία κι έτριψε τον αντίχειρα με τον δείχτη του χεριού της, σα 
για να διώξει κάποιες σκόνες που είχαν κολλήσει εκεί.  
 Ο Κοσμάς στεκόταν όρθιος μπροστά της, με τα χέρια πίσω σα δημόσιος υπάλληλος 
μπροστά στον προϊστάμενο του.  
---- Κόντεψε να μη σε γνωρίσω χωρίς τη φόρμα. Ο μαστρο-Γιώργης δεν είναι… 
---- Όχι, έφυγε πριν λίγο, θα λείψει όλο το σαββατοκύριακο στο χωριό της γυναίκας του, με 
την οικογένεια του…Εγώ είχα πάει στην Αγορά για λίγο γι’ αυτό είμαι κάπως ντυμένος και 
καθαρός από τις μουντζούρες…μόλις τελειώσω με τις σημειώσεις θα κατέβω στο υπόγειο για να 
κοιμηθώ λίγο… 
---- Στο υπόγειο; Να κοιμηθείς στο υπόγειο! Καλά δεν έχεις σπίτι; 
---- Σπίτι; Όχι, κοιμάμαι στο υπόγειο έτσι γλιτώνω και το νοίκι, αλλιώς, οικονομικά, δεν τα 
φέρνω βόλτα. 
---- Μα είναι δυνατόν να κοιμάσαι στο υπόγειο!  
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 Είδε στη μια γωνιά του μαγαζιού την κλίμακα που οδηγούσε κάτω. Πήγε προς τα εκεί και 
ρώτησε:  
---- Από δω κατεβαίνεις στο υπόγειο; 
---- Ναι, από εκεί… 
---- Έλα, πάμε θέλω να δω που κοιμάσαι.  
---- Μα κυρία τι λέτε, είναι χάλια εκεί κάτω… 
---- Ας είναι, θέλω να δω. Κλείδωσε την εξώπορτα και πάμε. 
 Ο  νέος  είχε  μείνει  κατάπληκτος,  προχώρησε  προς  την εξώθυρα και γύρισε το κλειδί, 
το έβγαλε, το πέταξε πάνω στον πάγκο και πήγε βιαστικά προς το μέρος της να την προλάβει 
πριν κάνει το πρώτο βήμα. 
---- Μια στιγμή περιμένετε, θα προχωρήσω πρώτος εγώ, τα σκαλιά δεν είναι και πολύ 
καλοφτιαγμένα, μ’ αυτά τα παπούτσια μπορεί να γλιστρήσετε…  
 Εκείνη χαμογέλασε και τον ακολούθησε με προσοχή, «το μανάρι μου με προσέχει», 
σκέφτηκε. 
 Ο Κοσμάς, άναψε το φως που φώτιζε το κλιμακοστάσιο και πέρασε μπροστά της. Εκείνη 
μόνο όταν έφτασαν κάτω γύρισε να παρατηρήσει ένα γύρω, απασχολημένη με το που πατούσε. 
Το υπόγειο είχε το ίδιο εμβαδόν με το μαγαζί κι εδώ υπήρχαν διάφορα, ένας μικρός φεγγίτης 
έριχνε μέσα κάποιο φως και καθώς ο Κοσμάς γύρισε το διακόπτη και φωτίστηκε όλος ο χώρος 
είδε σε μια γωνιά ένα σιδερένιο άθλιο κρεβάτι σκεπασμένο με μια βρόμικη φλοκάτη.  
 Στεκόταν εκεί κρατώντας την τσάντα με τα δυο χέρια μπροστά στο υπογάστριο, γεμάτη 
αμηχανία και θλίψη. Κάποια στιγμή, την άνοιξε κι έβγαλε ένα μεταξωτό μαντιλάκι, χρώματος 
απαλού «κρεμ», καθώς πρόβλεπε πως σε λίγο τα μάτια της θα γέμιζαν δάκρυα.  
 Ο Κοσμάς, πήρε πάλι μπροστά της εκείνη τη στάση του υποτακτικού με τα χέρια πίσω. 
Αναρωτιόταν τι ήθελε αυτό το θείο πλάσμα εκεί στο θλιβερό κατάλυμα του. Ένιωθε ντροπή που 
εκείνη έβλεπε την κατάντια του, το ότι ήταν ανίκανος να έχει μια στέγη της προκοπής. 
 Η Έλσα, έριξε ματιές, δεξιά αριστερά, σα να έψαχνε να καθίσει κάπου. Το βλέμμα της 
έπεσε σε μια πτυσσόμενη σκονισμένη καρέκλα κι ο Κοσμάς που το πρόσεξε, έτρεξε πήρε ένα 
καθαρό στουπί κι άρχισε να την καθαρίζει. 
 Τελικά εκείνη δεν κάθισε. Έκανε αρκετά πέρα-δώθε, σιωπηλή, με σκυμμένο το κεφάλι και 
χρησιμοποιώντας την τσάντα σα βεντάγια προσπάθησε να δροσιστεί αν και δεν έκανε πολύ 
ζέστη. Είχε κοκκινίσει το πρόσωπό της, δεν αισθανόταν καλά και πάνω που ο νεαρός, που το 
είχε προσέξει πήγε να ρωτήσει τι συμβαίνει, εκείνη σταμάτησε μπροστά του, άφησε την τσάντα 
στο κάθισμα, ύψωσε τα μεγάλα όμορφα μάτια, τον κοίταξε και βάζοντας τα χέρια γύρω από το 
λαιμό του, είπε: 
---- Μπορεί  να γελάσεις μ’ αυτό που θα σου πω αλλά δε με νοιάζει. Αγόρι μου, είμαι 
ερωτευμένη μαζί σου, όλους αυτούς τους μήνες που δεν κατάφερα να σε δω, αν και το 
προσπάθησα πολύ, βασανιζόμουν γιατί σε φανταζόμουν στην αγκαλιά κάποιας μικρής σε 
κάποια γκαρσονιέρα. Δε μου πέρασε στιγμή από τη σκέψη, πως κοιμάσαι σ’ ένα φριχτό 
υπόγειο… 
 Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, που άρχισαν να κυλούν στα μάγουλα. Κατέβασε τα χέρια 
στο φαρδύ στήθος του νέου κι ακουμπώντας πάνω του το πρόσωπο της, άρχισε να κλαίει με 
αναφιλητά. 
 Εκείνος, ταραγμένος αλλά κι ευτυχισμένος την έσφιξε πάνω του με δύναμη, γρήγορα όμως 
συνήρθε και χαλάρωσε το σφίξιμο, ανέβασε το χέρι στο κεφάλι της και της χάιδεψε τα κοντά 
κομμένα μαλλιά που άφηναν γυμνό το μακρύ λαιμό της. 
 Έβαλε το χέρι κάτω από το πηγούνι της, όπως είχε δει να κάνουν στον κινηματογράφο οι 
εραστές-σταρ, και της σήκωσε το κεφάλι. Εκείνη τον κοίταζε γεμάτη πόθο με δακρυσμένα 
μάτια. Εκείνος έμοιαζε να μην ξέρει τι να κάνει στη συνέχεια όταν δέχτηκε τα χείλη της να 
κολλάνε στο στόμα του. Ανταπόδωσε όπως μπορούσε το φιλί και σε λίγο έδειξε μια 
συμπεριφορά έμπειρου εραστή. Όρθιοι αντάλλαζαν φιλιά και χειρονομίες γι’ αρκετά λεπτά. 
Κάποια στιγμή η Έλσα σταμάτησε, του κατέβασε τα χέρια κι άρχισε να γδύνεται.  
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 Έβγαλε το σακάκι, ο Κοσμάς είδε το δαντελένιο στηθόδεσμο ν’ αχνοφαίνεται κάτω από το 
πουκάμισο κι ένιωσε να φουντώνει. Η Έλσα κρέμασε το σακάκι στην πλάτη της καρέκλας, πήγε 
προς το κρεβάτι, τράβηξε τη φλοκάτη και την πέταξε πάνω σ’ ένα μεταλλικό στρίποδο. Χτύπησε 
με το χέρι στα σεντόνια-παραδόξως είχε και τέτοια ο Κοσμάς-δεν είδε να πετιέται σκόνη, 
χτύπησε μια δυο φορές και το μαξιλάρι που φαινόταν καθαρό και πριν καθίσει, κατέβασε τη 
φούστα και την έβγαλε, αποκαλύπτοντας τους ντυμένους με τις μεταξωτές κάλτσες μηρούς και 
την πάλλευκη κυλότα της. Κάλεσε με το βλέμμα τον Κοσμά και του έδωσε τη φούστα να την 
ακουμπήσει στο κάθισμα. Έβγαλε τα παπούτσια τα ταχτοποίησε κάτω από το κρεβάτι και μετά 
με προσοχή, μη φύγει πόντος, ξεφλούδισε από τα πόδια σιγά-σιγά τις κάλτσες αφήνοντας τις, 
στο κάθισμα που ο νεαρός είχε φέρει κοντά. Αυτή η θέα των γυμνών ποδιών της Έλσας 
συγκλόνισαν το νεαρό υδραυλικό και πριν προλάβει να συνέρθει, εκείνη έβγαλε το πουκάμισο κι 
έμεινε με τα δαντελένια εσώρουχα της που μόνο σε διαφήμιση είχε δει ο Κοσμάς. 
 Του έκανε νεύματα να γδυθεί κι εκείνος, το έκανε τόσο γρήγορα μια και πρώτη φορά 
γδυνόταν μπροστά σε γυναίκα, που εκείνη πρόλαβε να δει μόνο για λίγο, ένα «ορθόπλωρο» πέος 
να βρίσκεται λίγα εκατοστά κοντά στο στήθος της. Κυλίστηκαν στο κρεβάτι σπαράζοντας και οι 
δυο από ηδονή και η Έλσα ένιωσε σα παρθένα καθώς δέχτηκε στον κόλπο της, βίαια, το στιβαρό 
όργανο του και βυθίστηκε σε άβυσσο ηδονής…  
 
                                                                            * 
 
 Η ερωτική συνεύρεση της χήρας και του Κοσμά, είχε μια εβδομαδιαία συχνότητα. Κάθε 
σαββατοκύριακο, που αυτές τις δυο μέρες έλειπε στο χωριό ο μαστρο-Γιώργης εκείνη, το 
απόγευμα του Σαββάτου, για δυο ώρες και την Κυριακή από το πρωί μέχρι τις έντεκα, τις 
περνούσε στην αγκαλιά του νεαρού εραστή της, στο σιδερένιο κρεβάτι του υπογείου, φέρνοντας 
κάθε φορά και καθαρά σεντόνια που ο Κοσμάς είχε όλη τη βδομάδα, ξεγελασμένος από το 
άρωμα τους, την αυταπάτη πως πλαγιάζει μαζί της. 
 Πέρασε ο Μάης μπήκε κι ο Ιούνης και οι δυο εραστές απολάμβαναν τον έρωτα τους αλλά 
μόνο κλεισμένοι στο υπόγειο, δεν είχαν βγει έξω στην πόλη ποτέ… 
 
… Μια  βδομάδα πριν κλείσουν τα σχολεία η Αιμιλία συνάντησε τον Κοσμά, φορτωμένο την 
τσάντα με τα εργαλεία λίγο πιο έξω από το γυμνάσιο της. Κρατώντας τη σάκα της μπρος στο 
στήθος, η νεαρή απαντούσε στις ερωτήσεις του Κοσμά με σύντομες φράσεις και χαμογελώντας 
συνεσταλμένα. Αυτό παραξένεψε το νεαρό «μήπως ξέρει κάτι για μένα και τη μητέρα της;», 
σκέφτηκε ταραγμένος.  
 Η Αιμιλία βέβαια δεν ήξερε, πώς να το ήξερε; Αυτό μπορούσε να γίνει αν της το είχε πει η 
μητέρα της πράγμα απίθανο. Κάπως έτσι το σκέφτηκε κι ο Κοσμάς και ησύχασε. Πάντως  κάτι  
είχε συμβεί με τη μικρή, δεν του μιλούσε με το ίδιο θάρρος όπως άλλοτε. 
 Η αιτία ήταν απλή, η μικρή είχε ερωτευτεί το νεαρό και όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, 
μόλις τον αντίκριζε η καρδούλα της χτυπούσε γρήγορα, κοκκίνιζε στην όψη και πάθαινε 
δυσκολία στην  έκφραση του λόγου. Του Κοσμά, καθώς ήταν ερωτευμένος με τη μητέρα της 
μικρής, δεν του πέρασε από το νου, τίποτ’ απ’ όλ’ αυτά. Συνέχισε να την αντιμετωπίζει φιλικά, 
με μια επιπλέον προσπάθεια να της είναι όσο γίνεται πιο συμπαθής δυσκολεύοντας ακόμα 
περισσότερο τα πράγματα μια και το κορίτσι, το ενδιαφέρον του, το προσλάμβανε σαν ερωτική 
διάθεση. Έτσι η Αιμιλία τα βράδια στο κρεβάτι της, αυνανιζόταν με πάθος στο όνομα του 
εραστή της μητέρας της. Το καημένο το κορίτσι σπαρταρούσε στην φανταστική αγκαλιά του, 
λερώνοντας με τα υγρά του αιδοίου τα κυλοτάκια. Η εμμηνόρροια της διαταράχτηκε, 
προκαλώντας της περισσότερο πόνο, απ’ ότι συνήθως και απόβαλε περισσότερο αίμα, πράγμα 
που πρόσεξε η μητέρα της και προσπαθούσε να μάθει την αιτία. Την πήγε στο γιατρό, που 
διέγνωσε σαν αιτία κάποια συγκίνηση πιθανόν κάποιο ψυχολογικό αίτιο και ίσως η μικρή να 
ήταν ερωτευμένη, τίποτα σοβαρό δηλαδή κατά την άποψη του. Σύστησε κάποια παυσίπονα και 
καθαριότητα. 
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 Η Έλσα στάθηκε στην περίπτωση να είναι ερωτευμένη η μικρή και προσπάθησε, με τρόπο, 
να μάθει κάτι από την Αιμιλία  αλλά και από τις αδερφές της αν συνδεόταν με κάποιο αγόρι. Οι 
μικρές δεν είχαν προσέξει κάτι τέτοιο και η κοπελίτσα βέβαια, δεν τόλμησε να πει τον καημό 
της, στη μητέρα της, έτσι η ιστορία αυτή σταμάτησε εκεί, στα παυσίπονα και στην καθαριότητα 
που είχαν αποτέλεσμα ως προς το οργανικό μέρος αλλά ο καημός προς τον νεαρό υδραυλικό 
μεγάλωνε… 
 
                                                                            * 
 Οι διακοπές του σχολείου, χαροποίησαν τα κορίτσια της Έλσας αλλά και την ίδια. Τα 
έστελνε κάθε χρόνο, ένα μήνα, σε κάποια κατασκήνωση έτσι θα είχε κι εκείνη τη δυνατότητα να 
φέρει τον εραστή στο σπίτι, στο κρεβάτι της, να τον έχει όλη τη νύχτα δικό της. Ένα πρωί, το 
λεωφορείο πήρε τις κόρες της Έλσας για τις διακοπές και το ίδιο βράδι, ο Κοσμάς έμπαινε στο 
διαμέρισμα της αγαπημένης του για να κυλιστεί όλη τη νύχτα σε μεταξωτά σεντόνια πάνω σ’ 
ένα διπλό κρεβάτι. 
 Μέσα στις λίγες βδομάδες που συνδεόταν με τη μοδίστρα κατάφερε να την εντυπωσιάσει 
σχετικά με τις  ερωτικές του γνώσεις σε διάφορους τρόπους έρωτα, ακόμα κι αυτούς τους 
γαλλικής επινόησης που η Έλσα δεν γνώριζε αν και είχε κάνει στο Παρίσι. Ο Κοσμάς, εφάρμοζε 
ο, τι άκουγε από γνωστούς και αγνώστους που μιλούσαν γι’ αυτά τα πράγματα στα καφενεία. 
Ποτέ δεν της ομολόγησε, πως ήταν η πρώτη γυναίκα με την οποία έκανε έρωτα και την 
αντιμετώπιζε μ’ ένα μυστηριακό χαμόγελο όταν εκείνη τον ρωτούσε τρυφερά που είχε μάθει 
όλους αυτούς τους τρόπους. Κάποιο βράδι μετά από μια καταπληκτική ερωτική ευωχία, της 
μίλησε για το ξενοδοχείο «ΠΑΡΘΕΝΩΝ», όπου, τάχα, εκεί οι πόρνες, που τον συμπαθούσαν, 
του πρόσφεραν δωρεάν τον έρωτα, πράγμα που δεν ήταν αλήθεια αλλά θα μπορούσε να ήταν αν 
εκείνος ήθελε. 
---- Δε φαντάζομαι να κόλλησες κάποιο αφροδίσιο εκεί… 
---- Τι είν’ αυτό; Ρώτησε ο νέος που πρώτη φορά άκουγε τη λέξη.   
---- Αρρώστια, από αυτές που… 
---- Α, κατάλαβα. Θέλεις να πεις σύφιλη, βλεννόρροια και τέτοια. Μη στενοχωριέσαι αγάπη 
μου, απ’ ο, τι ξέρω οι πουτάνες είναι  οι πιο υγιείς γιατί περνάνε από γιατρό συχνά, τις άλλες να 
φοβάσαι…δε συμπλήρωσε τη φράση και η Έλσα χορτάτη έρωτα δεν πρόσεξε κάποιο υπαινιγμό 
γύρισε από το άλλο πλευρό τραβώντας τον, να κολλήσει πίσω της κι έτσι αγκαλιά 
αποκοιμήθηκαν… 
  
                                                                            * 
 
 Ο μήνας των διακοπών πέρασε, τα κορίτσια της Έλσας γύρισαν στο σπίτι κι ο Κοσμάς στο 
υπόγειο. Μια δυσάρεστη εξέλιξη αλλά αναπόφευκτη. Η μοδίστρα, αναγκαστικά άρχισε ν’  
ανεβοκατεβαίνει  πάλι   εκείνη   την   άθλια  στριφογυριστή  κλίμακα του υπογείου για να 
συναντά τον εραστή της αλλά κάποια μέρα του δήλωσε:  
---- Δεν πάει άλλο αγόρι μου. Πρέπει να βρεις ένα σπίτι της προκοπής, δεν μπορείς να 
κοιμάσαι στο υπόγειο. Δουλεύεις στις οικοδομές, όλο και θα γνωρίζεις κάποιους εργολάβους, 
που θα σου κάνουν καλή τιμή. Υπάρχουν μικρά διαμερίσματα, αυτά που τα λένε κι εδώ πια, 
γκαρσονιέρες. Μπορείς να  νοικιάσεις ένα… 
 Ο Κοσμάς σηκώθηκε από το κρεβάτι πήρε το πακέτο με τα τσιγάρα, στάθηκε όρθιος 
μπροστά της, ολόγυμνος κι άναψε ένα. «Τι όμορφο κορμί που έχει το αγόρι μου», σκέφτηκε η 
Έλσα κι ανακάθισε στα σεντόνια. Εκείνος πήρε ύφος μεγάλου άντρα και είπε:  
---- Παρ’ όλο που ο μαστρο-Γιώργης μου έκανε αύξηση δύσκολα θα μπορούσα να πληρώνω 
νοίκι. Άσε που ζητάνε δυο μηνιάτικα μπροστά κι ένα να τρέχει κι εγώ όσο και να τρέξω δε 
φτάνω τέτοια ποσά…Δε γίνεται αγάπη μου, πώς να το κάνουμε». 
---- Άκουσε ψυχή μου, βρες εσύ το διαμέρισμα και θα πληρώσω εγώ…  
---- Α, αυτό δεν το δέχομαι. Είναι σα να με πληρώνεις για να σου κάνω έρωτα και θαρρώ πως 
δεν σου έχω δώσει μέχρι τώρα τέτοια εντύπωση… 
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---- Όχι ψυχή μου μη θυμώνεις, δεν ήθελα να πω αυτό…Να, θα μπορούσα να σου δανείσω την 
προκαταβολή. Έλα, έλα κάθισε κοντά μου. Εκείνος κάθισε, εκείνη έβαλε το χέρι ανάμεσα στα 
σκέλια του και κόλλησε τα χείλη στο στόμα του…Ύστερα από μια παθιασμένη συνουσία ο 
νεαρός δέχτηκε το δάνειο και η γκαρσονιέρα, ύστερα από μια βδομάδα, εξοπλισμένη με 
στοιχειώδη έπιπλα, ήταν στη διάθεσή των εραστών. Μάλιστα βρισκόταν και στο ίδιο τετράγωνο 
με την πολυκατοικία  της μοδίστρας, σε κάποιο βολικό και απαρατήρητο μέρος, πίσω από την 
κλίμακα του χτιρίου με παράθυρα που έβλεπαν, μόνο στον ακάλυπτο χώρο. Αυτό ήταν βολικό 
για τους εραστές, δύσκολα θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος, ποιος μπαίνει και βγαίνει.  
 Η Έλσα, ήταν ευτυχισμένη γιατί κάθε βράδι, σχεδόν, τρύπωνε μ’ όση προφύλαξη 
μπορούσε, στη γκαρσονιέρα  μετά τις  έντεκα  που  οι   κόρες  της  είχαν  κοιμηθεί  και  
περνούσε μια-δυο ώρες στην αγκαλιά του νεαρού εραστή της. Αλλά φαίνεται πως αν δεν 
μπορείς να μοιράζεσαι την ευτυχία σου, για την ακρίβεια αν δε γνωρίζουν οι άλλοι πόσο είσαι 
ευτυχής αυτό το συναίσθημα είναι μισερό, λειψό. Έτσι ένιωθε συχνά η μοδίστρα που ήθελε να 
κυκλοφορεί χωμένη στην αγκαλιά του εραστή της στην πόλη, στους δρόμους… 
 
                                                                            *  
 
 Η Αιμιλία, οι αδερφές της την φώναζαν Λία, με την έναρξη του σχολείου άρχισε να 
περνάει πάλι έξω από το μαγαζί που  δούλευε ο Κοσμάς με την ελπίδα να τον συναντήσει. Η 
Έλσα, δεν ξαναπέρασε από εκεί μια και δε χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει πια το υπόγειο κι έτσι, 
δε υπήρχε η δυνατότητα να διαπιστώσει το πέρασμα της κόρης για να υποπτευθεί κάτι. 
Εξακολουθούσε όμως να σκέφτεται τα λόγια του γιατρού, για την πιθανότητα να είναι 
ερωτευμένη η μικρή. Την ξαναρώτησε και την ενθάρρυνε να της μιλήσει αν υπήρχε κάτι, στη 
μαμά πρέπει να τα λέμε όλα της τόνισε, αλλά η Αιμιλία, όπως πολλά κορίτσια, στην ηλικία της, 
δύσκολα μιλάνε στους γονείς γι’ αυτά, είπε πως δεν υπήρχε τίποτα. Τις νύχτες όμως στο κρεβάτι 
της και στη φαντασία της, ο Κοσμάς ήταν παρών κι οργίαζε ερωτικά μαζί του χρησιμοποιώντας 
εικόνες από τις εμπειρίες του κινηματογράφου, που εκείνη την εποχή ήσαν απλοϊκές και σεμνές, 
το πιο τολμηρό ήταν ένα περιπαθές φιλί. 
 Είχε περάσει χρόνος από τη μέρα που είχε πρωτοδεί τον Κοσμά, εκείνη τη μέρα που είχε 
πάει στο σπίτι να επιδιορθώσει τη βρύση του «μπιντέ». Η μικρή είχε συγκλονιστεί τότε αλλά 
ήξερε να κρύβει τα αισθήματα της κι έτσι κανείς δεν υποπτεύθηκε αυτό που είχε νιώσει.  
 Ο Κοσμάς, ήταν κι αυτός σε μια ηλικία που εκτιμούσε ερωτικά τις μεγαλύτερες του και τις 
μικρότερες τις θεωρούσε παιδιά, έτσι και η Αιμιλία, του ήταν ερωτικά αδιάφορη. Η φιλία που 
επεδίωξε μαζί της ήταν, περισσότερο, ένας τρόπος να πλησιάσει τη μητέρα και τώρα που το είχε 
πετύχει, το κορίτσι ήταν απλώς η κόρη της ερωμένης του. Για εκείνη όμως κάθε χαμόγελό του, 
ένας  χαιρετισμός, λίγες σύντομες φράσεις που αντάλλαζε μαζί της, ήταν ο, τι πιο υπέροχο της 
συνέβαινε… 
 Ένα βράδι Τετάρτης, τα κορίτσια της μοδίστρας γύριζαν από τον περίπατό τους στο σπίτι. 
Η Έλσα κάθε Τετάρτη και Σάββατο, τ’ απογεύματα, άφηνε τις κόρες της να βγαίνουν «βόλτα» 
στην παραλία. Η ώρα ήταν εννέα και είχαν φτάσει στο οικοδομικό τετράγωνο του σπιτιού τους, 
όταν η Αιμιλία είδε τη μητέρα της να μπαίνει σε μια πολυκατοικία. Οι αδερφές της, γελούσαν κι 
έσπρωχνε η μια την άλλη, δεν είχαν προσέξει την παρουσία της μητέρας τους. Η μεγάλη, έδωσε 
τα κλειδιά του σπιτιού στην Ευγενία και είπε πως θα πάει, για λίγο, σε μια συμμαθήτρια της που 
έμενε εκεί κοντά να τη ρωτήσει κάτι για ένα μάθημα. 
 Ανυποψίαστα τα κορίτσια, έφυγαν και η Αιμιλία έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, 
δεν υπήρχε θυρωρός και η θύρα ήταν κλειστή. Η μητέρα της όμως έπρεπε να είχε κλειδί ή να της 
άνοιξε κάποιος. Πέρασε στο απέναντι πεζοδρόμιο σήκωσε το κεφάλι  παρατηρώντας όλους τους 
εξώστες  της πρόσοψης. «Τι θέλω τώρα εγώ εδώ;», αναρωτήθηκε «θα πήγε σε κάποια φίλη της 
αν και δεν ξέρω να μένει κάποια εδώ, ίσως κάποια πελάτισσα», σκέφτηκε και ξεκίνησε για το 
σπίτι… 
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… Η Έλσα ανέβηκε στον πρώτο όροφο κι εξαφανίστηκε στην ανοιχτή θύρα που την έκλεισε 
πίσω της και χώθηκε στην επίσης ανοιχτή αγκαλιά, του Κοσμά που την περίμενε.  
 Ξένοιαστοι, οι δυο εραστές κυλίστηκαν στο κρεβάτι και δυο ώρες αργότερα η μοδίστρα 
έβγαινε με προφύλαξη από την πολυκατοικία αφού πρώτα έπλυνε τα ρούχα του εραστή της. Ο 
Κοσμάς, ήταν ενθουσιασμένος με τη σχέση του αυτή, δεν του κάλυπτε μόνο τις ερωτικές του 
ανάγκες αλλά και  αυτά που πρόσφερε μια σύζυγος. Η Έλσα του πήγαινε φαγητό από το σπίτι 
της, του καθάριζε την γκαρσονιέρα, προσέχοντας πάντα να μην εμφανίζεται στον εξώστη, έκανε 
την μπουγάδα. Το άπλωμα, στον εξώστη, το αναλάμβανε ο Κοσμάς. Έτσι η ερωτευμένη 
μοδίστρα που στο σπίτι της δεν ασχολιόταν με το νοικοκυριό και το πλύσιμο των ρούχων, στην 
γκαρσονιέρα τα έκανε όλα… 
 
                                                                            * 
 
 Μια μέρα, τηλεφώνησε στο εργαστήρι ο Θωμάς και ζήτησε από τον Κοσμά να 
συναντηθούν σε κάποιο ανοιχτό χώρο κάπου εκεί κοντά στο ναυτικό όμιλο. Δεν ήταν μακριά 
από το εργαστήρι και καθώς κατηφόριζε προς τη θάλασσα, αναρωτιόταν γιατί ήθελε να τον 
συναντήσει αλλά και γιατί σε ανοιχτό χώρο, απορίες που τις διατύπωσε μόλις συναντήθηκαν. 
---- Πρέπει να προσέχουμε, οι μέρες είναι ακόμα πονηρές, οι συλλήψεις συνεχίζονται, εύκολα 
μπορείς να βρεθείς εξορία σε κάποιο ξερονήσι. Τώρα είσαι πια μεγάλος και αν μάθουν ποιανού 
γιος είσαι κινδυνεύεις να μπλέξεις. Στην είσοδο του χανιού τώρα υπάρχει ένας χαφιές που 
πουλάει, τάχα, λαχεία…Ο Κοσμάς, στο χωριό είχε κάποιες ενοχλήσεις, αρκετές φορές τον είχαν 
καλέσει στο αστυνομικό σταθμό της Χωροφυλακής στο πλαϊνό μεγαλοχώρι, ρωτώντας πάντα τα 
ίδια πράγματα για τον πατέρα και τη μητέρα του. Όταν αποφάσισε να φύγει, πήγε και ζήτησε 
άδεια να κατέβει στην Κατερίνη για να δουλέψει κάπου. Του την έδωσαν, ζητώντας του όταν 
κατεβεί, να πάει στην αστυνομία της περιοχής που θα έμενε να δηλώσει την κατοικία του. Ο 
νεαρός φέρθηκε συνετά κι ευγενικά, δεν τους προκάλεσε κι έτσι τον αντιμετώπισαν αρκετά 
ήπια, αν και του έδωσαν να καταλάβει πως αν έμπλεκε κάπου, θα τον εύρισκαν. Τι ακριβώς 
σήμαινε αυτό το μπλέξιμο τότε ο Κοσμάς δεν το καταλάβαινε. Από αυτά όμως που του είπε ο 
Θωμάς στη συνέχεια κατάλαβε τι εννοούσαν. 
---- Τώρα που υπάρχει κυβέρνηση του Κέντρου γίνεται μια κίνηση για ν’ ανασυνταχτεί η 
Αριστερά, να γίνει ένα κόμμα όπου θα περιέχει όλες τις τάσεις… 
 Του Κοσμά, αυτή η φρασεολογία του θύμισε τους καθοδηγητές του κόμματος, όταν είχε 
αρχίσει το αντάρτικο. Δεν είχε, όλα τα χρόνια του εμφύλιου, πληροφόρηση για ο, τι γινόταν-δεν 
είχε συναντήσει ποτέ τον πατέρα του αν και έπαιρνε συχνά μηνύματα του-είχε σχηματίσει την 
πεποίθηση πως όλα πια ήσαν μάταια. Αρκετά είχε πληρώσει, τον αγώνα, η οικογένειά του, αυτός 
δεν σκόπευε να συνεχίσει. 
 Συχνά, πηγαίνοντας για το πρωινό του, σταματούσε στο περίπτερο της γωνίας, από αυτό 
που έπαιρνε κι εκείνο το δανεικό περιοδικό ποικίλης ύλης κι έριχνε μια γρήγορη ματιά στις 
κρεμασμένες εφημερίδες, διαβάζοντας τους τίτλους. Δεν ήσαν πολλές, μια του Κέντρου και δυο-
τρεις της Δεξιάς, έντυπα της Αριστεράς δεν κυκλοφορούσαν. Αυτό που προσλάμβανε σα γενική  
εντύπωση  ήταν  πως  παρ’  όλη  την κυβέρνηση κεντρώου κόμματος, η δεξιά ήταν στη εξουσία 
και θριάμβευε στέλνοντας τους ηττημένους στα στρατοδικεία ή στις εξορίες. Είναι βέβαιο πως 
αυτή θα ήταν και η μοίρα του πατέρα του αν επιζούσε… 
---- Δεν ξέρω Θωμά, τι να σου πω. Μπορεί ο πατέρας μου να ήταν σπουδαίος για το κίνημα 
αλλά εγώ ήμουν μικρός και ο ίδιος με είχε απομονώσει, για να με προφυλάξει ίσως, όπως 
καταλαβαίνω τώρα. Σε παρακαλώ να μ’ αφήσεις έξω από αυτά…αργότερα ίσως, θα δούμε… 
 
… Το βράδι, συναντήθηκε στο σπίτι του με την Έλσα, δεν της είπε τίποτα σχετικό μ’ αυτή τη 
συνάντηση με το Θωμά, εκείνη δεν ήξερε ούτε την ύπαρξη του. Απ’ ότι καταλάβαινε, η ερωμένη 
του δεν είχε πολιτικά ενδιαφέροντα αλλά από τις συζητήσεις τους, ήξερε πως είχε καλές σχέσεις, 
λόγω και της δουλειάς της, με τις συζύγους παραγόντων της Δεξιάς πολιτικών, στρατιωτικών 
αλλά και της αστυνομίας. Μια όμως και η σχέση τους ήταν μυστική, ποτέ δεν τους είδε κάποιος 
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έξω μαζί, δεν υπήρχε πρόβλημα ούτε ηθικό ούτε πολιτικό. Για αυτό το τελευταίο ο νεαρός τώρα, 
ενδιαφερόταν ιδιαίτερα, γιατί αν τους έπαιρνε το μάτι κάποιου αστυνομικού, γνωστού της 
Έλσας, πιθανόν να έψαχνε για το ποιος ήταν κι εκτός που θα την έμπλεκε άσκημα, ίσως τον 
θεωρούσαν επικίνδυνο και τον κατηγορούσαν πως…διαφθείρει την αστική τάξη…Αυτή την 
έννοια, αστικής τάξης και προλεταριάτου τη θυμόταν από μικρός, πριν τον πόλεμο την είχε 
ακούσει από ένα θείο του, που είχε κάνει εξορία στα χρόνια της δικτατορίας και τον είχαν 
εκτελέσει τον πρώτο χρόνο κιόλας οι Γερμανοί… 
 Ήδη είχε παραβιάσει τη διάταξη της αστυνομίας, δεν έμεινε στην Κατερίνη. Αλλά στο 
χάνι, όπου έμεινε τον πρώτο καιρό ήταν καταγραμμένος και όταν έπιασε δουλειά στο μαστρο-
Γιώργη,  δήλωσε για  κατοικία του το μαγαζί του και τώρα είχε δηλώσει, στο  αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής  του, τη νέα κατοικία του. Προσπαθούσε να είναι νομιμόφρων αν και η Έλσα 
συχνά, χωρίς να το ζητάει, το διατύπωνε σαν επιθυμία να βγαίνουν έξω να κυκλοφορούν 
αγκαλιασμένοι. Αν και πολύ νεώτερος της, της επεσήμαινε τις συνέπειες μιας τέτοιας 
ρομαντικής εμφάνισης, όχι μόνο στον κύκλο της αλλά και στα παιδιά της. 
---- Αγαπούλη μου, πόσο υπέροχα λογικός είσαι! Είμαι ανόητη που σκέφτομαι έτσι αλλά σ’ 
αγαπώ τόσο… 
 
                                                                            * 
 
 Η σχέση της Έλσας και του Κοσμά είχε συμπληρώσει δυο περίπου χρόνια παραμένοντας 
πάντα μυστική. Να επισκεφτεί το σπίτι της για κάποια επισκευή δε χρειάστηκε κι έτσι τα 
μικρότερα  κορίτσια της, τον είχαν κιόλας ξεχάσει, εκτός από την Αιμιλία που δεν είχε χάσει 
επαφή μαζί του περνώντας πάντα έξω από το μαγαζί του μαστρο-Γιώργη. Η επαφή όμως αυτή, 
ήταν συνήθως μόνο οπτική, αν τύχαινε και βρισκόταν ο νέος στο μαγαζί και πότε-πότε, αν τον 
πετύχαινε έξω, αντάλλαζαν μερικές φράσεις. Η Αιμιλία που τώρα είχε μπει σχεδόν, στα 
δεκαεφτά, σωστή γυναίκα, εξακολουθούσε να είναι πάντα ερωτευμένη αλλά συνεσταλμένη μαζί 
του κι εκείνος την αντιμετώπιζε, με την τρυφερότητα…πατέρα μια και ήταν κόρη της ερωμένης 
του. 
 Μια μέρα, που τον πέτυχε έξω από το μαγαζί, ένα μεσημέρι Σαββάτου όταν εκείνη γύριζε 
από το σχολείο κι εκείνος είχε σχολάσει από τη δουλειά και πήγαινε στο σπίτι, του ζήτησε να 
πάνε μια βόλτα μέχρι την παραλία. 
---- Δε θα σε περιμένουν στο σπίτι για φαγητό; 
---- Θα  τηλεφωνήσω στα κορίτσια να φάνε, γιατί θα πάω σε μια συμμαθήτρια μου για καμιά 
ώρα, έτσι κι αλλιώς η μαμά δεν θα είναι στο σπίτι… 
 Ο Κοσμάς, χαμογελώντας κούνησε καταφατικά το κεφάλι και της έκανε νόημα να 
προχωρήσουν αλλά μέσα του ανησύχησε. Μήπως είχε αντιληφθεί κάτι η μικρή για τη σχέση του 
με τη μητέρα της;   
 Προχώρησαν προς τη θάλασσα, ήταν ένα θαυμάσιο ανοιξιάτικο απόγευμα, οι γλάροι 
έφταναν μέχρι στο μικρό αλσύλλιο της γειτονιάς και κατέβαιναν να τσιμπολογήσουν, λες και 
ήσαν περιστέρια, κάτι φαγώσιμο. «Τι όμορφος που είναι με το κοστούμι», σκεφτόταν η Αιμιλία 
καθώς του έριχνε γρήγορες και κρυφές ματιές. «Μεγάλωσε πολύ, σωστή γυναίκα  και  πολύ  
όμορφη»,    σκεφτόταν ο Κοσμάς και προχωρούσαν σιωπηλοί. Το κοστούμι του νέου, ήταν ένα 
καλό κοστούμι, «δεύτερο χέρι» όμως αγορασμένο από παλιατζή. Η Αιμιλία  πίστευε πως δεν την 
κολάκευε και  πολύ  το μαθητικό της ντύσιμο. Ένα γκρίζο πουλόβερ πάνω από τη μαύρη 
μαθητική ποδιά που ήταν μεταξωτή και είχε ένα δαντελένιο άσπρο γιακαδάκι, γκρίζες «τρουά-
καρ» κάλτσες και ίσια «κρεπ» καφέ παπούτσια. Μπροστά της έσφιγγε μια δερμάτινη καφέ 
τσάντα προβάλλοντας τα όμορφα βυζιά της. Ο Κοσμάς όμως, είχε γοητευτεί ακριβώς από αυτή 
τη μαθητική της εμφάνιση κι ένιωθε κολακευμένος, παρατηρώντας τους περαστικούς που 
γύριζαν κι έριχναν επίμονες ματιές στην κοπέλα.  
 Έφτασαν στην παραλία, δεν υπήρχε πολύς κόσμος, η ώρα ήταν τέτοια που οι άνθρωποι 
πηγαίνουν για φαγητό. «Γιατί δε μου λέει κάτι; Δεν μου είπε ποτέ πως είμαι όμορφη, τόσοι μου 
το λένε κάθε μέρα», αναρωτήθηκε η κοπέλα. «Τι να της πω τώρα; Κανονικά θα έπρεπε να της 
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πω αυτά που σκέφτομαι, πόσο όμορφη είναι και τέτοια αλλά φοβάμαι πως θα πιστέψει πως είμαι 
ερωτευμένος μαζί της…ωχ  φαντάζεσαι  να συμβεί κάτι τέτοιο; Θα με σκοτώσει η μητέρα της, 
που πας να μπλέξεις μωρέ Κοσμά;»… 
 
                                                                            * 
 
 Η Έλσα, μπήκε στην πολυκατοικία που έμενε ο νεαρός εραστής της, είχε κλείσει τα είκοσι 
και του είχε πάρει ένα δώρο. Κάτι χρυσό, όχι βέβαια σταυρό, ο Κοσμάς δεν ήταν θρήσκος, αλλά 
ένα  μικρό μενταγιόν σε σχήμα κριού. «Κριάρι είναι το αγόρι μου, όνομα και πράμα», 
σκεφτόταν καθώς ανέβαινε την κλίμακα, υπονοώντας την ερωτική του επίδοση. Μπήκε στην 
γκαρσονιέρα με το κλειδί που είχε και προχώρησε προς την κουζίνα όπου άφησε κι ένα μεγάλο 
πακέτο με ψώνια. Πέρασε στο υπνοδωμάτιο όπου τα σεντόνια στο κρεβάτι ήσαν αναστατωμένα  
από  προχθές  τη νύχτα που είχε  περάσει δυο-τρεις ώρες μαζί του. Θυμήθηκε, πως της ζητούσε 
πάντα συγγνώμη γιατί δεν τα είχε μαζέψει και χαμογέλασε. «Μακάρι αγόρι μου να σε είχα όλη 
τη νύχτα στην αγκαλιά μου και δε θα χρειαζόταν να συμμαζέψεις τίποτα», ψιθύρισε και βάλθηκε 
να στρώσει το κρεβάτι… 
  Μια ώρα αργότερα κυλιόταν στα στρωμένα σεντόνια μαζί του. Ο Κοσμάς αποδείκνυε, 
φορώντας και το μενταγιόν, πως του ταίριαζε ο κριός κάνοντας την όμορφη χήρα να σπαρταράει 
στην αγκαλιά του. Καθώς έπεσε πλάι της ανάσκελα κι εκείνη του σκούπιζε τα σκέλια, θυμήθηκε 
την Αιμιλία. Γύρισε και κοίταξε την Έλσα λες και φοβήθηκε μήπως η ερωμένη του μαντέψει τη 
σκέψη του. Εκείνη του χαμογέλασε κι αυτός έκλεισε τα μάτια και συνέχισε να σκέφτεται την 
Αιμιλία. Αν και χορτάτος από έρωτα τη σκεφτόταν γυμνή στη θέση της μητέρας της να του  
κάνει  αυτό ακριβώς  που  έκανε εκείνη. Ερεθίστηκε και το πέος του τινάχτηκε, η Έλσα όμως 
είχε περάσει ήδη στο μπάνιο όπου έκανε ντους. 
 Ο Κοσμάς σηκώθηκε αναστατωμένος, μπήκε κι αυτός στο λουτρό και κάθισε στη λεκάνη 
ενώ η χήρα πρόβαλε το κεφάλι χαμογελώντας, από το αδιάβροχο παραπέτασμα του ντους και 
του πέταξε μερικές σταγόνες νερό στο πρόσωπο. Εκείνος χαμογέλασε αλλά εξακολουθούσε να 
σκέφτεται την κόρη της ντυμένη με τη μεταξωτή μαύρη μαθητική ποδιά της. Μάλλον δε 
χρειαζόταν λίγες σταγόνες  νερό αλλά ολόκληρο κουβά στο κεφάλι… 
 
                                                                            * 
 
 Τα πράγματα, έπαιρναν περίεργη τροπή στη σχέση του Κοσμά και της Έλσας και μέχρι το 
Πάσχα, εξελίχτηκαν σε μια ανώμαλη κατάσταση. Ο νεαρός είχε βγει με την Αιμιλία, στην αρχή 
σε κάποιους αθώους περιπάτους-όσο μπορεί να είναι αθώος ένας περίπατος ανάμεσα σε δυο 
νέους-που όμως συμβάλανε στο να ερωτευτεί το κορίτσι με πάθος τον Κοσμά κι εκείνος να 
γοητευτεί από τη νεαρή. Το πρώτο φιλί τους, ήταν ανάμεσα στις φυλλωσιές του κεντρικού 
άλσους της πόλης και την τρίτη φορά, στο ίδιο ακριβώς μέρος, ο Κοσμάς πέρασε την παλάμη 
του ανάμεσα από τις δαντέλες του στηθόδεσμου και η χούφτα του, γέμισε από την τρυφερή 
σάρκα του στήθους της μικρής, συγκλονίζοντας τον. Πόσο διαφορετική ήταν η αίσθηση από 
αυτή, που ένιωθε για το στήθος της μητέρας της. Λίγο αργότερα η μαθητική ποδιά 
ανασηκώθηκε από το έμπειρο πια χέρι του και η παλάμη, πέρασε μέσα από το κυλοτάκι 
κάνοντας τη μικρή να βγάλει μια πνιχτή κραυγή σπαρταρώντας από ηδονή… 
 Φιλιά και χάδια, όρκοι αιώνιας αγάπης της Αμαλίας, έκαναν το νεαρό υδραυλικό να χάσει 
τον έλεγχο. Κάθε φορά που άλλαζε αγκαλιά, ανάμεσα στη μητέρα και την κόρη, ένιωθε τύψεις, 
που όμως τις απωθούσε η ερωτική τέρψη. Ηδονιζόταν, ακόμα και με τις αντιδράσεις στην 
ερωτική πράξη της ώριμης γυναίκας και της νεαρής, που ανακάλυπτε στην αγκαλιά του, τη 
διαφορά του αυνανισμού από την πράξη…  
 
… Όλο το διάστημα που ακολούθησε, στην όλο πιο συχνή επαφή των νέων, οι έξοδοι της 
Αιμιλίας ήσαν αρκούντως δικαιολογημένες, ώστε να μη βάλει σε κάποια υποψία τη μητέρα της.  
Πότε, έλεγε, πως πήγαινε να συναντήσει κάποια συμμαθήτρια για διάβασμα, πότε για κάποιο 
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περίπατο με φίλες της. Ποτέ δε χρησιμοποίησε τις αδερφές της για προκάλυψη και  συναντιόταν 
με  τον Κοσμά, σε σκοτεινές γωνιές και σε χώρους μακριά από την περιοχή τους. Δεν την είχε 
πάει στη γκαρσονιέρα, ούτε της είχε πει πως είχε νοικιάσει  σπίτι. Η μικρή πίστευε πως έμενε 
στο υπόγειο του μαγαζιού και μια μέρα του ζήτησε να πάνε εκεί κι έτσι η κυκλική σιδερένια 
κλίμακα έγινε και για την κόρη η πρόσβαση προς την ηδονή. 
 Το σιδερένιο ντιβάνι, όπως ακριβώς ήταν όταν πάνω του, σπαρταρούσε η Έλσα, ο Κοσμάς 
το είχε διατηρήσει γιατί πότε-πότε ξάπλωνε εκεί, ακόμα κι ο μαστρο-Γιώργης το 
χρησιμοποιούσε ύστερα από κάποια κοπιαστική δουλειά. 
 Έτσι εκείνο το απόγευμα, εκεί στα σκονισμένα σκεπάσματα του ντιβανιού, η Αιμιλία 
πρόσφερε χωρίς δισταγμό την παρθενιά της κι ο Κοσμάς μετά τον ύστερο ηδονικό σπασμό 
συνειδητοποίησε τι είχε γίνει κι έπεσε ανάσκελα πλάι στο κορίτσι που, για λίγο, είχε σχεδόν 
χάσει την επαφή με το περιβάλλον, βυθισμένο σε μια πρωτόγνωρη αποχαύνωση. Ο νέος γύρισε 
στο πλάι και την έσπρωξε απαλά, εκείνη έστρεψε αργά το κεφάλι, του χαμογέλασε κι έκλεισε τα 
μάτια. Ο Κοσμάς ανησύχησε, κοίταξε τα ματωμένα σκέλη της και έγειρε πάνω της 
ταρακουνώντας την. 
---- Μωρό μου είσαι καλά; 
---- Καλά, πολύ καλά…Αγάπη μου ω, αγάπη μου…ψιθύρισε άνοιξε τα μάτια και του 
χαμογέλασε. 
 Εκείνος σηκώθηκε έπιασε, μια σχετικά καθαρή πετσέτα και σκούπισε τα αίματα στα 
τυφλά καθώς ήταν απασχολημένος με το να φιλάει και να μιλάει τρυφερά στην κοπέλα, για να 
την εμποδίσει να δει τα ματωμένα ίχνη της απώλειας της παρθενιάς της. Σκουπίστηκε κι ο ίδιος 
και της ζήτησε να ντυθεί. Λίγο αργότερα ανέβαιναν κι έβγαιναν, με προσοχή, από το μαγαζί. Ο 
Κοσμάς, της ζήτησε να πάει στο σπίτι της και να πλυθεί καλά, πολύ καλά, ανησυχώντας για μια 
πιθανή  μόλυνση μια και οι συνθήκες στο υπόγειο δεν ήσαν  κι από τις καλύτερες…Ο Κοσμάς 
μετά από αυτό που έγινε με την κόρη της ερωμένης του, τηλεφώνησε στο Θωμά να 
συναντηθούν. Εκείνος, πήγε και τον βρήκε. Ο νέος, για πρώτη φορά τον πληροφόρησε για τη 
σχέση του με τη χήρα και το τελευταίο μπλέξιμο του και ήθελε τη συμβουλή του. 
 Ο Θωμάς στην αρχή γέλασε, ύστερα σοβάρεψε, έξυσε το πηγούνι και του είπε: 
---- Θα το ήθελα κι εγώ να μου είχε συμβεί κάτι τέτοιο, όταν ήμουν στην ηλικία σου, αλλά τα 
πράγματα για σένα σκουραίνουν. Υπάρχει ο κίνδυνος η μικρή ν’ αποκαλύψει στη μητέρα της 
αυτό που έγινε, μια και δεν ξέρει πως τα έχεις μαζί της και τότε τι γίνεται;  
---- Θα της πω να μην πει τίποτα… 
---- Αυτό δεν σ’ εξασφαλίζει, μπορεί να της το έχει πει κιόλας απάνω στον ενθουσιασμό της. 
 Ο Κοσμάς ανησύχησε, έπρεπε να είχε κάνει ήδη τη σύσταση στη μικρή. Έπεφτε από 
απερισκεψία σε απερισκεψία, ήταν βέβαιος πως η Έλσα θ’ αντιδρούσε άσκημα. Σκέφτηκε πως   
μπορούσε να τον καταγγείλει δεν ήξερε όμως τις συνέπειες μια και ήσαν και οι δυο ανήλικοι. 
Μίλησε γι’ αυτό το τελευταίο στο Θωμά. 
---- Δεν ξέρω από νομικά, αλλά από κοινωνικής πλευράς, αν είχε πατέρα ή αδερφό, το κορίτσι, 
κινδύνευες να σε σκοτώσουν για λόγους τιμής…Θα μπορούσε όμως να το κάνει και η μητέρα 
και μάλιστα από ζήλια, μια και είναι ερωμένη σου, θα της ήταν πιο εύκολο. 
---- Λες να είναι τόσο επικίνδυνα τα πράγματα; Δε νομίζω πως η Έλσα είναι τέτοιος άνθρωπος 
είναι μια μορφωμένη γυναίκα… 
---- Μα και οι μορφωμένοι ζηλεύουν, μπορεί να μην το έκανε για λόγους τιμής αλλά από 
πάθος. Δυστυχώς δεν ξέρω τι συμβουλή να σου δώσω.  
 ---- Θα το ρισκάρω, θ’ αφήσω τα πράγματα να εξελιχθούν μόνα τους. Μπορεί η μικρή να μην 
το πει στη μητέρα, αν πάλι το πει και θέλουν και οι δυο να συνεχίσουμε…δε θα με πείραζε 
καθόλου, αν πάλι με κάνουν πέρα, τι να γίνει…Σ’ ένα χρόνο φεύγω φαντάρος… 
 
… Δεν είχε περάσει βδομάδα, από τη συνεύρεση του με την Αιμιλία στο υπόγειο κι ο Κοσμάς 
πήρε ένα σημείωμα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, που έγραφε πως έπρεπε να 
παρουσιαστεί, σε μια βδομάδα, στο περιοδεύον συμβούλιο στρατού όπως κι έγινε. Μετά τις 
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εξετάσεις, του είπαν πως θα του έστελναν έγγραφο για το που έπρεπε να παρουσιαστεί για 
κατάταξη.  
 Δεν είπε γι’ αυτή την ιστορία τίποτα ούτε στην Έλσα ούτε στην κόρη της. Η μικρή δεν είχε 
πει τίποτα για τη σχέση τους κι ο Κοσμάς της είπε πως δεν έπρεπε να το πει γιατί το βέβαιο ήταν 
πως η μητέρα της θ’ αντιδρούσε άσκημα μαθαίνοντας πως η κόρη της τα είχε μ’ έναν πάμπτωχο 
υδραυλικό και μάλιστα του είχε δώσει και την παρθενιά της.                                                    
 Έτσι ο Κοσμάς συνέχισε, ήθελε δεν ήθελε, να κάνει να σπαρταράνε στην αγκαλιά του 
μάνα και κόρη. Πέρασε το καλοκαίρι, έξη μήνες μετά το πέρασμα του από το περιοδεύον 
συμβούλιο του στρατού, βρήκε πάλι ένα σημείωμα από το αστυνομικό τμήμα να παρουσιαστεί 
στον αξιωματικό ασφαλείας «δι’ υπόθεσιν του». Ανησύχησε, τηλεφώνησε στο Θωμά για να το 
ξέρει, για την περίπτωση που μπορεί να είχε κάποια μπλεξίματα, αν η μικρή το είχε πει στη 
μητέρα της…  
 Τελικά ήταν, μια κατά κάποιο τρόπο, ανάκριση για την οικογενειακή του κατάσταση που 
όμως για ένα περίπου μήνα, μια φορά τη βδομάδα, υποχρεωτικά παρουσιαζόταν στον 
αξιωματικό  ασφαλείας, που  τον ρωτούσε, μονότονα αν και ήξερε τα πάντα, τα ίδια πράγματα 
σχετικά με το που βρισκόταν  στην Κατοχή, ποιος ήταν ο πατέρα του και η μητέρα του. Ο 
Κοσμάς αντιμετώπισε ήρεμα, την κατάσταση, απάντησε για τα πάντα κι ο αξιωματικός πείστηκε 
πως ο νέος δεν είχε καμιά ανάμειξη, ήταν καθαρός και πως έπρεπε να ετοιμάζεται για το στρατό. 
Φεύγοντας από το τμήμα, ίσως ήταν ο μόνος υποψήφιος στρατιώτης στη χώρα που ήταν 
χαρούμενος γιατί θα πήγαινε στο στρατό. Το γεγονός αυτό ήταν μια κάποια λύση στο μπέρδεμα 
της ζωής του…  
 
                                                                            * 
 
 Η Έλσα, είχε αρχίσει να σκέφτεται για το που θα κατάληγε η σχέση της με το νεαρό, η 
διαφορά της ηλικίας τους ήταν τεράστια και την απασχολούσε από την αρχή του δεσμού τους, 
είχαν περάσει ήδη δυο ευτυχισμένα χρόνια που ήσαν μαζί. Ο Κοσμάς, ήταν ένας άνθρωπος 
εμπιστοσύνης, δε μίλησε ποτέ σε κανένα για τη σχέση τους, κανένας δεν υποψιαζόταν το δεσμό 
τους και  ήταν βέβαιη πως δεν έτρεχε με άλλες,  φυσικά  δεν της πέρασε στιγμή από το μυαλό 
πως μπορούσε η κόρη της να ήταν ερωμένη του. Σκεφτόταν πως η Αιμιλία είχε μεγαλώσει και 
ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα, είναι βέβαιο πως οι νέοι θα την «κυνηγούσαν» αλλά η Έλσα, δεν 
είχε διαπιστώσει πως η κόρη της ενδιαφερόταν, για κάποιο από τ’ αγόρια της γειτονιάς ή των 
φιλικών τους οικογενειών.  
 Κάποια πειράγματα, από μέρους των αδερφάδων της για δήθεν σχέσεις της με τον τάδε ή 
τον δείνα νεαρό δεν την ανησυχούσαν γιατί έβλεπε την Αιμιλία να τις αντιμετωπίζει 
χαμογελώντας και να μην εκνευρίζεται, κάτι που θα ήταν σημάδι πως ήταν αλήθεια… 
 Ο Κοσμάς ήταν ανήσυχος, δεν του άρεσε όλο αυτό το μπλέξιμο με τη μάνα και την κόρη. 
Οι λόγοι δεν ήσαν τόσο ηθικοί,  όσο πρακτικοί.  Τι θα γινόταν,  πόσο  θα μπορούσε  να κρατήσει 
αυτή η κατάσταση; Με πρόφαση την πολύ δουλειά που είχε πέσει στο εργαστήρι απόφευγε, όσο 
μπορούσε, και τη μια και την άλλη. Έτσι σιγά-σιγά δημιούργησε μια κατάσταση ανοχής της 
απουσίας του, από την πλευρά των δυο γυναικών. Λίγους μήνες αργότερα μίλησε, ξεχωριστά 
και στις δυο, για την ημερομηνία της επιστράτευσης του και πως για τουλάχιστον έξη-οχτώ 
μήνες, όσο θα διαρκούσε η εκπαίδευση του, θα βρισκόταν μακριά τους κι έπρεπε να συνηθίσουν 
στην ιδέα. Ο ίδιος όμως είχε αποφασίσει να μην επιστρέψει ποτέ, ήταν ο μόνος τρόπος να 
ξεμπερδέψει μ’ αυτή την κατάσταση.  
 Η Έλσα, μελαγχόλησε και σκέφτηκε πως τελικά αργά ή γρήγορα θα έφταναν εκεί. 
Υποψιαζόταν, ήταν σχεδόν βέβαιη, πως ο νεαρός, αν κατέβαινε κάτω στην πατρίδα του δε θα 
ξαναγύριζε. Υπόφερε και ρίχτηκε, τις, λίγο πριν την αναχώρηση του μέρες, σωστή μαινάδα, 
στην απόλαυση του νεαρού άντρα. Τον γέμισε σημάδια από ρουφήγματα και δαγκώματα που 
εκείνος δικαιολόγησε, στην κόρη, σαν χτυπήματα στο εργαστήρι κι εκείνη από έλλειψη, 
σχετικής πείρας, τον πίστεψε.  



 Έτσι ο Κοσμάς, μια μέρα πριν φύγει απόλαυσε, για τελευταία φορά, την όμορφη χήρα και 
το βράδι της αναχώρησης του, πέρασε μερικές υπέροχες ώρες στην αγκαλιά της Αιμιλίας, που 
τον αποχαιρέτησε κλαίγοντας απελπισμένα, αν κι εκείνος τη διαβεβαίωνε πως σε λίγους μήνες 
θα βρισκόταν πάλι πίσω μαζί της. Κι ένα πρωινό πήρε το τρένο για την πρωτεύουσα… 
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Η  ΛΙΖΑ 
 

 
Στο σιδηροδρομικό σταθμό μιας από τις μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκής χώρας, την περίμενε 

η αδερφή της. Κατέβηκε από το τρένο κρατώντας μια βαλίτσα μικρών διαστάσεων - δεν είχε 
πάρει πολλά πράγματα μαζί της, τι να τα κάνει εδώ θα έβρισκε ο, τι ήθελε - φορούσε μια 
φαρδιά, λουλουδάτη, φούστα από φτηνό ύφασμα μια άσπρη μπλούζα με μανίκια «ζαπονέ», 
ντύσιμο ακατάλληλο για τη χώρα στην οποία έφτασε, το φθινόπωρο εδώ ήταν αρκετά κρύο. 
Ευτυχώς προνόησε να κρατάει μια ρόζ μάλλινη ζακέτα. Κι αφήνοντας κάτω τη βαλίτσα, φόρεσε 
τη ζακέτα. Την άλλη στιγμή, ένιωσε πιο ζεστά καθώς βρισκόταν στην αγκαλιά της αδερφής της. 
Βγήκαν από το σταθμό, η πόλη ήταν εντυπωσιακή κι εκείνη γύριζε το κεφάλι δεξιά - αριστερά 
με το βλέμμα, πότε ψηλά στις κομψές στέγες των χτιρίων και πότε σκόρπιο ένα γύρω, μην 
προσέχοντας που πατάει. Το πεζοδρόμιο όμως εδώ, ήταν καλοστρωμένο και καθαρό και δεν 
υπήρχε φόβος να σκοντάψει όπως στα σπασμένα πλακάκια και τις λακκούβες των πεζοδρομίων 
της πόλης της… 
 Μια ώρα αργότερα που την πέρασαν, με την αδερφή της, σ’ ένα καφενείο στην περιοχή 
του σταθμού, ξανάμπαινε σε τρένο για μια άλλη μικρότερη πόλη. Είχαν τόσα να πουν και η Λίζα 
δεν πρόσεχε το βόρειο τοπίο που τμήματα του εναλλάσσονταν στα πλαίσια των παραθύρων, 
συνοδευμένα από τη ρυθμική υπόκρουση των τροχών πάνω στις ράγες. Όταν έφτασαν στην 
πόλη είχε αρχίσει να νυχτώνει αλλά το ταξίδι δεν τελείωνε εδώ. Έπρεπε να πάρουν άλλο τρένο 
για μια ακόμα μικρότερη πόλη που έμενε η αδερφή της κι όπου θα δούλευε. Ευτυχώς η 
διαδρομή ήταν μικρή…  

Στο σπίτι όπου έμενε η αδερφή, με τον άντρα της, ένα δωμάτιο είχαν όλο κι’ όλο με μια 
μικρή κουζίνα με σημαντικές ελλείψεις στον εξοπλισμό της - οπωσδήποτε καλύτερη από αυτή 
του πατρικού της - βολεύτηκε εκείνη τη νύχτα κι από την άλλη μέρα κιόλας εντάχτηκε στο 
εργατικό δυναμικό μιας επιχείρησης καθαριστηρίων- πλυντηρίων. Τη συνόδεψε ως εκεί η 
αδερφή της, εξήγησε στην εκεί προϊσταμένη ποια ήταν η νεαρή και την άφησε. Την 
τοποθέτησαν στα σιδερωτήρια κοντά σε μια Βαλκάνια που της μιλούσε στη γλώσσα της χώρας 
που «κατ’ ευφημισμόν» τις φιλοξενούσε, στη φτωχή εκδόχη της των εργατών - μεταναστών, πιο 
εύκολα κατανοητή όμως. Πολύ σύντομα οι δυο γυναίκες, η Μιλέβα, έτσι ονομαζόταν η 
Βαλκάνια και η Λίζα κατάφερναν να συνεννοηθούν με τη βοήθεια και της νοηματικής των 
βαλκανικών λαών, ένα πολύ χρήσιμο μέσο επικοινωνίας. Την έβαλαν να σιδερώνει με σίδερα 
ηλεκτρικά και ατμού, σύγχρονα, μακριά από τα «βαποράκια» με κάρβουνο που σιδέρωναν στο 
σπίτι… 

Λίγο πριν σχολάσει, εμφανίστηκε στο τμήμα της Λίζας ένας άντρας γύρω στα σαράντα 
πέντε, παχουλός με ένα παχύ μουστάκι που κούτσαινε ελαφρά. Τον είδε να ρωτάει κάτι σε μια 
εργάτρια κι εκείνη του έδειξε προς το μέρος της Λίζας. Ο άντρας την πλησίασε και τη ρώτησε 
στη γλώσσα της: «Είσαι η Λίζα;». «Μάλιστα». «Είμαι ο Βασίλης, Βίλη με φωνάζουν εδώ, είμαι 
διερμηνέας της επιχείρησης και μου ανάθεσαν να σε πάω στο δωμάτιο όπου θα μένεις, δεν είναι 
μακριά από δω. Θα σε περιμένω στο γραφείο της προϊσταμένης». «Μάλιστα», ξαναείπε η Λίζα 
και καθώς εκείνος απομακρυνόταν η φαντασία της άρχισε ένα τρελό χορό για το πώς θα ήταν 
αυτό το δωμάτιο και πως θα μπορούσε να το διακοσμήσει με τα χρήματα του πρώτου μισθού 
της. Όταν τελείωσε η δουλειά, η Μιλέβα την οδήγησε στο λουτρό, της έδωσε τα χρειώδη κι 
έκαναν μαζί, στον ίδιο θάλαμο, «ντους» μια λέξη που την είχε διαβάσει πολλές φορές στα 
περιοδικά αλλά ήταν η πρώτη φορά που έκανε κάτι τέτοιο. Στην πατρίδα αυτό το «ντους» 
αντιπροσωπευόταν από μια σκάφη κι ένα σεντόνι που το κρατούσε τεντωμένο η μητέρα και η 
αδερφή ενώ ο πατέρας ήταν υποχρεωμένος να κοιτάζει τον τοίχο. Η Μιλέβα ήταν παχουλή με 
φαρδιά λεκάνη σλάβας και πληθωρικά βυζιά. Κοντά της η Λίζα, αν και ψηλότερη, ήταν 
απολειφάδι. Κόντευε να κλείσει τα είκοσι της χρόνια, λεπτή με όμορφες γραμμές, ωραίο και 



74 
 

στητό στήθος, ναι ήταν όμορφο κορίτσι η Λίζα! Το επιβεβαίωσε και η Βαλκάνια με τα 
χαρακτηριστικά νοήματα που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε κάτι ωραίο. 

Μισή ώρα αργότερα, συναντούσε το Βίλη στο γραφείο της διεύθυνσης. Εκείνος, εξήγησε 
στην προϊσταμένη τα σχετικά με την κοπέλα με άψογη εκφορά της τοπικής γλώσσας 
προκαλώντας το θαυμασμό της Λίζας.  Πήρε από τα χέρια της τη μικρή βαλίτσα, παρ’ όλες τις 
διαμαρτυρίες της και καθώς προχωρούσαν μέσα σε ένα στενό δρόμο με διώροφα και τριώροφα 
σπίτια χτισμένα με κόκκινα βρόμικα τούβλα που είχαν πάρει την «πατίνα» του χρόνου, εκείνη 
είπε: «Μιλάτε πολύ ωραία τη γλώσσα, είσαστε καιρό εδώ;». «Πολλά χρόνια, από τον πόλεμο.  
Από την Κατοχή στην πατρίδα, μ’ έπιασαν και μ’ έφεραν εργάτη στα στρατόπεδα. Τράβηξα 
πολλά αλλά τη γλίτωσα μ’ ένα σπασμένο πόδι, από τότε κουτσαίνω. Όταν απελευθερώθηκα από 
τους Αμερικάνους δε γύρισα στην πατρίδα, τι θα έκανα εκεί, δεν είχα δικούς μου, έμεινα εδώ. 
Δούλεψα κι έζησα εδώ κι από τότε που ήρθαν Έλληνες μετανάστες δούλεψα και δουλεύω 
ακόμα, σα διερμηνέας». Δεν ρώτησε πολλά για τη δική της ζωή, τα περισσότερα τα ήξερε ήδη 
από τα χαρτιά της κοπέλας. Σταμάτησαν μπροστά σ’ ένα από τα σπίτια, ήταν διώροφο 
κακοσυντηρημένο, ανέβηκαν μια παλιά αλλά περιποιημένη ξύλινη κλίμακα, αυτό δεν την 
εμπόδιζε να τρίζει, πέρασαν τον πρώτο όροφο, το δεύτερο, ύστερα μια σοφίτα και πάνω από 
αυτή μια μικρότερη σοφίτα που σχηματιζόταν από τη δίρριχτη στέγη του σπιτιού. Εκεί την 
οδήγησε ο Βίλης. «Δεν είναι και πολύ καλά εδώ αλλά θα κάνεις υπομονή ώσπου να μπορείς να 
πληρώνεις κάτι καλύτερο, δυστυχώς τα σπίτια εδώ είναι σπάνια και ακριβά. Τη χαιρέτησε κι 
εκείνη έμεινε να κοιτάζει γύρω της τα συντρίμμια της φαντασίωσης της για διακόσμηση - 
ακούγοντας τα βαριά βήματα του στην τριζάτη κλίμακα. Από ένα παράθυρο που υπήρχε στη μια 
πλευρά της στέγης έμπαινε αμυδρά το φως, αν έμπαινε και νερό της βροχής δεν το ήξερε. 
Κατέβηκε στην αποκάτω σοφίτα και χτύπησε στη θύρα. Στο άνοιγμα της, φάνηκε μια μεσόκοπη 
που από το ύφος της κατάλαβε πως την είχε ενοχλήσει. Περισσότερο με νοήματα παρά με λέξεις 
τι ρώτησε για την τουαλέτα. Και κατάλαβε επίσης περισσότερο από τα νοήματα παρά από αυτά 
που της είπε η γυναίκα πως έπρεπε να κατεβεί στο διάδρομο του δεύτερου ορόφου. Η τουαλέτα 
ήταν κι αυτή ανάλογη του σπιτιού αλλά τουλάχιστον καθαρή. Ανέβηκε πίσω στο δωμάτιο. Στην 
πλευρά όπου η στέγη σχημάτιζε οξεία γωνία, υπήρχε ένα σιδερένιο ντιβάνι μ’ ένα 
ταλαιπωρημένο στρώμα. Μια μαντεμένια θερμάστρα έμενε παγερή στη μέση του δωματίου με 
το στόμα της να χάσκει περιμένοντας να περάσουν από εκεί ξύλα ή κάρβουνο αλλά τίποτα δεν 
υπήρχε από αυτά. Κάθισε στο ντιβάνι και αναλύθηκε σ’ ένα βουβό κλάμα αναθεματίζοντας τον 
εαυτό της για τις βιαστικές αποφάσεις που έπαιρνε. Άνοιξε τη βαλίτσα, ευτυχώς ένα πανωφόρι 
το είχε πάρει μαζί της, το φόρεσε κι ένιωσε πιο ζεστά. Ξαφνικά όρμησε προς την έξοδο, η 
κλίμακα ήταν σκοτεινή, είδε στα δεξιά της ένα ηλεκτρικό διακόπτη έκανε να τον γυρίσει αλλά 
την ίδια στιγμή άναψαν οι γλόμποι των διαδρόμων κι ένα χλωμό φως έκανε ορατές τις 
κλιμακοβαθμίδες - προφανώς κάποιος ανέβαινε ή κατέβαινε. Κατέβηκε με συγκρατημένα 
βήματα δεν συνάντησε κανένα, βγήκε στο δρόμο κάπου είχε πάρει το μάτι της ένα κάδο 
απορριμμάτων και γύρω του χαρτοκιβώτια κι εφημερίδες. Τα φανάρια του δρόμου είχαν ανάψει, 
ελάχιστοι ήσαν οι διαβάτες, έφτασε στον κάδο πήρε ένα χαρτοκιβώτιο το γέμισε με εφημερίδες 
και διάφορα χαρτιά και γύρισε στη σοφίτα. Δεν κάπνιζε ακόμα αλλά πάντα είχε στην τσάντα 
σπίρτα που αυτή τη φορά της χρησίμεψαν πολύ, γιατί που να βρεις τέτοια ώρα σπίρτα εδώ, δεν 
υπήρχαν περίπτερα όπως στην πατρίδα. Άναψε τη θερμάστρα, τα χαρτιά είναι ευκολόκαυστο 
υλικό αλλά και γρήγορα χάνουν την θερμαντική τους ικανότητα. Έκοψε το χαρτοκιβώτιο σε 
κομμάτια, πιο χοντρό χαρτί άντεχε περισσότερο έτσι για λίγο είχε την αίσθηση θερμαινόμενου 
χώρου, έβγαλε από τη βαλίτσα δυο σεντόνια κι ένα μάλλινο κλινοσκέπασμα που της είχε δώσει 
η αδερφή κι έστρωσε το ντιβάνι…  

Δεν άντεξε πάνω από μήνα σε τέτοιες άθλιες συνθήκες, ένας άντρας δεκαπέντε χρόνια 
μεγαλύτερος, συμπατριώτης, συνάδερφος στη δουλειά, τη βοήθησε να βρει κάτι καλύτερο κοντά 
σε μια νεαρή ξαδέρφη του που ζούσε μόνη. Είχαν ένα δωμάτιο, πολυτελές σε σχέση μ’ αυτό της 
σοφίτας, μια μικρή κουζίνα και τουαλέτα και το νοίκι μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν μαζί… 

Τις πρώτες μέρες παρ’ όλες τις δυσκολίες - περισσότερο εξαιτίας της άγνοιας της 
γλώσσας -ένιωσε ένα είδος ανεξαρτησίας. Οι γονείς μακριά, ο κοινωνικός περίγυρος ανοιχτός, η 
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αδερφή κι ο άντρας της κοίταζαν τη ζωή τους που ήταν αναγκαστικά περιορισμένη, τον 
περισσότερο χρόνο από το σπίτι στη δουλειά και πίσω πάλι, κανένας εδώ δε νοιαζόταν που θα 
πας και με ποιόν. Έτσι τ’ απογεύματα ντυνόταν όσο πιο όμορφα μπορούσε - είχε έμφυτη την 
καλαισθησία, όχι μόνο στο ντύσιμο - και περιεργαζόταν τις προθήκες των μαγαζιών αλλά 
έμπαινε και στα μεγάλα καταστήματα όπου έμενε εκστατική μπροστά στον πλούτο των 
προϊόντων. Είχε κάνει τη σκέψη πως με τον πρώτο μισθό της θα μπορούσε να έχει τα πάντα, 
αργότερα θα διαπίστωνε πως αυτό το «τα πάντα» ήταν ανέφικτο… 

 
…   Κοιτάχτηκε σ’ έναν ολόσωμο καθρέφτη μέσα στο δοκιμαστήριο. Είχε φορέσει ένα υπέροχο 
φόρεμα, ένα φόρεμα τολμηρό για τα δεδομένα της πατρίδας, εξώπλατο με αρκετά τολμηρό 
«ντεκολτέ» τέτοια έβλεπε στα περιοδικά του θείου της του ράφτη, όταν μπορούσε να τα 
ξεφυλλίζει. Σ’ αυτά διάβαζε και διάφορα κοινωνικά ρεπορτάζ και λογοτεχνικά κείμενα. Είχε μια 
σχετική γνώση για το πώς ζούσαν οι γυναίκες της αστικής τάξης κι αυτό ήταν πιο οδυνηρό 
ξέροντας πως εκείνη, με πατέρα εργάτη και μητέρα που δούλευε μαγείρισσα σε λαϊκή ταβέρνα 
κοντά στη γειτονιά τους, κάτω από τα ερείπια των κάστρων της πόλης της, δεν περίμενε πολλά, 
αλλά τα ήθελε αυτά τα πολλά. Ένα κορίτσι πλούσιο ή φτωχό πάντα ονειρεύεται τον ιδανικό 
σύντροφο. Η Λίζα είχε τις αυταπάτες της όχι όμως τόσες που να ξεπερνούν τον ορθολογισμό 
της. Όμορφη κι αυθόρμητη στη συμπεριφορά, περνούσε στους άλλους λανθασμένες εντυπώσεις 
για τις προθέσεις και τις επιθυμίες της, πράγμα που της προξενούσε δυσάρεστες περιπέτειες. 
Τρία χρόνια πριν - είχε κλείσει τα δεκαεφτά της χρόνια - μετά από ένα ατύχημα, την είχε 
παρασύρει ένα αυτοκίνητο πληγώντας την σοβαρά στο πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 
Ευτυχώς δεν είχε σπάσει κόκαλο, της φρόντισαν τις πληγές αλλά λίγες μέρες αργότερα οι 
πληγές κακοφόρμισαν. Με τις αλλαγές που της έκαναν μάλλον επιπόλαια, τα πράγματα 
χειροτέρεψαν. Τηλεφώνησε στο γιατρό, στο παράρτημα του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων της περιοχής της, τον συμπαθούσε ήταν ένας νόστιμος νέος που κι εκείνος μάλλον 
είχε δείξει ενδιαφέρον, δεν ήταν βέβαιη γι’ αυτό, πάντα υποτιμούσε τον εαυτό της είχε 
σύμπλεγμα κατωτερότητας γιατί δεν είχε πάει στο γυμνάσιο και πίστευε - πολύ σημαντικό αυτό 
για ένα φιλάρεσκο κορίτσι - πως είχε άσκημα κι αδύνατα πόδια. Του περίγραψε τι είχε συμβεί με 
τις πληγές της κι εκείνος της είπε να υπογράψει το εξιτήριο και να φύγει αμέσως από το 
νοσοκομείο κι έτσι έκανε. Την άλλη μέρα πήγε στο γιατρό που της φρόντισε τις πληγές και τον 
επισκεπτόταν συχνά για τις αλλαγές. Αυτή η επαφή δημιούργησε μια οικειότητα, για την 
ακρίβεια κάτι περισσότερο, μια φιλική διάθεση από μέρους της αλλά και του γιατρού όπως 
πίστευε εκείνη, μόνο που εκείνος είχε παρεξηγήσει τις προθέσεις της και σε μια από τις 
επισκέψεις, οι πληγές στο πόδι είχαν σχεδόν επουλωθεί, ο γιατρός την αγκάλιασε και τη φίλησε 
στο στόμα. Αυθόρμητα η Λίζα αποσπάστηκε από την αγκαλιά του και τον χαστούκισε. Φαίνεται 
πως εκείνος δεν το περίμενε αυτό πόνεσε κιόλας κι έτσι αυθόρμητα τη χαστούκισε και 
προσπάθησε πάλι να την αγκαλιάσει. Δεύτερο χαστούκι της, ανάκοψε την ορμή του και η 
κοπέλα πετάχτηκε έξω και συγχυσμένη έφτασε, τροχάδην σχεδόν, στο σπίτι της. Δεν υπήρχε 
κανένας εκεί, άρχισε να κάνει κάποιες δουλειές του σπιτιού που της είχε αναθέσει η μητέρα της 
και σκεφτόταν το συμβάν στο ιατρείο με ανάκατα συναισθήματα. Το ότι ο γιατρός ένιωσε την 
επιθυμία να τη φιλήσει της άρεσε, η βιαιότητα του όμως την εξόργισε, δεν ανεχόταν να τις 
επιβάλλονται με τη βία, λεκτική ή σωματική… 
 
…     Τελικά έφυγε από το μεγάλο κατάστημα χωρίς το ακριβό φόρεμα αλλά με μια μάλλινη 
μπλούζα κι εφτά κυλοτάκια, ένα για κάθε μέρα, στο πατρικό της άλλαζε ένα τη βδομάδα και την 
ενοχλούσε αφάνταστα η οσμή του ιδρώτα και των εκκρίσεων του αιδοίου. Τώρα τα πράγματα 
είχαν αλλάξει, η επιχείρηση στην οποία δούλευε παρείχε εκείνο το «ντους», έτσι κάθε μέρα 
κουβαλούσε, στην τσάντα, ένα από τα κυλοτάκια της στη δουλειά, για ν’ αλλάζει. Είχε 
αποχτήσει σ’ αυτό τουλάχιστον αστικές συνήθειες. 

Ο συνάδερφος, αυτός που της βρήκε το καινούργιο κατάλυμα, περνούσε συχνά, τ’ 
απογεύματα, από το διαμέρισμα των κοριτσιών, έτσι γνωρίστηκαν καλύτερα με τη Λίζα. Ήταν 
διαζευγμένος και είχε και παιδί που το είχε η πρώην του στην πατρίδα. Αυτό δεν την εμπόδισε, 
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παραδόξως να τον ερωτευτεί και δεν μπορούσε να το εξηγήσει γιατί. Ήταν πολύ μεγαλύτερος 
της, δεν είχε κάτι το εντυπωσιακό στην εμφάνιση ή στην οικονομική του κατάσταση αλλά 
ένιωθε την ανάγκη να είναι κοντά του. Τελικά έπαψε να ψάχνει την αιτία, είχε διαβάσει στα 
λαϊκά περιοδικά πως ο έρωτας είναι τυφλός και αρκέστηκε σ’ αυτή την εξήγηση. Αντίθετα 
εκείνος δεν έδειχνε πως έβλεπε με καλό μάτι τα αισθήματα της κοπέλας θεωρούσε σημαντική τη 
διαφορά ηλικίας παρ’ ολ’ αυτά άρχισαν μια καλή και συχνή συναναστροφή που οδήγησε σε 
ερωτική σχέση. Εκείνος στην αρχή, απόφευγε να προχωρήσει μια και η Λίζα ήταν παρθένα, 
περιοριζόταν σε αγκαλιές, χάδια και φιλιά αλλά εκείνης δεν της έφταναν αυτά, φλεγόταν από 
πόθο. Ήθελε να διαπιστώσει πως θα ήταν να νιώσει μέσα της αυτό το μυστηριώδες, γι’ αυτή, 
μέχρι τότε ανδρικό μόριο. Αργότερα έκανε τη σκέψη πως ίσως η περιέργεια ήταν εκείνη που την 
έκανε να προσφέρει την παρθενιά της, σχεδόν φορτικά στο σύντροφο της…  

Στο διαμέρισμα αυτού του περίεργου εραστή που αρνιόταν την παρθενιά της - μια 
γκαρσονιέρα - πήγαινε τ’ απογεύματα η Λίζα και το φρόντιζε. Προσπαθούσε να τον παρασύρει 
συναισθηματικά ζητώντας του αγκαλιές, φιλιά, διψούσε για τρυφερότητα αντίθετα εκείνος, 
προσπαθούσε ν’ αποφύγει, όσο γινόταν, την επαφή μ’ αυτό το όμορφο πλάσμα. Εκείνη επέμενε 
και κάποια στιγμή κατάφερε να τον παρασύρει στην κλίνη της ηδονής όπως πίστευε η μικρή. 
Όταν αντίκρισε, στητό και ξαναμμένο το πέος του, κλονίστηκε, ένιωσε συστολή και δισταγμό 
έτσι που σταμάτησε να βγάζει το κυλοτάκι που ήδη είχε αρχίσει να το κατεβάζει. Της το έβγαλε 
εκείνος και την άλλη στιγμή ένιωσε το βάρος του κορμιού του κι ένα σύντομο πόνο. «Η πράξις 
της διακόρευσεως είχεν συντελεστεί», όπως γράφουν οι δικογραφίες αλλά εκείνη από εκεί κι 
έπειτα δεν πολυκατάλαβε τι έγινε και δεν υπήρξε τίποτα από αυτό που είχε φανταστεί…  

Η αδερφή της όταν έμαθε τη σχέση της κι αυτό που είχε γίνει δεν έδειξε κάποια 
κατανόηση, αντίθετα την αντιμετώπισε με περιφρόνηση, τη θεώρησε ηλίθια που έμπλεξε μ’ έναν 
παντρεμένο με παιδί, την αποκάλεσε πουτάνα. Η Λίζα στενοχωρήθηκε, έκλαψε κι έκλαιγε συχνά 
γιατί η αδερφή της ήταν αποφασισμένη να την αποσπάσει από την αγκαλιά του εραστή, που 
επιτέλους είχε συνηθίσει στην ιδέα μιας σχέσης με μια πολύ νεότερή του γυναίκα και μάλιστα, 
την είχε ερωτευτεί σε σημείο να κλαίει και αυτός όταν τα πράγματα έφταναν σε σύντομους 
χωρισμούς, εξαιτίας των επεμβάσεων της αδερφής της, που αντιμετώπιζε τον εραστή με 
περιφρόνηση. Τελικά όλη η ιστορία της παραμονής της Λίζας στο εξωτερικό και του έρωτα της, 
κράτησε έξη μήνες. Επέστρεψε στην πατρίδα, οι γονείς, την αντιμετώπισαν άσκημα, η αδερφή 
δεν έχασε ευκαιρία να τους ενημερώσει σχετικά με τα όσα είχαν συμβεί. Κάποιες διαρροές 
σχετικά με την ερωτική σχέση της, είχαν φτάσει και ως τη γειτονιά της. Όλοι, ή σχεδόν όλοι, τη 
θεωρούσαν ζωηρό, μ’ ο, τι αυτό συνεπάγεται, κορίτσι. Οι νέοι, ακόμα και οι παντρεμένοι, την 
κοίταζαν μ’ εκείνο το αδηφάγο βλέμμα του ερωτικά νηστικού κι εκείνη, ένιωθε γυμνή κάθε 
φορά που περνούσε έξω από κάποιο καφενείο της γειτονιάς της…  

 
…      Το επόμενο εξάμηνο δεν είχε ξεχάσει τον περίεργο έρωτα της αλλά σιγά - σιγά μια και δεν 
είχε να θυμάται και συγκλονιστικές στιγμές, εκείνος εξασθένησε. Για να ξεδώσει άρχισε να 
ψάχνει για δουλειά αλλά αυτό ήταν ήδη είδος «εν ανεπαρκεία» ακόμα και στη Δυτική Ευρώπη 
μετά το Μάη του 68. Άρχισε να σκέφτεται τρόπους αυτοκτονίας, πότε βυθιζόταν στην απελπισία 
και πότε αναδυόταν σ’ ένα κόσμο γεμάτον προσδοκίες, κάνοντας διάφορες αισιόδοξες σκέψεις 
για το τι θα μπορούσε να κάνει, όχι τίποτα σπουδαίο αλλά για να κερδίζει τη ζωή της. Το 
καλοκαίρι, επιτέλους έπιασε δουλειά σε μπαρ σ’ ένα παραλιακό προάστιο. Λίγες μέρες 
αργότερα, κάποιοι πελάτες διάβασαν λάθος μηνύματα κι άρχισε η παρενόχληση και κάποια 
μέρα κάποιος της χούφτωσε τον κώλο. Η Λίζα αντέδρασε αυθόρμητα και του έφερε το δίσκο 
στο κεφάλι. Αναστατώθηκε το μαγαζί η ιδιοκτήτρια ζήτησε συγγνώμη από τον πελάτη και η 
Λίζα, μαντεύοντας το τι θ’ ακολουθούσε, πήγε μέσα έβγαλε την ποδιά, πήρε την τσάντα της και 
παρουσιάστηκε στην ιδιοκτήτρια. Εκείνη την κοίταξε σοβαρά, μέτρησε κάποια χαρτονομίσματα, 
τις τα έδωσε και είπε: «Δεν κάνεις για εδώ κορίτσι μου, είσαι καλή στη δουλειά αλλά δεν κάνεις 
για εδώ. Κι εγώ σε είχα παρεξηγήσει, σε νόμισα ελαφρούλα αλλά δεν είσαι. Η δουλειά μας, 
θέλει υπομονή και ανοχή με τον πελάτη, δεν μπορούμε με κάθε χούφτωμα να του ανοίγουμε το 
κεφάλι…». 
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Ζήτησε από τη μητέρα της να δουλέψει μαζί της στη λάντζα. Της είπε να μένει στο σπίτι 
και να κάνει τις δουλειές εκεί, έτσι κι αλλιώς εκείνη δεν προλάβαινε με τη δουλειά στην 
ταβέρνα. Δεν ήταν δύσκολη δουλειά το νοικοκυριό αλλά εξαντλούσε μόνο ένα μικρό μέρος της 
ενέργειας που είχε μέσα της, ήθελε να κάνει κάτι σημαντικό. Τα απογεύματα πήγαινε στο 
ραφείο του θείου της και βοηθούσε, αν κι εκείνος δε χρειαζόταν βοήθεια γιατί πάντα είχε βοηθό 
κάποιο νεαρό που του μάθαινε την τέχνη. Φεύγοντας έπαιρνε κάποια από τα περιοδικά και 
διαβάζοντας εκεί διάφορα ρεπορτάζ και άρθρα είχε αρχίσει να επηρεάζεται από το γυναικείο 
κίνημα, που είχε δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, έστω και με αρκετή σύγχυση κι αυτό 
της προξενούσε δυσκολίες. Στη γειτονιά της, δεν είχαν ιδέα για το κίνημα και πίστευαν πως ένα 
καλό, σεμνό κορίτσι, έπρεπε να παντρευτεί έναν άντρα και να κάνει ο, τι λέει εκείνος, εκείνη 
αυτό το θεωρούσε «έσχατη κατάπτωση», ήταν μια φράση που είχε διαβάσει σε περιοδικό αλλά 
τη θεώρησε σημαντική…  

Μια μέρα, που είχε κατεβεί στο κέντρο της πόλης συνάντησε κάποιο νεαρό, μεγαλύτερο 
της τρία - τέσσερα χρόνια, πήγαιναν στο ίδιο δημοτικό στη συνοικία τους αλλά ο πατέρας του, 
χτίστης στο επάγγελμα είχε γίνει εργολάβος κι έχτιζε πολυκατοικίες και η οικογένεια του είχε 
μετακομίσει, στο κέντρο, σε μια από αυτές. Ο Μάριος, είχε τελειώσει το γυμνάσιο και δούλευε 
στην επιχείρηση του πατέρα του. Σχετικά μικρός, είχε παντρευτεί την κόρη ενός επίσης 
εργολάβου οικοδομών και μάλλον ετοιμάζονταν οι οικογένειες να ενώσουν τις επιχειρήσεις. Όλ’ 
αυτά, της τα είπε καθώς της είχε προσφέρει ένα καφέ σ’ ένα από τα καλά μαγαζιά της πόλης. 
Του ζήτησε να της βρει κάποια δουλειά, με τις γνωριμίες που είχε δεν θα ήταν δύσκολο. «Σήκω 
να πάμε σπίτι μου να γνωρίσεις τη γυναίκα μου. Πριν παντρευτούμε δούλευε στου…» κι 
ανάφερε ένα από τα μεγάλα μαγαζιά του κέντρου, «κάτι μπορεί να σου βρει». Η Χριστίνα, η 
γυναίκα του Μάριου μια όμορφη κοπέλα, έδειξε προθυμία να τη βοηθήσει και την κάλεσε για το 
Πάσχα να γιορτάσει μαζί τους στην εξοχή, είχαν ένα σπίτι σ’ ένα παραλιακό χωριό, ήταν το 
προικώο της, θα κολυμπούσαν κιόλας. Φυσικά δέχτηκε με ενθουσιασμό, θα ήταν η πρώτη φορά 
που θα ζούσε μια μέρα όπως τη ζούσαν οι ευκατάστατοι. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη, το απόγευμα 
του Μεγάλου Σαββάτου θα έφευγαν με το αυτοκίνητο τους για το χωριό θα έπρεπε, η Λίζα λίγο 
πριν, να βρισκόταν στο σπίτι του ζευγαριού.  

Το βράδι, μίλησε στους γονείς της για τη συνάντηση με το Μάριο, την πιθανότητα να της 
βρει δουλειά η γυναίκα του και πως ήταν καλεσμένη να περάσει μαζί τους το Πάσχα. «Εσύ 
έπρεπε να παντρευτείς το Μάριο αντί να τρέχεις στα εξωτερικά, θυμάμαι πως σε 
γλυκοκοίταζε…», είπε η μητέρα της. «Και πως θα γινόταν αυτό; Εκείνος πήγε στο γυμνάσιο, 
τώρα είναι εργολάβος σαν τον πατέρα του, έχουν λεφτά ε, παντρεύτηκε μια κοπέλα που 
τελείωσε το γυμνάσιο και οι δικοί της έχουν λεφτά, εγώ τι έχω; Ούτε στο γυμνάσιο δε με 
στείλατε…». «Σιγά τον λεφτά, τον ξέρω από τότε που ήταν εργάτης στα γιαπιά, τώρα μούγινε 
εργολάβος, κατάλαβες;», είπε ο πατέρας της, κατεβάζοντας το ποτήρι με τη ρετσίνα. Η Λίζα δε 
μίλησε αλλά πηγαίνοντας στο δωμάτιο της, σιγοψιθύρισε: «εκείνος έγινε εργολάβος εσύ έμεινες 
εργάτης με τρεις κι εξήντα μεροκάματο…»… 

 
…      Το αυτοκίνητο του Μάριου, ένα καινούργιο «βαν» - στο πορτ-μπαγκάζ του, τυλιγμένο σ’ 
ένα χοντρό χασαπόχαρτο βρισκόταν ένα αρνί και όλα τα χρειαζούμενα για το ψήσιμο του - 
κυλούσε στην άσφαλτο. Ο Μάριος στο τιμόνι, στο πλάι του η Χριστίνα, στα πίσω καθίσματα 
μόνη της η Λίζα ντυμένη με πανταλόνι, από λινό ύφασμα - αυτό της το έκανε δώρο ο θείος της ο 
ράφτης - πουκάμισο με αντρική κοψιά από άσπρη ποπλίνα, ταίριαζε απόλυτα με το αστικό 
περιβάλλον. Ο καιρός ήταν μια δροσερή λιακάδα μ’ έναν ουρανό καθαρό όπως στις καρτ-
ποστάλ, όλα έδειχναν πως το Πάσχα θα περνούσε εορταστικά κι ευχάριστα. Χαιρόταν αυτή την 
αίσθηση, που της έδινε το ιδιωτικό αυτοκίνητο, ρίχνοντας μάλλον βλέμματα οίκτου στο πλήθος 
που συνωστιζόταν στα λεωφορεία που προσπερνούσαν. «Πιο κάτω στη διασταύρωση, μας 
περιμένουν οι φίλοι μου από την πρωτεύουσα», είπε ο Μάριος. «Αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί οι 
φίλοι σου που δεν τους ξέρω εγώ;», είπε η Χριστίνα με ύφος καχύποπτο. «Ε, που να τους ξέρεις, 
όταν τους γνώρισα δεν σε ήξερα καν». Εκείνη δε θεώρησε αρκετή την εξήγηση και ρωτούσε 
συνέχεια για τους ανθρώπους που θα συναντούσαν σε μισή περίπου ώρα. Ο Μάριος της είπε πως 
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ο ένας, ο Άγης, ήταν από την πόλη τους, τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχε εγκατασταθεί στην 
πρωτεύουσα, τον γνώρισε ακριβώς πριν τέσσερα χρόνια σε μια διαδήλωση… «Μπα,…πριν 
τέσσερα χρόνια;…», η Χριστίνα, έκανε ένα γρήγορο υπολογισμό χρησιμοποιώντας και τα 
δάχτυλα, «είσαι είκοσι τέσσερα άρα τότε ήσαν είκοσι χρονώ κι έτρεχες σε διαδηλώσεις; Ή 
μήπως είσαι πιο μεγάλος και με το κρύβεις;». «Όχι ρε, τόσο είμαι. Ναι, έτρεχα στις διαδηλώσεις, 
ο πατέρας μου τότε δεν ήταν εργολάβος, χτίστης ήταν και Αριστερός ε, το ίδιο κι εγώ. Κι όπως 
μου είπε ο Άγης ο Τσόρτσιλ είχε πει, πως όταν είσαι νέος και δεν είσαι Αριστερός ή είσαι 
πρίγκιπας ή ηλίθιος… Τον άλλο, τον Ξενοφώντα, φίλο του Άγη, τον γνώρισα εκεί κάτω πριν 
δυο-τρία χρόνια που πήγαινα στο υπουργείο για διάφορα προβλήματα πολεοδομίας. Είναι 
επιχειρηματίας, καλό παιδί. Ο Άγης είναι καλλιτέχνης, ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, ολόκληρο 
το όνομα του είναι Αγήσανδρος κι έτσι υπογράφει τα έργα του, είναι πολύ διαβασμένος». «Καλά 
και πόσο χρονώ ειν’ αυτοί;».  «Τριάντα εφτά χρονώ ο Άγης κι ο άλλος είναι τριαντάρης…». 
«Μη χειρότερα γιατί κάνεις παρέα με τόσο μεγάλους ανθρώπους;»… 

Ο Μάριος, της είπε πως με τους μεγάλους πάντα έχεις να μάθεις ενώ από τους 
συνομήλικους τι θα μάθεις. Έπειτα, η σχέση του με τον Αγήσανδρο άρχισε από εκείνη τη 
διαδήλωση, εκείνος τον έσωσε από τους μπασκίνες που παραλίγο να τον έστελναν στο 
νοσοκομείο. Ένας χωροφύλακας ετοιμαζόταν να του κατεβάσει το κλομπ στο κεφάλι, ο 
Αγήσανδρος τράβηξε το Μάριο και το απόφυγε αλλά δεν το γλίτωσε ο πλαϊνός του που τον 
πήραν τα αίματα. Και όχι μόνο αυτό αλλά όταν οι χωροφύλακες είχαν στριμώξει τους 
διαδηλωτές στο πάρκο που είναι απέναντι από τον Πύργο, τον τράβηξε πάλι μαζί του και 
κατάφεραν να ξεφύγουν κι από τότε έγιναν φίλοι. Πήγαινε στο εργαστήρι του, που ήταν στο 
κέντρο της πόλης κι εκεί γνώρισε ενδιαφέροντες ανθρώπους από είκοσι μέχρι σαράντα - 
πενήντα χρονώ, ακόμα κι ένα βουλευτή της Αριστεράς… 

Η Λίζα, παρ’ όλο το θόρυβο που έκανε ο αέρας που έμπαινε από τ’ ανοίγματα στα 
παράθυρα, άκουγε με πολύ ενδιαφέρον αυτά που έλεγε ο Μάριος, ήταν η πρώτη φορά που 
άκουγε πως θα υπήρχαν κι άλλοι στη συντροφιά και μάλιστα δυο άντρες από την πρωτεύουσα. 
Έγειρε πίσω στο κάθισμα και προσπάθησε να τους φανταστεί. Ήταν μεγάλοι στην ηλικία, 
φαίνεται το είχε η μοίρα της να συναντάει μεγάλους άντρες και θυμήθηκε τον πρώτο εραστή 
της…  

Το απόγευμα είχε προχωρήσει, ο ήλιος είχε κατεβεί χαμηλά, το φως της μέρας χλώμιαζε 
και στο εξοχικό παραθαλάσσιο σπίτι του ζευγαριού - το κύμα έμπαινε στην αυλή - υπήρχε μια 
ευχάριστη αναστάτωση. Από τ’ αυτοκίνητα που ήσαν σταθμευμένα μπροστά στο σπίτι, το «βαν» 
του Μάριου κι ένα ολοκαίνουργιο 1600 μιας πολύ γνωστής «φίρμας», οι άντρες μετάφερναν 
μέσα τα προσωπικά τους πράγματα και τα διάφορα εφόδια.  

Οι κοπέλες ταχτοποίησαν τα δωμάτια, δεν είχαν και πολλά να κάνουν μια και η 
μισθωμένη καθαρίστρια, από το κοντινό χωριό, τα είχε φροντίσει όλα. Η Λίζα πρόθυμη και 
αεικίνητη, ήταν εκπαιδευμένη στο νοικοκυριό, βοηθούσε τη Χριστίνα με μεγάλη επιδεξιότητα. 
Τελείωσαν όταν στα κοντινά παραλιακά ταβερνάκια παιχνίδισαν στα νερά, τρέμοντας, τα πρώτα 
φώτα. Το σπίτι δεν ήταν ακόμα τελειωμένο αλλά είχε επαρκή ηλεκτροφωτισμό και σχετικές 
ανέσεις. «Παιδιά, απόψε τρώμε σε κάνα ταβερνάκι, τίποτα νηστίσιμα κι αύριο ψήνουμε το αρνί. 
Εσείς οι πρωτευουσιάνοι ξέρετε πως ψήνεται ένα αρνί;», ρώτησε ο Μάριος. Παραδέχτηκαν και 
οι δυο πως δεν είχαν ιδέα.  Αφού ταχτοποιήθηκαν όλα, έφυγαν για τα κοντινά ταβερνάκια, εκεί 
γύρω στις εννέα. Η Λίζα, παρατηρούσε τους δυο άντρες καθώς προχωρούσαν μπροστά, ο 
Αγήσανδρος ήταν μέτριος στο ανάστημα καλοφτιαγμένος, όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακός στην 
εμφάνιση κι ο Ξενοφών περίπου το ίδιο ίσως λίγο ψηλότερος… 

Βολεύτηκαν σ’ ένα μεγάλο τραπέζι πλάι στη θάλασσα, έτσι είχαν γλυτώσει, από τη μια 
πλευρά τουλάχιστον, από τις γάτες που τριγύριζαν για κάποιο κοψίδι ή ψάρι αν και η βραδιά δεν 
ήταν πρόσφορη για τέτοια εδέσματα. Καθώς κάθονταν γελούσαν ακόμα με το ανέκδοτο που είχε 
πει ο Αγήσανδρος, πλησίασε το γκαρσόνι που φαίνεται πως γνώριζε το Μάριο και τη Χριστίνα 
και τις προτιμήσεις τους ώστε τους υποδέχτηκε μ’ ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Αν και νωρίς, 
τα τρία ταβερνάκια είχαν αρκετό κόσμο, ευτυχώς λόγω του πένθους για τον Εσταυρωμένο τα 
μεγάφωνα σιγούσαν, ήταν τόσο ήσυχα που κι ο ελαφρός παφλασμός του κύματος κοντά τους 
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μόλις που ακουγόταν. Ήταν προχωρημένος ο Απρίλης κι ο καιρός αρκετά ζεστός. Φυσούσε 
αύρα, παρ’ όλη την ελεφράδα της όμως η Χριστίνα ανατρίχιασε και φόρεσε το ζακετάκι που 
έφερε μαζί της, αντίθετα η Λίζα δεν είχε αλλάξει τίποτα στην αμφίεση της και δεν έδειχνε να 
κρυώνει. Γενικά οι άνθρωποι γύρω ήσαν ελαφρά ντυμένοι αλλά ο Ξενοφών φόρεσε ένα ελαφρό 
πουλόβερ που είχε μαζί του λέγοντας: «Κάνει ψύχρα, εσείς οι βόρειοι αντέχετε πιο πολύ από 
μας τους νότιους». «Όχι μόνο το κρύο αλλά και πολλά άλλα αντέχουμε περισσότερο, ακόμα κι 
εσάς τους νότιους…», είπε δεικτικά ο Αγήσανδρος. Ο άλλος ανταπάντησε κοροϊδευτικά και 
άρχισε μια συζήτηση, μεταξύ σοβαρού κι αστείου, που σταμάτησε με το μασούλημα των 
πρώτων ορεκτικών.  

Η Λίζα, αν και γελούσε εύκολα και το γέλιο της είχε έναν χαρακτηριστικό κι 
εντυπωσιακό ήχο δε μιλούσε πολύ. Ο Αγήσανδρος σκέφτηκε: «είναι όμορφη, μιλάει λίγο, 
ενδιαφέρουσα περίπτωση ας ελπίσουμε πως αυτό είναι από σοφία κι όχι από αδυναμία». 
«Αλήθεια Άγη, δε μας είπες πως σας ήρθε να κάνετε Πάσχα εδώ πάνω;», είπε ο Μάριος. «Α, το 
αμάξι το πήρε μόλις προχτές ο Ξενοφών. Του είπαν από την αντιπροσωπεία, τις πρώτες μέρες να 
το τρέχει σε χαμηλές ταχύτητες και μόνο μετά από χίλια χιλιόμετρα κυκλοφορία να ξανοίγεται 
ώσπου να ροντάρει η μηχανή. Θες να ροντάρεις στα γρήγορα, του λέω, πάμε πάνω στην πατρίδα 
μου. Εξακόσια χιλιόμετρα πήγαινε κι εξακόσια έλα, να το ροντάρισμα. Έτσι χωρίς δεύτερη 
σκέψη μπήκαμε μέσα και νάμαστε». «Και πως δεν φέρατε μαζί σας και τις κοπέλες σας;», είπε 
πονηρά η Λίζα για να διερευνήσει αν οι νέοι είχαν κάποιο δεσμό.  «Συνήθως στις μεγάλες 
γιορτές τα κορίτσια γιορτάζουν με τις οικογένειες τους», είπε ο Αγήσανδρος κι εκεί σταμάτησε 
η διερεύνηση της μικρής. Μίλησαν για διάφορα άλλα, ακόμα και για τη δικτατορία που είχε 
κλείσει τον τρίτο χρόνο στην εξουσία, προσέχοντας ένα γύρω. Ευτυχώς το επόμενο τραπέζι ήταν 
αρκετά μακριά ώστε αυτοί που ήσαν εκεί να μπορούν ν’ ακούσουν κάτι. Έφυγαν, γύρω στις 
έντεκα όταν άρχισε το βραδινό αγιάζι και όλοι ένιωσαν την ψύχρα του, δεν κοιμήθηκαν όμως 
γιατί τα μεσάνυχτα όλη η συντροφιά, εκτός από τον Αγήσανδρο, που δήλωσε πως δεν είναι 
πιστός κι αυτό το τετριμμένο αιώνιο σκηνικό δεν τον συγκινεί πια, πήγαν στο κοντινό χωριό για 
την Ανάσταση. Ο Ξενοφών είχε αρχίσει ήδη, από την ταβέρνα, να ερωτροπεί με τη Λίζα, αρκετά 
διακριτικά αν και ήταν τύπος που περνούσε γρήγορα σε δράση, τόνισε δυο ή τρεις φορές, στον 
Αγήσανδρο, πως η μικρή του άρεσε πολύ. Εκείνος του είπε: «όρμα, εσύ ξέρεις από αυτά, με 
προσοχή όμως μη γίνουμε ρεζίλι». Την ώρα του φιλιού της Ανάστασης αντάλλαξαν, «ως 
είθισται» φιλιά κι ο Ξενοφών, με τρόπο, προσπάθησε να φιλήσει τη Λίζα στα χείλη κι εκείνη τον 
απόφυγε επίσης με τρόπο, χωρίς να πάρουν είδηση οι άλλοι… 
 
…     Η μέρα του Πάσχα, πέρασε όπως κάθε χρόνο, ψήσιμο του αρνιού φαγοπότι, δημοτικά και 
λαϊκά τραγούδια από τα μεγάφωνα των ταβερνών που ήσαν γεμάτες από εκδρομείς. Το βράδι, 
συνέχισαν στην ταβέρνα κι ο Μάριος δήλωσε πως την άλλη μέρα θα πήγαιναν για ψάρεμα - 
ήταν ένα από τ’ αγαπημένα του είχε και βάρκα με εξωλέμβια μηχανή - όπου θα τους έδειχνε 
πόσο καλός ψαράς ήταν. Ο Αγήσανδρος είπε πως δεν του άρεσε το ψάρεμα και δεν ήξερε πολλά 
γι’ αυτό. Αντίθετα ο Ξενοφών αν και αυτός ήταν ανίδεος, παινεύτηκε με ένα μυστηριώδες 
χαμόγελο πως πολλοί λίγοι θα μπορούσαν να τον συναγωνισθούν στο ψάρεμα.  

Όταν γύρισαν στο σπίτι, η Χριστίνα δήλωσε πως ένιωθε κουρασμένη, νύσταζε και θα 
πήγαινε να ξαπλώσει, αντίθετα η Λίζα έμεινε με τους άντρες που καθισμένοι στο σαλόνι 
συνέχισαν τη συζήτηση σβήνοντας τα φώτα, το φεγγάρι αν και ήθελε δυο μέρες να είναι 
πανσέληνος έφεγγε έντονα κι ο Αγήσανδρος σιγοτραγούδησε απαγορευμένα, από τη δικτατορία, 
τραγούδια  που πολλά από αυτά ήσαν άγνωστα στους άλλους. Είχε καλούτσικη φωνή, 
τραγούδησε σωστά και με πάθος τους καημούς ενός λαού…στο γύψο, όπως είχε δηλώσει ο 
δικτάτορας. Επίσης έγινε έντονα φανερό αυτό που είχε πει ο Μάριος στη Χριστίνα, η μόρφωση 
του Αγήσανδρου. Ήταν προικισμένος και με πολιτική αναλυτική ικανότητα, που μέσα σε λίγη 
ώρα, κατάφερε να τους εξηγήσει, πειστικά, γιατί έγινε το πραξικόπημα στη χώρα, σε τι 
απόβλεπε και ποιοι ήσαν οι υποκινητές του. Κάπνιζε πολύ, ο Ξενοφών καθόλου ή για πλάκα, 
όπως έλεγε, ο Μάριος πολύ λίγο και τα κορίτσια καθόλου. Όλ’ αυτά εντυπωσίασαν τη Λίζα που 
ένιωσε μια έλξη γι’ αυτόν τον άνδρα αν κι εκείνος δεν έδειχνε, τουλάχιστον φανερά, ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον, πρόσεξε όμως τις λίγες φορές που έπιασε το βλέμμα του πάνω της, μια 
τρυφερότητα σ’ αυτό…  

 
…       Κουρασμένος, ο Αγήσανδρος,  ήπιε   αρκετά,   κάπνισε  πολύ,  τραγούδησε,  έπεσε αργά 
για ύπνο, κοιμήθηκε βαριά. Όταν μισοξύπνησε το πρωί, στο σπίτι επικρατούσε ησυχία μόνο 
κελαηδίσματα πουλιών ακούγονταν από το μεγάλο πεύκο που βρισκόταν στην αυλή, κρωγμοί 
γλάρων από τη μεριά της θάλασσας και κάποιες φωνές ψαράδων. Το μαρσάρισμα μιας 
εξωλέμβιου, τον ξύπνησε εντελώς. Σηκώθηκε, κοίταξε το ρολόι στο χέρι, ήταν εφτά και δέκα, η 
συνηθισμένη ώρα έγερσης του. Ντύθηκε καλά γιατί έκανε ψύχρα, ο ήλιος ήταν ακόμα χαμηλά 
και βγήκε στην αυλή. Κάτω από το πεύκο υπήρχε ένα ξύλινο τραπέζι με δυο πάγκους από τις 
δυο πλευρές του. Πήγε και κάθισε ανάβοντας τσιγάρο. Ένας καφές, θα ήταν απόλαυση τώρα 
αλλά δεν ήξερε τα κατατόπια του σπιτιού κι έτσι περιορίστηκε να βγάζει τουλούπες καπνού σε 
κουλουράκια και να τα στέλνει στη φωτεινή πρωινή ατμόσφαιρα, ατενίζοντας τ’ απέναντι βουνά 
που καθρεφτίζονταν στα ήσυχα νερά της θάλασσας σ’ αυτό που λένε «κάλμα μπουνάτσα». Είχε 
καπνίσει το δεύτερο τσιγάρο, όταν άκουσε πίσω του, θόρυβο από πορσελάνες. Ήταν η Λίζα που 
κρατούσε ένα δίσκο με δυο φλιτζάνια αχνιστό καφέ. Ήταν ντυμένη με τον χθεσινό τρόπο μόνο 
που σήμερα φορούσε μια μάλλινη ζακέτα. «Καλημέρα σας κύριε Άγη», είπε χαμογελώντας κι 
ακούμπησε το δίσκο στο τραπέζι. «Καλημέρα σου…», δεν πρόλαβε να πει και κάποια 
φιλοφρόνηση που θα ήθελε γιατί όπως έσκυψε εκείνη, φάνηκε από τον ανοιχτό γιακά του 
πουκάμισου της, εκείνο το ερεθιστικό χώρισμα ανάμεσα στα όμορφα στήθη της και σταμάτησε. 
Καθώς πρόσεξε πως η κοπέλα είχε αντιληφθεί το βλέμμα του στο σημείο εκείνο, έστρεψε το 
κεφάλι προς τη θάλασσα με κάποια αμηχανία. Το ίδιο κι εκείνη, με τρόπο κούμπωσε το κουμπί 
που της είχε, ίσως, ξεφύγει καθώς ντυνόταν, πήρε το πιατάκι, που πάνω είχε το φλιτζάνι με τον 
καφέ του και το ακούμπησε μπροστά του καθώς κι ένα ποτήρι κρύο νερό. Κάθισε απέναντί κι 
έπιασε το δικό της φλιτζάνι για να το φέρει στο στόμα. Της πρόσφερε τσιγάρο, αν και είχε 
προσέξει από χτες πως δεν κάπνιζε, εκείνη αρνήθηκε κι εκείνος άναψε το τρίτο του, φέρνοντας 
το φλιτζάνι στα χείλη και ρουφώντας μαλακά. «Μμ, πετυχημένος…αλλά για στάσου, πως ξέρεις 
ότι τον πίνω έτσι!», αναρωτήθηκε έκπληκτος. «Δε θυμόσαστε χτες το βράδι που πριν πάτε για 
ύπνο, ο Μάριος σας έφερε έναν πικρό καφέ; Εγώ τον έφτιαξα. Μου είπε πως τον πίνετε μέτριο 
αλλά εκείνη την ώρα χρειαζόσασταν έναν πικρό». « Α, μάλιστα. Πίνω πολλούς καφέδες και 
καπνίζω πολύ αυτό θα το έχεις προσέξει. Μυρίζω απαίσια ε; τι μυρίζω, το σωστό είναι πως 
βρωμάω νικοτίνη…». «Ελάτε καλέ, δεν είσαστε ο πρώτος που καπνίζει, εδώ οι γυναίκες 
κοντεύουν να ξεπεράσουν τους άντρες». «Γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό;». «Γιατί…γιατί πώς 
να σας μιλήσω…εσείς είσαστε μορφωμένος, καλλιτέχνης ε, δε μου είναι εύκολο…». «Και 
μεγάλος στην ηλικία και πρέπει να με σέβεσαι…», είπε με ένα συμβιβαστικό χαμόγελο ο 
Αγήσανδρος. «Τι μεγάλος καλέ, δε νομίζω να είσαστε πάνω από τριάντα χρονώ - ήξερε πως 
ήταν τριάντα εφτά - αν σας σέβομαι είναι για τις γνώσεις σας, το ταλέντο σας…ο Μάριος μου 
είπε πως είσαστε σπουδαίος». Άρχισαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση - από το σπίτι δεν 
ακουγόταν τίποτα, όλοι κοιμόνταν βαριά - που σιγά -σιγά οδήγησε σε λεπτομέρειες από την 
προσωπική τους ζωή. Ο Αγήσανδρος απόφευγε, όσο μπορούσε, να εντυπωσιάσει την κοπέλα, 
είχε δώσει την προτεραιότητα στον Ξενοφώντα ήταν νεότερος και ταίριαζε περισσότερο στην 
ηλικία της Λίζας… 

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο Μάριος με άσπρο «σορτς» πανταλόνι, άσπρη μπλούζα με 
το σήμα γνωστής εταιρίας στο αριστερό μέρος του στήθους και άσπρο ναυτικό πηλήκιο και 
μαύρα γυαλιά σε στυλ Ωνάση. Έδειχνε ζωηρός και με διάθεση για τα πάντα. Καλημέρισε τον 
Αγήσανδρο και τη Λίζα και κοίταξε γύρω του. «Ο Ξενοφών δε ξύπνησε ακόμα;». «Ο Ξενοφών 
είναι παρών», είπε εκείνος καθώς έβγαινε από το σπίτι. Φορούσε άσπρο μαγιό, πολύ εφαρμοστό 
έτσι που ξεχώριζε έντονα ο όγκος των γεννητικών του οργάνων, ανοιχτό ένα «εμπριμέ» 
πουκάμισο, άσπρο καπέλο «τζόκεϊ» και μαύρα γυαλιά. Σε λίγο, βγήκε από το σπίτι και πλησίασε 
η Χριστίνα, φορώντας μαύρα γυαλιά, ολόσωμο γαλάζιο μαγιό και ένα ανοιχτό, επίσης γαλάζιο 
μεταξωτό πουκάμισο χωρίς μανίκια και άσπρο πλατύγυρο καπέλο. Ο Αγήσανδρος και η Λίζα 
παραμείναν καθισμένοι στους πάγκους, εκείνος καπνίζοντας ποιος ξέρει ποιο τσιγάρο του και η 
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κοπέλα κάνοντας σχέδια με τον «ντελβέ» του καφέ, στο πιατάκι του φλιτζανιού, 
χρησιμοποιώντας το δάχτυλο.  

Ο Μάριος κατηφόρισε προς την αυλόθυρα για την παραλία λέγοντας: «Πάω να φέρω τη 
βάρκα, να είσαστε έτοιμοι», είπε στον Αγήσανδρο και στη Λίζα. Τον ακολούθησαν, αργά η 
Χριστίνα κι ο Ξενοφών. Η Λίζα σηκώθηκε, ο Αγήσανδρος παράμεινε καθιστός. Εκείνη τον 
κοίταξε με κάποια ανησυχία. «Μη μου πείτε πως δε θα ρθείτε; Σας παρακαλώ θέλω να πάω πολύ 
στο ψάρεμα, δεν έχω πάει ποτέ…». Την κοίταξε με κάποια έκπληξη. «Να πας κούκλα μου, τι 
σημασία έχει αν θα έρθω ή όχι…». «Σας παρακαλώ ελάτε, θα περάσουμε καλά…», δίστασε για 
λίγο και πρόσθεσε με χαριτωμένα παρακλητικό ύφος: «Κάντε το για το χατήρι μου». Της 
χαμογέλασε. «Θα το κάνω για σένα», είπε και σηκώθηκε. Η κοπέλα προχώρησε μπροστά προς 
το σπίτι με γρήγορο βήμα, είχε έναν αέρα ελαφίνας κι ακολουθώντας την ο Αγήσανδρος, 
παρατήρησε τις γραμμές του κορμιού της. Είχε καλοφτιαγμένο κορμό, όμορφο στήθος, λεπτή 
μέση. Οι γοφοί της έδειχναν κάπως πιο διευρυμένοι απ’ ο, τι έπρεπε αλλά μάλλον αυτό 
ωφειλώταν στο ότι τα κάτω άκρα της ήσαν κάπως αδύνατα και κοντύτερα. Πάντως ήταν ένα 
όμορφο κορίτσι και από τη λίγη ώρα συζήτησης που είχε μαζί της, διαπίστωσε πως ήταν και 
ενδιαφέρων άνθρωπος… 

Βγήκαν από το σπίτι, η Λίζα κλείδωσε τη θύρα κι έριξε τα κλειδιά σε μια, κρεμαστή από 
τον ώμο της, τσάντα. Φορούσε ένα μαγιό «ντε πιες» λουλουδάτο, αρκετά τολμηρό και είχε 
μαζέψει μέσα σ’ ένα άσπρο «τζόκεϊ» καπέλο, τα κοντά της μαλλιά. Φορούσε μαύρα γυαλιά και 
στα πόδια «σαγιονάρες».  Παρ’ όλη την έντονη θηλυκότητα του, αυτό το κορίτσι είχε δεξιότητες 
αγοριού κι αρρενωπή συμπεριφορά. Ο Αγήσανδρος φορούσε ένα κοντό πανταλόνι σε χρώμα 
χακί, μια άσπρη μπλούζα και κρατούσε ένα τσαντάκι όπου φύλαγε τα… πολύτιμα τσιγάρα του 
και τον αναπτήρα. Γυαλιά δε φορούσε ποτέ. Μάλιστα κάποια στιγμή που βρέθηκαν να 
περπατούν όλοι μαζί στην παραλία, περιμένοντας το Μάριο να φέρει τη βάρκα, αυτός μπροστά 
και πίσω του οι γυαλοφορούντες φίλοι του, έκανε το αστείο του λέγοντας, πως όσοι τους 
συναντούσαν θα νόμιζαν πως εκείνος ήταν ο μόνος που έβλεπε και οδηγούσε τυφλούς. Τα 
κορίτσια γέλασαν κι ο Ξενοφών προσπάθησε να διασκεδάσει την εντύπωση λέγοντας: «Την 
είπες την εξυπνάδα σου», προσθέτοντας διάφορες συμβουλές που είχε διαβάσει στα λαϊκά 
περιοδικά ή είχε ακούσει από διάφορους, πως τα μαύρα γυαλιά προφυλάγουν τα μάτια και δεν 
κάνεις ζάρες στο πρόσωπο όταν τα φοράς και τα λοιπά.  

Η θάλασσα, παρ’ όλο που είχε προχωρήσει η μέρα, ήταν σχετικά ήρεμη. Στον ορίζοντα 
υπήρχε ένα ελαφρό πούσι κι αχνοφαίνονταν κάποια πλεούμενα που έπλεαν προς τ’ ανοιχτά ή τη 
στεριά κι ακούγονταν, μακρινός, ο θόρυβος των μηχανών τους ώσπου ένας τέτοιος θόρυβος, από 
εξωλέμβιο, ακούστηκε κοντά τους και είδαν το Μάριο να κάνει ελιγμούς με τη βάρκα του για να 
τους πλησιάσει… 

 
…     Ο Αγήσανδρος, καθόταν στον πάγκο της πρύμνης πλάι στο «λεβιέ» της εξωλέμβιας 
μηχανής που έστεκε βουβή, και ατένιζε τώρα αντίστροφα το τοπίο. Τη γραφική παραλία με 
φρεσκοασβεστοβαμμένα τα ταβερνάκια και τον πέτρινο - κι αυτόν ασβεστωμένο - φράχτη στο 
σπίτι του Μάριου, τα πεύκα πάνω στο λόφο και τους θάμνους που έμοιαζαν να κατρακυλάν προς 
τη θάλασσα. Είχαν ξανοιχτεί κάπου δυο χιλιόμετρα από την παραλία και οι άλλοι της 
συντροφιάς είχαν ριχτεί με ζήλο να δολώσουν τ’ αγκίστρια, να ετοιμάσουν απόχες και κουβάδες 
με νερό όπου θα φιλοξενούσαν την ψαριά τους. Η άλλη αδιάφορη, προς το σπορ του ψαρέματος, 
ήταν η Χριστίνα που καθισμένη κοντά στον Αγήσανδρο σχολίαζαν μαζί ο, τι έπεφτε στην 
αντίληψη τους ενώ η Λίζα, είχε βαλθεί ν’ ανταγωνιστεί με ζέση τον Μάριο και τον Ξενοφώντα 
που ήδη τίναζαν τα καλάμια τους - ο Μάριος με κάποια επιτήδευση πολύπειρου ψαρά - και τα 
νήματα βούλιαζαν αργά ώσπου να χαθούν στο νερό τ’ αγκίστρια. Υπήρξε όμως ένα πρόβλημα, 
τα καλάμια ήσαν δύο και οι ψαράδες τρεις. Περίσσευε μια πετονιά και η Λίζα, μια και οι άλλοι 
είχαν πάρει κιόλας τα καλάμια, άρχισε να την ξετυλίγει, δηλώνοντας όμως πως πρώτη φορά 
ψάρευε και δεν είχε ιδέα πώς να τη χρησιμοποιήσει. Ο Μάριος στερέωσε το καλάμι του στην 
πλώρη και πλησιάζοντας την, έβγαλε το αγκίστρι από το φελλό που πάνω του ήταν τυλιγμένο το 
νήμα και του πέρασε ένα σκουλήκι. Της είπε να κάνει κουλούρες το νήμα στο δεξί της χέρι, 
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αρχίζοντας από το αγκίστρι συνιστώντας της να προσέχει να μην καρφωθεί στο χέρι της. 
Ύστερα έδεσε την άκρη του νήματος για ασφάλεια στο σκαρμό κι άρχισε να ξετυλίγει σε 
κουλούρα το νήμα. «Λοιπόν, κράτα, εδώ κοντά στο σκαρμό το νήμα με το αριστερό χέρι και 
πέταξε την κουλούρα, όσο πιο μακριά μπορείς, όπως οι καουμπόηδες το λάσο». Η κοπέλα τίναξε 
το χέρι και το νήμα ξετυλίχτηκε, τεντώθηκε πάνω από το νερό και η άκρη του με το αγκίστρι 
άρχισε να βουλιάζει. Καθώς ο Μάριος επέστρεφε στη θέση του, ο Ξενοφών έβγαλε 
θριαμβευτικά το πρώτο του ψάρι. «Η τύχη του ατζαμή», σχολίασε ο Μάριος. «Ναι, τέτοια λέγε 
εσύ για να παρηγοριέσαι, γιατί όσο είμαι εγώ στη βάρκα τα ψάρια θα είναι εδώ γύρω μου». Ο 
άλλος γέλασε ειρωνικά κάνοντας μια απαξιωτική χειρονομία προς το μέρος του Ξενοφώντα που 
ξαγκίστρωσε γρήγορα, δόλωσε κι έστειλε το νήμα όσο πιο μακριά μπορούσε. Λίγο αργότερα τα 
νερά αναταράχτηκαν εκεί που είχε βουλιάξει το αγκίστρι, ο Ξενοφών άρχισε να μαζεύει το νήμα 
στο καρούλι αργά - αργά κάνοντας νόημα στους άλλους να σωπάσουν και ψιθύρισε: «Παιδιά 
κάτι μεγάλο έπιασα». Έσφιξε το καλάμι ανάμεσα στα σκέλια του και συνεχίζοντας να γυρνά τη 
μανιβέλα έπιασε την απόχη. Σε λίγο, στο ένα μέτρο απόσταση, άστραψε μια ασημένια ανταύγεια 
και φάνηκε ένα μεγάλο ψάρι ν’ ακολουθεί το νήμα κολυμπώντας αργά. Ο Ξενοφών βύθισε 
απαλά την απόχη στο νερό, τράβηξε το ψάρι πιο κοντά, την πέρασε από κάτω και απότομα την 
έβγαλε από το νερό. Εκείνο σπαρτάρισε, μέσα στο δίχτυ, κάνοντας τόξο δυο φορές το σώμα του 
κι ησύχασε. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο ψάρι που εντυπωσίασε, κάνοντας τον αλιευτή του να 
πετάξει πειραχτικό λόγο που ..τσίμπησε σαν ψάρι ο Μάριος, του οποίου η απόχη άδεια και 
ζαρωμένη αναπαυόταν πάνω στον πάγκο, καθώς ήσυχο κρεμόταν και το νήμα του καλαμιού του 
στο νερό. «Άντε ρε, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα, σιγά το πράμα, έχω πιάσει εγώ 
διπλάσιο…». «Ναι καλά, όποιος έχει μάτια βλέπει», είπε γελώντας ο Ξενοφών και γυρνώντας 
προς τη Λίζα είπε: «Άσε, κορίτσι μου την πετονιά κι έλα να μαζεύεις τα ψάρια που θα πιάνω, 
δεν θα προλαβαίνω εγώ». Εκείνη γέλασε το χαρακτηριστικό της γέλιο κι ο Μάριος ξέσπασε: 
«Σιγά ρε μεγάλε ψαρά, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό…». «Μη τα βάζεις μαζί του Μάριε, είναι 
μεγάλος κολώφαρδος», φώναξε ο Αγήσανδρος γελώντας κι αυτός με την αντίδραση του νεαρού 
και τον ακολούθησε η Χριστίνα… 

Δυο ώρες αργότερα, η Λίζα έδειχνε με καμάρι τρία - τέσσερα ψάρια στον κουβά της, του 
Ξενοφώντα ο κουβάς είχε πάνω από δεκαπέντε, σεβαστών διαστάσεων, ενώ στου Μάριου 
υπήρχαν τρία όλα κι όλα όχι και τόσο αξιόλογα. Η νευρικότητα του τελευταίου, ήταν έκδηλη όχι 
μόνο από τις λεκτικές μικροκακίες αλλά και από την οδήγηση της βάρκας, καθώς έκανε μια - 
δυο φορές αδέξιους χειρισμούς. Αποβιβάστηκαν μπροστά στο σπίτι κι ο Μάριος έκανε πίσω στη 
θάλασσα, μαρσάροντας ενοχλητικά τη μηχανή. Κατευθύνθηκε προς τη μεριά των ταβερνών 
όπου θα άραζε τη βάρκα σ’ έναν μικρό απάνεμο ορμίσκο κοντά στις άλλες βάρκες. Ο Ξενοφών 
μετάφερε τον κουβά του, που μέσα είχαν προστεθεί και τα τρία ψάρια του Μάριου αλλά και της 
Λίζας κι ο Αγήσανδρος, είπε χαμογελώντας: «Τον έχεις κάνει παπόρι τον…καπετάνιο, σταμάτα 
να του μπαίνεις». Στο σπίτι οι κοπέλες ετοίμασαν τα ψάρια για ψήσιμο, στο μεταξύ έφτασε κι ο 
Μάριος κατευνασμένος κι ανάλαβε να ετοιμάσει τη σχάρα σε μια υπαίθρια, χτιστή ψηστιέρα, 
δικής του έμπνευσης. «Είμαι ο καλύτερος ψήστης στην περιοχή», δήλωσε με κοροϊδευτική 
έμφαση. «Κι εγώ…», άρχισε ο Ξενοφών αλλά ο Αγήσανδρος, μαντεύοντας πως πήγαινε για 
κάποιο πείραγμα, του έκανε νόημα σιωπής κι εκείνος συνέχισε: «…αυτό λέω». Γέλασαν όλοι 
και ρίχτηκαν στην προετοιμασία του μεσημεριάτικου τραπεζιού… 

 
…       Ο Αγήσανδρος με τον Ξενοφώντα έμειναν τέσσερις μέρες - τρεις λογάριαζαν - με τα 
παιδιά, πέρασαν ευχάριστα, ψαρεύοντας, παίζοντας ρακέτες στην παραλία και τα βράδια στην 
ταβέρνα. Ο Ξενοφών, ύστερα από μερικές άκαρπες προσπάθειες ερωτοτροπίας με τη Λίζα 
παραιτήθηκε. «Μάλλον εσένα γουστάρει», είπε στο Αγήσανδρο που ένιωσε ευχάριστα 
έκπληκτος. Η αλήθεια είναι πως η νεαρή περνούσε την περισσότερη ώρα συζητώντας μαζί του, 
αυτό που είχε ακούσει από το Μάριο στη διαδρομή για το εξοχικό, πως με τους μεγαλύτερους 
σου, πάντα έχεις να μάθεις, το είχε σκεφτεί κι εκείνη πολλές φορές. Κι όλες αυτές τις μέρες, 
ιδιαίτερα τα πρωινά που έπιναν μόνοι τους τον καφέ στο τραπέζι του πεύκου, είχαν ξανοιχτεί σε 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Η κοπέλα διψασμένη για γνώση και μνήμη δυνατή, ρουφούσε σα 
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σφουγγάρι. Στις γενικότερες συζητήσεις, όλης της συντροφιάς, ο Ξενοφών ήταν υπέρμαχος της 
οικογένειας, ίσως γιατί μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Του άρεσαν τα παιδιά και πίστευε στη 
διαιώνιση του ονόματος του. Προς το παρόν επιδιδόταν στη σύναψη ερωτικών σχέσεων με 
διάφορες γυναίκες, ιδιαίτερα από τότε που τα οικονομικά του είχαν βελτιωθεί και μπόρεσε ν’ 
αγοράσει αυτοκίνητο. Αυτό ήταν το δεύτερο του. «Το αμάξι φίλε, είναι ένα κι ένα, μπορείς να 
τσιμπήσεις τη γκομενίτσα στο δρόμο, δε χρειάζεσαι γνωριμίες, πάρτι και τα ρέστα», έλεγε στον 
Αγήσαδρο που ήταν κατά του θεσμού του γάμου, θεωρώντας τον, ξεπερασμένο και μ’ αφορμή 
αυτή την άποψη του, έγιναν πολλές συζητήσεις. Δεν απόκλειε το ζευγάρι - θεωρούσε πως ήταν 
απαραίτητο, στη συγκεκριμένη φάση της κοινωνίας - για την αναπαραγωγή του είδους, αλλά τον 
ενοχλούσαν οι διαδικασίες και ιδιαίτερα ο υποχρεωτικός θρησκευτικός γάμος. Η άποψη μερικών 
που ενώ δεν ήσαν πιστοί έλεγαν: «έλα καημένε μια - δυο ώρες ταλαιπωρία είναι» τον εκνεύριζε 
γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο έδιναν απαράδεκτα δικαιώματα στους κρατούντες, πολιτικούς και 
θρησκευτικούς, όταν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η επιλογή να διαλέγεις ήταν η συνηθισμένη 
πρακτική εδώ και χρόνια. Η Λίζα, είχε μια ομιχλώδη αντίληψη για την έννοια θεός αλλά δε 
δεχόταν - από τότε που, μικρούλα, υποχρεωτικά πήγαινε στο κατηχητικό -την επιβολή απόψεων 
και επιταγών, τις οποίες εύρισκε παράλογες κι έβλεπε αρκετούς από τους διδάσκοντες να 
συμπεριφέροντε διαφορετικά από αυτά που δίδασκαν. Είχε μια παρορμητική τάση για 
ανεξαρτησία γι’ αυτό είχε βρεθεί νεαρό κορίτσι μετανάστρια, πιστεύοντας πως έτσι θα την 
αποχτούσε. Είχε εκμυστηρευτεί, μια από αυτές τις μέρες - μόνο στον Αγήσανδρο - τη 
μετανάστευσή της, την ερωτική της περιπέτεια εκεί, το σύμπλεγμα κατωτερότητας που δεν είχε 
πάει στο γυμνάσιο και γενικότερα την οικογενειακή κατάσταση της. «Η Χριστίνα υποσχέθηκε 
να μου βρει δουλειά, τη χρειάζομαι οπωσδήποτε», είπε. Δεν ήθελε να καταντήσει σα τη μητέρα 
της που το δέρμα της είχε ποτιστεί με τη μυρουδιά των φαγητών και του τσιγαρισμένου 
λαδιού… 

 
…    Δεκαπέντε μέρες αργότερα ο Αγήσανδρος έπαιρνε, στην πρωτεύουσα, μια επιστολή από τη 
Λίζα στη διεύθυνση ενός φίλου του, γιατί του σπιτιού του ήταν προβληματική όπως της είχε πει. 
Η γραφή της ήταν «ατάκτως ερριμμένη» κι ανορθόγραφη, όμως ο φάκελος και το 
επιστολόχαρτο καλής ποιότητας κι αρκούντως αρωματισμένα. Η σύνταξη ήταν σωστή και η 
γλώσσα καθημερινή με αρκετά ιδιωματικά λαϊκά στοιχεία της βόρειας χώρας. Του έγραφε για το 
πόσο καλά πέρασε μαζί του, είχε ακούσει και μάθει από εκείνον, μέσα σε λίγες μέρες, όσα δεν 
είχε ακούσει και μάθει σ’ όλη της τη ζωή. Του περίγραφε την θλιβερή καθημερινότητα της, 
περιμένοντας τη δουλειά που της υποσχέθηκε η Χριστίνα αλλά ακόμα δεν είχε βρεθεί τίποτα. 
Πήγε στη Δημοτική βιβλιοθήκη - όπως την είχε συμβουλέψει - και δανείστηκε τις «Μικρές 
Κυρίες» της Λουϊζας Άλκοτ που επίσης του τις είχε συστήσει εκείνος και διάβαζε το βιβλίο με 
μανία. Έβρισκε πολλά κοινά του εαυτού της στη Τζο, την ηρωίδα του βιβλίου, «αυτή είμαι 
εγώ», σκεφτόταν. Δεν έλπιζε, πως εκείνος θα καταδεχόταν να της γράψει «γιατί ποια ήταν 
εκείνη;» αλλά θα το ήθελε πολύ. Ο Αγήσανδρος χαμογέλασε. «Γλυκό μου κορίτσι», σκέφτηκε, 
«θα σου γράψω»… 

Κι ένα βράδι του Μάη, καθισμένος μπροστά στο σχεδιαστήριο όπου φιλοτεχνούσε μια 
διαφημιστική μακέτα, άφησε κάτω το πινέλο, την παραμέρισε, έπιασε ένα φύλλο χαρτί, από 
αυτά που χρησιμοποιούσε για τα προσχέδια, πήρε ένα στυλό «μπικ», πολύ βολικό εργαλείο 
γραφής κι άρχισε να γράφει, προσέχοντας η γραφή του να είναι ευανάγνωστη.  

 
«Χάρηκα πολύ που μου έγραψες και λυπάμαι που δεν πρόλαβα να το κάνω εγώ, 

γιατί πραγματικά σκόπευα να σου γράψω αν και δεν γνώριζα καλά - καλά τι. Και η 
δική μου ζωή, αυτόν τον καιρό, χαρακτηρίζεται από μια καθημερινότητα, μόνο που 
εγώ έχω πολύ δουλειά, ίσως περισσότερη από όση μπορώ να κάνω. Όλα συνηγορούν 
υπέρ της άποψης φίλων μου πως πρέπει να χρησιμοποιήσω βοηθούς, που θα ήταν 
εύκολο να βρω γιατί περιστοιχίζουμε συχνά από φιλόδοξους και συχνά ταλαντούχους 
νεαρούς αλλά έχω συνηθίσει να δουλεύω μόνος.  
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Κάποιοι από αυτούς κατεβαίνουν από πάνω, από την πόλη μας, ανάργυροι και 
άστεγοι συνωθούνται στο σπίτι μου. Νοικιάζω ένα εξοχικό σπίτι, αρκετά μεγάλο και με 
μεγάλο κήπο αλλά χωρίς φροντίδα. Εκεί μέσα ο καθένας φροντίζει, όπως μπορεί, τον 
εαυτό του, είναι κάτι σαν «χίπικο» κοινόβιο. Εκτός από στέγη κι αυτό όχι με πολύ 
άνεση - εγώ συχνά, τα βράδια, καταφεύγω για να κοιμηθώ, σε σπίτια φίλων - και 
ελάχιστη διατροφή, δεν μπορώ τίποτ’ άλλο να προσφέρω. Ευτυχώς είναι καλοκαίρι κι 
όλα είναι πιο εύκολα.  

Αγαπητή μου Λίζα, σε σκέφτομαι συχνά. Αυτό φυσικά δεν ωφελεί ούτε εσένα, 
ούτε εμένα μια και μας χωρίζουν πάνω από μισή χιλιάδα χιλιόμετρα…»… 

 
            Τις έγραψε και διάφορα άλλα που κολάκευαν τη φιλαρέσκεια της νεαρής - ήταν καλός σ’ 
αυτά - και περίπου της έλεγε πως αν δεν εύρισκε δουλειά εκεί θα μπορούσε να κατηφορίσει προς 
την πρωτεύουσα, εδώ σίγουρα ήσαν πιο εύκολα τα πράγματα… 
 Ένα μήνα αργότερα, δεν είχε απάντηση από τη Λίζα στο γράμμα του κι αναρωτιόταν 
μήπως είχε γράψει κάτι που την ενόχλησε. Κουδούνισε το τηλέφωνο, ήταν απασχολημένος στο 
σχεδιαστήριο και το σήκωσε η Μαίρη, μια φίλη του, φοιτήτρια της αγγλικής φιλολογίας που 
διάβαζε για τις εξετάσεις.  Είχε πάει στο σπίτι του για να έχει ησυχία. Παραδόξως αυτή την 
περίοδο δεν φιλοξενούσε κάποιον και ήταν πράγματι ήσυχα. «Σε ζητάει κάποια 
Λίζα…περιμένετε λίγο δεσποινίς», είπε η κοπέλα και άφησε το ακουστικό στο τραπέζι. Η Λίζα 
άκουσε, στο βάθος, τη φωνή του Αγήσανδρου που έλεγε: «έρχομαι αμέσως» και αναρωτήθηκε, 
όχι χωρίς κάποιο σφίξιμο στο στήθος, για το ποια ήταν η κοπέλα. «Έλα Λίζα, γεια σου, 
επιτέλους έχω νέα σου…τι έγινε δεν πήρες το γράμμα…». Είχε πάρει το γράμμα, ο Αγήσανδρος 
την άκουγε με προσοχή και χαμογελούσε. Ύστερα γέλασε και είπε: «Ώστε δίσταζες να μου 
γράψεις, φοβάσαι μήπως γελάω μαζί σου. Όχι κορίτσι μου, μην ανησυχείς δε γελάω μαζί σου, 
μια χαρά τα καταφέρνεις…τι; βρήκες δουλειά …μπράβο ωραία…πως; Δε θα μου γράφεις αλλά 
θα τηλεφωνάς…α, έτσι… εγώ να σου γράφω. Καλά, καλά ναι, γεια σου». Ο Αγήσανδρος, 
ακούμπησε το ακουστικό στη συσκευή και κάθισε πάλι στο σχεδιαστήριο για να συνεχίσει τη 
δουλειά του. Πριν σημείωσε στο τηλεφωνικό ευρετήριο του, τον αριθμό τηλεφώνου που του 
έδωσε η Λίζα, δούλευε σ’ ένα μεσιτικό γραφείο, τη δουλειά την είχε βρει ο Μάριος. Σήκωνε το 
τηλέφωνο κι έκλεινε τα ραντεβού του μεσίτη… 
 Για χρόνο περίπου, υπήρξε μια περίεργη σχέση, εκείνος να της γράφει όταν είχε διάθεση, 
δεν είχε καλή σχέση με την αλληλογραφία, κι εκείνη αντιπαθούσε να γράφει, περισσότερο γιατί 
πίστευε πως δυσκολευόταν να εκφραστεί και ντρεπόταν για την άθλια ορθογραφία της, δεν 
παράλειπε όμως να του τηλεφωνάει τρεις-τέσσερις φορές τη βδομάδα, φορτώνοντας το κόστος 
στον εργοδότη της. Όλο αυτό το διάστημα, η Λίζα του εκμυστηρεύτηκε πως δεν είχε κάποιο 
ερωτικό δεσμό κι έδειχνε, μ’ όσα έλεγε κι έκανε πως ήταν ερωτευμένη με τον Αγήσανδρο που 
σ’ ένα γράμμα του, εκθειάζοντας τις αρετές της, τη συμβούλευε να βρει κάποιο νέο γιατί έτσι 
έπρεπε. Η ζωή είναι σύντομη και αν πιστεύει στο γάμο και στην απόχτηση παιδιών, κάποτε θα 
μετανιώσει για το χρόνο που πέρασε χωρίς σύντροφο. Εκείνη του αντέτεινε πως κι εκείνος δεν 
είχε συντροφιά - περισσότερο να διερευνήσει αν υπήρχε γυναίκα στη ζωή του - αλλά ο 
Αγήσανδρος, της θύμισε τις συζητήσεις που είχαν κάνει στο εξοχικό του Μάριου πως δε 
νοιαζόταν για γάμο, όσο για συντροφιά είχε, σχεδόν πάντα. Αυτό το τελευταίο, απογοήτευσε την 
κοπέλα, ήδη το είχε διαπιστώσει, όταν του τηλεφωνούσε, συχνά το ακουστικό στο σπίτι του το 
σήκωνε κάποια γυναίκα. Κάποια μέρα, τον ρώτησε αν ίσχυε η πρόσκληση του, να κατέβει κάτω 
γιατί δεν τα πήγαινε καλά με τον εργοδότη της και δεν τον άντεχε πια. Ίσως ο Αγήσανδρος της 
εύρισκε κάποια δουλειά εκεί. Της είπε πως ναι, ίσως θα μπορούσε να δουλέψει σε κατάστημα 
γυναικείων ειδών, να έκανε όμως υπομονή ώσπου να βρει κάτι… 
 
… Η υπομονή της Λίζας, δεν ήταν πολύ ισχυρή και μια μέρα μπήκε στο τρένο και κατέβηκε 
χωρίς προηγουμένως να τηλεφωνήσει. Από το σταθμό αντί να τηλεφωνήσει στο σπίτι πήρε ένα 
ταξί κι έδωσε τη διεύθυνση του σπιτιού του Αγήσανδρου όπως είχε ακούσει εκείνον να λέει: 
«μετά τη Σχολή Αστυνομίας, στο περίπτερο». Μισή ώρα αργότερα κατέβαινε απέναντι από το 



85 
 

περίπτερο όπου ήταν και η στάση του λεωφορείου. Είχε ακούσει το Αγήσανδρο να λέει πως το 
να φτάσει κάποιος στο σπίτι του ήταν μια μικρή περιπέτεια, αφετηρία αυτής της περιπέτειας ήταν 
το περίπτερο. Δεξιά κι αριστερά της λεωφόρου υπήρχαν αδόμητες εκτάσεις με ελιές και πιο 
πάνω ένα μεγάλο ιδιωτικό σχολείο. Πιο κάτω υπήρχαν σκόρπια μικρά σπίτια. Με προσοχή 
διάσχισε τη λεωφόρο ευτυχώς η κίνηση ήταν σχετικά μικρή και πέρασε απέναντι στο περίπτερο. 
Στάθηκε εκεί με τη βαλίτσα ανάμεσα στα πόδια, ήταν μια μεγάλη και βαριά βαλίτσα και 
σκεφτόταν τι έπρεπε να κάνει. Τελικά, τραβώντας τη βαλίτσα κοντά στο τηλέφωνο του 
περιπτέρου - αν και γύρω ήταν σχετικά ερημιά πήρε τα μέτρα της - σχημάτισε τον αριθμό του 
τηλεφώνου του. Δεν απάντησε εκείνος αλλά ένας νέος άντρας. «Ο Άγης λείπει, θα έρθει στο 
σπίτι σε καμιά ώρα», της είπε. Ταράχτηκε! Τώρα τι θα έκανε; «Εσείς ποιος είστε;», τον ρώτησε. 
«Ένας φίλος και μαθητής του». «Ξέρετε, είμαι εδώ κοντά, στη λεωφόρο, στο περίπτερο αλλά δεν 
ξέρω πώς να βρω το σπίτι, δεν έχω ξανάρθει». «Μείνετε εκεί θα έρθω εγώ να σας πάρω, δεν είναι 
μακριά», είπε ο νέος κι έκλεισε το τηλέφωνο.  
 Πλήρωσε κι απομακρύνθηκε από το περίπτερο, σέρνοντας τη βαλίτσα. Περπατούσε 
πέρα-δώθε με νευρικότητα, βρίζοντας τον εαυτό της που δεν πρόβλεψε πως μπορούσε να λείπει 
εκείνος, αν του είχε τηλεφωνήσει θα την περίμενε. Ύστερα αν είχε κόσμο στο σπίτι τι θα έκανε;  
 Δεν πέρασαν πέντε λεπτά και από τη γωνιά ενός μαντρότοιχου, με κάγκελα, που ήταν 
παράλληλος με το πεζοδρόμιο, πρόβαλλε κάποιος με γκρίζα μαλλιά. Δεν πρέπει να ήταν αυτός 
που περίμενε γιατί η φωνή του, στο τηλέφωνο, έδειχνε νέο άντρα. Πλησίασε προς το περίπτερο, 
φορούσε ένα βρόμικο μπλου - τζην πανταλόνι κι ένα στρατιωτικό τζάκετ το ίδιο βρόμικο. Τον 
κοίταζε επίμονα, περισσότερο από περιέργεια για το κακό ντύσιμό του παρά γιατί υποπτευόταν 
πως μπορούσε να είναι ο άνθρωπος του τηλεφώνου. Τη στιγμή που γύρισε αδιάφορα αλλού το 
βλέμμα, τον άκουσε να τη ρωτάει: «Εσύ είσαι που ζήτησες τον Άγη;». Γύρισε έκπληκτη. «Ναι, 
εγώ…». Της έριξε μια ματιά από πάνω ως κάτω, πήγε ως το περίπτερο, αγόρασε τσιγάρα και 
διάφορα άλλα μικροπράγματα, την πλησίασε πάλι, την προσπέρασε και είπε: «Πάμε». Η Λίζα 
είχε νευριάσει με τη συμπεριφορά του άντρα, τι άντρα δηλαδή, δεν πρέπει να ήταν πάνω από 
είκοσι πέντε χρονώ, μόνο που είχε γκριζάρει πρόωρα. Τον ακολούθησε σηκώνοντας τη βαλίτσα 
με κόπο και στη γωνία, που τον είχε πρωτοδεί, έστριψαν. Βρέθηκαν σ’ ένα χωματόδρομο, για 
την ακρίβεια δεν ήταν καν δρόμος, ένα άνοιγμα ήταν μεταξύ του μαντρότοιχου και ενός 
περιφραγμένου με συρματένιο δίχτυ ελαιώνα. Μετά από μερικά βήματα η κοπέλα σταμάτησε 
αφήνοντας κάτω τη βαλίτσα. «Έι κύριος, πως σε λένε, πιο σιγά, δε μπορώ να τρέχω με τη 
βαλίτσα…». Εκείνος, γύρισε πίσω πήρε τη βαλίτσα και προχώρησε λέγοντας ένα: «Μάκη με 
λένε, εσένα;». «Λίζα», είπε ξαφνιασμένη και τον ακολούθησε, όχι για πολύ γιατί ο Μάκης 
σταμάτησε, άφησε κάτω τη βαλίτσα, έψαξε ένα γύρω στα χόρτα, εκείνη απορούσε για το ήταν 
αυτό που έψαχνε ώσπου εκείνος, έσκυψε σύρριζα με το περίφραγμα, έπιασε ένα χοντρό κλαδί, 
το εξέτασε, το καθάρισε, το σκούπισε ακόμα και με  το κάτω μέρος του μανικιού του. Ύστερα 
πλησίασε τη βαλίτσα, πέρασε το ξύλο στο χερούλι, κράτησε τη μια άκρη και της είπε: «Πιάσε 
από την άλλη. Τι διάολο έχεις μέσα και είναι τόσο βαριά;». Εκείνη, έτρεξε έπιασε την άλλη 
άκρη και συνέχισαν για κάπου διακόσια μέτρα ώσπου βρέθηκαν σε αδιέξοδο. Ο χωματόδρομος 
σταματούσε μπροστά σε μια καγκελόφραχτη αυλόθυρα που διακρίνονταν ακόμα πάνω στα 
σκουριασμένα σίδερα, ίχνη από μαύρο χρώμα. Ο Μάκης την έσπρωξε, εκείνη έτριξε 
σπαρακτικά πάνω στους στρόφιγγες της και άνοιξε, οι δυο νέοι πέρασαν στην αυλή 
κουβαλώντας τη βαλίτσα και σταμάτησαν μπροστά στις τέσσερις μαρμαρένιες 
κλιμακοβαθμίδες της εισόδου του σπιτιού. Ο Μάκης έβγαλε και πέταξε στην αυλή το ξύλο και 
πιάνοντας πάλι τη βαλίτσα ανέβηκε στο πλατύβαθμο, την άφησε έβγαλε ένα κλειδί και άνοιξε, 
τη σιδερένια γυαλόφραχτη εξώθυρα. Η Λίζα, έμεινε στη βάση της κλίμακας και περιεργαζόταν 
το σπίτι. Αυτό που έβλεπε ήταν ένα απλό  μακρύ ορθογώνιο με μια είσοδο στο κέντρο, δεξιά 
αριστερά από ένα παράθυρο και μπρος από το καθένα υψωνόταν δυο πανύψηλα πεύκα. Γύρισε 
προς την αυλή, αμέσως μπροστά της ήταν ένα πηγάδι με σιδερένιο μαγκάνι  και ύστερα 
απλωνόταν ένας στενόμακρος κήπος με μερικά οπωροφόρα δέντρα, αγριοτριανταφυλλιές και 
ξερά χόρτα. Το φθινόπωρο ήταν προχωρημένο, δεν υπήρχαν καρποί στα δέντρα, κάποια 
αγριοτριαντάφυλλα στόλιζαν ακόμα την ξεραϊλα που απλωνόταν γύρω.  
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 Τελικά μπήκε στο σπίτι. Η βαλίτσα της, ήταν ακουμπισμένη πλάι σ’ ένα ντιβάνι, δεξιά 
στο βάθος ενός μεγάλου χώρου - πρέπει να είχε δέκα μέτρα μήκος - που άλλοτε θα ήταν 
σαλόνι. Αριστερά, ο Μάκης καθόταν μπροστά σ’ ένα σχεδιαστήριο και κάτι ζωγράφιζε έχοντας 
πίσω του το παράθυρο της πρόσοψης ενώ από αριστερά του, έμπαινε δυνατό φως από το 
παράθυρο του πλαϊνού τοίχου, ένα άλλο παράθυρο υπήρχε, στο βάθος, στην άλλη πλαϊνή 
πλευρά κι από φως υπήρχε άφθονο. Υπήρχαν και δυο καβαλέτα ζωγραφικής, τραπεζάκια που 
πάνω τους υπήρχαν παλέτες και χρώματα, πάνω στο ντιβάνι εφημερίδες και περιοδικά, βιβλία 
και γενικότερα μια ακαταστασία που έκανε τη Λίζα να φρίξει. Δυο γύψινες προτομές - μιας 
ηλικιωμένης γυναίκας και ενός κοριτσιού  - ήσαν στημένες πάνω σε κάτι ψηλά βάθρα 
καμωμένα από ξυλουργικά χαρτόνια, δεξιά κι αριστερά ενός ανοίγματος, χωρίς θύρα που 
οδηγούσε σε κάποιο  σκοτεινό χώρο και μιας μισάνοιχτης θύρας που οδηγούσε στην κουζίνα, 
στο βάθος  διακρινόταν, ψηλά στον τοίχο ερμάρια, ένας νεροχύτης και μια ηλεκτρική κουζίνα 
με φούρνο. Στον τοίχο, που πίσω του ήταν η κουζίνα, τον κάλυπτε μέχρι τη θύρα, βρισκόταν 
μια βιβλιοθήκη φορτωμένη βιβλία στη σειρά αλλά και πάνω από αυτά και μερικές φορές σε 
διπλή σειρά.   
 Από καθίσματα, υπήρχαν μια ξύλινη «σαιζ - λονγκ», με πάνινη ράχη και δυο τρεις 
ξύλινες πτυσσόμενες πολυθρόνες που τα πανιά τους, όπως και της «σαιζ - λονγκ», που κάποτε 
θα ήσαν λευκά, τώρα είχαν γίνει μπεζ από τη βρόμα. Επίσης υπήρχε και μια καρέκλα, 
βιεννέζικου τύπου, στέρεη ακόμα, αλλά που η μαύρη λάκα της, είχε ξεφλουδίσει μεριές - μεριές 
και τα γυμνά από το βερνίκι μέρη του ξύλου είχαν πάρει μια γυαλιστερή βρόμα. Προχώρησε 
και κάθισε ακριβώς σ’ αυτή, τουλάχιστον έμοιαζε να μην έχει σκόνη, κάποιος πισινός την είχε 
πάρει μαζί του. Έμεινε για λίγη ώρα εκεί με τα χέρια ανάμεσα στους μηρούς της, φορούσε ένα 
εφαρμοστό μπλου - τζην πανταλόνι, ξεθωριασμένο όπως το ήθελε η μόδα αλλά πεντακάθαρο 
και με απογοητευμένο ύφος μικρού κοριτσιού, που του είχαν τάξει μια όμορφη κούκλα αλλά 
εύρισκε ένα κουρέλι.  
 Ο Μάκης, συνέχισε αμίλητος τη δουλειά του. Αυτό σήμαινε πως αυτό που έκανε ήταν 
κάτι που έπρεπε να τελειώσει πριν γυρίσει ο Αγήσανδρος ή πως δεν τον ενδιέφερε εκείνη. Αυτό 
το τελευταίο πήρε, μάλλον, σα δεδομένο η Λίζα και νευρίασε, τα νεύρα, της έφεραν έντονη 
διάθεση για κατούρημα - με το ταξίδι είχε ώρες να κατουρήσει - σηκώθηκε απότομα και 
ρώτησε για το που ήταν το λουτρό. Ο νέος χωρίς να πει λέξη της έδειξε με το κεφάλι προς τη 
μισάνοιχτη θύρα. Προχώρησε και μπήκε στην κουζίνα. Ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο, στη μέση 
υπήρχε ένα επίσης μεγάλο τραπέζι, σκεπασμένο μ’ ένα πλαστικό τραπεζομάντιλο με 
σταμπαρισμένα φρούτα και λαχανικά και πάνω του μια μεγάλη κεραμική φρουτιέρα, που δεν 
περιείχε φρούτα αλλά διάφορα αντικείμενα που ξέμειναν από κάπου, όπως κουμπιά που 
κόπηκαν από κάποιο ρούχο, λαστιχάκια από περιτυλίγματα, καρφίτσες, πινέζες, ένα γυναικείο 
χτενάκι από ταρταρούγα και πιαστράκια για τα μαλλιά. Στα δεξιά της υπήρχε μια κλειστή θύρα, 
απέναντι ήταν μια άλλη κλειστή θύρα με πάνω της ένα μικρό νεγράκι που κατουρούσε, σημάδι 
πως εκεί πίσω ήταν η «τουαλέτα». Πλάι της ήταν ένα ψυγείο, στη θύρα του καθώς και πάνω 
στην οροφή της κουζίνας υπήρχαν κολλημένα μακαρόνια, ένας τρόπος για να τα δοκιμάζουν αν 
είχαν βράσει όσο έπρεπε. Άνοιξε λοιπόν τη θύρα με το νεγράκι και μπήκε. Εδώ παραδόξως όλα 
ήσαν καθαρά μόνο στο  άσπρο εμαγιέ λουτρό, από χρόνια διαρροή κάτω από τις βρύσες του, 
υπήρχε ένας λεκές στο χρώμα της σκουριάς. Ξεκούμπωσε όσο βιαστικά μπόρεσε το πανταλόνι, 
κατέβασε το κυλοτάκι της και κάθισε στη λεκάνη και καθώς ακουγόταν ο θόρυβος της 
ορμητικής εξόδου των ούρων, το πρόσωπο της πήρε μιαν έκφραση άφατης ευχαρίστησης.   
 Λίγα λεπτά αργότερα κλείνοντας το φερμουάρ του πανταλονιού άκουσε ομιλίες. Βγήκε 
ορμητικά και προχώρησε προς το εργαστήρι. Τον είδε, να στέκει με το έντονο φως, που έμπαινε 
από το παράθυρο πίσω του. Τα μαλλιά του καθώς ήσαν πάντα ελαφρώς άτακτα σχημάτιζαν ένα 
φωτεινό στεφάνι. Έτρεξε και χώθηκε στην αγκαλιά του, εκείνος της φίλησε τα μαλλιά και τα 
χέρια, και της ψιθύρισε: «Βρε παλιοκόριτσο γιατί δε μου τηλεφώνησες πως έρχεσαι;». «Τα 
ξαφνικά είναι πιο ωραία». «Ναι αλλά αν για κάποιο λόγο έλειπα από το σπίτι, για μέρες τι θα 
έκανες;». «Θα γύριζα πίσω». «Μάλιστα, τι να πω με αφοπλίζεις με την παράλογη…λογική 
σου». Γέλασαν κι εκείνη ξαναχώθηκε στην αγκαλιά του τρίβοντας το πρόσωπο της στο στήθος 
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του. «Εγώ θα κατέβω στο κέντρο, έχω ραντεβού με τη Ντόρα», είπε ο Μάκης φορώντας το 
τζάκετ του. Ο Αγήσανδρος κρατώντας πάντα αγκαλιά τη Λίζα, του είπε: «που πας έτσι ρε 
γλίτση, πλέντο επιτέλους αυτό το πράμα - εννοούσε το τζάκετ - θα κολλήσεις χολέρα στο 
κορίτσι». Ο Μάκης χαμογέλασε έστειλε χαιρετισμό με το χέρι και βγήκε έξω. «Αν και τις μόνες 
λέξεις που ανταλλάξαμε, ήταν δυο φράσεις στο τηλέφωνο και τα ονόματα μας όταν ήρθε να με 
πάρει από τη στάση, φαίνεται καλό παιδί…». «Αλλιώς δε θα μπορούσε να είναι εδώ...έχει 
βέβαια και τα στραβά του». «Έχει πράγματι ραντεβού με κάποια Ντόρα ή απλώς ήθελε να μας 
αφήσει μόνους;». «Υπάρχει η Ντόρα και τον αγαπάει, κι αυτός την αγαπάει παρ’ όλο που το 
παίζει σκληρός. Ζωγραφίζει κι αυτή, κάνουν σχέδια να πάνε μαζί έξω να σπουδάσουν». Ο 
Αγήσανδρος κοίταξε στον καρπό του το ρολόι. «Είναι μία η ώρα, τι λες πάμε για φαγητό; Στη 
λεωφόρο, κανά χιλιόμετρο πιο κάτω υπάρχει μια ταβέρνα που σερβίρει φαγητό και τα 
μεσημέρια, περισσότερο στους εργάτες που δουλεύουν εκεί γύρω». Η Λίζα δεν είχε αντίρρηση 
μια και πεινούσε κιόλας και κρατώντας τον από το βραχίονα «αγκαζέ», όπως λένε βγήκαν από 
το σπίτι και τράβηξαν προς τη λεωφόρο. Τον ρώτησε γιατί είχε διαλέξει αυτό το απομονωμένο 
μέρος και σ’ όλη τη διαδρομή μέχρι την ταβέρνα αλλά και κατά τη διάρκεια του γεύματος 
εκείνος, της εξήγησε διάφορα. Την ανάγκη κάποιας απομόνωσης, την ευκαιρία που το σπίτι 
είχε φτηνό ενοίκιο, γιατί ακριβώς ήταν απομονωμένο δε νοικιαζόταν εύκολα. Ήταν μεγάλο και 
βολικό να φιλοξενεί τους φίλους του αλλά τώρα, «το σκέφτομαι από τότε που σου πρότεινα να 
κατέβεις πρέπει να βρω σπίτι στο κέντρο για να μπορείς να κινείσαι εύκολα», της είπε 
προκαλώντας μια ενδιαφέρουσα σκηνή. Εκείνη σηκώθηκε και σκύβοντας πάνω από το τραπέζι, 
πάνω από τα φαγητά, τον φίλησε στο στόμα. Ο Αγήσανδρος κοίταξε γύρω του με κάποια 
αμηχανία, οι άνθρωποι στα κοντινά τραπέζια τους κοίταζαν χαμογελώντας… 
 Γύρισαν αργά το απόγευμα, είχαν πιει κι ένα μπουκάλι κρασί, η Λίζα είχε ζαλιστεί, για 
την ακρίβεια κάτι παραπάνω, ήταν - όπως δήλωσε - ελαφρώς μεθυσμένη αλλά κι ευτυχισμένη. 
«Άγη, μέχρι να έρθει η ώρα να κοιμηθούμε το βράδι, εγώ μάλλον δε θα τα καταφέρω, μήπως 
μπορώ να πέσω για καμιά ώρα στο κρεβάτι; Αλήθεια εγώ που θα κοιμάμαι;». Την πέρασε από 
το άνοιγμα που δεν είχε θύρα ανάβοντας το φως και βρέθηκαν σ’ ένα χώρο όπου υπήρχαν δυο 
ντιβάνια, μια θύρα βρισκόταν αριστερά, ήταν αυτή που έβγαζε στην κουζίνα-και μια άλλη δεξιά 
που οδηγούσε σ’ ένα δωμάτιο. Ο Αγήσανδρος την άνοιξε και είπε: «Αυτό είναι το δωμάτιο μου, 
αλλά στο παραχωρώ. Εγώ με τον Μάκη θα κοιμόμαστε στα ντιβάνια εδώ έξω…περίμενε να 
φέρω τη βαλίτσα σου», είπε και βγήκε στο σαλόνι. Λίγο αργότερα η Λίζα, έπεφτε ξερή στην 
κλίνη του. Αρνήθηκε ν’ αλλάξει σεντόνια - είχε φέρει μαζί της,- όπως της πρότεινε εκείνος, η 
ανάγκη του ύπνου ήταν επιτακτική και πριν αποκοιμηθεί ένιωσε ευχάριστα από τη μυρουδιά 
που απόπνεαν τα σεντόνια του Αγήσανδρου. Όταν του το είπε, δυο ώρες αργότερα που 
ξύπνησε, εκείνος της είπε: «Νάχεις χάρη που μόλις χτες τ’ άλλαξε η καθαρίστρια αλλιώς θα 
βρομούσαν δροτσίλα και μην πω και τι άλλο». Είχε νυχτώσει κάθισαν στο σαλόνι, εκείνη 
έφτιαξε καφέδες, του πρόσφερε τσιγάρο, από τα δικά του, για την ακρίβεια του το έβαλε στο 
στόμα, του το άναψε κι άναψε κι εκείνη ένα. «Μπα, άρχισες το κάπνισμα; Καλύτερα να μην το 
έκανες είναι φοβερό πάθος…». «Δεν καπνίζω πολύ, μερικά τη μέρα, έτσι για πλάκα…». «Ναι 
βέβαια, έτσι για πλάκα τ’ αρχίζουμε όλα».  
 Κατά τις δώδεκα, ετοιμάζονταν να κοιμηθούν, ήρθε ο Μάκης και τους είπε: «Κάνει 
κρύο γαμώτο, πρέπει να βγάλουμε από τη ντουλάπα τα μάλλινα». «Αν δεν τα έχει κάνει 
δαντέλες ο σκώρος», είπε ο Αγήσανδρος κι αποτραβήχτηκαν, η Λίζα στο υπνοδωμάτιο και οι 
άντρες στα ντιβάνια. Μια ώρα αργότερα  ακούστηκε από την ανοιχτή θύρα η φωνή της Λίζας. 
«Άγη, κρυώνω», εκείνος ανασηκώθηκε - την καταλάβαινε, το δωμάτιο εκείνο είχε υγρασία γι’ 
αυτό είχαν μετακομίσει στο μέσα δωμάτιο, το καλοκαίρι ήταν δροσερό αλλά το χειμώνα δεν 
υποφερόταν - και δεν υπήρχαν κι άλλες κουβέρτες. «Λοιπόν, όπως είσαι τυλιγμένη με τις 
κουβέρτες, πάρε και το μαξιλάρι κι έλα εδώ. Σηκώθηκε, και πήγε κοντά του. Της είπε να πέσει 
από τη μέσα μεριά «σίγουρα θα είναι πιο ζεστά από εκεί» και να μείνουν τυλιγμένοι στα 
σκεπάσματα τους.  Εκείνος έσβησε το φως. Βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο στα δέκα 
εκατοστά, ανάπνεαν τις ανάσες τους. Σε λίγο, όταν τα μάτια συνήθισαν στο σκοτάδι, ξεχώριζαν 
λεπτομέρειες από τα πρόσωπα. Εκείνη χαμογελούσε και σφιγγόταν πάνω του Ο Αγήσανδρος 
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κάποια στιγμή έβγαλε το χέρι του να της διορθώσει σεντόνια και κουβέρτες και άθελα η 
παλάμη του βρέθηκε μέσα από τη νυχτικιά της και τα δάχτυλα του μπερδεύτηκαν στις δαντέλες 
του στηθόδεσμου κι ένιωσε καυτή τη σάρκα του βυζιού της. Ένιωσε τη διάθεση να το μαλάξει. 
Και τότε, το Πάσχα που είχαν περάσει μαζί, είχε αναρωτηθεί καθώς το έβλεπε να τεντώνει το 
«μακό» μπλουζάκι της και τώρα αναρωτήθηκε πάλι για το πόσο σκληρό μπορούσε να είναι, 
αλλά τράβηξε τα δάχτυλά, έκλεισε σεντόνι και κουβέρτες σ’ εκείνο το σημείο και ψιθύρισε: 
«Ας κοιμηθούμε». Εκείνη έχωσε το κεφάλι της κάτω από το σαγόνι του και σφίχτηκε πάνω 
του… 
 
… Όταν  ξύπνησε  το  πρωί,  η ώρα  ήταν  έξη  και  μισή,  ο ήλιος  μόλις  ξεμύτιζε από το 
βουνό. Σηκώθηκε προσέχοντας να μην την ξυπνήσει. Στάθηκε για λίγο παρατηρώντας την να 
κοιμάται, ξύνοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού, σημάδι πως κάτι τον απασχολούσε. Ύστερα 
γύρισε προς το ντιβάνι που ήταν ξαπλωμένος ο Μάκης, το ελαφρό ροχαλητό του, έδειχνε πως 
κοιμόταν. Σκέφτηκε, πως ίσως να μην είχε αντιληφθεί τη μεταβολή που είχε γίνει τη νύχτα, δεν 
ήταν απαραίτητο να μάθει πως είχε κοιμηθεί μαζί του η Λίζα. Να την ξυπνήσει για να 
μετακομίσει στο έξω ντιβάνι δεν το άντεχε. Ίσως αν τη σήκωνε με προσοχή και τη μετάφερε 
αγκαλιά, δεν ξυπνούσε. Του άρεσε η ιδέα κι αποφασιστικά έσκυψε πάνω της, τη σήκωσε με 
προσοχή αλλά εκείνη ξύπνησε και άνοιξε τα μάτια κάπως τρομαγμένη όταν όμως τον 
αναγνώρισε, χαμογέλασε, έβγαλε έξω από το σεντόνι τα χέρια και τα πέρασε γύρω από το 
λαιμό του για να ελαφρύνει το βάρος της, κολλώντας το κεφάλι στο στήθος του. Την ξάπλωσε 
στο έξω ντιβάνι, εκείνη έπιασε το κεφάλι του και τραβώντας το προς το μέρος της, κόλλησε τα 
χείλη της στο στόμα του, ακολούθησε ένα παθιασμένο και από τις δυο πλευρές φιλί, ήταν 
ουσιαστικά το πρώτο τους, εκείνο στην ταβέρνα δε μετρούσε, ήταν αυθόρμητο, σύντομο και 
από ευγνωμοσύνη. Αποτραβήχτηκε αργά, την τύλιξε καλά με το σεντόνι και τις κουβέρτες, τη 
φίλησε πεταχτά στη μύτη και της είπε: «Κοιμήσου μωρό μου, είναι πολύ πρωί ακόμα, ο ύπνος 
τρέφει τα μωρά…, λέει η παροιμία». «Δεν είμαι μωρό…», ψευτοπαραπονέθηκε μαργιόλικα. 
Εκείνος έφυγε προς την κουζίνα, εκείνη έκλεισε τα μάτια, που καθώς έπεφτε πάνω τους το 
έντονο φως της μέρας γέμισαν ιριδισμούς που της προκάλεσαν ένα αίσθημα ηρεμίας και 
ασφάλειας.  
 Ο Αγήσανδρος, πέρασε στο λουτρό ξυρίστηκε, χρησιμοποιούσε πια ηλεκτρική μηχανή, 
άναψε τσιγάρο, έβαλε το μπρίκι στο μάτι της κουζίνας, ο καφές ήταν ο πρώτος αλλά ώσπου να 
ξαναπέσει το βράδι για ύπνο, θ’ ακολουθούσαν άλλοι δεκαπέντε. Με ανοιχτό το παράθυρο της 
κουζίνας, διαπίστωσε πως η μέρα ήταν αρκετά ζεστή για να πιει έξω τον καφέ κι αυτό έκανε. 
Άναβε το τρίτο τσιγάρο, όταν εμφανίστηκε στην εξώθυρα ο Μάκης με αναμμένο τσιγάρο στο 
στόμα κι ένα φλιτζάνι καφέ στο χέρι. Κάθισε αντίκρυ του, πλάι στο πηγάδι. « Τι έγινε η μικρά 
δεν άντεξε την υγρασία και κοιμήθηκε στο σαλόνι;», είπε ο Μάκης. «Ναι κάπως έτσι…», είπε 
αμήχανα εκείνος. Ο νεαρός ανακλαδίστηκε χασμώμενος, τράβηξε μια ρουφηξιά καφέ ύστερα 
μια δυνατή καπνού και είπε: «Άγη, δεν ξαναδίνω εξετάσεις στη Σχολή, αυτοί εδώ ζητάνε 
πράγματα που δε μ’ ενδιαφέρουν. Και γαμώτο, δεν μπορώ κιόλας, εσύ σχεδιάζεις τέλεια, εμένα 
μ’ αρέσει να παρατραβάω τις γραμμές, το σχέδιο μου δεν είναι σωστό αλλά νομίζω είναι 
εκφραστικό. Έμαθα πως έξω οι Σχολές σου ζητάνε ένα φάκελο με τη δουλειά σου και ανάλογα 
με το που βρίσκεσαι σε τοποθετούν στο αντίστοιχο έτος, τι λες να φύγω έξω;». «Λέω, πως όπου 
και να πας θα χρειαστείς λεφτά. Οι γονείς σου, έχεις πειστεί πια, πως δε θα ξοδέψουν χρήματα 
για τις υψιπετείς φιλοδοξίες σου, δεν έχουν κιόλας οι άνθρωποι. Θα σε προτιμούσαν δημόσιο 
υπάλληλο ή σε κάποιο επάγγελμα που να δίνει λεφτά…δεν ξέρω τι να σου πω». «Θα τους 
πείσω να μου δώσουν ένα μικρό ποσό, για το πρώτο έτος και μετά βλέπουμε. Αν πάω μόνος, θα 
τα βγάζω δύσκολα πέρα οικονομικά, μαζί με τη Ντόρα όμως που οι δικοί της αναλαμβάνουν τις 
σπουδές της έξω, θα τα καταφέρουμε». «Νομίζω πως έτσι, μπορεί να γίνει, βλέποντας και 
κάνοντας». «Στο Παρίσι, όταν σπούδασες ήταν κι εκεί έτσι, όπως στη δική μας Σχολή;». «Εγώ 
σπούδασα πρώτα εδώ, στη δική μας, στο Παρίσι πήγα και παρακολούθησα μαθήματα, φυσικά 
εκεί η νοοτροπία - και τώρα θαρρώ πως έχει αλλάξει ακόμα περισσότερο - είναι πιο ανοιχτή. 
Σου παρέχουν τα μέσα να κάνεις Τέχνη όχι να σε κάνουν καλλιτέχνη, αυτό ή είσαι ή όχι. 
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Υποθέτω πως θα είναι καλύτερα για σας έξω, εδώ, στη Σχολή μας, η αλήθεια είναι πως σε 
κάνουν μάστορα αλλά τι τη θέλεις τη μαστοριά αφού η γενικότερη κατεύθυνση στα εικαστικά, 
σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις διάφορα που δεν επιδέχονται κριτική παρά μόνο από τον εαυτό 
σου. Αποφασίζεις πως το έργο σου εκφράζει αυτό ή εκείνο, πλησιάζεις και μερικούς 
κονδυλοφόρους που έχουν σπουδάσει Ιστορία Τέχνης, έτσι έχουν την ευχέρεια ν’ αραδιάζουν 
στα διάφορα έντυπα φιλολογικές αρλούμπες κι από τη στιγμή που θα περάσεις στα χέρια των 
αιθουσαρχών Τέχνης θα σε κάνουν μόδα. Υπογράφεις την πιο απίθανη χρωματισμένη 
επιφάνεια και προσφέρεις χρήμα σ’ αυτούς - κάποιο διάφορο μένει και σε σένα - και γίνεσαι 
γνωστός. Προσωπικά αρνούμαι να παίξω αυτό το παιχνίδι, όπως βλέπεις ασχολούμαι με 
μακέτες, με εικονογράφηση βιβλίων, σιγά - σιγά κι αυτό θα  σταματήσει, οι εκδότες ζητάνε πιο 
απλές εικόνες για να τις καταλαβαίνουν, λένε, τα παιδιά, να μοιάζουν με παιδική ζωγραφική, 
είναι και πιο φτηνές μια κι έχουν λιγότερη δουλειά. Αν είναι δυνατόν να ξεχάσεις αυτά που 
ξέρεις και να ζωγραφίζεις σαν παιδί. Είπε και τη μαλακία του ο μεγάλος Πικασό, πως του πήρε 
τριάντα χρόνια να μάθει να ζωγραφίζει σαν παιδί, το έδεσαν κόμπο οι κοντυλοφόροι και το 
αναμασάν. Δε με νοιάζει πια να κάνω αυτό που λένε «έργο», δε θα ζωγραφίσω δε θα το παίξω 
πρωτοποριακός γιατί η λεγόμενη πρωτοποριακή τέχνη δε ζωγραφίζει αλλά «εικάζει», όταν 
χρησιμοποιεί χρώματα πασαλείβει, κι όταν χρησιμοποιεί άλλα υλικά, αυτά είναι πεταμένα σε 
κάποια επιφάνεια και παριστάνουν έργο Τέχνης. Παραδόξως και η γλυπτική ακολούθησε τη 
ζωγραφική στους τρόπους έκφρασης, δε θ’ ασχοληθώ και μ’ αυτή. Αργά γεννήθηκα, νομίζω 
πως θα ήμουν καλός  στη βυζαντινή εποχή ή της Αναγέννησης»… 
 Συνέχισαν τη συζήτηση πάνω στο θέμα Τέχνη για κάπου μια ώρα και ύστερα μπήκαν 
μέσα για να δουλέψουν μακέτες, δουλειά που τους έδινε τη δυνατότητα να πληρώνουν τη 
διατροφή τους και το ενοίκιο του σπιτιού. Την ίδια στιγμή, η Λίζα έβγαινε από το μπάνιο, 
φορούσε ακόμα την πιζάμα της, τους καλημέρισε, είδε τα άδεια φλιτζάνια στα χέρια τους, τα 
πήρε και τα πήγε στο νεροχύτη να τα πλύνει. «Μια στιγμή εγώ χρειάζομαι κι άλλο καφέ», είπε ο 
Αγήσανδρος και άναψε τσιγάρο. «Θα σου τον ετοιμάσω εγώ», είπε εκείνη κι έπιασε να πλύνει 
το μπρίκι, ρωτώντας και τον Μάκη αν ήθελε άλλον καφέ. Εκείνος απάντησε αρνητικά και 
κάθισαν και οι δυο για δουλειά, ο Αγήσανδρος στο σχεδιαστήριο κι ο Μάκης σ’ ένα πλαϊνό 
τραπεζάκι… 
 Για περίπου μια βδομάδα, αυτή ήταν η καθημερινή δραστηριότητα των δυο νέων ενώ η 
Λίζα, καταπιάστηκε να ξεβρομίσει το σπίτι, διαπιστώνοντας πως προκαλούσε μ’ αυτό 
δυσαρέσκεια παρά ευχαρίστηση κι απορούσε γι’ αυτό. Για το βραδινό ύπνο, άλλαξαν κάπως τα 
πράγματα, ο Μάκης μετακόμισε στο ντιβάνι του σαλονιού και η Λίζα στο δικό του. Τα δειλινά, 
ο Μάκης κατέβαινε στο κέντρο της πόλης για να συναντήσει τη Ντόρα κι ο Αγήσανδρος έχοντας 
κρεμασμένη στο βραχίονα του τη Λίζα κατέβαιναν δυο χιλιόμετρα τη λεωφόρο για να κάνουν 
τον περίπατο τους στο άλσος του γειτονικού τους, αριστοκρατικού προαστίου. Περπατούσαν και 
συζητούσαν για διάφορα, τώρα ο Αγήσανδρος, όχι μόνο δεν απόφευγε να εντυπωσιάσει με τις 
γνώσεις και τις ιδέες του την κοπέλα, αλλά το επεδίωκε. Πότε - πότε τους κατάκλυζε ένα κύμα 
τρυφερότητας κι ακολουθούσαν περιπαθή φιλιά, αλλά έρωτα δεν είχαν κάνει ακόμα. Εκείνη, 
έμοιαζε να μην την ενοχλεί αυτό, δηλαδή την ικανοποιούσε κι αυτό που είχε αλλά εκείνος, 
άντρας με συχνή ερωτική ζωή, υπόφερε μα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μια και ο Μάκης όλη 
νύχτα και όλη μέρα ήταν μαζί τους. Ένα από αυτά τα βράδια ο περίπατος τους στο άλσος 
τελείωσε με την ξαφνική απόφαση τους να γυρίσουν στο σπίτι για ν’ απολαύσουν επιτέλους τον 
έρωτά τους μια και ο Μάκης θ’ απουσίαζε αρκετές ώρες. Διάνυσαν όλη τη διαδρομή 
σφιχταγκαλιασμένοι και με φιλιά ως το σπίτι. Εκεί έλιωσαν από πόθο και ηδονή ο ένας στην 
αγκαλιά της άλλης, τους συνέφερε μόνο η ψύχρα της βραδιάς. Θέρμανση δεν υπήρχε στο σπίτι 
και δεν απόλαυσαν καθόλου, το μετά τον έρωτα παιχνίδι, που άρεσε πολύ σ’ εκείνον αλλά και 
στη Λίζα. Αναγκάστηκαν να ντυθούν και αφού τσίμπησαν ελαφρά μ’ ο, τι βρέθηκε στο ψυγείο, 
ο Αγήσανδρος πέρασε στο μαγνητόφωνο μια μπομπίνα με το «Άξιον Εστί», το μελοποιημένο 
έργο του ενός σπουδαίου ποιητή από έναν από τους πιο σπουδαίους μουσικούς της Χώρας, και 
φυλακισμένο από τη Χούντα, πίεσε το πλήκτρο και από τα μεγάφωνα, τοποθετημένα ψηλά, 
ακούστηκε η εισαγωγή με τους ήχους της Γένεσης, που όρθιος ο Αγήσανδρος με το κεφάλι 
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σκυφτό άκουγε αμίλητος ώσπου ακούστηκαν οι πρώτοι στίχοι: «Στην αρχή το φως Και η ώρα η 
πρώτη που τα χείλη ακόμα στον πηλό δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου…». Η Λίζα, 
παραξενεμένη, άκουγε πρώτη φορά κάτι τέτοιο αν και κάτι της θύμιζε, κάτι πήγε να του πει, 
εκείνος της έκανε νεύμα σιωπής και της ψιθύρισε: «Άκουσε το, πρώτα και μετά θα το 
συζητήσουμε». Ύστερα κάθισε, γέρνοντας πίσω, στη «σαιζ - λονγκ». Η Λίζα, πήρε ένα μεγάλο 
μαξιλάρι από την παρακείμενη πολυθρόνα, το απόθεσε κάτω πλάι του, κάθισε πάνω κι 
ακούμπησε το κεφάλι της στο μηρό του κι έμειναν εκεί για αρκετή ώρα ακούγοντας μουσική…  
 
… Πέρασε μήνας που η Λίζα βρισκόταν κοντά στον Αγήσανδρο. Για το πια θα ήταν η 
σχέση τους απόφευγαν να το συζητήσουν αλλά η κοπέλα του θύμιζε συχνά, να φροντίσει για 
εκείνη τη δουλειά που της είχε υποσχεθεί. Εκείνος της έλεγε να κάνει υπομονή, να βρεθεί μια 
καλή δουλειά, στο κάτω - κάτω δεν έχουν άμεση ανάγκη. Τη διαβεβαίωνε όμως, πως επίσης 
έψαχνε για ένα καλό διαμέρισμα, στο κέντρο, με τηλέφωνο. Η απόχτηση δικού σου τηλεφώνου 
και μάλιστα στο κέντρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν μάλλον αδύνατη δια της «ευθείας 
οδού». Κατέβαιναν τα βράδια στο κέντρο, μαζί τους ήσαν κι ο Μάκης με τη Ντόρα, μια κοπέλα 
συνομήλικη περίπου της Λίζας. Πήγαιναν στις «μπουάτ», που με τη δικτατορία είχαν αλλάξει 
πολλά εκεί, είχαν απαγορευτεί όλα τα τραγούδια όσα είχαν πολιτικό ή κοινωνικό χαραχτήρα - 
αυτά τα δυο στοιχεία δύσκολα ξεχώριζαν - κι έτσι η μπάλα της λογοκρισίας έπαιρνε και αθώα 
ερωτικά τραγουδάκια… 
 Στο μεταξύ στο σπίτι εμφανίζονταν κάθε τόσο διάφοροι νέοι και νέες, χωρίς χρήματα 
συνήθως, αλλά με καλλιτεχνικές ανησυχίες κι όχι μόνο πάνω από την πόλη της Λίζας και του 
Αγήσανδρου αλλά κι από άλλα μέρη της χώρας. Κατά παράδοξο τρόπο ο Αγήσανδρος, είχε 
παντού γνωστούς και φίλους που του φόρτωναν τέτοιες αγγαρείες. Αυτό στην αρχή είχε 
ενθουσιάσει τη Λίζα που ήταν υπέρ της βοήθειας σ’ αυτούς που τη χρειάζονταν και της 
κοινοκτημοσύνης - εξάλλου κι εκείνη απολάμβανε κοντά του κάτι τέτοιο - αλλά κάποια στιγμή 
διαπίστωσε αυτό που είχε επισημάνει ο αγαπημένος της χαριτολογώντας: «Εντάξει ρε παιδιά, 
είπαμε κοινοκτημοσύνη αλλά δε θα έπρεπε να συμβάλλεται κι εσείς στα αγαθά που 
απολαμβάνουμε από κοινού και όχι να μοιραζόμαστε το δικό μου εισόδημα; Αυτό πια δεν είναι 
κοινοκτημοσύνη αλλά…κτηνοκτημοσύνη». Σιγά - σιγά η κοπέλα άρχισε να δυσανασχετεί, τις 
περισσότερες φορές ήταν μόνη ανάμεσα σε δυο τρεις άντρες που δεν ήσαν συνηθισμένοι να 
φροντίζουν τον εαυτό τους κι έπρεπε εκείνη - όχι πως της το ζητούσαν - να συμμαζεύει ο, τι 
σκορπούσαν. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ως γνωστόν, το κάνει όποιος δεν αντέχει την 
ακαταστασία ή τη βρομιά. Άρχισε να γκρινιάζει στον Αγήσανδρο και μια μέρα - ήσαν επιτέλους 
μόνοι στο σπίτι, μια ολόκληρη βδομάδα δεν υπήρξε επισκέπτης, ακόμα κι ο Μάκης έλειπε, είχε 
ανέβει στην πατρίδα για να ζητήσει από τον πατέρα του εκείνο το δάνειο για να φύγει στο 
εξωτερικό - του δήλωσε πως ή θα της εύρισκε δουλειά για να έχει κάποιο εισόδημα, δεν 
μπορούσε συνέχεια να του ζητάει χρήματα ακόμα και για προσωπικές της ανάγκες ή θα έφευγε 
πίσω στην πόλη της. Αυτό δεν άρεσε στον Αγήσανδρο και γιατί ήταν ερωτευμένος μαζί της 
αλλά και γιατί το θεώρησε και σαν εκβιασμό. «Δηλαδή τελεσίγραφο κυρία μου; Επειδή ξέρεις 
ότι σ’ αγαπώ μ’ εκβιάζεις…». Η Λίζα όρμησε πάνω του, τον αγκάλιασε κι άρχισε να τον φιλάει 
και να κλαίει. «Όχι αγάπη μου, όχι. Συγχώρεσε με, δεν εννοούσα αυτό…θέλω να ζήσω μόνη 
μαζί σου, όχι μ’ όλους αυτούς γύρω μας, δεν μπορείς να βοηθήσεις όλο τον κόσμο…κι αν δεν 
μπορείς να κάνεις αλλιώς, βοήθα, αλλά εμείς πρέπει να ζούμε μαζί στο σπίτι μας…». «Δίκιο 
έχεις αγαπούλα μου έτσι θα γίνει, μην ανησυχείς. Θα ψάξουμε να βρούμε σπίτι για να φύγουμε 
όσο γίνεται γρηγορότερα. Δίκιο έχεις, τέρμα το μποεμλίκι αρκετά κράτησε», την έσφιξε δυνατά 
στην αγκαλιά του και της σιγοτραγούδησε στο αφτί, τους στίχους ενός παλιού λαϊκού 
τραγουδιού:  
            
                            «…μα εγώ σε σένα έδωσα βάση και ο, τι βρέξει ας κατεβάσει…»...          
 
… Ένα μήνα αργότερα ο Μάκης με τη Ντόρα έφυγαν για τη Ρώμη και σε μια βδομάδα ο 
Αγήσανδρος με τη Λίζα φόρτωσαν σ’ ένα φορτηγάκι βιβλία, σχεδιαστήριο, καβαλέτα, άφησαν 
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στο σπίτι όπου θα ερχόταν να μείνει ένας φίλος γλύπτης που είχε απολυθεί από το στρατό, 
καθίσματα και κλίνες, πήραν τα προσωπικά τους φορέματα κι εγκαταστάθηκαν, για ένα χρόνο, 
όχι στο κέντρο όπως λογάριαζαν αλλά στα βόρεια προάστια στο σπίτι ενός φίλου του, γιατρού. 
Του το είχε ζητήσει εκείνος για να διακοσμήσει το σπίτι που ήταν νεόδμητο. Μονώροφο, δεν 
ήταν μεγάλο αλλά άνετο, το ισόγειο του ήταν στο σύνολο του σχεδόν ανοιχτό και μόνο στη μια 
του άκρη είχε ένα κλειστό βοηθητικό χώρο. Είχε περιορισμένη αυλή κι αυτή ακριβώς ήθελε να 
διαμορφώσει ο γιατρός έτσι που να δίνει κάποια άπλα. Τοποθέτησαν, στην αυλή, μερικά φυσικά 
κομμάτια από ρίζες πλατανιών πραγματικά έργα μοντέρνας τέχνης που είχαν βρει μαζί με το 
γιατρό, στις εξορμήσεις τους πριν από μερικά χρόνια σε δάση και ακρογιαλιές. Ο γιατρός με την 
οικογένεια του έμενε, προσωρινά, σε άλλο προάστιο στα δυτικά της πόλης.  
 Βρήκαν τον όροφο επιπλωμένο, σαλόνι μεγάλο, δυο υπνοδωμάτια με όλα τα απαραίτητα, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, ένα σπίτι που ενθουσίασε τη Λίζα. «Να ήταν δικό μας, θεέ μου τι 
υπέροχα που θα ήταν», φώναξε αγκαλιάζοντας τον. «Δεν είναι όμως, αλλά ας το χαρούμε για 
ένα χρόνο και βλέπουμε». «Έτσι πάντα αλλάζεις σπίτια;», ρώτησε η κοπέλα κρεμασμένη από το 
λαιμό του. «Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς αφού δεν έχω δικό μου…ίσως μια μέρα 
αποχτήσουμε», είπε χαμογελώντας καθώς σκέφτηκε πως κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να 
είχε την πρώτη ύλη αν τον είχε πείσει τότε η Πολυξένη η καθαρίστρια του. Η καλή εκείνη 
γυναίκα, είχε αγοράσει, με το μόχθο της, ένα οικοπεδάκι σ’ ένα από τα παραθαλάσσια προάστια 
- ήταν μια περιοχή με αμπέλια που τα ξεχέρσωναν για να τα κάνουν οικόπεδα - και είχε χτίσει 
κιόλας κι ένα σπιτάκι. Ήταν μόνο πέντε χρόνια μεγαλύτερη του και τον αγαπούσε λες κι ήταν 
αδερφός της. Του την είχε στείλει, όταν έψαχνε για καθαρίστρια, μια φίλη του δημοσιογράφος 
από το Κολωνάκι όπου η καθαρίστρια δούλευε σε πλούσια σπίτια. «Δώσμου βρε παλιόπαιδο ένα 
χιλιάρικο τη βδομάδα, έτσι κι αλλιώς τόσο ξοδεύεις μόνο για τα τσιγάρα σου και τις ταβέρνες. 
Θα σου πάρω ένα οικόπεδο να τόχεις, άστο εκεί, δε χάνεις από αυτό», του έλεγε. Δεν τον έπεισε. 
Ο Αγήσανδρος ήταν κατά της ιδιοκτησίας, είχε ήδη ξεπουλήσει το πατρικό του. Αν  όμως τα 
πράγματα πήγαιναν καλά με τη Λίζα και γεννιόνταν και παιδιά θα χρειαζόταν ένα μόνιμο σπίτι 
χωρίς το βραχνά του ενοικίου. Τώρα έβλεπε πως έπρεπε να είχε ακούσει την Πολυξένη… 
 
… Η Λίζα φρόντιζε με καλή διάθεση το σπίτι λες και ήταν δικό της κι ο Αγήσανδρος, 
έχοντας κοντά του έναν τεχνίτη που τον έστελνε ο γιατρός, όποτε χρειαζόταν, τοποθετούσε σε 
τοίχους και περίβολους πέτρες που μαζί με το γιατρό, τις είχαν μαζέψει από ερημικές 
ακρογιαλιές και λατομεία, ακόμα και σταλακτίτες και σταλαγμίτες που ξήλωναν οι λατόμοι στην 
εξόρυξη μαρμάρων, από νεροσυρμές χιλιάδων χρόνων. Ζωγράφισε ένα πίνακα μήκους τριών 
μέτρων και πλάτους ενός, που τον τοποθέτησαν στο σαλόνι σε κάποια απόσταση από τον τοίχο 
πλαισιόνωντας τον με κρυφό φωτισμό «νέον». Ο γιατρός είχε κάποια μανία με την τεχνολογία 
τα φωτοκύτταρα τοποθετημένα εδώ κι εκεί έσβηναν κι άναβαν διάφορες εφαρμογές, είχε 
συστήματα επικοινωνίας από δωμάτιο σε δωμάτιο κι άλλα τέτοια που ο Αγήσανδρος τα εύρισκε 
περιττά κι αστεία. Υπήρχαν όμως και χρήσιμα τέτοια μέσα, όπως στερεοφωνικό πικ - απ, 
στερεοφωνικό μαγνητόφωνο, οχτάρα κινηματογραφική μηχανή λήψης και προβολής έτσι είχε 
την ευκαιρία να κινηματογραφεί διάφορα στις εκδρομές τους και να πειραματίζεται κάνοντας 
μοντάζ στις ταινιούλες με την ξένοιαστη ζωή τους. Πέρασαν καλά στο σπίτι του γιατρού, η ζωή 
τους ήταν θαυμάσια, δεν κράτησε όμως παραπάνω από χρόνο, δούλευαν τη μέρα κάνοντας κάτι 
που τους άρεσε, τα βράδια άκουγαν μουσική - ο γιατρός είχε μια θαυμάσια συλλογή δίσκων και 
μαγνητοταινιών - κι έκαναν συχνά τα βράδια, την άνοιξη, περιπάτους στην περιοχή 
απολαμβάνοντας τη μυρουδιά των πανύψηλων πλατανιών στις άκρες των πεζοδρομίων που στα 
ρείθρα τους κυλούσαν καθαρά νερά. Ένα βράδι ξεχάστηκαν να περπατούν αγκαλιασμένοι, πέρα 
από τη δωδέκατη της νύχτας όταν τους σταμάτησε ένα περιπολικό της Αστυνομίας και ο 
χωροφύλακας, κάπως απότομα, ζήτησε  ταυτότητες. Ευτυχώς τις είχαν μαζί τους, πάντα τις 
είχαν, γιατί αλλιώς έπρεπε να τρέχεις στο τμήμα για εξακρίβωση. Ο Αγήσανδρος του είπε που 
έμεναν, φαίνεται ο αστυνομικός ήξερε την περιοχή, τους άφησαν αλλά εκείνοι γύρισαν αμέσως 
στο σπίτι. Ήταν το πιο ασφαλές μέρος στα χρόνια αυτά της δικτατορίας. Στο σπίτι αυτό έμαθε η 
Λίζα αρκετά για την προηγούμενη ζωή του αγαπημένου της. Αν και εκείνος πάντα αρνιόταν να 
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μιλήσει γι’ αυτή αλλά συχνά η συζήτηση πήγαινε προς τα εκεί κι έτσι δεν μπορούσε ν’ αποφύγει 
κάποιες εξηγήσεις. Η Λίζα δεν ήταν πια μια περιστασιακή σχέση, ζούσαν κάτω από ίδια στέγη, 
στην ίδια κλίνη, συζούσαν κανονικά, θα μπορούσε να είχε γεννηθεί και κάποιο παιδί, η αλήθεια 
είναι πως σ’ αυτό πρόσεχαν και οι δυο, προς το παρόν δεν ήθελαν ούτε εκείνος ούτε εκείνη κάτι 
τέτοιο. Η Λίζα, έμαθε τα πάντα για την καταγωγή του Αγήσανδρου. Είχε γεννηθεί σε μια 
ευκατάστατη οικογένεια της πόλης τους, σπούδασε στην πρωτεύουσα και στο Παρίσι. «Γι’ αυτό 
έχεις κι αυτό το αρχαίο όνομα, οι γονείς σου ήταν μορφωμένοι, αλήθεια ποιος ήταν ο 
Αγήσανδρος; Κανάς αρχαίος στρατηγός;». «Όχι, το όνομα μου το έβαλε ο νονός μου που είχε 
σχέση με την καλλιτεχνία, φυσικά τότε δε φανταζόταν ότι εγώ θα γινόμουν ζωγράφος - γλύπτης. 
Ο Αγήσανδρος ήταν Ρόδιος γλύπτης του τρίτου προ Χριστού αιώνα…». «Α, ωραία, μ’ αρέσει 
το, Αγήσανδρος από δω και πέρα θα σε φωνάζω έτσι», είπε εκείνη κι εκείνος συνέχισε τις 
πληροφορίες. Οι γονείς του έφυγαν νωρίς, ο πατέρας του είχε συνεργαστεί με κυβερνήσεις της 
Κατοχής, ήταν αξιωματικός σε μια κρατική στρατιωτική οργάνωση, κάτω από διαταγές του 
κατοχικού στρατού. Με την απελευθέρωση και τον ερχομό των Άγγλων πέρασε στον εθνικό 
στρατό και στο διάστημα του εμφύλιου σκοτώθηκε. Η μητέρα του πέθανε από καλπάζουσα 
ασθένεια πριν μερικά χρόνια. Είχαν ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης αλλά πουλήθηκε να καλύψει 
τις σπουδές του και τις ανάγκες της μητέρας του. «Κι εσύ πως είσαι Αριστερός;», ρώτησε 
έκπληκτη η Λίζα. «Δεν ήμουν. Όσο ήμουν στη Σχολή Καλών Τεχνών αλλά και μετά τη Σχολή, 
έκανα παρέα με δεξιούς και ακροδεξιούς νεαρούς - τότε η Δεξιά δεν είχε οργανωμένη νεολαία - 
μας χρησιμοποιούσε το Κόμμα ανάλογα με τις ανάγκες του, τρομοκρατούσαμε Αριστερούς και 
τέτοια. Με τη δολοφονία όμως του βουλευτή της Αριστεράς, από τους παρακρατικούς και στις 
εκλογές που ακολούθησαν, το παρακάναμε στη βία και τη νοθεία, δεν το άντεξα. Παρ’ όλα όσα 
έγιναν όμως νίκησε το Κέντρο, είδα και ότι ο λαός προτιμούσε μια πιο δημοκρατική κυβέρνηση 
έτσι απομακρύνθηκα σιγά - σιγά από το χώρο της Δεξιάς…». «Και πέρασες στην Αριστερά;». 
«Όχι αμέσως. Έφυγα από την πρωτεύουσα και γύρισα στην πόλη μας, εκεί συνδέθηκα με κάποιο 
παλιό φίλο που ήταν στη νεολαία του Κέντρου κι πήγαινα μαζί του στις συγκεντρώσεις και 
διαδηλώσεις, είχαν αρχίσει πάλι γιατί ο ηγέτης του Κέντρου ζήτησε νέες εκλογές που τις 
κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία. Στις διαδηλώσεις αυτές γνώρισα και το φίλο σου το Μάριο. Με 
το Κέντρο στην εξουσία γύρισα πίσω στην πρωτεύουσα, ήθελα μια υποτροφία για το Παρίσι. 
Τότε ήταν που συνάντησα έναν καθηγητή μου στη Σχολή που ήξερα ή υποψιαζόμουν πως είχε 
αριστερές ιδέες κι απορούσα πως του είχαν επιτρέψει να διδάξει, αλλά ήταν πολύ γνωστός 
διεθνώς ως καλλιτέχνης και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Κάναμε παρέα και κοντά του 
άρχισα να διαβάζω σύγχρονη λογοτεχνία - όχι πως δε διάβαζα και πρώτα αλλά συνήθως 
μυθιστορήματα με ελαφρό περιεχόμενο και προπάντων αστυνομικά - αλλά παρακολουθούσα τα 
ρεύματα της Σύγχρονης Τέχνης στη ζωγραφική, στη γλυπτική, στο θέατρο, στη μουσική. Είχα 
κάνει μικρός πιάνο, κάτι ήξερα από μουσική και με το Νέο Κύμα πέρασα εντελώς στην άλλη 
πλευρά. Έκανα παρέα και με γόνους της αστικής τάξης Δεξιάς και Φιλελεύθερης που είχαν όμως 
ενδιαφέροντα προοδευτικής απόκλισης. Ένα χρόνο πριν γίνει το πραξικόπημα έφυγα για το 
Παρίσι, δεν είχα πάρει όμως υποτροφία και τα έφερα δύσκολα οικονομικά, έτσι σ’ ένα χρόνο 
γύρισα πίσω κι άρχισα να δουλεύω στο χώρο της διαφήμισης. Η χούντα μ’ έχει σε καραντίνα, 
δεν πήραν μέτρα εναντίον μου, στο κάτω - κάτω είμαι γιος αξιωματικού και θύμα του πολέμου 
τους. Όταν μάλιστα γυρίζοντας από το Παρίσι - το διαβατήριο μου το πήραν στο αεροδρόμιο - 
με κάλεσαν στην ΕΣΑ κι ένας ανθρωπάκος, λοχαγός, μου έβαλε τις φωνές, πως εγώ γιος ενός 
ένδοξου αξιωματικού και αξιωματικός ο ίδιος - γιατί είχα υπηρετήσει ως έφεδρος 
ανθυπολοχαγός - τρέχει στις διαδηλώσεις και αράδιασε κι άλλες μαλακίες, τσατίστικα και του 
είπα: «Που ήσουνα εσύ ρε χαρτογιακά όταν ο πατέρας μου πολεμούσε τους κομμουνιστές και 
πέθανε πολεμώντας τους; Τα παράσημα που έχεις στο στήθος, που τ’ απόχτησες, στα γραφεία 
των επιτελείων;». Φώναζα δυνατά, τι θα μου κάνουν οι πούστηδες σκέφτηκα. Μαζεύτηκαν 
κάποιοι εσατζήδες κι αξιωματικοί κι ένας συνταγματάρχης μπήκε στο γραφείο κι έκλεισε την 
πόρτα. «Τι συμβαίνει εδώ;». Εγώ ήμουν αναψοκοκκινισμένος δε μίλησα, ο άλλος άρχισε να τα 
μασάει. Ο συνταγματάρχης που είχε ακούσει προφανώς τα λόγια μου, είδε και τα χαρτιά που 
είχε ο λοχαγός στο γραφείο με τα στοιχεία μου, γύρισε και μου είπε: «Είστε γιος αξιωματικού, 
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έχω ακουστά για τον πατέρα σας, τι συμβαίνει παιδί μου;». Του είπα πως είχα γυρίσει από το 
Παρίσι κι όλα τ’  άλλα  κι εκείνος με αυστηρό ύφος είπε στο λοχαγό που είχε «χεστεί πάνω 
του», να μου επιστραφεί το διαβατήριο και να μ’ αφήσουν ήσυχο. Έφυγα και δεν πήγα να πάρω 
το διαβατήριο, άσε που δεν ισχύει κιόλας τώρα».   
 Είχαν σχεδόν ενάμισι χρόνο που ζούσαν μαζί και είχαν αρχίσει να συζητούν για τον 
τρόπο που θα μπορούσαν να γίνουν συμβίοι - όχι σύζυγοι έλεγε η Λίζα γιατί το σύζυγος 
προϋποθέτει ζυγό κι εκείνη δεν ένιωθε κάτι τέτοιο - να νομιμοποιήσουν τη σχέση τους. Όχι για 
λόγους ηθικούς αν και από την πλευρά της οικογένειας της Λίζας υπήρχε τέτοιος λόγος, αλλά 
νομικούς. Εκείνος που χρόνια είχε ήσυχο το κεφάλι του από τέτοιες σκοτούρες αναγκάστηκε να 
πάρει στα σοβαρά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πριν λύσουν όμως το πρόβλημα, ο γιατρός τους 
πληροφόρησε πως θα μετακόμιζε στο σπίτι και έπρεπε να βρουν δικό τους. Βάλθηκαν να 
ψάχνουν σε αγγελίες και μια μέρα, γύρισε από την πλατεία της περιοχής τους, όπου είχε πάει για 
εφημερίδες, σε μια από αυτές υπήρχε μια αγγελία για ένα διαμέρισμα, με τηλέφωνο, κάπου στο 
κέντρο της πόλης στο τέρμα μιας γνωστής λεωφόρου, σ’ ένα στενό δρομάκι, αυτό μείωνε 
σημαντικά το νοίκι. Αρχές Σεπτεμβρίου έγινε η μετακόμιση εκεί. Στην αρχή το σπίτι ήταν 
γεμάτο χαρτοκιβώτια που πάνω τους έγραφαν: ΒΙΒΛΙΑ. «Μα πόσα βιβλία έχεις τέλος πάντων;», 
ρώτησε η Λίζα. «Δεν ξέρω δε τα μέτρησα, την τελευταία φορά που μετακόμισα τα ζύγισα, ήταν, 
σχεδόν, ένας τόνος, τώρα θα είναι περισσότερα». Και ήταν βιβλία δικής του συλλογής, από την 
οικογένεια είχε κληρονομήσει μόνο κάποιες ιστορίες του Έθνους και στρατιωτικέ μελέτες. 
 Σ’ ένα μήνα, είχαν ταχτοποιήσει το νοικοκυριό τους. Χωρίς να καθορίσουν τα της 
συμβίωσης τους, η Λίζα έπαιρνε κιόλας πρωτοβουλίες συζύγου. Της ξεκαθάρισε όμως πως το 
υπνοδωμάτιο και η κουζίνα ήταν αρμοδιότητα της. «Μπορείς να τα διακοσμήσεις όπως θέλεις, 
φτάνει να μη φτάσουμε σε μικροαστικές υπερβολές. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε 
σαλόνι, αυτό και το υπόλοιπο σπίτι θα είναι ατελιέ, οπότε μην προσπαθήσεις να τα έχεις τυπικά 
συγυρισμένα». Έστησαν τις βιβλιοθήκες που στην πραγματικότητα ήσαν κατασκευές με ράφια 
και ταχτοποίησαν τα βιβλία με κάποια σειρά, μαζί όσα αφορούσαν λογοτεχνία και τα βιβλία 
Τέχνης, σε μια άλλη σειρά για τη φιλοσοφία, επιστήμη και διάφορα δοκίμια. Τα γλυπτά, μεγάλα 
και μικρά - δεν ήσαν και πολλά - σε κάποια σημεία που δε θα εμπόδιζαν. Ήταν αργά το 
απόγευμα, όταν αποφάσισαν πως τελείωσαν, κατάκοποι και ιδρωμένοι. «Το μπάνιο δεν είναι 
σωστό, η μπανιέρα είναι μικρή η μισή πιο ψηλά από την άλλη μισή, πρώτη φορά βλέπω τέτοια 
μπανιέρα, μόνο ντους μπορείς να κάνεις καθιστός…θα μπεις πρώτος ή θα μπω εγώ;». «Όπως 
θέλεις». «Καλά, θα μπω πρώτη για να ετοιμάσω ύστερα, όσο θα κάνεις εσύ μπάνιο κάτι για να 
φάμε…μια μακαρονάδα είναι καλά;». Έγνεψε ναι με το κεφάλι και πήγε μισοξάπλωσε στον 
καναπέ. Έκανε κάποιες σκέψεις σχετικά με τη ζωή του που είχε αλλάξει ήδη. Πάντως άρχισε να 
σκέφτεται με προοπτικές οικογενειάρχη. Έπρεπε να κερδίζει χρήματα, κέρδιζε πάντα αλλά 
έφευγαν στη ακατάστατη ζωή του…  
 Στα μέσα του Νοέμβρη έγινε ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου! Ολόκληρο το βράδι, μαζί 
με φίλους τους, έτρεχαν στους δρόμους γύρω από τη Σχολή, κυνηγημένοι από την αστυνομία, με 
τα μάτια κόκκινα από τα δακρυγόνα κι εκεί γύρω στις τέσσερις το πρωί βρέθηκαν κοντά στην 
περιοχή του σπιτιού τους που δεν ήταν πολύ μακριά από το Πολυτεχνείο. Η Λίζα, ήταν σε κακή 
κατάσταση, για την ακρίβεια τα μάτια της πονούσαν ανυπόφορα, οι ώρες που τους βομβάρδιζαν 
τα δακρυγόνα ήσαν πολλές και τα πρόχειρα μέτρα και τα γιατροσόφια, δεν έφερναν αποτέλεσμα 
έτσι την πήρε κι ανέβηκαν στο διαμέρισμα τους, Και ο ίδιος δεν ήταν καλύτερα, αν και είχε 
αντιμετωπίσει πολλές φορές τέτοιες συνθήκες, Το πλύσιμο, με νερό, των ματιών ήταν 
περισσότερο οδυνηρό γι’ αυτό το απόφυγαν χρησιμοποιώντας διάφορες κρέμες και κολλύρια. 
Την είσοδο του τανκ στο Πολυτεχνείο την άκουσαν στο ραδιόφωνο και οι ειδήσεις μιλούσαν για 
τη διάλυση του πλήθους αποσιωπώντας συλλήψεις και πιθανούς θανάτους. Ο Αγήσανδρος 
αναζήτησε στα ερτζιανά το Μπι. Μπι. Σι. και το Ντόυτσε Βέλε, από εκεί οι ειδήσεις ήσαν 
δυσάρεστες μιλούσαν για τον ξεσηκωμό όχι μόνο των φοιτητών αλλά και μεγάλου πλήθος του 
λαού της πρωτεύουσας και πως υπήρχαν τραυματίες και νεκροί μετά την είσοδο του στρατού 
στο Πολυτεχνείο…   
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… Μέσα στους δυο τελευταίους μήνες της διαχείρισης των οικονομικών του από τη Λίζα, 
τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα. Και στο θέμα αυτό είχε πάρει την πρωτοβουλία χωρίς να 
ζητήσει την έγκρισή του, απλώς στην αρχή του έδινε λογαριασμό με σχολαστικό τρόπο, εκείνος 
βαριόταν να ελέγχει, έτσι της είπε ένα: «Κάνε όπως νομίζεις κορίτσι μου» και ο, τι χρήματα 
έπαιρνε τα έδινε σ’ εκείνη να φροντίζει τις καθημερινές τους ανάγκες κι όσα περίσσευαν να τα 
καταθέτει στην τράπεζα στο όνομα της, της ζήτησε να έχει εκείνη συναλλαγές μ’ αυτή, ο ίδιος, 
αντιπαθούσε γενικά, δούνε και λαβείν με τέτοιους χώρους, ιδιωτικούς ή δημόσιους…  
 Το καλοριφέρ είχε σβήσει, τα σώματα κρατούσαν ακόμα θερμότητα, το άναβαν το πρωί 
νωρίς, καθώς και το μεσημέρι και ύστερα το βράδι. Παρ’ όλο που ο Δεκέμβρης ήταν 
προχωρημένος ο καιρός δεν ήταν πολύ κρύος. Ήσαν λίγες μέρες που η Λίζα είχε πιάσει δουλειά 
σ’ ένα κατάστημα νεωτερισμών, στο κέντρο της πόλης, τη βρήκε μόνη της, μπήκε μέσα 
περνώντας από κει και έδωσε ένα είδος «οντισιόν» στον καταστηματάρχη που εντυπωσιασμένος 
κι από την εμφάνιση αλλά και από την ευστροφία της, την πρόσλαβε. Είχε γυρίσει από τη 
δουλειά, κουρασμένη αργά το βράδι, ετοίμαζαν απογραφή στο κατάστημα, πρόσθετη δουλειά 
εκτός από την αυξημένη καθημερινή, μια και πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και δούλευαν 
υπερωρίες. Πριν λίγο, είχε βγει από το λουτρό φορώντας ένα ροζ μπουρνούζι και με μια του 
ίδιου χρώματος μεγάλη πετσέτα έτριβε τα μαλλιά της για να τα τυλίξει λίγο αργότερα στην ίδια, 
κάνοντας την τουρμπάνι. Πέρασε στο υπνοδωμάτιο, κάθισε στο «πουφ» μπροστά στο 
«μπουντουάρ» - η αστικοποίηση που φοβόταν ο Αγήσανδρος δεν είχε αποφευχθεί εντελώς - και 
άρχισε να περιποιείται το πρόσωπο της. Βιαζόταν να το κάνει πριν γυρίσει στο σπίτι εκείνος. Δε 
συμμεριζόταν την ανησυχία για τη φθορά της ομορφιάς της και δεν έγκρινε τα διάφορα 
«φτιασίδια» και «πομάδες». «Αν στα είκοσι δυο σου, χρόνια πασαλείβεσαι μ’ αυτές τις 
αρωματισμένες αηδίες τι θα κάνεις στα εξήντα σου;», της έλεγε. Εκείνη του χαμογελούσε όσο 
πιο χαριτωμένα γινόταν κι όταν εκείνος γύριζε την πλάτη τον κορόιδευε με γκριμάτσες και 
βγάζοντας του τη γλώσσα…   
 Καθώς πλησίαζε η Πρωτοχρονιά, κάποιος φίλος του Αγήσανδρου, λιθογράφος, είχε 
αναλάβει την επεξεργασία των φιλμ και την εκτύπωση του περιοδικού της Αστυνομίας και του 
ζήτησε να του φιλοτεχνήσει μια μακέτα για το πρωτοχρονιάτικο εξώφυλλο. Έκανε ένα 
προσχέδιο που παρίστανε έναν κατάπληκτο από την κίνηση των αυτοκινήτων Άγιο Βασίλη 
δίπλα στο έλκηθρο του, ζεμένο σε δυο ελάφια και αραγμένο πλάι στο πεζοδρόμιο μιας 
λεωφόρου. Γύρω του και πάνω από το κεφάλι του μια πληθώρα από σήματα της τροχαίας συχνά 
αντιφατικά κι έναν αστυφύλακα γερμένο προς το μέρος του να του λέει χαμογελώντας κάτι στο 
αφτί. Ο υπαστυνόμος - αρχισυντάκτης του περιοδικού το παρουσίασε στον Αρχηγό που έμεινε 
ικανοποιημένος κι όταν είδε τελικά την έγχρωμη μακέτα  ενθουσιάστηκε. Η μόνη του 
επιφύλαξη, ήταν η φαβορίτα του αστυφύλακα. «Πες σε παρακαλώ στον καλλιτέχνη να την 
κοντύνει, να είναι όπως αυτή που επιτρέπεται από τον κανονισμό», είπε στον υπαστυνόμο. Ο 
Αγήσανδρος κι ο λιθογράφος αλλά κι ο υπαστυνόμος γέλασαν με την τυπικότητα του Αρχηγού. 
Κάποια στιγμή εκεί που συζητούσαν διάφορα, ο υπαστυνόμος τον ρώτησε χαμογελώντας: «Για 
πες μου ρε μπαγάσα - είχαν αποχτήσει κάποια οικειότητα - τι του λέει ο αστυφύλακας του Αι-
Βασίλη; Τι να πω του Αρχηγού αν με ρωτήσει; Γιατί αυτός είναι μυστήριος». « Να σου πω, αν 
σε ρωτήσει ο Αρχηγός να του πεις πως ο Άγιος ζήτησε κάποια διεύθυνση και ο αστυφύλακας, 
πρόθυμος του την ψιθυρίζει στο αφτί. Για να τονίσουμε και την ευγένεια της αστυνομίας μας. 
Αλλά εγώ όταν ζωγράφισα τη μακέτα σκέφτηκα μια πιο τολμηρή και κάπως πρόστυχη άποψη». 
«Δηλαδή, δηλαδή;», ρώτησε με ενδιαφέρον ο υπαστυνόμος. «Ο Άγιος ρώτησε τον αστυφύλακα 
που μπορεί να βρει ένα καλό μπουρδέλο γι’ αυτό κι εκείνος του το ψιθυρίζει στο αφτί». Γέλασαν 
πάλι κι ο λιθογράφος με τρόπο έσπρωξε τον αγκώνα του Αγήσανδρου κλείνοντας του το μάτι σα 
να του έλεγε «μην το παρακάνουμε, μπάτσος είναι, δικτατορία έχουμε»…  
 
… Αν και δεν υπήρξε γάμος η συμπεριφορά τους ήταν αυτή των νιόπαντρων, έτσι τους 
έβλεπαν και οι γύρω τους. Η Λίζα, δεν ξέκοψε από την οικογένεια της, μιλούσε συχνά, στο 
τηλέφωνο, με τη μητέρα της. Η αδερφή της, από το εξωτερικό, που είχε μάθει για την κάθοδο 
της στην πρωτεύουσα έκφραζε τους φόβους πως, μόνη της αυτή, έτσι επιπόλαιη που ήταν θα 
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καταντούσε εκεί πόρνη. Τη συγκατοίκηση της, δεν την είχε αποκαλύψει, μιλούσε στη μητέρα 
της για τη δουλειά της μόνο. «Γιατί δεν της λες την αλήθεια, δεν είσαι πια ανήλικη», της έλεγε 
εκείνος». «Γιατί δε θα μ’ αφήνει σε χλωρό κλαρί με συμβουλές και γκρίνιες».  
 Στο πρώτο εξάμηνο, στη νέα τους κατοικία η ζωή κυλούσε ομαλά, κάπως κουραστική 
για αυτόν γιατί είχε αναλάβει, κάθε Κυριακή, σχεδόν να ξεναγεί τη Λίζα στα μουσεία, το έκανε 
όμως μ’ ευχαρίστηση. Η κοπέλα έδειχνε μια εκπληκτική διάθεση για μάθηση κι ενώ μια άλλη 
στην ηλικία της θα προτιμούσε τις συνηθισμένες διασκεδάσεις των νέων σε μια μεγαλούπολη, 
εκείνη γέμιζε τις ώρες της, εκτός από τη δουλειά στο μαγαζί, τη φροντίδα του σπιτιού, που ήταν 
σημαντική, τις επισκέψεις στα μουσεία και όχι μόνο μια φορά. Μετά την πρώτη επαφή, που 
απαιτούσε τη συντροφιά του, για μια σχετική εισαγωγή στην Τέχνη και στα πολιτιστικά 
δρώμενα - δεν ήσαν και πολλά σε εποχή δικτατορίας - πήγαινε και μόνη της. Επίσης διάβαζε 
πολύ, τώρα υπήρχαν βιβλία γύρω της, δύναμη να είχε για να διαβάζει. Ήταν φανερό πως όλ’ 
αυτά την ευχαριστούσαν, δεν το έκανε από διάθεση επίδειξης. Για τον Αγήσανδρο, είχε επέλθει 
μια σημαντική ανατροπή στη ζωή του. Όλο αυτό το διάστημα, στο σπίτι του δεν υπήρχε τρίτο 
άτομο αλλά κι έξω σπάνια συναντούσε φίλους του. Συζητούσαν πολύ και συχνά έμπαινε και το 
θέμα της συμβίωσης τους. 
            Της είχε δηλώσει πολλές φορές πως ήταν άθρησκος. Αν επιτρεπόταν ο πολιτικός γάμος 
δε θα είχε αντίρρηση να παντρευτούν. «Πάντως, γάμο σ’ εκκλησία, ξέχνα τον», της είπε μια 
μέρα με αρκετή έμφαση. «Όχι πως μ’ ενδιαφέρει ο γάμος αλλά δεν σκοπεύω να περάσω ξανά με 
την οικογένεια μου, ότι πέρασα με την ιστορία της μετανάστευσης…». «Αυτό μοιάζει μ’ 
εκβιασμό…». «Δε σ’ εκβιάζω, απλώς σου λέω τι αντέχω να κάνω κι αν εσύ δεν αντέχεις να πας 
στην εκκλησία εγώ πως θ’ αντέξω να με στραβοκοιτάζουν; Οπότε ή παντρευόμαστε ή δεν 
υπάρχει λόγος να είμαστε μαζί…». Ακολούθησε λογομαχία με κοινωνικό, ιδεολογικό 
περιεχόμενο, με τη Λίζα να ξεσπαθώνει προβάλλοντας ακόμα και «φεμινιστικές» αντιλήψεις σε 
ακραία μορφή με αρκετή σύγχυση όμως εκνευρίζοντας τον, που της πέταξε με κάποια κακία: «Ο 
ημιμαθής είναι χειρότερος από τον αμαθή». «Ενώ εσύ τα ξέρεις όλα, είσαι θεός…». «Δεν 
πιστεύω σε θεούς, τελικά φαίνεται πως εσύ πιστεύεις σ’ αυτές τις ανοησίες και θέλεις να με 
σύρεις και μένα να παίξω θέατρο…». «Δεν είναι θέατρο γι’ αυτούς που πιστεύουν και πρέπει να 
σέβεσαι την πίστη των άλλων». «Σωστά αλλά κι αυτοί θα πρέπει να σέβονται τη δική μου 
άποψη…», η διαμάχη κατάληξε σε άγρια φιλονικία και τελείωσε με την αποχώρηση του, που 
βγαίνοντας από το διαμέρισμα, την τελευταία στιγμή μόνο κατάφερε να συγκρατηθεί και να μη 
βροντήξει πίσω του την εξώθυρα. Όταν γύρισε αργά το βράδι κοιμήθηκε, ντυμένος, στον καναπέ 
σα στρατιώτης σε επιφυλακή. Έκαναν τρεις μέρες να μιλήσουν, αν και μοιράζονταν το κρεβάτι, 
με στραμένα όμως τα πρόσωπα στον από δω κι από κει τοίχο. 
 Και όσο εκείνοι φιλονικούσαν συχνά για τον τρόπο της συμβίωσης τους έγιναν τα 
γεγονότα της Κύπρου, ακολούθησε η επιστράτευση κι όλα τ’ άλλα και στα τέλη του Σεπτέμβρη 
η Χούντα υποχρεώθηκε να παραδώσει την εξουσία. Το δημοψήφισμα εναντίον της βασιλείας 
και την κατάργηση της, έδωσε μια «περίπου» δυτικού τύπου δημοκρατία με την αναγνώριση 
όλων των κομμάτων, ιδιαίτερα του κομμουνιστικού που είχε γίνει, όλ’ αυτά τα χρόνια ένα 
πρότυπο αντίστασης. Έγινε μια απότομη αύξηση των μελών του, τώρα εύκολα μπορούσες να 
λες πως είσαι κομμουνιστής και να γραφτείς στο κόμμα, δεν υπήρχαν ο φόβος του χωροφύλακα, 
της εξορίας κι όλων των συνεπειών που είχες στο διάστημα της Χούντας αλλά και της 
προηγούμενης διακυβέρνησης. Επανιδρύθηκε η κομμουνιστική νεολαία που και σ’ αυτήν 
υπήρξε σημαντική ένταξη νέων που είχαν ταλαιπωρηθεί από τη δικτατορία αλλά και άλλων που 
απλώς ένιωθαν σπουδαίοι γιατί εντάσσονταν σ’ ένα κόμμα, μύθο αντίστασης. Το θλιβερό ήταν 
πως μαζί με τη νομιμοποίηση, γενικότερα, της Αριστεράς έγινε και μια άγρια σαλαμοποίηση του 
χώρου. Το Κ.Κ.Ε. που ήδη ήταν –γεωγραφικά - χωρισμένο σε εξωτερικού και εσωτερικού 
διασπάστηκε οριστικά σε δυο κόμματα και ο γεωγραφικός τους προσδιορισμός έγινε 
ιδεολογικός. Το κόμμα που στηρίχτηκε στους κομμουνιστές που ήρθαν από έξω δε δέχτηκε ποτέ 
τον χαρακτηρισμό «εξωτερικού», «ένα είναι το κόμμα» έλεγαν κι εννοούσαν το δικό τους που 
ήταν και το πολυπληθέστερο. Το άλλο, το λεγόμενο «εσωτερικού» είχε πολλά από τα μέλη του 
παλιού κόμματος αλλά και πολλούς νέους θεωρητικούς που προσπαθούσαν για ένα πιο 
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σύγχρονο κόμμα. Είχαν εμφανιστεί με το λογότυπο Κ.Κ.Ε. άλλα δυο κόμματα που το μεν ένα 
πρότασσε πριν από το Κ.Κ.Ε. το Μαρξιστές-Λενιστές και το άλλο το αντίθετο. Υπήρχαν βέβαια 
και οπαδοί του Μάο και του Τρότσκι. Μέσα σ’ αυτή  την ιδεολογική σύγχυση, η νέα Δεξιά - που 
πονηρά ο ηγέτης της ονόμασε το κόμμα του, Νέα Δημοκρατία -απολάμβανε, ανενόχλητη, τη 
διακυβέρνηση. Η Λίζα, δε γράφτηκε σε καμιά από τις νεολαίες της Αριστεράς αλλά έτρεχε στις 
διάφορες εκδηλώσεις, πράγμα που εκνεύριζε τον Αγήσανδρο που εύρισκε επιπόλαιη τη 
συμπεριφορά της. Υπήρχαν έντονες φιλονικίες ανάμεσα τους για την πολιτική κάτι που δεν είχε 
υπάρξει ποτέ πριν. Τώρα η Λίζα, είχε πιστέψει πως έκφραζε δικές της απόψεις ενώ πρώτα 
ακολουθούσε ασυζητητί τον Αγήσανδρο αν κι αυτό δεν ήταν αλήθεια, πάντα έλεγε αυτό που 
ήθελε να πει και περισσότερο, πάντα έκανε αυτό που ήθελε, εκείνος απλώς αντιδρούσε αλλά στο 
τέλος γινόταν το δικό της… 
 
… «Θέλω να πάω στο σχολείο», δήλωσε ένα βράδι η Λίζα καθώς σηκώθηκε κι έκανε, 
νευριασμένη, πέρα - δώθε στο σαλόνι. «Τι σ’ έπιασε ξαφνικά και θες να πας στο σχολείο, ποιο 
σχολείο;». «Δεν είναι καθόλου ξαφνικά, στο έχω ξαναπεί πως θέλω να πάω στο γυμνάσιο…». 
«Μάλιστα, στο γυμνάσιο με τα δεκατριάχρονα, τα δεκαπεντάχρονα…». «Όχι βέβαια, υπάρχει 
και το νυχτερινό, δε με πήραν και τα χρόνια, εκεί υπάρχουν πολλές συνομήλικες μου».  
 Ο Αγήσανδρος, δεν είχε ουσιαστικά αντίρρηση αλλά σκεφτόταν πως η κοπέλα θα 
κουραζόταν πολύ. Εκείνη, διάβαζε κρυφά, μήνες τώρα, τα βιβλία της έκτης δημοτικού και 
προετοιμαζόταν για τις εξετάσεις, έτσι όταν εκείνος της παρατήρησε πως είχε τόσα χρόνια που 
είχε τελειώσει το δημοτικό θα χρειαζόταν κάποιο φροντιστήριο, του αποκάλυψε πως το είχε 
φροντίσει ήδη και ήταν πανέτοιμη. Έκπληκτος, θύμωσε στην αρχή γιατί αυτό έγινε κρυφά από 
εκείνον ύστερα την κοίταξε με τρυφερότητα και θαυμασμό για όλο αυτό το ζήλο που έδειχνε 
αυτή η κοπέλα. Τον εντυπωσίαζε συνέχεια με τις πρωτοβουλίες της αλλά αυτές είχαν πάντα ένα 
τίμημα γι’ αυτόν, καθώς η Λίζα ήταν σε μεγάλο βαθμό ανασφαλής, γκρίνιαζε κι ανησυχούσε για 
το αν θα τα καταφέρει…Τότε ήταν που πήρε μια μεγάλη απόφαση, να κόψει το τσιγάρο. «Τώρα 
που το συνήθισα κι εγώ τώρα θα το κόψεις; Εγώ δεν το κόβω», είπε η Λίζα. «Τι πάει να πει 
αυτό;». «Τόσα χρόνια δεν το έκοβες τώρα σούρθε; Και πως θα γίνει αυτό, εσύ καπνίζεις το ένα 
πάνω στο άλλο, σιγά να μην το κόψεις». Για κάπου μια βδομάδα οι συγκρούσεις σχετικά με το 
κάπνισμα έφταναν σε σκληρές φιλονικίες και γέμισαν πολλά τασάκια με αποτσίγαρα πρόκυψε κι 
ένα πρόβλημα με το στομάχι του Αγήσανδρου, δεν μπορούσε να φάει ούτε απλή τροφή, έκανε 
εμετούς η Λίζα ανησύχησε και τον πίεζε να πάει στο γιατρό. Εκείνος δεν ήταν ο τύπος που 
καταφεύγει εύκολα στους γιατρούς αλλά τελικά πείστηκε, έκανε κάποιες εξετάσεις δεν του 
βρήκαν κάτι σοβαρό, μάλλον ερεθισμός ήταν αλλά εκείνος πήρε την απόφαση να κόψει το 
τσιγάρο, χρησιμοποιώντας το σαν πρώτο μέσο θεραπείας…    
 
… Όταν τελείωσε το γυμνάσιο η Λίζα, το εκπαιδευτικό σύστημα είχε αλλάξει, το γυμνάσιο 
διαρκούσε τρία χρόνια και άλλα τρία το λύκειο. Είχε αλλάξει και η διακυβέρνηση της χώρας. 
Εδώ και δυο χρόνια, στην κυβέρνηση βρισκόταν ένα κόμμα που στο λογότυπο του περιείχε και 
τη λέξη «σοσιαλιστικό» και διακήρυχνε πως θα εφάρμοζε κράτος δικαίου και τώρα ως 
κυβέρνηση, είχε δεχτεί να βάλει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που όσο ήταν 
στην αντιπολίτευση, συμπορευόταν με τα κομουνιστικά κόμματα στο σύνθημα «Ε.Ο.Κ και 
Ν.Α.Τ.Ο στο ίδιο συνδικάτο». Η Λίζα κι ο Αγήσανδρος δε γράφτηκαν σε κανένα κόμμα της 
Αριστεράς, στις εκλογές όμως ψήφιζαν πάντα κάποιο από αυτά και σχεδόν ποτέ το ίδιο. Εκείνη, 
πέρασε μέσα στα χρόνια που είχαν ακολουθήσει, από όλους τους σχηματισμούς των αριστερών 
τάσεων ακόμα και του τροτσκισμού, γρήγορα όμως απογοητεύτηκε κι από την παγκόσμια 
επανάσταση κι αποφάσισε πως στη διάρκεια της ζωής της κάτι τέτοιο δε θα συμβεί άρα έπρεπε, 
ανεξάρτητα με την ιδεολογία της, να εφαρμόσει «καπιταλιστικό τρόπο ζωής» όπως έλεγε. Στο 
λίγο διάστημα που είχε δουλέψει σε εμπορικό είχε αντιληφθεί πως ένας τρόπος να κερδίζεις 
γρήγορα και πολλά χρήματα ήταν το εμπόριο και ιδιαίτερα αυτό που αφορούσε τις γυναίκες. 
Διατύπωνε τις σκέψεις της αυτές στο Αγήσανδρο συχνά κι επίμονα για να κάμψει τις αμφιβολίες 
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του για τις ικανότητές της, όχι πως εκείνος είχε τέτοιες αλλά εκείνη υποπτευόταν πως δεν την 
έπαιρνε στα σοβαρά…  
 «Αγάπη μου», της είπε μια μέρα, που την είχε αγκαλιά στον καναπέ και της μάλαζε το 
αριστερό βυζί « πιστεύω στις ικανότητες σου αλλά δυο τρόποι υπάρχουν να πετύχεις το σκοπό 
σου: να έχεις δικά σου χρήματα, γιατί χωρίς αυτά δε γίνεται τίποτα, «δει δε χρημάτων κι άνευ 
τούτων ουδέν έστι γενέσθαι των δεόντων…» ή κάπως έτσι το έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι ή 
να πείσεις κάποιον που έχει χρήματα να σου τα δώσει…». Εκείνη χτυπώντας τον στο χέρι που 
κρατούσε το βυζί, απάντησε νευριασμένη: «Σιγά, μου τα έχεις ρημάξει να τα χουφτώνεις 
συνέχεια…». «Δεν έχουν ανάγκη, ίσα - ίσα γίνουνται πιο όμορφα…». «Καλά είναι έτσι, δεν τα 
θέλω πιο όμορφα…», είπε εκείνη και ξαναγύρισε στην πρώτη τους συζήτηση. «Μάλιστα κύριε, 
μέχρι εδώ καλά τα πας, στη θεωρία είσαι καλός αλλά δε στρώνεσαι στη δουλειά, εννοώ στη 
ζωγραφική, στη γλυπτική…». «Τι εννοείς; Πως έτσι θα κερδίσω χρήματα για να τα αξιοποιήσεις 
εσύ στο εμπόριο σου; Δεν είμαστε καλά κορίτσι μου. Η Τέχνη δε φέρνει λεφτά και μάλιστα 
γρήγορα, όπως βλέπεις ασχολούμαι με μια εφαρμοσμένη τέχνη - μακέτες, μακετούλες - για να 
τα βγάζουμε πέρα οικονομικά…». «Κι όμως εγώ, θα μπορούσα ν’ ασχοληθώ με το εμπόριο της 
Τέχνης, θα έχεις προσέξει πως γυναίκες διευθύνουν πολλές από τις γκαλερί…». «Αν εννοείς τα 
κορνιζάδικα που «κατ’ ευφημισμόν» ονομάζονται γκαλερί, δε μ’ ενδιαφέρουν. Για τις άλλες που 
ασχολούνται με την «πρωτοποριακή Τέχνη» πράγματι υπάρχουν αρκετές κυρίες που 
ασχολούνται αλλά πίσω τους υπάρχουν κάποιοι χρηματοδότες όταν εκείνες δε διαθέτουν δικά 
τους χρήματα. Ξέρεις πως προσωπικά αντιπαθώ αυτόν τον χώρο, σε χρησιμοποιούν και σχεδόν 
καθορίζουν τα θέματα σου, ακόμα και τη γκάμα των χρωμάτων στους πίνακες σου, «θα 
μπορούσατε να φιλοτεχνήσετε μια σειρά πίνακες που να έχουν βασικό χρώμα το σιομόν; 
Ξέρεται αυτό το χρώμα είναι πολύ στη μόδα εφέτος», σου λένε. Κι όσο δεν είσαι γνωστός στην 
πιάτσα, σε ξεζουμίζουν οικονομικά και τους παρακαλάς για να σε προβάλλουν. Βέβαια όταν 
γίνεις κάποιος στο χώρο, σε παρακαλούν αυτοί. Αλλά το πρόβλημα μου εμένα δεν είναι μόνο 
εκεί. Μέσα μου, έχω αποφασίσει πως την πρωτοπορία, όπως την εννοούν σήμερα στην Τέχνη, 
δεν μπορώ να τη δεχτώ. Δε γίνεται να πρωτοτυπήσω χέζοντας από μια ταράτσα. Θα σου πω κάτι 
που συνέβη πριν σαράντα περίπου χρόνια στην πόλη μας, εκεί στη μεγάλη πλατεία όπου 
σταθμεύουν τα λεωφορεία και ανακαλύφτηκε η Ρωμαϊκή Αγορά. Στα χρόνια του εμφύλιου, η 
πλατεία αυτή ήταν μια απέραντη αλάνα και εκεί στήνονταν διάφορα τσίρκα και «ατραξιόν» που 
επισκέπτονταν την πόλη καθώς και τα ντόπια λούνα - παρκ, με τα τυχερά παιχνίδια, τους 
παπατζήδες, τους μυώδεις τύπους που λυγούσαν σίδερα και έσπαγαν αλυσίδες και άλλα τερπνά. 
Σ’ ένα τέτοιο, λοιπόν κάποιος είχε στήσει ένα αντίσκηνο και κρατώντας μια κουδούνα στο ένα 
χέρι και ένα καρνέ εισιτηρίων στο άλλο διαλαλούσε κάποιο αόριστο θέαμα σαν κάτι που για 
πρώτη τους φορά θα έβλεπαν οι θεατές. Τον περιτριγύρισαν κάποιοι και ρωτούσαν ο ένας τον 
άλλο τι ήταν αυτό που διαφήμιζε ο τύπος αλλά κανένας δε γνώριζε. Τέλος ένας τολμηρός έκοψε 
εισιτήριο και μπήκε στη σκηνή. Δεν πέρασαν ούτε δυο λεπτά κι ο άνθρωπος πετάχτηκε έξω 
βλαστημώντας. «Τι είναι ρε, τι είδες;», τον ρώτησε κάποιος φίλος του. «Σκατά,…ε, ρε τι 
σκαρφίζεται ο κόσμος…», είπε αγανακτισμένος ο άνθρωπος κι έφυγε. Κόβει εισιτήριο κι άλλος 
και επαναλαμβάνεται η σκηνή και σε ερώτηση των άλλων απάντησε «σκατά» και χάθηκε, για να 
μπει τρίτος και ύστερα τέταρτος πιστεύοντας πως το «σκατά» είχε σχέση με την ποιότητα του 
θεάματος και όπως γίνεται συνήθως, για να πιστέψουμε αν είναι κάτι καλό ή κακό πρέπει να το 
δούμε με τα μάτια μας, ο άνθρωπος με την κουδούνα πούλησε όλα τα εισιτήρια. Ξέρεις ποιο 
ήταν το θέαμα;». «Ποιο;» ρώτησε γεμάτη περιέργεια η Λίζα. «Σκατά! Όντως ο τύπος τα είχε 
κάνει στο κέντρο της σκηνής, το αξιοθέατο ήταν μια κουράδα! Ε, λοιπόν αυτός ο παπατζής γιατί 
να μην ήταν ο πρωτοπόρος της σημερινής Τέχνης και το περίττωμα του να βρισκόταν σήμερα, 
πάνω σε μια λουστραρισμένη βάση, μέσα σε κάποιο σύγχρονο σαλόνι ή ακόμα και σε μουσείο 
μοντέρνας Τέχνης από αυτά που υπάρχουν τελευταία στις μεγάλες πόλεις του κόσμου;».  
 Η Λίζα στην αρχή ξέσπασε σε γέλια, ύστερα σοβάρεψε και είπε: «Γιατί όχι;  
Πρωτοπορία! Μμ, θα μου άρεσε κάτι τέτοιο, θα μπορούσα κι εγώ να ζωγραφίσω να κάνω 
γλυπτική - έχω ζωγραφίσει κι έχω κάνει ένα σωρό πράγματα με πλαστελίνη Κι αν εσένα δε σ’ 
ενδιαφέρει να προβάλλεις τα έργα σου εγώ θα το έκανα ευχαρίστως για τα «δικά μου» κι ας 
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ήξερα πως δεν θ’ άξιζαν. Θα το διασκέδαζα…». «Ομολογώ και πάλι πως με αφοπλίζεις με τον 
παραλογισμό σου. Τι θα γίνεις τελικά, γκαλερίστα ή πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα; Θα 
προβάλλεις τις κοπριές των άλλων ή τις δικές σου; Άι παράταμε μικρή με τις μαλακίες σου», 
είπε ο Αγήσανδρος και σηκώθηκε. Φόρεσε το σακάκι και έφυγε έξω ρίχνοντας πίσω του μια 
ματιά για να πιάσει τη Λίζα που κουνούσε κοροϊδευτικά το κεφάλι βγάζοντας του τη γλώσσα. 
«Κάποια μέρα θα σου την κόψω πάνω στο φιλί», της είπε σιγά. «Κι εγώ θα σου τον κόψω όταν 
σου κάνω πίπα», είπε εκείνη ακόμα πιο σιγά. Γέλασαν κι ο Αγήσανδρος φώναξε από την 
εξώθυρα: «Θα γυρίσω νωρίς»… 
 
… Λίγες μέρες αργότερα ο Αγήσανδρος είπε στη Λίζα: «Κοίτα, ξανασκέφτηκα την πρόταση 
σου με το εμπόριο της πρωτοποριακής Τέχνης…είμαι σίγουρος πως κάτι θα πετύχεις εκεί. Έχεις 
γοητεία και είσαι καλή στο παραμύθι, ίσως σου λείπει υλικό γι’ αυτό το παραμύθι αλλά 
μπορούμε να το διορθώσουμε…». «Δηλαδή;». «Δηλαδή, κάνουμε ένα ταξίδι στο Παρίσι 
αποκτάς μια καλή ενημέρωση για την πορεία της Τέχνης εκεί, μελετάς τον τρόπο λειτουργίας 
των γκαλερί…». «Μα τι λες, εγώ ο, τι ξέρω για Τέχνη το γνωρίζω από σένα…επίσης δε 
γνωρίζω, εκτός από τα λίγα κουτσοαγγλικά μου άλλη ξένη γλώσσα και σίγουρα χρειάζονται κι 
άλλες». «Ε, αυτό θα κάνεις, θα στρωθείς να μάθεις. Φροντιστήρια ξένων γλωσσών 
υπάρχουν…». Τον κοίταξε έκπληκτη αλλά στα χείλη της διαγράφτηκε ένα χαμόγελο 
ευαρέσκειας. «Λες;». «Λέω κούκλα μου, θα τα καταφέρεις κι όταν μάθεις κοντά στα 
κουτσοαγγλικά σου, κουτσογαλλικά και ίσως και κουτσοϊταλικά θα διαβάσεις Ιστορία της 
Τέχνης, υπάρχουν ένα σωρό σ’ αυτές τις γλώσσες αλλά και στα ελληνικά». «Θα με βοηθήσεις;». 
«Σε τι; Στις γλώσσες; Μόνο ελληνικά και κουτσογαλλικά ξέρω…αλλά θα σε βοηθήσω με το να 
σ’ απασχολώ λιγότερο για να έχεις περισσότερο χρόνο»… «Καλά όλ’ αυτά αλλά λεφτά για το 
ταξίδι από πού;». «Θα τα κανονίσω, θα ζητήσω δανικά από τον εκδότη - θα τα πατσίσουμε σε 
δουλειά - και θα πάμε για δέκα πέντε μέρες, πεθύμησα πραγματικά να ξαναδώ την πόλη του 
φωτός»…  
 
… Ο Αγήσανδρος και η Λίζα, έφτασαν στο Παρίσι  στα μέσα του Ιουνίου. Η πόλη ήταν 
δροσερή ακόμα, και τα ψιλοβρόχια συχνά. Έπιασαν δωμάτιο σε ένα σχετικά καλό ξενοδοχείο 
στο Καρτιέ - Λατέν, ο Αγήσανδρος τα ήξερε καλά τα κατατόπια είχε μείνει ένα χρόνο σχεδόν 
εκεί. Η πρώτη επίσκεψη, νωρίς το πρωί, ήταν πάνω στο λόφο της Μονμάρτρης, το ταξί τους 
άφησε στη μικρή πλατεία Σαιν Πιέρ κι ανηφόρησαν αργά - αργά το κλιμακωτό πάρκο της 
Σκουέρ Βιλλέτ ώσπου πήραν μια βαθιά ανάσα στον εξώστη που σχηματιζόταν μπροστά στην 
πλατειά κλίμακα του νάρθηκα της εκκλησίας της Σακρέ - κερ. Γύρισαν, ακουμπώντας στην 
κουπαστή στα κάγκελα του εξώστη, προς την πόλη που απλωνόταν κάτω χαμηλά 
μισοσκεπασμένη από ένα αραιό πούσι. «Τι υπέροχη θέα, τι πόλη!», αναφώνησε η Λίζα. 
«Αργότερα, θα ξανοίξει ο καιρός θα δεις περισσότερα, πάμε τώρα στην εκκλησία θα σου 
αρέσει», της είπε ο Αγήσανδρος και καθώς την παράσερνε προς τα προπύλαια, της εξηγούσε 
διάφορα για τον αρχιτεκτονικό ρυθμό του ναού και άλλα ιστορικά στοιχεία. Όταν μπήκαν 
αφαιρέθηκε παρατηρώντας τα μωσαϊκά της εκκλησίας και ξέχασε να πει στη Λίζα πως ο ναός 
λειτουργούσε σα μουσείο αλλά ήταν και κανονική εκκλησία κι εκείνη τη μέρα είχε λειτουργία. 
Δεξιά κι αριστερά του κεντρικού διαδρόμου υπήρχαν πάγκοι που ήσαν γεμάτοι από τουρίστες. 
Το δάπεδο ήταν ελαφρά κατηφορικό και στα μισά περίπου της εκκλησίας υπήρχε ένα 
κιγκλιδωτό χώρισμα κι από εκεί και πέρα, μέχρι την αγία τράπεζα, οι πάγκοι ήσαν μόνο για τους 
πιστούς. Η Λίζα, αγνοώντας αυτή τη λεπτομέρεια και θαμπωμένη από την ομορφιά του χώρου 
κατηφόρισε και βρέθηκε ανάμεσα σε ευσεβείς καθολικούς. Κάποια στιγμή αντιλήφθηκε το 
λάθος και γυρνώντας προς την έξοδο τον έψαξε με το βλέμμα. Της έκανε σινιάλο να πάει κοντά 
του.  «Δε μου είπες αυτή τη λεπτομέρεια και ένιωσα άσκημα εκεί…». «Δεν πρόλαβα, όπως 
πάντα ορμάς κι όπου σε βγάλει», της απάντησε κι εκείνη του έδωσε μια δυνατή τσιμπιά στο 
νεφρό προκαλώντας μια χαμηλόφωνη χριστοπαναγιά του. «Δεν ντρέπεσαι, μέσα στον ιερό 
χώρο, βρίζεις;», του ψιθύρισε ειρωνικά. Σήκωσε τα χέρια ψηλά με αίσθημα αγανάχτησης αλλά 
με την ευκαιρία της έδειξε πάνω από την αγία τράπεζα τον τεράστιο ψηφιδωτό Χριστό που 
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ευλογούσε το εκκλησίασμα. Έμειναν για λίγο απολαμβάνοντας τον θαυμάσιο διάκοσμο με τα 
βιτρό και ξαναβγήκαν στον εξώστη.  
 Εκεί της έδειξε κάτω όλα τα μνημεία και σημαντικά οικοδομήματα που είχαν αρχίσει να 
διαγράφονται καθώς η αχλύ αποσυρόταν και τελικά την πήγε προς την πλας ντυ Τέρτρ. Εκεί η 
Λίζα, κυριολεκτικά, χάζεψε με το θέαμα των υπαίθριων ζωγράφων και τις επιδόσεις τους. 
«Όπως βλέπεις κι όπως θα δεις το Παρίσι είναι γεμάτο από Τέχνη. Κακή Τέχνη, καλή Τέχνη, 
πρωτοποριακή, όλα τα ρεύματα κυκλοφορούν εδώ». Μισή ώρα αργότερα κατηφόριζαν την οδό 
Λεπίκ, πέρασαν μπροστά από το «Μουλέν ντε λα Γκαλέτ». «Αυτό το καμπαρέ το γνωρίζεις, 
έτσι;», τη ρώτησε χαμογελώντας. «Μα τι λες! Πως γίνεται να το ξέρω;…». «Από τη βιογραφία 
του Τουλούζ - Λωτρέκ». «Α, ναι δίκιο έχεις το θυμάμαι το όνομα από μια αφίσα του Λωτρέκ με 
μια χορεύτρια…ε, πώς να μην το αγαπάς το Παρίσι, σε κάθε βήμα υπάρχει και κάτι που έχει 
σχέση με την Ιστορία και την Τέχνη», είπε συγκινημένη η Λίζα.  
 Λίγο αργότερα έμπαιναν, από την οδό Κολαινκούρ, στο νεκροταφείο της Μονμάρτρης 
προκαλώντας την απορία της Λίζας. «Μα, τι θα κάνουμε στο νεκροταφείο;», ρώτησε. «Μα, έχει 
εδώ θαμμένες ένα σωρό διασημότητες όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων». «Α, αυτόν τον 
γνωρίζω», αναφώνησε συγκινημένη καθώς βρέθηκαν μπροστά στον τάφο του Ζολά. «Έχω 
διαβάσει και το «Κατηγορώ» και τη «Νανά». Περιφέρονταν για αρκετή ώρα στα δρομάκια του 
νεκροταφείου, η Λίζα έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για κάθε γνωστό της ιστορικό όνομα και σε 
κάποια στιγμή βρέθηκαν μπροστά στον τάφο του Αλέξανδρου Δουμά, του υιού. «Αυτός δεν 
έγραψε την «Κυρία με τις καμέλιες;», ρώτησε η Λίζα. «Ναι, και κάπου…πίσω αριστερά νομίζω», 
γύρισε το βλέμμα ένα γύρω ο Αγήσανδρος, «πρέπει  να είναι και ο τάφος της Αλφονσίν Πλεσίς 
που ήταν η πραγματική κυρία με τις καμέλιες». «Ω, θέλω να τον δω! Πάμε». Συνέχισαν 
νοτιοδυτικά σταμάτησαν για λίγο μπροστά στον τάφο των αδερφών Γκονκούρ κοντά στη γωνία 
λίγο πριν στρίψουν νοτιοανατολικά και μετά τη στροφή, λίγο πιο πέρα από τον τάφο του Βινύ, 
βρέθηκαν μπροστά σ’ αυτόν της Αλφονσίν Πλεσίς. Πάνω στην ταφόπλακα υπήρχαν αφημένα 
διάφορα λουλούδια από ευαίσθητες ψυχές πιθανόν αναγνώστριες, ακόμα, του Δουμά, υιού… 
 Βγαίνοντας από το νεκροταφείο και συνεχίζοντας την οδό Κολαινκούρ που περνούσε 
μέσα από αυτό, έφτασαν στην πλας Κλισύ. Πέρασαν στις μπουλβάρ ντε Μπατινιόλ και 
Κουρσέλλ, μπήκαν στο παρκ Μονσό κι από εκεί επισκέφτηκαν τα παρακείμενα μουσεία, το 
Τσερνούτσι που στεγάζεται στο μέγαρο το οποίο κληροδότησε, στα 1896, ο τραπεζίτης αυτός 
μαζί με μια πλούσια συλλογή με αριστουργήματα ανατολικής Τέχνης και στο κοντινό Νισσίμ 
και Κομοντό με διακοσμητικές τέχνες και διάφορα εκθέματα εποχής Λουδοβίκου 16ου όπως 
ταπισερί, έπιπλα και άλλα. Ξαναβγήκαν στο παρκ Μονσό και καθώς ξεκουράζονταν σε κάποιο 
παγκάκι, ύστερα από μια πραγματικά εξουθενωτική επίσκεψη στα μουσεία, ο Αγήσανδρος της 
μιλούσε συνέχεια - το να μιλάει τον ταλαιπωρούσε αλλά συγχρόνως και τον ευχαριστούσε - για 
όσα ενδιαφέροντα είχαν δει στο νεκροταφείο, στα μουσεία αλλά και στις λεωφόρους που 
διάσχισαν. Πλησίαζε μεσημέρι όταν ξαναμπήκαν στη μπουλβάρ Κουρσέλ και κινήθηκαν προς 
την Αψίδα του Θριάμβου και για κάπου μισή ώρα ο Αγήσανδρος έδειχνε κι εξηγούσε τα σχετικά 
με τα ανάγλυφα της, και ιδιαίτερα τη «Μαρσεγέζα» του Ριούντ, στη μέλλουσα εμπόρισσα 
Τέχνης. Κατηφόρισαν την αβενιού Ιενά και φτάνοντας στον Κήπο του Τροκαντερό είδαν το 
οικοδομικό τόξο του Παλαί ντε Σιαγιό να λάμπει στον ήλιο που είχε ξεμυτίσει και κρυφτεί 
αρκετές φορές στα σύννεφα. Πέρασαν το ποτάμι  πάνω από τη γέφυρα της Ιενά μπροστά στον 
Πύργο του Άιφελ και η Λίζα στραβολαιμιάστηκε να παρατηρεί αυτόν τον μεταλλικό γίγαντα με 
τα τέσσερα πόδια, εκφράζοντας το θαυμασμό της γι’ αυτό το μεγαλειώδες επίτευγμα της 
μηχανικής. «Ποτέ δε θα μπορούσα να φανταστώ, βλέποντας τον στις φωτογραφίες, πως θα ήταν 
τόσο περίπλοκο και δύσκολο», είπε η κοπέλα. Ο Αγήσανδρος κοίταξε ψηλά προς την κορυφή, 
ύστερα προς το πυκνό πλήθος που ανέβαινε τις κλίμακες του ισογείου και τα πολιορκημένα 
ασανσέρ. «Για ν’ ανεβούμε πάνω αποκλείεται, υπάρχει πολύς κόσμος. Θαρθούμε μια άλλη 
μέρα», είπε και την παράσυρε κρατώντας την αγκαλιά προς τις αλέες του Πεδίου του Άρεως που 
έφτανε ως τον ανδριάντα του στρατάρχη Ζοφρ μπροστά στην είσοδο της Ανωτάτης Σχολής 
Πολέμου. Φτάνοντας μπροστά στη Σχολή η Λίζα, με φανερά τα σημάδια κούρασης, κάθισε σε 
μια κρηπίδα της βάσης του αγάλματος του Ζοφρ. «Αγαπημένε μου, με ξεπάτωσες στο 
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περπάτημα, δεν πάμε στο ξενοδοχείο;». «Ναι δίκιο έχεις το παρακάναμε για πρώτη μέρα. Έλα 
σήκω, τόσα παγκάκια περάσαμε, εδώ ήρθες να καθίσεις, στη βάση του στρατάρχη;». «Γιατί, λες 
να του κακοφανεί του μακαρίτη;».  «Έλα, να εδώ στα δεξιά της Σχολής θα στρίψουμε και θα 
βγούμε στην μπουλβάρ Μονπαρνάς, είναι ο πιο σύντομος δρόμος για το ξενοδοχείο». 
Φτάνοντας στο ύψος του σταθμού, όπου υψωνόταν ένας ουρανοξύστης, ο σύγχρονος πύργος του 
Μονπαρνάς, είδαν κόσμο καθισμένο στα καφενεία δεξιά κι αριστερά της λεωφόρου, η κίνηση 
των αυτοκινήτων ήταν υποφερτή. Λίγο πιο κάτω συνάντησαν το ακριβότερο, ίσως, εστιατόριο 
του Παρισιού  το «Κουπόλ» και στη συμβολή μπουλβάρ Μονπαρνάς και Ρασπάιγ της έδειξε τα 
διάσημα καφενεία «Ντομ» και «Ροτόντα». Της μιλούσε συνέχεια, καθώς βάδιζαν, για τα στέκια 
αυτά των διασημοτήτων και καλλιτεχνών, της έλεγε ανέκδοτα τους και γεγονότα που είχαν 
συμβεί εκεί, ώσπου έφτασαν σε μια άλλη συμβολή λεωφόρων, της Μονπαρνάς και Σαιν Μισέλ 
μπροστά πάλι σε άλλο διάσημο καφενείο, το «Κλοζερί ντε Λιλά». Η Λίζα εξουθενωμένη στάθηκε 
μπροστά στον ανδριάντα του στρατάρχη Νε, που ήταν στημένος, με υψωμένο το σπαθί, στη 
μικρή πλατεία μπροστά στο καφενείο, τον κοίταξε από κάτω, κούνησε το κεφάλι, διάβασε, στη 
βάση, το όνομα του και είπε: «Κι άλλος στρατάρχης! Α, εδώ δε θα κάτσω στη βάση αλλά σε μια 
από αυτές τις ωραίες καρέκλες και προχωρώντας πήγε και σχεδόν σωριάστηκε σ’ ένα από τα 
καθίσματα που ήσαν στημένα έξω στην αυλή του καφενείου. Χαμογελώντας ο Αγήσανδρος 
ήρθε και σωριάστηκε κι αυτός κοντά της, ήταν βέβαιο πως δεν ήταν λιγότερο κουρασμένος. 
Όταν πλησίασε το γκαρσόνι παράγγειλε δυο καφέδες και κρουασάν. Η κοπέλα γύρισε προς το 
μέρος του ανδριάντα, τον κοίταξε και είπε: «Πολύ ωραία δουλειά ε; Τέλειο!». «Είναι του Ριούντ 
αυτού που φιλοτέχνησε τη «Μαρσεγέζα» στην Αψίδα του Θριάμβου», είπε ο Αγήσανδρος κι όσο 
περίμεναν τους καφέδες, η Λίζα έμαθε τα σχετικά με το πως ήταν η περιοχή τον δέκατο ένατο 
αιώνα, από πού πήρε το όνομα της, καθώς και από πού πήρε το όνομα του το καφενείο…  
 Για να φτάσουν στο ξενοδοχείο πήραν τελικά ταξί, παρ’ όλο που η απόσταση ως εκεί δεν 
ήταν μεγάλη, αλλά η Λίζα δήλωσε πως δεν άντεχε να κάνει ούτε βήμα ποδαρόδρομο. Από 
φαγητό αρκέσθηκαν στα κρουασάν κι έπεσαν για ύπνο για να ξυπνήσουν αργά το απόγευμα. «Η 
νύχτα σ’ αυτή την πόλη περνάει με δυο τρόπους: χαζεύοντας στους δρόμους ή μπαίνοντας σε 
κάποιο καμπαρέ, έχει διάσημα τέτοια ή αράζουμε σε κάποια ταβέρνα, έχει εκτός από ελληνικές, 
αράπικες και νοτιοαμερικάνικες με λαϊκή μουσική». Πήγαν σε μια περουβιάνικη ταβέρνα… 
 
… Το Λούβρο ήταν μια βουτιά στα βαθιά για τη Λίζα. Τόση πολλή Τέχνη, από όλες τις 
χώρες και από όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα πάνω σ’ Αυτή, ήταν κάτι δύσπεπτο για πρώτο 
γεύμα. Το άντεξε αλλά οι συνέπειες φάνηκαν το βράδι στο ξενοδοχείο. Παρ’ όλη τη σωματική 
κούραση - έκαναν το ίδιο λάθος με την πρώτη μέρα - το μυαλό της ήταν απασχολημένο με ο, τι 
είδε και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Κάθε τόσο έσπρωχνε τον Αγήσανδρο και τον ρωτούσε 
διάφορα, εκείνος τη διαβολόστελνε κι όταν είχε αρκετή αντοχή, μέσα στο μισοϋπνι του, την 
κορόιδευε για το όψιμο ενδιαφέρον της για την Τέχνη. Το έκανε ακόμα και την ώρα που 
βρίσκονταν στο Μουσείο, συχνά ο ειρωνικός του τόνος την εκνεύριζε αντιδρώντας πάντα με 
ύπουλα τσιμπήματα στα πλευρά του των οποίων τα μελανιάσματα, για να τον εξευμενίσει, τα 
φιλούσε με μεγάλη τρυφερότητα όταν βρίσκονταν ολόγυμνοι στο κρεβάτι. Κι αυτό έκανε και 
τώρα καθώς άνοιγαν τα μάτια σ’ ένα ανεμικό ηλιακό φως που εισχωρούσε μέσα από τις γρίλιες 
κι εκείνος μέτρησε τρία - τέσσερα μελανιάσματα. «Κοίτα γαμώτο τι μου έχει κάνει, ναι, ναι 
φίλατα, φίλατα τα βαβά του μωρού σου να περάσουν, δε γαμιέσαι λέω’ γω». «Πολύ ευχαρίστως 
αγάπη μου, βλέπω το παλούκι σου είναι τεντωμένο, έτοιμο». «Είναι γιατί κατουριέμαι, παράτα 
με». Σηκώθηκε και καθώς πήγαινε στο λουτρό κοντοστάθηκε και είπε: «Επί πλέον είχες δεν 
είχες με ξενύχτησες πάλι, σήμερα δεν έχει ξενάγηση. Καφενείο διάβασμα εφημερίδας και γενικά 
ανάπαυση και φαγητό, χασπί;». «Τι είν’ αυτό το τελευταίο, γαλλικό;». «Όχι, μάγκικο της 
πατρίδας μας, πάει να πει κάτι σε «κατάλαβες;», είπε και μπήκε στο λουτρό.  Εκείνη ξαπλωμένη 
τεντώθηκε με τα χέρια σε ανάταση. Ένιωσε ένα ηδονικό μυρμήγκιασμα σ’ όλο το κορμί έτσι 
που το ένιωσε ακόμα και στην κλειτορίδα της… 
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… Η Λίζα βιαζόταν να προχωρήσει στα σχετικά με το εμπόριο Τέχνης. Μόλις γύρισαν,   
καταπιάστηκε με το διάβασμα ξαπλωμένη πότε στον καναπέ πότε στο κρεβάτι φορώντας μόνο 
ένα κοντοβράκι κι ένα μπλουζάκι. Άρχισε να εφαρμόζει κατά γράμμα αυτά που είπε ο 
Αγήσανδρος για τις ξένες γλώσσες. Στο σαλόνι - είχαν πια και τέτοιο, το εργαστήρι  του 
Αγήσανδρου είχε γίνει ένα δωμάτιο - καναπές και πολυθρόνες αλλά και σε μεριές στο δάπεδο, 
υπήρχαν βιβλία εκμάθησης αγγλικών, γαλλικών ιταλικών καθώς και βιβλία και περιοδικά 
Τέχνης.  Από αυτά τα τελευταία, εκείνη είχε φέρει αρκετά από το Παρίσι και μάλιστα όχι μόνο 
τα πρόσφατα τεύχη αλλά και παλιότερα, ένα ήταν το «Beaux Arts» και το άλλο το «L’ amateur 
d’ ART». «Ρε κορίτσι μου, θα τρελαθείς έτσι που ξεκίνησες και θα τρελάνεις κι εμένα, για 
ηρέμισε, πάντα ανυπόμονη…». «Και στο γαμήσι είμαι ανυπόμονη εκεί όμως δε 
διαμαρτύρεσαι…». Την πήρε στην αγκαλιά του γελώντας. «Πάμε στο κρεβάτι τώρα;». «Όχι, 
τώρα θέλω να διαβάσω…». «Έλα ρε κούκλα μου, τώρα που μου είναι σηκωμένος, όλη αυτή η 
ατμόσφαιρα, Τέχνη κι έρωτας, με τα σκόρπια βιβλία τα γυμνά μπούτια και τα βυζιά σου μ’ 
έχουν καυλώσει,. Αργότερα που θα θέλεις εσύ μπορεί να μη μου σηκώνεται κι άντε μετά να 
γαμηθείς μόνη σου. Έλα πάμε στο κρεβάτι». Χαμογέλασε τύλιξε τα χέρια γύρω από το λαιμό 
του, είπε ένα «κάθαρμα» και ρούφηξε τα χείλη του. «Πάω να κάνω πρώτα ένα ντους βρομάω 
δροτσίλα…». «Δε θέλω να κάνεις ντους, θέλω να φιλήσω και να ρουφήξω το ιδρωμένο και 
μουσκεμένο από καύλα μουνί σου». «Ιδρωμένο στο εγγυώμαι, από καύλα μουσκεμένο δε στο 
υπόσχομαι». Έγδυσε ο ένας την άλλη και λίγο αργότερα σπαρταρούσαν και οι δυο στο 
κρεβάτι…  
 
…  Η Λίζα, έκανε ένα πέρασμα από όλες τις σημαντικές αίθουσες Τέχνης της πρωτεύουσας, 
μελέτησε κι εδώ τον τρόπο παρουσίασης των έργων, τους καταλόγους - είχε σημειώσει κι ο, τι 
σημαντικό σχετικό είχε δει στο Παρίσι - και κατά κάποιο τρόπο έκανε ένα σχέδιο δράσης. 
Κινιόταν πολύ στους χώρους που είχαν σχέση με την Τέχνη και γύριζε εξουθενωμένη στο σπίτι 
αλλά η ανασφάλεια της, ταλαιπωρούσε για κάποια ώρα τον Αγήσανδρο ρωτώντας το ένα και το 
άλλο προκαλώντας του, όση υπομονή και να είχε, τη δυσφορία του. Είχαν αρχίσει κάποιες 
συγκρούσεις εξαιτίας αυτής της κατάστασης που έμμεσα επηρέαζαν ακόμα και την ερωτική τους 
ζωή. Αρκετές φορές εκείνη είχε αρνηθεί να κάνει έρωτα γιατί ήταν κουρασμένη προκαλώντας 
τη δυσφορία εκείνου που ήταν πάντα έτοιμος για τρυφερότητα κι όλες τις σχετικές ερωτικές 
εκδηλώσεις…  
  Όταν νόμισε πως ήταν έτοιμη σχετικά με το υλικό του παραμυθιού που είχε πει ο 
Αγήσανδρος, πραγματικά είχε σωρεύσει ένα πλήθος γνώσεων σχετικά με την Τέχνη, άρχισε να 
κάνει επαφές με καλλιτέχνες και γκαλερίστες, δεν άφηνε έκθεση ζωγραφικής ή γλυπτικής που 
να μην την επισκεφτεί. Μέσα σ’ ένα χρόνο είχε πετύχει να έχει πρόσκληση από κάθε εκδήλωση 
που είχε σχέση με την Τέχνη, είχε καταφέρει μάλιστα να φέρει σ’ επαφή μερικούς καλλιτέχνες, 
άγνωστους στο χώρο, με γκαλερίστες, ακόμα και να πουλήσει έργα τους, έμμεσα βέβαια. Ο 
Αγήσανδρος άρχισε να γίνεται γνωστός στους έμπορους της Τέχνης περισσότερο γιατί ήταν ο 
συμβίος της παρά για την Τέχνη του. Εκείνος αδιαφορούσε έτσι κι αλλιώς και για την προβολή 
του έργου του αλλά και για τον κοσμικό χαραχτήρα που καλλιεργούσε το εμπόριο Τέχνης, 
συνεχίζοντας ν’ ασχολείται με τις γραφικές τέχνες για λόγους βιοπορισμού μια και αυτός 
στηριζόταν, προς το παρόν, μόνο στις δικές του δυνατότητες. Η μέλλουσα εμπόρισσα της 
Τέχνης ακόμα μόνο ξόδευε… 
 
… «Έχεις κουβαλήσει όλους τους τόμους από το «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο» του 
Προυστ που ούτε τους έχεις διαβάσει, ούτε θα τους διαβάσεις, άσε που δεν τον καταλαβαίνεις 
κιόλας αυτόν τον εξεζητημένο αστό, χάνοντας το δικό σου χρόνο», της είπε μια μέρα, ειρωνικά, 
ο Αγήσανδρος προκαλώντας τη μήνη της. Ήταν μια από τις σπάνιες φορές που την είχε φέρει σε 
κατάσταση αναπνευστικής δυσφορίας. Αναγκάστηκε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο όπου, 
ύστερα από μέτρηση της πίεσης, καρδιογράφημα και μια σχετική εξέταση για το ιατρικό  
ιστορικό της ο γιατρός δεν διαπίστωσε κάποια οργανική αιτία και αποφάνθηκε πως μάλλον ήταν 
θέμα ψυχολογικό…«Ε, καλά, αυτό το ξέραμε κι εμείς…», είπαν μεταξύ τους χαμογελώντας κι 



έφυγαν για το σπίτι. «Ορκίζομαι αγάπη μου να μη σου ξαναμιλήσω έτσι, συγχώρεσε με, τόσα 
χρόνια κοντά σου δεν μπορώ ακόμα να ξεχωρίσω ακόμα κάποιες ευαισθησίες σου. Μπορεί να 
τις θεωρώ ασήμαντες αλλά πρέπει να τις σέβομαι…». Η φράση έγινε αιτία να ξαναρχίσει πάλι 
κάποιος διαπληκτισμός με κίνδυνο επιστροφής στο νοσοκομείο. Δέκα χρόνια τώρα ο έρωτας 
τους άντεχε σε συγκρούσεις και διαπληκτισμούς και είχαν αποφασίσει πως δε θα μπορούσαν να 
ζήσουν χώρια, αλλά τη ζωή συχνά δεν την καθορίζουν οι αποφάσεις. Πάντα εμφανίζονται νέες 
αποφάσεις που ακυρώνουν τις παλιές έτσι έγινε και μ’ αυτούς. Σε κάποια σύγκρουση τους 
ειπώθηκαν πράγματα πιο σκληρά απ’ όσα συνήθως, η ερωτική ζωή τους έπαψε σχεδόν να 
υπάρχει εξαιτίας της έντονης απασχόλησης της Λίζας με το εμπόριο, μεγαλύτερη αξία είχε γι’ 
αυτήν ένα κλείσιμο δουλειάς που θα έφερνε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων - άρεσε στην κοπέλα 
το χρήμα όχι μόνο να το κερδίζει αλλά και να το ξοδεύει - είχε αγοράσει πολλά πράγματα για 
τον Αγήσανδρο που εκείνος δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ γιατί έκρινε πως δεν τα χρειαζόταν. 
Εκείνη, ντυνόταν ακριβά και τολμηρά, φλερτάριζε στους κύκλους που κυκλοφορούσε, η 
αλήθεια είναι μ’ ευπρέπεια ακόμα. Ήδη είχε αρχίσει να βλέπει τη ζωή με αποχρώσεις 
κατηγορώντας τον συμβίο της πως ήταν απόλυτος κι έτσι μια μέρα εκείνος, ύστερα από μια 
έντονη φιλονικία που είχε αιτία ουσιαστικά το ερωτικό στοιχείο, εκείνη αρνιόταν συχνά ένα φιλί 
ή δυσανασχετούσε όταν της έκανε κάποια φιλοφρόνηση για την ομορφιά της, γυρνώντας στο 
σπίτι βρήκε την ιματιοθήκη άδεια από το ρουχισμό της κι ένα λιγόγραφο σημείωμα με 
αποσπάσματα από ερωτικά μυθιστορήματα. «Καλέ μου, λυπάμαι πολύ και σου ζητώ συγγνώμη 
που έβγαλα τα σκουπίδια μου και σε λέρωσα. Δε θα το ξανακάνω, να μπορούσα να πάρω πίσω 
όσα σου έχω πει θα το έκανα. Έχεις την πολυτέλεια να είσαι απόλυτος (άσπρο-μαύρο) για μένα 
υπάρχει και το γκρί, τι να κάνω δεν μπορώ ν’ αλλάξω, λυπάμαι που σε απογοήτευσα. Υ.Γ. Δεν 
είμαι θυμωμένη μόνο πολύ πικραμένη και πληγωμένη». Δέκα χρόνια πριν του είχε γράψει ένα 
άλλο λιγόγραφο σημείωμα που την υπογραφή της την είχε σφραγίσει με το κόκκινο αποτύπωμα 
των χειλιών της. «Είσαι ο καλύτερος μου φίλος σ’ αγαπώ πολύ, σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις»… 
 
… Έτσι, πέντε χρόνια αργότερα η Λίζα κι ο Αγήσανδρος, έγιναν πρώην εραστές, πρώην 
φίλοι και παραμείναν απλώς γνωστοί. Θλιβερή κατάληξη ενός παθιασμένου έρωτα. Εκείνη, 
κατάφερε να μπει στο χώρο της Τέχνης όχι σαν καλλιτέχνης αλλά σαν εμπόρισσα και καθώς 
μιλούσε κιόλας μερικές από τις πολύ γνωστές γλώσσες και είχε μελετήσει αρκετά για την Τέχνη 
τα πήγε παραπάνω από καλά. Ταξίδευε συχνά και κέρδιζε χρήματα…  
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ΜΙΑ ΓΟΥΝΑ ΑΠΟ ΕΡΜΙΝΑ 
 
 
 Τη συνάντησε στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου που περνάει κοντά από το σπίτι του και 
συγκλονίστηκε! Ήταν ένα εντυπωσιακό θηλυκό που δεν ήταν εύκολο να το περιγράψει. 
 Την είδε ξαφνικά στα δέκα μέτρα και ελάττωσε τα βήματα του για να έχει την ευχαρίστηση 
να την απολαύσει, οπτικά, για περισσότερη ώρα. Λυγερόκορμη, ψηλή, αυτό το διαπίστωσε όταν 
τον προσπέρασε, πρέπει να τον περνούσε μισό κεφάλι πράγμα που τον έκανε να νιώσει ακόμα 
πιο κοντός. Πάνω από δέκα άντρες, νέοι και ηλικιωμένοι ακόμα και γυναίκες, γύρισαν και την 
κοιτούσαν, κάποιοι, ανάμεσα τους κι αυτός, σταμάτησαν να την παρακολουθήσουν ακόμα κι 
από πίσω. Ήταν τέλεια απ’ όλες τις πλευρές! 
 Αυτό το θείο πλάσμα, δεν πρέπει να ήταν πάνω από είκοσι πέντε χρόνων, περνούσε κάθε 
μέρα με διαφορετική, πάντα στην ίδια μόδα βέβαια, αμφίεση με κυρίαρχο ύφασμα το μεταξωτό. 
Την πρώτη μέρα που τη συνάντησε φορούσε μεταξωτό μπλουζάκι χωρίς μανίκια,  αρκετά  
αποκαλυπτικό στους ώμους, σε χρώμα απαλό γαλάζιο. Ήταν εφαρμοστό, τόνιζε το όμορφο 
στήθος της και σταματούσε λίγο πιο πάνω από τον αφαλό. Πιο κάτω άρχιζε ένα εφαρμοστό 
παντελόνι επίσης μεταξωτό σε άσπρο χρώμα που αφού τόνιζε τους τέλειους γλουτούς κατέβαινε 
μέχρι στα μισά της κνήμης περισφίγκωντας την. 
 Ένας γέροντας καθώς την παρατηρούσε από πίσω, είπε σιγά σ’ ένα νεαρό. 
---- Μα, παιδί μου αυτή δε φοράει βρακί!... 
---- Πως, φοράει παππού… 
---- Μα, τι λες, συνήθως σε τέτοια λεπτά  υφάσματα το βρακί ξεχωρίζει, εδώ δεν υπάρχει τίποτα, 
είναι… 
---- Είναι στρίνγκ παππού, αυτά έχουν μόνο μπροστά  κάλυμμα, πίσω ενώνονται μ’ ένα 
κορδονάκι. 
 Ο γέροντας, κοίταξε για λίγο με σκεφτικό ύφος το νεαρό και ύστερα μ’ ένα νεύμα αδυναμίας 
κατανόησης, συνέχισε το δρόμο του.  
 Αφού για δυο τρεις μέρες η συνάντηση μαζί της, πάντα σχεδόν την ίδια ώρα, ήταν τυχαία, 
την τέταρτη κατέβηκε να δει αν θα τη συναντούσε πάλι. Και τη συνάντησε κι ακολούθησε η ίδια 
αναστάτωση στους περαστικούς. Αυτό σήμαινε πως η κοπέλα, ή κατοικούσε κάπου εκεί κοντά ή 
κάπου πήγαινε αυτή την ώρα για δουλειά κι έτσι θα την εύρισκε κάθε μέρα στο τμήμα αυτό του 
πεζοδρομίου. Κάθε μέρα, εκεί γύρω στις δέκα το πρωί, έβγαινε βιαστικός από το σπίτι και 
έφτανε, σχεδόν, ασθμαίνοντας στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου.  
 Για ένα περίπου μήνα, ολόκληρο το Μάιο, ήταν εκεί προσπαθώντας ν’ αποσπάσει έστω για 
μια στιγμή το αγέρωχο βλέμμα της. Δεν τα κατάφερε παρά μόνο δυο φορές, τη μια όταν 
σκόνταψε ή γλίστρησε μπροστά της κι εκείνη γύρισε και τον κοίταξε με κάποιο ενδιαφέρον και 
την άλλη όταν εκείνος παραμέρισε, κοντά στο φανάρι της διάβασης, για να περάσει η κοπέλα. 
Την πρώτη τον κοίταξε με κάποια ανησυχία, τη δεύτερη μ’ ένα τζιοκόντειο χαμόγελο 
συνοδεύοντας το μ’ ένα  νεύμα ευχαρίστησης. Αυτό ήταν όλο και ήταν βέβαιος πως τον είχε 
ξεχάσει την άλλη στιγμή κιόλας.  
 Την τριακοστή μέρα των συναντήσεων τους-τις μετρούσε κανονικά λες και κρατούσε 
ημερολόγιο-πήγε και ήρθε στο κομμάτι εκείνο του πεζοδρομίου για μια περίπου ώρα. Αλλά 
εκείνη δε φάνηκε. Ανησύχησε λες και ήταν δικός  του  άνθρωπος.  Και   μήπως   δεν   ήταν;   
Όλον  αυτόν  τον καιρό είχε πάντα την έννοια αν θα τη συναντήσει ή όχι την άλλη μέρα. Ε, 
μπορεί να είχε αδιαθετήσει, στον καθένα μπορεί να συμβεί, όσο νέος κι αν είναι. 
  Όταν δε φάνηκε και τη δεύτερη μέρα, στενοχωρήθηκε αλλά δεν ανησύχησε καθώς 
σκέφτηκε την προηγούμενη πιθανότητα…Την τρίτη όμως και την τέταρτη χολόσκασε, κάτι είχε 
συμβεί! Συνέχισε να πηγαίνει κάθε πρωί στο συνηθισμένο τμήμα του πεζοδρομίου για όλον τον 
επόμενο μήνα αλλά η κοπέλα δεν εμφανίστηκε. Για κάποιες μέρες, τον απασχόλησε η αιτία της 
εξαφάνισης της. Αν ήταν κάτοικος της περιοχής ο μόνος τρόπος να εξαφανιστεί έτσι ξαφνικά 
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ήταν να είχε μετακομίσει, πράγμα πιθανό. Αν δούλευε σε κάποιο γραφείο ή κατάστημα εκεί 
κοντά, είναι πιθανόν να είχε σταματήσει, για κάποιο λόγο, τη δουλειά. Τον τρίτο λόγο που 
σκέφτηκε, το να της είχε συμβεί κάποιο ατύχημα, ακόμα και να…όχι τον έδιωξε με αποστροφή. 
 Ολόκληρο το καλοκαίρι, ήθελε δεν ήθελε, τη θυμόταν κάθε φορά που περνούσε από εκείνο 
το πεζοδρόμιο αλλά όχι μόνο τότε. Την είχε σκεφτεί συχνά και στο σπίτι του. Ήταν παράλογο 
αυτό που του είχε συμβεί! Δεν ήταν πια νέος,  μεσόκοπος, πλησίαζε τα σαράντα πέντε και είχε 
πάθει αυτό για το οποίο ονείδιζε κάποιους συνομήλικους που ερωτεύονταν νεαρές κοπέλες… 
 Κατηφόρισε για να βγει στην παραλία, μπροστά του τρεις ηλικιωμένοι προχωρούσαν στο 
πεζοδρόμιο και συζητούσαν σχετικά με το νέο νόμισμα που είχε μπει στη ζωή μας. Ένας έλεγε 
πως η ισοτιμία του με το δολάριο τον έκανε να νιώθει όχι μόνο Ευρωπαίος αλλά και 
Αμερικανός. Ο άλλος του τόνισε πως η ισοτιμία δεν είναι πραγματική οι Αμερικανοί μας 
δουλεύουν γιατί αυτοί όποτε θέλουν ρίχνουν την τιμή του δολαρίου  και μας ανταγωνίζονται  
στις εξαγωγές και  ο τρίτος 
είχε μια άλλη άποψη. Μιλούσαν και χειρονομούσαν και είχαν καταλάβει όλο το πλάτος του 
πεζοδρομίου. Ζήτησε συγγνώμη να του επιτρέψουν να περάσει και έφτασε βιαστικά στη 
θάλασσα, μπαίνοντας στην παραλία από την πλευρά του Μεγάρου Μουσικής. Ο καιρός ήταν 
δροσερός, φυσούσε ένα ελαφρό μελτέμι, ο Σεπτέμβρης ήταν στα μισά του.  
 Δεν προχώρησε πάνω από εκατό βήματα όταν είδε, σε απόσταση είκοσι-τριάντα μέτρων, μια 
πολύ γνώριμη γυναικεία μορφή. Την αναγνώρισε, ήταν εκείνη! Ντυμένη όμως στα μαύρα, 
φορούσε μεταξωτό ταγιέρ-πρώτη φορά την έβλεπε με φούστα-και περπατούσε αργά με το 
κεφάλι στητό χωρίς να γυρίζει δεξιά-αριστερά, όπως και τότε. 
 Φτάνοντας στα τρία μέτρα ήταν βέβαιος πως δεν έκανε λάθος. Ήταν το ίδιο όμορφη μόνο 
κάπως αδυνατισμένη, για την ακρίβεια κάπως καταβεβλημένη. Τα μαύρα μάτια της ήσαν 
θλιμμένα και η γραμμή του στόματος της ήταν σκληρή, δεν υπήρχε ίχνος μειδιάματος εκεί. 
Παραδόξως πλησιάζοντας, του έριξε ένα βλέμμα που του έδωσε την εντύπωση πως διάκρινε 
κάποια συγκίνηση. Τον προσπέρασε και πριν συμπληρώσει το τρίτο βήμα της, εκείνος της 
φώναξε: 
---- Δεσποινίς…γιατί φοράτε μαύρα. 
 Σταμάτησε ξαφνιασμένη, γύρισε επιτόπου και τον κοίταξε με απορημένο ύφος. 
---- Συγχωρείστε με, ρώτησα γιατί φοράτε μαύρα…μάλλον δεν έπρεπε… 
 Έφερε τις παλάμες της στο υπογάστριο, έπλεξε τα μακριά δάχτυλα και σα ν’ απευθυνόταν 
σε κάποιο γνωστό της είπε: 
---- Έχασα τους γονείς μου. 
---- Ω, φοβερό…δεν ξέρω τι να πω. Πότε και πως έγινε, τους χάσετε μαζί;… 
 Πλησίασε ο ένας την άλλη κι εκείνη συνέχισε: 
---- Πριν τρεισήμισι μήνες περίπου, γύριζαν από την επαρχία με το αυτοκίνητο τους και τους 
χτύπησε ένα φορτηγό στην εθνική οδό. Η μητέρα μου πέθανε δυο μήνες αργότερα στο 
νοσοκομείο, δε συνήλθε ποτέ…ο πατέρας μου πέθανε πριν ένα μήνα…δεν ξέρω τι να κάνω ήταν 
φοβερό όλο αυτό το διάστημα…  
 Τα μάτια της είχαν υγρανθεί. Ξέπλεξε τα χέρια, άνοιξε την τσάντα της, έβγαλε ένα άσπρο 
τσαλακωμένο μαντηλάκι και σκύβοντας το κεφάλι το έφερε στη μύτη. Φύσηξε ελαφρά και 
ύστερα το έφερε στα μάτια σκουπίζοντας τα, απαλά. 
 Εκείνος, δεν ήξερε πώς να χειριστεί αυτή την απρόσμενη οικειότητα που του έδειξε η 
κοπέλα λες και τον γνώριζε χρόνια. Ψέλλισε κάποιες κοινοτοπίες που λέγονται σ’ αυτές τις 
περιστάσεις, γύρω τους δεν υπήρχαν πολλοί περιπατητές και βλέποντας ένα άδειο παγκάκι στο 
φράχτη του άλσους που υπήρχε παράλληλα με τον πεζόδρομο της παραλίας, της πρότεινε να 
καθίσουν εκεί. Ήταν στη διάθεση της αν ήθελε να μιλήσει σε κάποιον. 
 Προχωρώντας προς το παγκάκι της ζήτησε πάλι συγγνώμη για το θάρρος που είχε πάρει 
αλλά μπορεί εκείνη να μην τον γνώριζε εκείνος όμως τη γνώριζε. 
---- Ολόκληρο το Μάη, σας έβλεπα να περνάτε υπέροχη κι αγέρωχη το πεζοδρόμιο της 
λεωφόρου στη γειτονιά μου… 
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 Ένα μικρό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη της όταν γύρισε και τον κοίταξε κάπως 
χαμηλά, εξαιτίας της διαφοράς ύψους και του είπε: 
---- Μα κι εγώ σας γνωρίζω ακριβώς από εκείνη την περίοδο… 
---- Δεν είναι δυνατόν αυτό ούτε να το φανταστώ! Πίστευα πως δε θα υποψιαζόσαστε καν την 
ύπαρξη μου. 
---- Κι όμως σας πρόσεξα από την πρώτη μέρα και μπορώ να σας το αποδείξω. Θυμάστε τη μέρα 
που γλιστρήσατε μπροστά μου και τη μέρα που παραμερίσατε στα φανάρια να περάσω; 
---- Αν τις θυμάμαι λέει… 
 Προχώρησαν και κάθισαν στο παγκάκι. Ο ήλιος κατέβαινε προς τη δύση και οι περιπατητές 
πλήθαιναν όπως και τα σμάρια των γλάρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
---- Και τώρα μένετε μόνη, δεν έχετε συγγενείς; 
---- Ναι μένω μόνη. Συγγενείς δεν έχω, φίλους δεν έχω… 
---- Μα είναι δυνατόν να μην έχετε φίλους; Ιδιαίτερα εσείς μια τόσο όμορφη κοπέλα… 
 Κοίταξε μπροστά, το βλέμμα της πλανήθηκε πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
---- Τι σημασία έχει η ομορφιά; Κανένας δε συμπαθεί τους δυστυχισμένους. Οι φίλοι νιώθουν 
άσκημα να σ’ έχουν κοντά τους και η αλήθεια είναι πως δεν ήμουν ευχάριστη παρέα καθώς 
έκλαιγα με το παραμικρό και μιλούσα συνέχεια για τους δικούς μου… 
---- Σας καταλαβαίνω, αυτές οι περιπτώσεις είναι δύσκολες για όλους…αλλά δεν έχετε σύζυγο, 
ή κάποιο σύντροφο να σας παρασταθεί; 
 Του είπε πως δεν ήταν παντρεμένη, κάποτε είχε αρραβωνιαστεί αλλά χώρισε με δυσάρεστες 
συνέπειες και από τότε δεν τα πήγαινε καλά με τους άντρες και τέλος πάντων δεν ήθελε να 
συζητήσει περισσότερο γι’ αυτά. 
 Σηκώθηκε ξαφνικά, κάπως συνοφρυωμένη, τον χαιρέτησε απότομα και προχώρησε βιαστικά 
προς το Μέγαρο Μουσικής. 
 Εκείνος, σηκώθηκε άπλωσε τα χέρια με απελπισία κι άφησε μια χαμηλόφωνη βρισιά για τον 
εαυτό του. Δε χειρίστηκε σωστά την περίπτωση και του είχε δοθεί η ευκαιρία να κερδίσει την  
εμπιστοσύνη και τη φιλία της. Έκανε να στρίψει προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν την είδε να 
γυρίζει πίσω και να κατευθύνεται προς το μέρος του. 
 Περίμενε, μουδιασμένος, κάποιο καινούργιο ξέσπασμα αν και δεν είχε καταλάβει ακόμα σε 
τι είχε φταίξει. Έφτασε κοντά του, του χαμογέλασε θλιμμένα και είπε: 
---- Συγχωρήστε με, δεν ήθελα να σας στενοχωρέσω, βλέπετε, για κάτι τέτοια δε με συμπαθούν 
οι φίλοι… 
---- Αγαπητή μου, εγώ δε σας συμπαθώ… 
 Τον κοίταξε ξαφνιασμένη, ταραγμένη. 
---- Εγώ σας αγαπώ, είπε βιαστικά εκείνος…Ναι, σας λατρεύω και σας παρακαλώ μη φύγετε 
πάλι, μήνες τώρα ήθελα να σας το πω. Είμαι απελπισμένα ερωτευμένος μαζί σας γιατί βλέπετε 
έχω και κάποια ηλικία…κι εσείς είστε μια γυναίκα που δύσκολα θα με προσέχατε σαν άντρα… 
 Η κοπέλα έβγαλε στεναγμό ανακούφισης. Τα μάτια της πήραν μια γλυκιά έκφραση και του 
άπλωσε τα χέρια. Εκείνος κατακόκκινος γεμάτος ηδονική ταραχή, τα έκλεισε στις χούφτες του 
και τα φίλησε. Εκείνη ήταν μελαχρινή και στο χρώμα του προσώπου της δεν μπορούσε κάποιος 
να δει την ερυθρότητα που προδίνει συχνά τα αισθήματα μας, καλά ή κακά, αλλά το κορμί της 
ήταν έτοιμο για αγκαλιά, ο άντρας όμως σταμάτησε στο χειροφίλημα. 
   Πιασμένοι χέρι-χέρι, προχώρησαν αργά στον παραλιακό πεζόδρομο που περιβάλει το 
Μέγαρο Μουσικής, βγήκαν σε μια πλακοστρωμένη αλλά αδιαμόρφωτη παραλία όπου δεν 
κυκλοφορούσαν περιπατητές παρά μόνο σμάρια γλάρων, που ομαδικά προσεδαφίζονταν για να 
τσιμπολογήσουν κάποια τροφή κι επίσης ομαδικά, απογειώνονταν στο άκουσμα κάποιου 
έντονου κρότου ή την εμφάνιση ανθρώπων, κάνοντας, με το φτεράκισμα και τους κρωγμούς 
τους ένα  θόρυβο που έμοιαζε με κάποια χαοτική μουσική σύνθεση.  
 Βρέθηκαν μέσα σ’ αυτό το πανδαιμόνιο που προκαλούσαν τα πουλιά και παρασυρμένοι,  
απομακρύνθηκαν ο ένας από την άλλη, κυνηγώντας τα και γελώντας.  Ανάμεσα στους κρωγμούς 
και στο θόρυβο που έκαναν τα φτερά των πουλιών ακούστηκε εκείνος να φωνάζει: 
---- Αλήθεια, πως σε λένε; 
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---- Ισμήνη, εσένα;     
---- Χαράλαμπο, με φωνάζουν Λάμπη. 
 Καθώς οι γλάροι απογειώνονταν γύρω τους με δυνατά φτερακίσματα δεν ακούστηκε ο, τι 
άλλο φώναξαν, μόνο πλησίασαν ο ένας την άλλη, πιάστηκαν πάλι από το χέρι και χάθηκαν 
φτάνοντας κοντά σε μια ξύλινη προβλήτα όπου πάνω της ήταν στημένη μια ψαροταβέρνα… 
 
… Η Ισμήνη κι ο Λάμπης, από την άλλη μέρα, συναντιόνταν κάθε βράδι. Εκείνος μόλις 
σχολνούσε από τη δουλειά του έτρεχε κοντά της. Συναντιόνταν πάντα έξω από το Μέγαρο 
Μουσικής τιμώντας την απαρχή του ειδυλλίου τους αλλά και γιατί ήταν κοντά στο σπίτι της 
κοπέλας.  
 Ήταν το τρίτο απόγευμα που συναντιόνταν. Την είδε να έρχεται, λικνιστή, αγέρωχη προς το 
μέρος του, μ’ ένα κόκκινο πουλόβερ που είχε οβάλ γιακά και άφηνε να φαίνεται ένας πάλλευκος 
μεταξωτός γιακάς που περιέβαλε το μακρύ λαιμό, τονισμένο από τα κορακάτα κυματιστά 
μαλλιά της. Φορούσε μαύρο εφαρμοστό παντελόνι, και ριγμένη στον ώμο, μια μαύρη μικρή 
τσάντα. Κινήθηκε προς το μέρος της κι όταν βρέθηκαν κοντά, έδωσαν τα χέρια κι εκείνη έσκυψε 
και τον φίλησε απαλά στα χείλη προκαλώντας του ένα ρίγος, σ’ όλο του το κορμί, σαν ελαφριά 
ηλεκτρική εκκένωση.  Προχώρησαν προς τον Πύργο πλάι-πλάι κι εκείνη τον ρώτησε: 
---- Αλήθεια τι δουλειά κάνεις;  
---- Είμαι γουναράς.  
---- Γουναράς; Δηλαδή πουλάς γούνες; 
---- Είμαι τεχνίτης, μάλιστα αρχιτεχνίτης στο εργαστήρι του καταστήματος γουναρικών…κι 
ανάφερε το όνομα γνωστής φίρμας της πόλης. 
---- Έτσι ε; Λάμπη μου, μ’ έχεις εντυπωσιάσει! 
---- Μακάρι. Ξέρεις είμαι πραγματικά πολύ καλός στη δουλειά μου. Ο προϊστάμενος μου μ’ 
εκτιμάει ιδιαίτερα και σαν άνθρωπο αλλά προπαντός σαν τεχνίτη. Γνωριστήκαμε στο Παρίσι… 
---- Τι; Ήσουνα στο Παρίσι! 
---- Ναι, δούλευα στο εργαστήρι του Γκερλαίν, κοντά στην πλας Βεαντόμ και μου πρότεινε να 
γυρίσω στην πατρίδα προσφέροντας μου εξαιρετικό μισθό. Την εποχή εκείνη είχα πρόβλημα με 
την υγεία των γονιών μου και μια και η δουλειά ήταν στον τόπο μου, γύρισα. Ήταν και η εποχή 
που η γούνα εδώ είχε μεγάλη ζήτηση. Ο προϊστάμενος μου, με είχε στείλει μάλιστά, σε φίλο του, 
ιδιοκτήτη εργαστηρίου γούνας στην Καστοριά όπου επεξεργάζονταν γούνες απ’ όλον τον κόσμο 
και για όλον τον κόσμο, για να μελετήσω τις μεθόδους συρραφής δερμάτων μικρών ζώων για 
μεγάλα πανωφόρια.  Ήξερα ήδη αρκετά πράγματα σχετικά, αλλά έμαθα περισσότερα κι έτσι 
τώρα είμαι ένας τεχνίτης περιζήτητος.   
 Η Ισμήνη σταμάτησε και αναγκάστηκε να σταματήσει κι εκείνος. Ήταν πραγματικά 
εντυπωσιασμένη. Έπαιξε νευρικά το τσαντάκι στα χέρια και ξεκινώντας πάλι του είπε: 
---- Συνέχισε…continue mon ami-το τελευταίο, του το είπε γαλλικά-αφήνοντας τον άναυδο. 
---- Μιλάς γαλλικά; 
---- Κάτι λίγα, μικρή πήγα στο Λυσέ ντε γκαρσόν αλλά δε συνέχισα μεγάλη… 
---- Εγώ δεν τα έμαθα ποτέ.  Η ζωή στο Παρίσι  για  μένα  δεν ήταν τίποτα  σπουδαίο.  Βρέθηκα  
εκεί σαν εργάτης δεν είμαι μορφωμένος. Με την πρώτη μου σχέση εκεί με γυναίκα παντρεύτηκα 
κιόλας, με μια Γαλλίδα επίσης εργαζόμενη στον ίδιο οίκο μόδας. Με τη γλώσσα δεν τα πήγα 
πολύ καλά, δούλευα πολύ, δεν είχα χρόνο, τις απαραίτητες σχέσεις τις διατηρούσα με 
συμπατριώτες όπου κυριαρχούσε η μητρική γλώσσα. Η γυναίκα μου, δεν έδειξε κανένα 
ενδιαφέρον και περιοριζόταν να συνεννοείται μαζί μου με απλουστευμένες φράσεις, αρκετές για 
τα καθημερινά αλλά λίγες για κάποια πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έτσι ο γάμος δεν κράτησε 
πολύ, παιδιά δεν κάναμε, δεν ξέρω αν έφταιγα εγώ ή εκείνη και ούτε ξέρω αν είμαι ικανός για να 
κάνω παιδιά, δεν μου έτυχε κάποια περίπτωση ώστε να το διαπιστώσω… 
---- Έμεινες πολλά χρόνια στο Παρίσι; 
---- Δέκα…κι έχουν περάσει κιόλας άλλα δέκα από τη μέρα που γύρισα, έχω ξεχάσει σχεδόν τα 
λίγα γαλλικά που γνώριζα, καθώς και το Παρίσι επίσης, άλλωστε δεν το ήξερα και καλά.   
 Η Ισμήνη σταμάτησε πάλι, του έπιασε τα χέρια, τα έσφιξε τρυφερά και του είπε: 
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---- Κι εσύ, σαν κι εμένα, με τους ανθρώπους δεν τα πας καλά,  δεν έχεις φίλους… 
----  Γενικά μέχρι τη μέρα που σε γνώρισα βρισκόμουν, σχεδόν, απομονωμένος κοινωνικά, έτσι 
τώρα που βγαίνω μαζί  σου δε θα λείψω σε κανένα.   
---- Λάμπη, μ’ αρέσεις πολύ…δε μου λες, πόσο χρονώ είσαι; 
---- Σαράντα πέντε.  
---- Αλήθεια; δε σου φαίνεται, δείχνεις νεώτερος. 
---- Εσύ όμως είσαι πολύ νέα, δε φαίνεσαι παραπάνω από είκοσι πέντε. 
---- Κι όμως σε λίγο μπαίνω στα τριάντα… 
 
… Στην επόμενη συνάντηση τους έκαναν πάλι το γύρω του Μεγάρου Μουσικής παίζοντας με 
τους  γλάρους. Ο Λάμπης ήταν ευτυχισμένος γι’ αυτό συμπεριφέρονταν σα νεαρός. 
 Σε μια στιγμή, πες κάποια δύσπνοια που του προκάλεσε το τρέξιμο πίσω από τα πουλιά, πες 
η συστολή του, τον ανάγκασαν να πει: 
---- Δυστυχώς είμαι πολύ μεγάλος για σένα ομορφιά μου, θα έπρεπε να έχεις πλάι σου ένα νεαρό 
για να τρέχετε κυνηγώντας τους γλάρους. 
---- Σε παρακαλώ μην το ξαναπείς αυτό. Εγώ, κουράστηκα πιο πολύ από σένα στο 
κυνηγητό…θα πει πως είμαι γριούλα; Με περνάς μόνο δεκαπέντε χρόνια… 
 
… Ήταν κιόλας μήνας που συναντιόνταν κι όμως ούτε τα χάδια τους ούτε τ’ αγκαλιάσματα-
αυτά ήσαν μάλλον σπάνια-ξεπερνούσαν τα όρια. Έδιναν, σε όσους τους έβλεπαν, περισσότερο 
την εντύπωση φίλων παρά εραστών. Και δεν ήσαν εραστές! Δεν είχαν συναντηθεί καν σε 
κλειστό χώρο, εκείνη δεν είχε πάει στο σπίτι του ούτε εκείνος στο δικό της. Μιλούσαν όμως 
συνέχεια για τα δικά τους κι έτσι η κοπέλα ήξερε, αρκετά  σχετικά με τη ζωή του και με τη 
σειρά της του μιλούσε για τη δική της.  
 Η Ισμήνη δεν εργαζόταν πια, φρόντιζε το πατρικό της, ένα μεγάλο διαμέρισμα. Πριν το 
τραγικό δυστύχημα των γονιών της, δούλευε κοντά στον πατέρα της που ήταν δικηγόρος και 
είχε το γραφείο εκεί στην περιοχή που πρωτοσυναντήθηκαν με το Λάμπη, γι’ αυτό και τα συχνά 
περάσματα της από εκείνο το πεζοδρόμιο της λεωφόρου, πήγαινε για δουλειές του…Είχε 
τελειώσει το λύκειο και δε θέλησε να προχωρήσει στο πανεπιστήμιο. Διαβάσματα, φροντιστήρια 
δεν τις άρεσαν, προτιμούσε να φροντίζει τον εαυτό της γι’ αυτό και ήταν πάντα καλοντυμένη 
και… 
---- Και  όμορφη,  πολύ όμορφη, είσαι ένα  ξεχωριστό πλάσμα, συμπλήρωσε εκείνος. 
---- Ναι ήμουν πάντα όμορφη, ίσως όμως αυτό μου έκανε ζημιά. Πολλοί άντρες με τριγύριζαν 
ώσπου ξελογιάστηκα με κάποιο ομορφονιό και αρραβωνιαστήκαμε…Δυο χρόνια αργότερα 
τελείωσε ο αρραβώνας αλλά και το ενδιαφέρον μου για τους άντρες…  
 Στην απορία του γιατί χώρισαν, του είπε πως είχε μείνει έγκυος αλλά εκείνος, δεν ήθελε να 
παντρευτεί ακόμα και την ανάγκασε να κάνει άμβλωση. Αυτό ήταν το λάθος της, κάτι δεν πήγε 
καλά στην επέμβαση, ένας τραυματισμός στη μήτρα και η δυνατότητα να γίνει μητέρα χάθηκε 
για πάντα. Τον μίσησε και μαζί του όλους τους άντρες. Αυτό είχε συμβεί στα είκοσι πέντε της κι 
από τότε ήταν ανέραστη.  
---- Είναι δυνατόν! Εσύ μια γυναικάρα που όχι μόνο οι άντρες, νέοι και γέροι, αλλά και οι 
γυναίκες γυρίζουν και σε θαυμάζουν στο πέρασμα σου; 
---- Αυτό είναι ίσως η εκδίκηση μου, είπε χαμογελώντας. Πολλές φορές, όταν αντιλαμβάνομαι 
πως κάποιος είναι τρελός μαζί μου τον αποτρελαίνω δίνοντας του ελπίδες… 
---- Όπως εμένα… 
---- Πως; Σε είχα αποτρελάνει ψυχή μου… 
---- Εγώ όμως δεν κινδύνεψα να τρελαθώ δεν είχα ελπίδες για κάτι που μπορούσε να γίνει μαζί 
σου, μου έφτανε να σε βλέπω να περνάς για μερικά λεπτά μπροστά μου. 
 Αυθόρμητα έσκυψε και τον φίλησε στο στόμα. Δεν πρόλαβε να της το ανταποδώσει, δεν 
ήταν ούτε γρήγορος ούτε επιδέξιος. Αυτό ήταν που της άρεσε. 
 Δεν πρόλαβε να της ανταποδώσει το φιλί αλλά είχε όλον τον καιρό να της πει με 
αποφασιστικότητα κάτι που το λογάριαζε μέρες. 



---- Ισμήνη, με παντρεύεσαι; 
 Σταμάτησε  και  τον  κοίταξε,  δάγκωσε  το  όμορφο  κάτω  χείλος  της,  πήρε  το  πρόσωπο  
του  μέσα στις παλάμες της, ακούμπησε το μέτωπό στο δικό του και δάκρυσε. Είχαν βγει στο 
δρόμο, μετά το Μέγαρο Μουσικής, στην αδιαμόρφωτη παραλία, οι λίγοι διαβάτες τους κοίταζαν 
με περιέργεια.  
---- Ψυχή μου, ας μη βιαστούμε. Έτσι βιάστηκες και με τη Γαλλίδα κι ο γάμος απέτυχε, του είπε. 
---- Δίκιο έχεις. Θα με βαρεθείς γρήγορα…Οικονομικά, ίσως να έχεις ζήσει πλούσια αλλά μη 
νομίζεις, κι εγώ μπορώ να σου προσφέρω μια καλή ζωή. Ο τρόπος που ζούσα ως τώρα, με 
βοήθησε να κάνω ένα γερό κομπόδεμα, έχω αγοράσει το διαμερισματάκι που μένω το έχω 
εξαιρετικά εξοπλισμένο και περιποιημένο. Έχω φτιάξει μια καλή «γκαρνταρόμπα» με πολύ 
καλά κοστούμια καθώς κι ένα κοντογούνι από ζιμπελίνα πανάκριβο πανωφόρι, δικό μου 
δημιούργημα. Όταν το φοράω, τις πολύ κρύες μέρες του χειμώνα, εντυπωσιάζει, τέτοια γούνα 
είναι σπάνια και μάλιστα να τη φοράει άντρας ακόμα πιο σπάνιο γεγονός, εκεί στο Παρίσι 
συνηθίζεται να φοράνε γούνες και οι άντρες.… 
 Τα είπε όλα απνευστί και σταμάτησε όταν εκείνη έσκυψε και κόλλησε το πρόσωπο της στο 
δικό του χαμογελώντας ευτυχισμένη. 
---- Όχι καρδούλα μου δε θα σε βαρεθώ, πιστεύω πως θα είσαι ο τελευταίος άντρας της ζωής 
μου. Αυτό το λίγο διάστημα που είμαστε κάθε μέρα μαζί διαπίστωσα πως εμείς οι δυο θα τα 
πάμε καλύτερα από όσο ελπίζουμε. Όσο για τα πλούτη ε, όχι δεν ήμασταν πλούσιοι αλλά είχαμε 
τον τρόπο μας οι γονείς μου, μου έχουν αφήσει μια καλή περιουσία. Τι λες πάμε τώρα στο σπίτι 
μου…Όσο για το γάμο, βλέπουμε… 
… Το διαμέρισμα της Ισμήνης, είχε δυο υπνοδωμάτια μεγάλο σαλόνι με παλιά βαριά επίπλωση, 
η κοπέλα τίποτα δεν είχε αλλάξει  εκεί μέσα, εξακολουθούσε να ζει με τον τρόπο των γονιών 
της. Μόνο τις τελευταίες μέρες είχε αρχίσει να σκέφτεται την πιθανή συμβίωση της με το 
Λάμπη, οπότε θ’ αποφάσιζαν μαζί αν έπρεπε ν’ αλλάξουν κάτι… 
 
… Τα Χριστούγεννα, παρ’ όλη την επιφύλαξη της κοπέλας, τους βρήκαν παντρεμένους κι 
εγκαταστημένους στο πατρικό σπίτι της. Μάλιστα μια θαυμάσια γούνα από ερμίνα, έργο του 
Λάμπη, στόλιζε την ιματιοθήκη της Ισμήνης. Το διαμέρισμα του νοικιάστηκε και η συμβίωση 
ήταν, όχι απλώς καλή αλλά εξαιρετική. Ο Λάμπης όλα τ’ αποθέματα τρυφερότητας χρόνων, που 
είχαν συσσωρευτεί τα πρόσφερε απλόχερα στη νέα κι εκείνη του πρόσφερε μια μεγάλη αγάπη… 
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ΜΝΗΜΕΣ 
 
 
 Με μια «σακ βουαγιάζ» κρεμασμένη στον ώμο, βγήκε από την έξοδο της πολυκατοικίας 
στην οδό Βασ. Ηρακλείου πλάι στο κτίριο του ΟΤΕ, όπου έμενε ο φίλος του ο Θωμάς. 
Συμπλήρωνε, σχεδόν, μιας βδομάδας παραμονή στη Θεσσαλονίκη χασομερώντας εδώ κι εκεί 
και επισκεπτόμενος κάποιους παλιούς φίλους. Είχε τουλάχιστον πέντε χρόνια να έρθει και τώρα 
βρέθηκε  εδώ μέσω…Παρισίων.  Ναι, ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι με τρένο, διαγράφοντας μια 
καμπύλη στον ευρωπαϊκό χώρο: Παρίσι - Βρυξέλες - Άαχεν- Κολωνία-με αυτοκίνητο Αννόβερο 
- Αμβούργο- Νυρεμβέργη - Μόναχο και από εκεί με τρένο - Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη. Ήταν η 
πρώτη φορά που έβγαινε από την Ελλάδα και έτσι μ’ αυτή την ευκαιρία απόχτησε μια γενική 
εικόνα, τουλάχιστον των πόλεων που επισκέφτηκε και της υπαίθρου, αυτή που μπόρεσε να δει 
από τα παράθυρα του τρένου. 
 Βγήκε στην οδό Αριστοτέλους κι από εκεί προχώρησε προς την Εγνατία οδό για να πάρει 
κάποιο λεωφορείο από αυτά που πηγαίνουν στο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Πριν βγει εκεί 
συνάντησε κάποιο πολύ παλιό φίλο, από την πρώτη νιότη τους, που είχε χρόνια να τον δει κι 
αυτός τον παράσυρε να καθίσουν σ’ ένα καφενείο, στο σκεπαστό πεζοδρόμιο με τη 
βυζαντινότροπη αψιδοσειρά που σχεδίασε ο Ερνέστ Χεμπράρντ, μετά την πυρκαγιά του κέντρου 
της πόλης, το 1917, να τον κεράσει ένα αναψυκτικό και «να τα πουν». Κοίταξε το ρολόι του, 
είχε σχεδόν δυο ώρες ως την αναχώρηση του τρένου και δέχτηκε. Κάθισαν κι ο φίλος, 
βγάζοντας το πακέτο με τα τσιγάρα παράγγειλε καφέ, έναν μέτριο βραστό όπως τον έπινε κι 
αυτός κάποτε. Παράγγειλε μια πορτοκαλάδα, έκανε αρκετή ζέστη, ο Ιούνιος βρισκόταν κιόλας 
στις πρώτες μέρες του, ζήτησε μάλιστα από στημένο πορτοκάλι, «οράνζ πρεσέ» το έλεγαν στο 
Παρίσι, αλλά το γκαρσόνι τον πληροφόρησε πως είχαν απλούς χυμούς κι αναγκάστηκε να 
δεχτεί, υπολογίζοντας πως θα έπινε το κρύο νερό που πιθανόν να συνόδευε την υποτιθέμενη 
πορτοκαλάδα. Ο φίλος του πρότεινε τσιγάρο, αλλά αυτός αρνήθηκε. «Δεν καπνίζω πια, δεν πίνω 
αλκοόλ, δεν ξενυχτάω και τρέφομαι με υγιεινές τροφές». Τον κοίταξε σχεδόν κατάπληκτος! 
«Δεν καπνίζεις ε σ ύ ! ! Είναι δυνατόν; Μα πως, τι έγινε;». Του εξήγησε με λίγα λόγια πως, λόγω 
του ότι είχε κάποιο πρόβλημα με το στομάχι  άλλαξε εντελώς τρόπο ζωής.  Πολύ κοντά τους, 
στο πλαϊνό τραπέζι, καθόταν κι έπινε γκαζόζα μια κοπέλα που η ηλικία της θα ήταν από είκοσι 
πέντε ως τριάντα, δύσκολα να μαντέψεις σ’ αυτή την περίοδο της ζωής μιας γυναίκας, εκείνος 
είχε κλείσει τα σαράντα. Τον παραξένεψε είναι η αλήθεια το ότι η κοπέλα έπινε γκαζόζα και 
σκέφτηκε, πως θα ήταν προτιμότερο να είχε παραγγείλει κι εκείνος γκαζόζα, είναι βέβαιο πως 
θα ήταν υγιεινότερη. Ήταν όμορφη, ντυμένη ελαφρά και μέσα στη μόδα. Διάβαζε εφημερίδα-
μια μεγάλης κυκλοφορίας-που διάβαζε κι αυτός ακόμα και στο Παρίσι αλλά στο τραπέζι υπήρχε 
και μια άλλη πρωινή-της Αριστεράς αυτή-που επίσης διάβαζε κι αυτός. Εντυπωσιάστηκε με τη 
σύμπτωση. Ήρθαν τα ποτά, ήπιε μερικές γουλιές από την…πορτοκαλάδα, ευτυχώς ήταν κρύα 
και ξανακοίταξε προς το μέρος της κοπέλας που έδειχνε αφοσιωμένη στο διάβασμα της 
εφημερίδας. Άρχισε μια συζήτηση με το φίλο για τα παλιά και τα σημερινά. Ο φίλος, του είπε 
πως είχε παντρευτεί και είχε δυο παιδιά. Εκείνος του είπε πως δεν παντρεύτηκε, επαγγελματικά 
είχε κάνει με άλλους δυο φίλους, στην Αθήνα, μια επιχείρηση με γραφικές τέχνες αλλά σε πέντε 
χρόνια βαρέθηκε την καθημερινότητα και το εμπόριο κι ύστερα  τα παράτησε κι έφυγε για 
μερικούς μήνες στο Παρίσι όπου είχε την αδερφή του με την οικογένεια της. «Ώστε στο Παρίσι 
ε; Σωστό, ζωγράφος, καλλιτέχνης εσύ έπρεπε να πας. Άξιζε τον κόπο…». «Ναι, άξιζε τον κόπο, 
χρόνια πριν έπρεπε να είχα πάει…». «Εγώ δεν έχω βγει έξω από την Ελλάδα αλλά όταν βλέπω, 
στο σινεμά, δρόμους και πάρκα του Παρισιού συγκινιέμε πόσο μάλλον εσύ…». «Βρίσκω πως το 
Παρίσι είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, αλλά αν δεν ξέρεις κάποια πράγματα για την 
ιστορία του, που ουσιαστικά είναι και η ιστορία της Γαλλίας και σ’ ο, τι αφορά την Τέχνη κι 
ολόκληρου του κόσμου, θα μείνεις στο θέαμα και στις διασκεδάσεις που λίγο πολύ έχουν όλες οι 
μεγαλουπόλεις…».  
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 Λίγο αργότερα ο φίλος, τον αποχαιρέτησε κατηφορίζοντας προς την παραλία κι εκείνος 
έστρεψε το βλέμμα προς την κοπέλα που τον κοίταζε. Έμειναν για λίγο κοιτάζοντας ο ένας τον 
άλλο κι εκείνος άφησε να πλανηθεί ένα δυσδιάκριτο χαμόγελο στα χείλη κι εκείνη ένα φανερό 
και πολύ όμορφο, στα δικά της αλλά έστρεψε το κεφάλι προς το δρόμο διορθώνοντας ένα 
τσουλούφι από τα καστανόξανθα πλούσια μαλλιά της που έπεφτε πάνω από το δεξί της φρύδι. 
Τα είχε χτενισμένα προς τα πίσω και δεμένα μ’ ένα άσπρο μεταξωτό φιόγκο, σε «αλογοουρά».  
 Ένιωσε αμηχανία, άλλοτε, όταν κάπνιζε, σε τέτοιες περιστάσεις άναβε τσιγάρο, τώρα 
έπιασε το ποτήρι και ήπιε μια γουλιά αλλά το αναψυκτικό ήταν ζεστό. Έκανε μια γκριμάτσα 
δυσαρέσκειας. Γύρισε πάλι προς την κοπέλα και βλέποντας τη πρωινή εφημερίδα πάνω στο 
τραπέζι, εκείνη ήταν ακόμα απασχολημένη με τις μέσα σελίδες της εφημερίδας που διάβαζε, 
χαμογέλασε και της είπε: «Δεσποινίς, μου τη δανείζεται για λίγο…» κι έδειξε την εφημερίδα στο 
τραπέζι. Πρόθυμα του την παραχώρησε κι αφοσιώθηκαν και οι δυο για ένα τέταρτο περίπου της 
ώρα στο διάβασμα… 
 Όταν σήκωσε το κεφάλι από την εφημερίδα, η κοπέλα είχε αφήσει τη δική της στο τραπέζι 
και κάτι έψαχνε στην τσάντα της. Την παρατηρούσε, εκείνη σήκωσε το κεφάλι τον κοίταξε, 
χαμογέλασε και σταμάτησε το ψάξιμο. Ένοιωθαν και οι δυο κάποια αμηχανία. Μίλησε εκείνη 
πρώτη. «Άκουσα πως μόλις γυρίσατε από το Παρίσι…». «Ναι, εδώ και μια βδομάδα και φεύγω 
για την Αθήνα…», κοίταξε το ρολόι στο χέρι του και συνέχισε, «περιμένω να περάσει η ώρα για 
να πάρω το τρένο». «Κι εγώ γυρίζω στην Αθήνα με αυτοκίνητο, έχω δικό μου. Θα μπορούσα να 
σας πάρω μαζί, αλλά θα έχετε κόψει εισιτήριο…». «Α, αυτό μη σας απασχολεί, αν με θέλετε θα 
έρθω μαζί σας, εξάλλου δεν έχω κόψει εισιτήριο». «Τότε μπορούμε να πηγαίνουμε», είπε εκείνη 
και σηκώθηκε. Έβγαλε ένα χαρτονόμισμα από την τσάντα, κάλεσε το γκαρσόνι και πλήρωσε. Το 
δικό του ποτό το είχε πληρώσει ο φίλος, ζαλικώθηκε τη σακ-βουαγιάζ, πήρε μαζί του τις 
εφημερίδες κι ακολούθησε την κοπέλα. Κατηφόρισαν για πενήντα μέτρα την Αριστοτέλους κι 
εκείνη σταμάτησε πλάι σ’ ένα αρκετά μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητο. Ξεκλείδωσε, εκείνος 
έβαλε στα πίσω καθίσματα τη σακ βουαγιάζ και κάθισε στη θέση του συνοδηγού. Εκείνη έβαλε 
το κλειδί στο διακόπτη και πριν βάλει μπρος γύρισε προς το μέρος του τείνοντας του το χέρι. 
«Θαρρώ πως πρέπει να συστηθούμε», είπε χαμογελώντας. «Ναι, βέβαια κάπως πρέπει να 
φωναζόμαστε…», είπε εκείνος και της έδωσε το χέρι. «Με λένε Θέμη». «Εμένα Ρίτα, από το 
Μαργαρίτα». Γύρισε το κλειδί και η μηχανή πήρε μπρος αμέσως και το αμάξι, μια και δεν 
υπήρχε άλλο μπροστά κύλισε απαλά βγαίνοντας στην οδό Ερμού όπου έστριψε δεξιά και σε λίγη 
ώρα έβγαιναν στην Εθνική οδό. «Μάλλον δεν είστε Θεσσαλονικιά αλλά γνωρίζεται καλά την 
πόλη». «Όχι δεν είμαι Θεσσαλονικιά αλλά σπούδασα εδώ». Καθώς κυλούσε το αμάξι, η κοπέλα 
έδειχνε επιδέξια οδηγός, απόφυγε μια σχετικά μεγάλη λακκούβα πάνω στην Εθνική οδό, με 
αφορμή αυτό το γεγονός άρχισαν μια συζήτηση για την κατάσταση των δρόμων της χώρας. 
Έκαναν συγκρίσεις με τους δρόμους της Ευρώπης-είχε κι εκείνη ταξιδέψει αρκετά έξω-και 
πρότειναν διάφορες λύσεις που είναι, τουλάχιστον στη χώρα μας, εφικτές μόνο στις συζητήσεις.  
  Σταμάτησαν στα μισά του δρόμου, για την Αθήνα κι έφαγαν σ’ ένα εστιατόρια στο 
πέρασμα των Τεμπών, η κοπέλα έβγαλε να πληρώσει, πρότεινε και την έπεισε πως ήταν δίκαιο 
να πληρώσει εκείνος που εκτός του ότι γλύτωσε το εισιτήριο του τρένου ήταν και μια αμοιβή 
που ανέχτηκε τόσες ώρες τη φλυαρία του. «Κατ’ αρχάς δεν ήταν φλυαρία. Ήταν χαρά μου να 
σας ακούω να μιλάτε για το Παρίσι, για Τέχνη. Αγαπώ την Τέχνη έχω επισκεφτεί διάφορα 
μουσεία ακόμα και στην Αμερική…». «Έχετε ταξιδέψει στην Αμερική; Εγώ δεν τα κατάφερα 
ακόμα». «Όταν τελείωσα τη νομική στη Θεσσαλονίκη πήγα και στο πανεπιστήμιο Κολούμπια 
στη Νέα Υόρκη δεν τελείωσα όμως, έμεινα ένα χρόνο και παράτησα τις σπουδές, μη με 
ρωτήσετε γιατί. Παρ’ όλο που πέρασαν άλλα δυο χρόνια από τότε, δεν ξέρω…και ούτε ξέρω 
ακόμα με τι θ’ ασχοληθώ γιατί κάτι πρέπει να κάνω, όχι για να ζήσω, αυτό το έχει κάνει ο 
πατέρας μου, το πιο πιθανό είναι να δουλέψω στις επιχειρήσεις του, γενικό εμπόριο τέτοια». 
Γύρισε την κοίταξε και καθώς την άκουγε άρχισε να μελετά την κατατομή της που φωτιζόταν 
από το φως του ήλιου που κατέβαινε προς τη δύση. Για άλλη μια φορά διαπίστωνε πως ήταν 
όμορφη αλλά με τη συζήτηση είδε πως είχε να κάνει και με μια ενδιαφέρουσα γυναίκα. Έβγαλε 
από την τσέπη ένα κουτάκι με τσίκλες και της πρόσφερε μια. «Δηλαδή όλες αυτές οι σπουδές 
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πήγαν στράφι; Ξοδέψατε τόσα χρόνια, δεν αισθάνεστε την ανάγκη να αξιοποιήσετε την 
επιστήμη σας;». «Μα, υποθέτω πως στις δουλειές του πατέρα μου θα βοηθάνε οι γνώσεις μου 
αλλά δε θέλω να είμαι ειδικός σε κάτι, πάντα απεχθανόμουν τις ευθύνες». «Εμένα θα μου 
άρεσαν οι σπουδές, δυστυχώς δεν είχα τέτοια δυνατότητα, δυο τάξεις στο γυμνάσιο πήγα…». 
«Απ’ ότι άκουσα είστε ζωγράφος, πως σπουδάσατε στη Σχολή Καλών Τεχνών χωρίς να 
τελειώσετε το γυμνάσιο;». «Δεν σπούδασα στη Σχολή, είμαι αυτοδίδακτος. Έχοντας μια φυσική 
κλίση στο σχέδιο, από τα δέκα εννέα μου χρόνια δούλεψα κοντά σ’ έναν αγιογράφο. Δεν ήμουν 
θρησκευόμενος-ούτε είμαι-δε μ’ ενδιέφερε η αγιογραφία αλλά για μένα το εργαστήρι εκείνο 
υπήρξε χρήσιμο. Είχα τη δυνατότητα να χρησιμοποιώ χρώματα κι έμαθα κάποιες τεχνικές πάνω 
σ’ αυτά. Στο σχέδιο, ο αγιογράφος δεν ήταν καλός, για την ακρίβεια δε σχεδίαζε καθόλου 
μετάφερε, γραμμικά, πάνω σε χαρτί, διάφορες τυπωμένες εικόνες μ’ έναν απλό παντογράφο από 
αυτούς που χρησιμοποιούσαν οι καλόγεροι αγιογράφοι-είχε μάθει την τέχνη από κάποιο θείο 
του καλόγερο- και μετά, τα σχεδίαζε με καρμπόν στην επιφάνεια που ήθελε να ζωγραφίσει. Εγώ 
το κατάργησα αυτό γιατί σχεδίαζα κατευθείαν κι αυτό βόλεψε και τον αγιογράφο που δεν 
κουραζόταν πια να χρησιμοποιεί τον παντογράφο και να κρατάει ένα τεράστιο αρχείο από 
σχέδια-σπόλβερα τα έλεγαν-σε διάφορα μεγέθη»… 
 Ώσπου να φτάσουν στην πρωτεύουσα είχαν και οι δυο, σχεδόν, ένα πλήρες βιογραφικό 
τους. Έφτασαν εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, ο Θέμης έμενε στο ισόγειο μιας μονοκατοικίας στην 
Αμφιθέα με ένα μικρό κήπο μπροστά κι εκεί τον άφησε η Μαργαρίτα και κατευθύνθηκε προς τη 
Γλυφάδα στο σπίτι του πατέρα της, μια παραθαλάσσια βίλα... 
  
… Το πρωί ο Θέμης, ξύπνησε από μια αρωματισμένη πνοή στα ρουθούνια του. Αν και δεν θα 
έπρεπε-δεν ήταν η πρώτη φορά-ξαφνιάστηκε καθώς είδε το όμορφο πρόσωπο της Λιλής να του 
χαμογελά και την άλλη στιγμή δέχτηκε στο στόμα τα ζουμερά χείλη της να του κόβουν την 
ανάσα. Της είχε τηλεφωνήσει, λίγο πριν συναντήσει εκείνο το φίλο στη Θεσσαλονίκη, πως θα 
έφτανε αργά στην Αθήνα κι εκείνη, την άλλη μέρα, μια ώρα πριν την ώρα του σχολείου της, είχε 
μπει στο σπίτι-είχε δικό της κλειδί-και τώρα του πρόσφερε τα φιλιά της. Ήταν ολόγυμνος, πάντα 
κοιμόταν γυμνός, η κοπέλα είχε φροντίσει πριν τον ξυπνήσει να ξεντυθεί κι εκείνη κι έτσι 
κυλίστηκαν στα σεντόνια απολαμβάνοντας έναν έρωτα που είχε διακοπή για μερικούς μήνες. 
Χορτάτοι πια έμειναν για λίγο ανάσκελα πλάι-πλάι. Ο Θέμης ένιωσε μια ψύχρα και τράβηξε το 
σεντόνι πάνω τους… «Τι συμβαίνει, δεν έχεις σχολείο σήμερα;», τη ρώτησε. «Και βέβαια έχω. 
Αλλά για αυτό που είχαμε πριν λίγο άξιζε μια κοπάνα». «Δηλαδή δε θα πας σχολείο;». «Θα 
πάω», είπε εκείνη και κατέβηκε από το κρεβάτι. Και καθώς πήγαινε για το λουτρό, «στη δεύτερη 
ώρα θα είμαι εκεί». Εκείνος έμεινε ξαπλωμένος και διάφορες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό 
του σχετικά μ’ αυτό το όμορφο πλάσμα που ήταν μόνο δεκαπέντε χρόνων αλλά στο σώμα 
καταπληκτική γυναίκα. Ήταν χρόνος που είχε αρχίσει αυτή η ιστορία  με τη μικρή κάποιος 
φίλος-ο μόνος που γνώριζε αυτή τη σχέση-τον μεμφόταν που είχε ξελογιάσει το κοριτσάκι, στην 
πραγματικότητα αυτό ήταν που τον είχε ξελογιάσει. Ήταν μετά τα γεγονότα στην Κύπρο και την 
επιστράτευση που λίγο αργότερα κατάληξαν στην πτώση της δικτατορίας. Η Λιλή έμενε μερικά 
τετράγωνα πιο κάτω, περνούσε κάθε πρωί πηγαίνοντας για το σχολείο της μπροστά από το σπίτι 
του. Είχε προσέξει αυτή την όμορφη, αναπτυγμένη στο σώμα, μαθήτρια και του άρεσε πολύ και 
σκέφτηκε κρίμα που ήταν τόσο μικρή αλλά εκείνη δεν είχε την ίδια γνώμη και του έστελνε 
ερωτικά μηνύματα με μάτια και χαμόγελα. Όλα έδειχναν πως την είχε εντυπωσιάσει και μια 
μέρα καθώς επέστρεφε από το σχολείο στάθηκε στην αυλόθυρα, τον καλημέρισε-εκείνος 
βρισκόταν εκείνη την ώρα στον εξώστη του σπιτιού-και είπε: «Καλέ τι όμορφος που είναι αυτός 
ο ιβίσκος-κι έδειξε το δεντράκι που άνθιζε στον κήπο-θα μου δώσετε ένα λουλούδι;». Πρόθυμος 
πλησίασε το δεντράκι έκοψε δυο λουλούδια κόκκινα αστραφτερά, κατέβηκε ως την αυλόθυρα 
και της τα πρόσφερε. Εκείνη τον ευχαρίστησε συγκινημένη, το πρόσωπο της είχε γίνει κόκκινο 
από συστολή «είναι και παρθένα», σκέφτηκε εκείνος. Τη ρώτησε διάφορα κοινότοπα πράγματα 
για το σχολείο, εκείνη απάντησε με γοητευτικά συνεσταλμένες κινήσεις και η συνομιλία 
κράτησε για πάνω από ένα τέταρτο της ώρας κι ίσως κρατούσε περισσότερο αν δεν εμφανιζόταν 
μια συμμαθήτρια της μικρής και την παράσερνε προς το σπίτι της. Είχε προλάβει όμως να μάθει 
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το όνομα της κι εκείνη το δικό του και να του ζητήσει τον αριθμό του τηλεφώνου που τον είχε 
γράψει στο μέσα μέρος της παλάμης της…  
 Το ίδιο βράδι του τηλεφώνησε. «Είναι περίεργο που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο σπίτι», 
του είπε. «Γιατί το λες-της μίλησε στον ενικό-που έπρεπε να είμαι;». «Ε, με κάποια ωραία 
κοπέλα, μη μου πείτε πως δεν έχετε;». Χαμογέλασε και ξάπλωσε στον καναπέ με πρόθεση να 
διασκεδάσει με τη μικρή, όλα έδειχναν πως την είχε εντυπωσιάσει. «Να σου πω-συνέχισε στον 
ενικό-μέχρι σήμερα που με χαιρέτησες και κουβεντιάσαμε είχα αποφασίσει, λόγω κάποιας 
απογοήτευσης, να μην ασχοληθώ μ’ αυτό που εμείς οι άντρες λέμε ωραίο φύλο. Με σένα 
διαπίστωσα πως το φύλο αυτό έχει ακόμα ενδιαφέροντα άτομα», κι έτσι συνέχισε να της μιλά 
όλο και με περισσότερες περίπλοκες και ποιητικές εκφράσεις για τον έρωτα που μπορεί η μικρή 
να μην κατανοούσε εντελώς αλλά ήταν βέβαιο πως την γοήτευαν. «Κι εσύ πως τα περνάς είσαι 
μόνη στο σπίτι, διαβάζεις;». «Δυστυχώς πρέπει να διαβάσω αλλά μια και οι γονείς μου θα 
λείψουν για καμιά ώρα βρήκα την ευκαιρία και σας τηλεφώνησα…δε σας ενοχλώ ε;». «Όχι 
βέβαια από τη στιγμή που ζήτησες το τηλέφωνο μου, έπρεπε να το περιμένω και το περίμενα με 
μεγάλη ανυπομονησία…και σε παρακαλώ σταμάτα τον πληθυντικό, αν και δεν είμαστε ακόμα 
φίλοι ελπίζω πως θα γίνουμε». «Ελπίζω, και όχι μόνο…». «Τι θέλεις να πεις;»…έτσι για αρκετή 
ώρα συνεχίστηκε μια συγκρατημένη ερωτοτροπία και κάποια στιγμή της ζήτησε τον αριθμό του 
τηλεφώνου της. «Δε χρειάζεται θα σου τηλεφωνώ εγώ, μπορεί να το σηκώσει η μαμά…». «Και 
λοιπόν, θα πω πως έκανα λάθος»…   
  
… Έτσι είχε αρχίσει η ιστορία με τη Λιλή και συνεχιζόταν. Βέβαια έξη μήνες τώρα έλειπε στο 
Παρίσι απ’ όπου της τηλεφωνούσε συχνά όπως έκανε κι εκείνη φορτώνοντας το λογαριασμό του 
τηλεφώνου στο σπίτι της σε σημείο που η μητέρα της έβαλε λουκέτο στη συσκευή, για την 
ακρίβεια έβαλε συσκευή που έπαιρνε νόμισμα για να λειτουργήσει, διακόπτοντας έτσι πρακτικά 
τη δραστηριότητα της κοπέλας… 
 Μπήκε ολόγυμνη στο υπνοδωμάτιο σκουπίζοντας το κορμί με μια πετσέτα έσκυψε τον 
φίλησε μ’ ένα ρουφηχτό φιλί και είπε: «Λοιπόν αγάπη μου, σ’ ευχαριστώ για το…». «Ακόμα δεν 
μπορείς να το πεις ε; δέχεσαι όμως να σε λέω πουτανίτσα». «Ε, αυτό είναι παιχνίδι…αλήθεια 
μου έφερες δώρο;». «Και βέβαια σου έφερα…». «Άστο τώρα, θα έρθω το απόγευμα κοίτα να 
είσαι εδώ ε;», είπε, φόρεσε το κυλοτάκι της ύστερα έβαλε τα υπέροχα βυζιά της στο 
στηθόδεσμο, τον κούμπωσε φόρεσε τη γαλάζια μαθητική ποδιά άρπαξε τα βιβλία της, δεμένα σ’ 
ένα δερμάτινο λουρί κι έφυγε… 
 Ο Θέμης, λίγο αργότερα έφυγε για το εργοστάσιο όπου πριν ένα χρόνο ήταν συνεταίρος. 
Πήγαινε και παρακολουθούσε κάποιες δουλειές όπου χρειαζόταν η παρουσία του. Γύρισε στο 
σπίτι γύρω στις τρεις και έπεσε για ύπνο, ήταν μια συνήθεια που την κρατούσε χρόνια. Μισή 
ώρα αργότερα μπήκε στο σπίτι η Λιλή, τον είδε να κοιμάται κι άρχισε να ξεντύνεται. Τώρα δε 
φορούσε όμως μαθητική ποδιά αλλά ένα υπέροχο κόκκινο μεταξωτό κι εφαρμοστό φόρεμα. Το 
έβγαλε με προσοχή και το τοποθέτησε σε μια καρέκλα, στάθηκε μπροστά του και ξεκούμπωσε 
το στηθόδεσμο, δαντελένιο κόκκινο όπως και το κυλοτάκι και πριν το βγάλει έσκυψε πάνω του, 
τον ξεσκέπασε και χούφτωσε το πέος του. Εκείνος ξύπνησε και το πρώτο που είδε ήταν η 
ερεθισμένη ρώγα της καθώς έτριβε το βυζί της στο πρόσωπο του. Την τράβηξε στο κρεβάτι, ο 
στηθόδεσμος έφυγε με τη βοήθεια της παλάμης του, την έριξε ανάσκελα και της έβγαλε το 
κυλοτάκι βίαια και μπήκε ανάμεσα στους μηρούς της… 
 Μια ώρα αργότερα, γυμνοί-κυκλοφορούσαν έτσι μέσα στο σπίτι-η Λιλή έβαζε δυο 
σταγόνες άρωμα Σιαννέλ No 5, ένα από τα δώρα που της έφερε ο Θέμης από το Παρίσι, πίσω 
από τα ριζάφτια της, όπως είχε δει να κάνουν στις διαφημίσεις και δοκίμασε ένα θαυμάσιο 
μεταξωτό νυχτικό. «Αυτό βέβαια θα το φοράω εδώ, γιατί στο σπίτι, άντε να δικαιολογήσω στη 
μάνα μου που το βρήκα…». «Δεν έχεις παρά να της ζητήσεις χρήματα για ν’ αγοράσεις ένα 
τέτοιο που είδες σε μια βιτρίνα και πας στο σπίτι αυτό και σου μένουν και τα χρήματα για 
χαρτζιλίκι…». «Αμ εγώ δεν έχω μόνο ένα καυλιάρη γκόμενο αλλά κι ένα σοφό άντρα», είπε και 
τον γέμισε φιλιά. Με την ίδια δικαιολογία αποφασίστηκε να πάρει στο σπίτι της και τα άλλα 
μικροδώρα που της είχε φέρει, μεταξωτά μπλουζάκια, μια δερμάτινη ζώνη με τη φίρμα, στον 
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τοκά, του Υβ Σαιν Λωράν και άλλα. Τελικά κατάληξαν πάλι στο κρεβάτι και ύστερα από ένα 
θυελλώδη έρωτα ηρέμησαν συνεχίζοντας σ’ ένα κλίμα τρυφερότητας. «Στο Παρίσι, κάθε φορά 
που περπατούσα-και περπατούσα με τις ώρες-ή έβγαινα από κάποιο μουσείο ή άλλο αξιοθέατο, 
καθόμουν σε κάποιο καφενείο και σου έγραφα γράμματα ανεπίδοτα μια και δεν μπορούσα να 
σου τα στείλω…». «Αλήθεια; Τα έχεις, μου τα έφερες; Αχ δώσμου τα». «Να σου τα δώσω 
αποκλείεται, μπορώ όμως να σου τα διαβάσω, θέλουν ειδική ανάγνωση, είναι γράμματα με 
άσκηση κάποιου ύφους…». «Τι ύφος και ξύφος μου λες, δικά μου είναι σε μένα δεν τα 
έγραψες;». «Ναι αλλά δεν τα έλαβες, άρα δεν είναι δικά σου, εσύ είσαι μόνο η αφορμή που 
γράφτηκαν εξάλλου ισχύει, το ότι δεν πρέπει να πέσουν στα χέρια της μαμάκας σου, αυτό είναι 
πολύ επικίνδυνο, περισσότερο για μένα φυσικά». «Καλά, θα μου τα διαβάσεις τώρα όμως, δεν 
κρατιέμαι με τίποτα, θέλω να μάθω πως με σκεπτόσουν», είπε και γύρισε ανάσκελα. Εκείνος 
ανασηκώθηκε στον αγκώνα έσκυψε πάνω της και φίλησε τις ρώγες της. Ύστερα έφυγε για το 
σαλόνι όπου είχε το γραφείο του. Γυρνώντας, μ’ ένα «ντοσιέ», πέρασε από το λουτρό ν’ 
αδειάσει την κύστη του, με την συνεχή έξοδο του σπέρματος είχε ανασταλεί η διαδικασία της 
ούρησης κι ένιωσε μια σύντομη ηδονή όμοια μ’ εκσπερμάτωση. Στο υπνοδωμάτιο μπήκε κάτω 
από το σεντόνι ακούμπησε το «ντοσιέ» στο στήθος, τον άνοιξε κι έβγαλε κάποια χειρόγραφα. 
Εκείνη έβαλε τα χέρια πίσω στον αυχένα και περίμενε. Τα βυζιά της στητά, πήραν κατεύθυνση 
προς τα πάνω με τις ρώγες λες κι ήσαν έτοιμες να πυροβολήσουν την οροφή. Ο Θέμης τα 
κοίταξε, άπλωσε το χέρι και τα σκέπασε με το σεντόνι για να μην αποσπούν την προσοχή του 
από το διάβασμα. «Έλα αρχίνα», είπε ανυπόμονα η κοπέλα. «Περίμενε, τα έχω σε κάποια σειρά 
όπως τα έγραψα». Φόρεσε τα γυαλιά του-η πρεσβυωπία είχε κάνει την εμφάνιση της, δύσκολα 
διάκρινε τα μικρά γράμματα-έπιασε με τα δυο χέρια το πρώτο γράμμα που αναφερόταν στο 
πρώτο ταξίδι του έξω από τη χώρα διασχίζοντας την Ιταλία με αυτοκίνητο. Ένας φίλος, που 
έμενε στο Παρίσι κι επέστρεφε με το αυτοκίνητο εκεί, τον πήρε για συντροφιά μια και γύριζε 
μόνος. Ξερόβηξε για να στρώσει η φωνή κι άρχισε την ανάγνωση:  
 
 « Και να, εκεί «στ’ ανοιχτά του πέλαγους» σε είδα όρθια στην πλώρη του καραβιού που 
έσχιζε τα ήσυχα νερά της Αδριατικής. Ο άνεμος που προκαλούσε η ταχύτητα του πλοίου, ανέμιζε τα 
πλούσια μαλλιά σου. Το κορμί σου σφιχτοδεμένο διαγραφόταν κόντρα στον ήλιο του απογεύματος, 
σχεδόν γυμνό και το περίγραμμά του, μπερδευόταν με το ασημόχρυσο στραφτάλισμα των νερών 
που αντανακλούσαν το φως...Αργότερα στην ήσυχη νύχτα του Σεπτέμβρη, στο δρόμο για το Μπάρι, 
είδα τη μορφή σου να καθρεφτίζεται στο σκοτεινό τζάμι του αυτοκινήτου με γεμάτη λάμψη το 
σκούρο των ματιών σου και το κάτω χείλος σου προτεταμένο χαρακτηριστικά, έτσι που μ’ έριχνε 
σε αβύσσους ηδονής... 
...  Ευθεία «αουτοστράντα» σα γραμμή του ορίζοντα, φώτα που ανασταίνουν μια λωρίδα μέρας 
μέσ’ το σκοτάδι κι εγώ ν’ ακουμπάω το αφτί μου τεράστιο, πάνω στο τύμπανο της μνήμης και ν’ 
ακούω. Ν’ ακούω την ανάσα σου, τον ήχο των χεριών σου καθώς σμίγουν ν’ αγκαλιάσουν το 
λαιμό μου, τους χτύπους της καρδιάς σου και τον ήχο των φιλιών σου... 
 ...Ιταλική γη! Έλληνες, Ετρούσκοι, Ρωμαίοι, ίσαμε την Αναγέννηση, απ’ τον Βιργίλιο ίσαμε 
τον Ντάντε. Όμορφη ιταλική γη, πρωτοξαδέρφη της δικής μας, σπαρμένη, το ίδιο με μάρμαρα και 
αίμα. Πανύψηλες καμινάδες στη βόρεια Ιταλία, σμίγουν με δαντελένιους πύργους... 
...   Ανάμεσα  Αόστα  και  Μον  Μπλαν,  το  πρωτόγνωρο,  για μένα  τοπίο, παραμέρισε την ιστορία 
και κάρφωσε το σήμερα στα τοιχώματα της τεράστιας γαλαρίας που τρυπάει πέρα για πέρα το 
βουνό που η άλλη πλευρά του συνεχίζεται με βουναλάκια, λόφους κοιλάδες και πεδιάδες που 
σβήνουν στον Ατλαντικό...  
... Πορεύομαι σε χώρα φορτωμένη ιστορία, Τέχνη και μύθους. Μέρες του Σεπτέμβρη γεμάτες 
προσδοκία, ώριμες σε χρώματα και χυμούς κυλούν γλιστρώντας πάνω στην υγρή άσφαλτο. Το 
Παρίσι!!...»... 
 «Αχ, Παναγία μου τι όμορφα που γράφεις αγάπη μου… και διαβάζεις υπέροχα! Εγώ ούτε 
μια έκθεση της προκοπής δεν μπορώ να γράψω, όλο κάτω από τη βάση παίρνω…». «Θα μ’ 
αφήσεις να διαβάσω; Τώρα είναι που μπαίνω στο Παρίσι…». 
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 «Αργοσαλεύει το φίδι του Σηκουάνα ζωσμένο τις γέφυρες του. Στη μικρή αυλή της εκκλησίας 
του Σαιν Ζερμαίν ντε Πραι στημένο ένα μπρούντζινο κεφάλι του Γκυγιώμ Απολλιναίρ καμωμένο  
από τον Πικασσό. Πιο πέρα καθισμένος στο βάθρο του, μπρούντζινος κι αυτός, ο Ντιντερό 
ατενίζει, ήρεμα, το πήγαινε-έλα των αστών. Κι εγώ συνεχίζω την περιπλάνηση μου με τη σκέψη 
γεμάτη από σένα. Σε βλέπω ανάμεσα στις κολόνες της Λα Μαντλέν, το χαμόγελο σου να πλανιέται 
στους πυλώνες της Νοτρ-Νταμ κι ακούω τη φωνή σου στις καμπάνες της. Διαβάζω το όνομα σου 
στα ιερογλυφικά του οβελίσκου του Λουξόρ στην πλαζ ντε λα Κονκόρντ και είσαι μαζί μου όταν 
εκστατικός παρατηρώ τις πληθωρικές μπρούντζινες γυναίκες του Μαγιόλ, σκορπισμένες στον κήπο 
του Λούβρου. Στο Λούβρο σε είδα να φοράς τα φτερά της Νίκης της Σαμοθράκης, το κορμί της 
Μηλιώτισσας Αφροδίτης και το χαμόγελο της Τζιοκόντας. Σε είδα ακόμα στην Σανς Ελυζέ 
ανάμεσα στους διαδηλωτές να διαμαρτύρεσαι ενάντια στο Φράνκο για τη δολοφονία των Ισπανών 
αγωνιστών... Σ’ έχασα στη ρυ Μποναπάρτ και στο λαβύρινθο των στενών γύρω από την Μποζάρ, 
χαζεύοντας τις γκαλερί και τα μαγαζιά με τις γκραβούρες.  Σε ξαναβρήκα μπροστά στο άγαλμα του 
Δαντών να φοράς το σκούφο της Δημοκρατίας... 
 «Αγάπη μου, λατρεία μου…». Έγειρε προς το μέρος του και τον γέμισε φιλιά. «Σ’ όλα αυτά 
τα υπέροχα πράγματα έβλεπες και μένα ψυχή μου…». «Λιλή μωρό μου, σκέπασε τα βυζιά σου 
για να διαβάσω με ησυχία άμα πέφτεις πάνω μου πώς να το κάνω;». Εκείνη τραβήχτηκε 
ακουμπώντας το κεφάλι της στην παλάμη στο λυγισμένο βραχίονα σουφρώνοντας 
παραπονιάρικα τα χείλη. «Λοιπόν συνεχίζω»:       
 
 «...Κραδαίνω σφυρί και...καλέμι! Τι συμβαίνει, επανάσταση; Όχι μόλις βγήκα από το μουσείο 
ΡΟΝΤΕN. Τι γίγαντας!...Η λιγνή φιγούρα του «Βαπτιστή», «ο άνθρωπος που βαδίζει», μια ομάδα 
τουρίστες, που ο ξεναγός τους προσπαθεί να τους εξηγήσει κι εγώ προσπαθώ να σε 
συναρμολογήσω, καθώς είσαι σκορπισμένη μέσα στις αίθουσες. Ανακαλύπτω το χυτό μπράτσο σου 
γύρω στο λαιμό του νέου στη σύνθεση «Φιλί», το πρόσωπο σου στο σκυφτό κεφάλι της «Εύας» και 
το κορμί σου στις «Σειρήνες». Δυο εκατοντάδες, περίπου, αριστουργήματα μικρά και μεγάλα σ’ 
έχουν αφομοιώσει... Σ’ έχασα καθώς κοίταζα, εκστατικός, τον «Διανοούμενο» στημένο σ’ ένα 
ψηλό βάθρο στην αυλή του μουσείου, την «Πύλη της Κόλασης» και τους «Αστούς του Καλαί». Η 
βροχή ψιλοκοσκινίζεται στα γυμνά κλαριά και το νερό κυλάει πάνω στα μπρούντζινα μέλη των 
αγαλμάτων που είναι  σκορπισμένα στον κήπο. 
 Η ρυ ντε Βαρέν, έξω από το μουσείο, καθρεφτίζει το μολυβένιο ουρανό, η βροχή έχει 
δυναμώσει και το κρύο διαπεραστικό. Περπατώ βιαστικά με το γιακά ανασηκωμένο...Πλάι στη 
ΡΟΤΟΝΤΑ, πάνω στην μπουλβάρ Ρασπάιγ πρέπει να δω τον ΜΠΑΛΖΑΚ. Έξω από την ΚΛΟΖΕΡΙ 
ΝΤΕ ΛΙΛΑ με περιμένει ο στρατάρχης ΝΕΥ... Ο ΡΙΟΥΝΤ  και   ΡΟΝΤΕΝ περπατούν πλάι μου...  
 ...Στη  βάση  του αγάλματος του  ΜΠΑΛΖΑΚ  είναι χαραγμένη η φράση: «A BALZAC A 
RODIN»... Ο  ΝΕΥ καρφώνει  με  το σπαθί  του το  βροχερό ουρανό...Σε ξαναβρήκα  σ’ ένα  
παγκάκι  στον  κήπο  του  Λουξεμβούργου. Ήσουν τόσα χιλιόμετρα μακριά κι εγώ ήμουν τόσο 
μόνος...»…                                   
 Η Λιλή έβαλε τα κλάματα, σκούπιζε με το σεντόνι τα δάκρυα. Εκείνος σταμάτησε την 
ανάγνωση, την αγκάλιασε συγκινημένος από την αντίδραση της. «Κουκλίτσα μου, συγκρατήσου 
άσε να τελειώσω», τη φίλησε και συνέχισε: 
 
       «...Στημένος πάνω στη συμβολή των αβενιού Βικτόρ Ουγκώ και Ανρί Μαρταίν ο Ουγκώ, 
πλασμένος στον μπρούντζο από τον Ροντέν, στήνει αφτί στις μούσες του κι απλώνει οργισμένο χέρι 
στους δυνάστες. Περπατώ κάπου τρία χιλιόμετρα για ν’ απολαύσω τούτο το αριστούργημα... 
 ...Ανηφορίζω ολόκληρη την αβενιού Βικτόρ Ουγκώ μέχρι την Αρκ ντε Τριόμφ. Παρατηρώ 
πανοραμικά τ’ ανάγλυφα της Αψίδας και σταματάω ξανά στη Μασσαλιώτισσα του ΡΙΟΥΝΤ. Τι 
γλύπτης! Στον τάφο της οικογένειας Καβενιάκ, στο νεκροταφείο της Μονμάρτρης, είδα έναν 
ξαπλωμένο μπρούντζινο στρατάρχη καμωμένο από τα χέρια του ΡΙΟΥΝΤ. Τι έργο!!...  
 ...Σπαρταράει η μέρα στο βάθος της ρυ Λαφαγιέτ πίσω από την Όπερα, χρυσίζοντας με το 
χλωμό φως της την άσφαλτο. Είναι το τέρμα μιας από τις σπάνιες ηλιόλουστες μέρες που 
ζεσταίνουν τις καρδιές χιλιάδων ξεριζωμένων υπάρξεων αυτής της σύγχρονης φυλετικής και 
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γλωσσικής Βαβέλ. Εγώ τρέχω να προλάβω εφημερίδα κι ο καστανάς στη γωνιά, Ρωμιός κι αυτός, 
ανακατώνει με τη μασιά τα κάστανα...Η Μισέλ, απέναντι, μου χαμογελά. Ψηλή με μαλλιά καστανά, 
καταρράχτης στους ώμους της. Πλούσια όλα, τα της Μισέλ αλλά φτωχά τα γαλλικά μου και η 
Μισέλ να χαμογελά... 
 ...Ο ύμνος της  χαράς, από την  ένατη  συμφωνία ανεβαίνει  κρεσέντο με χιλιάδες φωνές 
καθώς ολομόναχος σε μια μικρή αίθουσα του μουσείου ΜΠΟΥΡΝΤΕΛ παρατηρώ τις σπουδές για 
το μνημείο Μπετόβεν που γεμίζουν το χώρο. Ο ένας γίγαντας στον άλλο γίγαντα! ΜΠΟΥΡΝΤΕΛ- 
ΜΠΕΤΟΒΕΝ... Ο Ηρακλής σαϊτεύει το διάστημα και το έργο του Μπουρντέλ είναι απίθανα 
πλούσιο...»… 
 «Μισέλ ε; ώστε υπήρξε γκόμενα, με κεράτωσες…», έχωσε το πρόσωπο της στο μαξιλάρι κι 
άρχισε ν’ αναταράζεται από αναφιλητά. «Α, τι ήθελα ο βλάκας να σου διαβάσω…», την πήρε 
πάλι στην αγκαλιά και της φίλησε το δακρυσμένο πρόσωπο. «Δεν σε απάτησα μανάρι μου, η 
Μισέλ είναι μια εικόνα από αυτές που συνάντησα και τίποτ’ άλλο…λοιπόν σταματώ το 
διάβασμα αν είναι να με σταυρώνεις στην κάθε φράση…», πέταξε το «ντοσιέ» πάνω στο 
σεντόνι. «Όχι, όχι αγάπη μου, σε πιστεύω, συνέχισε και συγχώρεσε με δε θα σε διακόψω ξανά». 
Τεντώθηκε να πιάσει το «ντοσιέ» αποκαλύπτοντας τους όμορφους γυμνούς γλουτούς της. Ο 
Θέμης συνέχισε την ανάγνωση περίπου δέκα επιστολών με εικόνες και γλαφυρές περιγραφές. Σ’ 
όλα πρωταγωνιστούσε η Λιλή.  
 
 «...Βαδίζω, βαδίζω ασταμάτητα. Αντηχούν τα βήματα μου στα πλακόστρωτα στενά, στις αλέες 
των κήπων και στα πλατιά πεζοδρόμια  των  μπουλβάρ.  Με  καταπίνει   το  μετρό  και  με στέλνει 
στα πιο απίθανα σημεία της πόλης... 
 Το νεκροταφείο του ΠΕΡ-ΛΑΣΑΙΖ! Ο παριζιάνικος ουρανός μέρες τώρα δεν αλλάζει χρώμα. 
Γκρίζος θλιβερός. Η ομίχλη πορεύεται αργά-αργά, η πυκνότητα της, αφήνει να διαγράφονται αχνά 
τα σχήματα των πραγμάτων. Περπατάω ανάμεσα στα μνήματα. Κάθε λίγο προβάλει κι ένα γνωστό 
όνομα χαραγμένο πάνω σε κάποια πλάκα. Ένας κόσμος νεκρός στην ύλη, ολοζώντανος όμως στη 
μνήμη. Διασημότητες της Τέχνης των Γραμμάτων, στρατάρχες και ματαιόδοξοι παραλήδες είναι 
θαμμένοι εδώ...    
  Έχει σκοτεινιάσει κι άρχισε να βρέχει. Η μόνιμη σχεδόν βροχή, ψιλοκοσκινισμένη σαν αγιάζι. 
Περπάτησα με τις ώρες ανηφορίζοντας μπουλβάρ, αβενιού και οδούς με τον παριζιάνικο ουρανό 
να με πολυβολεί με το ψιλοβρόχι του... 
 Σ’ αντάμωσα καθώς περπατούσα στα στενά δρομάκια του Μπελβίλ, που μοιάζουν με τα στενά 
της Πλάκας και καθώς χαζεύω ένα ξεχαρβαλωμένο παντζούρι τ’ αφτιά μου γεμίζουν ήχους. 
Ακούω πενιές από μπαγλαμά και μούρχονται στο νου οι στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου: 
  
        
                    «...και συ μες’ τη βροχή 
                                να με κοιτάς σαν ξένη 
                               και να μου παίρνεις την ψυχή...»  
 
 Στο «μετρό» η απέναντι μου θέση είναι άδεια. Το σκοτεινό τούνελ φωτίζεται, φευγαλέα, από 
το φως των βαγονιών και το μάτι μου πιάνει ξανά και ξανά την ίδια διαφήμιση: Λευκή επιφάνεια 
με πάνω της αραδαριά ζωγραφισμένες μπαλαρίνες με σηκωμένο το ένα πόδι. Πλάι ένα σύνθημα: 
Ca c’ est. Paris. Έτσι θαρρεί ο κάθε ηλίθιος, ακόμα  κι ο διαφημιστής αυτής της αφίσας πως αυτό 
είναι το Παρίσι. Ένα μπούτι σηκωμένο στη φιγούρα του «καν-καν». Πως το Παρίσι είναι στα 
σκέλια των χορευτριών του «Φολί-Μπερζέρ» ή στις γυμνές χορεύτριες του θεάτρου Μαγιό. Στα 
καμπαρέ της πλαζ Πιγκάλ και στα διεθνή φαγάδικα του Καρτιέ Λατέν. Αυτό είναι το Παρίσι για τις 
γρήγορες εντυπώσεις και τα εύκολα συμπεράσματα...Το κάθισμα απέναντι μου γεμίζει από τον 
πληθωρικό πισινό μιας ηλικιωμένης κυράτσας που αγκομαχάει να βολευτεί... Περπατάω πολλές 
ώρες τη μέρα σε τούτη την  πόλη. Βλέπεις το Παρίσι είναι ακόμα στο «μετρό» Μπαρμπές με τους 
νέγρους παπατζήδες, στις μπουλβάρ Ροσσεσσουάρ και Κλισύ με τα sex shop μαγαζιά, το Μουλέν 
Ρουζ και τ’ άλλα πορνοκαμπαρέ τους. Ακόμα στα παλιατζίδικα της Πορτ Κλινιανκούρ και στα 
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δρομάκια της Μονμάρτρης. Εδώ στη μικρή πλατεία Τέρτρ οι ζωγράφοι για μερικά φράγκα 
φτιάχνουν τα πορτρέτα των τουριστών και πουλούν διάφορους πίνακες της σειράς. Ο καλλιτέχνης 
ξεφτιλίζεται στην προσπάθεια του να ζήσει. Βέβαια είναι και οι αστραφτερές, πολυτελείς  γκαλερί 
της μπουλβάρ Σαιν Ζερμαίν ντε Πραι και της αβενιού Ματινιόν αλλά για να φτάσεις εκεί πρέπει να 
κάνεις «άλλους» συμβιβασμούς...Αδειάζει το κάθισμα απέναντί μου. Τα ίχνη του βάρους που είχε 
δεχτεί μένουν για λίγο χαραγμένα στο «αφρολέξ»...Λοιπόν το Παρίσι είναι ακόμα στα μαυρισμένα 
ανάγλυφα της Πύλης Σαιν Ντενί και στις πουτάνες που κάνουν «πεζοδρόμιο» στα γύρω στενά 
μέχρι την παλιά «Αυλή των Θαυμάτων»...Είναι ακόμα στο Μαραί, στη Βαστίλη και σ’ όλ’ αυτά 
που περικλείονται από τα σύγχρονα τείχη του, την «ωτό ρουτ περιφερίκ»... Τώρα θα μου πεις πως 
υπάρχει και το Παρίσι της περιοχής του Σαιν Ντενί με τις καμινάδες των εργοστασίων, τις 
εργατικές πολυκατοικίες του     Ομπερβιλιέ, του Μπομπινύ, του Μοντρόγι... Το κάθισμα απέναντι 
εξαφανίζεται από δυο υπέροχους μηρούς ντυμένους με πράσινη τσόχα, μια θεία λεκάνη κι ένα 
στήθος που  μου φέρνει στο νου στίχους από το «Άσμα ασμάτων». Θαυμάσια γαλανά μάτια, 
καταδέχονται να ρίξουν μια στιγμή το βλέμμα τους πάνω μου κι έπειτα βυθίζονται στο σκοτάδι του 
τούνελ... 
 
              «Το παρακάτω είναι το τελευταίο, μετά δεν έγραψα τίποτα. Δεν είχε νόημα αφού δεν 
μπορούσες να τα διαβάσεις», είπε και συνέχισε ενώ η μικρή είχε γαντζωθεί πάνω του.                                         
 
 «Στ’ αστεία-αστεία, νάμαι κιόλας τρεις μήνες στο Παρίσι. Πίστευα βέβαια πως θα μου 
χρειάζονταν, τουλάχιστον, έξη μήνες  για να ρίξω μια γρήγορη ματιά σ’ αυτή την απίθανη πόλη, 
αλλά δε λογάριαζα να μείνω, αυτή τουλάχιστον τη φορά  πάνω από μήνα. Νάμαι μπλεγμένος όμως 
σε μια νέα κατάσταση που δεν ξέρω πότε θα ξεκαθαρίσει... 
 Καθώς κοιτάζω, από την κορυφή του πύργου του Άιφελ, την πόλη ν’ απλώνεται μπροστά μου 
και ένα γύρω, νιώθω ένα δέος, όχι για τα τριακόσια μέτρα ύψους του πύργου αλλά για το ότι αν δε 
σκεφτόταν ο Άιφελ να σκαρώσει τούτον τον μεταλλικό γίγαντα δε θα μπορούσε ν’ απολαύσει 
κανένας το θέαμα αυτό. Γιατί το Παρίσι δεν διαθέτει, εκτός από το λόφο της Μονμάρτρης και το 
Πάρκο Μπιουτ Σιομόν κανένα άλλο ψηλό σημείο. Είναι βέβαια, τώρα κι ο πύργος του Μονπαρνάς 
(ύψους διακοσίων μέτρων) αλλά προσφέρει διαφορετική θέα. 
 Κοιτάζω λοιπόν, τώρα από δω πάνω μπροστά μου τον Σηκουάνα  να  κυλά  θολός  ζωσμένος 
τις  γέφυρες  του.  Κάτω, κοντά χαμηλά έχω τη γέφυρα της Ιένας και πίσω της το Παλλαί ντε 
Σιαγιώ και τον κήπο του Τροκαντερό. Διακρίνω μακριά και κοντά διάφορα γνωστά μνημεία, όπως 
την εκκλησία της Σακρε-Κερ πάνω στο λόφο της Μονμάρτρης, την Άρκ ντε Τριόμφ, το Γκραν 
Παλλαί, την Λα Μαντλέν τον πύργο του Μονπαρνάς και άλλα. Αριστερά μου βλέπω τη γέφυρα του 
Μιραμπό και θυμάμαι τους στίχους του Απολλιναίρ:  
 
                                                  «...κάτω από τη γέφυρα του Μιραμπό  
                                                  κυλάει ο Σηκουάνας.».   
 
 
 Καθώς πέφτει η νύχτα, η αβενιού Σανς Ελυζέ φωταγωγείται εντυπωσιακά και η Άρκ ντε 
Τριόμφ φλέγεται. Όλ’ αυτά βέβαια είναι εντυπωσιακά και τουριστικά αλλά μου είναι αδιάφορα.  
Εκείνο που μ’ ενδιαφέρει στην Άρκ ντε Τριόμφ είναι τα ανάγλυφα του ΡΙΟΥΝΤ όπως είναι η 
Μασσαλιώτισσα. Με τις ώρες τα χαζεύω! Έχουν πάρει μια πατίνα περίεργη. Τα σκούρα τους, όπως 
λέμε στη γλυπτική τις εσοχές έχουν γεμίσει με μια μολυβιά καπνιά. Κι αυτό συμβαίνει, σχεδόν σ’ 
όλα τα χτίρια και μνημεία του Παρισιού. 
 Γυρίζω γύρω-γύρω, στην πλαζ ντε λα Κονκόρντ, περιεργάζομαι τον Οβελίσκο του Λουξόρ 
(καημένη Αίγυπτος σ’ έχουν καταληστέψει και σένα οι εκπολιτιστές Ευρωπαίοι). Στην αρχή της 
Σανς Ελυζέ ορθώνονται τα άλογα του Μαρλύ καμωμένα από τον ΚΟΥΣΤΟΥ.  
 Μην περιμένεις βέβαια να σου περιγράψω όλον τον απίθανο, υπαίθριο και στεγασμένο 
θησαυρό που διαθέτει αυτή η πόλη. Ρωμανικός, γοτθικός, αναγεννησιακός, ροκοκό, νεοκλασικός 
όλοι αυτοί οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί συνυπάρχουν εδώ. Τους συναντάς σε κάθε σου βήμα. Αξίζει 
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τον κόπο να ταξιδέψεις   εδώ  και  να  τα  δεις  όλ’  αυτά  γιατί  η  πένα  μου αδυνατεί να τα 
καταγράψει. 
 Το Λούβρο είναι ένα απίθανο παλάτι. Στεγάζει σήμερα το μουσείο Ζωγραφικής, από τους 
«πριμιτίφ» Γάλλους, Φλαμανδούς, Ιταλούς και άλλους μέχρι τους Γάλλους ρεαλιστές (Κουρμπέ). 
Επίσης το μουσείο ασσυριακών, αιγυπτιακών, ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων. Δεν έχω την 
πρόθεση να σε σεργιανίσω στο Λούβρο αλλά μόνο να σου πω πόση συγκίνηση ένιωσα καθώς 
αντίκρισα τη Νίκη της Σαμοθράκης, στημένη στο πλατύσκαλο απ’ όπου μπαίνει κάποιος στις 
αίθουσες του μουσείου. Αυτή η ανάπηρη κόρη (της λείπουν το...κεφάλι, τα χέρια, και κομμάτια από 
τα πόδια) είναι αριστούργημα! Οι βεντέτες όμως του μουσείου είναι η Αφροδίτη της Μήλου και η 
Τζιοκόντα! Πλήθος τουριστών τις πολιορκεί κάθε μέρα (φαντάζεσαι την Αφροδίτη να μοιράζει 
αυτόγραφα σα σταρ του σινεμά;) 
 Στο πάρκο του Λούβρου... Έι τέρμα με τις ξεναγήσεις. Γιατί αν εξακολουθήσω θα πρέπει να 
μην κάνω άλλη δουλειά από το να γεμίζω σελίδες. Ελπίζω να φτάνουν αυτά άλλοτε θα σου έχω 
περισσότερα. 
 
                                                                                                          ΘΕΜΗΣ  
                                                                                                  Παρίσι-Νοέμβρης».    
 
 Η Λιλή, χώθηκε στην αγκαλιά του, γύρισε ανάσκελα και τον τράβηξε πάνω της. 
Ακολούθησε μια συνουσία φορτωμένη συναίσθημα. Στο δρόμο για το σπίτι της αλλά κι όταν 
μπήκε σ’ αυτό, σκεπτόταν τα γράμματα-θυμόταν βέβαια αυτά που αναφέρονταν σ’ εκείνη όλα 
τα ονόματα καλλιτεχνών, ποιητών, χώρων τα είχε ξεχάσει-κι ένα χαμόγελο πλανιόταν στα χείλη 
της κάνοντας τη μητέρα της να το προσέξει και να επιβεβαιώσει την υποψία που είχε ότι η κόρη 
της ήταν ερωτευμένη. Σκέφτηκε πως στην ηλικία της συμβαίνουν αυτά αλλά δεν μπορούσε να 
φανταστεί πως ο εραστής ήταν σαραντάρης... 
 Ότι ήταν σαραντάρης, το σκεφτόταν κι ο Θέμης κάθε φορά που, χορτάτος έρωτα, 
αποχαιρετούσε τη μικρή με ένα σωρό προφυλάξεις. Το σπίτι του ήταν φανάρι και ήταν περίεργο 
που κάποιος δεν πρόσεξε τη μικρή να μπαινοβγαίνει εκεί. Είχε μπλέξει σε μια επικίνδυνη 
περίπτωση κι ένα μήνα αργότερα είχε αρχίσει να επισημαίνει στη Λιλή πόσο αταίριαστη ήταν η 
σχέση τους. Δεν οδηγούσε πουθενά και καλά εκείνη είχε αρκετά χρόνια μπροστά της να 
ερωτευτεί ένα νέο άντρα, τον οποίο φόρτωνε με διάφορες ικανότητες που πιθανόν να μην είχε 
εκείνος. Της τόνισε πως ο ίδιος βρισκόταν σε μια αποφασιστική καμπή της ζωής του… «Δηλαδή 
θέλεις να πεις πως δε μ’ αγαπάς πια, όλα τ’ άλλα είναι μπούρδες. Ξέχασες αυτά που μούλεγες 
πριν ένα χρόνο. Πως είμαι το ωραιότερο πλάσμα που έχεις γνωρίσει, πως δεν μπορείς να ζήσεις 
χωρίς εμένα κι άλλα πολλά». Καθώς την είδε ερεθισμένη κι εκνευρισμένη έπαθε κάποιο πανικό. 
Άρχισε να της συμπεριφέρεται τρυφερά να προσπαθεί να την πείσει πως συναισθηματικά τίποτα 
δεν είχε αλλάξει. «Κοίταξε, τα αισθήματα μου απέναντι σου εξακολουθούν να είναι τα ίδια, 
πράγματι για μένα είσαι αυτό που σου έχω πει αλλά είσαι δεκαπέντε χρονών κι εγώ σαράντα. Αν 
γίνει γνωστή η σχέση μας θα πάω φυλακή γι’ αποπλάνηση ανηλίκου, το θέλεις αυτό;», της είπε. 
Εκείνη βέβαια αυτό δεν το ήθελε αλλά της ήταν αδύνατο να ξεκόψει έτσι, θα τρελαινόταν. Μετά 
από θυελλώδεις σχετικές συζητήσεις συμβιβάστηκαν στο να συναντιούνται αραιότερα και με 
μεγαλύτερη προσοχή. Ο Θέμης μάλιστα, αργότερα άλλαξε κατοικία κι εγκαταστάθηκε κάπου 
στην Πλάκα κοντά στον περιφερειακό της Ακρόπολης. Σ’ αυτό βοήθησε και το ότι είχε 
αποφασίσει να μελετήσει σοβαρά τους αρχαιολογικούς χώρους γατί σκεφτόταν τη σύνταξη ενός 
τουριστικού οδηγού με φωτογραφίες και σχέδια και θα ήταν χρήσιμο να μένει εκεί κάπου κοντά. 
Έτσι, περιορίστηκαν αναγκαστικά και οι συναντήσεις τους μια και η μικρή τώρα δεν μπορούσε, 
πηγαινορερχομένη στο σχολείο, να περνάει μπρος από το σπίτι του. Μερικούς μήνες αργότερα η 
καθημερινή, σχεδόν, υπονόμευση της σχέσης τους από τον ίδιο, έφερε αποτέλεσμα. Η Λιλή του 
ανάγγειλε κάποια μέρα πως σε ένα «πάρτι» γνώρισε κάποιον νεαρό που διέθετε όλα τα 
χαρίσματα του κόσμου κι αυτό ήταν η αρχή του ξηλώματος της σχέσης τους… 
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… Όταν παρακολουθούσε την κατατομή της Μαργαρίτας, καθώς κατέβαιναν στην 
πρωτεύουσα είχε σκεφτεί πως ήταν η γυναίκα που του ταίριαζε - αν και αυτή ήταν αρκετά 
χρόνια απομακρυσμένη από τη σωστή ηλικία - και άρχισε κιόλας να τον απασχολεί η σχέση του 
με τη Λιλή και πως θα τα κατάφερνε ν’ αποδεσμευτεί από την πραγματικά αυτή επικίνδυνη 
σχέση. Ο εξάμηνος χωρισμός τους, αντί ν’ αποδυναμώσει, κι από τις δυο πλευρές, τα 
συναισθήματα τα είχε φουντώσει και μόνο τώρα με το βλέμμα προσηλωμένο στο σκοτεινό 
δρόμο και το μυαλό του να το απασχολούν σωρό σχετικές σκέψεις ένιωθε πως ήδη η μορφή της 
μικρής είχε αρχίσει να ξεθωριάζει. Όταν όμως το άλλο πρωί ξυπνώντας τη βρήκε στην αγκαλιά 
του, για πάνω από τέσσερις μήνες πολύ λίγες φορές σκέφτηκε τη Μαργαρίτα. Τελευταία μόνο 
καθώς αποδεσμευόταν, σταδιακά, από τη Λιλή, της τηλεφώνησε μερικές φορές για να πάρει την 
απάντηση πως «η δεσποινίς λείπει στο εξωτερικό»… 
  Η Μαργαρίτα φρενάρισε απαλά και το αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στο σπίτι όπου είχε 
αφήσει, πριν μήνες, το Θέμη στην Αμφιθέα. Το φθινόπωρο ήταν προχωρημένο κι εκείνη, 
όμορφη, είχε ντυθεί τα μεταξωτά της σε απαλούς τόνους. Κατέβηκε και πλησίασε στην 
αυλόθυρα και είδε μια παχουλή κυρία να βγαίνει από το σπίτι. «Με συγχωρείτε, θα ήθελα τον 
κύριο…», είπε το επίθετο του Θέμη. «Α, δε μένει πια εδώ, έχει φύγει». «Μήπως ξέρετε τη νέα 
του διεύθυνσή;». «Όχι κορίτσι μου, δεν την ξέρω, κάπου στο κέντρο πήγε»… 
 Καθώς οδηγούσε παίρνοντας τη λεωφόρο Αμφιθέας, προς τη θάλασσα, η Μαργαρίτα 
σκεφτόταν πως αυτός ο άντρας την είχε συγκινήσει ιδιαίτερα και τώρα μάλλον τον είχε χάσει. 
Έκανε το λάθος να περιμένει να της τηλεφωνήσει εκείνος πρώτος, μεσολάβησε και το ταξίδι που 
είχε κάνει στο Λονδίνο για δουλειές του πατέρα της και τώρα, που να τον βρει. Βγαίνοντας στον 
παραλιακό δρόμο, σκέφτηκε να ψάξει στον τηλεφωνικό κατάλογο αλλά τη γέμισε απελπισία μια 
άλλη σκέψη πως θα ήταν αδύνατο να είχε αποχτήσει τηλέφωνο τόσο γρήγορα - είχε μόλις μήνα 
που είχε μετακομίσει, είπε η γυναίκα – παρ’ όλα αυτά όταν έφτασε στο σπίτι φυλλομέτρησε τον 
τηλεφωνικό κατάλογο βρίσκοντας στ’ όνομα του τον παλιό του αριθμό. Η μόνη πιθανότητα πια 
ήταν να τηλεφωνήσει εκείνος αλλά γιατί; αφού δεν είχε τηλεφωνήσει τόσον καιρό μάλλον θα 
του ήταν αδιάφορη…  
 
… Κατηφορίζοντας το μονοπάτι, πλάι στον Άρειο Πάγο, για να μπει στο χώρο της Αρχαίας 
Αγοράς θυμήθηκε τη Μαργαρίτα. Θα έπρεπε να της τηλεφωνήσει, δεν μπορεί, θα είχε 
επιστρέψει από το ταξίδι. Παρ’ όλο που θα ήταν το τρίτο τηλεφώνημα, μόνο τώρα έκανε 
κάποιες σκέψεις για το τι θα της έλεγε για δικαιολογία. Πως τάχα ήταν πολύ απασχολημένος; 
Μάλλον τετριμμένο και προσβλητικό, όταν θέλεις κάποιον πάντα μπορείς να βρεις χρόνο. Θα 
της έλεγε την αλήθεια, στο κάτω-κάτω δεν υπήρχε καν κάποια μακρόχρονη φιλική σχέση που να 
χρειαζόταν να δικαιολογηθεί αν και είχε μια τέτοια αρκετά καλή δικαιολογία, την μετακόμιση 
του. Αυτό ήταν, η μετακόμιση, το βράδι αργά θα της τηλεφωνούσε στο σπίτι. Βγήκε στην 
αρχαία οδό των Παναθηναίων περπατώντας πάνω σε αιώνια κατάλοιπα πλακόστρωσης εδώ κι 
εκεί, σταμάτησε για λίγο στον αναστηλωμένο μικρό ναό των Αγίων Αποστόλων, ανατολικά από 
την αρχαϊκή κρήνη, αυτή που ίσως ονομάζει ο Παυσανίας Εννεάκρουνο ύστερα κατευθύνθηκε 
στη Στοά του Αττάλου όπου για αρκετή ώρα περιεργάστηκε τα εκθέματα κρατώντας και κάποιες 
σημειώσεις για τη μελλοντική του εργασία. Ένα μήνα πριν είχε πάει στην Αμερικάνικη 
Αρχαιολογική Σχολή Κλασικών Σπουδών κι αγόρασε ο, τι βιβλίο σχετικό βρήκε και βρήκε 
πολλά ακόμα και μελέτες για τα φυτά που φύτρωναν στο χώρο στην αρχαιότητα και διαπίστωσε 
πως και τώρα είχαν φυτέψει εκεί παρόμοια. Είχε διαβάσει μ’ ενθουσιασμό διάφορα, που θα τον 
βοηθούσαν αλλά δεν ήταν βέβαιος αν τελικά θα άντεχε να τελειώσει αυτό που είχε αρχίσει, 
συνήθως τα παρατούσε για κάτι καινούργιο που όμως κι αυτό γρήγορα ξεθώριαζε. Το ίδιο 
γινόταν και με τη ζωγραφική του, σπάνια τελείωνε έργο, τα περισσότερα εξαντλούνταν στα 
σχέδια. Όταν τελείωνε μ’ αυτά, είχε την αίσθηση ότι το έβλεπε ήδη πως θα ήταν με τα χρώματα 
και γρήγορα το ξεπερνούσε αρχίζοντας κάτι άλλο… 
   
… Ήταν ξαπλωμένη στο υπνοδωμάτιο της, αρχές του Νοέμβρη έξω έκανε κρύο αλλά μέσα το 
καλοριφέρ δημιουργούσε μια ευχάριστη θαλπωρή κι εκείνη διάβαζε όχι κάποιο ρομάντζο αλά 
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διάφορα έγγραφα που ξεχείλιζαν από ένα «ντοσιέ» απλωμένο πάνω στο πάπλωμα, η ώρα ήταν 
προχωρημένη εκεί γύρω στις έντεκα. Κουδούνισε το τηλέφωνο, ακουμπισμένο στο κομοδίνο 
πλάι της. Το σήκωσε, «Κάποιος κύριος Θέμης σας ζητά», είπε η υπηρέτρια. «Ναι, σύνδεσε με σε 
παρακαλώ», είπε και ανασηκώθηκε στο μαξιλάρι. «Καλησπέρα». «Καλησπέρα, να υποθέσω πως 
με ονειρεύτηκες μια από αυτές τις μέρες;». «Όχι, θα το ήθελα πολύ αλλά δεν σ’ ονειρεύτηκα. Δε 
βλέπω συχνά όνειρα, αν αναφέρεσαι στο ότι δεν σου τηλεφώνησα όλον αυτόν τον καιρό, ο, τι κι 
αν πεις δίκιο θα έχεις αλλά άλλαξαν κάποια πράγματα στη ζωή μου, μετακόμισα κι ώσπου να 
ξαναστήσω το νοικοκυριό, η μεταφορά του τηλεφώνου αργεί πολύ, ακόμα δεν έχω τηλέφωνο 
και τώρα ξεροσταλιάζω σ’ ένα τηλεφωνικό θάλαμο, κάνει ψωφόκρυο απόψε». Ειπώθηκαν 
διάφορα, εκείνη του μίλησε για το ταξίδι της, ήταν κι εκείνη απασχολημένη «ακόμα και στο 
κρεβάτι μελετάω φακέλους» του είπε και δεν παράλειψε να του αναφέρει πως του είχε 
τηλεφωνήσει, δεν απαντούσε κανείς κι έτσι πριν μερικές μέρες πέρασε από το σπίτι του αλλά 
δεν ήξεραν να του πουν που είχε μετακομίσει. Της έδωσε έναν αριθμό τηλεφώνου του 
εργοστασίου, αν χρειαζόταν να του τηλεφωνήσει ώσπου να γίνει η μεταφορά του δικού του 
αλλά τη βεβαίωσε πως θα της τηλεφωνούσε εκείνος συχνά…    
 Το ίδιο εκείνο βράδι, ανεβαίνοντας τα σκαλιά του στενού που οδηγούσε στο σπίτι του 
συνάντησε τον Κώστα, γύρω στα εξήντα ψηλός, λιγνός έτσι τον θυμόταν. Και τώρα έτσι ήταν, 
μόνο κάπως χλωμός και καταβλημένος. «Τι γίνεται Κώστα; Δε σε βλέπω καλά ή έτσι μου 
φαίνεται;». «Δεν είμαι καλά, τρέχω στους γιατρούς…». Τα είπαν εκεί για λίγο στα όρθια. Ο 
Κώστας είχε ένα διαφημιστικό γραφείο κάπου εκεί στην Ακαδημίας, το είχε στήσει δυο χρόνια 
πριν το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, κατεβαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη και μετά την 
εγκατάσταση της δικτατορίας πίστεψε πως θα έκανε σπουδαίες δουλειές μια και είχε πάντα 
καλές σχέσεις με «εν ενεργεία και εν αποστρατεία» αξιωματικούς αλλά οι ικανότητές του 
σταματούσαν στις σχέσεις και στην παράσταση ενώ άλλοι πετύχαιναν τις μεγάλες δουλειές κι 
έτρωγαν «με χρυσά κουτάλια» όπως συνήθιζε να λέει ο Κώστας προσδοκώντας πάντα να πιάσει 
κι αυτός κάποιο χρυσό κουτάλι. Την ίδια χρονιά - ήταν η περίοδος της «σαλαμοποίησης» του 
κόμματος του Κέντρου από το βασιλιά και τις μεγάλες διαδηλώσεις - είχε κατεβεί κι ο Θέμης 
στην πρωτεύουσα και καθώς γνωρίζονταν με τον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη φιλοξενήθηκε 
στο γραφείο του με το αζημίωτο βέβαια μια και του φιλοτεχνούσε διάφορες μακέτες. Του είπε 
πως το γραφείο δεν πήγαινε καλά, τώρα το είχαν αναλάβει οι γιοι του εκείνος με την αρρώστια 
του λίγα μπορούσε να κάνει. Χώρισαν με μια χειραψία και δεν τον ξανασυνάντησε… 
 Καθώς έμπαινε στην αυλή του σπιτιού, θυμήθηκε το φωτογράφο που στεγαζόταν κάτω από 
το διαφημιστικό γραφείο του Κώστα, Σαλονικιός κι αυτός. Καλός φωτογράφος από του 
γνωστούς εκείνη την εποχή, έφτιαχνε πορτρέτα πολιτικών και γνωστών ηθοποιών. Στο 
φωτογραφείο γνώρισε ο Θέμης μια ήδη γνωστή και από τον κινηματογράφο νεαρή ηθοποιό, 
ωραία κοπέλα, που ο φωτογράφος  την είχε φωτογραφίσει σαν θρηνωδούσα Παναγία και του 
ζήτησε να ζωγραφίσει ένα δάκρυ να κυλάει στο μάγουλο της. Ο Θέμης, του ζήτησε να του 
τυπώσει, σε «ματ» χαρτί, το πορτρέτο κι εκεί με ασπρόμαυρη τέμπερα σχημάτισε ένα πολύ 
πετυχημένο δάκρυ στο μάγουλο της θρηνωδούσας που στόλιζε για καιρό τη βιτρίνα του 
φωτογραφείου…   
 
… Η Λιλή, περνούσε από το σπίτι του όλο και αραιότερα, ήταν μια εξέλιξη που τον βόλευε, 
ώσπου μέχρι το τέλος του χρόνου έπαψε να περνάει. Στο μεταξύ οι τηλεφωνικές επαφές του 
Θέμη με τη Μαργαρίτα όλο και πύκνωναν. Για τρεις-τέσσερις ώρες, κάποιες μέρες, πήγαινε στο 
εργοστάσιο γραφικών τεχνών επέβλεπε το «μοντάζ», έλεγχε τις λεζάντες πίσω από τις «καρτ-
ποστάλ» για κάποιο λάθος και σιγά-σιγά του ανάθεσαν και τη φροντίδα για να μεταφράζονται 
σωστά οι  λεζάντες και κάποια τουριστικά βιβλία που είχε αρχίσει να εκδίδει η επιχείρηση.  
 Είχε φύγει από την επιχείρηση, ακριβώς για ν’ αποφύγει αυτή την καθημερινότητα και 
ξανάπεσε στα ίδια, όχι για τα χρήματα, που δεν ήσαν και πολλά, αλλά γιατί του το ζήτησε ο 
Μιχάλης, ο πρώην συνεταίρος του που του δήλωσε πως μόνο σ’ αυτόν είχε εμπιστοσύνη. Πριν 
από μήνα είχε πετάξει στα σκουπίδια τριάντα χιλιάδες καρτ-ποστάλ-κάθε εκτύπωση τυπωνόταν 
σε πέντε χιλιάδες φύλλα - γιατί είχαν λαθεμένες λεζάντες. Ήρθε σ’ επαφή με κάποιους 
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μεταφραστές ξένους αλλά και Έλληνες που είχαν κάνει σπουδές έξω. Οι γλώσσες ήσαν πολλές, 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά για τις λεζάντες και τα τουριστικά βιβλία. Εκτός από 
αυτές τις γλώσσες χρειάστηκε να βρεθεί μεταφραστής στα σουηδικά μια και οι Σκανδιναβοί 
είχαν αρχίσει να επισκέπτονται συχνά τη Χώρα. Το δυσκολότερο μέρος, για των Θέμη ήταν η 
αντιπαραβολή των κειμένων από τα δοκίμια στη μεταφορά τους στη φωτοσύνθεση-είχαν μπει 
πια σε σύγχρονες μεθόδους - που αυτή ήταν ευθύνη των μεταφραστών αλλά μερικές φορές τους 
ξέφευγαν σοβαρά λάθη που είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή χιλιάδων αντιτύπων. Ο 
Θέμης είχε αναλάβει λοιπόν κι αυτή τη σκοτούρα να αντιπαραβάλει τα τελικά κείμενα χωρίς 
ουσιαστικά να γνωρίζει καμιά από αυτές τις γλώσσες. Τα γαλλικά του ήσαν φτωχά, τα αγγλικά 
ελάχιστα, τα γερμανικά μόνο ηχητικά τα ξεχώριζε μια και είχε ταξιδέψει κι εκεί. Ήταν κάτι 
σχεδόν μαρτυρικό να ελέγχει τα κείμενα λέξη προς λέξη.  
 Συχνά, όταν παρακολουθούσε το «μοντάζ» μαζεύονταν γύρω του κάποιοι, συνήθως, νεαροί 
που εργάζονταν σα σχεδιαστές γραφίστες, μοντέρ, επεξεργαστές των φιλμ, παιδιά που δούλευαν  
στο φωτογραφικό τμήμα και γίνονταν καλές συζητήσεις για καλλιτεχνικά και συνδικαλιστικά 
θέματα. Σ’ αυτό το τελευταίο είχε γίνει ένα ευτράπελο. Ήταν στα χρόνια της δικτατορίας, όλα τα 
παιδιά που εργάζονταν στην επιχείρηση είχαν αριστερές αντιλήψεις κι ένας νεαρός που δήλωνε 
πως ήταν τροτσκιστής, οπαδός της παγκόσμιας επανάστασης, μια μέρα ζητούσε, μεγαλόφωνα 
αύξηση γιατί έλεγε πως δεν του έφταναν τα χρήματα που έπαιρνε. Τον άκουσε ο Μιχάλης, τον 
πλησίασε και του είπε: «Δε μου λες τι γίνεται, κήρυξες επανάσταση; Πόσα παίρνεις σύμφωνα με 
τις συλλογικές συμβάσεις;». Ο νεαρός είπε έναν αριθμό. «Και πόσα σου δίνουμε εμείς;». Ο νέος 
είπε ένα ποσό μεγαλύτερο, «Άρα παίρνεις περισσότερα από όσα δικαιούσαι, τότε γιατί 
διαμαρτύρεσαι;». «Ναι αλλά δε μου φτάνουν…». «Σωτηρία, ετοίμασε του τα χαρτιά για το 
Ταμείο Ανεργίας, εκεί θα του φτάνουν…», είπε ο Μιχάλης στην κοπέλα που διεκπεραίωνε τις 
δουλειές του γραφείου. «Α, όχι, όχι δεν θέλω Ταμείο Ανεργίας, η επανάσταση αναβάλλεται…», 
φώναξε ο νεαρός χαμογελώντας ενώ οι παρευρισκόμενοι ξεσπούσαν σε γέλια. Σε μια τέτοια 
συγκέντρωση, κάποια μέρα κάποιος ρώτησε τι είναι Τέχνη. Αναφέρθηκαν σε διάφορα σύγχρονα 
έργα που είχαν δει σε εκθέσεις και τους είχαν μπερδέψει πολύ. Είδαν πράγματα που θα 
μπορούσε να τα κάνει ο καθένας κι αυτά θεωρούνταν Τέχνη. «Εσύ κύριε Θέμη που πήγες στο 
Παρίσι κι έχεις επισκεφτεί πολλά μουσεία κι έχεις δει πολλά έργα μπορείς να μας πεις τι 
ακριβώς είναι η Τέχνη;», ρώτησε ο Κυριάκος ένας γραφίστας, ήρεμο παιδί, δεν αρνιόταν ποτέ 
όταν του ζητούσες να κάνει κάτι αλλά δεν το έκανε ποτέ την ώρα που το ήθελες, είχε δικό του 
ρυθμό και δεν τον παραβίαζε ποτέ. Ο Θέμης, γύρισε τους κοίταξε ένα γύρω και είπε: «Δεν ξέρω 
τι ακριβώς είναι η Τέχνη, στην αρχαιότητα, που μας έδωσε αριστουργήματα δεν υπήρχε 
ξεχωριστή ονομασία Τέχνης και καλλιτέχνη. Ο Πλάτωνας δεν ξεχωρίζει το γλύπτη από το 
λιθοξόο και όλους που ασκούσαν διάφορα επαγγέλματα τους ονομάζε δημιουργούς, δηλαδή 
αυτοί που κάνουν διάφορα για το δήμο, για τους άλλους. Κάποιο βράδι, ήταν η εποχή που 
έψαχνα και διάβαζα πολύ σχετικά με το τι είναι Τέχνη, είδα ένα όνειρο πως τάχα βρισκόμουν σ’ 
ένα απέραντο κάμπο που τον διάσχιζε ένας φιδωτός δρόμος με διάφορα δέντρα που έμοιαζαν μ’ 
αυτά που είχα δει σε γιαπωνέζικες και κινέζικες γκραβούρες. Στην άκρη του δρόμου, είδα να 
κάθεται ένας γέροντας Κινέζος έχοντας μπροστά του μια τσαγιέρα με δυο φλιτζάνια και με 
κάλεσε να μου προσφέρει τσάι. Αρχίσαμε μια συζήτηση περί Τέχνης, τώρα σε ποια γλώσσα 
μιλούσαμε δεν ξέρω αλλά στα όνειρα όλα συμβαίνουν. Ο γέροντας μου είπε ένα καταπληκτικό 
ορισμό της Τέχνης που από τον ενθουσιασμό μου ξύπνησα, μόνο που δεν θυμόμουν πια τον 
ορισμό. Χρόνια περιμένω να ξαναδώ το ίδιο όνειρο για ν’ ακούσω τον ορισμό αλλά δεν συνέβη. 
Που πάει να πει πως ορισμός δεν υπάρχει. Πάντως έχω διαβάσει ή ακούσει για ένα κινέζικο 
γνωμικό που λέει πως: «Ο άνθρωπος που δουλεύει με τα χέρια λέγεται εργάτης, ο άνθρωπος που 
δουλεύει με τα χέρια και με το μυαλό λέγεται τεχνίτης κι εκείνος που δουλεύει με τα χέρια, το 
μυαλό και την ψυχή λέγεται καλλιτέχνης».  Επικράτησε για λίγο ησυχία και ξαφνικά ακούστηκε 
ο Κυριάκος να λέει: «Αλήθεια κύριε Θέμη, υπάρχει κάποια δουλειά που να δουλεύει κανείς 
μόνο με την ψυχή;», προκαλώντας τα γέλια στους άλλους…    
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… Τ’ απογεύματα και τα βράδια προσπαθούσε να συνεχίσει τη δουλειά του με τον τουριστικό 
οδηγό γράφοντας κείμενα, αυτό ήθελε προηγουμένως πολύ σχετικό διάβασμα σε ειδικά βιβλία 
και σε αρχαιολογικές μελέτες, να σχεδιάζει και να ξανασχεδιάζει μνημεία που δεν ήθελε ν’ 
απεικονίζονται με φωτογραφία, εξάλλου σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχαν φωτογραφίες τους, 
για την κατάσταση που βρίσκονταν σε κάποιες παλιότερες περιόδους. Κατάφευγε σε παλιές 
εκδόσεις βιβλίων ευρωπαίων περιηγητών κι έπαιρνε κάποια ιδέα από τα χαρακτικά που υπήρχαν 
σ’ αυτά ή διαβάζοντας περιγραφές διαφόρων επισκεπτών της Αθήνας εκείνων των εποχών. Όλ’ 
αυτά του καταλάγιασαν κάθε διάθεση για ζωγραφική. Δεν είχε καθίσει ούτε μια φορά μπροστά 
στο καβαλέτο, περνούσε αρκετές ώρες πάνω από τη φωτισμένη ρετουσέρα μελετώντας και 
διορθώνοντας διάφορα αρνητικά φωτογραφιών και σχεδίων.  
 Το τηλέφωνο στο σπίτι του, επιτέλους εγκαταστάθηκε νωρίτερα από ότι προβλεπόταν με τη 
βοήθεια του αδερφού κάποιου φίλου που δούλευε στον ΟΤΕ και η Μαργαρίτα, ιδιαίτερα αργά 
τα βράδια, του τηλεφωνούσε συχνά. Άκουγε τη βαθιά «κοντράλτο» φωνή της με ευχαρίστηση κι 
όταν ακόμα του έλεγε ασήμαντα πράγματα. Όλα έδειχναν πως ήταν ερωτευμένος μαζί της και 
σκεφτόταν πως πήγαινε να κάνει πάλι λάθος επιλογή, τώρα όχι τόσο ηλικιακή αλλά ταξική γιατί 
η Μαργαρίτα ήταν μια αστή με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και οι δικές του οικονομικές 
δυνατότητες ήσαν, όχι μόνο ασήμαντες αλλά και προβληματικές. Τη σκεφτόταν κι όταν ήταν 
στο εργοστάσιο, την ώρα που δούλευε, τη θυμόταν συχνά, τηλεφωνιόνταν σχεδόν κάθε βράδι 
αλλά παραδόξως δεν της είχε ζητήσει ακόμα να συναντηθούν κάπου έξω ή στο σπίτι του. Ήταν 
εκείνη που τον κάλεσε από το τηλέφωνο ένα Σάββατο βράδι να πάει το μεσημέρι της Κυριακής 
στο σπίτι της στη Γλυφάδα, οι δικοί της έλειπαν στο εξωτερικό έτσι θα ήσαν μόνοι.  
 Το ταξί τον άφησε μπροστά σε ένα γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής. Η Μαργαρίτα του είχε 
πει, πως πίσω από το οικοδομικό τετράγωνο που ήταν το ξενοδοχείο, βρισκόταν ο παραλιακός 
δρόμος και σ’ αυτόν ήταν το σπίτι της. Εκεί δε χρειάστηκε να ψάξει, εκείνη τον περίμενε στην 
αυλόθυρα μιας καλοφτιαγμένης μονοκατοικίας στημένης μέσα σ’ ένα μεγάλο κι όμορφο κήπο. 
Όταν την πλησίασε, δε δίστασε να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει στο στόμα. Ο Θέμης 
έμεινε για μια στιγμή μουδιασμένος αλλά γρήγορα της το ανταπόδωσε. Αυτή η έκρηξη 
ερωτισμού και τρυφερότητας δεν ήταν τυχαία, στις βραδινές τηλεφωνικές συνομιλίες τους αυτά 
είχαν ήδη εκδηλωθεί κι έπαιρναν σάρκα με τη συνάντηση τους. Στις συνομιλίες αυτές, ο Θέμης 
της είχε εξηγήσει πως δεν ήταν μόνο η μετακόμιση του που τον εμπόδισε να επικοινωνήσει μαζί 
της, υπήρχε στη ζωή του κάποια άλλη και της μίλησε για όλα τα σχετικά με τη Λιλή κι ότι τώρα 
είχε πια αποδεσμευτεί. Στην αρχή η Μαργαρίτα ένιωσε κάποια απογοήτευση σκεπτόμενη πως 
ένας άντρας σαράντα χρόνων που έμπλεκε τόσο εύκολα με μια ανήλικη δεν μπορεί να είναι 
άνθρωπος εμπιστοσύνης, ένιωθε όμως τέτοια έλξη γι’ αυτόν που δέχτηκε τις διαβεβαιώσεις του 
για το ότι η σχέση εκείνη ήταν λάθος κι ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της. Προχώρησαν 
αγκαλιασμένοι προς το σπίτι και σε λίγο, εκείνος απολάμβανε από τον εξώστη τη θέα του 
κόλπου με κάποια νησιά ν’ αχνοφαίνονται στο βάθος μπροστά του και στα δεξιά καθώς και μια 
βραχονησίδα στ’ αριστερά. Η μέρα, έλαμπε ανοιξιάτικη, ο Μάης είχε προχωρήσει, η Μαργαρίτα 
έφερε η ίδια τις πορτοκαλάδες, «είναι οράνζ πρεσέ, όπως την πίνεις» του είπε και απίθωσε έναν 
ασημένιο δίσκο με τα δυο κρυστάλλινα ποτήρια πάνω στο «φερ-φορζέ» τραπεζάκι. «Υποθέτω 
πως έχεις δώσει άδεια στην υπηρέτρια…». «Σωστά υποθέτεις. Θέλω να είμαστε ολομόναχοι 
στην πρώτη μας συνάντηση…». Άπλωσε το χέρι πήρε το ποτήρι και ρούφηξε από το καλαμάκι 
μια γουλιά. Την κοίταξε από κάτω προς τα πάνω-εκείνη έστεκε όρθια ακόμα-της είπε πως είναι 
πολύ όμορφη και πως πρέπει να τη ζωγραφίσει κάποια μέρα και μάλιστα κάτω από το δυνατό 
φως του ήλιου αν και δεν ζωγραφίζει πια με τον παραδοσιακό παραστατικό τρόπο. «Αυτό θα 
μου άρεσε πολύ», είπε η κοπέλα και κάθισε πιάνοντας το ποτήρι της.  «Θαυμάσιος είναι ο χώρος 
που βρίσκεται το σπίτι σου, η άπλα της θάλασσας είναι υπέροχη, μετά από τα στενά δρομάκια 
της Πλάκας αυτή η ανοιχτοσιά με γεμίζει με μιαν ανυπαρξία περιορισμού σώματος και 
αισθημάτων. Θέλω να σου κάνω έρωτα εδώ κάτω από τη βεράντα, πάνω στο γκαζόν». «Αυτό 
είναι αδύνατον αγάπη μου», είπε έκπληκτη και γελώντας η Μαργαρίτα. «Σ’ εκείνο το κιόσκι…» 
κι έδειξε ανατολικά στον κήπο, «κατοικεί ο κηπουρός με την οικογένεια του και θα μας 
δουν…». Ο Θέμης έριξε μια μελαγχολική ματιά προς τα εκεί και πετώντας το καλαμάκι από το 



122 
 

ποτήρι κατέβασε μονορούφι το αναψυκτικό, λες και ήταν δυνατό κονιάκ. «Κι εγώ θα ήθελα να 
μου κάνεις ένα τέτοιο έρωτα και μάλιστα τελευταία σκέφτομαι πως θα μου άρεσε πολύ να 
φερθώ μαζί σου σαν πόρνη, αν και δεν έχω ιδέα πως φέρεται μια πόρνη, πάντως μπορείς να μου 
ζητήσεις ο, τι θέλεις κι εγώ θα σου  το κάνω…». 
 Έπιασε το χέρι της, το χάιδεψε και είπε: «Οτιδήποτε σου ζητούσα; Όσο κι αν μ’ αγαπάς δε 
θα έπρεπε να το κάνεις γιατί δεν ξέρεις τι θα ήταν αυτό το οτιδήποτε. Δεν είσαι πόρνη που 
προσφέρεις τις υπηρεσίες σου με αμοιβή. Έπειτα όλες οι πόρνες δε δέχονται ο, τι ζητήσουν οι 
πελάτες. Είσαι μια ελεύθερη γυναίκα και το να κάνεις έρωτα με διάφορους άντρες, γιατί σου 
αρέσει χωρίς να πληρωθείς ή να πληρώσεις, δε σημαίνει πως είσαι πόρνη. Ας είμαστε όμως 
πρακτικοί, ας πάμε στην κρεβατοκάμαρα σου κι ας φερθούμε όχι σαν ετούτο ή εκείνο αλλά σαν 
εραστές γιατί μέχρι στιγμής είμαστε μόνο από το τηλέφωνο τέτοιοι»…  
 
… Ο Θέμης, της φέρθηκε όπως ένας ερωτευμένος άντρας κι εκείνη όπως μια ερωτευμένη 
γυναίκα με μια φυσιολογική ερωτική συμπεριφορά. Το μόνο που ίσως ήταν κάτι παραπάνω ήταν 
η συχνότητα της συνουσίας, μέσα σε λίγο χρόνο - δεν είχαν περάσει δυο ώρες - εκείνος μπήκε 
μέσα της τέσσερις φορές, «την κακοσυνηθίζω από την πρώτη κιόλας φορά κι αργότερα θα μου 
ζητάει τα ίδια και δε θα μπορώ», σκέφτηκε. Αγκαλιασμένοι τώρα, χαλαρά, έπιασαν μια σοβαρή 
συζήτηση για το μέλλον της σχέσης τους που τώρα πια είχε γίνει πραγματικότητα. «Έχω μιλήσει 
στον πατέρα μου για σένα, δηλαδή του είπα πως γνώρισα κάποιον πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο 
και μάλλον είμαι ερωτευμένη μαζί του…». «Πριν λίγο μου έλεγες πως είσαι ξετρελαμένη…». 
«Τώρα είμαι αγάπη μου, τότε δεν ήμουν σίγουρη». «Του είπες πως ασχολούμαι με πράγματα 
που δύσκολα προσπορίζουν χρήμα;». «Του είπα πως είσαι σπουδαίος καλλιτέχνης…». «Μα 
αυτό δεν το ξέρεις…». «Είμαι σίγουρη αγάπη μου πως είσαι». Ο Θέμης, έγειρε πάνω της 
ρουφώντας τα χείλη της και μαλάζοντας το βυζί της. Κατέβασε, σέρνοντας την στην κοιλιά, την 
παλάμη του προς το αιδοίο της περνώντας τα δυο δάχτυλα στη σχισμή. «Έι, φρόνημα! Είπαμε 
να συζητήσουμε…». «Με μένα αυτό είναι μάλλον δύσκολο έχοντας σε έτσι γυμνή στο πλάι μου. 
Καλύτερα να σηκωθούμε και να ντυθούμε». «Δίκιο έχεις, αλήθεια τι ώρα είναι; Πρέπει να 
παραγγείλω και το γεύμα μας…». «Λάθος ήλπιζα, πως θα μου μαγείρευες εσύ». «Έ, όχι ως εκεί 
δε φτάνουν οι ικανότητες μου, πάντως θα σου έχω ένα θαυμάσιο γεύμα και μάλιστα 
«βετζιταίριαν», όπως το θέλεις». Λίγο αργότερα κατέφθασε ένας νεαρός μ’ ένα τρίκυκλο - 
πιθανόν από την κουζίνα του κοντινού ξενοδοχείου - μετάφερε στην κουζίνα του σπιτιού 
διάφορα και η Μαργαρίτα ανάλαβε να στρώσει το τραπέζι. Πρότεινε να βοηθήσει αλλά εκείνη 
αρνήθηκε, λέγοντας πως αυτό μπορούσε να το κάνει. Εκείνος βγήκε στον εξώστη και 
πηγαινοερχόταν απολαμβάνοντας τη θέα του ανοιχτού πελάγους ρίχνοντας πότε-πότε ματιές 
στην τραπεζαρία, η αλήθεια ήταν πως πεινούσε. Πάντως από έρωτα ήταν χορτάτος. Όταν τον 
κάλεσε εκείνη και μπήκε στην τραπεζαρία, αντίκρισε ένα εξαίσιο γαστριμαργικό θέαμα, που η 
περιγραφή του θα ήταν ελλιπής όσο καλά κι αν γινόταν. Η Μαργαρίτα έπιασε το ποτήρι με το 
κρασί και του ζήτησε να τσουγκρίσουν στην αγάπη τους, ήπιε μια γουλιά και σκύβοντας προς το 
μέρος του, του είπε χαμογελώντας: «Είπες πως θέλεις να μου κάνεις το πορτρέτο, αλήθεια πότε 
θ’ αρχίσουμε;». «Μην είσαι τόσο αισιόδοξη. Έχω πολύ καιρό να ζωγραφίσω, από τότε που 
έφυγα για το Παρίσι. Μετά το ταξίδι μου εκεί, έχω απογοητευθεί για το που πηγαίνουν οι 
εικαστικές τέχνες. Είδα γέφυρα του Σηκουάνα φασκιωμένη με πλαστικό, από καλλιτέχνη με 
τρανταχτό όνομα, πλαστικό σωλήνα ποτίσματος απλωμένο στο γρασίδι, μπροστά από το 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης να παριστάνει έργο γλυπτικής με την υπογραφή επίσης τρανταχτού 
ονόματος. Σε εκθέσεις και ιδιαίτερα στην ετήσια παγκόσμια έκθεση σύγχρονης Τέχνης στο 
Γκραν Παλλαί είδα φοβερά… επιτεύγματα συγκεκριμένων αφηρημένων ανοησιών. Σκέφτομαι 
πως έπρεπε να είχα γεννηθεί στην εποχή του Ρουμπλιώφ ή στα χρόνια της Αναγέννησης, ίσως 
τότε να μου είχε μείνει διάθεση να ζωγραφίσω…». «Δηλαδή δε θα με ζωγραφίσεις;», είπε εκείνη 
σουφρώνοντας με προσποιητό παράπονο τα όμορφα χείλη της. «Φυσικά θα σε ζωγραφίσω, έχε 
υπομονή. Ξέρεις, κάθε επάνοδος μου στη ζωγραφική, όπως και η αποχή μου από αυτή, έχει τις 
περιόδους της». Συνέχισαν τη συζήτηση και μετά το φαγητό και πέρασαν ένα ευχάριστο 
απόγευμα αλλά το βράδι - κοιμήθηκε στην αγκαλιά της - ήταν συναρπαστικό… 
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 Όλο το καλοκαίρι η Μαργαρίτα, όταν δεν μπορούσε να τον καλέσει στο σπίτι της περνούσε 
από το δικό του. Σπαρταρούσε στην αγκαλιά του αλλά όχι στα μεταξωτά σεντόνια του 
κρεβατιού της αλλά στα χασεδένια δικά του που συχνά δεν ήσαν και τόσο καθαρά. Μια μέρα, 
ρουθουνίζοντας πάνω από το σεντόνι που μύριζε ιδρώτα του είπε: «Δεν αντέχω άλλο αυτή την 
κατάσταση ψυχή μου, αύριο κιόλας θα κατέβω στην αγορά να σου πάρω μεταξωτά σεντόνια και 
θα σου στείλω την καθαρίστρια μιας φίλης μου να σε ξεβρομίζει, τουλάχιστον μια φορά τη 
βδομάδα…». «Η καθαρίστρια είναι καλή ιδέα, αυτή που χρησιμοποιώ είναι χάλια, αλλά τα 
σεντόνια κι ο, τι άλλο νομίζεις ότι χρειάζεται θα τ’ αγοράσεις εσύ, γιατί εγώ είμαι άσχετος από 
αυτά, αλλά θα τα πληρώσω εγώ. Και μην αρχίσεις να μου κουβαλάς για δώρα, ακριβά 
εύθραυστα αντικείμενα γιατί είμαι πολύ άγαρμπος και κάθε τόσο θα τα σπάω και είναι κρίμα».  
 Την άλλη μέρα κιόλας, πολύ πρωί άκουσε να χτυπάει το ρόπτρο - ένα χέρι που κρατάει μια 
μικρή μπάλα - που είχε αντί για κουδούνι στη θύρα του. Όταν άνοιξε, μισοκοιμισμένος είδε 
μπροστά του μια παχουλή γυναίκα γύρω στα πενήντα που ρώτησε αν είναι ο κύριος Θέμης. 
«Ναι εγώ είμαι, είσαι η καθαρίστρια; Πέρνα, πάω να κάνω ένα ντους και φεύγω, αργότερα θα 
έρθει η Μαργαρίτα, τη γνωρίζεις ε;». «Αλίμονο τη δεσποινίς Μαργαρίτα δε γνωρίζω!». Σε λίγο 
έτοιμος για έξω, κρατώντας ένα χαρτοφύλακα, έστειλε ένα χαμόγελο κι ένα «γεια» στη γυναίκα 
που είχε αρχίσει κιόλας να συμμαζεύει και κατέβηκε πηδηχτά τα σκαλοπάτια του δρόμου κι ας 
μην υπήρχε λόγος να βιάζεται. Είχε καιρό ως που να συναντήσει μια μεταφράστρια, την Τζόαν 
Μακ Μίλαν για να της δώσει τα χειρόγραφα ενός ταξιδιωτικού βιβλίου να μεταφραστούν στ’ 
αγγλικά. Στο κέντρο της πόλης δεν χρησιμοποιούσε ποτέ ταξί. Δυο ώρες αργότερα διάσχιζε τους 
μεγάλους δρόμους και βρέθηκε να σκαρφαλώνει σ’ ένα κλιμακωτό δρομάκι της υποτιθέμενης 
αριστοκρατικής συνοικίας της πρωτεύουσας. Στην τρίτη αναβάθρα, κάπου πενήντα σκαλιά, 
στάθηκε στο πλάτωμα που μεσολαβούσε μέχρι τα επόμενα σκαλιά γιατί στ’ αριστερά του 
διάκρινε τον αριθμό που ζητούσε. Πλησίασε στην εξώθυρα, κοίταξε στον πίνακα με τα 
κουδούνια, είδε κάτω χαμηλά το όνομα της Μακ Μίλαν και το πίεσε. Περίμενε τη φωνή της στο  
θυροτηλέφωνο αλλά την άκουσε, στα δεξιά του, από ένα ανοιχτό παράθυρο του ισογείου. Έκανε 
μερικά βήματα πίσω και την είδε να προβάλλει το πανωκόρμι της στο παράθυρο. Ήταν η πρώτη 
φορά που την έβλεπε, είχαν μιλήσει μόνο από το τηλέφωνο για να κανονίσουν τη συνάντηση 
τους. Την περίμενε κοκκινομάλλα, δεν ήταν, είχε καστανόξανθα μαλλιά, το πανωκόρμι της 
έδειχνε μεγαλόσωμη γυναίκα, δεν το περίμενε, για κάποιο περίεργο λόγο τη φανταζόταν 
μικρόσωμη. Η ηλικία της εκεί γύρω στα τριάντα πέντε με σαράντα χρόνων. «Είμαι ο Θέμης που 
σας τηλεφ…». «Α, περάστε», είπε και χάθηκε από το παράθυρο. Σε λίγα λεπτά καθόταν 
μπροστά στο γραφείο της κι εκείνη απέναντι του. Ήταν όντως μεγαλόσωμη! Πρέπει να τον 
ξεπερνούσε ένα-δυο εκατοστά στο ύψος. Είχε μεγάλο και στητό στήθος, για το στητό βοηθάνε 
βέβαια και οι στηθόδεσμοι, και συνηθισμένο πρόσωπο με κάποιες σκόρπιες φακίδες. Είχε όμως 
καλλίγραμμο σώμα. Έφυγε μια ώρα αργότερα, χρόνος που δε χρειαζόταν για να της εξηγήσει τι 
ζητούσε από το χειρόγραφο, γιατί βρήκε ενδιαφέρον στη συζήτηση τους. Στην απορία του πως 
μιλούσε τόσο καλά ελληνικά του είπε πως είχε γεννηθεί στο Εδιμβούργο από πατέρα Σκωτσέζο 
αλλά από μητέρα Ελληνίδα και είχε ουσιαστικά μεγαλώσει στην Ελλάδα. Η Τζόαν ήταν φοβερή 
καπνίστρια κάπνιζε όσο κι εκείνος πριν το κόψει και δεν τόλμησε ούτε να της το επισημάνει. 
Πραγματικά, ένας πρώην καπνιστής δεν είναι φρόνιμο να κάνει παρατηρήσεις γιατί εκτός του 
ότι θα του υπενθυμίσουν τα δικά του, θα πρέπει να κατανοεί το πάθος του άλλου. Κάτι άλλο που 
συνόδευε το κάπνισμα της Τζόαν ήταν το κονιάκ, η αλήθεια είναι καλής ποιότητας. Έπινε κι 
εκείνος παλαιότερα αλλά όχι τόσο. Με αφορμή την πρόταση της για τσιγάρο και για ένα 
ποτηράκι ποτό και την άρνηση του, ακολούθησε μια συζήτηση για τις κακές συνήθειες και την 
υγεία. Η μεταφράστρια συμφώνησε απολύτως με τις απόψεις του και του έκφρασε το θαυμασμό 
της για το ότι κατάφερε να ξεφύγει από την εξάρτηση αλλά πίστευε πως εκείνη ήταν αδύνατο 
πια να σταματήσει, ενάμισι λίτρο κονιάκ-μαζί με τα κεράσματα έπιανε τα δύο-τη μέρα ήταν 
μεγάλη ποσότητα, είπε πως αυτό τη βοηθούσε στη δουλειά αλλά τελικά δέχτηκε πως αυτό δεν 
ήταν αλήθεια. Φεύγοντας, η Τζόαν του ζητήσει τον αριθμό του τηλεφώνου του για πιθανές 
διευκρινίσεις στο κείμενο… 
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… Είχαν περάσει δυο χρόνια που συνδεόταν με τη Μαργαρίτα. Όλο αυτό το διάστημα της ήταν 
αφοσιωμένος ερωτικά. Όλα σ’ αυτή τη σχέση ήσαν εύκολα. Δεν είχαν διαφωνήσει ποτέ, η 
κοπέλα τον θεωρούσε πια σα μέλλοντα σύζυγο, εκείνος μέχρι τότε δεν της είχε αποκαλύψει πως 
δεν σκόπευε να παντρευτεί. Αυτό, το να μη θέλει να παντρευτεί ξεκινούσε από τα πρώτα νιάτα 
του, τότε που ήταν ερωτευμένος με την Τέχνη και πίστευε πως ένα γάμος θα έκανε κακό. Τώρα 
γνώριζε πια πως ο γάμος με μια πλούσια γυναίκα θα βοηθούσε στην ανάδειξη του σαν 
καλλιτέχνη αλλά τώρα δεν πίστευε στη Σύγχρονη Τέχνη και δε σκόπευε να το εκμεταλλευτεί. 
Εξάλλου σε τι θα βοηθούσε ο πλούτος - και μάλιστα όχι δικός του - μια και δε θα χρειαζόταν 
χρήματα για να έχει χρόνο ώστε, να ζωγραφίσει, να κάνει γλυπτική, να κάνει εκθέσεις εδώ και 
στο εξωτερικό; Οικονομικά τα κουτσοβόλευε με τις γραφικές τέχνες. Με αφορμή τις γραφικές 
τέχνες είχε αποφασίσει ν’ ασχοληθεί και με τη χαρακτική - η λιθογραφία, που σήμερα την είχε 
αντικαταστήσει η «φώτο-όφσετ» ήταν συγγενής με τη χαρακτική - αλλά δεν είχε βρει ακόμα το 
χρόνο. Η Μαργαρίτα, τον είχε βολέψει όχι με τον πλούτο της αλλά με έναν άλλο τρόπο, τον είχε 
ηρεμίσει. Μαζί της απολάμβανε μια κοσμική ζωή που αφορούσε πάλι την Τέχνη, δηλαδή 
συναυλίες, θέατρο, κινηματογράφο, φρόντιζε εκείνη γι’ όλ’ αυτά, σπάνια πήγαινε σε εκθέσεις 
ζωγραφικής - γλυπτικής και απόφευγε τις κοσμικές συγκεντρώσεις. Όταν ήταν απαραίτητο η 
Μαργαρίτα πήγαινε σ’ αυτές κι εκείνος έμενε στο σπίτι διαβάζοντας. Σ’ αυτές τις ανάπαυλες 
είχε διαβάσει μερικά σημαντικά βιβλία. Ξαναδιάβασε μια πολύ καλή εισαγωγή στη φιλοσοφία, 
εξακολουθούσε να διαβάζει τα σχετικά με την Αρχαία Αγορά και την Ακρόπολη της Αθήνας, με 
αφορμή τα τελευταία άρχισε να διαβάζει «Τα Αττικά» του Παυσανία. Ένα από αυτά τα βράδια, 
πέρασε η Λιλή αργά, γύρω στις δώδεκα, από το σπίτι του. Ήταν ένα θαυμάσιο βράδι, κοντά στα 
μισά του Ιουνίου, το φεγγάρι ολόγιομο φώτιζε το Βράχο της Ακρόπολης και τα σπίτια έριχναν 
σκληρές σκιές στα λιθόστρωτα δρομάκια. Είχε να τη δει, ακριβώς αυτά τα δυο χρόνια. Τον 
φίλησε με πάθος στο στόμα, δεν κατάφερε να της αντισταθεί, παρασύρθηκε και βρέθηκαν στο 
κρεβάτι που μεταξύ άλλων του έκανε και στοματικό έρωτα κάτι που δεν είχε ακόμα ζητήσει από 
τη Μαργαρίτα. Του είπε πως είχε αρραβωνιαστεί το νεαρό που είχε γνωρίσει στο πάρτι αλλά 
εδώ και δυο μήνες είχαν χωρίσει και τώρα ήταν «ελεύθερος σκοπευτής». Δεν κατάλαβε και τη 
ρώτησε τι εννοούσε. «Να, αν μ’ αρέσει κάποιος του ρίχνομαι και…». «Τρελάθηκες! Πηδιέσαι 
με άνθρωπο που δε γνωρίζεις, υπάρχουν τόσες αρρώστιες, πας να καταστρέψεις τη ζωή σου;». 
«Γι’ αυτό σ’ αγαπώ, ακόμα νοιάζεσαι για μένα. Μην ανησυχείς αγάπη μου, χρησιμοποιώ 
προφυλακτικό έτσι κι αλλιώς το κάνω, δεν έχω καμιά διάθεση να μείνω έγκυος». Κάποια στιγμή 
ο Θέμης πρόσεξε μια γρατσουνιά στο μάγουλο της. Τη ρώτησε πως έγινε κι εκείνη του είπε: 
«Πλακώθηκα στο ξύλο με μια συμμαθήτρια μου, της τράβηξα ένα βρομόξυλο, γιατί έπιασα το 
Γιαννάκη να τη γαμάει». «Ποιος είναι αυτός; Είσαι ερωτευμένη μαζί του;». «Όχι καλέ ένα 
ανθρωπάκι είναι κοντό, αδύνατο και άσχημο αλλά γαμάει καλά». «Τι εννοείς γαμάει καλά;». 
«Έχει μια ψωλάρα να», έδειξε ένα αξιοπρόσεχτο μέγεθος βάζοντας τις παλάμες της σε 
απόσταση «και αργεί να χύσει… Ε, σ’ αυτό κι εσύ καλός είσαι», πρόσθεσε. Κοίταξε το ρολόι 
του. «Φιου, πιάσαμε τη μιάμιση θα πας τόσο αργά στο σπίτι; Τι θα πουν οι γονείς σου». « Θα 
τηλεφωνήσω να τους πω πως δε θα πάω γιατί θα μείνω στη φίλη μου που έκανε το πάρτι, 
υποτίθεται πως είμαι σε πάρτι». «Θες να πεις πως θα μείνεις απόψε εδώ…». Τύλιξε τα χέρια 
γύρω από το λαιμό του και τον ξάπλωσε πάνω στα μεταξωτά σεντόνια και μαξιλάρια που είχε 
φέρει η Μαργαρίτα και λίγο πριν του είχε τηλεφωνήσει πως μόλις είχε γυρίσει από δεξίωση, 
ήταν «ψόφια στην κούραση» και θα έπεφτε για ύπνο. «Δε με θες ψυχή μου;», ρώτησε η Λιλή. 
Κοίταξε τα στητά βυζιά της να τρεμουλιάζουν πάνω από το πρόσωπό του, η δεκαπεντάχρονη 
είχε γίνει πια ενήλικη γυναίκα και μαστόρισσα στον έρωτα. Κυλίστηκε μαζί της και πέρασε μια 
νύχτα που δεν την είχε ποτέ με τη Μαργαρίτα…   
 
… Είχε να δει την Τζόαν ένα περίπου χρόνο. Την επισκέφθηκε με αφορμή ένα καινούργιο 
τουριστικό βιβλίο. Το πρώτο που πρόσεξε σ’ αυτή, ήταν πως δεν ήταν και τόσο καλά από 
πλευράς υγείας. Δεν είχε χάσει βάρος αλλά ήταν κάπως χλωμή. Της παράδωσε τα χειρόγραφα 
και άρχισαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το αιώνιο υπαρξιακό πρόβλημα «το ποιοι 
είμαστε και που πάμε», εκείνη κουτσοπίνοντας κονιάκ και καπνίζοντας με την ίδια συχνότητα κι 
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εκείνος παίζοντας ένα κομπολόι από κουκούτσια ελιάς. Της είπε για τα καινούργια διαβάσματα 
του κι εκείνη έδειξε ενδιαφέρον όταν μάλιστα της είπε πως έγραφε και κάποια σχετικά κείμενα 
για ένα οδηγό της πόλης το ενδιαφέρον αυξήθηκε. Εκείνο το απόγευμα η συνάντηση τους 
κράτησε πάνω από δυο ώρες και θα κρατούσε περισσότερο αν δεν εμφανιζόταν μια φίλη της. 
Τον συνόδευσε ως την εξώθυρα της πολυκατοικίας, έδειχνε χαρούμενη, οι φακίδες της είχαν 
πάρει ένα ρόδινο χρώμα.  
 Γυρνώντας στο σπίτι του, εκεί γύρω στις έξη, έκανε ένα δροσερό ντους, το σπίτι ήταν ζεστό 
από την αυγουστιάτικη κάψα της μέρας και ξάπλωσε στον καναπέ, ένα καλό κομμάτι του 
περασμένου αιώνα με σκαλίσματα και ταπισερί, αυτή δεν ήταν τόσο παλιά, αλά Λουί σένκ - η 
Μαργαρίτα τον είχε βρει σ’ ένα από τα μαγαζιά που πουλάνε παλιά έπιπλα - και σκεφτόταν τη 
Τζόαν. Τον είχε εντυπωσιάσει με την προσωπικότητα της, από την πρώτη μέρα που τη γνώρισε 
και με τη συζήτηση τους πριν λίγες ώρες ανακάλυψε ευαισθησίες που δεν περίμενε.  
 Κουδούνισε το τηλέφωνο. Έκπληκτος άκουσε τη Τζόαν! Του ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις 
σχετικά με το κείμενο και μετά ξανάφερε την ομιλία στην απογευματινή τους συζήτηση, 
απασχολώντας τον για τουλάχιστον δέκα λεπτά. Οι διευκρινίσεις δεν ήσαν σοβαρές και 
σκέφτηκε πως μάλλον ήταν η αφορμή για να μιλήσει μαζί του. Λίγο αργότερα η Μαργαρίτα του 
παραπονέθηκε πως προσπαθούσε μισή ώρα να τον πιάσει στο τηλέφωνο και ρώτησε με ποια 
μιλούσε. «Γιατί τάχα θα έπρεπε να μιλάω με κάποια κι όχι με κάποιον», της είπε κάπως 
αυστηρά. «Συγγνώμη αγάπη μου, απλώς σχήμα λόγου ήταν…». «Καλά, καλά σ’ ακούω», είπε 
βιαστικά παραλείποντας να διευκρινίσει αν στο τηλέφωνο ήταν «κάποια ή κάποιος». «Πήρα να 
σου πω, πως το βράδι ο μπαμπάς έχει δεξίωση στο σπίτι και με χρειάζεται κοντά του, εσύ τι θα 
κάνεις;». «Δεν έχω να κάνω και πολλά, μάλλον αν μου κάνει κέφι μπορεί ν’ ασχοληθώ με τον 
τουριστικό οδηγό, τον έχω παραμελήσει αρκετά…»…   
 Αυτή η ιστορία με τον οδηγό τραβούσε του μάκρους. Δεν ήταν εύκολη δουλειά, έπρεπε να 
έχει σωστές πληροφορίες, φωτογραφίες, χάρτες. Επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, αρχεία ιδρυμάτων 
και δεν ήταν στο χαρακτήρα του να συνάπτει σχέσεις με διάφορους σχετικούς παράγοντες, από 
θυρωρούς, κλητήρες μέχρι καθηγητές. Συχνά εκνευριζόταν και έλεγε πως αυτή η δουλειά δεν 
ήταν ενός μόνο ανθρώπου - δεν είχε άδικο - και εγκατάλειπε τη προσπάθεια. Το τηλεφώνημα 
της Τζόαν - ήδη είχε αρχίσει να την αποκαλεί Ιωάννα - τον είχε προβληματίσει. Η απογευματινή 
συζήτηση τους αλλά και η τηλεφωνική, είχε κάποια καλυμμένα ερωτικά στοιχεία και τον είχε 
κάνει να την σκέφτεται έτσι, πράγμα που δεν είχε κάνει παλιότερα. Δεν ήταν ωραία γυναίκα, 
πολύ μακριά από τη Μαργαρίτα κι ακόμα πιο μακριά από τη Λιλή αλλά τον ερέθιζε. Αυτή τη 
βραδιά ήταν ξεσηκωμένος ερωτικά, η Μαργαρίτα έλειπε, αν περνούσε η Λιλή - μάλλον δεν 
υπήρχε τέτοια πιθανότητα - εύκολα θα τον ξάπλωνε πάλι στο κρεβάτι κι αποφάσισε να πάει σε 
κάποια από τις «μπουάτ» της γειτονιάς του, θα άκουγε κάποια από τα παλιά τραγούδια του 
«νέου κύματος» που, συχνά πριν και στα χρόνια της δικτατορίας παρακολουθούσε μ’ ένα 
τσιγάρο κι ένα ποτήρι κονιάκ. Μόνο που τώρα ούτε κάπνιζε ούτε έπινε ποτά και ο καπνός του 
τσιγάρου, του ήταν πια ανυπόφορος. Η αλλαγή της διατροφής του, είναι αλήθεια, πως του 
στέρησε φίλους παμφάγους, πότες και καπνιστές αλλά δεν ήθελε να ξαναγυρίσει στον παλιό 
τρόπο ζωής έτσι είχε μείνει ουσιαστικά μόνος. Η Μαργαρίτα δεν κάπνιζε, η Ιωάννα όμως ήταν 
φοβερή καπνίστρια και πότις. Άρχισε να σκέφτεται πως τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον θα 
έπρεπε μα επανασυνδεθεί με κάποιους από τους «αμαρτωλούς» φίλους του που τους είχε 
ανάγκη, πνευματική ανάγκη. Οι «μπουάτ», το καλοκαίρι λειτουργούσαν σε ανοιχτούς χώρους 
αλλά και πάλι αν του τύχαινε κάποιος πλάι που κάπνιζε - και θα του τύχαινε - πως θα το 
αντιμετώπιζε; Βγήκε στο δρόμο και κατηφόρισε προς την Αρχαία ρωμαϊκή Αγορά. Βλέποντας 
ένα τηλεφωνικό θάλαμο χωρίς δεύτερη σκέψη τηλεφώνησε στην Ιωάννα. Άκουσε αμέσως τη 
φωνή της λες και τον περίμενε. Της ζήτησε να συναντηθούν κάπου γύρω από την Ακρόπολη, να 
περπατήσουν και να συζητήσουν, για τι ακριβώς δεν της είπε και ούτε εκείνη ρώτησε αλλά 
δέχτηκε και μάλιστα με κάποια σπουδή… 
 Την περίμενε περπατώντας, πίσω-μπρος, μπροστά στο Μνημείο του Λυσικράτη και 
σκεφτόταν τι ακριβώς ήταν αυτό που ήθελε από αυτή, τη συντροφιά της στο λόγο και τη σκέψη 
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ή τον έρωτα της; Πίστευε, ήταν βέβαιος, πως εκείνη τον ήθελε ερωτικά δεν ήταν όμως βέβαιος 
πως όταν τη συναντούσε έπρεπε να αρχίσει από εκεί.  
 Όταν βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, έσφιξαν τα χέρια σα να είχαν καιρό να συναντηθούν 
αν και είχαν περάσει μόνο μερικές ώρες που είχαν ιδωθεί. Τα πρόσωπα τους ήσαν τόσο κοντά το 
ένα στο άλλο - ούτε είκοσι εκατοστά - που όλα έδειχναν πως θα σμίξουν τα χείλη. Εκείνος όμως 
ανέβασε τα χέρια της στο ύψος του στόματός του και τα φίλησε. Εκείνη; Εκείνη απόσπασε τα 
χέρια της και τα τύλιξε γύρω από τον αυχένα του. Κόλλησε με πάθος τα χείλη στο στόμα του, η 
διαφορά ύψους που είχαν, μετριαζόταν από τα παπούτσια με ίσια τακούνια που είχε φορέσει η 
Ιωάννα. Ξεκίνησαν περπατώντας πλάι - πλάι και βγήκαν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το αρχαίο 
θέατρο με κατεύθυνση το Λόφο των Μουσών, μπαινόβγαινε κόσμος ακόμα στο άλσος και 
μπήκαν κι αυτοί. Χώθηκαν σε μια συστάδα πεύκων και λίγο αργότερα, ασυγκράτητοι, έκαναν 
έρωτα, στα όρθια, ακουμπώντας σ’ ένα βολικό κορμό. Όταν ξαναβγήκαν στο μονοπάτι, 
γελούσαν πνιχτά για αυτό που είχαν κάνει. Εκείνη του είπε πως ούτε στην εφηβεία της δεν είχε 
κάνει κάτι τέτοιο. Ο Θέμης την έσφιξε πάνω του και της είπε: «Γελάς αλλά εγώ πονάω ακόμα, 
έχω ματώσει…», στάθηκε κοντά σ’ ένα φανάρι και εξέτασε το παντελόνι του μπροστά λέγοντας: 
«Ελπίζω να σταμάτησε το αίμα στο σώβρακο». «Μα τι έγινε ψυχή μου;». «Τι έγινε; Μια τρίχα 
από το μουνί σου φαίνεται μ’ έκοψε στο παπάρι, να τι έγινε, έπρεπε να φοράς φούστα όχι 
παντελόνι…», τίναξε το παντελόνι λες και το αίμα ήταν σκόνη και πρόσθεσε: «Ευτυχώς το 
παντελόνι μου είναι καθαρό». «Μα καλά αφού κατέβασα το παντελόνι μαζί με την κυλότα τι 
διαφορά θα είχε η φούστα…». «Όταν το παντελόνι κατέβηκε ως τα γόνατα σ’ εμπόδιζε ν’ 
ανοίξεις τα μπούτια σου κι εγώ τον σφήνωσα μέσα από τις τρίχες και κάποια από αυτές έκανε τη 
ζημιά».  Η Ιωάννα, έβαλε τα γέλια. Ύστερα άρχισε να κοντανασαίνει βάζοντας την παλάμη 
πάνω στο ογκώδες στήθος της. Εκείνος το πρόσεξε και αγκαλιάζοντας την, της είπε: «Τι 
συμβαίνει κορίτσι μου, δεν αισθάνεσαι καλά;». «Καλά είμαι, καλά, στραβοκατάπια από τα 
γέλια…αλήθεια πως το είπες; Παπάρι είναι το κεφάλι του που…». «Ναι το ψωλοκέφαλο, δεν 
ξέρω αν έχετε στ’ αγγλικά τέτοιες λέξεις, ε, όλο και θα έχετε…»… 
 Βγήκαν από το άλσος στη λεωφόρο αγκαλιασμένοι. Καθώς τους έλουσαν τα φώτα εκείνος 
τραβήχτηκε από την αγκαλιά της, εκείνη τον κοίταξε με απορία. «Γιατί, τι συμβαίνει; Δε θέλεις 
να μας δουν αγκαλιά;». Αποφάσισε να της μιλήσει για τη Μαργαρίτα και πως δε θα ήθελε να 
τους δει αγκαλιασμένους κάποιος γνωστός και να της το πει. Η Ιωάννα αντέδρασε ήρεμα αλλά η 
έκφραση του προσώπου της, οι κινήσεις του σώματος της έδειχναν απογοήτευση. Της μίλησε 
για τη μακρόχρονη σχέση του με την κοπέλα και με αφορμή τις απόψεις του για το γάμο 
άρχισαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, η Ιωάννα, συμφωνούσε μ’ αυτές, δεν πίστευε στην 
οικογένεια είχε μεγαλώσει σε μια διαλυμένη τέτοια οικογένεια και φυσικά αισθάνεται 
ερωτευμένη μαζί του αλλά σε καμιά περίπτωση δε θα του ζητούσε γάμο. «Αν θέλεις μπορούμε 
να συναντιόμαστε στο σπίτι μου, να μην κυκλοφορούμε έξω, πάντως εγώ σε θέλω πολύ, είσαι το 
αρσενικό μου». Χώρισαν εκεί γύρω στη μία. Τον κάλεσε να μείνει τη νύχτα στο σπίτι της - 
συζητώντας είχαν φτάσει ως εκεί -αλλά αρνήθηκε Η αιτία ήταν η Μαργαρίτα, που τελειώνοντας 
με τη δεξίωση θα του τηλεφωνούσε, πιθανόν να μην το είχε κάνει ακόμα και ίσως την 
προλάβαινε έτσι πήρε ένα ταξί και γύρισε στο σπίτι… 
  
… Ξαπλωμένος στο κρεβάτι, περιπλανούσε τη σκέψη του στα τελευταία γεγονότα της ζωής 
του και της πολιτικής κατάστασης, έτσι κι αλλιώς δεν τον έπιανε ύπνος. Με τις περσινές εκλογές 
η χώρα είχε πάλι κυβέρνηση της Δεξιάς, τη δεύτερη μετά τη λεγόμενη μεταπολίτευση με 
σημαντική άνοδο όμως του λεγόμενου Σοσιαλιστικού κινήματος ενώ η αριστερά, πάντα 
κατακερματισμένη, έμενε σ’ ένα ποσοστό γύρω στο δέκα τοις εκατό. Η δική του ζωή βρισκόταν 
πάλι σε μια ασταθή και χωρίς προοπτική πορεία και τα οικονομικά του αν όχι αξιοθρήνητα σε 
κακή κατάσταση. Η ερωτική ζωή κοντά στη Μαργαρίτα είχε πάρει κάπως τη χροιά της ρουτίνας 
και γι’ αυτό είχε καταφέρει πάλι να την περιπλέξει. Η αλήθεια είναι πως δεν είχε και δεν του 
άρεσε να έχει παράλληλες σχέσεις. Εκτός του ότι το θεωρούσε ανέντιμο το εύρισκε και δύσκολο 
να ζει προσπαθώντας συνεχώς να καλύπτει τα νώτα του. Κι ενώ η Λιλή ήταν ένα τυχαίο 
περιστατικό, με την Ιωάννα τα πράγματα πήγαιναν να εξελιχθούν σε κάτι παραπάνω, το αποψινό 
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συμβάν του φάνηκε συναρπαστικό, χρόνια είχε να κάνει κάτι τέτοιο και μάλιστα να πάθει κι 
εκείνο το γελοίο ατύχημα. Καθώς το σκέφτηκε άνοιξε το σεντόνι κατέβασε το σώβρακο και 
έλεγξε το πέος του. Το κόψιμο δεν ήταν βαθύ αλλά τι θα έλεγε στη Μαργαρίτα αν το πρόσεχε;… 
 Ζεσταινόταν, η νύχτα ήταν αποπνιχτική. Σηκώθηκε, πλησίασε στο παράθυρο κι άνοιξε σιγά-
σιγά τις γρίλιες. Το σπίτι βρισκόταν κάτω από τον ίσκιο της Ακρόπολης. Είδε το πάνω μέρος 
του φρουρίου, τις ρημαγμένες επάλξεις, να φωτίζονται από το φεγγάρι που είχε πάρει την τροχιά 
προς τη δύση. Πήρε μερικές βαθιές εισπνοές αλλά ένιωσε σα να είχε καταπιεί ζεστό τσάι - καφέ 
δεν έπινε πια - κι έτρεξε στην κουζίνα, άνοιξε το ψυγείο έπιασε τη φιάλη με το κρύο νερό και 
ήπιε λαίμαργα. Βηματίζοντας μερικές φορές στο δωμάτιο ένιωσε κάποια δροσιά από τη φορά 
του σώματος του κι ύστερα ξαναξάπλωσε…Άρχισε πάλι μια αναπόληση των περασμένων. 
Δώδεκα χρόνια πριν, η πρώτη του διαμονή στην πρωτεύουσα ήταν κάπου στην Καλλιθέα μια 
ημιυπόγεια «γκαρσονιέρα», ένα δωμάτιο, μια κουζινίτσα, μια τουαλέτα με ντους. 
Πηγαινοερχόταν στο κέντρο με το τρόλεϊ, παίρνοντας το από τη στάση που βρισκόταν μπροστά 
στην εκκλησία των Αγίων Πάντων. Εκεί ήταν που το πρωί της εικοστής πρώτης Απριλίου ο 
Μιχάλης, ο πρώην συνεταίρος του, τότε ήσαν απλώς φίλοι, μ’ ένα κοινό τους φίλο τον Περικλή, 
τον επισκέφθηκαν ανησυχώντας γι’ αυτόν. Φοβήθηκαν μήπως τον είχε συλλάβει η «χούντα» 
λόγω του ότι είχε οικογενειακή παράδοση στην Αριστερά. Εκείνες τις μέρες, φιλοξενούσε ένα 
φίλο από τη Θεσσαλονίκη. Αυτός γνώριζε το Μιχάλη αλλά όχι τον Περικλή και σκέφτηκαν, ο 
Μιχάλης το σκέφτηκε, να του κάνουν «πλάκα». Κρύφτηκε λοιπόν στο διάδρομο κι ο Περικλής 
καθώς του άνοιξε ο Θέμης τη θύρα είπε: «Ασφάλεια. Μένει εδώ κάποιος…και είπε το όνομα του 
Σαλονικιού. «Παρακαλώ να περάσει έξω, θα πάμε στην αστυνομία για εξακρίβωση 
ταυτότητας». Το ύφος του Περικλή δεν επιδεχόταν άρνηση, ήταν πειστικός ασφαλίτης και ο 
καημένος ο Σαλονικιός φόρεσε το σακάκι του έτοιμος να τον ακολουθήσει. Βλέποντας όμως το 
Μιχάλη που χαμογελούσε, κατάλαβε την «πλάκα» κι άρχισε να τον βρίζει χαμογελώντας κι 
αυτός. «Τι έγινε ρε, τι επίδεσμος είναι αυτός στο αφτί σου;», ρώτησε ανήσυχος ο Θέμης τον 
Περικλή. «Άσε οι κουφάλες, κόντεψε να με καθαρίσουν, χαράματα πήγαινα για τη δουλειά και 
ξαφνικά ακούω πυροβολισμούς κι ένα τσούξιμο στο αφτί.  Με πήραν τα αίματα, με είχε βρει μια 
αδέσποτη σφαίρα, λίγο πιο μέσα και θα ήμουν μακαρίτης τώρα. Ευτυχώς πιο πέρα ήταν ένα 
διανυκτερεύον φαρμακείο, μου το φάσκιωσε ο φαρμακοποιός και γύρισα στο σπίτι». «Κι αντί να 
κάτσεις στο σπίτι πήρες και τον άλλο τον τρελό και βγήκατε να κάνετε πλάκες…». «Για σένα 
ήρθαμε ρε, μήπως σε είχαν μπαγλαρώσει γιατί ακούσαμε πως τον Ιππόδρομο τον έχουν γεμίσει 
με κρατούμενους…», είπε ο Μιχάλης. «Ε, και τι θα κάνατε, θα μ’ ελευθερώνατε;». Στο 
ραδιόφωνο κυριαρχούσαν εμβατήρια και δημοτικά τραγούδια και ακούγονταν και κάποιοι, 
προφανώς στρατιωτικοί, που διατείνονταν πως είχαν γλυτώσει τη Χώρα από τον κομμουνισμό… 
 Μια βδομάδα αργότερα, δυο νεαροί φίλοι του, φοιτητές στο Πολυτεχνείο ήρθαν να του 
πουν πως ο Θεοδωράκης ήταν ελεύθερος κι ετοίμαζε αντίσταση κατά της δικτατορίας 
οργανωμένη κατά τον τρόπο των κομμουνιστών, κατά τριάδες «εσύ ξέρεις από αυτά και σε 
θέλουμε μαζί  μας», του είπαν. Τους είπε πως συμφωνεί αλλά πρώτα να το ψάξουν καλά το 
πράγμα, μην είναι κάποια προβοκάτσια. Πέρασαν μερικές μέρες ο Θεοδωράκης τελικά δεν 
ξέφυγε και κάποια παιδιά που είχαν κοινητοποιηθεί είχαν πέσει κι αυτά στα χέρια της 
αστυνομίας. Ο ένας από τους δυο νεαρούς πιάστηκε κι αυτός, δάρθηκε λίγο για να μαρτυρήσει 
συνεργάτες του, πρόλαβε όμως κάποιος θειος του αστυνομικός και τον έσωσε. Δεν είπε τίποτα 
για τους άλλους… επίδοξους συνωμότες εξάλλου δεν υπήρχε και τίποτα να πει… 
  Σ’ αυτό το σπίτι, είχε γράψει τα πρώτα ερωτικά του γράμματα, γενικά δεν έγραφε γράμματα 
αλλά επέμενε η Κική - να της γράψει. Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, είχε αφήσει πίσω του μια 
αγάπη. Εκείνη ήθελε να παντρευτούν αυτός επέμενε πως δεν είχε τέτοιο σκοπό, αν ήθελε 
μπορούσε να έρθει μαζί του να συζήσουν, εκείνη το ήθελε αλλά είπε πως αυτό θα σκότωνε τον 
πατέρα της, έπασχε κι από την καρδιά του, κι έτσι χώρισαν. Τον πρώτο καιρό λοιπόν, είχε λίγους 
φίλους εδώ, συχνά έμενε μόνος τα βράδια και έγραφε στην Κική, όχι για να την κατακτήσει ή να 
τη συγκινήσει αλλά μάλλον ασκούμενος περισσότερο στη γλώσσα και την προσπάθεια 
έκφρασης συναισθημάτων…Θυμήθηκε πως είχε κρατήσει αντίγραφα αυτών των επιστολών, δεν 
ήσαν και πολλές, σηκώθηκε και βάλθηκε να ψάχνει τα συρτάρια του γραφείου και τα βρήκε. Τις 
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είχε αντιγράψει σ’ ένα τετράδιο με πανόδετα μαύρα εξώφυλλα που του είχε χαρίσει ένας φίλος 
συγγραφέας παιδικών ιστοριών και παραμυθιών. Κρατώντας το, ξάπλωσε πάλι και στο φως του 
λαμπαντέρ άρχισε να διαβάζει. Το πρώτο ήταν απάντηση σ’ ένα δικό της γράμμα: 
 
   
 «Μ’ αρέσει όπως γράφεις. Γράφεις όπως μιλάς κι αυτό είναι υπέροχο, ακούω τη φωνή σου, 
βλέπω το σπινθήρισμα των όμορφων ματιών σου, απλώνω το χέρι μου και χαϊδεύω τα μαλλιά σου. 
Όλ’ αυτά χάρις στον τρόπο που γράφεις. Οι λέξεις σου είναι λίγες, η ορθογραφία σου κακή… 
… Το υποκοριστικό του ονόματός μου με κάνει να χαμογελώ…μα τι συμβαίνει;… «νιώθω πολύ 
χάλια, σε μισώ…». «Μισώ», να, μια λέξη τρομερή στη σημασία της μα πόσο υπέροχη όταν την 
ακούς από κάποιον που σ’ αγαπά, που είσαι βέβαιος πως σ’ αγαπά. Ε, λοιπόν πρώτη φορά νιώθω 
να χαϊδεύει τόσο γλυκά το αφτί μου τούτη η τρομερή λέξη. 
 … «δεν αξίζω ένα γράμμα;». Αξίζεις ένα μυθιστόρημα! Μα ποιος να το γράψει;…αν ήμουν 
λογοτέχνης, αν ήμουν ποιητής, τέλος πάντων, θα μπορούσα να γράψω πολλά για σένα. Γιατί; Δεν 
ξέρω… ίσως γιατί η ανάμνηση μιας ηλιαχτίδας που πέφτει πάνω σου όταν ακριβώς τη χρειάζεσαι 
σου μένει ανεξίτηλη. Ναι, ναι, μια ηλιαχτίδα που ήρθε ένα βροχερό δειλινό, μια ηλιαχτίδα με 
ομπρέλα, ναι, με ομπρέλα, αλήθεια τι χρώμα είχε η ομπρέλα; η ηλιαχτίδα φορούσε ένα μαύρο 
αδιάβροχο με φόδρα σιελ…αλλά η ομπρέλα τι χρώμα είχε; Ήταν κόκκινη; Σε μια ηλιαχτίδα θα 
ταίριαζε κόκκινη…μα όχι δεν ήταν κόκκινη, ίσως ήταν μπλε, ναι ίσως δεν είμαι βέβαιος. Διάβολε 
εγώ τη θέλω κόκκινη έτσι θα ταιριάζει καλύτερα σε μια σκοτεινή νύχτα που τη σπαθίζει η βροχή… 
 
                                                                                            
                                                                                                                   Νοέμβρης-Δεκέμβρης».    
 
 Το δεύτερο γράμμα γράφτηκε τέσσερις μήνες αργότερα: 
 
 «Καιρός πια να σου γράψω λίγες γραμμές. Ανέβαλα συνέχεια προσμένοντας μια πιο κεφάτη 
κατάσταση μα δεν τη βλέπω να φαίνεται κι έτσι θα δεχτείς αναγκαστικά ο, τι σου προσφέρει τούτη 
η ώρα.  
 Κάθε που πιάνω να σου γράψω ο νους μου γεμίζει εικόνες. Η μουσική βοηθάει σ’ αυτό, 
υπέροχοι ήχοι γεμίζουν το δωμάτιο μα ασφυκτιούν μέσα σε τούτο το στενό χώρο και να που 
ορμούν κατά την πόρτα, την τραντάζουν γλιστρούν από τη χαραμάδα. Σωστή σειρήνα η Μαρία 
Κάλλας στην «Αϊντα» με ξελογιάζει σαν άλλο Οδυσσέα καρφωμένο στην καρέκλα δεμένο λες μ’ 
αόρατα δεσμά μα ο λογισμός μου λεύτερος, ακολουθεί τη μουσική περνάει μέσα από τον καθάριο 
αττικό ουρανό κι ανηφορίζει κατά το βορά. Θα σταθεί για λίγο στα μπεντένια του Πύργου θ’ 
αγναντέψει το μάκρος της νέας παραλίας κι ύστερα θ’ αναρωτηθεί σαν τι να κάνεις τέτοια ώρα; 
Στο σπίτι δε θάσαι, γιατί βλέπεις σήμερα είναι γιορτή. Ίσως στον κινηματογράφο μα μπορεί και σε 
κανά πάρτι να χορεύεις μπόσα νόβα. Θα έχεις πιει ίσως λίγο, τα μάγουλα σου θα ροδίσανε, το 
γέλιο σου θα σκορπά ήχους βιολιού και τα μάτια σου θα καθρεφτίζουν τα πολύφωτα, σκορπώντας 
γύρω θαυμάσιους ιριδισμούς.. 
 Οι τόνοι της μουσικής χαμηλώνουν και η σκέψη ξαναγυρνά και στέκεται στην άκρη του 
μολυβιού και δε λέει να προχωρήσει. Ξέχωρα από κάθε συναίσθημα που μου προκαλούσε η 
παρουσία σου, έντονο μούχει μείνει τούτο δω: Να σ’ αγαπώ απλά, χωρίς συγκλονισμούς, εκρήξεις 
και πυροτεχνήματα. Προσπαθώ…μα μικρή μου συγχώρεσε με, σπαθίζει πάλι το νου μου εκείνη η 
ομπρέλα. Ναι, ήταν μπλε. Τώρα που μου τόπες το θυμάμαι καλά, μα εγώ τη θέλω κόκκινη σε 
πειράζει αυτό; Φαντάζομαι πως όχι. Τελευταία άρχισε να μπαίνει στα σχέδια μου. Σκέφτομαι τώρα 
πως έπειτα από τόσο καιρό έχω αφομοιώσει μέσα μου αρκετά τούτη τη σκηνή με την ομπρέλα. 
Θάταν ένα καλό θέμα για πίνακα. Το θολό από χρώματα ουρανό, τη βροχή ψιλοκοσκινισμένη να 
φιλτράρεται στο φως τον διχαλωτών φαναριών, δυο φιγούρες να καθρεφτίζονται στο υγρό βερνίκι 
των πλακών και στην ατμόσφαιρα να παιχνιδίζει το χρώμα των ματιών σου. Ω, πόσο θάθελα να 
δω τα μάτια σου…πάλι ξανάπεσα σε συναισθηματισμούς. Στο βάθος είμαι έτσι. Να συγκινούμαι με 
απλά πράγματα χωρίς να εκφράζω κραυγαλέα για ο, τι μου συμβαίνει…Θυμάμαι, πριν λίγο καιρό, 
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πηγαίνοντας νύχτα με αυτοκίνητο στη Βάρκιζα και καθώς το αμάξι κυλούσε στον ευρύχωρο δρόμο 
κοίταζα γεμάτος έκσταση το φεγγάρι καρφωμένο στον ουρανό σωστή γυαλιστερή πινέζα σε μπλε 
χαρτί…διάβολε πάλι παρασύρθηκα και φοβάμαι πως μια σπίθα ειρωνική θα παιχνιδίζει στα 
ματάκια σου. 
 
                                                                                                          Παραμονές  Πάσχα 
 
 Το τρίτο γράφτηκε έξη μήνες αργότερα, μετά από μια επίσκεψη της Κικής στην Αθήνα και 
την αναχώρηση της.  
 
 «Οδυνηρές ήταν οι μέρες ύστερα από την αναχώρηση σου. Οι χρυσές ανταύγειες των ματιών 
σου φώτιζαν τις πρώτες ώρες μου μα ύστερα σιγά-σιγά το φως υποχώρησε και χάθηκε στη νύχτα 
που έφτασε. Και η προσπάθεια να κρατήσω το μικρό κομμάτι ευτυχίας που μου δόθηκε τέλειωσε μ’ 
ένα πικρό ξημέρωμα…    
 
                      ...το λευκό αναζήτησα ως την ύστατη ένταση του μαύρου 
                            Την ελπίδα ως τα δάκρυα Τη χαρά ως την άκρα απόγνωση… 
 
…λέει ο ποιητής, μα τι να πω εγώ; Τι μπορώ πια να πω;…Συχνά νιώθω έντονα την πεθυμιά να 
σφίξω έναν άνθρωπο στην αγκαλιά μου, να του μιλήσω τρυφερά. Μα που είναι ο άνθρωπος που 
θα δεχτεί το ξαφνικό, γεμάτο απόγνωση, τούτο ξέσπασμα… 
 Δεν είναι η μοναξιά, δεν είναι η απουσία των φίλων, είναι η ίδια η Τέχνη που σου φεύγει μέσα 
από τα χέρια απάνω κει που πίστευες πως μπόρεσες να πιάσεις το σφυγμό της…  
 …Η βροχή είναι ένας κρίκος στη ζωή μας, δυο φορές εναρμόνισε τα βήματα μας, δυο φορές 
σφιχταγκάλιασε τα κορμιά μας. Την πρώτη το σφιχταγκάλιασμα κράτησε όσο και η βροχή, το 
δεύτερο μας έδωσε πιότερους καημούς… 
 Μένουν τα γράμματα «που γράφουμε και τα ρίχνουμε μέσα στον αποχωρισμό για να 
γεμίσει»…όπως λέει πάλι ο ποιητής, έξω από αυτό τίποτα, τίποτα. Γιατί; Πολλές οι απαντήσεις 
καμιά που να ωφελεί. 
 Έχω συχνά την ψευδαίσθηση της συντροφιάς σου καθώς ακούω τους λαρυγγισμούς της 
Σουμάκ ή το μπολερό του Ραβέλ. Θαρρώ πως υπήρχε τόσο πάθος στο σμίξιμο μας κι ωστόσο 
απορώ γιατί τόση απώθηση...Μικρά γρήγορα βηματάκια, δυο στρουμπουλές γάμπες, οι γάμπες της 
αγάπης μου...μια ομπρέλα με τέσσερα πόδια και η βροχή να σφυροκοπά το πάθος μας, είναι αυτά 
που πληγώνουν τη θύμηση μου...Δεν μπορώ καν να φωνάξω πως είμαι «εξαίσια άρρωστος πως 
πάσχω από πυρκαγιά καρδιάς»... 

Ένα φυλλαράκι ευκάλυπτου που έτριψα στα δάχτυλα και σου το έδωσα να μυρίσεις, θυμάσαι; 
Βλέποντας το στην τσάντα σου ένοιωσα τόση χαρά που δε θα μου πρόσφεραν ούτε χίλια «σ’ 
αγαπώ». Όταν βρέχει κι όταν βλέπω ευκάλυπτο δεν μπορώ παρά να σε θυμάμαι, δεν μπορώ παρά 
να πονώ! 

 
                                                                                                         Οκτώβρης».   
 
Πέντε μήνες αργότερα γράφτηκε το τέταρτο γράμμα. 
 
«Είκοσι ώρες τώρα από τη στιγμή που χωρίσαμε στο σταθμό προσπαθώ να ξεφύγω από τη 

θλίψη που προκάλεσε η αναχώρηση σου. Το ξενύχτι μούδωσε λίγες ώρες ύπνου και το βράδι 
κλείστηκα σ’ ένα κινηματογράφο, μα γυρνώντας στο σπίτι η απουσία σου ήταν τόσο έντονη, που 
κάθισα να σου στείλω τις σκέψεις μου να σε συντροφεύουν τις στιγμές που θα νοιώθεις άσκημα 
και που ελπίζω να ζητάς τη συντροφιά μου. Μπροστά μου έχω τα σκίτσα που σούφτιαξα. Τα 
κοιτάζω και χάνομαι στις χρυσές κόρες των ματιών σου που είναι μια γαλήνια θάλασσα αυγινή... 

«Στα περβόλια μες’ τους ανθισμένους κήπους» δεν υπάρχει κανείς «να στήσουμε χορό». 
Βρίσκομαι χαμένος «πέρα απ’ την άκρη της απελπισιάς όπου δεν έχει καθημερνές και σκόλες...». 
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Μικρή καλή μου αγαπημένη, στείλε μου τη σκέψη σου να με συντροφεύει το λιόγερμα καθώς 
θ’ ανάβει ο ουρανός πριν τον σβήσει η νυχτερίδα μαζί με τις ελπίδες μου. 

Ανάκατα συναισθήματα παλεύουν μέσα μου, προσπαθώ να πιάσω τόνα μου φεύγει το άλλο. 
Κάτι συμβαίνει μα τι; Γιατί αρχίζει να μου γίνεται απαραίτητη η παρουσία σου; Γιατί ξεφυλλίζω 
κάθε τόσο δυο φύλλα χαρτιού που πάνω τους είναι χαραγμένη η μορφή σου; Κάτι προσπαθώ να 
κρύψω από τον ίδιο τον εαυτό μου, κάτι που πάει να ξεμυτίσει από την πένα μου,  κάτι  που  
φοβάμαι  μα  και   περιμένω  με  λαχτάρα.  Δεν μπορώ πια να το συγκρατήσω. Να, μούφυγε 
κιόλας! Σ’ αγαπώ! Ναι, ειπώθηκε πια.. Αγαπώ ένα κορίτσι. Το ν’ αγαπάς ένα κορίτσι είναι πολύ 
απλό, είναι όμως υπέροχο!!  

Μνήμες καυτές των φιλιών σου τυραννούν το λογισμό μου. Ξανά η βροχή μαστιγώνει το 
πρόσωπο μου. Η βροχή της παραλίας και του ευκάλυπτου. Σ’ αγκαλιάζει η σκέψη μου, ο πόθος 
μου σε γεμίζει φιλιά και χάδια σου δίνει η ψυχή μου. 

Περιδιαβάζω τους δρόμους, σ’ αναζητώ μα δε σε βρίσκω πουθενά. Μα που γυρίζεις; Που 
νάσαι τέτοιαν ώρα; Σε ποιον χαρίζεις τη συντροφιά σου, τάχα στη σκέψη σου βρίσκεται λίγος 
χώρος και για μένα; Ερωτηματικά έξω από την αντίληψη μου για τις σχέσεις των ανθρώπων μα να 
που με κυριεύουν λίγο-λίγο. Προσπαθώ να ξεφύγω. Προσπαθώ να δω μέσα μου. Προσπαθώ να 
καταλάβω. Γλυκιά μου, με γέμισες χαρά κι απελπισία... 

Θέλω να σου γράψω πολλά, πάρα πολλά μα νοιώθω κιόλας άδειος, δεν μπορώ να συνεχίσω. 
Σου στέλνω τους καημούς μου και την αγάπη μου. Δέξου και τα δυο όπως μπορείς, όσο πιο 
αληθινά μπορείς... 

 
                                                                                                                         Μάρτης  
 
 
Το πέμπτο γράμμα γράφτηκε την παραμονή του Πάσχα: 

 
                                                    « Στα ερτζιανά ύμνοι ανάστασης   

                                             Μήτε ένας ύμνος στη θλίψη 
                                             Το εθιμικό φιλί ανταλλάσσεται 
                                         Δεν έχω να δώσω μήτε να πάρω 
                                         Δε χρωστώ κι ούτε μου χρωστάνε 
                              «Αισθηματική φερεγκυότης». 
 

       Σε σένα, που τούτη την ώρα, από συνήθεια κι από το φόβο της μοναξιάς θα παρακολουθείς το 
τετριμμένο σκηνικό μιας ξεφτισμένης παράστασης, στέλνω τις σκέψεις μου. 

Αύριο κάποιοι φίλοι, μαζί τους κι εγώ θα ψήνουμε ένα αρνί και καταβροχθίζοντας το, 
βρέχοντας τα λαρύγγια μας με στιφόγευστο κρασί θα σε θυμάμαι και θα χαμογελώ θλιμμένα. Και 
καθώς το κρασί θα θολώνει το μυαλό θα ξαστερώνει πιότερο η πεθυμιά για να σε δω. Θα ποθώ να 
σ’ έχω κοντά μου, να σε κρατώ από το χέρι και να νοιώθω μέσα από τη ζεστασιά του κορμιού σου 
τους χτύπους της καρδιάς μου. Κι όμως τίποτα απ’ όλ’ αυτά δε θα υπάρχει... 

Το ξημέρωμα τούτης της νύχτας συμβολίζει την ανάσταση της φύσης μα ο δικός μου χειμώνας 
έχασε το «γλυκύ του έαρ», Η ηλιαχτίδα μου κρύφτηκε πάλι πίσω από το σύννεφο του 
αποχωρισμού. Τα χιλιόμετρα ρήμαξαν την όραση και το «σ’ αγαπώ» φτάνει μόνο με 
γραμματόσημο... 

   
                                                                                                                Πάσχα  

 
 
 Και το τελευταίο γράμμα: 
 
«ΕΠΙΜΥΘΙΟ 
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 Το δείλι θόλωσε απότομα τα τζάμια της μπαλκονόπορτας, σπάθισε τη θολούρα η αστραπή και 
η βροντή έτριξε στους μεντεσέδες των παντζουριών. Η πόρτα άνοιξε και μπήκε μια ομπρέλα κι ένα 
κορίτσι. Η ομπρέλα ακούμπησε στον τοίχο και το κορίτσι κάθισε αντικρύ μου. Δυο μεγάλα χρυσά 
μάτια με κοίταξαν. Με κοίταζαν κι όταν το κορίτσι ήταν πλάι μου, η ομπρέλα  πάνω από  τα 
κεφάλια μας και  πιο πάνω η βροχή. Τα πόδια μας στο πεζοδρόμιο, το πεζοδρόμιο τελείωσε στη 
θάλασσα, η θάλασσα δεν τελειώνει πουθενά κι εγώ  βρέθηκα να περπατώ με μια ηλιαχτίδα. Μια 
ηλιαχτίδα με ομπρέλα!... 
 Τη νύχτα έγραφα στίχους για μια φοιτήτρια της θεολογίας. Έφυγε μαζί με το πτυχίο της κι εγώ 
έμεινα ψάχνοντας να βρω την ηλιαχτίδα που κι αυτή μου είχε φύγει. Τα βράδια κατέβαινα τα 
σκαλιά μιας υπόγειας ταβέρνας και στο σπίτι, τις νύχτες έκανα σχέδια στο χαρτί τα όνειρά μου... 
 Ύστερα έφυγα ακολουθώντας το νοτιά. Η ηλιαχτίδα με ξαναβρήκε και μούστειλε, από μακριά, 
λίγο φως. Πονούσε κι αυτή γιατί ήταν μπροστά της σύννεφα βαριά. Ταξίδεψα κάμποσες φορές 
κατά το βορά, μ’ ένα μολύβι στο χέρι προσπαθώντας να τη συναντήσω. Πέρασαν δυο χειμώνες 
σχεδόν και κάποια πρωτοχρονιά ένοιωσα τη ζεστασιά της. Μα δεν ήταν πια ηλιαχτίδα αλλά ένα 
ολοζώντανο κορίτσι, ένα κορίτσι με χρυσά μάτια. Δεν κρατούσε ομπρέλα μα μια «σακ βουαγιάζ». 
Περάσαμε μια νύχτα σφιχταγκαλιασμένοι και ξάγρυπνοι. Φοβόμουν μη με πάρει ο ύπνος και χάσω 
την ευτυχία που μούδινε η ζεστασιά του κορμιού της, μη χάσω τη γεύση των φιλιών της. Το άλλο 
βράδι, το τρένο πήρε μαζί του τη χαρά μου... 
 Βρέθηκα στο βορά μια νύχτα του Μάρτη. Ξανάδα τα μάτια της! Ήμασταν τόσο κοντά που δεν 
μπορούσα να την αγγίξω. Ήμουν γεμάτος θλίψη κι εκείνη χαμογελούσε...Τις μέρες του Πάσχα 
ανταμώσαμε πάλι, δεν ξέρω τι έφταιγε μα κάτι βρισκόταν ανάμεσά μας. Ήταν τόσο αδιάφορη που 
μ’ έκανε να πονέσω πολύ μα ο εγωισμός μου έπνιξε τη θύελλα που γινόταν μέσα μου... 
 Ο Οκτώβρης, μου την ξανάφερε με τα πρωτοβρόχια του και η βροχή μας ξανάσμιξε πάλι κάτω 
από μια ομπρέλα. Ο Μάρτης, μου πρόσφερε, πλάι της λίγες μέρες ευτυχίας μα εκείνη έφυγε 
αφήνοντας με φορτωμένο θλίψη...Πέντε χρόνια τώρα χωρίζουμε και σμίγουμε...  
                                                                                                      
                                                                                                                                Μάης».  
 
 Έκλεισε το τετράδιο-βιβλίο, το ακούμπησε στο κομοδίνο κι έσβησε το λαμπαντέρ. Έβαλε 
τα χέρια πίσω από τον αυχένα και προσπάθησε να θυμηθεί τα σπίτια που κατοίκησε όσο 
κρατούσε αυτή η αλληλογραφία. Το πραξικόπημα τον βρήκε στη γκαρσονιέρα της Καλλιθέας. 
Τον άλλο χρόνο, μετακόμισε σ’ ένα κυριολεκτικά εξοχικό σπίτι. Γύρω από αυτό υπήρχαν μερικά 
μικρόσπιτα με αυλές και κήπους, ένα χαλκοχυτήριο αγαλμάτων κι από κει και πέρα, από τη μια 
πλευρά απλωνόταν ο τεράστιος ελαιώνας που είχε απαλλοτριωθεί για να χτιστούν οι 
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και από την άλλη, σε μια απόσταση πεντακοσίων μέτρων, βρισκόταν 
η Σχολή της Αστυνομίας κι ενδιάμεσα χέρσος τόπος. Ο ελαιώνας ήταν περιφραγμένος μ’ ένα 
πανύψηλο περίφραγμα με δικτυωτό σύρμα που περνούσε σύριζα με το σπίτι που νοίκιασε ο 
Θέμης. Ήταν αρκετά μεγάλο, με δυο δωμάτια, ένα σαλόνι μήκους δέκα μέτρων κι ευρύχωρη 
κουζίνα. Στην πρόσοψη του - στην πραγματικότητα ήταν η πίσω όψη, την πρόσοψη την είχε 
φράξει το συρμάτινο πλέγμα του ολυμπιακού χώρου - υπήρχαν δυο μεγάλα πεύκα, μια μεγάλη 
αυλή με διάφορα οπωροφόρα δέντρα, αγριοτριανταφυλλιές και κάθε είδους αγριόχορτα κι ένα 
πηγάδι. Το νοίκι ήταν φτηνό γιατί το σπίτι δεν είχε…είσοδο. Ο ιδιοκτήτης, ένας Κύπριος 
γιατρός, το είχε εγκαταλείψει αλλά ένας νεαρός γλύπτης - που είχε τελειώσει τη Σχολή Καλών 
Τεχνών και ήταν στρατιώτης, ο Θέμης τον γνώρισε από ένα μαθητή του που είχαν υπηρετήσει 
μαζί - του έδωσε την ιδέα να το νοικιάσει και να βολέψει κι εκείνος κάποια γλυπτά έργα του που 
τα είχε σκόρπια σε σπίτια φίλων. Σε τρεις μήνες απολυόταν και θα ερχόταν να μείνει κι εκείνος 
εκεί μια και γνώριζε τη δουλειά του χαλκοχύτη για να δουλέψει στο πλαϊνό χυτήριο… 
 Το σπίτι αυτό, εκτός από το ότι κάποιοι φίλοι του Θέμη από τη Θεσσαλονίκη και κάθε 
νεαρός, από εκεί, με καλλιτεχνικά όνειρα που ερχόταν συστημένος από αυτούς, φιλοξενούσε 
συχνά, τα βράδια και Αθηναίους φίλους, που ένιωθαν εκεί σα να ήσαν σε εξοχή. Έφερναν μαζί 
τους και διάφορα ποτά και τρόφιμα για να μαγειρέψουν οι κοπέλες που έρχονταν μαζί τους. 
Σπάνιες ήσαν εκείνες που τα κατάφερναν καθώς ήσαν ανύπαντρες και ζούσαν με τις μητέρες 



132 
 

τους κι έτσι δεν τους δινόταν η ευκαιρία να μάθουν μαγειρική. Συχνά, κάποιοι από τους άντρες 
τα κατάφερναν καλύτερα. Και καθώς τ’ άλλα σπίτια βρίσκονταν σε αρκετή απόσταση, έστηναν 
πολύ καλές συνεστιάσεις με κάποιο χαρακτήρα συμποσίων λόγου και μουσικής. Καλής 
ποιότητας μουσική, μάλιστα μια και η συντροφιά ήταν στις πολιτικές αντιλήψεις 
αριστερόστροφη, ακούγονταν, από ένα μαγνητόφωνο που είχε αποχτήσει ο Θέμης, όλα τα 
τραγούδια του Θεοδωράκη, που ήσαν απαγορευμένα από τη δικτατορία αλλά και του 
Χατζηδάκη, του νέου κύματος, λαϊκά και ιδιαίτερα τα ρεμπέτικα, ροκ, και μπόσα-νόβα… 
 Εκείνη την περίοδο, κέρδιζε αρκετά χρήματα φιλοτεχνώντας διάφορες μακέτες για έναν 
εκδότη ευχετηρίων καρτών, ειδών στολισμού, ακόμα και τευχών με νέες ιστορίες του 
Καραγκιόζη - τα εξώφυλλα τα φιλοτεχνούσε ο Θέμης - γραμμένες από το συγγραφέα που του 
είχε χαρίσει το τετράδιο - βιβλίο. Μάλιστα συνέβη τότε ένα ευτράπελο μεν αλλά επικίνδυνο. Σ’ 
ένα τεύχος με τον τίτλο «Ο Καραγκιόζης χωροφύλακας», ο Θέμης είχε ζωγραφίσει τον 
Καραγκιόζη με στολή σύγχρονου χωροφύλακα, πράγμα που κάποιος απόστρατος 
συνταγματάρχης της χωροφυλακής το βρήκε προσβλητικό για το Σώμα της χωροφυλακής και 
κινήθηκε δικαστικά εναντίον του εκδότη και του ζωγράφου. Ο συγγραφέας ανάλαβε την ευθύνη 
λέγοντας πως δεν φταίει ο εκδότης ούτε ο ζωγράφος, εκείνος είχε ζητήσει να ντύσει τον 
Καραγκιόζη με σύγχρονη στολή χωροφύλακα γιατί μια παλιά τούρκικη στολή δεν θα ταίριαζε, 
μια και η ιστορία αναφερόταν στη σημερινή εποχή και τελικά έπεισε τον συνταγματάρχη και η 
δίωξη σταμάτησε… 
 Ο γλύπτης απολύθηκε από το  στρατό κι εγκαταστάθηκε κι αυτός στο εξοχικό κι ένα χρόνο 
αργότερα έμεινε μόνος εκεί καθώς ο Θέμης μετακινήθηκε στα βόρεια προάστια στο σπίτι που 
είχε χτίσει κάποιος φίλος του και είχε αναλάβει τη διακόσμηση, εκεί τελείωσε και η 
αλληλογραφία με την Κική γιατί όποτε κατέβαινε στην πρωτεύουσα εκείνη, έμενε συχνά μαζί 
του. Ένα χρόνο μετά εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας, τέρμα Τρίτης 
Σεπτεμβρίου, που πάλι η Κική στις καθόδους της στην πρωτεύουσα - κάποιες φορές όχι για 
χάρη του - έμενε μαζί του. Τότε ήταν που ο Μιχάλης, τον έπεισε να κάνουν ένα εργαστήρι 
επεξεργασίας φιλμ για εκτυπώσεις «φώτο-όφσετ», να παράγουν ευχετήριες κάρτες αλλά και 
τουριστικά καρτ-ποστάλ με προοπτική να στήσουν αργότερα ένα λιθογραφείο… 
 Η δικτατορία βρισκόταν στον τρίτο χρόνο της και το βέβαιο ήταν πως θα κρατούσε πάνω 
από πέντε. Καθώς γύριζε από το εργαστήρι στο σπίτι - δούλευε πια σε καθημερινή βάση - από 
το περίπτερο της γειτονιάς του, πήρε την εφημερίδα και ανοίγοντας την, διάβασε πως «δεν 
υπήρξε καμιά νεώτερη ανακοίνωση για τις συλλήψεις του παρελθόντος Σαββάτου και καμμία 
πληροφορία για τον ακριβή αριθμό των συλληφθέντων…κατά τα τηλεγραφήματα των ξένων 
ανταποκριτών, υπήρξαν συλλήψεις δύο δικηγόρων, ενός γιατρού, ενός λοχαγού ε.α. και δύο 
τέως βουλευτών…». Αναφέρονταν τα ονόματα των συλληφθέντων. Οι συλλήψεις δεν 
ανακοινώνονταν αλλά κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα κι ο κόσμος τις μάθαινε. Στα 
επόμενα δυο χρόνια τα πράγματα «έσφιξαν» περισσότερο, ακόμα και στις αρχές της Εκκλησίας 
όπου η χούντα είχε διορισμένο αρχιεπίσκοπο τον πρώην ιερέα των Ανακτόρων και μ’ αυτή, 
εφάρμοζε το «Ελλάς Ελλήνων χριστιανών». Τελευταία οι εφημερίδες έγραψαν: «Δραματική 
κρίση ξέσπασε στους κόλπους της Εκκλησίας. Δώδεκα μητροπολίτες αρνήθηκαν να πάρουν 
μέρος στην εκλογή της νέας Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και μάλιστα ένας εξ αυτών απεχώρησε της 
συνεδριάσεως σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο συγκροτήσεως της. Η κρίση κορυφώθηκε 
όταν η παλαιά Διαρκής Ιερά Σύνοδος απάγγειλε κατηγορία κατά του αποχωρίσαντος 
μητροπολίτη και ενός άλλου «επί καταφρονήσει και δυσφημήσει  της προϊσταμένης Αρχής».  
 Μια απόπειρα φόνου κατά του δικτάτορα απότυχε κι ο παραλίγο τυραννοκτόνος 
συλλήφτηκε βασανίστηκε και αναμενόταν η καταδίκη του σε θάνατο. Αυτό όμως δεν έγινε όπως 
και καμιά άλλη καταδίκη σε θάνατο δεν υπήρξε. Προφανώς ο ξένος παράγοντας δεν ήθελε 
ακραίες λύσεις κι όλα έδειχναν πως πήγαιναν για μια, όσο γινόταν, ομαλή μετάβαση στο πριν τη 
χούντα καθεστώς που η δρομολόγηση του αναγκάστηκε να γίνει μετά τον ξεσηκωμό των 
φοιτητών και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Εκείνο το απόγευμα της δέκατης έκτης του 
Νοέμβρη, πέρασαν από το λιθογραφείο δυο φοιτητές, φίλοι ενός μαθητή του Θέμη που δούλευε 
κοντά του. Βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο όταν η αστυνομία ρίχτηκε στο πλήθος και 
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άρχισε τους πυροβολισμούς. «Πάρα λίγο να με φάνε γαμώτο, η σφαίρα πέρασε σχεδόν ξυστά 
από το κεφάλι μου και καρφώθηκε στον τοίχο…», είπε ο ένας από τους φοιτητές. «Έλα ρε, 
ψεύτικες είναι, λαστιχένιες…», είπε ο άλλος. «Τι λαστιχένιες ρε μαλάκα, το έχω εδώ το 
βλήμα…», έχωσε το χέρι στην τσέπη κι έβγαλε ένα παραμορφωμένο κομμάτι μέταλλου. «Βρήκα 
ένα σίδερο έσκαψα το σουβά και το έβγαλα…». «Τι λες ρε συ, σταμάτησες μέσα σ’ εκείνο το 
μπάχαλο και σκάλισες τον τοίχο;». «Τόκανα για κάποιους σαν κι εσένα που λένε πως είναι 
ψεύτικες οι σφαίρες». Τα πράγματα είχαν αρχίσει να έχουν ραγδαία εξέλιξη ο κόσμος σιγά - 
σιγά συγκεντρωνόταν μπροστά από τη Σχολή και ως το δειλινό είχε συγκεντρωθεί μια τεράστια 
μάζα. Ο Θέμης, ο Μιχάλης, μια δυο κοπέλες και κάποιοι άλλοι φίλοι, βρέθηκαν εκεί. Η 
κυκλοφορία στη λεωφόρο που περνούσε μπρος από το Πολυτεχνείο είχε σταματήσει, κάποιες 
απόπειρες οδηγών λεωφορείων, βαλμένων από την αστυνομία, για να διασκορπίσουν το πλήθος 
απότυχαν καθώς οι συγκεντρωμένοι τα έβγαλαν από το δρόμο σπρώχνοντας τα. Για ώρες, το 
πλήθος στριφογύριζε στην περιοχή της Σχολής φωνάζοντας συνθήματα κατά της δικτατορίας 
και του ξένου παράγοντα. Κάποια στιγμή δόθηκε το σύνθημα να προχωρήσουν προς το 
υπουργείο Δικαιοσύνης για να διαδηλώσουν στη μεγάλη πλατεία που απλώνονταν εκεί μπροστά. 
Στα μισά της απόστασης η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει τον κόσμο αλλά αναγκάστηκε 
να υποχωρήσει μπροστά στον όγκο των διαδηλωτών. Ήρθαν ενισχύσεις της αστυνομίας και για 
λίγο σταμάτησε η προέλαση της μάζας αλλά τελικά έφτασε ως την πλατεία όπου και 
αναχαιτίστηκε. Για αρκετή ώρα συνεχίστηκαν οι συγκρούσεις με το πλήθος να κινείται πίσω - 
μπρος, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί τα δακρυγόνα σε τεράστια έκταση και τους 
διαδηλωτές να τρέχουν εδώ κι εκεί με πρησμένα μάτια και βρεγμένα μαντήλια στο πρόσωπο.  
Αρκετοί είχαν τραυματιστεί από δακρυγόνα. Πέρασαν τα μεσάνυχτα κι αντί το πλήθος να 
μειωθεί αυξανόταν συνέχεια από κόσμο που έφτανε από τα προάστια και τον Πειραιά και οι 
συγκρούσεις με την αστυνομία πήρε μορφή ξεσηκωμού. Πολλοί κρατούσαν φορητά ραδιόφωνα 
απ’ όπου ακουγόταν η εκπομπή του αυτοσχέδιου ραδιοφωνικού πομπού των φοιτητών που 
καλούσε το λαό να συνδράμει για υγειονομικό υλικό και γιατρούς, υπήρχαν τραυματίες στη 
Σχολή. Τα δακρυγόνα είχαν πνίξει το κέντρο της πόλης τα τανκς, ήδη είχαν βγει στους δρόμους 
και το πλήθος, εκεί κοντά στα ξημερώματα άρχισε να σκορπίζει σε μεγάλες μάζες για να 
προφυλαχτεί ο κόσμος γιατί όσους ξεμονάχιαζε η αστυνομία τους έδερνε άγρια και τους 
συλλάμβανε.  
 Ο Θέμης ανακατωμένος σε μια μάζα διαδηλωτών έχασε τους άλλους και καθώς 
μετακινιόταν μαζί με το πλήθος βρέθηκε στην περιοχή που βρισκόταν το σπίτι του όπου και 
κατάληξε με κατακόκκινα και πρησμένα μάτια. Η μητέρα του, εκείνο το διάστημα είχε κατεβεί 
στην πρωτεύουσα κι έμενε μαζί του, τρόμαξε έτσι που τον είδε. Εκείνος την καθησύχασε, μπήκε 
στο λουτρό, έβρεξε πετσέτες κι τις άπλωσε στο πρόσωπο του, ήξερε και από άλλες διαδηλώσεις, 
που είχε πάρει μέρος, πως απευθείας πλύσιμο των ματιών ήταν οδυνηρό…  
 Το πρωί που ξεκίνησε για τη δουλειά του, βγήκε στη λεωφόρο που βρισκόταν το 
Πολυτεχνείο για να δει τι είχε γίνει. Το ραδιόφωνο έλεγε πως ο ξεσηκωμός είχε κατασταλεί κι 
ελάχιστα αμετανόητα άτομα βρίσκονταν στους γύρω δρόμους και συγκρούονταν με την 
αστυνομία. Η λεωφόρος ήταν άδεια από αυτοκίνητα, η κυκλοφορία πεζών, αν και αραιή 
επιτρεπόταν, στην άκρη των δρόμων, σε καίρια σημεία, υπήρχαν σταθμευμένα τεθωρακισμένα. 
Μπροστά στο Πολυτεχνείο τα πεζοδρόμια ήσαν γεμάτα συντρίμμια και η κύρια πύλη της 
Σχολής κειτόταν στο έδαφος στραπατσαρισμένη, από τις ερπύστριες κάποιου τανκ. Αστυνομικοί 
με πλήρη οπλισμό περιπολούσαν και απέναντι στάθμευαν τανκς. Πέρασε πλάι στα 
τεθωρακισμένα ένας, μαυροσκούφης, λοχίας τον κοίταξε βλοσυρά κι ο Θέμης έστριψε στο 
κοντινό στενό…  
 Όταν το απόγευμα γύρισε στο σπίτι βρήκε τον Ηρακλή εκεί. Ήταν ένας νεαρός φίλος, 
τροτσκιστής από τους φοιτητές που ήσαν κλεισμένοι στο Πολυτεχνείο και φυσικά ήταν 
καταζητούμενος. Έμεινε κρυμμένος εκεί τις πρώτες τρεις μέρες, την τέταρτη βγήκε έξω αλλά 
ξαναγύρισε γιατί το σπίτι του, το παρακολουθούσαν καθώς και τα σπίτια φίλων του, μερικούς 
μάλιστα από την τροτσκιστική ομάδα, τους είχαν συλλάβει. Έμεινε όλη τη βδομάδα, η μητέρα 
του Θέμη τον φρόντισε και καθώς θυμήθηκε τα δικά της, τον καιρό της παρανομίας στα χρόνια 
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της δικτατορίας Μεταξά που ο άντρας της δεχόταν κρυφά τους «ινστρούχτορες» του κόμματος 
κι αργότερα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου, του είπε διάφορες ιστορίες. 
Ο Θέμης πήγαινε κι ερχόταν κανονικά στη δουλειά του κι ο Ηρακλή όσο έμενε μαζί του, είχε 
την ευκαιρία να διαβάσει κάποια βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Θέμη όπως για τον σουρεαλισμό 
και τον Μπρετόν, την Κυβερνητική του Γκιγιωμό και άλλα. Ένα ή δυο μήνες αργότερα 
συλλάβανε τον Ηρακλή στο σπίτι του, βγήκε με τη μεταπολίτευση. Αρκετοί από τους νεαρούς 
φίλους του είχαν συλληφθεί τότε. Μετά την μεταπολίτευση ένας απ’ αυτούς, ηθοποιός πόντιος 
την καταγωγή, του έλεγε πως με τον Ύμνο της Τρίτης Διεθνούς, στα ποντιακά, που του είχε 
μάθει ο Θέμης ένα βράδι σε μια ταβέρνα, τραγουδούσε στο κελί του χωρίς να εξοργίζει τους 
φύλακές του, μια και δεν καταλάβαιναν τους στίχους. Ο Θέμης είχε μάθει, τον ύμνο, μικρός, στη 
γερμανική κατοχή, έμενε τότε, πρόσφυγας σ’ ένα χωριό κοντά σ’ έναν συνοικισμό ποντίων που 
είχαν έρθει από τον Καύκασο και είχαν μνήμες από το σοβιετικό καθεστώς… 
 Τελικά είχε ξενυχτίσει με τις αναμνήσεις, η αυγή φώτισε το παράθυρο του και ασυναίσθητα 
άρχισε να σιγοτραγουδά την ποντιακή εκδοχή της Τρίτης Διεθνούς: 
 
                                                  «Σον κόσμον σον παλαί φωτίαν 
                                                  βάλτεν κι ας ένεται σαχτάρ  
                                                  θα χτίζουμ άλλον με καρδίαν  
                                                  φτωχοί σουκέστεν σο ποδάρ  
 
                                                  Αραούτο εν η μάχη και όλεν το υστερνόν  
                                                  Το ιντερνατσιονάλε ατό εμας ντο θα γλιτόν 
 
                                                  Εμάς κανείς κι θα γλιτόν μας  
                                                  νε βασιλιάδες νε θεοί  
                                                  αν θέλομεν ελευθερίαν  
                                                  ας πολεμόμεν μαναχοί    
 
                                                 Αραούτο εν η μάχη…  
 
και τα λοιπά. Είχαν περάσει τόσα χρόνια το «ιντερνατσιονάλε εμας ντο θα γλιτόν» είχε 
εκφυλιστεί, δικτατορίες λεηλάτησαν τον κόσμο και οι υποτιθέμενες δημοκρατίες που 
γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο κινδύνευαν πάλι να εκφυλιστούν σε άλλου είδους αυταρχικά 
καθεστώτα αλλά πάντα με θύματα τους λαούς. Η νύχτα δεν είχε καταφέρει να δροσίσει την 
ατμόσφαιρα, προμηνυόταν ζέστη και σκέφτηκε να μην πάει στο εργοστάσιο αλλά να 
τηλεφωνήσει στη Μαργαρίτα αν μπορεί να μην πάει κι εκείνη στο γραφείο για να πάνε κάπου 
παραθαλάσσια, υπάρχουν τόσες όμορφες ήσυχες ακρογιαλιές, ιδιαίτερα τις καθημερινές μέρες… 
 Δυο ώρες αργότερα η Μαργαρίτα τον έπαιρνε από το σπίτι του, με το αυτοκίνητο και πολύ 
γρήγορα βρέθηκαν σε μια όμορφη ακρογιαλιά της Αττικής. Ύστερα από ένα απολαυστικό 
λουτρό στη θάλασσα, ξάπλωσαν στην ψάθα που είχε φέρει η Μαργαρίτα, για ένα ηλιόλουτρο. 
Δειλά εκείνη άρχισε να του παραπονιέται πως η σχέση τους δεν πάει και τόσο καλά. Γύρισε 
πάνω της, την αγκάλιασε και ρούφηξε τα χείλη της ενώ συγχρόνως έλυνε το πάνω μέρος από το 
μαγιό της. Χούφτωσε τα βυζιά της - συνειρμικά η σκέψη του πήγε στα ογκώδη της Ιωάννας - 
και τα μάλαξε κάπως βίαια. Γύρω και μακριά τους δεν υπήρχε κανένας, μια βίλα σκαρφαλωμένη 
σ’ ένα βράχο πάνω από την παραλία δε φαινόταν να έχει κίνηση. Η κοπέλα αντέδρασε θετικά 
ανταποδίνοντας τα φιλιά αλλά μόλις καταλάγιασε κάπως το πάθος, ξαναγύρισε στην 
παρατήρηση της. Εκείνος, δικαιολογήθηκε πως ήταν πολύ σκοτισμένος τελευταία, τα 
επαγγελματικά του ήσαν εντελώς μετέωρα, εκείνος ο οδηγός δεν έλεγε να προχωρήσει και 
μάλλον το είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Στην παρατήρηση της, πως 
συνέχεια αρχίζει νέα πράγματα χωρίς να τελειώνει κάτι, της είπε πως ακριβώς αυτό έκανε πάντα 
στη ζωή του και μάλλον δε θ’ αλλάξει τώρα, όχι πως δεν το θέλει αλλά δυστυχώς όλα, ή τα 
περισσότερα, τελειώνουν μέσα του πριν πραγματωθούν, μια αντίληψη που δεν κατανοούσε 
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εκείνη παρά τις νομικές σπουδές της. Τα είχε όλα ταχτοποιημένα στη σκέψη της και με ο, τι 
καταγινόταν το έφερνε σε πέρας με σχετικά μεγάλη ακρίβεια. Άρχισαν μια μακριά κι 
ενδιαφέρουσα συζήτηση, έφτασαν στη μεθοδικότητα του Πλάτωνα αλλά και στην ανεμελιά του 
Σωκράτη, την αριστοτελική λογική αλλά και στον ευδαιμονισμό του Επίκουρου για να 
βουτήξουν στις παραδοξότητες του Νίτσε και στον μαρξιστικό υλισμό που τους βοήθησε να 
κερδίσουν κάτι στο χώρο της σκέψης αλλά ξεχάστηκαν εκτεθειμένοι στον ήλιο κι έπαθαν 
σοβαρά εγκαύματα… 
 Το βράδι η Μαργαρίτα έμεινε στο σπίτι του για να μπορέσουν ν’ αντιμετωπίσουν τη 
λαχτάρα που είχαν πάθει στην παραλία, αλληλοπασαλείβοντας τις πλάτες τους και κάθε μέρος 
του κορμιού τους που είχε εκτεθεί στον ήλιο, με δροσερό γιαούρτι. Η συνταγή αυτή 
ανακούφισης ήταν του Θέμη που και άλλες φορές είχε υποστεί κάτι παρόμοιο. Το γιαούρτι σαν 
καταπραϋντικό δεν απόδωσε και πολύ καλά έτσι ξενύχτισαν υποφέροντας αλλά και - για να 
ξεχνούν - συζήτησαν εκτεταμένα τα σχετικά με το δίχρονο δεσμό τους. Μια δυο φορές ο Θέμης, 
παραλίγο να της μιλήσει γι’ αυτό που είχε γίνει με την Ιωάννα. Τελικά τέλειωσαν τη νύχτα μ’ 
ένα, πραγματικά εσωτερικά κι εξωτερικά… καυτό έρωτα αποφεύγοντας να ξεκαθαρίσουν που 
όδευε η σχέση τους… 
 
… Η Τζόαν, με το που μπήκε εκείνος στο διαμέρισμά της, του άρπαξε το φάκελο με τα κείμενα 
και τον πέταξε στο γραφείο, ύστερα ρίχτηκε στην αγκαλιά του, ρούφηξε τα χείλη και χούφτωσε 
το υπογάστριο και ο, τι βρήκε πιο κάτω.  Σε λίγο κυλιόνταν στο κρεβάτι…Ο Θέμης 
τελειώνοντας έκανε να κατεβεί από πάνω της αλλά εκείνη τον συγκράτησε λέγοντας πως ένιωθε 
πολύ καλά έτσι κι εκείνος με τη μύτη του ν’ ακουμπάει, σχεδόν, έμεινε να μελετάει, τη ρώγα της 
και το γύρω αλώνι, έναν εκτεταμένο καφερόδινο λεκέ γεμάτο σάρκινα σγομπάκια να 
τριγυρίζουν, σκόρπια, τη χοντρή ρώγα, δεν απόφυγε τη σκέψη πως το αντίστοιχο σημείο της 
Μαργαρίτας ήταν λεπτό και σχεδόν ομαλό. Αν κι αισθητικά, η εικόνα του σημείου αυτού, από 
το ογκώδες και στιβαρό βυζί δεν τον ικανοποίησε τον ερέθισε όμως και πέρασε στο στόμα του, 
αλώνι και ρώγα καταλήγοντας να μασουλάει απαλά την τελευταία, προκαλώντας στην Ιωάννα 
ηδονικούς σπασμούς και μικρά επιφωνήματα…  
  Η υγεία της Τζόαν όλο και χειροτέρευε, δε φρόντιζε καθόλου τον εαυτό της, κάπνισμα και 
ποτό είχαν φτάσει στο μη περεταίρω και ο εκβιασμός του πως θα έπαυε να τη βλέπει γιατί δεν 
άντεχε να τη φιλάει και να του έρχεται η μπόχα του οινοπνεύματος και της νικοτίνης δεν έπιασε. 
«Να μη με φιλάς, να με γαμάς μόνο», του είπε κυνικά εκνευρίζοντας τον. Είχε θέσει ξεκάθαρα 
το νόημα της σχέσης τους, ήξερε το δεσμό του με τη Μαργαρίτα και δεν του ζητούσε παρά 
συντροφιά και ευκαιριακά έρωτα. Η επαγγελματική τους σχέση, έδινε αυτή τη δυνατότητα Δεν 
την επισκέφτηκε για μια βδομάδα, δικαιολογία είχε, μια και δεν είχε δουλειά να της προσφέρει. 
Του τηλεφώνησε αργά μια νύχτα, ήταν μεθυσμένη, το ποτό είχε πια αρχίσει να τη ζαλίζει, του 
ζήτησε να πάει κοντά της, δεν άντεχε μόνη, είπε και πως μάλλον δεν είχε διαλέξει το σωστό 
τρόπο ν’ αυτοκτονήσει, ήταν αργός και βασανιστικός. Στην αρχή δεν κατάλαβε, νόμισε πως είχε 
πάρει κάτι για να πεθάνει κι ανήσυχος έτρεξε στο σπίτι της, είχε κλειδί και μπήκε. Τη βρήκε 
απλώς μεθυσμένη αλλά πολύ μεθυσμένη και ολόγυμνη. Τη φρόντισε όσο γινόταν, την έβαλε στο 
μπάνιο και της έκανε ένα δροσερό λουτρό. Δυσκολεύτηκε, ήταν σωματώδης και παρ’ όλο που 
έχανε κιλά τελευταία, εξακολουθούσε να είναι βαριά. Στο κρεβάτι τη μετάφερε, περπατώντας, 
υποβαστάζοντας την. Έψησε ένα πικρό καφέ - είχε χρόνια να το κάνει - και την υποχρέωσε να 
τον πιει. Της έκανε ελαφρά εντριβή στους κροτάφους, συνήρθε κάπως και ζήτησε τσιγάρο. 
«Ώστε το ποτό και το τσιγάρο έχεις διαλέξει σαν τρόπο αποχώρησης από τον μάταιο τούτον 
κόσμο ε;», της είπε. «Από το ένα τίποτα στο άλλο τίποτα, όπως έγραψε κι ο Βάρναλης…αλλά 
γι’ αυτό το ένα τίποτα…στο άλλο τίποτα πρέπει να βρω έναν πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο…», 
είπε τσευδίζοντας. Δε γινόταν να την αφήσει μόνη,  τη σκέπασε με το σεντόνι και κάθισε πλάι 
της. Για μερικά λεπτά την άκουσε να παραμιλάει στ’ αγγλικά, είχε κλειστά τα μάτια κι ανάπνεε 
δύσκολα. Κάποια στιγμή άπλωσε το χέρι ψάχνοντας τον. Τον άγγιξε στο μηρό κι έδειξε 
έκπληξη. «Α, εδώ είσαι;…μη φύγεις…». «Όχι δε θα φύγω κοιμήσου, θαρρώ πως ο ύπνος είναι 
το πιο καλό φάρμακο…». «Το πιο καλό φάρμακο είσαι εσύ αγάπη μου αλλά είναι αργά να 



γιατρευτώ…». Γύρισε μπρούμυτα και βύθισε το πρόσωπο στο μαξιλάρι, την άκουσε να 
ροχαλίζει. Έσβησε το λαμπαντέρ αλλά το δωμάτιο φωτιζόταν από το φως του δρόμου που 
περνούσε από τις γρίλιες. Έκανε ζέστη, ξεντύθηκε και ξάπλωσε στον καναπέ περισσότερο για 
να ξεκουραστεί παρά για να κοιμηθεί. Τι νύχτα κι αυτή! Το ίδιο βράδι είχε μια σύγκρουση με τη 
Μαργαρίτα, αιτία η αδιαφορία του για το «τι θα γίνει μ’ αυτούς τους δυο», της το είχε τονίσει 
ακόμα κι ο πατέρας της, είχε περάσει τα τριάντα και σε λίγο δε θα είχε την ευκαιρία να γίνει 
μητέρα… 
 
… Πέρασαν τα χρόνια, στην εξουσία βρισκόταν το κόμμα του Σοσιαλιστικού κινήματος, ο 
Θέμης ήταν ένα χρόνο πριν πάλι στο Παρίσι. Επιστρέφοντας και μετά το σεισμό της Αθήνας, 
μετακόμισε στο χωριό του, η μητέρα του αρνιόταν να μείνει στην πρωτεύουσα και είχε αρχίσει 
πια να χρειάζεται σιγά - σιγά κάποιον να τη φροντίζει. Τ’ αδέρφια του βρίσκονταν στο 
εξωτερικό, είχαν τις οικογένειές τους, έτσι του έλαχε η φροντίδα της. Η Μαργαρίτα, ήταν κυρία 
βιομηχάνου εδώ και δυο χρόνια, η Ιωάννα - έτσι τη θυμόταν πια - είχε καταφέρει να φύγει αργά 
βασανιστικά για το άλλο τίποτα, από το τελευταίο της ταξίδι στην πατρίδα του πατέρα της, του 
είχε φέρει ένα δερμάτινο «νεσεσέρ» επενδυμένο με το χαρακτηριστικό καρό σκοτσέζικο 
ύφασμα έβαλε εκεί μέσα τα ξυριστικά του. Κάθε φορά που ξυριζόταν δεν μπορούσε παρά να τη 
θυμάται… Και τώρα, καθισμένος πίσω από ένα τραπέζι κουζίνας, σ’ ένα δωματιάκι στο σπίτι 
του αδερφού του στο χωριό, με πάνω του σκόρπια χαρτιά σχεδίου, πένες σινικής και 
ραπιτογράφους δεν μπορούσε παρά να θυμάται. Είχε δυστυχώς βασανιστικό χρόνο γι’ αυτό…  
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Ο  ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΜΑΡΙΑΣ 
 
 
 
 Ο Γιάννης, περπατούσε αργά στο βρεγμένο από τη βροχή πεζοδρόμιο, μπροστά από την 
τεράστια ανοιχτή αυλόπορτα της μάντρας του συνεργείου αυτοκινήτων και μονολογούσε σιγά, 
κάνοντας κάθε τόσο και μια χειρονομία, με το αριστερό χέρι, στο δεξί κρατούσε το σακάκι του. 
 Ξαφνικά ένιωσε να γλιστράει πάνω σε μια γλίτσα από σκόνη, λάδια αυτοκινήτου και 
πετρέλαιο. Άπλωσε τα χέρια να ισορροπήσει, πάρα λίγο να του φύγει το σακάκι και τα 
κατάφερε, αφού έφερε μια γύρα και κοίταξε κάτω ψάχνοντας για την αιτία..  
---- Την Παναγία σας, φώναξε χωρίς να είναι βέβαιος που απευθυνόταν, φασκελώνοντας όμως 
για σιγουριά τη γλίτσα.  
 Ένας λουστράκος με κρεμασμένο το κασέλι στον ώμο και πονηρό χαμόγελο του είπε καθώς 
περνούσε πλάι του. 
---- Ποιον βρίζεις κυρ-Γιάννη, με ποιον τα έχεις… 
---- Άι στο διάλο και συ ρε αλάνι, μη σου φέρω καμιά φάπα και πάρεις τρεις γύρους. 
 Ο μικρός απομακρύνθηκε ξέροντας, από πείρα, πως είχε βαρύ χέρι αυτός ο μεγαλόσωμος 
άντρας. Ο Γιάννης ήταν εκεί γύρω στα σαράντα, αδύνατος, ψηλός στα ένα κι ογδόντα πέντε 
αλλά ασθενικός, το παρατσούκλι του ήταν «χτικιάρης» αλλά όταν αυτό δεν ήταν αρκετό για να 
προσδιορίσουν ποιον εννοούσαν χρησιμοποιούσαν και το «ο Γιάννης της κυρα-Μαρίας». Είχε 
χλωμή επιδερμίδα που κοντά στο κάτασπρο και καλοσιδερωμένο πουκάμισο, από ποπλίνα, που 
φορούσε έδειχνε ακόμα πιο χλωμή. Τα μαλλιά του μαύρα ίσια και κολλημένα με μπριγιαντίνη 
και στο απανωχείλι του ένα μαύρο μουστακάκι. 
 Προχώρησε κι εξακολούθησε να χειρονομεί και να σιγομουρμουρίζει  όχι  όμως  για  το 
παραλίγο ατύχημα αλλά κάτι άλλο τον απασχολούσε. Σε δεκαριά μέτρα έστριψε σ’ ένα στενό, 
πλάι από τη μάντρα μιας υπαίθριας αποθήκης, με βαρέλια πετρέλαιο. Στην αριστερή γωνία 
υπήρχε ένα μανάβικο και πλάι ένα καφενείο, το καφενείο της κυρα-Μαρίας που όσοι ήξεραν τι 
γινόταν εκεί το αποκαλούσαν «ο τεκές της κυρα-Μαρίας». Κι όλ’ αυτά σε μια οικοδομή ερείπιο. 
 Ο Γιάννης μπήκε στο καφενείο και πέρασε πίσω από τον πάγκο, κάτι σαν προθήκη όπου 
φίλαγαν τα μεζεκλίκια. Δυο άτομα κάθονταν σ’ ένα από τα δυο τραπέζια που βρίσκονταν 
απέναντι από την προθήκη σιγοπίνοντας τα ούζα τους και κουβεντιάζοντας. 
 Από το βάθος πρόβαλλε, παραμερίζοντας κάποιο λουλουδάτο παραπέτασμα που έφραζε 
πέρα για πέρα το πλάτος του μαγαζιού, μια μεγαλόσωμη γυναίκα. Πλησίασε το Γιάννη, κι 
αφήνοντας ένα μεταλλικό δίσκο πάνω στον πάγκο, είπε: 
---- Γιατί έχεις τις μαύρες σου γιε μου;  
---- Μάνα, δεν την αντέχω άλλο… 
 Εκείνη δε χρειάστηκε εξηγήσεις για το τι εννοούσε. 
---- Την αντέχεις ή όχι, αυτή είναι. Τι περίμενες, κόρη πουτάνας είναι και πουτάνα τη γνώρισες, 
η μάνα, θεός σχωρέστην, καλύτερη ήταν. Φαγώθηκες να την παντρευτείς… 
---- Ντάξει, ήξερα τι σόι είναι αλλά…δεν πίστευα πως θα έφτανε να μου γαμιέται κιόλας;  
---- Ρε συ Γιάννη, νέα γυναίκα είναι και συνηθισμένη στο πήδημα. Πόσο καιρό έχεις να την 
πηδήξεις; 
---- Ε, θάναι έξη μήνες από τότε που μπήκα στο σανατόριο κι όταν βγήκα, με τα φάρμακα και 
την αρρώστια δεν μπορούσα…και δεν μπορώ ακόμα.   
---- Τάδες;  Γι’ αυτό να πούμε στο Μελέτη να βάλει μπρος το διαζύγιο, να πάρει δρόμο από το 
σπίτι. Ούτε εγώ την  αντέχω.  Ευτυχώς δεν υπάρχουν παιδιά… 
 Ο Γιάννης κάθισε αγκομαχώντας στο κάθισμα κι έκρυψε το πρόσωπο πίσω από τα χέρια. 
---- Έλα γιε μου, δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, του είπε αν και ήξερε πως αυτό δεν 
ωφελούσε… 
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 Πέρασε στη μέσα μεριά του πάγκου κι ετοίμασε μεζέ για δυο ούζα, τα έβαλε πάνω στο 
δίσκο, προχώρησε προς το παραπέτασμα, τον «μπερντέ» όπως τον αποκαλούσαν οι μάγκες 
πελάτες της και περνώντας πλάι από δυο τύπους, καθισμένους στο ίδιο τραπέζι, που μιλούσαν 
συγχρόνως, αλλά απευθύνονταν σε διαφορετικούς φανταστικούς συνομιλητές, κούνησε 
επιτιμητικά το κεφάλι και χάθηκε πάλι πίσω από το παραπέτασμα. Τα μάτια αυτών των τύπων 
ήσαν γλαρά και είχαν ένα μόνιμο χαζό χαμόγελο στα χείλη. Πλάι στον ένα, κάτω στο δάπεδο, 
ήταν ακουμπισμένο ένα καλαθάκι που περιείχε μερικά πακέτα τσιγάρα και σοκολάτες. Από την 
ανοιχτή θύρα μπήκαν δυο φωνακλάδες βραχύσωμοι άντρες χαιρέτησαν και προχώρησαν στο 
βάθος όπου υπήρχε ένα άδειο τραπέζι.  
 Πριν καθίσουν, ο ένας, κοιτάζοντας προς τους δυο «ανεξάρτητους» συνομιλητές, πήρε μια 
χαρούμενη έκφραση κι αναφώνησε:  
---- Ρε συ, ο Μπάμπης, ο Μπάμπης ο τομπολατζής…αχά έχει και τα σέα του. Έσκυψε στον άλλο 
και του ψιθύρισε, «είναι μαστουρωμένος ευκαιρία να του φάμε μερικά πακέτα τσιγάρα». 
Πλησίασαν, τον ταρακούνησαν, εκείνος τους κοίταξε με το χαζό χαρούμενο ύφος κι αυτός που 
είχε μιλήσει προηγουμένως του είπε:  
---- Μάγκα είσαι για μερικά νούμερα;   
---- Αμέ… το καλάθι… που είναι το καλάθι… 
 Έσκυψε αργά, έπιασε το καλάθι και το  ακούμπησε στο τραπέζι. Ύστερα τράβηξε τη μαύρη 
σακούλα από τη μέσα τσέπη του σακακιού του, την ξεδίπλωσε έβαλε μέσα το χέρι ανακάτωσε 
και χωρίς να μιλήσει χαμογελώντας πάντα, την πρότεινε στον πελάτη.  
 Ο άλλος έχωσε μέσα το χέρι ψαχούλεψε κι έβγαλε τρία, κυλινδρικά τυλιγμένα, χαρτάκια. 
Έκλεισε τα δυο στη χούφτα του και κρατώντας το ένα με τον αντίχειρα και το δείκτη είπε: 
---- Λοιπόν, τρία, πέντε, οχτώ. Πάει για ένα πακέτο τσιγάρα; 
 Ο τομπολατζής κούνησε καταφατικά το κεφάλι… 
---- Α, κι αβάντζο το δώδεκα, έτσι; 
 Ο άλλος δέχτηκε κι ο μάγκας άρχισε να ξετυλίγει αργά -αργά το χαρτάκι για να βρει τον 
τυχερό αριθμό. Ξετύλιξε, με τον ίδιο τρόπο και τα τρία αλλά δεν είχε τύχη. Έδωσε πίσω τα 
χαρτάκια στον τομπολατζή που τα έριξε στη σακούλα και τ’ ανακάτωσε. 
---- Σου χρωστάω μια χεριά, πάμε άλλη μία με έξη νούμερα,  
 Ο χασισωμένος τομπολατζής, του πρότεινε τη σακούλα κι εκείνος τράβηξε μερικά νούμερα, 
ξεδιάλεξε έξη και τ’ άλλα τα έριξε πίσω στη σακούλα κρατώντας κρυφά, ένα στη χούφτα του 
πιέζοντας το με το μικρό δάχτυλο στην παλάμη. Από εκεί κι έπειτα, κέρδιζε πάντα αυτός, 
ποντάροντας στον κλεμμένο αριθμό που τον άλλαζε κάθε τόσο και όταν κάθισε στο τραπέζι, με 
το φίλο του, είχε μαζέψει τέσσερα πακέτα τσιγάρα και μια σοκολάτα. Παράγγειλε δυο ούζα με 
μεζέ, γελώντας με το πάθημα του τομπολατζή.  
 Ο Γιάννης πήρε είδηση την απάτη και καθώς πλησίασε τους δυο μάγκες για να τους σερβίρει 
τα ούζα είπε: 
---- Μάγκα, αυτό στο μαγαζί μου δε θα το ξανακάνεις… 
---- Μα εγώ κυρ-Γιάννη… 
---- Μα και μου, δεν υπάρχει. Έτσι μάγκες; Εσένα,  πως θα σου φαινόταν, την ώρα που παίζεις 
τον «παπά» στο πεζοδρόμιο να σου στείλω μερικά λαμόγια να σε ξετινάξουν;   
 Ο Γιάννης έπιασε τα τρία από τα τέσσερα πακέτα και τα επέστρεψε στον τομπολατζή που 
δεν είχε πάρει είδηση τι ακριβώς έγινε.  
---- Τα παιδιά, σου επιστρέφουν το πράμα και το καλάθι θα είναι κάτω από τον πάγκο ίσαμε να 
ξεμαστουρώσεις μαλάκα, έτσι; είπε και παίρνοντας το, το μετάφερε στον πάγκο. 
 Η κυρα-Μαρία ξαναγύρισε στο πόστο της κι ο Γιάννης πλησιάζοντας, τη ρώτησε 
χαμηλόφωνα: 
---- Ποιοι είναι μέσα; 
---- Οι γνωστοί. Οι δυο μαστουρώνουν με το ναργιλέ και οι άλλοι τρεις παίζουν μπαρμπούτι. Ο 
Θανάσης ο Γειασπασάν χάνει πολλά.  
---- Α, το κορόιδο, τουλάχιστον οι άλλοι είναι εντάξει δεν τον παίζουν με καραγκιοζάκια…
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 Λίγο  πέρα  από  τον  τεκέ  της κυρα-Μαρίας απλώνεται  μια μεγάλη πλατεία,  μέχρι και 
έφιππο 
 
άγαλμα ενός βασιλιά έχει, όπου φτάνουν τρεις από τους μεγάλους βορειοδυτικούς δρόμους που 
μπαίνουν στην πόλη. Μετά τα παλιατζίδικα διαφόρων παλιών ανταλλακτικών μηχανών και κάθε 
είδους σιδερικών, παράλληλα μ’ έναν από τους μεγάλους αυτούς δρόμους, αρχίζει η Μπάρα, μια 
συνοικία, από μικρά σπίτια διαφόρων κατασκευών στριμωγμένα το ένα πλάι στο άλλο με στενά 
ακανόνιστα δρομάκια. Μερικά λιθοστρωμένα αλλά τα περισσότερα χωμάτινα. Υπάρχουν σ’ 
αυτή μερικά ξενοδοχεία, αρχιτεκτονικής μεσοπολέμου, πάνω στο μεγάλο δρόμο, που δίνουν 
κάποια εικόνα πόλης όπου καταλύουν επαρχιώτες αλλά και πόρνες που κυκλοφορώντας πάνω-
κάτω στο πεζοδρόμιο «σαγηνεύουν» κάποιον περαστικό και τον στεγάζουν σε κάποιο από τ’ 
άθλια δωμάτια τους. Πίσω κι ανάμεσα από αυτά υπάρχει, σκόρπια η οικοδομική αθλιότητα με 
όμοιο περιεχόμενο  σε ανθρώπινο υλικό. Κάθε σπίτι είναι και πορνείο με στριμωγμένες δυο-
τρεις πόρνες και μια καθαρίστρια, κάποια άθλια γριά, παλιά πόρνη κι αυτή. Σε μερικά πιο 
μεγάλα σπίτια υπάρχει πιο οργανωμένη επιχείρηση με περισσότερες από τρεις-τέσσερις πόρνες 
και «τσάτσα» ή «μαντάμα», όπως λένε την προαγωγό που είναι παλιά πόρνη, που όμως 
φρόντισε να βάλει κάποια χρήματα στην άκρη, στις καλές μέρες και τώρα ήταν επιχειρηματίας. 
 Σ’ ένα από αυτά τα δρομάκια, ένα απόγευμα του Αυγούστου καθόταν, μπροστά στην 
εξώθυρα πάνω σ’ ένα αγκωνάρι μια ηλικιωμένη και καθάριζε με μια οδοντογλυφίδα τα 
μισοσάπια δόντια της. Έζεχνε ιδρώτα, σκόρδο και ξινίλα. Μόλις θεώρησε πως τέλειωσε με την 
περιποίηση των δοντιών έγειρε στο πλάι και βγάζοντας ένα ρόγχο έφτυσε μια ροχάλα ίσαμε ένα 
τάλιρο. Συγχρόνως άκουσε κάποιον να τη ρωτάει: 
---- Έι κυρά, γεια σου. Μπας και πήρε το μάτι σου μια κοπέλα ψηλή, ξανθιά εδώ γύρω; 
 Σήκωσε το κεφάλι, μισόκλεισε τα μάτια και τον κοίταξε εξεταστικά. 
---- Μια ψηλή, ξανθιά; Μπορεί και να είδα, ξέρω γω…Τράβα εκεί στο τρίπατο, είναι από τα 
καλά σπίτια, έχουν καλές εκεί. 
---- Ευχαριστώ…, είπε ο άντρας και ξεκίνησε  
---- Ρε μάγκα, δε ρίχνεις  κάνα φράγκο για τσιγάρα… 
 Ο άλλος πισωγύρισε ψαχουλεύοντας την τσέπη, έβγαλε κάποιες δεκάρες και τις άφησε στη 
χούφτα της γριάς.  
---- Σιγά το γιαγλί, μουρμούρισε εκείνη και βάλθηκε να τις μετράει μία-μία.    
 Ο άντρας, προχώρησε προς το σπίτι που του έδειξε η γριά, σκουπίζοντας μ’ ένα άσπρο 
μαντίλι το μέτωπο. Ήταν ένα νεοκλασικό, βαμμένο μ’ ένα ανοιχτό χρώμα ώχρας, ξασπρισμένο 
από την πολυκαιρία με μεριές-μεριές ξεπατωμένο τον σουβά. Στάθηκε μπρος στην είσοδο, η 
θύρα ήταν ανοιχτή πέρασε μέσα κι άρχισε ν’ ανεβαίνει, αγκομαχώντας, μια εσωτερική 
μαρμάρινη σκάλα, καθαρή αλλά με ραγισμένα παλιά μάρμαρα. Στο πάνω μέρος της σκάλας 
ήταν μια γυαλόθυρα, ανοιχτή κι αυτή. Την πέρασε και μπήκε σε μια μεγάλη αίθουσα, όπου 
τέσσερις άντρες κάθονταν σε δυο καναπέδες με ξεφτισμένα κόκκινα βελούδα. Σ’ έναν άλλο, μια 
μισόγυμνη γυναίκα καθόταν στα γόνατα κάποιου που έμοιαζε να δοκίμαζε το προϊόν πριν το 
χρησιμοποιήσει.  
 Στο βάθος, πάνω σ’ ένα υπερυψωμένο ξύλινο βάθρο βρισκόταν ένα γραφείο-ταμείο όπου 
καθόταν μια θεόρατη, αγέρωχη μαντάμα και συνομιλούσε με κάποιο χαρακτηριστικό τύπο 
προαγωγού πορνών με ανασηκωμένο «καβουράκι», στο κεφάλι και άσπρο μεταξωτό πουκάμισο 
με αναδιπλωμένα μανίκια.  
 Μόλις η μαντάμα είδε το νεοφερμένο έκανε νόημα με το κεφάλι στον προαγωγό και του 
ψιθύρισε: 
---- Ο χτικιάρης… 
 Ο άλλος γύρισε αργά προς την αίθουσα κι όταν είδε τον άντρα προχώρησε προς το μέρος 
του και του άπλωσε το χέρι. 
---- Γεια σου ρε Γιάννη, συμβαίνει τίποτα; 
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 Ο Γιάννης δεν του έδωσε το χέρι και προχώρησε προς τη μαντάμα. Φτάνοντας μπροστά της, 
σκούπισε πάλι το μέτωπο και της είπε:  
---- Εδώ έχεις αράξει μαντάμ Σουλτάνα; 
---- Τι να γίνει το κατά δύναμην Γιάννη, μην κάνεις καμιά φασαρία ε, η Πέρσα είναι καλή 
κοπέλα… 
---- Ώστε εδώ την έχεις…Εμ που αλλού, ο, τι πρέπει είναι για σένα. Και τη μάνα της εσύ την 
νταραβέριζες. Μην ανησυχείς καρφί δε μου καίγεται. Ειδοποία την να κατέβει, θέλω να πάει στο 
δικηγόρο να υπογράψει τα χαρτιά για το διαζύγιο. 
 Η Σουλτάνα, φώναξε την κοπέλα που ερωτοτροπούσε στον καναπέ και της είπε: 
---- Έλα δω μωρή ξεκωλιάρα που σαλιαρίζεις τόση ώρα, άχρηστη, πήγαινε πάνω και πες στην 
Πέρσα να κατέβει αμέσως, δρόμο. 
 Καθώς η πόρνη, ανέβαινε γρήγορα τα σκαλιά που οδηγούσαν στον πάνω όροφο η μαντάμα 
είπε στο Γιάννη: 
---- Η πιο καλή δουλειά, να χωρίσετε Γιάννη, όπως είπες από τέτοια μάνα τι να έβγαινε…Εσύ 
λεβέντη μου την αγάπησες, της έβαλες στεφάνι αλλά… 
---- Άστο Σουλτάνα, σου είπα δε με νοιάζει. Ότι ήταν να το πάθω τόπαθα, δε χρειάζεται να 
σφαχτούμε… 
 Από τη σκάλα φάνηκε να κατεβαίνει δισταχτικά μια κοπέλα γύρω στα είκοσι πέντε, 
εκπληκτικής ομορφιάς! Ήταν αρκετά σεμνά ντυμένη, φορούσε μια ολόσωμη μεταξωτή ρόμπα 
σε χρώμα τουρκουάζ και πασουμάκια στο ίδιο χρώμα. 
 Φτάνοντας κάτω πλησίασε το Γιάννη και του είπε σιγά, σχεδόν ντροπαλά. 
---- Γεια σου… 
 Εκείνος δεν αντιχαιρέτησε, της έδωσε ένα σημείωμα και της είπε: 
---- Είναι η διεύθυνση του δικηγόρου, του Μελέτη, τον γνωρίζεις, μόλις βρεις καιρό πέρνα από 
το γραφείο του να υπογράψεις τα χαρτιά για το διαζύγιο.  
---- Ναι Γιάννη μου, θα πάω, θα περάσω αύριο κιόλας…είπε με ανακούφιση η κοπέλα. 
  Ο Γιάννης γύρισε είπε ένα γεια και κατέβηκε τις σκάλες. Μισή ώρα αργότερα έλεγε στην 
κυρα-Μαρία τα σχετικά με τη γυναίκα, πως τη βρήκε και που τη βρήκε. 
---- Ώστε η Σουλτάνα την περιμάζεψε, θα βγάλει χρήμα η κωλόγρια… 
 Ο Γιάννης κάθισε βαριά σε μια καρέκλα πλάι στον πάγκο. Έβγαλε πάλι το μαντίλι και 
σκούπισε μέτωπο και πρόσωπο. 
---- Μου στοιχίζει ρε μάνα, την περιμάζεψα, πίστεψα πως θα συμμαζευτεί, πως θα γινόταν μια 
κανονική γυναίκα, πως θα μούκανε κάνα παιδί… 
---- Άστο Γιαννάκη μου, μόνο μπάσταρντο θα σούκανε… 
 
                                                                              *  
 
 Η Πέρσα παρατηρούσε το Γιάννη ως την έξοδο. Όταν εκείνος κατέβηκε τις σκάλες γύρισε 
στη Σουλτάνα και μ’ ένα μορφασμό οίκτου είπε: 
---- Τον λυπάμαι μωρέ τον καημένο! Μου ξηγήθηκε πάντα καλά, είναι ψυχούλα κι ας κάνει το 
βαρύ… 
---- Εκτός που σε μαύριζε στο ξύλο. Πέρσα κορίτσι μου, ξέχνα τον, δεν είναι για σένα. Άσε που 
είναι κι άρρωστος! Πως δεν κόλλησες κι εσύ, ένας θεός το ξέρει! Κάθε μέρα σκοτώνει 
ανθρώπους το χτικιό… 
---- Καλά λες, ευτυχώς. Πάω πάνω, άφησα τον πελάτη στη μέση, είπε η κοπέλα κι άρχισε ν’ 
ανεβαίνει τις σκάλες.  
---- Και να πας αύριο να υπογράψεις, τις φώναξε η μαντάμα… 
 Η Πέρσα ήταν κόρη πόρνης και αγνώστου πατέρα. Η μητέρα της δεν ήταν για παιδί, της 
ξέφυγε και το γέννησε βρίζοντας. Το μωρό το ανάλαβε και το μεγάλωνε ένα φτωχό ζευγάρι 
εργατών που έμενε κοντά στην πορνοσυνοικία, αλλά όταν  το κορίτσι μεγάλωσε και  στα  
δεκατρία  του ήταν κιόλας μια αναπτυγμένη κοπέλα, η πόρνη θέλησε να το πάρει πίσω.  



 Είχε ένα προαγωγό παλικαρά που σκέφτηκε πως το κορίτσι, έτσι όμορφο που ήταν  είχε 
μέλλον στην πορνεία. Οι θετοί γονείς όμως το πήραν κι εξαφανίστηκαν από τη γειτονιά κι έτσι η 
Πέρσα, Περσεφόνη την είχαν βαφτίσει, μεγάλωσε μακριά από το περιβάλλον της φυσικής της 
μητέρας.  
 Μέχρι τα είκοσι της χρόνια  δούλευε σ’ ένα μοδιστράδικο. Είχε πολλές προτάσεις γάμου από 
φτωχούς νεαρούς αλλά η ομορφιά της, την είχε πείσει πως μπορούσε να παντρευτεί κάποιον με 
πολλά χρήματα κι αρνήθηκε. Η θετή μητέρα, πέθανε νωρίς, ο πατέρας δεν μπορούσε πια να 
ελέγχει τις συντροφιές του κοριτσιού, ώσπου έπεσε στα χέρια κάποιου προαγωγού και τελικά 
κατάληξε στο περιβάλλον της φυσικής της μητέρας η οποία βρισκόταν σε άθλια κατάσταση.  
 Ο θετός πατέρας της κοπέλας έμαθε που βρισκόταν και πήγε να την πείσει να φύγει από 
εκείνα τα μέρη. Όταν η εξαθλιωμένη μητέρα-πόρνη τους είδε μαζί, κατάλαβε ποια ήταν η μικρή 
και ανάθεσε την προστασία της, με το αζημίωτο φυσικά, σ’ έναν από τους πρώην προστάτες της.  
 Τρία χρόνια αργότερα, ο Γιάννης της κυρα-Μαρίας τη γνώρισε, την ερωτεύτηκε και την 
παντρεύτηκε προσπαθώντας να την τραβήξει μακριά από την πορνεία. Τα πράγματα δεν πήγαν 
καλά, αρρώστησε κιόλας και η μικρή άρχισε να βολεύεται με τον παλιό τρόπο. Η πρώτη του 
αντίδραση ήταν το ξύλο, άγριο ξύλο, έτσι για λίγο καιρό η Πέρσα, έκανε αναγκαστική αποχή 
γιατί και να ήθελε να πάει με κάποιον ποιος γύριζε να την κοιτάξει; Μπήκε στη μέση η κυρα-
Μαρία και τον συγκράτησε. 
---- Θα τη σκοτώσεις καμιά ώρα και θα πάμε όλοι στο διάβολο. Διώξτην παναθεμάτη… 
 Την έδιωξε κι ένα μήνα αργότερα την εύρισκε στης Σουλτάνας, πάλι κανονική πόρνη. 
 Δεν έμεινε όμως κι εκεί πολύ. Γρήγορα διαδόθηκε η φήμη της ομορφιάς της και η μαντάμα 
της, με το αζημίωτο φυσικά, την προώθησε στα «Αγγελάκια» μια περιοχή, απέναντι από τη 
Διεθνή Έκθεση, με ωραίες πόρνες που πήρε το όνομα της, εκτός από τα ωραία κορίτσια και από 
την οδό Αγγελάκη όπου στεγάζονταν μερικά πορνεία, σε κάποια νεοκλασικά σπίτια…  
 Η υγεία του Γιάννη χειροτέρευε μέρα με τη μέρα αλλά όσο αδυνάτιζε ο οργανισμός του 
τόσο φούντωνε το μίσος του για την πρώην γυναίκα του. Τις νύχτες ξαπλωμένος στο κρεβάτι 
δεν κοιμόταν. «Εγώ πεθαίνω κι αυτή περνάει φίνα. Όχι δε θα την αφήσω έτσι. Τι έχω να χάσω, 
θα μπω στα σίδερα, ε και; Τι θα μου κάνουν έτσι κι αλλιώς νεκρός είμαι…», σκεφτόταν. 
Επινοούσε με τη φαντασία του διάφορους εξωφρενικούς τρόπους για να τη θανατώσει αν κι 
εκείνος δεν είχε σκοτώσει ούτε ποντίκι από αυτά που κυκλοφορούσαν γύρω από τον τεκέ. 
 Πεταγόταν από το κρεβάτι και χλωμός κι εξαντλημένος σωριαζόταν στο πάτωμα. Τον έπνιγε 
ο βήχας και κοντανασαίνοντας από τη δύσπνοια καταλαμβάνονταν από αισθήματα αγάπης. «Όχι 
ρε γαμώτο, αυτή την κοπέλα την αγάπησα, δε γίνεται να τη σκοτώσω», σκεφτόταν. «Την 
αγάπησα …», έλεγε ενώ τα μάτια του γυάλιζαν από μίσος κι από πυρετό, «την αγάπησα, όμως 
τώρα δεν την αγαπώ…Πρέπει να πάω να τη βρω να τελειώνω μ’ αυτή την ιστορία»…  
 
… «Νεαρά πόρνη, επυροβολήθη, δια περιστρόφου την μεσημβρίαν εχθές, εις οίκον ανοχής επί 
της οδού Αγγελάκη και εξέπνευσεν αμέσως. Δολοφόνος είναι ο πρώην σύζυγος της, ο οποίος 
και συνελήφθη…».  
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Ο  ΜΙΣΤΟΣ ή ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ή ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
 
 
 «Ρε συ, που ξέρεις γράμματα…». «Γιατί ρε εσύ δεν ξέρεις;». «Κάτι λίγα, δεν πήγα σχολείο, 
μόνος μου τάμαθα…». «Α, μάλιστα και τι θες από μένα;». «Μήπως ξέρεις τι πα να πει 
αγιόπαις;».  «Αγιόπαις…μα αυτό που λέει η λέξη: άγιο παιδί». «Μπα δεν το νομίζω, με είπε έτσι 
ένας κωλόγερος που ξέρει τι αληταράς είμαι, αποκλείεται να με θεωρεί άγιο…χα, χα, άγιος εγώ, 
δεν είμαστε καλά». «Και ποιος σε είπε έτσι;». «Εκείνος ο γεροδάσκαλος, ο συνταξιούχος…μου 
φάνηκε πως το είπε σα βρισιά γιατί τούκανα πλάκα…δεν μπορεί να με βλέπει σαν άγιο». «Δε 
ξέρω τι να σου πω…Α, να ο κύριος καθηγητής θα ξέρει…κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά θα 
μας λύσεις μια απορία;».  
 Ο άντρας που περνούσε κοντά από τους δυο νεαρούς, σταμάτησε και γύρισε προς το μέρος 
τους μ’ ερωτηματικό ύφος. «Τούτος δω, λέει πως ο γεροδάσκαλος τον είπε… αγιόπαιδο. Είναι 
δυνατόν να είπε άγιο αυτόν τον τσόγλανο;». «Δίκιο έχεις, τούτον δω αποκλείεται να τον είπε 
άγιο…εσύ πως θα τον έλεγες;» «Εγώ πάντα αληταρά τον λέω γιατί τέτοιος είναι…». «Ε, κι 
εκείνος αληταρά τον αποκάλεσε μόνο που του το είπε στην αρχαία γλώσσα. Ο αγυιόπαις και 
αγυιόπαιδο στη σημερινή μας γλώσσα-και δε γράφεται με γιώτα όπως ο άγιος αλλά με ύψιλον 
γιώτα-είναι ο αλήτης, το παιδί του δρόμου γιατί αγυιά με ύψιλον γιώτα, είναι ο δρόμος». «Κοίτα 
ρε τι μαθαίνει κανένας κι όταν ακόμα τον βρίζουν», είπε σκεφτικός ο νεαρός που όλο το 
παρουσιαστικό του ήταν μια εικονογράφηση της λέξης που μόλις είχε μάθει τη σημασία της. 
Ήταν γύρω στα δώδεκα, μελαχρινός, κατσαρομάλλης έμοιαζε όμως παραπάνω καθώς ήταν 
μεγαλόσωμος. Αν και μια κοκάλινη χτένα, που της έλειπαν αρκετά δόντια, μισοφαινόταν στην 
τσέπη στο πίσω μέρος του άθλιου πανταλονιού του, σπάνια τη χρησιμοποιούσε μια και μόνο τα, 
συνήθως, βρόμικα δάχτυλα του κατάφερναν να διεισδύσουν στους βοστρύχους. Φυσικά μπάνιο 
έκανε μόνο το καλοκαίρι και μάλιστα ντυμένος, όταν πετύχαινε κάποια καλή βροχή, έτσι έκανε 
και τη…μπουγάδα του, όπως έλεγε αυτοσαρκαζόμενος. 
 Ο Θεμιστοκλής, όπως ήταν το όνομα του αγυιόπαιδου, ήταν ορφανός. Μεγάλωσε 
κυριολεκτικά στους δρόμους. Στα έξη του χρόνια το έσκασε ή απλώς χωρίς να έχει τέτοια 
πρόθεση, βγήκε στο δρόμο από το άσυλο και χάθηκε στους δρόμους της πόλης. Τον συμμάζεψε 
ένας παπατζής, τρόπος του λέγειν τον συμμάζεψε γιατί κι ο ίδιος ο παπατζής ασυμμάζευτος ήταν 
και τον χρησιμοποιούσε σαν τσιλιαδόρο και αργότερα, μεγαλώνοντας, σα λαμόγια στο 
παπατζηλίκι. Μαζί έτρωγαν στα λαϊκά εστιατόρια, μαζί κοιμόνταν σε τρώγλες, στα παγκάκια 
του πάρκου το καλοκαίρι ή σε κάποια λαγούμια στα ερείπια του κάστρου. Συνήθως 
κουβαλούσαν την…οικοσκευή τους μαζί, σαν τα σαλιγκάρια, που ήταν μερικές φθαρμένες 
στρατιωτικές κουβέρτες κι ένα στρώμα που του ξέφευγαν, μεριές-μεριές, τούφες από βρόμικο 
βαμβάκι, όλ’ αυτά τυλιγμένα ρολό και δεμένα με σπάγκους διαφόρων ειδών. Επίσης μια 
ομπρέλα, που κάποτε ήταν μαύρη και τώρα είχε ένα χρώμα σταχτί με διαφόρων αποχρώσεων 
λεκέδες. Αυτή η τελευταία δε χρησίμευε για να τους προφυλάξει από τη βροχή αλλά για να 
παίζει πάνω της τα χαρτιά του ο παπατζής…Αυτά τα δυο άθλια πλάσματα, ένας πενηντάρης κι 
ένα παιδί κατάφεραν να επιζήσουν από την Κατοχή αλλά με τις νέες εξελίξεις στην πολιτική και 
το ξεκίνημα του εμφυλίου στη Χώρα, βρέθηκαν πάλι σε όμοιες συνθήκες επιβίωσης. Η πόλη 
ήταν γεμάτη εξαθλιωμένους που προσπαθούσαν να επιζήσουν κι ανάμεσα τους κι αυτός ο 
μικρός, που πριν χρόνια εξαφανίστηκε από το άσυλο αλλά δεν τον έψαξε κανένας και 
βολεύτηκε, κάτω από άθλιες συνθήκες βέβαια, με τον παπατζή που κι εκείνος βολεύτηκε 
έχοντας τον, συντροφιά αλλά και βοήθεια στις μικροαπάτες του…   
 
 Ήταν ο τελευταίος χρόνος του εμφύλιου, για την ακρίβεια είχε τελειώσει αλλά τα 
στρατοδικεία καταδίκαζαν ακόμα αντάρτες που εκτελούνταν ή φυλακίζονταν. Ο Μιστόκλης ή 
Μίστος-παραφθορά του Θεμιστοκλής-τελευταία είχε μάθει και ποιος ήταν ο συνονόματος του 
στην αρχαιότητα και καμάρωνε, λέγοντας πως κι αυτός μια μέρα θα έκανε κάτι σπουδαίο. «Άι 
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καημένε, δεν είναι το όνομα που κάνει τα σπουδαία, εσύ πρέπει, με τις πράξεις σου, να το κάνεις 
σπουδαίο», του έλεγε ο Μπάμπης ο μπουζουκτσής της γειτονιάς που συνήθιζε να φιλοσοφεί 
ανάμεσα στις πενιές του.  
 Ο νεαρός, θυμόταν σκόρπιες εικόνες από το άσυλο, μια γυναίκα που τον φώναζε 
Θεμιστοκλή και που τον φρόντιζε ιδιαίτερα αλλά και άλλες, που τον ξυλοφόρτωναν γιατί η 
αλήθεια είναι πως ήταν υγιέστατο και ζωηρό παιδί… 
 Ο Μιστόκλης, αυτή η προσφώνηση του ονόματος του ήταν η συνηθέστερη, ήταν 
ευφυέστατος. Στα δώδεκα του, είχε αντιληφθεί σε τι κόσμο ζούσε. Σε μια πόλη πανάρχαια μεν 
αλλά μετά τον πόλεμο ρημαγμένη δε, όλοι προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Ο ίδιος 
την έννοια «ξαναφτιάχνω τη ζωή μου» δεν την αντιλαμβανόταν γιατί η ζωή που θυμόταν ήταν 
αυτή του δρόμου επομένως δεν είχε τι να ξαναφτιάξει. Στο χρόνο απάνω έχασε και τον παπατζή. 
Ένα πρωινό-χαράματα ακόμα-καθώς κοιμόνταν πλάι-πλάι σ’ ένα λαγούμι ο νεαρός τον ένιωσε 
παγωμένο. Τον ταρακούνησε αλλά εκείνος δεν ξυπνούσε. Έβαλε τα δυο δάχτυλα στην καρωτίδα 
να διαπιστώσει σφυγμό-είχε δει όλ’ αυτά τα χρόνια δεκάδες πεθαμένους-αντιλήφθηκε μόνο το 
δικό του σφυγμό, δυνατό από την ταραχή. Ο άνθρωπος που χρόνια τώρα ζούσε μαζί του ήταν 
νεκρός και βρομούσε οινόπνευμα. Ποτέ δεν τον είχε χτυπήσει, ποτέ δεν τον είχε μαλώσει, ήταν 
ο άτυπος κηδεμόνας του, όλοι τον θεωρούσαν γιο του ή έστω συγγενή, ποιος νοιαζόταν για 
λεπτομέρειες αυτά τα χρόνια; Ο μικρός σκέφτηκε πως ο θάνατος του παπατζή δεν έπρεπε να 
μαθευτεί από τους δήθεν φιλάνθρωπους, θα προσπαθούσαν να τον κλείσουν σε κάποιο ίδρυμα 
μια και ήταν ανήλικος. Δεν έπρεπε να τον βρουν κοντά στο νεκρό. Έψαξε τις τσέπες του 
παπατζή, βρήκε μερικά χαρτονομίσματα και τα  πέρασε στην τσέπη του και κάτι ψιλά που τ’ 
άφησε. Έσκυψε, ψύχραιμα και φίλησε στο παγωμένο χλωμό μέτωπο το νεκρό. Ύστερα μάζεψε 
ο, τι θα του χρησίμευε και πήγε να βρει τον κυρ-Μόδεστο. Ήταν συμπατριώτης του παπατζή, 
μαζί είχαν φτάσει από τη Μικρά Ασία νεαροί χωρίς οικογένειες, οι δικοί τους είχαν χαθεί στον 
πόλεμο, έκαναν διάφορες δουλειές και μην έχοντας πολλές επιλογές έζησαν στον χώρο του 
υπόκοσμου, ο παπατζής να μπαινοβγαίνει στο κρατητήριο για μικροπταίσματα κι ο Μόδεστος, 
καλοφτιαγμένος, πιο επιτήδειος, πάντα περιποιημένος και καταφερτζής με τα θηλυκά, είχε κάνει 
διάφορα, για ένα διάστημα και προαγωγός, άρπαξε όμως ένα πισώπλατο μαχαίρωμα και τα 
παράτησε, βρήκε κάτι πιο επικερδές και πιο ασφαλές. Απόχτησε ένα ξενοδοχείο σε περιοχή που 
έβριθαν τα πορνεία και νοίκιαζε δωμάτια με την ώρα. Βέβαια είχε και συνεταίρο, δε γινόταν 
αλλιώς. Ο συνεταίρος έβαλε τα χρήματα για την αγορά του οικήματος κι ο Μόδεστος την 
πείρα... 
 Σ’ αυτόν κατάφυγε ο Θεμιστοκλής, εκείνος ανάθεσε σ’ ένα γραφείο κηδειών να φροντίσουν 
το νεκρό, δεν θέλησε να τον αφήσει στο «κάρο της δημαρχίας» και την άλλη μέρα 
ακολουθώντας το ξόδι, οι δυο τους, τον έθαψαν σ’ ένα συνοικιακό νεκροταφείο. Εκεί για πρώτη 
φορά, έμαθε ο μικρός και το όνομα του παπατζή καθώς το είδε γραμμένο, με μολύβι, στον 
ξύλινο σταυρό, καμωμένο από άσπρο ξύλο λεύκας, αλλά το ξέχασε αμέσως μια και ποτέ δεν το 
είχε ακούσει πρωτύτερα ακόμα κι ο Μόδεστος, παπατζή τον φώναζε. Ύστερα από την ταφή, 
βγαίνοντας από το νεκροταφείο ο νεαρός σταμάτησε σκεφτικός, σταμάτησε κι ο Μόδεστος. «Τι 
κάνω τώρα εγώ; Πρέπει να είμαι κοντά σ’ έναν μεγάλο αλλιώς θα με μπαγλαρώσουν και θα με 
στείλουν σε κάνα ίδρυμα. Το φίλο μου το Μήτσο τον έστειλαν στη Λέρο, σ’ ένα ίδρυμα, λένε, 
της βασίλισσας δε ξέρω πούναι αυτό, νομίζω είναι νησί. Στα νησιά δεν είναι που σε στέλνουν 
εξορία;». «Μη σε νοιάζει θα μείνεις μαζί μου στο ξενοδοχείο…πρόσεξε όμως δε θέλω 
μπλεξίματα εκεί»… 
  
… Η πρώτη χρονιά, για το Θεμιστοκλή, κοντά στο Μόδεστο ήταν κάτι πολύ σπουδαίο και ήταν 
και για τους δυο. Ο μικρός απολάμβανε μια ζωή εντελώς διαφορετική από αυτή με τον παπατζή. 
Το ξενοδοχείο είχε λουτρά στοιχειωδών προδιαγραφών μερικά μάλιστα είχαν και μπανιέρες, 
έτσι ο Θεμιστοκλής ήταν πάντα καθαρός. Συχνά σηκωνόταν τη νύχτα, αργά μετά τα μεσάνυχτα 
κι έκανε το λουτρό του σε μπανιέρα, ολόκληρη ώρα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έμενε στο 
ξενοδοχείο του Μόδεστου, όποτε-ιδιαίτερα τις πολύ κρύες νύχτες του χειμώνα-ξέμεναν με τον 
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μακαρίτη, τους φιλοξενούσε σε κάποιο καμαράκι, στην πραγματικότητα αποθηκούλα ή στο 
πλυσταριό αλλά γι’ αυτούς ήταν  «σουίτα».  
 Έτσι για το Μόδεστο δεν ήταν άγνωστος ο μικρός. Είχε εκτιμήσει την ευστροφία του, το 
φιλότιμό του. Γιατί ο παπατζής, μπορεί να ήταν μισοπαράνομος και απατεωνάκος αλλά του είχε 
εμφυσήσει κάποιες αρχές από αυτές που είχε φέρει από την οικογένεια του και λένε πως ήταν 
από καλή οικογένεια. Ο νεαρός προσφωνούσε με πολύ ενθουσιασμό «θείο» το Μόδεστο. Έτσι κι 
αλλιώς πολλοί πίστευαν πως ο παπατζής ήταν ξάδερφος ή κάτι τέτοιο, του ξενοδόχου. «Δε σε 
πειράζει που σε φωνάζω θείο έτσι; Τα κορίτσια-εννοούσε τις πόρνες-με το να μου λέν «ο θείος 
σου κι ο θείος σου» μ’ έκαναν να το πίστεψα κι εγώ…». «Όχι δε με πειράζει ρε τσόγλανε, μ’ 
αρέσει να με λες θείο. Αλλά κοίτα η συγγένεια δημιουργεί υποχρεώσεις. Δε θα κάνεις πράματα 
που να με προσβάλλουν θα είσαι τύπος και υπογραμμός».  Αυτό το «τύπος και υπογραμμός» 
πρώτη φορά το άκουγε, δεν κατάλαβε τις λέξεις αλλά μάντεψε τη σημασία τους… 
  
… Μόλις εφαρμόστηκε η νυχτερινή εκπαίδευση, ο Μόδεστος έγραψε στο σχολείο το νεαρό 
αφού φρόντισε να τον υιοθετήσει, με όχι και τόσο νόμιμα μέσα-δεν ήταν δύσκολο εκείνη την 
εποχή. «Θες να γίνεις γιος μου και με τη…βούλα ρε μπαγάσα;», τον ρώτησε κι ο μικρός ένιωσε 
την ανάγκη να χωθεί στην αγκαλιά του αλλά δεν το έκανε γιατί δε θυμόταν να είχε αγκαλιάσει ή 
να τον είχαν αγκαλιάσει ποτέ αλλά τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Ο Μόδεστος τον χτύπησε 
ελαφρά στην πλάτη και συνέχισε: «Άκου μάγκα. Τελικά εδώ δεν είναι χώρος για παιδιά. Θα 
νοικιάσω ένα διαμερισματάκι και θα μένεις εκεί, θα έρχομαι κι εγώ αλλά όπως είδες η παρουσία 
μου είναι απαραίτητη μέρα νύχτα εδώ. Λοιπόν, μια και θα είμαι πατέρας σου θα κάνεις ο, τι σου 
λέω. Αν δε θέλεις έτσι, καθάρισε τη θέση σου για να μη σκοτίζομαι άδικα για πάρτη σου. Θα σ’ 
αμολήσω στους δρόμους και βγάλτα πέρα μόνος σου…». Ο νεαρός καθώς ήταν πια 
καλοντυμένος και καθαρός ένοιωσε πως μπορούσε να δώσει μια υπόσχεση και να την κρατήσει. 
Συγκινημένος άπλωσε κι έδωσε το χέρι στο μέλλοντα πατέρα του και κούνησε καταφατικά το 
κεφάλι. 
 Σε δυο χρόνια ο Θεμιστοκλής πήρε το απολυτήριο του δημοτικού. Του άρεσε όμως το 
σχολείο και με τη βοήθεια του καθηγητή που είχε ερμηνεύσει το «αγυιόπαιδο» και τον 
προγύμνασε ένα καλοκαίρι, έδωσε εξετάσεις στο νυχτερινό γυμνάσιο και πέρασε! Όταν διάβασε 
το όνομα του στους καταλόγους των εισαχθέντων, γύρισε τρέχοντας στο διαμέρισμα μπήκε στο 
δωμάτιο του κι έκλαψε… 
 Στο νυχτερινό γυμνάσιο ο Θεμιστοκλής γνώρισε ανάμεσα στους συμμαθητές ενδιαφέροντες 
ανθρώπους διαφόρων νεαρών ηλικιών καθώς και καθηγητές που ήσαν πολύ πιο προοδευτικοί 
από αυτούς των δημόσιων σχολείων. Ο ίδιος είχε αρχίσει να ξεχωρίζει κάποιους από αυτούς, 
που δεν ήσαν εκεί για να πάρουν «ένα χαρτί» και να το χρησιμοποιήσουν για να τρυπώσουν σε 
κάποια κρατική υπηρεσία-που μετά τον πόλεμο όλο και διογκωνόταν-ή να κερδίσουν «το ψωμί 
τους» αλλά άνθρωποι που σκέφτονταν, που είχαν ενδιαφέροντα πέρα από το άμεσο συμφέρον 
τους. Ήταν ένας συμμαθητής, δυο χρόνια μεγαλύτερος του, εξαιρετικά διαβασμένος σχετικά με 
τις κοινωνικές συνθήκες όπως εξελίσσονταν στη Χώρα, ο πατέρας του ήταν πολιτικός 
εξόριστος. Σιγά-σιγά ο, στην παιδική του ηλικία «λούμπεν προλετάριος» καθώς μεταβαλλόταν 
σε μικροαστό, άνοιγε τους πνευματικούς του ορίζοντες. Γρήγορα άρχισε να ξεχωρίζει τις 
κοινωνικές τάξεις και παρ’ όλο που εκείνος, με τη βοήθεια του θετού του πατέρα, όδευε προς 
μια μικροαστική τάξη, συναισθηματικά παράμενε προλετάριος. Τώρα καταλάβαινε γιατί πέρασε 
την παιδική του ηλικία μέσα στην ανέχεια και τη δυστυχία, δεν έφταιγε μόνο ο Κατακτητής 
αλλά και οι ντόπιοι εκμεταλλευτές της δουλειάς του εργαζόμενου. Διάβαζε εφημερίδες, είχε 
πάρει μέρος σε διαδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου και γενικά, χωρίς να το 
συνειδητοποιήσει εντελώς, ενδιαφερόταν για την εργατική τάξη και τις παραγωγικές σχέσεις στη 
χώρα, διάβαζε μάλιστα και σχετικά έντυπα που του προμήθευε ο συμμαθητής του. Όλ’ αυτά 
κρυφά από τον πατέρα του, πίστευε πως εκείνος δε θα έγκρινε μια τέτοια 
συμπεριφορά…Κάποιες φορές που αναφέρθηκε σε δημοκρατικές, σοσιαλίζουσες ιδέες, εκείνος 
του είπε να προσέχει γιατί αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Και τώρα ακόμα υπάρχουν 
άνθρωποι στα ξερονήσια για τέτοιες ιδέες… 
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 Το απολυτήριο του γυμνασίου το πήρε με άριστα. Εικοσάχρονος ένα κι ογδόντα πέντε, ο 
Μόδεστος μόλις έφτανε στο πηγούνι του, είχε μια αρρενωπή ομορφιά που ξετρέλαινε τις πόρνες 
που σύχναζαν στο ξενοδοχείο αλλά, με προτροπή και του πατέρα του, απόφευγε τη συνουσία 
μαζί τους. «Δεν ξέρεις τι μπορεί ν’ αρπάξεις από δαύτες, μέχρι… συνταγματάρχης μπορείς να 
γίνεις-υπονοώντας κάποια σύφιλη-κι άντε να βρεις άκρη», του έλεγε. Αν και είχε σχετική 
εμπειρία από τα δώδεκα του ακόμα, ο παπατζής συχνά του «έκανε πάσα» πόρνες, τώρα είχε 
βάλει άλλες προτεραιότητες και μάλιστα άρχισε ν’ αντιπαθεί τον κόσμο του υπόκοσμου, έναν 
κόσμο που μέσα του μεγάλωσε κι αναγκαστικά ζούσε ακόμα ανάμεσα σ’ αυτόν τον κόσμο. Το 
βράδι στο σχολείο αλλά τη μέρα στο ξενοδοχείο, βοηθούσε το Μόδεστο που είχε μείνει μόνος, 
είχε εξαγοράσει το μερτικό του συνεταίρου. Πολύ καλός στα μαθηματικά ο νεαρός μέχρι τα 
λογιστικά βιβλία κρατούσε. Παρά την ηλικία του ήταν εξαιρετικά ικανός, η ζωή στο δρόμο τον 
είχε κάνει εύστροφο και αρκετά καλό γνώστη των ανθρώπινων αδυναμιών. Έτσι δημιούργησε 
μια καλή σχέση με προσωπικό και πελάτες. Τα βράδια όμως, έμενε στο μικρό διαμέρισμα που 
είχε νοικιάσει ο θετός του πατέρας, κοντά στην περιοχή του ξενοδοχείου. Εκεί είχε περάσει κι 
όλα τα μαθητικά του χρόνια.  
 Μια μέρα περνούσε έξω από μια νεόδμητη πολυκατοικία που ήταν στα τελειώματα της. 
Ψηλά στον έβδομο όροφο διάβασε μια επιγραφή με μεγάλα καλογραμμένα γράμματα: 
«Επιβλέπων μηχανικός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ… ΤΑΔΕ, πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός του 
Πολυτεχνείου…». Στάθηκε και χάζεψε αρκετή ώρα και το χτίριο και την επιγραφή. Γύρισε στο 
ξενοδοχείο σκεφτικός, πράγμα που πρόσεξε ο Μόδεστος και τον ρώτησε: «Τι συμβαίνει 
παλικάρι, βούλιαξαν τα καράβια σου;». Χαμογέλασε. «Με καράβια δεν έχω καμιά δουλειά και 
δεν πρόκειται να γίνω εφοπλιστής αλλά μπορώ να γίνω μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, να 
χτίζω σπίτια…γίνεται της τρελής εκεί έξω, χτίζουνται αράδα πολυκατοικίες… Να ο μαστρο-
Μήτσος, εκεί στην Αγία Φωτεινή, από χτίστης έχει γίνει εργολάβος και κονομάει της Παναγιάς 
τα μάτια. Προεισπράχτουν αδερφέ μου χρήμα από τους αγοραστές πριν τελειώσουν την 
οικοδομή, από τα σχέδια ακόμα». «Καλή ιδέα, μόνο που εδώ δεν υπάρχει πολυτεχνείο, ύστερα 
θα χρειαστείς αρκετά χρόνια διαβάσματα για να πάρεις το πτυχίο, σε κάνα χρόνο πας φαντάρος, 
του χρόνου συμπληρώνεις τα είκοσι ένα σου χρόνια, ώσπου να πας όμως στο στρατό μπορούμε 
ν’ αρχίσουμε κάτι. Να γίνεις εργολάβος οικοδομών». Ο Θεμιστοκλής χαμογέλασε κάνοντας μια 
χειρονομία που σήμαινε πως αυτό δε γινόταν. «Δηλαδή όχι πως δε θα τα καταφέρω αλλά να, 
είμαι πολύ νέος κι ο άλλος δεν εμπιστεύεται τα λεφτά του σ’ ένα παιδαρέλι». «Δίκιο έχεις αλλά 
στο όνομα θα είμαι εγώ ο εργολάβος στη δουλειά όμως εσύ. Η ταμπέλα θα έχει το όνομα μου 
και πλάι ένα «και υιός», αυτό θα είσαι εσύ. Σούχω κι έναν καλό μάστορα, τον Αλέκο, άνθρωπο 
εμπιστοσύνης που θα μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Λεφτά υπάρχουν, όσο για μηχανικούς 
υπάρχουν κι αυτοί…α, υπάρχει και μια συμβολαιογραφίνα…». «Συμβολαιογραφίνα; Τι να την 
κάνουμε…». «Ρε συ, σπίτια θα χτίζεις και θα πουλάς, πως θα γίνει;». «Α, κατάλαβα». «Δεν 
κατάλαβες, αυτή η συμβολαιογραφίνα είναι περίπτωση για μας. Έχει κληρονομήσει το αρχείο 
ενός μακαρίτη παλιού συμβολαιογράφου, θείου της, πράγμα που είναι θησαυρός…». 
«Κατάλαβα, θα έχει πολλούς πελάτες αλλά εμάς σε τι μας βοηθάει αυτό ρε πατέρα;». «Θα 
στέλνει μερικούς και σε μας για να χτίσουν σπίτι ή ν’ αγοράσουν διαμέρισμα…». «Και από πού 
ώσπου, σε μας;». «Γιατί ο θείος της, ήταν καλός μου φίλος, αυτός με βοήθησε ν’ αγοράσω 
μισοτιμής το ξενοδοχείο. Και γνωρίζω την κοπέλα από κοριτσάκι, μ’ αγαπάει και μ’ εκτιμάει». 
«Το ξέρει πως έχεις μπουρδελοξενοδοχείο;». «Και βέβαια το ξέρει και σε παρακαλώ να λείπουν 
οι χαρακτηρισμοί. Ξενοδοχείο είναι και το δικό μας ή έχεις την εντύπωση ότι στα ξενοδοχεία 
πολυτελείας δε γίνονται μπουρδελοκομπίνες;». «Δεν ξέρω από τέτοια, μια φορά πέρασα από 
έξω, από αυτό που είναι στην παραλία, το μεγάλο, είδα αραγμένη μια Μπουίκ και τη χάζευα μια 
ώρα». «Λοιπόν, θα πας να γνωρίσεις την κοπέλα…». «Την κοπέλα…». «Την συμβολαιογραφίνα 
ντε…». «Α, μάλιστα…δηλαδή για να είναι συμβολαιογραφίνα…τρία-τέσσερα χρόνια στο 
πανεπιστήμιο, κανά χρόνο ασκούμενη…». «Άσε το μέτρημα, είναι τριάντα χρονώ, σου πέφτει 
μεγάλη, αλλά ομορφόπαιδο είσαι όλο και θα σου κάνει χατήρια». «Δηλαδή να της την πέσω…». 
«Όοοχι, μην κάνεις καμιά βλακεία, τη θέλουμε για δουλειά. Άκου πιτσιρικά…». «Έλα ρε 
πατέρα δεν είμαι πια πιτσιρικάς, τόσα χρόνια μου την έδινε να με φωνάζουν μικρέ, πιτσιρικά και 
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τέτοια, εδώ πας να με κάνεις εργολάβο…». «Εντάξει ρε μεταξύ μας είμαστε δεν τρέχει τίποτα», 
είπε χαμογελώντας ο Μόδεστος κι ο νεαρός γλύτωσε ένα μικρό λογύδριο συμβουλών… 
  
… Ο Θεμιστοκλής, στάθηκε μπροστά στην είσοδο μιας προπολεμικής πολυκατοικίας, μια 
είσοδο με μαρμάρινες κολόνες. Η εξώθυρα της ήταν δίφυλλη καμωμένη από σιδερένιο 
περίτεχνο πλέγμα βαμμένο μαύρο. Το ένα θυρόφυλλο ήταν κλειστό και πάνω του ήσαν 
αναρτημένες διάφορες επιγραφές γραφείων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, γιατρών και άλλων  
αξιοπρεπών επαγγελματιών. Το βλέμμα του πλανήθηκε πάνω τους ώσπου σταμάτησε σε μια 
επιγραφή. « ΔΕΣΠΟΙΝΑ  Ε.  ΜΑΡΑ συμβολαιογράφος-τρίτος όροφος». Πέρασε μέσα από το 
ανοιχτό θυρόφυλλο διάσχισε ένα διάδρομο και βγήκε σ’ ένα ωοειδές άνοιγμα που ανέβαινε προς 
τα πάνω κάτι σαν αυτό που οι Ρωμαίοι ονόμαζαν «άτριο». Το δάπεδο ήταν στρωμένο με πλάκες 
από άσπρο μάρμαρο. Σε κάθε όροφο-τέσσερις ήσαν όλοι κι όλοι-υπήρχαν εξώστες με 
κιγκλιδώματα το ίδιο περίτεχνα με των θυρών. Στο κέντρο του ανοίγματος, απέναντι από την 
είσοδο, υπήρχε η θύρα ενός ανελκυστήρα κι αυτή καμωμένη από περίτεχνο σιδερένιο πλέγμα. 
Αριστερά του ανελκυστήρα ξεκινούσε μια πλατιά μαρμάρινη κλίμακα. Δε θα τον πείραζε να την 
ανεβεί αλλά πολύ λίγες φορές είχε μπει σε ανελκυστήρα, «ασανσέρ» όπως συνήθιζαν να τον 
λένε και πίεσε το κουμπί που καλούσε το θαλαμίσκο. Λίγο αργότερα στεκόταν μπροστά στη 
θύρα του γραφείου της συμβολαιογραφίνας, στον τρίτο όροφο. Χτύπησε διακριτικά άκουσε ένα 
«εμπρός», άνοιξε και πέρασε μέσα σ’ ένα μικρό γραφείο. Μια γυναίκα, η ηλικία της πρέπει να 
ήταν γύρω στα σαράντα, ρώτησε: «Ο κύριος;». «Καλημέρα, είμαι ο Θεμιστοκλής από μέρους 
του κυρίου Μόδεστου…». Εκείνη σηκώθηκε και πήγε προς μια μισάνοιχτη θύρα και βάζοντας 
μέσα το κεφάλι είπε: «Ο κύριος Θεμιστοκλής από τον κύριο Μόδεστο». «Να περάσει, να 
περάσει» άκουσε να λέει, μια βαθιά ευχάριστη γυναικεία φωνή. Μπαίνοντας τον θάμπωσε το 
φως που ερχόταν από μια μεγάλη γιαλόθυρα που έβγαζε σ’ έναν εξώστη. Το δωμάτιο ήταν 
μεγάλο με βιβλιοθήκες στους τοίχους, έπιπλα με δερμάτινες ταπετσαρίες, ένα πολυτελές 
γραφείο. Αχνά, στ’ αριστερά, διάκρινε ένα μεγάλο γραφείο όπου καθόταν μια γυναίκα. Πριν 
καλά-καλά ξεχωρίσει τα χαρακτηριστικά της, εκείνη, σηκώθηκε και του έδωσε το χέρι πάνω από 
το γραφείο. Ο νεαρός το έσφιξε απαλά όπως θα έκανε ένας κύριος σε μια κυρία, το είχε διαβάσει 
σε οδηγό καλής συμπεριφοράς κάποιου λαϊκού περιοδικού, κάνοντας μάλιστα και μια ελαφρά 
υπόκλιση. Η συμβολαιογραφίνα φαίνεται εντυπωσιάστηκε και βγήκε από το γραφείο δείχνοντας 
του να καθίσουν σ’ έναν καναπέ επενδυμένο με μαύρη δερμάτινη ταπετσαρία. Ο εντυπωσιασμός 
της ήταν τέτοιος που του μίλησε μάλιστα στον πληθυντικό. «Ώστε εσείς είστε ο γιος του 
Μόδεστου». «Τρόπος του λέγειν», είπε-είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί εκφράσεις που άκουγε από 
μορφωμένα άτομα-«δηλαδή είχε την καλοσύνη να με υιοθετήσει και του είμαι ευγνώμων». 
«Μάλιστα», είπε εκείνη κι έσφιξε το ένα χέρι της με το άλλο. Στον παράμεσο του αριστερού της 
χεριού λαμπίριζε η πετρούλα ενός δαχτυλιδιού. Συζήτησαν για αρκετή ώρα πάνω σε ζητήματα 
ακινήτων, δημοπρασιών αλλά και σε γενικής φύσεως θέματα και η συμβολαιογραφίνα 
διαπίστωσε πως ο νεαρός ήταν οξυδερκής, εύστροφος και όμορφος. Όλη αυτή την ώρα κι ο 
Θεμιστοκλής μελετούσε τη συνομιλήτρια του διαπιστώνοντας τα ίδια μ’ αυτή, μόνο στο 
τελευταίο η κυρία υστερούσε, περισσότερο στο πρόσωπο γιατί στο κορμί ήταν ενδιαφέρουσα. 
Ήταν ψηλή γυναίκα, καλοντυμένη με κάπως μεγάλο στήθος. Είχε μια σουβλερή αν και όχι 
μεγάλη μύτη, λεπτά χείλη και μικρό προγναθισμό της πάνω γνάθου. Είχε κοντά κομμένα 
μαλλιά, «αγορέ» ή «αλά αμερικαίν», όπως τα έλεγαν και επιδερμίδα που δε θα διαφήμιζε κάποιο 
προϊόν εταιρίας καλλυντικών.  
 Ο Θεμιστοκλής, δε χρειάστηκε να της πει πολλά για τη δουλειά, ο Μόδεστος την είχε 
ενημερώσει δεόντως. «Φεύγεις σ’ ένα χρόνο στρατιώτης ε; θα μπορούσες να μπεις στο 
πανεπιστήμιο, έχεις και τα κότσια και τα προσόντα, έτσι θα μπορούσες να πάρεις αναβολή λόγω 
σπουδών για να μπεις για τα καλά στη δουλειά…». «Μπα, θέλω να ξεμπερδέψω, τώρα από το 
στρατό, αργότερα θα μου είναι πιο δύσκολα ν’ αντέξω. Ύστερα από το στρατό, παράλληλα με 
τη δουλειά, θα προσπαθήσω να μπω στη φυσικομαθηματική, μ’ αρέσει κι έχει τέτοια το 
πανεπιστήμιο εδώ». Εκείνη του χαμογέλασε ενθαρρυντικά και για τη δουλειά και για την 
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πρόθεση του να σπουδάσει αλλά και για κάτι άλλο που περνούσε από το μυαλό της. Της άρεσε 
πολύ ο νεαρός, ήταν τόσο ωραίο αγόρι!... 
 
… Γύρισε στο ξενοδοχείο με τα πόδια μια και δε βιαζόταν. Περπατώντας σκεφτόταν πως για να 
προλαβαίνει στις δουλειές πρέπει να έχει ένα μεταφορικό μέσο αλλά η ηλικία του, για ένα 
χρόνο,  δεν επέτρεπε να έχει άδεια οδήγησης. Όταν συνάντησε το Μόδεστο τον απασχολούσε 
ακόμα αυτή η σκέψη. «Ρε πατέρα, πως θα γίνει να καβαλήσω…». «Τι να καβαλήσεις ρε μούτρο. 
Μη μου πεις πως ορέχτικες τη συμβολαιογραφίνα; Πρόσεχε καημένε για δουλεία τη θέλουμε, 
για καβάλημα είναι γεμάτος μουνιά ο κόσμος ολόγυρα σου…». «Τι λες τώρα, για εκείνη τη 
«Νόρτον» λέω που την έχεις παροπλισμένη από τότε που πήρες το αυτοκίνητο». «Α, είπα κι 
εγώ. Τη «Νόρτον», το καμάρι μου. Ξέρεις πως την απόχτησα; Την αγόρασα κοψοχρονιά από 
έναν Εγγλέζο στρατιώτη το σαράντα εννέα. Ήταν τσίλικη, μόλις δέκα χιλιόμετρα είχε κάνει. Την 
πήγα στο μαστρο-Βάσο, εκεί στο μεγάλο γκαράζ και από στρατιωτίνα, βαμμένη στο χακί, 
αποστρατεύτηκε αστράφτοντας στο νίκελ, βαμμένη σ’ ένα ωραίο βυσσινί χρώμα με κρεμ φιλέτα 
στα φτερά και στο «ρεζερβουάρ» που στα μάγουλά του της γράψανε, με καλλιγραφικά 
γράμματα, το όνομα της. Ρε συ, δίκιο έχεις, στη χαρίζω, δικιά σου είναι αλλά είσαι ακόμα 
ανήλικος δεν μπορείς να βγάλεις άδεια οδήγησης…». «Μάλιστα, τώρα κάτι είπες. Εσύ 
κατάφερες να μου βρεις γονιούς, παππούδες και γιαγιάδες για να με υιοθετήσεις, μου έβγαλες 
ταυτότητα και δεν μπορείς να μου βγάλεις μια άδεια οδήγησης; Σ’ ένα χρόνο θα την έχω έτσι κι 
αλλιώς». «Καλά έχω κάποιον στην τροχαία, θα το κανονίσω, είναι φίνα μηχανή. Θυμάσαι ρε 
που την οδηγούσες πιτσιρικάς και μάλιστα καλύτερα από μένα;». «Αν θυμάμαι λέει, μια φορά 
έπεσα και γι’ αυτό έφταιγες εσύ… Ωραία, ταχτοποιήθηκε κι αυτό»… 
 Σε δεκαπέντε μέρες ο Θεμιστοκλής είχε την άδεια οδήγησης, την συμβολαιογραφίνα την 
έβλεπε συχνά κι ο Μόδεστος αγόρασε με τη βοήθεια της, δυο οικόπεδα σε τιμή ευκαιρίας. Η 
οικοδομική εταιρία «ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΒΑΝΕΖΗΣ και ΥΙΟΣ» είχε στηθεί, ένα συνεργείο με 
πρωτομάστορα τον Αλέκο, ένα γιγαντόσωμο πενηντάρη δούλευε σε δυο οικοδομές συγχρόνως, 
επιβλέπων ο Χάρης, ένας τριαντάχρονος μηχανικός, πολύ γρήγορα έγινε καλός φίλος του 
Θεμιστοκλή που έτρεχε, καβάλα στη «Νόρτον», για αγοραστές των διαμερισμάτων. Η καβάλα 
στην «Νόρτον» μείωσε σημαντικά την καβάλα του, σε νεαρές αλλά προς το παρόν έβρισκε πιο 
συναρπαστικό ν’ ασχολείται με τις οικοδομές. Που και που πήγαινε κάποια στο διαμέρισμα του, 
εκείνο το παλιό που είχε περάσει τα ωραιότερα ίσως χρόνια της ζωής του αλλά γρήγορα 
βαριόταν, μια και, συνήθως, το κορίτσι δεν είχε να του δώσει κάτι περισσότερο από το σώμα 
του. Μετά από κάθε συνουσία σκεφτόταν συχνά τη συμβολαιογραφίνα. Πως θα ήταν, 
αναρωτιόταν, να είχε εκείνη στο κρεβάτι. Ήταν πολύ μεγαλύτερη του αλλά όχι και μεγάλη σα 
γυναίκα. Εκείνα τα μεγάλα στητά βυζιά της τον γοήτευαν, όσο για την ερωτική της πείρα δεν 
είχε ιδέα ποια μπορεί να ήταν. Έξη μήνες τώρα που συνεργαζόταν μαζί της δεν παρατήρησε να 
έχει κάποια σχέση. Αν και δεν έχανε ευκαιρία να τη φλερτάρει, ευπρεπώς πάντα, δεν τόλμησε να 
προχωρήσει περισσότερο. Όχι γιατί ο Μόδεστος του το είχε, κατά κάποιο τρόπο,  απαγορεύσει 
αλλά γιατί ένιωθε κάτι απέναντι της που δεν μπορούσε να το εξηγήσει, ήταν μάλλον ένα 
σύμπλεγμα κατωτερότητας του κάποτε αγυιόπαιδου για την κοσμική κυρία… 
 
… «Αν έρθει ο νεαρός  Βανέζης να με περιμένει», είπε η συμβολαιογραφίνα στη γραμματέα της 
καθώς ετοιμαζόταν για έξω. Ήταν πολύ κομψά ντυμένη μ’ ένα γκρι μολυβί ταγιέρ μαύρες γόβες 
και τσάντα. Δεν κρατούσε τον κλασικό χαρτοφύλακα της, πράγμα που σήμαινε πως τουλάχιστον 
δεν πήγαινε στο δικαστήριο. Κατεβαίνοντας, στον ανελκυστήρα συνάντησε δυο συναδέρφους 
αντάλλαξαν μερικά λόγια, περισσότερο επαγγελματικά και βγαίνοντας από το χτίριο κατέβηκε 
προς την παραλία. Ο καιρός, τέλη Οκτωβρίου, είχε ψυχράνει αν και η μέρα ήταν ηλιόλουστη και 
το φως του ήλιου τρεμόπαιζε στον ελαφρό κυματισμό της θάλασσας. Η Δέσποινα Μάρα βάδιζε 
γρήγορα στο πεζοδρόμιο της προκυμαίας. Τ’ αυτοκίνητα ήσαν ελάχιστα στον παραλιακό δρόμο 
όπως, σχεδόν και σ’ όλους τους δρόμους της πόλης, μιας πόλης που συνερχόταν μετά την 
καταστροφή του Παγκόσμιου πολέμου, δεν υπήρχαν ακόμα πολλά, περισσότερα ήσαν τ’ 
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αλογόκαρα για τις μεταφορές προϊόντων που προκαλούσαν, συχνά συμφόρηση καθώς κινούνταν 
αργά. 

Περπάτησε, απολαμβάνοντας τη λιακάδα, για περίπου διακόσια μέτρα. Ύστερα σταμάτησε, 
έριξε μια ματιά στο ρολόι του χεριού της, διάσχισε το δρόμο και μπήκε στο μεγάλο ξενοδοχείο 
της παραλίας. Πλησίασε στο γραφείο υποδοχής και συνομίλησε με τον υπάλληλο. Εκείνος, 
ευγενικά της είπε κάτι και της έδειξε τον ανελκυστήρα στο βάθος της αίθουσας υποδοχής. Τον 
ανελκυστήρα τον μοιράστηκε, για δυο ορόφους, με μια ευτραφέστατη ηλικιωμένη που είχε 
τυλιγμένο τον παχύ λαιμό της μ’ ένα μεταξωτό κασκόλ και σκορπούσε γύρω της βαρύ άρωμα.  
Στον τρίτο όροφο, βγήκε από τον ανελκυστήρα μπήκε στο διάδρομο ψάχνοντας για κάποιο 
αριθμό δωματίου, τον εντόπισε και χτύπησε ελαφρά στη θύρα. Της άνοιξε ένας ηλικιωμένος 
άντρας που τη δέχτηκε στην αγκαλιά του. Ύστερα προχώρησαν στο εσωτερικό του δωματίου 
κάθισαν στις δυο πολυθρόνες που υπήρχαν εκεί και άρχισαν μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ 
ανθρώπων που είχαν χρόνια να ιδωθούν. «Θείε, δε θέλεις να έρθεις να μείνεις στο σπίτι μου;». 
«Όχι κορίτσι μου να μη σε αναστατώνω, δυο μέρες θα μείνω και θα φύγω για την Αλεξάνδρεια 
κι από κει πίσω στην Αμερική. Χάρηκα που σε είδα, είσαι μια χαρά, μακάρι να ζούσε ο αδερφός 
μου να σε καμαρώσει, τι να γίνει, δατς δε λάιφ, ίσως του χρόνου να βρω καιρό να ξανάρθω»… 
  
… Ο Θεμιστοκλής, μπήκε ορμητικά στο συμβολαιογραφείο καλημέρισε τη γραμματέα κι έριξε, 
από την ανοιχτή θύρα, μια γρήγορη ματιά στο γραφείο της Δέσποινας. Η συμβολαιογραφίνα 
έλειπε. Η γραμματέας σταμάτησε για λίγο τη δακτυλογράφηση κάποιου εγγράφου. «Μου είπε 
να την περιμένετε κύριε Βανέζη, δε θ’ αργήσει», είπε και συνέχισε τη δακτυλογράφηση. Ένιωσε 
αμηχανία, κάθισε στον καναπέ απέναντι από τη γραμματέα αλλά εκείνο το τάκα-τάκα της 
γραφομηχανής τον εκνεύρισε, του θύμισε πολυβόλο, πλησίαζε κι ο καιρός της στράτευσης του, 
σε ένα μήνα έπρεπε να παρουσιαστεί σ’ ένα κέντρο εκπαίδευσης έξω από την πρωτεύουσα. «Θα 
πεταχτώ για τσιγάρα και επιστρέφω», είπε και βγήκε από το γραφείο. Είχε αρχίσει να καπνίζει, 
λίγο πέντε-έξη τη μέρα. Στο στρατό, με το τσιγάρο συνάπτεις σχέσεις, είχε ακούσει να λένε 
διάφοροι που είχαν υπηρετήσει.  
 Όταν επέστρεψε βρήκε τη Δέσποινα καθισμένη στο γραφείο της. «Έλα μέσα και κάθισε, 
σούχω καλά νέα, δυο οικόπεδα στα λαδάδικα…». «Εγώ όμως όχι…». Έδειξε ανήσυχη. «Τι 
συμβαίνει;». «Σ’ ένα μήνα φεύγω φαντάρος». «Αμ σου τα είπα, μπες σε μια σχολή να πάρεις 
αναβολή, δε μ’ άκουσες. Ν’ ακούς τους μεγαλύτερους σου αγόρι μου». «Συνέχεια μου θυμίζεις 
πως είσαι μεγαλύτερη μου και με σκοτώνεις». Το είπε και κοκκίνισε. Η Δέσποινα σηκώθηκε και 
τον πλησίασε ταραγμένη αλλά χαμογελώντας. Επιτέλους, σκέφτηκε, ο μικρός εκδηλώθηκε. Τον 
κοίταξε με τρυφερότητα και πόθο, εκείνος είχε σκυμμένο το κεφάλι κι έπαιζε στα δάχτυλα, με 
αμηχανία, τα κλειδιά της μηχανής. Εκείνη προχώρησε ως τη θύρα κι έριξε μια ματιά έξω, η 
γραμματέας συνέχιζε να δακτυλογραφεί. Γύρισε, τον πλησίασε και του χάιδεψε τα σγουρά 
μαλλιά. Εκείνος, τινάχτηκε όρθιος και την αγκάλιασε από τη μέση λέγοντας: «Δέσποινα δεν 
αντέχω άλλο, σ’ αγαπώ…». «Σιγά μανάρι μου, τ’ αφτιά της Δήμητρας ακούνε και μέσα από 
τους χτύπους της γραφομηχανής…». Πέρασε τα χέρια γύρω από το λαιμό του, ανασηκώθηκε 
στις μύτες των παπουτσιών της, «είναι και πανύψηλο το μωρό μου», σκέφτηκε και τραβώντας 
τον προς τα κάτω τον φίλησε απαλά στα χείλη.  Ο Θεμιστοκλής την έσφιξε πάνω του σχεδόν 
βίαια και ρούφηξε τα χείλη της ενώ χούφτωνε με λαχτάρα τα βυζιά της, εκείνη τον απομάκρυνε 
ταραγμένη αλλά συγκλονισμένη από το φιλί του. «Ήσυχα αγόρι μου…», είπε σιγά κι έδειξε 
προς το μέρος της θύρας και μεγαλόφωνα: «Λοιπόν, πάμε να δούμε τα οικόπεδα», φόρεσε το 
σακάκι της πήρε την τσάντα και σπρώχνοντας το νεαρό προς τη θύρα βγήκαν στο γραφείο της 
Δήμητρας που σταμάτησε τη δακτυλογράφηση. «Δήμητρα πάμε να δούμε κάτι οικόπεδα, από 
εκεί θα πάω να συναντήσω το θείο μου, μη με περιμένεις», είπε και βγήκαν έξω στο διάδρομο. 
«Πάμε από τις σκάλες», είπε η Δέσποινα. «Γιατί δεν πάμε με το ασανσέρ;». «Όχι, όχι εσύ είσαι 
ικανός να με γαμήσεις εκεί μέσα και θα γίνουμε ρεζίλι. Πάμε στο σπίτι μου και κάνε με ο, τι 
θέλεις ψυχή μου»… 
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… Στην πολυκατοικία που έμενε η συμβολαιογράφος, πήραν το ασανσέρ κι εκεί η Δέσποινα 
ξαναδοκίμασε την ορμητική περίπτυξη και τα ρουφηχτά φιλιά του Θεμιστοκλή. «Σιγά μανάρι 
μου, σιγά. Σφίγγεις σα βόας και ρουφάς σα ρούφουλας, θα με διαλύσεις παλιόπαιδο». 
Φτάνοντας στον όροφο του διαμερίσματος της, είδαν μέσα από το θαμπόγυαλο της θύρας του 
ασανσέρ κάποιον να περιμένει. Βγήκαν ήσυχοι και σοβαροί.  
 Μπαίνοντας στο διαμέρισμα ο νεαρός ήταν ασυγκράτητος. «Σιγά ψυχή μου, σιγά 
περίμενε…». «Δεν μπορώ να περιμένω, είπες πως, εδώ, μπορώ να σε κάνω ο, τι θέλω». Την 
πήρε στην αγκαλιά του και προχώρησε. «Πες μου που είναι η κρεβατοκάμαρα αλλιώς θα σε 
γαμήσω στο σαλόνι, εδώ πάνω στο χαλ»ί. «Αγόρι μου, δε φαντάζομαι να με βιάσεις;». «Βιάζουν 
κάποια που δε θέλει γλυκιά μου, εσύ όμως δε φαντάζομαι να μη θέλεις;». «Θέλω, θέλω αγάπη 
μου, ένα χρόνο το περιμένω», και του έδειξε πώς να πάνε στο υπνοδωμάτιο… 
 Είχε ακούσει τη Δέσποινα να λέει κάτι για κάποιο θείο της, με τη λαχτάρα να την απολαύσει 
ξέχασε να ρωτήσει σχετικά αν και του γεννήθηκε από την πρώτη στιγμή η απορία, πίστευε όπως 
του είχε πει εκείνη πως δεν είχε συγγενείς. Τώρα ξαπλωμένος και χορτάτος από έρωτα έγειρε 
πάνω της και τη ρώτησε: «Ποιος είναι αυτός ο θείος; Μπας και είναι μπαλαμούτι κι είναι κανάς 
γερογκόμενος;». «Όχι αγόρι μου, θείος είναι, αδερφός του πατέρα μου, είχα χρόνια να τον δω, 
μένει στην Αμερική. Βρίσκεται εδώ για δουλειές, του είπα να έρθει να μείνει στο σπίτι αλλά 
προτιμάει τα ξενοδοχεία. Άστο μη σκοτίζεσαι γι’ αυτό, πάμε άλλη μια φορά; Ο πούτσαρος σου 
είναι όρθιος πάλι, αχ τι μου κάνεις μανάρι μου!...».    
  
… Η οικοδομική εταιρία «ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΒΑΝΕΖΗΣ και ΥΙΟΣ», πήγαινε καλά αλλά ήρθε και η 
μέρα που ο Θεμιστοκλής έπρεπε να παρουσιαστεί στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, 
κάπου έξω από την πρωτεύουσα κι αυτό έγινε. Ο πατέρας του, αναγκαστικά δραστηριοποιήθηκε 
στη δουλειά και σε μια βδομάδα διαπίστωσε πόσο χρήσιμος ήταν ο «υιός» και η Δέσποινα 
κατάλαβε πόσο ερωτευμένη ήταν με το νεαρό έτσι πριν καλά-καλά περάσει μήνας πήρε το 
αεροπλάνο και κατέβηκε στην πρωτεύουσα να τον συναντήσει. Πέρασε ένα τριήμερο τρέχοντας 
τη μέρα, σε διάφορες υπηρεσίες διεκπαιρεώνοντας κάποιες υποθέσεις της και τα βράδια 
κλείνονταν, με το Θεμιστοκλή σε κάποιο ξενοδοχείο. Μετά την ορκωμοσία, ο νεαρός πήγαινε 
συχνά στην πόλη του με άδεια και η συμβολαιογραφίνα σπαρταρούσε στην αγκαλιά του. Η 
φιλική σχέση μ’ έναν συνάδελφο του, κάτοικο της πρωτεύουσας, του έδωσε τη δυνατότητα να 
κατεβάσει και ν’ αφήνει στο σπίτι του, τη «Νόρτον». Τα βράδια στις εξόδους τους, καβάλα σ’ 
αυτή, οι δυο στρατιώτες έτρεχαν, εδώ κι εκεί. Ο Θεμιστοκλής πηγαινοερχόταν στην πόλη του 
πια με τη μηχανή και καβάλα σ’ αυτή έφυγε από το κέντρο-μετά την εκπαίδευση-για μια 
στρατιωτική μονάδα κοντά στην πόλη του.  
 Τα δυο χρόνια της θητείας πέρασαν με συχνές άδειες, ο Μόδεστος, αν και σαν πρόσφυγας 
από τη Μικρά Ασία ανήκε στην φιλελεύθερη παράταξη και στην εξουσία ήταν η Δεξιά, είχε τον 
τρόπο του με τους πολιτικούς. Ο Θεμιστοκλής βρισκόταν περισσότερο στην πόλη του και στις 
δουλειές της εταιρίας καθώς και στην αγκαλιά της Δέσποινας, παρά στη μονάδα του. Όταν πήρε 
το απολυτήριο, ρίχτηκε με μεγαλύτερη διάθεση στη δουλειά. Η εταιρεία είχε ήδη χτίσει τρεις 
πολυκατοικίες με πουλημένα, όλα σχεδόν τα διαμερίσματα και είχε αρχίσει τέταρτη.   
 Η Δέσποινα, εκτός από τα οικόπεδα ή παλιά σπίτια που φρόντιζε να περνάνε στα χέρια του 
αγαπημένου της-όχι πάντα με νόμιμο τρόπο-αγόραζε και η ίδια ακίνητα από τις ευκαιρίες των 
δημοπρασιών, βοηθούσε σ’ αυτό και το χρήμα που έστελνε για επένδυση κι ο θείος από την 
Αμερική, προβλέποντας πως η ανάπτυξη της πόλης σε λίγα χρόνια θα της πρόσφερε μεγάλες 
ευκαιρίες για να κερδίσει χρήματα. Είχε μπει στα τριάντα τέσσερα της χρόνια κι ο Θεμιστοκλής 
στα είκοσι τέσσερα αλλά η σχέση τους κρατούσε καλά, παθιασμένα! Κυνηγούσαν με μανία το 
χρήμα αλλά με την ίδια μανία απολάμβαναν τον έρωτα.  
 Ο Μόδεστος, δεν είχε πάρει είδηση τη σχέση του «υιού» με τη συμβολαιογραφίνα, ο μικρός 
ήξερε να κρύβει καλά τις προσωπικές του σχέσεις. Τελευταία όμως κάτι ματιές κάτι χαμόγελα 
των δυο νέων που ξεπερνούσαν τη φιλική σχέση τον έβαλαν σε υποψίες. «Ρε συ, τι γίνεται, την 
πηδάς τη Δέσποινα;». Το χαμόγελο που ακολούθησε την ερώτηση καθησύχασε το νεαρό. «Ε, δε 
γινόταν αλλιώς, γυναικάρα είναι, εσύ έλεγες να την έχω από κοντά, έγινε η φτιάξη…». «Ρε 
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μπαγάσα, είναι μεγάλη, σε περνάει δέκα χρόνια και σε τριγυρίζουν ένα σωρό μανούλια, που θα 
πάει αυτό;». «Θέλει να παντρευτούμε και το θέλω κι εγώ».  
 Ο Μόδεστος άρχισε να του απαριθμεί μειονεκτήματα αυτού του γάμου και να του παραθέτει 
παραδείγματα αποτυχημένης συμβίωσης τέτοιων ζευγαριών αλλά ο Θεμιστοκλής έδειχνε 
αποφασισμένος. «Κοίτα πατέρα, είμαι ερωτευμένος και δε με νοιάζει τι θα γίνει ύστερα από 
μερικά χρόνια, «ποιος ζει ποιος πεθαίνει» έτσι δε λένε; Δε σκοπεύω να χάσω το παρόν 
ανησυχώντας τι θα συμβεί στο μέλλον, όσο πάει, αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Προς το παρόν, 
μου δίνεται η ευκαιρία να έχω μια γυναικάρα, έξυπνη και πλούσια. Δε σκοπεύω να τη χάσω. 
Εκείνο το βενζινάδικο και το υπαίθριο γκαράζ, στο μεγάλο δρόμο που βγάζει έξω από την πόλη, 
το ξέρεις. Ε, δικό της είναι, βέβαια το μισό είναι του θείου της του Αμερικάνου αλλά αυτή κάνει 
κουμάντο και την έψησα να το κάνουμε υπόγειο γκαράζ με πάνω του μια πολυκατοικία μέγκλα 
ή ακόμα κι ένα ξενοδοχείο άλφα τάξης…». «Κατάλαβα, είσαι αποφασισμένος να 
κονομήσεις…». «Όχι μόνο να κονομήσω, την αγαπάω τη Δέσποινα, είναι ο, τι καλύτερο μούχει 
τύχει»… 
 
… Παρ’ όλο που η νύφη ήταν πολύφερνη κι ο γαμπρός είχε μια καλή οικονομική κατάσταση, ο 
γάμος έγινε σε κάποιο ξωκλήσι με παρουσία του Μόδεστου και μερικών φίλων κι από τις δυο 
μεριές. Ο θείος Αρίστος, ο Αμερικάνος το έμαθε από ένα λιγόλογο τηλεγράφημα, η Δέσποινα 
προσπάθησε να προλάβει κάποια αντίρρηση του, αν μάθαινε πως ο γαμπρός ήταν μικρότερος 
της. Αυτό το τελευταίο ήθελαν ν’ αποφύγουν και οι δυο, το να σχολιαστεί ο γάμος τους  στον 
ευρύ κύκλο των γνωριμιών τους. Αν και όταν έβλεπε κάποιος το ζευγάρι, δεν αντιλαμβανόταν 
εύκολα τη διαφορά της ηλικίας. Εκείνη έδειχνε πεντέξη χρόνια νεότερη κι ο Θεμιστοκλής 
πεντέξη χρόνια μεγαλύτερος, υπήρχε μια αρκετά ικανοποιητική εμφανισιακή ισορροπία. Η 
Δέσποινα, δυο φορές τη βδομάδα, εδώ και καιρό, πήγαινε σ’ ένα ινστιτούτο αισθητικής που είχε 
εμφανιστεί στο κέντρο της πόλης κι ο νέος γυμναζόταν κάποιες ώρες τη βδομάδα στις αίθουσες 
πυγμαχίας και πάλης που λειτουργούσαν σ’ ένα παραδοσιακό κτίριο μιας χριστιανικής ένωσης 
νέων. Ο «πάλαι ποτέ αγράμματος αγυιόπαις», είχε μεταμορφωθεί σ’ έναν εγγράμματο αστό που 
ήταν συχνός πελάτης βιβλιοπωλείων κι επισκέπτης της μοναδικής και όχι πολύ οργανωμένης 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης μελετώντας με πάθος βιβλία οικοδομικής και αρχιτεκτονικής 
γενικότερα. Η παλιά του επιθυμία να μπει στη Φυσικομαθηματική σχολή είχε αρχίσει να 
ξεθωριάζει.  
 Ένα χρόνο αργότερα το υπαίθριο γκαράζ, ιδιοκτησίας της Δέσποινας, άρχισε ν’ 
ανασκάπτεται και τον επόμενο χρόνο υψωνόταν εκεί ένα επταόροφο ξενοδοχείο με ένα 
σύγχρονο υπόγειο γκαράζ και ολοκαίνουργιες αντλίες βενζίνης και πετρελαίου μιας από τις πιο 
μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες του κόσμου. Ο Μόδεστος, ήταν εντυπωσιασμένος από τη γρήγορη 
εξέλιξη του «υιού». «Ρε τσόγλανε ποιος θα το φανταζόταν πως το αλητάκι, ο τσιλιαδόρος του 
παπατζή, θα κυκλοφορούσε σήμερα με λινή άσπρη κουστουμιά και καπελαδούρα «παναμά»; Να 
σ’ έβλεπε ο μακαρίτης…». Ο Θεμιστοκλής χαμογέλασε φιλάρεσκα. «Εσύ να τα βλέπεις που 
έλεγες πως ο γάμος μου με τη Δέσποινα είναι λάθος…». «Εκμεταλλεύεσαι την κοπέλα γιατί 
είσαι ομορφόπαιδο». «Καθόλου δεν τη εκμεταλλεύομαι, απεναντίας, εξαιτίας μου, θα κονομάει 
της Παναγιάς τα μάτια. Ξέρεις τι κονομάει τώρα από το γκαράζ και το ξενοδοχείο και τι 
κονομούσε από το υπαίθριο γκαράζ; Καμιά σύγκριση πατέρα μου…». «Όλα δικά της είναι όμως 
εσύ τι έχεις;». «Δικά της είναι αλλά εγώ τα διαχειρίζομαι και όχι τζάμπα. Τα λεφτά που έχω 
ρίξει στη δική μας επιχείρηση από πού είναι;». «Τη δική μας επιχείρηση… Δική σου είναι η 
επιχείρηση, για σένα την έκανα. Εμένα μου φτάνει το «μπουρδελοξενοδοχείο», όπως το λες. 
Αγόρι μου πες της Δέσποινας να κάνει τα χαρτιά ν’ απαλλαγώ…». «Α, όχι η φίρμα 
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΒΑΝΕΖΗΣ και ΥΙΟΣ θα παραμείνει ως έχει ακόμα και μετά, κούφια η ώρα που το 
ακούει, τη μετάβασή σου «εις τας Αιωνίους Μονάς». Ο Μόδεστος ξέσπασε σε γέλια. «Σ’ 
αγαπάω ρε κερατά…». «Α, όχι τέτοια, τώρα είμαι παντρεμένος και το κερατάς είναι 
παρεξηγήσιμο…εκτός αν ξέρεις κάτι». «Όχι ρε τι να ξέρω; Η Δέσποινα να σε κερατώσει; 
Αποκλείεται». Τέτοια ειπώθηκαν ανάμεσα στον πατέρα και γιο σκορπώντας ιλαρότητα στο 
γραφείο της επιχείρησης τους… 
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… Ο Θεμιστοκλής και η Δέσποινα, μετά το γάμο, εγκαταστάθηκαν σ’ ένα διαμέρισμα αστικών 
προδιαγραφών. Διάθεταν υπηρέτρια, ακόμα και μαγείρισσα. Ο παλιός τρόπος ζωής είχε αλλάξει. 
Εκείνος έφυγε από το μικρό διαμέρισμα-το χρησιμοποιούσε τώρα μόνο ο Μόδεστος που δεν 
κοιμόταν πια στο ξενοδοχείο του-και η Δέσποινα πούλησε το πατρικό της όπου έμενε, γιατί 
θεώρησε πως ήταν μικρό για τη νέα τους ζωή. 
 Εδώ και χρόνο περίπου, συμφώνησαν να κάνουν παιδί και ρίχτηκαν στο έργο της 
αναπαραγωγής μια και η Δέσποινα έλεγε πως ήταν αρκετά μεγάλη και δεν είχε χρόνο να 
περιμένει. Όμως παρ’ όλη την έντονη προσπάθεια, παιδί δεν πρόκυψε. «Να πας για εξετάσεις, 
έτσι που τον έχωνες όπου έβρισκες σίγουρα θα έχεις πάθει κάποια ζημιά…», του είπε η 
Δέσποινα ένα βράδι στο κρεβάτι. «Εγώ; Μπορεί να τον έχωνα εδώ κι εκεί αλλά ξέρω πως είμαι 
καρπερός, έχω πληρώσει μερικές εκτρώσεις…εσύ έμεινες ποτέ σου έγκυος;». «Όχι, αλλά…». 
«Άρα εσύ έχεις το πρόβλημα τόσο καιρό δε χρησιμοποιούμε καπότες κι όμως δεν…», είπε ο 
Θεμιστοκλής και κατεβάζοντας το σώβρακο πέταξε έξω το πέος του που παρ’ όλη τη 
νευρικότητα και τις ανταλλαγές δυσάρεστων φράσεων ήταν σε πλήρη στύση. «Αυτός ο ψώλος 
κυρά μου δεν είναι τζούφιος, κοίτα να πας για εξετάσεις…». Εκείνη έβαλε τα κλάματα αλλά 
λίγη ώρα αργότερα οι δυο τους κυλιόνταν στο κρεβάτι και το ορθόπλωρο πέος του νέου την 
έκανε να σπαρταράει ευχόμενη πως αυτή τη φορά η μήτρα της θα έκλεινε μέσα της ένα ζωηρό 
σπερματοζωάριο και δε θα ήταν άσκημα και δυο ή και τρία … 
 Ο γιατρός της είπε πως είχε τη δυνατότητα να κάνει παιδί, επειδή όμως είχε αργήσει κάπως 
θα ήταν δύσκολο. Ο Θεμιστοκλής πείστηκε να κάνει εξετάσεις και ένιωσε ικανοποίηση όταν 
αυτές έδειξαν πως ήταν απόλυτα υγιής. Όλα λοιπόν ήσαν καλά αλλά παιδί τελικά δεν ήρθε και η 
προσπάθεια έκλεισε με την εμφάνιση πρώιμης διακοπής της εμμηνόρροιας ύστερα από μια 
νευρική διαταραχή στα σαράντα της Δέσποινας, που το πήρε απόφαση πως δεν θα είχε ποτέ δικό 
της παιδί! Παρηγορήθηκε στη σκέψη πως άλλες στην ηλικία της ή και νεότερες δεν είχαν ούτε 
άντρα κι εκείνη είχε ένα λεβέντη που όλα έδειχναν πως την αγαπούσε. Δυναμική κι ανήσυχη 
συνήρθε γρήγορα και ρίχτηκε με μεγαλύτερη δραστηριότητα στη δουλειά της.  
 Ο Θεμιστοκλής στα τριάντα του ήταν ένας πολύ γοητευτικός άντρας, πλούσιος, αρκετά 
καλλιεργημένος που ήταν δύσκολο να μην…αμαρτήσει ερωτικά.  Ήταν πάντα πολιορκημένος 
από γυναίκες. «Κοίταξε, ο, τι κι αν μου υποσχεθείς ο, τι κι αν μου ορκιστείς είμαι σίγουρη πως 
θα με κερατώσεις κάποια μέρα. Είναι επίσης πιθανό να μου ζητήσεις διαζύγιο. Δε θα σου το 
δώσω, είσαι δικός μου. Κι επειδή βέβαια πρέπει να γαμάς, φρόντισε να το κάνεις έτσι που να μη 
θίγεις δημόσια την υπόληψη μου γιατί αλλιώς θα σε σκοτώσω». Ήταν μια δήλωση της, ένα 
χρόνο μετά το γάμο. Εκείνος είχε γελάσει και την είχε ξάπλωσε στο κρεβάτι, λέγοντας: 
«Εντάξει, αν το κάνω να με σκοτώσεις, προς το παρόν μόνο εσένα θέλω να γαμάω»… 
 
… «Λοιπόν, φτάσαμε εκεί που είχα προβλέψει…», είπε η Δέσποινα καθώς μακιγιαριζόταν 
μπροστά στον καθρέφτη του «μπουντουάρ» της. Ο Θεμιστοκλής, γυμνός ξαπλωμένος στο 
κρεβάτι, το πέος του δε θύμιζε και πολλά από εκείνο της πρώτης περιόδου του γάμου τους ήταν 
μαραμένο, πεσμένο στο πλάι. Ανασηκώθηκε την κοίταξε με κάποια ειρωνεία και είπε: «Δηλαδή 
αποφάσισες να με σκοτώσεις;». «Όχι ακόμα αλλά αν ξανακάνεις αυτό που έκανες χτες στη 
δεξίωση του Καρανικόλα, να σαλιαρίζεις μ’ εκείνη την πουτανίτσα τη Λίλιαν. Άκου Λίλιαν η 
Βαγγελίτσα από το…»-κι ανάφερε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης-«δε θα 
διστάσω». «Ναι αλλά η Λίλιαν ή Βαγγελίτσα είναι μόνο είκοσι χρονώ κι εσύ μια εξηντάρα 
χαρχάλο. Εγώ έχω πιάσει τα πενήντα κι όσο να πεις-άμα υπάρχουν Λίλιαν-πώς να μου σηκωθεί 
με σένα; Αλλά ούτε κι εσύ μ’ αγαπάς πια, αν ήταν έτσι δε θ’ ανεχόσουν να γαμάω άλλες. Και 
λες πως μου το επιτρέπεις μόνο αν δε θίγεται η αξιοπρέπεια σου. Τι υποκρισία! Λίγο πολύ όλοι 
ξέρουν πως σε κερατώνω, σου φτάνει όμως που αυτό δεν το κάνω φανερά…». «Στο είπα εδώ 
και χρόνια, δεν μπορώ να σου επιβάλω να με γαμάς αλλά κάναμε μια συμφωνία…Πάντως δε θα 
σου επιτρέψω να με εξευτελίσεις». «Τότε δόσμου το διαζύγιο κι όλα μέλι-γάλα». «Αμ δε, αν σου 
δώσω το διαζύγιο, πρέπει να σου δώσω και τη μισή μου περιουσία, γιατί ο νόμος λέει πως 
δικαιούσαι τα μισά από αυτά που αποχτήσαμε μαζί κι εσύ, σ’ αυτά δεν έχεις βάλει φράγκο…». 



«Ναι αλλά οι ιδέες ήταν δικές μου, δούλεψα σκληρά για να πραγματοποιηθούν…». «Τέλος 
πάντων διαζύγιο δε σου δίνω, είσαι δικός μου και ας μη σε χαίρομαι. Μου φτάνει να σ’ έχω πλάι 
μου, στο κρεβάτι και στις κοσμικές εξόδους μας»…  
 
… Ο πρώην αγυιόπαις Μίστος, πρώην αλητάμπουρας Μιστόκλης και τελικά κύριος 
Θεμιστοκλής, μεγαλοεργολάβος οικοδομών, βρέθηκε στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού του με μια 
σφαίρα στην καρδιά. Στην προανάκριση, η Δέσποινα δήλωσε πως είχε κάνει μια συμφωνία μαζί 
του κι αυτός δεν την τήρησε γι’ αυτό τον σκότωσε. Στο δικαστήριο αρνήθηκε ν’ απολογηθεί κι 
όταν τη ρώτησε ο πρόεδρος γιατί έκανε το φόνο του είπε: «Το είπα στην προανάκριση» και δεν 
ξαναμίλησε…        
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Ο  ΟΡΦΕΑΣ 
 
 
 
 Μέσα σ’ ένα χρόνο μπήκαν στη ζωή του περισσότερες γυναίκες απ’ ο, τι όλα τα 
περασμένα χρόνια και μάλιστα σε μια ηλικία που είχε αποφασίσει πως έπρεπε να τις ξεχάσει. Η 
υγεία του δεν ήταν πια καλή, ο προστάτης του είχε διογκωθεί και τον έστελνε συχνά στην 
τουαλέτα, ευτυχώς χωρίς κάποια ιδιαίτερα προβλήματα εκτός από κάποια αρτηριακή πίεση, που 
ο γιατρός μη μπορώντας να εντοπίσει από που προερχόταν την ονόμασε ιδιοπαθή.  Η στύση είχε 
περιοριστεί, ο γιατρός είπε πως δεν έφταιγε μόνο η ηλικία ήταν και τα χάπια που έπαιρνε για την 
πίεση. Μια και δεν ήταν παντρεμένος, δεν είχε και ευκαιρία για ερεθισμούς, αν και δεν είναι 
βέβαιο πως οι παντρεμένοι μπορούν να ερεθιστούν από τη γυναίκα τους. Την τελευταία φορά 
που πήγε με γυναίκα-θάταν τώρα ένα τρίμηνο-δεν τα πήγε καλά. Είχε στύση-η κοπέλα ήταν μια 
αφράτη αλλοδαπή που του τη σύστησε ένας φίλος-αλλά η στύση δε διατηρήθηκε για πολύ. 
Εκσπερμάτισε με το πέος χαλαρό. Ίσως ήταν και γιατί έγινε σα διεκπεραίωση, δεν του άρεσε 
έτσι, πάντα το έκανε με κάποιο συναίσθημα προς τη γυναίκα. Ένιωσε ένα μικρό ευτελισμό. Έτσι 
παράτησε κάθε προσπάθεια και έψαχνε για κάποια ενδιαφέροντα που θα τον κρατούσαν 
ζωντανό. Στην αρχή προσπάθησε με το ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ήταν φίλαθλος, έτσι γρήγορα 
βαρέθηκε να τρέχει στις ποδοσφαιρικές συναντήσεις που είχαν καταντήσει αρένα. Ύστερα 
δοκίμασε το ψάρεμα στην παραλία με τους ερασιτέχνες ψαράδες της Κυριακής αλλά παρ’ όλο 
που ήταν ευκαιρία ν’ ανταλλάζει κάποια λόγια με τους άλλους ψαράδες διαπίστωσε πως όλοι 
έφευγαν από κοντά του γιατί έλεγαν πως στο ψάρεμα δε μιλάνε γιατί αυτό διώχνει τα ψάρια. Δεν 
ήξερε πόσο ήταν αλήθεια αλλά ήταν μια αφορμή να εγκαταλείψει κι αυτή την προσπάθεια 
αναζήτησης ενδιαφερόντων… 
 
…  Εκείνο το μεσημέρι, μπήκε στο διάδρομο στην είσοδο της πολυκατοικίας που έμενε, 
ρίχνοντας γρήγορες ματιές στην ανοιχτή εφημερίδα του. Φτάνοντας στην είσοδο του ασανσέρ 
πάτησε το κουμπί της κλήσης και εξακολούθησε να διαβάζει την εφημερίδα όταν στο διάδρομο 
όρμησαν, με γέλια και φωνές, τρεις νέες γυναίκες. Μόλις τον αντιλήφθηκαν σώπασαν απότομα, 
αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν πνιχτά γελάκια και να του ρίχνουν γρήγορες και 
συνεσταλμένες ματιές. 
 Έφτασαν κοντά του με σοβαρό ύφος και αποφεύγοντας να τον κοιτάζουν. Πρώτη φορά τις 
έβλεπε, δε γνώριζε αν έμεναν στην πολυκατοικία ή ήσαν επισκέπτριες. Μια από αυτές όμως 
οπωσδήποτε έπρεπε να ήταν κάτοικος μια και είχε κλειδί της εξώθυρας. Ήσαν τρία υπέροχα 
πλάσματα. Η μία ήταν ψηλή, υπολόγιζε πως θα τον περνούσε περίπου μισό κεφάλι. Όμορφη 
μελαχρινή πολύ κομψά ντυμένη, έμοιαζε με μοντέλο. Η ηλικία της εκεί γύρω στα-δεν μπορούσε 
να υπολογίσει ακριβώς-είκοσι πέντε με τριάντα. Η δεύτερη πιο νέα, ξανθιά με μελιά μάτια ήταν 
κοντύτερη και η τρίτη ακόμα πιο κοντή αλλά στην ηλικία, η μεγαλύτερη από τις άλλες.  
 Δίπλωσε την εφημερίδα, έσιαξε τα γυαλιά του και χαμογελώντας είπε: «Γιατί κορίτσια 
σταματήσατε τα γέλια, ήταν μια νότα ευχάριστη σ’ αυτόν τον θλιβερό διάδρομο…». « Για να μη 
σας ενοχλήσουμε κύριε…», είπε  η  μικρότερη  αναφέροντας το  επίθετο  του.  «Μπα, 
γνωρίζεται το όνομα μου;». « Το διαβάσαμε στην πόρτα σας, μένουμε ακριβώς στο πλαϊνό σας 
διαμέρισμα», είπε η πιο μεγάλη. «Α, έτσι! Δεν έτυχε να σας συναντήσω…βέβαια είμαι μόνο ένα 
μήνα εδώ». «Εγώ είμαι πολλά χρόνια, σχεδόν έχω ξεχάσει από πότε βρίσκομαι εδώ», είπε πάλι η 
μεγάλη. Η ψηλή ήταν εξαιρετικά σοβαρή και αδιάφορη ενώ η μικρότερη, του χαμογελούσε και 
στα μάγουλα της σχηματίζονταν δυο λακκάκια. Κοντά στο ένα, στο αριστερό μάγουλο, υπήρχε 
μια όμορφη ελίτσα.   
 Ο θόρυβος που έκανε η καμπίνα του ασανσέρ σταματώντας διέκοψε τη συζήτηση. Ο 
άντρας τράβηξε τη θύρα και με χαμόγελο και νεύμα του κεφαλιού πρότεινε στην ψηλή, που 
ήταν πρώτη, να μπει. Εκείνη ευχαρίστησε μ’ ένα ξερό χαμηλόφωνο ευχαριστώ και μπήκε 
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ακολουθούμενη από τη μικρότερη, που πάντα χαμογελώντας είπε πως η καμπίνα ήταν για δυο 
άτομα. Το ασανσέρ ξεκίνησε κι έμεινε  εκείνος  με  τη  μεγαλύτερη και  για  ένα  λεπτό  
επικράτησε  σιωπή.  «Έχω  μια απορία,  εντάξει 
διαβάσατε το όνομα στην πόρτα αλλά πως ξέρατε πως αντιστοιχούσε στο άτομο μου;». «Σας 
είδαμε μια 
μέρα στο απέναντι περίπτερο, ήταν μαζί μας και η κυρία Φρόσω, αυτή που μένει πάνω από σας 
και μας είπε πως ο κύριος αυτός μένει στο πλαϊνό σας διαμέρισμα...». «Α, μάλιστα…». Το 
ασανσέρ έδειξε πως είχε φτάσει στον προορισμό του κι ο άντρας πίεσε το κουμπί της κλήσης… 
 Ώσπου να φτάσουν στον όροφο τους, αντάλλαξαν αρκετά ενδιαφέρουσες πληροφορίες και 
για τις δυο πλευρές. Εκείνος έμαθε πως οι κοπέλες ήσαν φίλες κι έμεναν μαζί. Το διαμέρισμα 
ανήκε στη μεγαλύτερη που είχε κι ένα καλό μαγαζί με γυναικεία φορέματα κι εσώρουχα καθώς 
και αρώματα, στο κέντρο της πόλης και τα κορίτσια δούλευαν μαζί της. Η ψηλή παράλληλα 
ήταν και μοντέλο σε οίκο ραπτικής. Εκείνη έμαθε πως εκείνος δεν είχε οικογένεια, είχε χηρέψει 
εδώ και τρία χρόνια, παιδιά δεν είχαν και ήταν συνταξιούχος του δημοσίου. Είχε κάνει για 
πολλά χρόνια νομομηχανικός. 
 Χώρισαν «δια χειραψίας» με αμοιβαία αισθήματα συμπάθειας με την υπόσχεση «να τα 
ξαναπούν». Το όνομα της ήταν Αλεξάνδρα. Το επανάλαβε φωναχτά, την ώρα που έκλεινε πίσω 
του την εξώθυρα. Του άρεσε πολύ αυτή η κοπέλα, όχι βέβαια πως δεν του άρεσαν οι άλλες αλλά 
αυτή έμοιαζε περισσότερο ώριμη μια και ήταν η μεγαλύτερη, αν και αυτά δεν συμβαδίζουν 
πάντα…  
 
… Μια βδομάδα αργότερα, λίγο πριν το μεσημέρι, ο τέως νομομηχανικός, συνάντησε στην 
είσοδο της πολυκατοικίας τη μικρότερη από τις κοπέλες και είχε την ευχαρίστηση να χαρεί τα 
όμορφα λακκάκια του χαμόγελου της. «Καλημέρα σας κύριε…τον προσφώνησε με το επίθετό 
του, «πως είστε;». «Πολύ καλά δεσποινίς μου, πως μόνη χωρίς τις άλλες;». «Α, σήμερα είναι η 
σειρά μου να μαγειρέψω και ήρθα νωρίτερα…». «Ώστε μαγειρεύετε, αυτό είναι θαυμάσιο, 
πίστευα μια και είστε ελεύθερες θα τρώγατε σε εστιατόρια». «Όχι μαγειρεύουμε κάθε μεσημέρι, 
βέβαια μερικές φορές τη βδομάδα, τα βράδια, τρώμε και σε ταβέρνες ανάλογα με την παρέα 
μας». Έφτασε το ασανσέρ, μπήκαν συνεχίζοντας τη συζήτηση. «Αλήθεια πως σας λένε ωραία 
μου μαγείρισσα;». «Χρύσα, τι θα λέγατε κύριε…»,  ανάφερε πάλι το επίθετο του. «Ορφέας είναι 
το μικρό μου, να σε λέω απλώς Χρύσα κι εσύ Ορφέα;». «Ναι βέβαια, λοιπόν Ορφέα-πολύ μ’ 
αρέσει αυτό το όνομα-την ερχόμενη Κυριακή να σου κάνουμε το τραπέζι;». «Τι άλλο θα ήθελα 
καλύτερο απ’ αυτό;…αλλά οι άλλες θα συμφωνούσαν;». «Ναι, το έχουμε ήδη κουβεντιάσει…». 
«Και η ψηλή, συμφωνεί κι αυτή; Έχω την αίσθηση πως δε με συμπαθεί…». «Η Άννα; Τι λέτε, 
εκείνη το πρότεινε. Δείχνει στριμμένη αλλά είναι ψυχούλα»…  
 Χώρισαν ύστερα από μερικά λεπτά παράτασης της συζήτησης, στο διάδρομο του ορόφου 
τους, δίνοντας τα χέρια. Ο Ορφέας μπαίνοντας στο διαμέρισμα του ήταν ενθουσιασμένος, η 
Κυριακή απείχε μόλις δυο μέρες. Η κολόνια και γενικότερα η ευχάριστη οσμή του κορμιού της 
κοπέλας, πλανιόταν ακόμα στα ρουθούνια του. Μύρισε τη δεξιά του παλάμη, όπου είχε μείνει το 
άρωμα της μετά τη χειραψία, ανασαίνοντας βαθιά. Έβγαλε το σακάκι και το κρέμασε στο «πορτ 
μαντό» στο διάδρομο. Ύστερα μπήκε στο σαλόνι, πέταξε την εφημερίδα πάνω στο γραφείο και 
γύρισε πίσω στην κουζίνα για να μαγειρέψει κάτι πρόχειρο, δεν είχε διάθεση να πάει στο 
εστιατόριο. Καθώς παρακολουθούσε τον ατμό να βγαίνει από την κατσαρόλα όπου έβραζαν 
κάποια μακαρόνια διαίτης, άφησε τη φαντασία του να σκαρώσει διάφορες εικόνες από το 
κυριακάτικο γεύμα με τα κορίτσια. Στη σκηνή της υποδοχής του από αυτά, ταράχτηκε. Αμέσως 
ντύθηκε έσβησε το μάτι της κουζίνας και πετάχτηκε ως το ανθοπωλείο της γειτονιάς και 
παράγγειλε λευκά, ροζ και κόκκινα τριαντάφυλλα έξη από το κάθε χρώμα. Έγραψε  μια κάρτα 
με τ’ όνομα του και είπε να τα στείλουν, λίγο πριν το μεσημέρι της ερχόμενης Κυριακής,  στη 
διεύθυνση  που σημείωσε,  στο όνομα της Αλεξάνδρας… 
 
… Στεκόταν, για πάνω από δυο λεπτά αναποφάσιστος, μπρος στη εξώθυρα του 
διαμερίσματος των κοριτσιών. Φορούσε ένα μπλε σκούρο κοστούμι από γυαλιστερό λεπτό 
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ύφασμα, ο καιρός ήταν ζεστός ακόμα, ο Σεπτέμβρης ήταν στο τέλος του, πέρασε τις παλάμες 
του στο στήθος για να διώξει ο, τι πιθανόν είχε κολλήσει εκεί, έσιαξε τη γραβάτα, μια μεταξωτή 
σε χρώμα «γκρενά» και πίεσε αποφασιστικά το κουμπί του κουδουνιού. Δεν πέρασε ούτε λεπτό 
και με το άνοιγμα της θύρας είδε την Άννα, χαμογελαστή για πρώτη του φορά, να τον κοιτάζει 
«αφ’ υψηλού», αναγκαστικά μια και τον περνούσε μισό κεφάλι. Η κοπέλα ήταν ντυμένη για 
έξοδο. Κοστούμι σε χρώμα κανελί με παντελόνι «καμπάνα»-θυμήθηκε πως «καμπάνα» είχε 
φορέσει κι αυτός στα νιάτα του-και μια ανδρική γραβάτα σε χρώμα απαλό λαδί. «Καλημέρα, 
είστε για έξω;», της είπε. «Όχι, μόλις γύρισα από έξω…είχα μια επίδειξη». «Α, μάλιστα…». Δεν 
του έδωσε το χέρι για χαιρετισμό αλλά τον συνόδεψε στα ενδότερα, το άρωμα της καθώς 
περπατούσε πλάι της, τον τύλιξε μεθυστικά. Τον οδήγησε στο σαλόνι φωνάζοντας συγχρόνως: 
«Κορίτσια, ο κύριος…», ανάφερε το επίθετο του. Από την τραπεζαρία που ουσιαστικά ήταν 
προέκταση του σαλονιού πρόβαλε η Χρύσα με τα λακκάκια της, αυτή του έδωσε το χέρι και 
είπε: «Ευχαριστούμε Ορφέα για τα τριαντάφυλλα, είναι υπέροχα μόνο θα μας εξηγήσεις, 
αργότερα, σε ποια αντιστοιχεί το κάθε χρώμα». Χαμογέλασε συνεσταλμένα σα νεαρός που 
πηγαίνει για πρώτη φορά στο σπίτι του κοριτσιού του. «Έλα, κάθισε όπου σε βολεύει, η Άννα θα 
σου κάνει για λίγο παρέα, εγώ πρέπει να βοηθήσω την Αλεξάνδρα στο στρώσιμο του 
τραπεζιού», είπε χαμογελώντας πάντα και χάθηκε στο βάθος. Η Άννα έφυγε κι αυτή πίσω από 
τη νεαρή κι ο Ορφέας άκουσε κάποια συζήτηση μεταξύ των κοριτσιών. Κάθισε σε μια 
πολυθρόνα, αμήχανος ακόμα και έριξε τα βλέμματα του ένα γύρω. Ήταν ένα αστικό μεγάλο 
σαλόνι, με τις τρεις γωνιές του επιπλωμένες και διακοσμημένες διαφορετικά, προφανώς με το 
γούστο της κάθε μιας.  
 Ύστερα από λίγο επέστρεψε η Άννα και τον ευχαρίστησε για τα τριαντάφυλλα, μόλις τα 
είχε δει. «Αλήθεια ποια είναι τα δικά μου;». «Τα δικά σου είναι τα ροζ, τα κόκκινα για την 
Αλεξάνδρα και τ’ άσπρα για τη Χρύσα». «Πετύχατε το χρώμα για μένα, μ’ αρέσει πολύ το ροζ», 
είπε και σιώπησε, πραγματικά ήταν λιγομίλητη, στεκόταν όρθια ξεφυλλίζοντας ένα περιοδικό 
μόδας ακουμπισμένο σ’ ένα κρυστάλλινο τραπεζάκι, κι έδειχνε αμήχανη. Ο Ορέστης την 
παρακολούθησε για λίγο γοητευμένος από το θαυμάσιο κορμί της κι ύστερα είπε: «Πολύ 
όμορφο το κοστούμι σας…». «Σας αρέσει; Είναι ένα από αυτά που φόρεσα σήμερα στην 
επίδειξη. Βαρέθηκα ν’ αλλάξω και το πήρα μαζί μου, κρυφά από την διευθύντρια βέβαια, ελπίζω 
πως, μέχρι αύριο δε θα το πάρει είδηση». Παρ’ όλο που προσπάθησε ο Ορέστης να κάνει μια πιο 
εκτεταμένη συζήτηση δεν κατάφερε να πάρει παρά κοφτές απαντήσεις. Η ίδια δεν έκανε καμιά 
άλλη ερώτηση ώσπου ακούστηκε η φωνή της Αλεξάνδρας που φώναξε πως το τραπέζι ήταν 
έτοιμο. Στη διάρκεια του γεύματος οι πληροφορίες και από τις δυο πλευρές πλήθαιναν κι όταν 
τελειώνοντας πέρασαν στο σαλόνι ήξερε αρκετά ο Ορφέας για τις κοπέλες κι  εκείνες γι’ αυτόν... 
 
… Κάθε φορά που κατέβαινε στο κέντρο περνούσε από το μαγαζί της Αλεξάνδρας και 
απολάμβανε τη συντροφιά των κοριτσιών. Με τη συντροφιά τους, ο Ορφέας είχε εξαφανιστεί 
από τα στέκια των συνταξιούχων. Πιο συχνά βρισκόταν στο μαγαζί της Αλεξάνδρας παρά στο 
καφενείο. Σκέφτηκε πως ίσως ήταν ενοχλητικός, είχε ακούσει περιπτώσεις που κάποιοι σε 
ανέχονται αλλά πίσω σου λένε διάφορα προσβλητικά και δε θα ήθελε να γίνεται κάτι τέτοιο και 
γι’ αυτόν. Μίλησε στα κορίτσια σχετικά αλλά, σχεδόν τον μάλωσαν, διαβεβαιώνοντας τον πως 
ήταν ο, τι καλύτερο είχαν από ανδρική συντροφιά. Παρ’ όλ’ αυτά φρόντισε να είναι πιο αραιές 
οι επισκέψεις του και στο μαγαζί αλλά και στο διαμέρισμα τους. Θυμήθηκε την παροιμία: «Εκεί 
που σ’ αγαπούν να μην πολυπηγαίνεις». Τα κορίτσια κατάλαβαν και πήραν την πρωτοβουλία να 
τον καλούν αυτές για να νιώθει άνετα ο φίλος τους. Όλα έδειχνα πως τον χρειάζονταν 
πραγματικά. Ένας άντρας κάποιας ηλικίας, χωρίς να είναι συγγενής είναι χρήσιμος. Ο Ορφέας 
ήταν πάντα προσηνής και τρυφερός και συμβούλευε μόνο όταν του ζητούσαν συμβουλή. Έτσι 
περνούσε ευχάριστα ο καιρός και από τις δυο πλευρές…    
  
… Είχε περάσει εξάμηνο όταν συνέβη κάτι που μπορεί να το επιθυμούσε αλλά δεν το 
περίμενε. Ένα βράδι του Μάρτη-σε μερικές μέρες έμπαινε ο Απρίλης-τον κάλεσαν, οι 
γειτόνισσες του, σε μια έξοδο σε ψαροταβέρνα έξω από την πόλη, τον καλούσαν συχνά και 
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περνούσαν  καλά  οι τέσσερις τους  αν και ο Ορφέας είχε αρχίσει ν’ απορεί για το ότι τα 
κορίτσια δεν συνοδεύονταν ποτέ από κάποιους άντρες. Σκέφτηκε πως πιθανόν να το έκαναν από 
αβροφροσύνη απέναντί του, όταν ήταν αυτός μαζί τους κι ότι θα είχαν κάποιες ιδιαίτερες 
σχέσεις με άντρες. Μπροστά του, δεν είχαν αναφερθεί ποτέ σ’ αυτές και σε πιθανά προβλήματα 
τους. Στην ταβέρνα όμως εκείνο το βράδι, μια όμορφη έναστρη νύχτα, όλες ήσαν σοβαρές κι 
ανήσυχες και φρόντιζαν υπερβολικά την Άννα που συχνά πηγαινοερχόταν στην τουαλέτα, με 
πάντα ανανεωμένο το μακιγιάζ της κι ο Ορφέας συμπέρανε πως κατάφευγε εκεί για να κλάψει. 
Υπήρχαν σιγομουρμουρίσματα και συμβουλές προς το κορίτσι που κατέβαζε με ευκολία το 
κρασί. Όταν η Χρύσα προσπάθησε να την πείσει να μην το κάνει γιατί θα μεθύσει, η Αλεξάνδρα 
είπε: «Άστην να ξεδώσει…». Ο Ορφέας, μια και τα κορίτσια δε θέλησαν να του πουν κάτι, δε 
ρώτησε τη συμβαίνει αλλά από αμηχανία καθώς ένιωσε κάπως απομονωμένος ήπιε αρκετά 
ποτηράκια κρασί έτσι που είχε αρχίσει να ζαλίζεται. Σταμάτησε το πιοτό κι άρχισε να 
τσιμπολογάει από το πλούσιο σε μεζεκλίκια τραπέζι. Τελικά η βραδιά πέρασε άσκημα, έτσι 
αποφάσισαν να γυρίσουν στο σπίτι. Η Άννα ήταν μεθυσμένη, λιγότερο όμως από το κρασί και 
περισσότερο από κάποιο καημό που λεκτικά εκδηλωνόταν με κατάρες και βρισιές για κάποιον. 
Προσπάθησε, στην έξοδο τους από την ταβέρνα και στην πορεία τους ως το αυτοκίνητο, να την 
υποβαστάξει αλλά εκείνη, του αρνήθηκε λέγοντας: «Όλοι οι άντρες ίδιοι είσαστε, καθίκια, 
ψεύτες…». Εκείνος χαμογελώντας, της ψιθύριζε πως έχει δίκιο και την αγκάλιαζε από τη μέση 
συγκρατώντας την από τα κάθε τόσο παραπατήματα της. Το θέαμα δεν ήταν και πολύ 
κολακευτικό για τον Ορφέα καθώς έμοιαζε να τον έχει εκείνη στην αγκαλιά της με το κεφάλι 
της να περισσεύει. Την έβαλε στο πίσω κάθισμα και κάθισε κοντά της. Εκείνη δε διαμαρτυρόταν 
πια αλλά εξακολουθούσε να βρίζει κάποιον. «Έλα κορίτσι μου, γείρε στον ώμο μου, δεν 
πειράζει που είναι ανδρικός, πες πως είναι ο ώμος του πατέρα σου. Θα νιώσεις καλύτερα 
έτσι…». Η Άννα έβγαλε μια σπαρακτική οιμωγή και χώθηκε στην αγκαλιά του. Οι άλλες 
κάθισαν στις θέσεις τους με την Αλεξάνδρα στο τιμόνι και το αμάξι βγήκε στη δημοσιά. 
 Λίγο αργότερα, η Άννα αφού έκλαψε, έβρισε, αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του 
συνταξιούχου νομομηχανικού. «Σε μπλέξαμε άσκημα απόψε Ορφέα…», είπε η Αλεξάνδρα. 
«Μπα, όχι. Προσωπικά νιώθω πολύ καλά με την Άννα στην αγκαλιά μου και μάλιστα 
κολακεύτηκα από τις βρισιές της στο ανδρικό φύλο όταν με κατέτασσε κι εμένα στους 
άντρες…». «Ε, γιατί δεν είσαι άντρας; Ορφέα, μη μου πεις πως…», φώναξε σχεδόν η Χρύσα με 
ορθάνοιχτα τα μελιά της μάτια γυρνώντας προς το μέρος του. «Όχι, όχι κορίτσι μου, εντάξει, 
είμαι άντρας αλλά ένας γέρος άντρας, περίπου ακίνδυνος». «Εμείς έχουμε την αντίθετη άποψη 
πως είσαι πολύ επικίνδυνος για μια γυναίκα. Έχεις τη σοφία της ηλικίας και την τρυφερότητα 
ενός πατέρα», είπε η Αλεξάνδρα κοιτάζοντας τον επίμονα μέσα από τον καθρέφτη του οδηγού, 
με κίνδυνο να βγει έξω από το δρόμο.   
 Ώσπου να φτάσουν στο σπίτι έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τις 
σχέσεις των δυο φύλων και των ηλικιών ξεκαθαρίζοντας τις απόψεις που είχαν κι ο Ορφέας και 
οι κοπέλες που μίλησαν, για πρώτη φορά, για τις σχέσεις τους με άντρες. Η Αλεξάνδρα είχε 
παντρευτεί «πριν αμνημονεύτων χρόνων» όπως είπε, δηλαδή πολύ νέα, είχε κλείσει μόλις τα 
είκοσι. Χώρισε δυο χρόνια αργότερα ομολογώντας πως δεν έφταιγε γι’ αυτό ο άντρας της αλλά 
εκείνη. Περίμενε κάτι συγκλονιστικό αλλά εκείνος την αγαπούσε υπερβολικά για να της δώσει 
κάτι τέτοιο. Το μόνο που την συγκλόνισε σ’ αυτόν ήταν η εμφάνιση του, ήταν ωραίος, αλλά 
μετά έπεσε στη ρουτίνα του «κάνω ο, τι θέλω» πράγμα που είχε και στο πατρικό της και 
βαρέθηκε γρήγορα. Από το χωρισμό της κι έπειτα συνδέεται με διάφορους άντρες αλλά δε 
στεριώνει με κανένα και δεν το θέλει κιόλας, θεωρεί το γάμο ξεπερασμένο. Δεν την ενδιαφέρει 
ν’ αποχτήσει παιδιά αλλά δεν ξέρει κιόλας αν είναι βιολογικά ικανή γι’ αυτό. Δεν πήγε σε 
κάποιο γιατρό για να το διαπιστώσει. Αν και δε χρησιμοποιεί προφυλακτικά μέσα, δεν έμεινε 
ποτέ έγκυος. 
 Η Χρύσα εξακολουθεί να πιστεύει πως θα βρει μια μέρα τον ιδανικό σύντροφο και θα 
ήθελε να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Παίρνει προφυλάξεις αν και μια φορά έμεινε έγκυος 
και αναγκάστηκε να κάνει άμβλωση γιατί ήταν πολύ μικρή, μόλις είχε τελειώσει το λύκειο και 
δεν ήταν έτοιμη «αλλά τώρα είμαι έτοιμη», είπε χαμογελώντας στον Ορφέα… 
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 Η Άννα ξύπνησε λιγότερο εριστική και περισσότερο ζαλισμένη. Η Αλεξάνδρα έκανε 
μερικούς γύρους γύρω από το τετράγωνο τους, ώσπου να βρει να παρκάρει κοντά στο σπίτι για 
να μην σέρνουν τη μεθυσμένη φίλη στο δρόμο. Υποβασταζόμενη από τον Ορφέα και τη Χρύσα 
η κοπέλα κατάφερε να φτάσει ως το ασανσέρ… 
 
… Στο διαμέρισμα, την ακούμπησαν σ’ έναν από τους καναπέδες του σαλονιού, ο Ορφέας 
κάθισε πλάι της κι εκείνη σωριάστηκε στην αγκαλιά του τραυλίζοντας: «Ορφέα μου σ’ 
αγαπώ…πάρε με αγκαλιά…». «Κι εγώ σ’ αγαπώ κορίτσι μου, μην ανησυχείς στην αγκαλιά μου 
είσαι». «Α, ναι…είμαι στην αγκαλιά σου…». Τύλιξε τα μακριά χέρια της γύρω από το λαιμό του 
και με κλειστά σχεδόν μάτια, του χαμογελούσε. Οι άλλες δυο έστεκαν όρθιες μπροστά στο 
περίεργο σύμπλεγμα αμήχανες, ρίχνοντας η μια στην άλλη βλέμματα απορίας… 
 Τελικά η Άννα μεταφέρθηκε, σερνάμενη σχεδόν, από τα κορίτσια, στο δωμάτιο της 
ζητώντας συνεχώς, μέσα στο παραλήρημα της, τον Ορφέα να κοιμηθεί μαζί της. «Περίεργη η 
συμπεριφορά της…», είπε η Χρύσα αργότερα στο σαλόνι. «Δεν έχει δείξει τέτοια…πώς να το 
πω, συμπάθεια σε κανένα και ειδικά απόψε μισούσε όλους τους άντρες εξαιτίας εκείνου του 
κόπανου του φίλου της...», είπε η Αλεξάνδρα. «Μα τι έγινε…ερωτική απογοήτευση; Την 
απέρριψε κανένας; Είναι δυνατόν μια τέτοια θεά σαν την Άννα!», είπε ο Ορφέας. «Τσακώθηκε 
άγρια με το φίλο της, μάλιστα αυτό το ζώον τη χτύπησε κιόλας», είπε η Χρύσα. «Ναι, καλά 
αλλά γιατί γαντζώθηκε στον Ορφέα…δεν είναι παράξενο; Ίσως αιτία ήταν εκείνο που της είπε 
ν’ ακουμπήσει το κεφάλι στον…πατρικό του ώμο, είπε η Αλεξάνδρα χαμογελώντας… 
  
… Μπαίνοντας στο διαμέρισμα του, κρέμασε το μπουφάν στο «πορτ-μαντό» και μπήκε στο 
λουτρό. Το είχε παρακάνει αποφεύγοντας όλες αυτές τις ώρες να πάει στην τουαλέτα και 
ούρησε, σχεδόν μ’ έναν ηδονικό πόνο κι αναρωτήθηκε αν η διόγκωση του πέους οφειλόταν στο 
κράτημα των ούρων ή  ήταν στύση από το ότι είχε τόση ώρα στην αγκαλιά του την Άννα. 
Πραγματικά, έχοντας αυτό το πλάσμα, αγκαλιά, ήταν ευτυχισμένος κι αυτή τη στιγμή ακόμα 
ένιωθε νεαρός πράγμα που του το διάψευσε ο καθρέφτης του λουτρού καθώς έριξε μια ματιά σ’ 
αυτόν. Έριξε λίγο νερό στο πρόσωπο, πέρασε στο σαλόνι και σωριάστηκε σε μια πολυθρόνα. 
«Τι διάλο κάνω μ’ αυτά τα πλάσματα, τι μπορώ να προσφέρω στην ηλικία που είμαι;». 
Θυμήθηκε τον υπαινιγμό που έκανε η Αλεξάνδρα όταν αναφέρθηκε στη σοφία ενός 
ηλικιωμένου και την τρυφερότητα ενός πατέρα ή κάπως έτσι. Το βλέμμα της μέσα από τον 
καθρέφτη του αυτοκινήτου ήταν μια πρόκληση, αυτό το ένιωσε αλλά τι μπορούσε να κάνει; 
Όλον αυτόν τον καιρό που ήταν μαζί τους η συμπεριφορά και των τριών απέναντι του ήταν, με 
κάποια ίσως επιφύλαξη, ερωτική. Της Άννας λιγότερη αλλά αυτό το βράδι εκείνη ήταν που του 
πρότεινε να κοιμηθεί μαζί της. Βέβαια ήταν μεθυσμένη και απογοητευμένη αλλά γι’ αυτόν τι 
σημασία είχε; Ήταν μια ευκαιρία ν’ απολαύσει αυτό το υπέροχο θηλυκό.   
 Σηκώθηκε κι έκανε μερικά πέρα-δώθε στο σαλόνι. Οι κοπέλες θα είχαν τώρα κοιμηθεί 
εκείνος όμως ήταν ξεσηκωμένος και δεν αποφάσιζε να πέσει στο κρεβάτι, όπου θα 
στριφογύριζε. Πήρε την εφημερίδα από το τραπεζάκι του σαλονιού και κάθισε σε μια 
πολυθρόνα προσπαθώντας να ξεχαστεί με το διάβασμα. Τελικά αποκοιμήθηκε σ’ αυτή, για να 
ξυπνήσει δυο ώρες αργότερα από ένα συναρπαστικό όνειρο. Έκανε έρωτα με μια πανέμορφη 
γυναίκα που δεν ήταν όμως καμιά από τις τρεις φίλες του αλλά ούτε και κάποια από τις, 
παλιότερες ή νεώτερες γυναίκες που γνώριζε. Συνέπεια ήταν μια πλούσια ονείρωξη που τον 
έκανε ν’ αλλάξει εσώρουχο αλλά και παντελόνι… 
 
…    Στο γραφείο του μαγαζιού  της  Αλεξάνδρας,  ήσαν καθισμένες  και απολάμβανα  τον καφέ 
τους  η 
Αλεξάνδρα, η Άννα και η Ναταλία, φίλη τους δικηγορίνα, μια αισθησιακή γυναίκα με σαρκώδη 
χείλη και καλοφτιαγμένο κορμί που θα κέρδιζε κάποιες από τις δίκες της και μόνο με το 
παρουσιαστικό της, που «ευκαιρίας δοθείσης», όπως είπε-χρησιμοποιούσε συχνά τύπους της 
καθαρεύουσας-πέρασε να τις δει. Το μαγαζί δεν είχε πολλή δουλειά και η Χρύσα με την άλλη 
υπάλληλο αρκούσαν να εξυπηρετήσουν. 
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 Τραβώντας μια βαθιά ρουφηξιά από την πίπα της, μια από αυτές που αποτελούνται από 
δυο ή τρία κομμάτια βιδωτά, της εποχής «Μπελ Επόκ», που είχε αρχίσει να συνηθίζεται 
τελευταία, η Ναταλία είπε απευθυνόμενη στην Άννα: «Ώστε έτσι ο μαλάκας, τόλμησε να σε 
χτυπήσει; Θέλεις να του στείλω μια εξώδικο να χεστεί;». «Μπα, πιστεύω πως δεν αξίζει τον 
κόπο, φτάνει να μη με ξαναενοχλήσει το καθίκι». «Δε χρειάζεται, πραγματικά, τώρα έχουμε 
έναν υπέροχο απίθανο τύπο…». Η Αλεξάνδρα λέγοντας αυτό, σηκώθηκε και πήγε στο σαλόνι 
για να δει τι ήθελε η Χρύσα που της έκανε νόημα. «Έχουμε; Ποιες έχουμε;», ρώτησε η Ναταλία. 
Η ψηλή κοκκίνισε κάτω από τη μελανίνη της, χαμογέλασε και δεν απάντησε. «Η Άννα, προχτές 
το βράδι ήθελε να κοιμηθεί μαζί του…», είπε χαμογελώντας η Αλεξάνδρα ξαναγυρνώντας στο 
γραφείο και είχε ακούσει την αναπάντητη ερώτηση της Ναταλίας. «Ε, καλά μεθυσμένη 
ήμουν…». «Οίνος τ’ αληθή λέγει» κάπως έτσι δεν είναι Ναταλία μου;». «Ναι έτσι αλλά δεν 
καταλαβαίνω…». «Τον  Ορφέα τον γνωρίζεις…». «Μμ και πολύ τον συμπαθώ». «Είχαμε πάει, 
λοιπόν, σε μια ταβέρνα για να παρηγορήσουμε την ψηλή που τα είχε βάψει μαύρα με τη 
περίπτωση του γκόμενου. Πήραμε μαζί μας και τον Ορφέα, όχι πως ήταν η πρώτη φορά..». 
«Ναι, απ’ ο, τι ακούω τελευταία του έχετε γίνει κολλητές έτσι; Εμάς μας έχετε κάνει πέρα.. 
Αλλά για λέγε, για λέγε». 
 Η Αλεξάνδρα, αφηγήθηκε με λεπτομέρειες τα σχετικά με τις αντιδράσεις της μεθυσμένης 
Άννας και κατάληξε: «Πραγματικά συμπεριφερόταν σαν ερωτευμένη, άκου ήθελε να κοιμηθεί 
μαζί του». «Να σας πω την αλήθεια δε θυμάμαι και πολλά…αλλά θυμάμαι πως μου άρεσε στην 
αγκαλιά του». «Νάτα μας, τι σου έλεγα; Η κούκλα μας, βρήκε αντίδοτο στο πάθος της για τον 
άλλο», είπε η Αλεξάνδρα. «Μακάρι, αυτό είναι θετικό», είπε η δικηγορίνα και ανάπτυξε μια 
θεωρία κινήτρων απεξάρτησης. «Τι λέτε εσείς εδώ;», ήταν η Χρύσα που αφού ξεμπέρδεψε με 
μερικές πελάτισσες, μπήκε στο γραφείο και στη συνέχεια πήρε μέρος στη συζήτηση, 
επικροτώντας τις απόψεις της Ναταλίας. Η Άννα τις κοίταξε στεναχωρημένη. «Ρε παιδιά, νιώθω 
άσκημα. Μ’ έχετε βάλει στη μέση και μου κάνετε ψυχανάλυση…Εντάξει αισθάνομαι συμπάθεια 
και θαυμασμό γι’ αυτόν τον άνθρωπο και δε με νοιάζει που είναι μεγάλος, τι χαϊρι έχω δει με τα 
τσογλάνια, τους συνομήλικους μου; Απογοητεύσεις και τίποτ’ άλλο. Δεν είμαι δυναμική, 
δένομαι συναισθηματικά εύκολα και με κάνουν οι άλλοι ο, τι  θέλουν…ακόμα κι εσείς μου το 
κάνετε αυτό». «Δίκιο έχει και να σκεφτείς όταν την πρωτοβλέπει κάποιος την παίρνει για 
σατράπισσα», είπε η δικηγορίνα. «Ακόμα κι ο Ορφέας στην αρχή της γνωριμίας μας, μου είχε 
πει πως η Άννα δεν τον συμπαθεί ενώ εκείνη κρεμόταν από τα χείλη του», είπε η Χρύσα. 
«Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα εδώ. Αν τα φτιάξεις με τον Ορφέα, εμείς τι κάνουμε; Λίγο πολύ 
κι εμείς έχουμε βολευτεί μαζί του», είπε η Αλεξάνδρα κι άναψε τσιγάρο. «Ψηλή, μην τα φτιάξεις 
μαζί του, μόνο για να σου φύγουν οι μαύρες σου και τον χάσουμε», είπε η Χρύσα. «Ρε πουτάνες, 
μ’ έχετε ξεσηκώσει κι έμενα, δεν έχω πάρει το διαζύγιο ακόμα και είμαι αναγκαστικά ανέραστη, 
φυλάγομαι γιατί το καθίκι ο πρώην μου, καραδοκεί να το βγάλει εις βάρος μου. Καταλαβαίνετε 
σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Αλήθεια, έχει πηδηχτεί καμιά σας μαζί του;», είπε η Ναταλία. «Όχι 
βέβαια, εκτός αν…εσύ μικρή δε φαντάζομαι να…», φώναξε, σχεδόν προς τη Χρύσα η 
Αλεξάνδρα. «Εγώ; Όχι αλλά πολύ θα το ήθελα…θα ήταν μια χαρά γιατί κι εγώ δυο μήνες τώρα, 
ξέμπαρκη είμαι». Η δικηγορίνα είπε γελώντας: «Αν ήξερε ο Ορφέας τι πόλεμος γίνεται για το 
καυλί του θα το φχαριστιόταν. Αλήθεια, του σηκώνεται άραγε, μεγάλος άνθρωπος είναι, εδώ οι 
δικοί μας, νέοι είναι και για να τους τον σηκώσεις…». «Μη μιλάτε μωρέ έτσι για τον Ορφέα, 
είναι τόσο γλυκός…εγώ και να μην του σηκώνεται θα μ’ άρεσε στην αγκαλιά του, έστω και 
μόνο να με χαϊδεύει και να με φιλάει…», είπε η Άννα σουφρώνοντας τα όμορφα χείλη της. 
«Φαντάζομαι πως δε θα σε πείραζε και κάνα γλειψιματάκι, αυτό σίγουρα θα το καταφέρνει», 
είπε πάλι γελώντας η δικηγορίνα. «Ελάτε, ελάτε ας πούμε κάτι άλλο…», φώναξε η Αλεξάνδρα, 
βλέποντας πως η συζήτηση έπαιρνε τολμηρή τροπή. Χωρίς να είναι πουριτανή, δεν τις άρεσαν 
και πολύ οι πιπεράτες λέξεις … 
 
… Ο Ορφέας, από τη μέρα που η Άννα είχε εκδηλωθεί, έστω και μεθυσμένη, δεν μπορούσε 
να ησυχάσει. Τα πράγματα περιπλέκονταν σε μια πρωτόγνωρη γι’ αυτόν κατάσταση. Η 
Αλεξάνδρα αλλά και η νεαρή Χρύσα μετά από εκείνο το βράδι έδειχναν περισσότερο 
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ενδιαφέρον. Ήταν περίεργο αλλά βρισκόταν μπροστά σ’ έναν αγώνα δρόμου διεκδίκησης του, 
από μέρους των κοριτσιών, πράγμα που το  θεωρούσε μεν παράλογο αλλά κολακευόταν 
αφάνταστα. Αλλά μ’ όλ’ αυτά τελικά δεν είχε καμιά τους. Και δεν τολμούσε να πάρει 
πρωτοβουλία γιατί, όπως το επεσήμανε κι ο ίδιος «δεν ήξερε τι του γινόταν». Είχε τη μεγάλη 
ευκαιρία, έξη μήνες τώρα, να ζει με τρία νέα όμορφα πλάσματα και κινδύνευε να μείνει μόνος. 
Είχε βολευτεί, τουλάχιστον συναισθηματικά, με τις κοπέλες και του έφτανε έστω και αυτό που 
είχε και δεν ήθελε να το χάσει. Για μια βδομάδα από εκείνη τη βραδιά στην ταβέρνα δεν πήγαινε 
στο διαμέρισμα τους συχνά αλλά κι εκείνες κρατούσαν μια στάση αναμονής για ποιο πράγμα; 
Άγνωστο.  
 Μια από τις μέρες εκείνης της βδομάδας, συνάντησε, στο δρόμο, μια άλλη φίλη των 
κοριτσιών που είχε γνωρίσει στο μαγαζί της Αλεξάνδρας μαζί με τη Ναταλία τη δικηγορίνα, την 
Κατερίνα-στα νιάτα του, θα την ονόμαζαν Καίτη-ένα ψηλό και όμορφο, σαν την Άννα, κορίτσι, 
αυτή δεν ήταν μοντέλο αλλά ηθοποιός. Αντάλλαξαν τα συνήθη περί υγείας, εκείνη ρώτησε για 
τα κορίτσια,  είχε καιρό, όπως είπε, να τα δει κι εκείνος τη ρώτησε για τη δουλειά της στο 
θέατρο. Του είπε πως είχε πιάσει δουλειά στο θίασο που ανέβαζε εκείνες τις μέρες, ένα διάσημο 
έργό. Ο Ορφέας είχε διαβάσει στην εφημερίδα αλλά είχε δει και διαφημίσεις στην τηλεόραση γι’ 
αυτό. Άνοιξε την τσάντα της και του έδωσε μια πρόσκληση να πάει, το ίδιο βράδι, να δει την 
παράσταση και μετά να πάνε μαζί, οι δυο τους για «κάνα καφέ». Δέχτηκε ταραγμένος και 
εντυπωσιασμένος. Βέβαια γνώριζε αρκετά την Κατερίνα είχαν μιλήσει για θέατρο και είχαν 
όμοιες αισθητικές απόψεις αλλά το ότι τον είχε επιλέξει για συντροφιά αυτό το πανώριο κορίτσι, 
τη στιγμή που ήταν βέβαιος πως πολλοί θα ήσαν εκείνοι που θα της ζητούσαν να τους κάνει 
αυτή την τιμή, τον συγκλόνισε… 
 
… Πρώτες μέρες του Απρίλη, ο καιρός ήταν μαλακός κι ο Ορφέας ντυμένος κάπως επίσημα 
με το μπλε κοστούμι του, περιποιημένος σε σημείο που να μην τον γελοιοποιεί η γεροντική του 
φιλαρέσκεια βγήκε από το διαμέρισμα του. Στην είσοδο της πολυκατοικίας έπεσε, πράγμα που 
δε θα το ήθελε καθόλου γιατί δεν είχε πει τίποτα στα κορίτσια για την πρόσκληση της 
Κατερίνας, πάνω στη Χρύσα που έμπαινε. Αναγκάστηκε, ψελλίζοντας σχεδόν, να ομολογήσει. 
Η κοπέλα χαμογελώντας του ευχήθηκε καλά να περάσει και έστειλε χαιρετισμούς στη φίλη της 
αλλά κάτι στο ύφος της έδειξε τη δυσαρέσκεια της. Ο Ορφέας βγαίνοντας στο δρόμο, καθώς 
έψαχνε για ταξί, σκέφτηκε: «θαρρώ πως τα έχω κάνει θάλασσα…». 
 Η παράσταση ήταν πετυχημένη και η φίλη του διακρίθηκε  στο ρόλο της.  Πήγε στο 
καμαρίνι της και της πρόσφερε μια μικρή ανθοδέσμη. Η Κατερίνα δάκρυσε και τον φίλησε στα 
δυο μάγουλα. Ανασαίνοντας με ηδονή το άρωμα της ο Ορφέας, είπε μέσα του «κι άλλο ένα 
πανέμορφο κορίτσι, μου προσφέρει ο, τι δεν περιμένω…», δεν πρόλαβε να κάνει αυτή τη σκέψη 
και όρμησαν στο καμαρίνι άλλες δυο φίλες των κοριτσιών και της Κατερίνας. Η Τζένη-κατά 
κόσμον και δη αρχαίον Πολυξένη-όμορφη γυναίκα με πλούσιο στήθος, στην ηλικία πλησίαζε 
περισσότερο την Αλεξάνδρα και ήταν μοδίστρα και η Παναγιώτα, κοινότατο όνομα αλλά που 
επέμενε να τη φωνάζουν έτσι παρά με το τετριμμένο πια Γιώτα. Όμορφη κι αυτή, ήταν 
αισθητικός-κομμώτρια. Η ηλικία λοιπόν των κοριτσιών, όλης της συντροφιάς, ήταν από τα 
τριάντα πέντε της Αλεξάνδρας, με διαφορά ένα-δυο χρόνων μεταξύ τους, στα είκοσι πέντε της 
Χρύσας.  
 Στο τέλος η Τζένη και η Παναγιώτα, λέγοντας στον Ορφέα πως χάρηκαν πολύ που τον 
είδαν, έφυγαν με τους φίλους τους, η Κατερίνα  δέχτηκε κάποιες ανθοδέσμες κυρίων αλλά 
αρνήθηκε, ευγενικά τη συντροφιά τους κι έφυγε από το θέατρο συνοδευόμενη από τον Ορφέα 
που όταν αργότερα βρέθηκαν σ’ ένα απόμερο τραπεζάκι, γνωστού πολυτελούς και 
διανυκτερεύοντος καφενείου, ένιωθε άβολα αλλά συγχρόνως κι ευτυχής που πολλά αντρικά 
βλέμματα ήσαν καρφωμένα επάνω τους, γεμάτα θαυμασμό για την κοπέλα και φθόνο για 
εκείνον, όπως νόμιζε. Η Κατερίνα ήταν ευτυχισμένη για την επιτυχία της, ήταν η πρώτη φορά 
που είχε ένα ρόλο όπου της επιτράπηκε να διακριθεί και μιλούσε ακατάπαυστα για το θέατρο 
ενώ ο Ορφέας παρακολουθούσε, γοητευμένος, από  τόσο  κοντά  το  πρόσωπο  της,  τον   
όμορφο μακρύ λαιμό, τα καλοσχηματισμένα χείλη, τα βαθιά καστανά μάτια, ίσως, σκέφτηκε, η 
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άκρη της μύτης της θα ήταν ομορφότερη αν ήταν λιγότερο στρογγυλή. Μελετούσε το πρόσωπο 
της όπως ένας πορτρετίστας ζωγράφος. Όλη του τη ζωή σχεδίαζε, δεν ήταν καλλιτέχνης αλλά 
ένας καλός μηχανικός που σχεδίαζε γέφυρες και έκανε δομικές μελέτες για χτίρια ήταν όμως 
θεωρητικά, αρκετά καταρτισμένος σχετικά με όλες τις Καλές Τέχνες, από τη μουσική μέχρι και 
τη γλυπτική την οποία, σαν τέχνη που εμπεριείχε και το στοιχείο της δόμησης, την καταλάβαινε 
καλύτερα. Εκείνο το βράδι ο Ορφέας, επιστρέφοντας στο σπίτι του, πολύ αργά, γύρω στις τρεις, 
ένιωθε περισσότερο μπερδεμένος απ’ ότι τις προηγούμενες μέρες. Η ζωή του είχε γεμίσει 
όμορφες γυναίκες και η κίνηση της Κατερίνας να τον προσκαλέσει στην παράσταση αλλά και να 
του ζητήσει να βγουν οι δυο τους, τον έκανε ν’ αναρωτηθεί τι ήταν αυτό που ήθελε από αυτόν η 
κοπέλα. Παρασυρόταν πάντα και προσπαθούσε να δει το ερωτικό στοιχείο σαν κίνητρο, πράγμα 
που δεν δικαιολογούσε η ηλικία του. Η συζήτηση τους, έδειξε πως το έκανε γιατί εκείνος ήταν, 
από τη συντροφιά τους, που ήξερε από θέατρο και μετά την επιτυχία της ήθελε να μιλήσει με 
κάποιον σχετικό. Αρκέστηκε τελικά σ’ αυτή τη διαπίστωση κι έπεσε για ύπνο… 
 
… Ξύπνησε αργά. Ξαναπέρασαν από τη μνήμη του όλα όσα είχαν συμβεί την προηγούμενη 
μέρα κι ένιωσε κάποια ενοχή απέναντι στις τρεις «επιστήθιες» φίλες του, τώρα είχε αποχτήσει 
και μια τέταρτη. Βγήκε από το σπίτι και κατέβηκε στο κέντρο της πόλης. Μπαίνοντας στο 
μαγαζί της Αλεξάνδρας, την πρώτη που συνάντησε ήταν η Χρύσα που τον υποδέχτηκε με τα 
χαμογελαστά λακκάκια της αλλά και με μια φράση που του φάνηκε πως είχε κάποιο 
υπονοούμενο για τα χτεσινά. «Καλώς τα παιδιά, Ορφέα μου, σε βλέπω ξανανιωμένο».  
 Το κτητικό τον καθησύχασε, αντάλλαξε μερικές φράσεις μαζί της, εκείνη ζήτησε 
συγγνώμη για να πάει σε μια πελάτισσα κι εκείνος κατευθύνθηκε προς το γραφείο απ’ όπου η 
Αλεξάνδρα, που ήταν μόνη, του έκανε ήδη νεύμα πρόσκλησης. Έριξε μια ματιά προς τα 
δοκιμαστήρια ψάχνοντας για την Άννα αλλά δεν την είδε. Μπαίνοντας στο γραφείο ρώτησε: «Η 
Άννα δεν είναι εδώ;». «Όχι πήγε για επίδειξη, τι έγινε, έμαθα το ξενύχτισες με τη θεατρίνα μας 
χτες το βράδι». «Ναι, ήταν υπέροχη η Κατερίνα στο ρόλο της…». «Και όχι μόνο ε;». «Τι θέλεις 
να πεις…». «Της τηλεφώνησα πριν λίγο, την ξύπνησα βέβαια αλλά δεν πειράζει. Μου είπε πως 
ήταν ευτυχισμένη γιατί άρεσε το παίξιμο της στον Ορφέα, στου οποίου την κρίση έχει μεγάλη 
εμπιστοσύνη. Εμάς βλέπεις, μας θεωρεί άσχετες κι εδώ που τα λέμε έχει δίκιο, πάντως Ορφέα 
μου, δεν είναι ζωή αυτή για σένα, δεν πρέπει να ξενυχτάς…». «Φυσικά δεν πρόκειται να 
ξενυχτάω αλλά αφού η κοπέλα είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει άξιζε να κάνω μια 
θυσία…». «Ε, όχι πως έκανες θυσία. Είναι δυνατόν να μη σου αρέσει αυτή η πανέμορφη 
γυναίκα;». «Δε θέλω να πω…τι να πω βρε Αλεξάνδρα μου, πραγματικά τα έχω μπερδέψει. 
Τελικά, τι κάνω εγώ ανάμεσα σε τρεις όμορφες γυναίκες, όπως είσαστε εσείς και τώρα 
προστέθηκε και τέταρτη, για να μην πω και για τις άλλες τρεις-είδα στο θέατρο και την Τζένη  
με την Παναγιώτα.  Τη Ναταλία έχω καιρό  να τη δω-την προηγούμενη βδομάδα με αναστάτωσε 
η Άννα, δεν μπορείς να καταλάβεις πως πέρασα εγώ εκείνη τη νύχτα, ένα ξεσηκωμένο 
γεροντάκι. Μαρτύριο». Η Αλεξάνδρα του έπιασε το χέρι και το χάιδεψε κοιτάζοντας τον στα 
μάτια με τρυφερότητα και στοργή. «Πρώτ’ απ’ όλα δεν είσαι γεροντάκι αλλά έχεις δίκιο Ορφέα 
μου κι εμείς είμαστε μπερδεμένες…». «Πραγματικά νιώθει έτσι για μένα η Άννα βρε Αλεξάνδρα 
ή ήταν το μεθύσι που…». «Το μεθύσι ήταν που την έκανε να εκδηλώσει κάτι που το ένιωθε 
αλλά δίσταζε. Υποψιάζομαι πως και ότι τα χάλασε με τον άλλο αιτία είναι αυτό που νιώθει για 
σένα». «Μα είναι δυνατόν; Εκείνος είναι νέος, λεβέντης κι εγώ ένα γεροντάκι…». «Δεν είσαι 
γεροντάκι και η λεβεντιά δεν είναι στα  νιάτα Ορφέα μου αλλά στην ψυχή κι ο τύπος μόνο 
τέτοια δεν έχει, είναι καθίκι, μακάρι να τη βοηθήσεις να τον ξεπεράσει». 
 Ο Ορφέας ξαφνικά ένιωσε σπουδαίος. Ένα τέτοιο πλάσμα σαν την Άννα να τον 
χρειάζεται! Τι άλλο να περίμενε από τη ζωή; Σηκώθηκε χαιρέτησε την Αλεξάνδρα μ’ ένα απαλό 
φιλί στο μάγουλο, πέρασε στη σάλα χαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο τη Χρύσα και βγήκε βιαστικός 
από το μαγαζί. Αυτό που ένιωθε κάθε φορά που αλληλοασπάζονταν με τα κορίτσια, η 
συγκίνηση, τ’ αρώματα η μυρουδιά τους είχε υποχωρήσει και μόνο η Άννα κυριαρχούσε στις 
αισθήσεις του. Κατέβηκε στην παραλία και περπατώντας σκεφτόταν διάφορους τρόπους να 
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πλησιάσει την ψηλή. Όλα έμοιαζαν εύκολα, ήδη εκείνη είχε εκδηλωθεί και η Αλεξάνδρα τον 
είχε μόλις πριν λίγο βεβαιώσει πως η Άννα τον χρειαζόταν… 
 
… Πέρασε άλλη μια βδομάδα και δεν είχε γίνει τίποτα ακόμα ανάμεσα στην Άννα και τον 
Ορφέα. Στο μαγαζί της Αλεξάνδρας, μέσα στο γραφείο, ήσαν μαζεμένες οι φίλες, έξη τον 
αριθμό, έλειπε μόνο η δικηγορίνα. Στη σάλα υπήρχε μόνο μια πελάτισσα που την εξυπηρετούσε 
η υπάλληλος. Ανάμεσα τους βρισκόταν και ο Ορφέας και γινόταν μια συζήτηση «επί παντός του 
επιστητού» από την εμπορική κίνηση της αγοράς μέχρι τον έρωτα. Η Τζένη διηγήθηκε διάφορα 
ευτράπελα από το μοδιστράδικο της, η Παναγιώτα αναφέρθηκε στις πελάτισσες της και τι 
τραβούσε με το βάψιμο των μαλλιών και τις προσπάθειες της να ρίξει τα πάκια των ευτραφών 
κυριών και μόνο η Κατερίνα άκουγε χαμογελώντας και καπνίζοντας μελετώντας ίσως 
συμπεριφορές που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στους ρόλους της. Λίγο αργότερα 
εμφανίστηκε και η δικηγορίνα. Βλέποντας το αδιαχώρητο η Αλεξάνδρα, της είπε να φέρει ένα 
κάθισμα από τη σάλα. Κι εκείνη, καθώς ο Ορφέας καθόταν κοντά στην είσοδο, αφήνοντας τις, 
κατάπληκτες είπε: «Δεν πειράζει, θα καθίσω στα γόνατα του Ορφέα, δε σε πειράζει καλέ μου 
ε;». «Καθόλου», είπε εκείνος ταχτοποιώντας τα πόδια του να δεχτούν άνετα τους όμορφους 
γλουτούς της Ναταλίας που καθώς κάθισε, πέρασε τρυφερά τον βραχίονα της γύρω από τους 
ώμους του. Το «καθόλου» του Ορφέα ήταν συμβατικό, γιατί όταν έχεις καθισμένο στη λεκάνη 
σου τέτοιο πισινό και κάτω από το πηγούνι σου αυτά τα πλούσια βυζιά δεν μπορείς να μείνεις 
αδιάφορος. Η συζήτηση συνεχίστηκε με κάποιους χαριτωμένους διαπληκτισμούς μεταξύ των 
κοριτσιών, με τη Ναταλία ν’ αγορεύει συχνά. Κάποια στιγμή, η Αλεξάνδρα σηκώθηκε για να 
ρίξει μια ματιά στη σάλα. Πρόσφερε τη θέση στη δικηγορίνα λέγοντας: «Έλα κάτσε εδώ, τον 
έχεις κουράσει τον Ορφέα, άσε που μπορεί να τον…», δε συμπλήρωσε τη φράση αλλά το έκανε 
η Ναταλία: «Εννοείς πως τον ερέθισα; Δε νομίζω, ο Ορφέας είναι ανώτερος άνθρωπος…». Πριν 
σηκωθεί έσκυψε κι έδωσε ένα γρήγορο ρουφηχτό φιλί στα χείλη του Ορφέα προκαλώντας την 
έκπληξη των άλλων κοριτσιών που χαμογέλασαν αμήχανα κι ο πρώην νομομηχανικός, κόκκινος 
από συστολή κι ευτυχισμένος ανάμεσα σε τόσα όμορφα πλάσματα, για να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις είπε: «Θα μου επιτρέψετε, πάνω σ’ αυτό να σας πω ένα ανέκδοτο;». «Βεβαίως, 
θέλουμε ανέκδοτο», φώναξαν «εν χορώ». «Σε μια δίκη όπου δικαζόταν ένας γέροντας ενενήντα 
χρονώ γιατί «είχεν διακορεύσει μίαν δεκατετραέτιδα», όπως έλεγε το κατηγορητήριο, η 
συνήγορος του, μια πανέμορφη γυναίκα-όπως η δικηγορίνα μας-βλέποντας πως χάνει τη δίκη 
χρησιμοποίησε σαν άλλος θηλυκός Υπερείδης τα μεγάλα μέσα. Ξεκούμπωσε το παντελόνι του 
γέροντα και πέταξε έξω το «μαντζαφλάρι» του, ένα άθλιο ζαρωμένο όργανο, σωστή «νεκρή 
φύση». Και απλώνοντας το στην παλάμη της, άρχισε να το ταρακουνάει λέγοντας προς τους 
δικαστές «Κύριοι, είναι δυνατόν να πιστεύσομεν πως τοιούτον πέος δύναται να διακορεύσει 
δεκατετραέτιδαν κορασίδαν;». Και τότε ο γέροντας, τραβώντας την από το μανίκι της ψιθύρισε: 
«Μην τον κουνάς πολύ κορίτσι μου γιατί θα τη χάσουμε τη δίκη».  
 Τρανταχτά γέλια ακολούθησαν, η Χρύσα μάλιστα καταλήφθηκε από ένα παροξυσμό 
γέλιου και κόντεψε να πνιγεί. Η Κατερίνα σηκώθηκε και τον φίλησε, στα δυο μάγουλα αυτή, και 
του είπε:  «Θα μπορούσες να είσαι και πολύ καλός ηθοποιός, διηγείσαι θαυμάσια. Κορίτσια εγώ 
φεύγω, το βράδι έχω παράσταση πάω να κοιμηθώ λίγο». Σηκώθηκε και η Άννα και δήλωσε πως 
πρέπει να φύγει κι εκείνη γιατί σήμερα ήταν η σειρά της για μαγείρεμα. Από τη στιγμή που η 
Ναταλία κάθισε στα γόνατα του Ορφέα, το ύφος και το βλέμμα της ψηλής είχαν σκοτεινιάσει 
και ύστερα από το ρουφηχτό φιλί της δικηγορίνας, μόλις που χαμογέλασε με το ανέκδοτο του 
Ορφέα. Χαιρέτισε μ’ ένα νεύμα και αποχώρησε. Πίσω της σηκώθηκε κι ο Ορφέας, ζήτησε 
συγγνώμη χαιρέτησε κι έφυγε κι αυτός. «Σας την έκανα τούρμπο ε;», είπε γελώντας η Ναταλία. 
«Η ψηλή θα μ’ έχει περιλούσει μ’ όλες τις βρισιές που ξέρει. Αλλά ρε γαμώτο έπρεπε να το 
κάνω ούτε εκείνη ούτε αυτός δεν τολμούν να κάνουν αυτό που θέλουν». «Κορίτσια εμένα με 
συγχωρείτε μπήκαν πελάτισσες πάω…», είπε η Χρύσα κι έφυγε για τη σάλα. Άρχισε μια 
συζήτηση για την περίπτωση Άννας και Ορφέα και ειπώθηκαν διάφορα. Η Παναγιώτα είπε πως 
δε θα ερωτευόταν ποτέ ένα γέρο. «Και παρ’ όλο που συμπαθώ πολύ τον Ορφέα, πως να το 
κάνουμε είναι μεγάλος τι έρωτα να σου κάνει». «Κι όμως, αν θες να ξέρεις ο Ορφέας είναι 
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καλύτερος από τον πιτσιρικά που πηδιέσαι εσύ. Όπως λες, μέσα σε δευτερόλεπτα ξεμπερδεύεται 
με το σέξ και την άλλη ώρα τσακώνεστε για ασήμαντα πράγματα. Ο Ορφέας ελέγχει τον 
οργασμό του και η φροντίδα του είναι να ικανοποιήσει πρώτα τη σύντροφο του», είπε η 
Αλεξάνδρα. «Για, για λέγε φιλενάδα…Τι ξέρεις και πως το ξέρεις εσύ αυτό;», μπήκε στη μέση η 
Ναταλία ανάβοντας τσιγάρο. «Δηλαδή υποθέτω…». «Άστα αυτά. Εδώ γίνονται πράγματα και 
θάματα, μωρή πουτάνα γαμιέσαι  με τον Ορφέα και μας το κρύβεις!», φώναξε η Τζένη. 
Ανάμεσα σε φωνές και γέλια ειπώθηκαν πολλά τολμηρά πράγματα από αυτά που λένε οι 
γυναίκες μεταξύ τους. «Δεν έχω σχέση με τον άνθρωπο ρε κορίτσια, όχι πως δε θα τόθελα 
δηλαδή. Και ούτε η Χρύσα έχει κάτι, μη της βάλετε καμιά ιδέα γιατί όταν κάποτε μου είπε πως 
της αρέσει πολύ ο Ορφέας και θα ήθελε να κάνει δεσμό, την αποθάρρυνα λέγοντας της πως έτσι 
θα χαλούσε η φιλία μας μαζί του, θα τον χάναμε και το κορίτσι μ’ άκουσε. Το ίδιο πράμα 
εμποδίζει και την ψηλή. Αυτή τη φορά η Άννα, μάλλον, είναι έτοιμη κι ο Ορφέας ίσως 
προχωρήσει γιατί μάλλον θα πήγε στο σπίτι κοντά της». «Δηλαδή εγώ πήγα να βοηθήσω και 
τάκανα σκατά. Ελπίζω όμως να ξεθάρρεψε ο Ορφέας και να πήγε να τη βρει», είπε η Ναταλία 
ξεφυσώντας δυνατά τον καπνό του τσιγάρου. «Δηλαδή τώρα θα ξέρουμε πως κάθε φορά που τα 
χαλάτε με κάποιο γκόμενο θα περνάτε στην αγκαλιά του Ορφέα. Ωραία ρε φιλενάδα, να μη 
στενοχωριόμαστε άδικα. Αλήθεια πως τα πας με τον δικό σου, ούτε που μας τον γνώρισες», είπε 
γελώντας η Παναγιώτα. «Μμ, καλά δεν είναι και τίποτα σπουδαίο αλλά προς το παρόν είμαι 
ήσυχη», είπε η Αλεξάνδρα…  
 
… Η Άννα, μπήκε με ορμή στο διαμέρισμα. Πέταξε την τσάντα της πάνω στο τραπέζι του 
πορτ-μαντό, κρέμασε το πανωφόρι και πήγε στο μπάνιο. Στάθηκε πάνω από τη λεκάνη και 
κατέβασε το κυλοτάκι, νευρίασε γιατί σκάλωσε στην καλτσοδέτα και το τράβηξε κάπως βίαια. 
Κάθισε και μαζί με τα ούρα άφησε να τρέξουν και τα δάκρυα της. Κι όσο έβριζε, τα είχε με τη 
δικηγορίνα αλλά και με τον Ορφέα που δεχόταν αδιαμαρτύρητα τα φιλιά  της, τόσο  με  
μεγαλύτερη  ορμή  εκτοξεύονταν  τα ούρα, προκαλώντας θόρυβο κι αφρό πάνω στην επιφάνεια 
του νερού της λεκάνης.  
 Όταν τελείωσε, έπλυνε τα χέρια στο νιπτήρα, έριξε νερό στο πρόσωπο και έπλυνε  το 
χαλασμένο από τα δάκρυα μακιγιάζ. Σκουπίστηκε καλά και πέρασε στην κουζίνα. Φόρεσε μια 
λουλουδάτη ποδιά κουζίνας και σήκωσε ψηλά τα κορακάτα μαλλιά πιάνοντας τα με μια χτένα 
από ταρταρούγα. Όλα τα υλικά για το μαγείρεμα ήσαν έτοιμα και σε λίγο η κατσαρόλα άρχισε ν’ 
αχνίζει σκορπώντας μιαν ευχάριστη οσμή οσπρίων…     
 
… Ο Ορφέας άνοιξε με το κλειδί, που από καιρό του είχαν δώσει τα κορίτσια και μπήκε στο 
διαμέρισμα τους. Έβγαλε το πανωφόρι και το κρέμασε στο πορτ-μαντό. Δε φορούσε καπέλο, το 
κεφάλι του ήταν ακόμα πλούσιο σε μαλλιά, αν και γκρίζα. Προχώρησε με προσοχή κατευθείαν 
στην κουζίνα και στάθηκε για λίγο, εκστατικός, στη θέα του όμορφου κορμιού της κοπέλας που 
κινιόταν και λυγιόταν πάνω από τη λεκάνη του νεροχύτη, ανάλογα με τις ανάγκες των ενεργειών 
της. Σκεφτόταν να πλησιάσει από πίσω και ν’ αγκαλιάσει τη λεπτή μέση της αλλά δε θέλησε να 
την τρομάξει κι έτσι έβηξε λέγοντας «γεια σου». Εκείνη, ταράχτηκε κι  έμεινε για λίγο ακίνητη, 
ύστερα είπε κι εκείνη ένα άτονο «γεια σου» και συνέχισε την ασχολία της, χωρίς να γυρίσει.  
 Ο Ορφέας την πλησίασε, άνοιξε τα χέρια και πιάνοντας την από τη μέση σκέφτηκε να τη 
φιλήσει στον υπέροχο γυμνό λαιμό όταν διαπίστωσε πως τα χείλη του δεν έφταναν ως εκεί. Μ’ 
ετοιμότητα ανασηκώθηκε στις μύτες των ποδιών και μια και στηριζόταν πάνω της κατάφερε να 
φτάσει τουλάχιστον στη βάση του τράχηλου και ν’ ακουμπήσει απαλά τα χείλη του. Εκείνη 
έβγαλε μια χαμηλή παραπονιάρικη φωνούλα και είπε σιγά, «άσε με σε παρακαλώ, είσαι κακός». 
Κρατώντας την, πάντα από τη μέση, την ανάγκασε να γυρίσει κάπως βίαια. Οι παλάμες της 
ακούμπησαν στους ώμους του κι εκείνος θέλησε να τη φιλήσει, έπρεπε όμως να την αναγκάσει 
να σκύψει. Έκανε κάτι άλλο, άφησε τη μέση της την έπιασε από το χέρι και την παράσυρε προς 
το σαλόνι. «Στάσου που με πας, θα καεί το φαγητό», είπε χαμογελώντας. «Ας καεί εδώ 
καιγόμαστε εμείς το φαγητό θα κοιτάξουμε». Τον ακολούθησε ως τον καναπέ όπου ο Ορφέας 
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κάθισε και την πήρε στην αγκαλιά του. «Ως προς το ύψος εξισωθήκαμε εδώ, πάμε παρακάτω», 
είπε και ρούφηξε με μανία τα χείλη της… 
 Λίγα λεπτά αργότερα η Άννα έτρεξε στην κουζίνα, έκλεισε το διακόπτη στη συσκευή 
διακόπτοντας την παρασκευή του φαγητού, ξαναγύρισε στο σαλόνι, πήρε από το χέρι τον 
Ορφέα, μπήκαν στο υπνοδωμάτιο της και κυλίστηκαν στο κρεβάτι με απόλυτη αρμονία στο 
ύψος και στο πάθος… 
  
… Η Κατερίνα φτάνοντας στο σπίτι έπεσε στο κρεβάτι με την πρόθεση να πάρει έναν 
σύντομο ύπνο. Δεν τα κατάφερε όμως, θυμήθηκε τον Ορφέα και μελαγχόλησε. Εκείνο το βράδι 
που είχαν βγει μαζί, μετά την παράσταση, ήταν καθοριστικό για τα αισθήματα της απέναντι σ’ 
αυτόν τον άντρα. Τον ήθελε πολύ, σήμερα όμως διαπίστωσε, για την ακρίβεια βεβαιώθηκε, πως 
την είχε προλάβει η Άννα. Και κάτι χειρότερο εκτός από τις τρεις γειτόνισσες του, είχε μπει 
δυναμικά στη διεκδίκηση του και η Ναταλία. Η σημερινή της συμπεριφορά, παρ’ όλο που 
προσπάθησε να της δώσει μια φιλική διασκεδαστική νότα, αυτό έδειξε. Και το αστείο ήταν πως 
η ίδια νόμιζε πως ήταν ερωτευμένη με τη δικηγορίνα. Αν και δεν είχε ζήσει ποτέ, κάποια 
ομοφυλοφιλική σχέση είχε μια τέτοια τάση. Επίσης της άρεσε πολύ η Χρύσα αλλά η μικρή ήταν 
μανιακή με τους άντρες και καθώς ήταν ατίθαση τους άλλαζε συχνά, χωρίς αυτό να της 
προσδώσει σχετική πείρα γιατί ερωτευόταν απερίσκεπτα κι έκανε πάντα επιφανειακές και λάθος 
σχέσεις. Τον τελευταίο καιρό ήταν ήσυχη, πιστεύοντας πως στο όμορφο πρόσωπο του νέου, που 
ήταν ο καινούργιος της δεσμός, είχε βρει τον μέλλοντα πατέρα των παιδιών της… Τελικά η 
ηθοποιός άρχισε να αυτοχαϊδολογιέται και μέσα από έναν ερεθιστικό λήθαργο με μπερδεμένες 
φαντασιώσεις, πότε με τον Ορφέα πότε με τη Ναταλία, ή τη Χρύσα, αποκοιμήθηκε… 
  
… Η Αλεξάνδρα άναψε τσιγάρο. «Πρέπει να το κόψω γαμώτο. Πειράζει τον Ορφέα…». « 
Και τι σε νοιάζει εσένα; Γκόμενα του είσαι», είπε η Τζένη. «Όχι αλλά και οι άλλες δυο δεν 
καπνίζουν κι αυτός ο άνθρωπος είναι σχεδόν συνέχεια μαζί μας». Είχαν μείνει στο γραφείο, 
εκτός από την Αλεξάνδρα η Παναγιώτα, η Τζένη και η Ναταλία-η Χρύσα βρισκόταν με 
πελάτισσες-συνεχίζοντας μια δαιδαλώδη και μακριά συζήτηση για τα προβλήματα που είχαν με 
τις οικογένειες τους, τους γκόμενους τους.  «Τι γίνεται ρε παιδιά με τη θεατρίνα μας; Περίεργη 
δεν είναι η συμπεριφορά της; Ναταλία σου έκανε κόντρα ρελάνς με τα φιλιά στον Ορφέα, είναι 
τσιμπημένη μαζί του ε; Τι έχετε πάθει όλες μ’ αυτόν, θα με βάλετε κι εμένα στον πειρασμό…», 
είπε γελώντας η Τζένη.  Η  δικηγορίνα  έβγαλε  από  την  τσάντα  της ένα κομπολογάκι με 
μικρές φιλντισένιες χάντρες, το στριφογύρισε επιδέξια στα δάχτυλα της και είπε: «Πρέπει να 
ξεμπερδεύω με το μαλάκα τον άντρα μου, θα τον στριμώξω να υπογράψει το διαζύγιο…Εδώ 
χάνω ευκαιρίες, θαρρώ πως εμένα μου ταιριάζει ο Ορφέας κι όχι σ’ εσάς-απευθύνθηκε στην 
Αλεξάνδρα-τις κάθε τόσο απογοητευμένες από τους γκόμενους μαλακισμένες φίλες του». 
«Τελικά μου φαίνεται πως θα το ρίξουμε στις παρτούζες μ’ αυτόν τον τύπο κι έμενα μου έχετε 
κεντρίσει το ενδιαφέρον...», είπε η Παναγιώτα. Η Αλεξάνδρα χαμογέλασε ξανάψε τσιγάρο και 
είπε: «Δε νομίζω, δεν του αρέσει με περισσότερες γυναίκες από μια τη φορά. Ούτε εμείς 
κάνουμε παρτούζες. Εσύ Παναγιώτα μου από πότε απόχτησες τέτοια βίτσια;». «Ε, όχι δεν 
απόχτησα αλλά πραγματικά η συμπεριφορά της Κατερίνας είναι περίεργη! Τελευταία Ναταλία, 
εσύ κάνεις πολύ παρέα μαζί της και είμαι σίγουρη πως σε γουστάρει, απορώ πως δεν το πήρες 
χαμπάρι». «Μα εσύ ρε Τζένη, είπες πως γουστάρει τον Ορφέα τώρα λες για μένα; Ναι κάνουμε 
παρέα γιατί έρχεται εκείνη και με παίρνει από το γραφείο κι εγώ αποφεύγω αυτόν τον καιρό την 
παρέα των ανδρών για ευνοήτους λόγους και μ’ αρέσει η παρέα της, φτάνει να μη με πρήζει με 
το θέατρο. Ίσως να υπερβάλλει κάπως σε τρυφερές εκδηλώσεις αλλά ακόμα τουλάχιστον δε μου 
ρίχτηκε. Δεν ξέρω αν έχει ριχτεί στη μικρή, τη Χρύσα…». «Αν και η μικρή δεν έχει πάρει 
είδηση, εγώ έχω προσέξει πως της βάζει χέρι», είπε η Αλεξάνδρα. «Κοίτα ρε τι γίνεται, μια 
τέτοια θεογκόμενα να μας βγει τζιβιτζιλού…», είπε απορώντας η Παναγιώτα. Η Τζένη 
σηκώθηκε, φόρεσε το πανωφόρι κι έκανε νόημα στην Παναγιώτα πως πρέπει να φύγουν. 
 Όταν έμειναν μόνες, η Αλεξάνδρα και η Ναταλία, επανάφεραν τη συζήτηση στον Ορφέα. 
«Νομίζω πως αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου γίνεται κάτι με τους δυο». «Πραγματικά είναι τόσο 
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καλός ρε συ;», είπε μ’ ενδιαφέρον η δικηγορίνα. «Ο Ορφέας; Και βέβαια είναι,  υπέροχος 
άνθρωπος…». «Βρε άσε το «άνθρωπος», στο πήδημα ρωτάω…». «Υποθέτω κι εκεί θα είναι 
υπέροχος…από τις συζητήσεις μαζί του αυτό κατάλαβα».  «Λες ε; με άναψες, θα ξεμπερδέψω 
γρήγορα με τον δικό μου και τότε ξέρεις πως όταν θέλω πολύ κάτι, το παίρνω». «Κοίταξε, εδώ 
πάμε να διατηρήσουμε πάνω απ’ όλα μια καλή φιλική σχέση. Μας αγαπάει και τον αγαπάμε ε, 
όταν θελήσει να έχει κι ερωτική σχέση με κάποια από μας, μάλλον θα το ανεχτούμε, πάντως 
μέχρι τώρα δεν είχαμε τίποτα.». «Δηλαδή θα σας πείραζε να τα φτιάξω μαζί του;». «Αποκλείεται 
να τα φτιάξει μαζί σου όσο θα τα έχει με την ψηλή, παρακάλα να βρει εκείνη γρήγορα κάποιο 
νέο γκόμενο και τότε…».  
 Μπήκε στο γραφείο η Χρύσα. «Τι λέτε εσείς εδώ;». «Η Ναταλία πάει να μας φάει τον 
Ορφέα». «Δεν είμαστε καλά! Γιατί μωρή, εσύ μπορείς να έχεις όποιον θέλεις…». «Αλήθεια; Τι 
μας λες. Πέντε χρόνια είμαι παντρεμένη και δεν τον κεράτωσα ούτε μια φορά τον κόπανο τον 
άντρα μου κι ας νόμιζε πάντα πως του τα φοράω και μου λες πως μπορώ να έχω όποιον θέλω; 
Τώρα θα προσπαθήσω τουλάχιστον να μπω κι εγώ στη σειρά για τον Ορφέα γιατί ρε πόρνες τον 
έχετε πάρει όλες». «Ω, όχι εγώ δεν…», φώναξε η Χρύσα. «Εσύ δεν, αλλά απλώς δε σου δόθηκε 
η ευκαιρία πουτανίτσα», είπε χαμογελώντας η Ναταλία. «Σε παρακαλώ τι είν’ αυτά που λες 
καμιά μας δεν τον έχει «πάρει», είπε ταραγμένη η Χρύσα. Η Αλεξάνδρα κοίταξε το ρολόι του 
χεριού της. «Λοιπόν φεύγουμε, ώρα να κλείσουμε…Είμαι περίεργη να μάθω τι έγινε στο σπίτι, 
ελπίζω να μαγείρεψε κιόλας η Άννα». Φόρεσαν τα πανωφόρια τους και βγήκαν στο πεζοδρόμιο. 
Η Ναταλία πήρε διαφορετική κατεύθυνση και καθώς απομακρυνόταν φώναξε: «Αλεξάνδρα, θα 
σου τηλεφωνήσω να μου τα πεις»…  
 
… Η Αλεξάνδρα και η Χρύσα μπήκαν, αθόρυβα, στο διαμέρισμα τους, όπου επικρατούσε 
ησυχία και κρέμασαν τα πανωφόρια στο πορτ-μαντό. Φτάνοντας στην τραπεζαρία διαπίστωσαν 
πως το τραπέζι ήταν στρωμένο κι ένα σημείωμα πάνω στο τραπέζι, τις πληροφορούσε πως το 
φαγητό ήταν στο φούρνο, τίποτ’ άλλο. «Θα πάω να δω στην κρεβατοκάμαρα της…», είπε 
ψιθυριστά η Χρύσα. «Όχι, όχι δε χρειάζεται, μάλλον θα είναι στο διαμέρισμά του». «Λες ε;». 
«Δεν είδες πως από το πορτ-μαντό λείπουν τα παλτά τους;».  
 Η Αλεξάνδρα κένωσε το φαγητό στα πιάτα και κάθισαν στο τραπέζι. Ήσαν σιωπηλές όσο 
έτρωγαν, σημείο πως είχαν πάθει ένα μικρό νευρικό κλονισμό αν και από εκείνο το βράδι στην 
ταβέρνα περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη. Λίγα λεπτά αργότερα η Αλεξάνδρα σταμάτησε με το 
κουτάλι μετέωρο, κοίταξε επίμονα τη Χρύσα και δήλωσε: «Δεν κατεβαίνει, δεν μπορώ να 
φάω…». Άφησε το κουτάλι και σηκώθηκε. Άρχισε να περπατάει πάνω-κάτω. «Εγώ πεινάω» είπε 
η άλλη και συνέχισε να τρώει. «Δεν μπορεί να μη σε νοιάζει κι εσένα; Είμαι σίγουρη πως κι εσύ, 
όπως κι εγώ, όπως και η ψηλή, θεωρούσαμε τον Ορφέα δικό μας,  δ ι κ ό  μ α ς. Μπορεί  να  τα 
είχαμε με άλλους άντρες αλλά  ο  Ορφέας ήταν για όλες μας εκεί, ο φίλος, αυτός που μας 
συμβούλευε και μας απέτρεπε από διάφορες χαζομάρες. Τώρα δεν θα έχει καιρό πια για μας, με 
την Άννα στην αγκαλιά του». Χαμογέλασε θλιμμένα και συνέχισε. «Έπειτα μου τη δίνει, γιατί 
να μη του ριχτώ εγώ; Είχα την ευκαιρία…». «Ναι την είχαμε όλες αλλά εσύ δε μ’ άφησες τότε 
που ήθελα …», είπε η Χρύσα και σταμάτησε κι αυτή το φαγητό. «Ναι κορίτσι μου, δίκιο έχεις 
αλλά το έκανα ακριβώς γι’ αυτό. Τώρα αν τα χαλάσει η ψηλή μαζί του, που είναι πιθανό, θα 
πρέπει να πάρουμε το μέρος της και δεν θα τον βλέπουμε. Θα μας αποφεύγει, άσε που οι άλλες, 
η Ναταλία και η Κατερίνα είναι έτοιμες να τον φάνε…». 
 Η Χρύσα, σηκώθηκε κι αυτή και πέρασαν στο σαλόνι. Η Αλεξάνδρα, έτριψε με τα 
δάχτυλα τα μηνίγγια της καθώς μισοξάπλωνε στον καναπέ κι άφηνε ένα πνιχτό επιφώνημα 
πόνου. «Ε, δε θ’ αρρωστήσουμε κιόλας γιατί αυτός πηδάει την ψηλή, να σου πω δε ζηλεύω 
καθόλου, μου φτάνει ο δικός μου, έτσι κι αλλιώς ο Ορφέας μ’ επηρέαζε με την προσωπικότητα 
του κι όποτε γνώριζα κάποιον, τον σύγκρινα μαζί του ως προς την εξυπνάδα και την καλλιέργεια 
του και δε στέριωνα γκόμενο», είπε η Χρύσα κι έπεσε βαριά σε μια πολυθρόνα. Σήκωσε κι 
έβαλε, τα πόδια πάνω στα μπράτσα της πολυθρόνας κι έτριψε το υπογάστριο της, κλείνοντας τα 
μάτια. Στα μάγουλα της σχηματίστηκαν τα λακκάκια από ένα ηδονικό χαμόγελο. «Μα δεν 
καταλαβαίνεις ότι δε ζηλεύω; μ’ ενδιαφέρει το ότι τίποτα δε θα είναι όπως πρώτα. Θα 
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ξαναγυρίσουμε στην περίοδο που μαζευόμασταν οι τρεις μας και γκρινιάζαμε για το πώς μας  
είχαν  φερθεί  οι  εραστές μας.  Πως  μας ξεφτίλιζαν-πριν λίγες μέρες ακόμα ο άλλος χαστούκισε 
την ψιλή-κι απελπιζόμασταν ώσπου να την ξαναπάθουμε με κάποιον ενώ με τον Ορφέα, είδες 
πως υπήρχε μια περίοδος που είχαμε όλον τον καιρό να συνέρθουμε…Θυμάσαι πριν τρία χρόνια 
που είχαμε αποφασίσει να συγκατοικήσουμε τι λέγαμε; Πως δε θα παντρευτούμε πως δε θα 
παίρνουμε σοβαρά τους άντρες, θα τους χρησιμοποιούμε μόνο και τέτοια; ». «Θυμάμαι, αλλά οι 
άνθρωποι αλλάζουν…εγώ πάντως, θέλω τώρα να παντρευτώ να κάνω παιδιά…», είπε η Χρύσα 
και σηκώθηκε «πάω να ξαπλώσω λίγο, νιώθω κουρασμένη κι έχουμε το απόγευμα εκείνη την 
παραλαβή στο μαγαζί», συμπλήρωσε και κατευθύνθηκε προς το υπνοδωμάτιο της. Η 
Αλεξάνδρα, έμεινε μερικά λεπτά ακίνητη έχοντας στις παλάμες το πρόσωπο και ύστερα έφυγε κι 
αυτή για το υπνοδωμάτιο της… 
   
… Την ίδια ώρα η Κατερίνα, που τελικά δεν μπόρεσε να κοιμηθεί, τηλεφώνησε στη Ναταλία 
να συναντηθούν. Λίγη ώρα αργότερα, κάθονταν στη ζεστασιά ενός μπαρ στο κέντρο της πόλης. 
Η δικηγορίνα σήκωσε το φλιτζάνι με τον καφέ ρούφηξε μια γουλιά ύστερα άναψε τσιγάρο, 
χωρίς να χρησιμοποιήσει την επιτηδευμένη πίπα της. Φύσηξε τον καπνό προς το πρόσωπο της 
ηθοποιού και της είπε: «Από πότε μωρή συχνάζεις στα μπαρ;». Η Κατερίνα χαμογέλασε. «Δεν 
είναι πολύς καιρός, από τότε που διαπίστωσα πως συχνάζουν εδώ κάποια μοναχικά άτομα που 
μου ταιριάζουν». «Εννοείς θηλυκά; Ξέρεις οι φήμες οργιάζουν στην παρέα μας, πως είσαι 
διεστραμμένη, τζιβιτζιλού σε είπε η Παναγιώτα…». «Υπερβολές, η αλήθεια είναι πως ψάχνομε 
τελευταία…Έχω  πληρώσει  αρκετά  με  τους άντρες και προτιμώ τη συντροφιά των γυναικών 
και ιδιαίτερα τη δική σου, εδώ που τα λέμε μαζί σου θα το δοκίμαζα…». «Κατερίνα, άσε τις 
χαζομάρες. Με τίποτα δεν μπορώ να σε δω έτσι, γι’ αυτό κόφτο. Εμένα μ’ αρέσουν οι άντρες και 
τα καταφέρνω μαζί τους, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Είχα βέβαια ένα πρόβλημα-εδώ κι ένα χρόνο 
έχω να πηδηχτώ γιατί δε γουστάριζα τον άντρα μου-αλλά αυτές τις μέρες παίρνω διαζύγιο…». 
«Έ, λοιπόν σου φτάνει να πηδιέσαι μόνο, δε θα ήθελες να έχει τις ίδιες ευαισθησίες με σένα το 
άτομο που θα ζεις μαζί του;». «Όχι απαραίτητα, μην ξεχνάμε και το «τα ετερώνυμα έλκονται». 
Αλλά για πες μου, σοβαρά αναζητάς ερωτική ικανοποίηση στις γυναίκες; Βρίσκεις πως το 
γυναικείο κορμί, αισθητικά, είναι ομορφότερο από το ανδρικό; Κάνεις λάθος, ένα όμορφα 
γυμνασμένο αντρικό κορμί με τρελαίνει…». «Ναι αλλά δε θα έπρεπε να είναι και 
πνευματικά…γυμνασμένο, έτσι θα υπήρχε διπλή συγκίνηση». «Σ’ αυτό έχεις δίκιο, ο άντρας μου 
όταν τον παντρεύτηκα είχε ωραίο κορμί αλλά από μυαλό δεν έλεγε. Τέλος πάντων, ζητάς τέλεια 
πράγματα και ψάχνοντας τα, θα χάσεις τη ζωή. Α, ρε καργιόλα είσαι τόσο όμορφη, να ήμουν 
άντρας να σε βάλω κάτω και να σε ξεσκίσω…αλλά με τους μαλάκες που πας, τι περιμένεις». 
«Μακάρι να συναντούσα έναν άντρα με το δικό σου ταμπεραμέντο Ναταλία μου, θα γινόμουν 
σκλάβα του», είπε η Κατερίνα χαμογελώντας κι έσφιξε τρυφερά, σχεδόν ηδονικά, το χέρι της 
δικηγορίνας για να εισπράξει ένα επιτιμητικό βλέμμα. 
  Έτσι προχωρούσε η συζήτηση κι έφτασε τελικά σε αδιέξοδο, σχετικά με το αν η ερωτική 
σχέση μεταξύ γυναικών ήταν κατακριτέα για κοινωνικούς λόγους ή ήταν πράγματι αφύσικη, μ’ 
ο, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. «Και τελικά δεν υπάρχει άντρας που να σε συγκινεί ρε φιλενάδα, 
κανένας, ούτε στο χώρο της δουλειάς σου;», ρώτησε η Ναταλία. «Όχι, ίσως να φταίω κι εγώ, 
ίσως δίνω την εντύπωση της υπεροπτικής-γιατί το άκουσα κι αυτό-και δε με πλησιάζουν εύκολα. 
Στην αρχή κάποιοι ομορφονιοί, νόμισαν πως θα ήμουν του χεριού τους μόνο γιατί ήταν ψηλοί 
και ωραίοι αλλά όταν τους έκανα πέρα, μου κόλλησαν αυτή τη ρετσινιά…Υπάρχει κάποιος, που 
μάλλον τον έχασα, πρόλαβε άλλη. Ύστερα είναι και μεγάλος στην ηλικία…». «Μη μου πεις πως 
εννοείς τον Ορφέα;». «Ακριβώς αυτόν εννοώ». «Μα τι έχετε πάθει μ’ αυτόν; Η πλάκα είναι πως 
καμιά δεν τον έχει «πάρει», να ξέρουμε, έστω τι αξίζει σαν αρσενικό εκτός αν σήμερα, στο σπίτι 
της Αλεξάνδρας, έγινε κάτι με την Άννα. Τι ώρα είναι;», χωρίς να περιμένει απάντηση κοίταξε 
το ρολόι στον καρπό της και είπε: «Θα μπορούσαμε να τηλεφωνήσουμε στην Αλεξάνδρα να 
μάθουμε αλλά, μάλλον αυτή την ώρα θα έχει ξαπλώσει. Πάντως κι εγώ τον γουστάρω…». «Εσύ 
είσαι και η πιο επικίνδυνη…εσύ μπορείς να τον έχεις όποτε θέλεις». «Αυτό το ξανάκουσα και 
δεν καταλαβαίνω γιατί με θεωρείτε θηλυκό Δον Ζουάν. Οι κατακτήσεις μου είναι μόνο στο 
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φλερτ, από τότε που παντρεύτηκα δεν έχω πηδήξει άλλον εκτός από τον δικό μου…», είπε η 
δικηγορίνα. «Ε, η επιτυχία στο φλερτ είναι ο δρόμος για παραπέρα…». Η Ναταλία, της 
επισήμανε πως κι εκείνη, στο φλερτ, θα μπορούσε να έχει πολλές επιτυχίες. Αν έριχνε μια ματιά 
ένα γύρω, στη σάλα, θα διαπίστωνε αν και είναι μισοσκόταδο, πως τα μάτια των αντρών είναι 
στραμμένα πάνω της. «Αλλά αν εσύ  ψάχνεις για θηλυκό, που να τα δεις. Πάντως,  ψηλή, εμένα 
ξέγραψε με από τον κατάλογο σου». «Ε, όχι και κατάλογο…μια επιθυμία εξέφρασα η 
καημένη»… 
 
… Στο υπνοδωμάτιο του Ορφέα, είχε σκοτεινιάσει. Από τη γυαλόθυρα του εξώστη του, 
έμπαινε το φως από τα φώτα του δρόμου. Το κρεβάτι του, είχε γεμίσει, εδώ κι αρκετές ώρες, με 
το πανέμορφο κορμί της Άννας που τώρα κοιμόταν χορτάτη έρωτα. Εκείνος σηκώθηκε αργά με 
προσοχή και κατέβηκε, στάθηκε για λίγο όρθιος μπροστά στην κλίνη και γλυκοκοίταξε το 
υπέροχο αυτό πλάσμα που του χάρισε την ευτυχία. Το πρόσωπο της ήταν γαληνεμένο κι ένα 
ελαφρό μειδίαμα ήταν χαραγμένο στο όμορφο στόμα της. Σκεπασμένη μ’ ένα λεπτό σεντόνι που 
κάτω του διαγράφονταν οι γραμμές του κορμιού, είχε τους βραχίονες έξω. Επίσης το ένα πόδι, 
ολόκληρο-κνήμη και μηρός-μέχρι εκεί που άρχιζε το κατάμαυρο σγουρό τρίχωμα του εφηβαίου 
της, ήταν ακάλυπτο. Νωπές μνήμες γέμισαν τη σκέψη του με εικόνες από την ερωτική τους 
πανδαισία. Έσκυψε και φίλησε απαλά το μηρό, ακριβώς στο σημείο εκείνο. Τριχούλες του 
χάιδεψαν την άκρη της μύτης και τα ρουθούνια γέμισαν με τη μυρουδιά του αιδοίου.  
 Μπήκε στο λουτρό, έκανε ένα γρήγορο ντους, φόρεσε το μπουρνούζι και πέρασε στο 
σαλόνι. Κοίταξε το ρολόι που είχε αφήσει στο τραπεζάκι, έδειχνε εφτά. «Τα κορίτσια θα είναι 
στο μαγαζί τώρα», σκέφτηκε. Αποφάσισε να τηλεφωνήσει για να τις πει αυτό που ήδη είχαν 
καταλάβει, έτσι θα ένιωθε καλύτερα. Η αλήθεια ήταν πως εξακολουθούσε να τις αντιμετωπίζει 
σαν δυνάμει ερωμένες του, αφού έξη μήνες τώρα κι αυτός κι αυτές ένιωθαν έτσι. Αυτό, του το 
είχε επιβεβαιώσει και η Άννα πριν λίγο. «Στο βάθος, σε θέλαμε όλες. Κάθε φορά που μας 
κοίταζες με τρυφερότητα, που μας συμβούλευες, προ παντός για τις ερωτικές μας σχέσεις, 
θέλαμε να χωθούμε στην αγκαλιά σου, όπως τελικά το έκανα εγώ, έστω και μεθυσμένη ίσως 
γιατί ξεμέθυστη δε θα το τολμούσα…».    
 Πήρε τη συσκευή του τηλεφώνου αγκαλιά, κάθισε στον καναπέ και σχημάτισε τον αριθμό 
του μαγαζιού της Αλεξάνδρας. Τι θα της έλεγε; Η Αλεξάνδρα ήταν εκείνη που του ταίριαζε 
περισσότερο σα σύντροφος, αρκετές φορές είχε σκεφτεί έναν πιθανό γάμο μαζί της. Ήταν 
βέβαια πολύ νεότερη του  και ίσως ένας τέτοιος γάμος να ήταν αταίριαστος αλλά και τι ήταν 
ταιριαστό στη σχέση του μ’ αυτές τις κοπέλες; Στο ακουστικό άκουσε τη φωνή της Χρύσας που 
όταν τον άκουσε είπε: «Μη μου πεις πως έγινε αυτό που υποψιαστήκαμε;». «Ναι κορίτσι μου, 
αυτό έγινε, η Άννα τώρα κοιμάται. Η Αλεξάνδρα τι λέει; Είναι απασχολημένη ή μπορώ να της 
μιλήσω;». «Μπορείς, μπορείς εδώ πλάι μου είναι, σήμερα δεν έχουμε πολύ δουλειά, έλα πάρτη».  
 Άκουσε τον ήχο της μεταβίβασης του ακουστικού και τη ζεστή φωνή της Αλεξάνδρας. 
«Τελικά το κατάφερες το κορίτσι γερο-μπισμπίκι… συγγνώμη Ορφέα μου, δεν το εννοώ, 
θυμήθηκα μια φράση από ένα ελληνικό έργο που είδα στην τηλεόραση, σ’ αγαπώ. Η ψηλή θα 
είναι σίγουρα ευτυχισμένη…». «Υποθέτω…». «Θα σας δούμε το βράδι στο σπίτι;». «Και βέβαια 
Αλεξάνδρα μου, φρονώ πως δεν άλλαξε τίποτα…». «Πολλά άλλαξαν Ορφέα μου αλλά δεν 
πειράζει»…  
 
… Η Ναταλία, έφτασε στο σπίτι της μια  μονοκατοικία στ’ ανατολικά της πόλης. Ο άντρας 
της είχε μετακομίσει εδώ κι έξη μήνες για να τηρηθεί η «εν διαστάσει κατάσταση», το σπίτι 
ήταν δικό της, πατρογονικό. Η ώρα ήταν εφτά, συνόδεψε την Κατερίνα μέχρι το θέατρο, 
ανησυχούσε για την ψυχολογική κατάσταση της φίλης της, απ’ ο, τι κατάλαβε η δουλειά της στο 
θέατρο, την κρατούσε ακόμα σε μια ισορροπία, έτσι και την έχανε, θα υπήρχαν προβλήματα. 
Πέταξε την τσάντα και το πανωφόρι πάνω στον καναπέ του σαλονιού και μπήκε στο λουτρό. 
Κατουριόταν σχεδόν από τη στιγμή που μπήκε στο μπαρ. Κατέβασε το παντελόνι ένα έξοχο 
κασμίρι μαύρου χρώματος, ακολούθησε το μαύρο μεταξωτό κυλοτάκι και κάθισε στη λεκάνη. 
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα απολάμβανε, ηδονικά, το άδειασμα της κύστης. Βγαίνοντας, 
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σταμάτησε για λίγο μπροστά στον καθρέφτη του λουτρού, έκανε έναν έλεγχο στο μακιγιάζ της 
τα βρήκε όλα καλά και πέρασε πάλι στο σαλόνι. Δεν πεινούσε, ένα τόστ στο μπαρ είχε 
καταπραϋνει την πείνα της και σκεφτόταν πως γι’ απόψε το θέμα τροφή ήταν λυμένο, μια άλλη 
όμως σκέψη την ώθησε να κατεβάσει την παλάμη στο υπογάστριο και να χουφτώσει εκείνο το 
γοητευτικό τρίγωνο που σχηματιζόταν μεταξύ των σκελών. «Τι διάολο θα γίνει; Χρειάζομαι 
γαμήσι και δεν έχω βρει ακόμα τον αντικαταστάτη, του μαλάκα μου. Στο μπαρ, το σκέφτηκα κι 
έψαξα κάπως για κάποιον της προκοπής αλλά δεν είδα τίποτα», σκέφτηκε. Πήρε στα χέρια το 
τηλεχειριστήριο και άνοιξε την τηλεόραση. Παρακολούθησε για λίγο ειδήσεις έκανε ένα 
γρήγορο «ζάπιγκ» και ξαφνικά θυμήθηκε τον Ορφέα και την Άννα, έκλεισε τη συσκευή κι 
άρπαξε το τηλέφωνο. Άκουσε το κουδούνισμα  αρκετές φορές στο μαγαζί αλλά δεν σήκωναν το 
ακουστικό. Μόλις ετοιμάστηκε να κλείσει για να  τηλεφωνήσει στο σπίτι της Αλεξάνδρας 
άκουσε τη φωνή της. «Τι έγινε ρε συ, με τους φλογερούς εραστές μας;», τη ρώτησε. Η 
Αλεξάνδρα, της είπε στα γρήγορα τι είχε συμβεί. «Μόλις μας πρόλαβες, φεύγουμε για το σπίτι, 
οι εραστές θα είναι στο διαμέρισμα μας, ο Ορφέας μας το υποσχέθηκε». «Ώστε η ψηλή 
«σπιτώνεται»…». «Ε, όχι και σπιτώνεται, απλώς θα ζει, όσο κρατήσει αυτό, σε δυο σπίτια, πλάι-
πλάι είμαστε είναι σα να είναι στο ίδιο σπίτι, έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα κι ο Ορφέας ζούσε σε 
δυο σπίτια…εσύ πως είσαι; έχω και τη δική σου έγνοια, με την ερωτική δίαιτα που κάνεις 
κινδυνεύει η υγεία σου». «Ναι ρε γαμώτο κι αντί να μου τύχει αρσενικό, μου την έπεσε η δικιά 
μας η ψηλή, η άλλη ψηλή…». «Τι, η Κατερίνα;». «Έχει τα χάλια της, φυσικά της το απόκλεισα, 
κάναμε και μια μακριά συζήτηση για το γιατί και πως. Τον μόνο άντρα που βρήκε κατάλληλο γι’ 
αυτήν είναι, ο Ορφέας, μα τι διάλο μας έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, μας έχει μαγέψει, εσύ τον 
γνωρίζεις καλά και ίσως μπορείς να το εξηγήσεις».  Η Αλεξάνδρα  δήλωσε  αδυναμία  γι’ αυτό 
και  κάλεσε τη δικηγορίνα  στο σπίτι της,  να 
περάσουν τη βραδιά όλες μαζί με τον Ορφέα σε μια, καινούργια σχέση μετά τις τελευταίες 
εξελίξεις…  
  
… Η Ναταλία, πήγε το βράδι στης Αλεξάνδρας. Η Χρύσα έλειπε είχε συνάντηση με τον δικό 
της,  ο Ορφέας και η Άννα ήσαν εκεί, η δικηγορίνα τους φίλησε και τους δυο ευχόμενη, ίσως 
λίγο ειρωνικά «βίον ανθόσπαρτον», αν και στο βάθος ζήλεψε, θα επιθυμούσε γρήγορα η ψηλή 
να ερωτευτεί κάποιον και ν’ αφήσει το έδαφος ελεύθερο γιατί, τελικά, πραγματικά και 
παραδόξως η Ναταλία ήταν τσιμπημένη με τον Ορφέα. Αυτή που γενικά, δε συμπαθούσε τους 
ηλικιωμένους γιατί επαγγελματικά το περιβάλλον της σε πελάτες και σε λειτουργούς της 
δικαιοσύνης, ήταν γεμάτο από αυτούς και είχε σιχαθεί τις φιλοφρονήσεις τους και τ’ αχόρταγα 
βλέμματα τους στις καμπύλες της ένιωθε μια περίεργη έλξη γι’ αυτόν τον άντρα. Έμεινε ως 
αργά συζητώντας με τις φίλες της και τον Ορφέα, για τις σχέσεις των δυο φύλων για το πόσο 
γρήγορα άλλαζαν οι αντιλήψεις και θυμήθηκε πόσο ερωτευμένη ήταν με τον άντρα της και τώρα 
χώριζε. Η Χρύσα, μπήκε στο σπίτι τη στιγμή που η δικηγορίνα ετοιμαζόταν να φύγει. 
Αγκάλιασε με αγάπη και την Άννα και τον Ορφέα κι ακολούθησαν ευχές. Αμέσως μετά όμως 
δήλωσε πως εκείνη πέρασε απαίσια, στο τέλος τσακώθηκε με τον δικό της και ήταν αμφίβολο αν 
θα τον ξανασυναντήσει. Η Ναταλία φεύγοντας, χαμογελώντας, είπε στη Χρύσα, «Μη χολοσκάς 
κορίτσι μου, θα κάνουμε παρέα όλες…οι ζωντοχήρες, σε λίγο θα έχουμε και την Αλεξάνδρα…».  
 Φτάνοντας στο σπίτι, τηλεφώνησε, στο θέατρο, στην Κατερίνα. Την πρόλαβε στην έξοδο, 
η παράσταση είχε τελειώσει και πήγαινε για το σπίτι. «Μήπως θέλεις να περάσεις από δω, δε 
γουστάρω να κοιμηθώ κι έχω να σου πω και νέα, πήγα από της Αλεξάνδρας». «Αλήθεια; είδες 
τον Ορφέα-δεν ανάφερε την Άννα-πως ήταν, πως τον είδες;». «Μια χαρά, έχει ξανανιώσει ο 
κωλόγερος…». «Έλα μωρέ μην τον λες έτσι…». «Ψηλή άδικα βαυκαλίζεσαι, τον έχει φάει η 
άλλη ψηλή…έλα, έλα από δω», είπε και λίγο αργότερα η Κατερίνα έφτανε στ’ ανατολικά 
προάστια και τις πήρε το πρωί συζητώντας.   
 Όταν η Κατερίνα έμαθε πως ο Ορφέας θα συζούσε, σχεδόν, με την Άννα απελπίστηκε 
γιατί τώρα δε θα τον είχε ούτε απλή συντροφιά. Είχε περάσει υπέροχα εκείνο το βράδι, μετά την 
παράσταση μαζί του, καθώς και μερικές άλλες φορές, ήξερε τόσα πράγματα για το θέατρο που 
θα της ήταν χρήσιμος. Είναι βέβαιο πως αν του ζητούσε να πηγαίνουν πότε-πότε για καφέ αυτό 
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δε θα άρεσε στην Άννα κι απ’ ότι είχε πει η Αλεξάνδρα, ο Ορφέας αφοσιωνόταν σε μια γυναίκα 
και δε θα το έκανε έστω κι αν του άρεσε η συντροφιά της Κατερίνας…   
 
… Η Άννα, ήταν ευτυχισμένη με τη νέα της σχέση και κατέβαινε με ενθουσιασμό στη 
δουλειά, είχε πάρει όμως μερικά κιλά και στις επιδείξεις μόδας δεν τα πήγαινε και τόσο καλά. 
Ρώτησε τον Ορφέα αν την ήθελε όπως ήταν κι αν ναι θα άρχιζε δίαιτα. Εκείνος της είπε πως 
ίσως του αρέσει έτσι περισσότερο, την εύρισκε ακόμα πιο όμορφη, φτάνει να μην πάχαινε κι 
άλλο. Η Αλεξάνδρα είχε χωρίσει με το σύντροφο της αλλά το έκρυβε ακόμα από τις φίλες της 
ώσπου μια μέρα εξαιτίας της περιέργεια της Χρύσας που αντιλήφθηκε την απουσία 
τηλεφωνημάτων από τον συγκεκριμένο άντρα προς την Αλεξάνδρα αναγκάστηκε να το 
αποκαλύψει και μάλιστα μπροστά σε όλες τις φίλες που ήσαν πάλι συγκεντρωμένες στο μαγαζί, 
χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση για το γιατί. Στις επίμονες ερωτήσεις απάντησε «Ελάτε ρε 
κορίτσια, δεν ήταν κάτι σημαντικό, μια σχέση διεκπεραίωσης φυσικών αναγκών…». «Ώπα, 
άρχισες να μιλάς σαν τη Ναταλία», είπε η Παναγιώτα προκαλώντας γελάκια. Η δικηγορίνα που 
είχε πάρει επιτέλους το διαζύγιο και προκαλούσε ερωτική  παραφορά  στους  δικαστικούς 
κύκλους και όχι μόνο, δήλωσε πως ακόμα ήταν…ζωντοχήρα. Δεν είχε ακόμα κάποιο δεσμό και 
συμπαραστεκόταν στην Αλεξάνδρα, τη Χρύσα και την Κατερίνα. Απευθυνόμενη προς την Άννα 
είπε: «Εξαιτίας σου ψηλή, στερούμαστε όλες τον Ορφέα. Τώρα θα τον είχαμε παρηγοριά μας αν 
δεν τον μονοπωλούσες εσύ». «Πάλι ο Ορφέας; Αλήθεια πως τα πας μαζί του Άννα μου, δε θα 
μας πεις κάτι;», ρώτησε η Τζένη. 
 Η Άννα, σηκώθηκε και χαμογελώντας είπε: «Συγγνώμη αλλά μπήκε πελάτισσα…» κι 
έφυγε προς 
το σαλόνι του μαγαζιού. «Δεν πρόκειται να σου πει, ούτε σε μας μιλάει, μόνο σε κάθε ευκαιρία 
λέει πως είναι ευτυχισμένη…τι να πεις και μάλλον θα κάνετε καιρό να δείτε τον Ορφέα γιατί 
από δω δεν περνάει πια», είπε η Αλεξάνδρα. Η συζήτηση οξύνθηκε για λίγο γύρω από την 
περίπτωση Άννας-Ορφέα αλλά μετά απλώθηκε σε άλλα ζητήματα που απασχολούσαν τις 
κοπέλες. Η Τζένη και η Παναγιώτα που εξακολουθούσαν να έχουν μόνιμο και σταθερό δεσμό 
μιλούσαν «από καθέδρας» συμβουλεύοντας τις άλλες πως θα μπορούσαν να κρατήσουν τους 
άντρες, εισπράττοντας συχνά τις ειρωνείες της Ναταλίας. Πάντως από τις εφτά, της συντροφιάς, 
οι τέσσερις ήσαν «άνευ συντρόφου» κι ας ήσαν όμορφες και λαχταριστές.  
 Η Αλεξάνδρα, τελικά ενοχλήθηκε πραγματικά από τη σχέση του Ορφέα γιατί κι αυτή, 
ανομολόγητα, είχε σκεφτεί την περίπτωση μια μέρα να τον παντρευτεί. Πίστευε, πως ήταν ο 
άντρας που της ταίριαζε. Ήταν βέβαια μεγάλος αλλά είχε δει πολλά τέτοια ζευγάρια 
ευτυχισμένα. Η Χρύσα, ακόμα έψαχνε για τον άντρα που θα της έκανε παιδιά κι ώσπου να τον 
βρει, εξακολουθούσε να σπαρταράει σκορπώντας τρυφερότητα στα μωρά που συναντούσε στην 
αγκαλιά των μανάδων τους, στο δρόμο, στα πάρκα, στη γειτονιά Η Κατερίνα βρισκόταν σε 
κρίσιμη κατάσταση, το θέατρο της, είχε διακόψει τις παραστάσεις και στο νέο σχήμα δεν την 
είχαν συμπεριλάβει. Η Ναταλία ήταν από κοντά της, έτσι όμως έχανε ευκαιρίες να «πηδηχτεί», 
όπως έλεγε. Σιγά-σιγά παρασυρόταν σε μια όλο και πιο στενή σχέση με την Κατερίνα. Η 
ηθοποιός, μια και δεν είχε δουλειά ήταν κάθε μέρα στο γραφείο της δικηγορίνας, σπάνια όμως 
την πετύχαινε γιατί η Ναταλία είχε αρκετές υποθέσεις που την απασχολούσαν σ’ όλη τη 
διάρκεια της λειτουργίας του γραφείου. Η Κατερίνα, είχε γίνει καλή φίλη με τη γραμματέα, της 
δικηγορίνας κι εκείνη, όταν είχε κάποια εξωτερική δουλειά του γραφείου, την άφηνε στη θέση 
της. Έτσι περιμένοντας με τις ώρες τη Ναταλία το έριξε στο διάβασμα νομικών βιβλίων 
βρίσκοντας ενδιαφέροντα πράγματα εκεί, όσα τουλάχιστον καταλάβαινε. Ονειρευόταν ένα 
θεατρικό ρόλο σε δικαστικής υπόθεσης έργο. Βυθισμένη στην δερμάτινη πολυθρόνα της φίλης 
της έβλεπε τον εαυτό της ν’ αγορεύει υπερασπιζόμενη κάποιο αθώο πελάτη θύμα των 
συμπτώσεων… 
 
… Ο Ορφέας, επειδή αυτό που του είχε συμβεί, θεώρησε πως ήταν ο, τι πιο όμορφο του είχε 
τύχει, ήταν ευτυχισμένος. Εκείνη τη μέρα, μπροστά στη θύρα του ασανσέρ προσπάθησε απλώς 
να κάνει εντύπωση στα τρία εκείνα κορίτσια και τώρα το ομορφότερο από τα τρία, ήταν δικό 
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του. Δεχόταν μ’ ευγνωμοσύνη την φροντίδα και την τρυφερότητα της Άννας κι εκείνη 
ξεκουραζόταν στην αγκαλιά του, τα βράδια, στον καναπέ. Όπως το είχε προβλέψει η Αλεξάνδρα 
η ψηλή έμενε και στα δυο σπίτια, για την ακρίβεια μόνο κοιμόταν στο διαμέρισμα του 
αγαπημένου της. Η Χρύσα και η Αλεξάνδρα δεν ένιωθαν και τόσο άνετα πια με την παρουσία 
του Ορφέα και βλέποντας τον στην αγκαλιά της ψηλής και τις τρυφερότητες τους, 
εκνευρίζονταν. Όσο δεν ήταν καμιάς, όλες τον θεωρούσαν δικό τους, είχαν τη δυνατότητα να 
ερωτοτροπούν, έτσι αθώα, μαζί του κι αυτό τις βόλευε... 
 Είχε περάσει εξάμηνο στη σχέση της Άννα και του Ορφέα όταν αυτός αντιλήφθηκε τη 
σιωπηρή δυσαρέσκεια των κοριτσιών και ζήτησε από την Άννα να μετακομίσει στο διαμέρισμα 
του κι εκείνη δέχτηκε. Η Χρύσα αρραβωνιάστηκε και σκόπευε κι αυτή να μετακομίσει, μόλις 
παντρευόταν, σ’ ένα καινούργιο διαμέρισμα που είχε αποχτήσει ο αρραβωνιαστικός και μάλιστα 
θα σταματούσε να δουλεύει για ν’ αφοσιωθεί, όπως έλεγε, στην ανατροφή των παιδιών της. Η 
Αλεξάνδρα, εξακολουθούσε να μην έχει φίλο, δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο κι 
έβλεπε πια την Άννα μόνο στο μαγαζί. Δεν έλεγαν και πολλά μεταξύ τους, ούτε και οι φίλες 
μαζεύονταν στο μαγαζί, όπως άλλοτε. Η Ναταλία ξανάμπλεξε με κάποιο συνάδερφο της αλλά 
δεν σκεφτόταν να παντρευτεί. «Μου φτάνει να με πηδάει κι είναι πολύ καλός σ’ αυτό, ακόμα 
και πάνω στο γραφείο το κάνουμε ανάμεσα σε κώδικες και συμβόλαια, έτσι στα γρήγορα τις 
ώρες της δουλειάς, η γραμματέας μου  τραβάει τα μαλλιά της», έλεγε γελώντας στην 
Αλεξάνδρα, όταν σπάνια περνούσε από το μαγαζί.  
 Η  Κατερίνα,  έπαιξε σε ένα θίασο για κάποια  περίοδο και τώρα  ήταν πάλι άνεργη.  
Ψυχολογικά 
είχε τις. «μαύρες της» και τα οικονομικά της ήσαν κι αυτά  στο μαύρο χάλι τους, γι’ αυτό η 
Αλεξάνδρα της ζήτησε να έρθει να δουλέψει κοντά της. Ήταν ψηλή και όμορφη ότι χρειαζόταν 
για το μαγαζί. Και πραγματικά με τις δυο ψηλές φίλες της, η Αλεξάνδρα αύξησε την πελατεία 
κατά πολύ.  
 Για ένα διάστημα, η Κατερίνα είχε ηρεμήσει, της άρεσε η επαφή με τις πελάτισσες 
άλλωστε καμιά δε δυστροπούσε σε κάτι που πρότεινε η ηθοποιός και μόνο που έβλεπαν το 
φόρεμα πάνω της ήταν αρκετό να το αγοράσουν. Έκρυβε το ότι είναι ηθοποιός, όταν μια νεαρή 
πελάτισσα, που την είχε δει στο θέατρο την αναγνώρισε, εκείνη αρνήθηκε, «πιθανόν να της 
μοιάζω», είπε. Οι ομοφυλοφιλικές της τάσεις δεν καρποφόρησαν, η Ναταλία που θα μπορούσε 
να την παρασύρει αρνήθηκε και τώρα που είχε το νέο εραστή της, δεν την έβλεπε συχνά.  
 Μια άλλη αλλαγή ήταν όταν, μετά το γάμο της Χρύσας, στο διαμέρισμα της Αλεξάνδρας 
μετακόμισε η Κατερίνα. Κι όπως έδειχναν τα πράγματα αυτό που δεν πέτυχε με τη Ναταλία, η 
Κατερίνα το πέτυχε με την Αλεξάνδρα. Οι δυο φίλες συμπεριφέρονταν με μεγάλη τρυφερότητα 
η μια στην άλλη, έμεναν στο ίδιο σπίτι, ήσαν πάντα μαζί κι εκτός δουλειάς και στη ζωή τους δεν 
υπήρχε κάποιος άντρας. Το κουτσομπολιό μεταξύ των φιλενάδων, που πολύ σπάνια 
συναντιόνταν πια και ποτέ όπως άλλοτε όλες μαζί στο μαγαζί της Αλεξάνδρας, σχολίαζε μέχρι 
και ερωτική σχέση των δυο...  
  
… Η Άννα και ο Ορφέας μετακόμισαν σ’ ένα πιο μεγάλο διαμέρισμα, κάπου κοντά στο σπίτι 
της Ναταλίας και πότε-πότε έκαναν και συντροφιά. Η ψηλή, εξακολουθούσε να δουλεύει στο 
μαγαζί της Αλεξάνδρας αλλά έπαψε να δουλεύει σα μοντέλο, είχε πάρει μερικά κιλά, όχι τόσα 
όμως που να μειώσουν την ομορφιά της. Εξακολουθούσε να είναι ερωτευμένη με τον Ορφέα 
που δεν ήταν απλώς ερωτευμένος μαζί της αλλά ξετρελαμένος. Τις ώρες που εκείνη ήταν στο 
μαγαζί, της τηλεφωνούσε τουλάχιστον τρεις φορές, έτσι για να τη ρωτήσει αν είναι καλά, 
πράγμα που δεν ενοχλούσε την Άννα απεναντίας ένιωθε ευτυχισμένη που εκείνος τη σκεφτόταν. 
«Ορφέα μου», του έλεγε χωμένη στην αγκαλιά του στον καναπέ τα βράδια, «δε σκέπτεσαι 
τίποτα άλλο παρά μόνο εμένα, όσο λείπω από κοντά σου;». «Όχι, καρδούλα μου δε σκέφτομαι 
τίποτ’ άλλο, η σκέψη μου είναι γεμάτη από σένα…». Εκείνη τον γέμιζε φιλιά. Αυτός ο άντρας 
ήταν γι’ αυτήν πατέρας, συμβίος κι εραστής σε μια πληρότητα που δεν είχε ποτέ άλλοτε. Δεν 
είχε την εμπειρία ενός γάμου κι από τους εραστές της είχε πάντα απογοήτευση…Η Τζένη και η 
Παναγιώτα είχαν παντρευτεί κι αυτές και η παλιά συντροφιά των εφτά «θηλυκών σαμουράι»-



δεν υπήρχε καμιά αντιστοιχία βέβαια με τους εξαθλιωμένους ιππότες της φεουδαρχικής 
Ιαπωνίας και των πανέμορφων γυναικών της συντροφιάς-όπως την είχε βαφτίσει η Ναταλία, είχε 
διαλυθεί…  
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Ο  ΠΡΑΤΙΚ 
 
 
   Κατηφόριζε την οδό Ειρήνης με ανασηκωμένο το γιακά μιας τριμμένης ναυτικής βραχείας,  
φορούσε στο κεφάλι ένα βάσκικο μπερέ άθλιο και ταλαιπωρημένο, είχε το δεξί χέρι στην τσέπη 
και με το αριστερό κρατούσε ένα ξύλινο βαλιτσάκι πασαλειμμένο χρώματα που πάνω του, 
έγραφε με ιδιόμορφο στυλ γραμμάτων, κάτι σαν κινέζικα ιδεογράμματα, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ 
και από κάτω με μεγαλύτερα αλλά στο ίδιο στυλ, ΠΡΑΤΙΚ. Ήταν το μεταφερόμενο εργαστήρι 
του-το ατελιέ του, όπως το αποκαλούσε ο ίδιος-που μ’ αυτό κέρδιζε τη ζήση του.  
 Κανένας δε γνώριζε το πραγματικό του όνομα, το Πρατίκ του το είχαν κολλήσει 
παρατσούκλι γιατί όταν τον ρωτούσαν γιατί κάνει αυτό ή εκείνο εκείνος δικαιολογιόταν πως 
ήταν έτσι πιο πρακτικό, απαντώντας με μια γαλλική φράση: «σε πρατίκ». Ο ίδιος, τελικά, το είχε 
καθιερώσει σαν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Ο άντρας αυτός, μέτριος στο ανάστημα οστεώδης, 
είχε περάσει τα εξήντα κι όλα πάνω του ήσαν ταλαιπωρία, ένδεια και βρομιά. Κανένας δεν 
ήξερε, επίσης, που μένει, τον είχαν δει να κοιμάται τις καλοκαιρινές μέρες σε παγκάκι και το 
χειμώνα να βγαίνει από κάποιο λαγούμι που σχηματιζόταν ανάμεσα στα χαλάσματα του αρχαίου 
τείχους, που ένα τμήμα του έφτανε κοντά στη μεγάλη δυτική πλατεία της πόλης.   
 Ήταν αγαπητός στους αυτοκινητιστές, γύριζε από συνεργείο σε συνεργείο αυτοκινήτων 
που συγχρόνως ήσαν και σταθμοί αυτοκινήτων, γιατί η δουλειά του ήταν να γράφει αριθμούς 
στ’ αυτοκίνητα και διάφορες επιγραφές, πάντα με την  ιδιόμορφη εκείνη  γραφή που αποτελούσε 
και  στυλ αλλά ήταν και πιο πρακτική-«σε πρατίκ»-γιατί δε χρειαζόταν να κόβει γωνίες και να 
τραβάει ευθείες. Όλα ήσαν με καμπύλες και ελεύθερα τελειώματα. Τον πείραζαν αλλά και τον 
σέβονταν. Αν και δεν είχε ζωγραφίσει παρά κάποιο φρούτο σε κάποια επιγραφή μανάβικου ή 
κάποιο χιουμοριστικό σχεδιάκι στο παρμπρίζ κάποιου φορτηγού, συνοδευόμενου με σχετική 
επιγραφή «Καλό ταξίδι», «γεια σου Φρόσω» και τέτοια, τον θεωρούσαν σπουδαίο ζωγράφο. 
Αφηγούνταν διάφορες ιστορίες φανταστικές και μη, σχετικά με τη διαμονή του στο Παρίσι και 
πως μιλούσε «φαρσί» τα γαλλικά. Το βέβαιο είναι πως ήταν άκακος με διαταραγμένη 
προσωπικότητα. Το όνομα Πρατίκ το έγραφε σε πολλά σημεία και στο βαλιτσάκι-κάτι σαν 
εμπριμέ ύφασμα με επαναλαμβανόμενο θέμα-ακόμα και πάνω στο λερό παντελόνι, που είχε 
γίνει αδιάβροχο από τη λέρα και τα χρώματα. Αν κάτι είχε φέρει από το Παρίσι ήταν, ίσως ο 
τρόπος διαβίωσης των «κλοσσιάρ», των άστεγων αυτής της πόλης.  
 Είχε εμφανιστεί στην πόλη, λίγο μετά την απελευθέρωση της αλλά και τη δική του 
απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Έλεγαν πως πριν το πόλεμο, ζούσε στο Παρίσι και πως είχε 
πάρει μέρος στη γαλλική αντίσταση αλλά τον είχαν συλλάβει κι έκανε σε στρατόπεδο 
συγκέντρωσης. Τον είχαν βασανίσει άγρια και ίσως η αιτία, του κάπως διαταραγμένου μυαλού 
του ήταν αυτό. Μιλούσε τα ελληνικά χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα γαλλικές λέξεις. Ποτέ δεν 
έλεγε: «Ναι αλλά εγώ θέλω αυτό γιατί είναι πιο πρακτικό» αλλά: «Ναι μαι εγώ θέλω αυτό, σε 
πρατίκ». Μάλιστα μια μέρα αντιδρώντας σε κάποια πληροφορία που του φάνηκε απίστευτη, 
χρησιμοποίησε μια ολόκληρη γαλλική φράση: «Μαι νο, σε πα βραι, σε πα ποσίμπλ…». Ο 
συνομιλητής του, παίρνοντας εκείνο το «σε πα βραι» σαν αντίστοιχο του ελληνικού «σώπα βρε» 
που λέγεται για κάτι απίστευτο του είπε: «Σώπα βρε, σώπα βρε αλλά φίλε μου είναι αλήθεια»… 
 Ο Πρατίκ, το πρωί έπινε ένα σκέτο καφέ και ξεκινούσε την περιοδεία του στους σταθμούς 
των αυτοκινήτων. Μέχρι τις τρεις δούλευε και δεν έβαζε αλκοόλ στο στόμα του αλλά μετά, 
παίρνοντας κι ένα ελαφρύ γεύμα άρχιζε την οινοποσία, έπινε πάντα άσπρο κρασί. Οι δυο οκάδες  
ρετσίνα ήταν το όριο που το καθόριζε η θολούρα του μυαλού του, από εκεί και πέρα δε θυμόταν 
καν για να πιει. Σύχναζε πάντα στο ίδιο ταβερνάκι, σ’ ένα στενό της οδού Ειρήνης, καθισμένος 
σ’ ένα τραπεζάκι στο βάθος και συχνά τον έβλεπαν να μιλάει στον αντικρινό του, τοίχο σιγά και 
χειρονομώντας άλλοτε ελληνικά κι άλλοτε γαλλικά, ακόμα και τουρκικά, πετώντας που και που 
κάποια γερμανική βρισιά. Δε δεχόταν ποτέ την πρόσκληση άλλων για ένα πιοτό. Έπινε πάντα 
μόνος κι όσο έπινε δεν τον πλησίαζε κανένας να τον ενοχλήσει. Σ’ αυτό είχε και την προστασία 
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του ταβερνιάρη, ενός μεγαλόσωμου άντρα, που έκανε πέρα όσους προσπαθούσαν να τον 
διακόψουν από το παραμιλητό του, ακόμα πετούσε έξω και τις πόρνες που προσπαθούσαν να 
του φάνε, με γαλιφιές και καλοπιάσματα, χρήματα. Σ’ αυτές ο επιγραφοποιός έδειχνε απόλυτη 
αδιαφορία καμιά δεν είπε ποτέ πως έκανε έρωτα μαζί του. Κατά τις δέκα τη νύχτα με το μυαλό 
θολωμένο από το οινόπνευμα καληνυχτούσε, αόριστα, σηκώνοντας το χέρι σε χαιρετισμό και 
τρεκλίζοντας έβγαινε στο δρόμο, το βαλιτσάκι με τα χρώματα το άφηνε στη φύλαξη του 
ταβερνιάρη. Εκεί, με κάποια πίσω-μπρος ταρακουνήματα και κάτω από τις κοροϊδευτικές ιαχές 
των περαστικών, ξεκινούσε για το στέκι του στα χαλάσματα του αρχαίου τείχους…Τυλιγμένος 
με μια βρόμικη φλοκάτη, του την είχε δωρίσει ένας οδηγός φορτηγού από τον Τίρναβο 
βλέποντας τον να κοιμάται πάνω σε άθλια κουρέλια, αποκοιμιόταν… 
 Κάθε πρωί περνούσε από την ταβέρνα για να πάρει το βαλιτσάκι και να πιει τον καφέ του. 
Ο ταβερνιάρης μια μέρα, καθώς έπαιρναν τον καφέ μαζί, τον ρώτησε: «Δε μου λες, όταν 
σουρώνεις και μιλάς με τις ώρες στον απέναντι τοίχο, τι του λες; Αλλά που να θυμάσαι». 
«Θυμάμαι, του λέω την ιστορία της ζωής μου…». «Και γιατί δεν τη λες σε κάποιον». «Γιατί δε 
θα με καταλάβει, ο τοίχος δε χρειάζεται να καταλάβει και δε με κουράζει…». Μέσα από την 
ομιχλώδη μνήμη του ξεπηδούσαν ανάμεσα στο όνειρο και τις αναμνήσεις, όλα όσα είχαν 
περάσει…Κάθε βράδι αναθυμόταν, μέσα στη θολούρα του μεθυσιού, πες καλύτερα ονειρευόταν, 
και κάτι από τη ζωή του. Είχε γεννηθεί στα χίλια οχτακόσια ογδόντα οχτώ. Όταν έβλεπε αυτόν 
τον αριθμό στην ταυτότητα του τον εύρισκε μαγικό: Μια κάθετη γραμμή που στο πλάι της 
στοιχημένοι έξη κύκλοι κολλημένοι ανά δύο έμοιαζαν με μυρμήγκια έτοιμα για μάχη. Πατρίδα 
του η Σμύρνη, η οικογένεια ευκατάστατη, ο πατέρας είχε μεγάλο παντοπωλείο εδώδιμων 
προϊόντων τα οποία έφταναν από όλη την οθωμανική επικράτεια και από την Ευρώπη αλλά που 
έφευγαν και γι’ αυτή. Είχε τελειώσει την Ευαγγελική Σχολή, όπου είχε πάρει και τα πρώτα 
μαθήματα ζωγραφικής. Ελληνικής καταγωγής, το οικογενειακό όνομα όμως ήταν Πασάογλου-
κάποιος προπάππος θα είχε αποχτήσει τον τίτλο του πασά λόγω της εμπορικής του 
δραστηριότητας θεωρούμενος σημαντικός εμπορικός παράγοντας της αυτοκρατορίας-μετά την 
ήττα του ελληνικού στρατού και το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου πόλεμου, στην ανταλλαγή 
πληθυσμών, πέρασε μόνος του στην Ελλάδα. Ολόκληρη η οικογένεια, οι γονείς του, αδέρφια δεν 
είχε, ακόμα και η γυναίκα του-παιδιά δεν είχε αποχτήσει-είχαν χαθεί στις σφαγές. Έφτασε στην 
Αθήνα, ψυχικό ράκος αλλά και χωρίς χρήματα.  Ευτυχώς κατάφερε ν’ αποδείξει με τη  μαρτυρία 
και κάποιων συμπατριωτών, την ταυτότητα του στην τράπεζα, με την οποία συνεργαζόταν ο 
πατέρας του και όπου υπήρχαν κάποιες καταθέσεις μ’ αυτή την ευκαιρία απόχτησε και δημόσια 
έγγραφα. Πολιτογραφήθηκε με το όνομα Βασίλειος, ήταν το βαφτιστικό του, Πασαλίδης, έτσι 
γινόταν, το ελληνικό κράτος έκοβε όλα τα ογλού βάζοντας στη θέση τους ένα ελληνοπρεπές 
«ίδης». Η τράπεζα τον προσέλαβε υπάλληλο της. Είχε προσόντα που, τότε, σπάνια μπορούσε να 
βρει κάποια δημόσια υπηρεσία ή ιδιωτική επιχείρηση σε υπάλληλο. Γνώριζε, εκτός από την 
ελληνική, άριστα την τουρκική αλλά και τα γαλλικά του ήσαν καλά. Δεν ξαναπαντρεύτηκε, δεν 
έκανε οικογένεια, φοβόταν ίσως πως κάτι μπορούσε να συμβεί και να τη χάσει πάλι. Ο τόπος 
όπου είχαν συμβεί όλα τα τραγικά στη ζωή του ήταν τόσο κοντά. Στα χίλια εννιακόσια τριάντα 
πέντε έπεσε στα χέρια του ένα βιβλίο με ποιήματα ενός από τους μεγάλους της γαλλικής 
ποίησης του Φρανσουά Βιγιόν, όπου διάβασε τους στίχους: «Πλάι στη βρύση πεθαίνω 
διψασμένος-γελώντας κλαίω δίχως ελπίδα πια-στον τόπο μου ενώ ζω, είμαι τέλεια ξένος…» και 
ξαφνικά παραιτήθηκε από την τράπεζα και έφυγε για το Παρίσι. Πίστευε πως εκεί θα ήταν πιο 
ασφαλής…   
   
…  Στην οδό Μποναπάρτ στάθηκε μπροστά στην Σχολή Καλών Τεχνών. Πριν λίγο είχε 
περάσει τη γέφυρα Καρρουσέλ πάνω από το Σηκουάνα βγαίνοντας από το Λούβρο. Τότε δεν 
έπινε κρασί, μεθούσε με Τέχνη. Ήταν σαράντα εφτά χρόνων όταν έφτασε στο Παρίσι, τα 
χρήματα που είχε καταφέρει να εξοικονομήσει και να τα καταθέσει, σε γαλλική τράπεζα, μέσω 
της τράπεζας που δούλευε, δεν ήσαν πολλά αλλά με σχετική οικονομία θα του έφταναν για ένα 
χρόνο. Γύριζε λοιπόν στα μουσεία, στις λεωφόρους και στα στενά δρομάκια. Παρακολουθούσε 
τη ζωή των ανθρώπων, αυτών που σκόπευε να ζήσει μαζί τους από δω και μπρος. Είχε νοικιάσει 
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μια σοφίτα αρκετά καθαρή και στερεή κοντά στην πλατεία Μοντολόν. Είχε περάσει κιόλας 
χρόνος και είχε αρχίσει ν’ αγαπά το Παρίσι, το γεμάτο γκρίζα σπίτια, ένα από αυτά ήταν το δικό 
του με τη στριφογυριστή σκάλα που τον οδηγούσε στη σοφίτα του, οι άνθρωποι εδώ, όπως 
έγραφε ένας συγγραφέας όταν πρωτοήρθε στην πόλη, γελάνε, ερωτεύονται, λένε ψέματα. Ίσως 
κι αλλού να συμβαίνουν τα ίδια αλλά εδώ σ’ αυτή την πόλη υπάρχει η ελευθερία του να κάνεις 
περίπου ο, τι θέλεις, το προνόμιο ενός λαού που έκανε τέσσερις επαναστάσεις. Εδώ μπορείς να 
γίνεις μεγάλος συγγραφέας, καλλιτέχνης, φιλόσοφος κανένας δε θα σε βοηθήσει και δε θα σε 
θαυμάσει, ούτε θα σε φθονήσει. Μπορείς να πεθάνεις κι από την πείνα-δικαίωμα σου-αλλά και 
να βρίζεις την εξουσία. Όλ’ αυτά δεν είναι συνταγματικά δικαιώματα που απορρέουν από τη 
Δημοκρατία αλλά θεωρούνται αυτονόητα, είναι ήθη κι έθιμα…Διαπίστωνε κάθε μέρα πως εδώ 
υπήρχε κάτι που δεν υπήρχε στην Αθήνα πολύ περισσότερο δε στη Σμύρνη. Ήταν η άνετη 
συμπεριφορά των ανθρώπων, μαμάδες που συζητώντας για τα πιο απίθανα θέματα, 
παρακολουθούσαν τα παιδιά τους να παίζουν στην πλατεία, ηλικιωμένες γυναίκες που έπλεκαν 
στα παγκάκια ήσυχα κι αδιάφορα ενώ πλάι τους φιλιόνταν τα ζευγαράκια των ερωτευμένων, πιο 
πέρα δραστηριοποιούνταν διάφοροι επαγγελματίες ψαράδες, χτίστες, γυναίκες που πουλούσαν 
λουλούδια, παλαιοβιβλιοπώλες που άπλωναν τα βιβλία πάνω σε μεταλλικά κιβώτια που ήσαν 
και οι βραδινές αποθήκες της πραμάτειας τους. Οι κάτοικοι του Παρισιού ζούσαν στους 
δρόμους, δεν τους σταματούσαν οι συχνές βροχές. Αυτή την περίοδο οι οικονομικές συνθήκες 
ήσαν όλο και πιο δύσκολες στην πόλη, συχνά συναντούσε, εκτός από τους «παραδοσιακούς 
κλοσσιάρ» και άνεργους να κοιμούνται στα πεζοδρόμια.  
 Αγόραζε αρκετές εφημερίδες για να εξοικειώνεται με τη γλώσσα, σ’ αυτές διάβασε μια 
μέρα τη νεκρολογία του Παναϊτ Ιστράτι, είχε πεθάνει στο Βουκουρέστι. Ήταν το χίλια 
εννιακόσια τριάντα που είχε διαβάσει ένα βιβλίο του σε γαλλική μετάφραση στην Αθήνα… 
Πέντε χρόνια αργότερα βρισκόταν στο Παρίσι, τα λεφτά τελείωναν κι έπρεπε να βρει δουλειά. 
Τρεις μήνες τώρα περνούσε κάθε μέρα σχεδόν και ψώνιζε προϊόντα της χαμένης πατρίδας του, 
αυτά που οι Γάλλοι ονομάζουν «προντουί οριεντό» από ένα αρμένικο παντοπωλείο στη γωνία 
της οδού Τρεβίζ και της οδού Μπλε, στη γειτονιά της κατοικίας του. Ο ιδιοκτήτης, το όνομα του 
ήταν Αρτό Μεχιταριάν   είχε έρθει με την οικογένεια του, γυναίκα κι ένα γιο, από την 
Κωνσταντινούπολη μετά το είκοσι δύο. Τώρα δούλευαν και οι τρεις στο μαγαζί. Έτσι είχε την 
ευκαιρία να μιλάει σε τρεις γλώσσες, οι Αρμένηδες μιλούσαν αρκετά καλά και τα ελληνικά. Ο 
Αρτό, όταν άκουσε πως ο Βασίλης, που προτιμούσε τώρα να τον φωνάζουν Βάσο, όλοι οι 
γνωστοί του Γάλλοι ή άλλης εθνικότητας τον φώναζαν κιόλας Μπαζίλ, έπρεπε να δουλέψει και 
ξέροντας τις ικανότητες του και το υπαλληλικό του παρελθόν στην τράπεζα, του πρότεινε να 
δουλέψει μαζί τους αναλαμβάνοντας το λογιστήριο όπου δεν τα κατάφερναν καλά. 
 Απόχτησε λοιπόν δουλειά, κέρδιζε χρήματα και ισορρόπησε πάλι τη ζωή του αλλά 
αναρωτήθηκε, αφού ήταν ν’ ασχοληθεί πάλι με αριθμούς γιατί έφυγε από την Αθήνα; Γιατί ήρθε 
στο Παρίσι; Η Τέχνη εξακολουθούσε να τον απασχολεί. Στις αργίες του έκανε συχνά περιπάτους 
έξω από τη Σχολή Καλών Τεχνών, επισκεπτόταν το Λούβρο, αρκετές φορές είχε και τη 
συντροφιά της Μισέλ, γειτόνισσας του, μιας τριαντάρας χήρας πουλούσε λουλούδια στις λαϊκές 
αγορές αλλά είχε κάποια μόρφωση και αγαπούσε την Τέχνη.  
 Στο διάσημο «Καφέ ντε Ντε Μαγκό», απέναντι από την εκκλησία του Σαιν Ζερμαίν ντε 
Πραι, γνώρισε τον Μωρίς, κάποιον που τα τελευταία δέκα χρόνια είχε γυρίσει όλες τις 
πρωτεύουσες τις Ευρώπης, είχε πάει ακόμα και στη Μόσχα. Του περιέγραφε τις εντυπώσεις του 
και κάποιες συνήθειες των ανθρώπων σε κάθε μια από αυτές, κι αν έκρινε από το ότι για το 
Παρίσι είχαν την ίδια άποψη, πρέπει να έλεγε την αλήθεια. Έλεγε λοιπόν ο Μωρίς: «Κάθε 
πρωτεύουσα, σε γενικές γραμμές, αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους της χώρας αλλά έχει και 
κάποιες ιδιαιτερότητες πολιτιστικές ή άλλες. Στο Παρίσι υπάρχουν πολλά μαγαζιά που πουλάνε 
είδη ζωγραφικής περισσότερο ίσως από κάθε άλλη πόλη της Ευρώπης. Στη Βιέννη υπάρχουν 
πολλά μαγαζιά που πουλάνε νότες και στους τοίχους υπάρχουν πολλές αφίσες για κονσέρτα. Στο 
Λονδίνο οι κάτοικοι δεν ζουν στο δρόμο, κρατούν κάποια απόσταση μεταξύ τους, μένουν σε 
μικρά άβολα και κρύα σπίτια και πιστεύουν πως πρέπει ν’ ανήκουν σε κάποια λέσχη. 
Περιφρονούν τους Αμερικανούς αλλά κάθε μέρα η ζωή τους εξαμερικανίζεται. Στο Βερολίνο, οι 
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Γερμανοί ψάχνουν συνέχεια για κάποια εφεύρεση που να καλυτερεύει τη ζωή κι έτσι την έχουν 
κάνει ομοιόμορφη, της λείπει το  απρόβλεπτο. Στα δημόσια ουρητήρια του Βερολίνου είδα την 
επιγραφή «Δυο ώρες μετά την επαφή σου με γυναίκα πήγαινε στο πλησιέστερο υγειονομικό 
κέντρο». Η Μόσχα βρίσκεται ακόμα στη μετάβαση από την τσαρική εποχή στην υποτιθέμενη 
σοσιαλιστική και όλα εκεί είναι ακόμα μπερδεμένα. Πάντως οι μουζίκοι είναι, τουλάχιστον, 
ελεύθεροι να πεινάνε κι όχι να τους αναγκάζουν γι’ αυτό τ’ αφεντικά». 
 Ο Μωρίς στα νιάτα του ήταν αναρχικός, συγκρουόταν συχνά με την αστυνομία, πολλοί 
νεαροί φίλοι του πήγαν από βίαιο θάνατο. Δεν είχε σταθερές πολιτικές πεποιθήσεις αλλά 
μονίμως μισούσε τη δεξιά. Ήταν ένας Γάλλος που δεν είχε τις ηθικές αρχές με τις οποίες 
γαλουχούνται, από μικροί, οι συμπατριώτες του. Συμπαθούσε αυτούς που είχε αδικήσει η μοίρα 
είχε τη νοοτροπία παλιών ληστών που έκλεβαν όσους είχαν, για να τα μοιράσουν στους 
φτωχούς. «Μον αμί, στην κοινωνία μας, στο μεγαλύτερο ποσοστό, ο απατεώνας και ο κλέφτης 
είναι πολύ πιο τίμιος από το δικαστή», του έλεγε. Μεσογειακή ιδιοσυγκρασία-καταγόταν από τη 
Μασσαλία-είχε σπάνια φαντασία και καλή καρδιά. «Φεύγω για την Ισπανία, άρχισε εκεί 
εμφύλιος πόλεμος πρέπει να προστατέψουμε τη Δημοκρατία», του είπε λίγες μέρες μετά την 
έκρηξη του κινήματος του Φράνκο στο Μαρόκο.  «Δεν είσαι μεγάλος γι’ αυτό;»-είχε περασμένα 
τα εξήντα-του είπε ο Βάσος. «Είμαι αλλά τη σημασία έχει; Δε θέλω να πεθάνω κατάκοιτος σ’ 
ένα κρεβάτι αλλά πολεμώντας» κι έφυγε πράγματι για την Ισπανία με τη Διεθνή Ταξιαρχία… 
 Ήταν απόγευμα Σαββάτου, ο Βάσος και η Μισέλ κατηφόρισαν την οδό Λα Φαγιέτ ως την 
Όπερα και μέσω της λεωφόρου της Όπερας βγήκαν στην οδό Ριβολί κι από εκεί προχώρησαν 
παράλληλα με το Λούβρο και λίγο αργότερα έμπαιναν στο καρτιέ του Σαιν Σεβερέν στην 
περιοχή Σαιν Μισέλ. Στην οδό ντε λα Ουισέτ, κάθισαν σ’ ένα ελληνικό ζαχαροπλαστείο με το 
όνομα «Δελφοί» κι απόλαυσαν από ένα γλυκό ταψιού. Ο ιδιοκτήτης καταγόταν από την Αθήνα, 
δούλευε μαζί και η γυναίκα του κι έτσι ο Βάσος είχε την ευκαιρία, «να τα πει», μαζί τους για 
πολλή ώρα κάνοντας  τη Μισέλ να πλήξει μια και δεν καταλάβαινε ελληνικά. Καθώς, αργότερα 
χάζευαν την πρόσοψη της Παναγίας των Παρισίων, η Μισέλ του είπε: «Πρέπει να μου μάθεις 
ελληνικά…». «Αυτό σημαίνει πως αποφάσισες να με παντρευτείς;». «Αν επιμένεις ακόμα γιατί 
όχι. Και οι δυο έχουμε δοκιμάσει το γάμο, εσύ με τραγικό τρόπο, εγώ με λάθος επιλογή, ας 
ελπίσουμε πως θα τα καταφέρουμε καλύτερα οι δυο μας». Καθισμένοι σ’ ένα παγκάκι, στον 
κήπο του Τουιλερί αντάλλαζαν φιλιά καθώς τους έραιναν τα ξερά φύλλα των δέντρων που 
έπεφταν, το φθινόπωρο ήταν προχωρημένο. Ήταν η επισφράγιση ενός άτυπου αρραβώνα…  
 Δεν πέρασε χρόνος κι ο Βάσος με τη Μισέλ παντρεύτηκαν. Νοίκιασαν ένα διαμέρισμα 
πάλι εκεί στην περιοχή Μοντολόν για να είναι κοντά στις δουλειές τους. Εκείνη εξακολουθούσε 
να πουλάει λουλούδια στις λαϊκές αγορές με ζέστη και με κρύο, της άρεσε αυτό που έκανε. Ο 
Βασός, έτσι τον φώναζε εκείνη, παρακολουθούσε τα γεγονότα μέσα από τις γαλλικές 
εφημερίδες, διάβαζε «Φράνς σουάρ» και «Φιγκαρό» ακόμα και μια σατυρική εβδομαδιαία, το 
«Κανάρ ανσαινέ». Ως παλιό θύμα ενός παγκόσμιου πόλεμου οσμιζόταν τον δεύτερο παγκόσμιο 
που πλησίαζε. Πήγαινε στην Σχολή Καλών Τεχνών και παρακολουθούσε, σαν ακροατής και 
όποτε εύρισκε καιρό ζωγράφιζε στο σπίτι, είχε φιλοτεχνήσει μάλιστα κι ένα πορτρέτο της 
Μισέλ, αρκετά πετυχημένο, προκαλώντας το θαυμασμό της. Ήταν ευχαριστημένος, αγαπούσε τη 
γυναίκα του και είχε την ανταπόκριση της. Μια μέρα, τυχαία, πέρασε μπρος από το ατελιέ του 
Δημήτρη Γαλάνη, κάπου εκεί σ’ ένα στενό της Μονμάρτρης κοντά στο σταθμό του μετρό 
Αμπές. Ο Γαλάνης ήταν πολύ γνωστός χαράκτης στο Παρίσι. Ο Βάσος είχε βρει και αγοράσει 
δυο βιβλία με εικονογράφηση του, τον «Χαμένο Παράδεισο» του Μίλτωνα, έκδοση του χίλια 
εννιακόσια τριάντα και τον «Οιδίποδα» του Αντρέ Ζίντ ένα χρόνο αργότερα. Δε δίστασε να μπει 
στο σπίτι, που ήταν κατοικία και ατελιέ και να γνωρίσει τον χαράκτη, ήταν έξη χρόνια 
μεγαλύτερος από το Βάσο. Έγιναν φίλοι, τον επισκεπτόταν συχνά και μάθαινε περισσότερα εκεί 
απ’ ότι στη Σχολή κι έτσι σιγά-σιγά έγινε μαθητής του, μόνο στη ζωγραφική, η χαρακτική ήθελε 
μεγαλύτερη επιδεξιότητα κι ο Βάσος δεν τα κατάφερνε καλά. Ακόμα και στο γραφικό 
χαρακτήρα ήταν κακογράφος.  
 Ο Βάσος, προσπαθεί να παρακολουθήσει τα ρεύματα στην Τέχνη γενικότερα. Στη 
ζωγραφική ο ίδιος βρίσκεται ακόμα στην προσπάθεια να κατακτήσει το νατουραλισμό αλλά τον 
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εντυπωσιάζουν όλες οι νέες τάσεις. Συναντά, στο ατελιέ του Γαλάνη αρκετούς, ήδη διάσημους 
καλλιτέχνες υπερρεαλιστές-όπως επικράτησε να λέγονται στα ελληνικά οι surrealists, κυβιστές 
και οπαδούς της αφηρημένης Τέχνης. Τους αντιμετωπίζει με μεγάλη σεμνότητα. Ένας από 
αυτούς, δε θυμόταν πια ποιος, του είπε: «Φίλε μου είστε υπερβολικά σεμνός, στη Γαλλία δεν 
αρκεί το ταλέντο».   
 Στα δυο καφενεία του Μονπαρνάς, το Ντομ και τη Ροτόντα γνωστά για τη συγκέντρωση 
καλλιτεχνών από, την προ του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, περίοδο εξακολουθούσαν να 
συχνάζουν κάποιοι από τους παλιούς αλλά και νεώτεροι καλλιτέχνες. Στη Ροτόντα ο Βάσος 
γνώρισε έναν ποιητή, τον Ρομπέρ Ντεσνός. Ήταν εκεί με τη σύντροφο του τη Γιούκι,  παλιότερα 
γυναίκα του Ιάπωνα ζωγράφου Φουζίτα που είχε γυρίσει στην Ιαπωνία. Ο Ντεσνός ήταν 
υπέρμαχος του υπερρεαλισμού γιατί του ταίριαζε η αυτόματη γραφή, ο Πολ Ελυάρ είχε πει γι’ 
αυτόν: «…πως ήταν ο πιο άμεσος, ο πιο ελεύθερος, ήταν ο ποιητής που ποτέ δεν τον 
εγκατέλειψε η έμπνευση, μπορούσε να μιλάει όπως μπορούν να γράφουν ελάχιστοι ποιητές. 
Ήταν ο πιο θαρραλέος απ’ όλους…». Αργότερα όμως γύρω στα χίλια εννιακόσια τριάντα, ο 
Ντεσνός έλεγε πως: «ο υπερρεαλισμός, έτσι που τον σερβίριζε ο Μπρετόν ήταν κίνδυνος για τον 
ελεύθερο στοχασμό, μια παγίδα για τον αθεϊσμό, συνεργός για την αναγέννηση του 
καθολικισμού και του εκκλησιαστικού πνεύματος.». Για να ζήσει έκανε και το δημοσιογράφο σε 
διάφορες εφημερίδες αλλά δεν είχε καλή γνώμη γι’ αυτές. Είχε γράψει: «Λένε πως η εφημερίδα 
τυπώνεται με μελάνη αλλά μάλλον γράφεται με πετρέλαιο, με μαργαρίνη, με κάρβουνο, με 
βαμβάκι, με καουτσούκ αν όχι με αίμα…». Χάρισε στο Βάσο ένα βιβλίο του με τον περίεργο 
τίτλο «Η Νύχτα των ανέραστων νυκτών»…   
 Ο Βάσος, στις εφημερίδες διάβασε για το μεγάλο έργο που ζωγράφισε ο Πικασό για το 
ισπανικό περίπτερο στη διεθνή έκθεση του χίλια εννιακόσια τριάντα εφτά εμπνευσμένο, όπως 
έλεγαν, από τον βομβαρδισμό που έκαναν τα ναζιστικά και φασιστικά αεροπλάνα στη 
Γκουερνίκα μια μικρή βασκική πόλη με πολλά θύματα γυναικόπαιδων. Η αντίσταση των 
Δημοκρατικών στην Ισπανία μέρα με τη μέρα εξασθενούσε και  δυο χρόνια αργότερα όλα 
κατάρρευσαν αλλά και στη Γαλλία τα πράγματα δεν ήσαν καλά. Ο Μωρίς δε γύρισε από την 
Ισπανία, ο Βάσος πέρασε από το «Καφέ ντε Ντε Μαγκό» κι έμαθε από κάποιο συμπολεμιστή 
του Μαρσεγέζου, πως σκοτώθηκε σε κάποια μάχη. Πέθανε όπως ήθελε… 
 Οι Γάλλοι δε θέλουν πόλεμο, τα φιλειρηνικά κινήματα πληθαίνουν οι στρατιωτικοί όμως 
ετοιμάζονται γι’ αυτόν, η αμυντική γραμμή Μαζινό είναι έτοιμη δίνοντας τους την αυταπάτη 
πως μ’ αυτή θ’ αναχαιτίσουν τους Γερμανούς, η πέμπτη φάλαγγα όμως δρα στη χώρα και η 
φασιστική Ιταλία ήδη έχει καταλάβει την Αιθιοπία με την ανοχή της Ευρώπης. Η ναζιστική 
Γερμανία, το  Σεπτέμβρη του χίλια εννιακόσια τριάντα εννέα, εισβάλει στην Πολωνία, καθώς 
και η Σοβιετική Ένωση, με το πρόσχημα της άμυνας της. Άγγλοι και Γάλλοι, σα σύμμαχοι αυτής 
της χώρας κηρύχνουν τον πόλεμο στη Γερμανία. Ο χειμώνας στο Παρίσι αρχίζει μ’ έναν 
παράξενο πόλεμο! Η πόλη τις νύχτες είναι βυθισμένη στο σκοτάδι αλλά πίσω από τις κουρτίνες 
των καφενείων και των εστιατορίων τα πολύφωτα στραφτοκοπάν κι ο κόσμος διασκεδάζει. Στα 
παράθυρα υπάρχουν κολλημένες χιαστί, λεπτές λουρίδες από χαρτί, οι Γάλλοι περιμένουν 
βομβαρδισμούς, επικρατεί  ησυχία ενώ οι στρατιώτες στο μέτωπο βαριούνται περιμένοντας για 
να πολεμήσουν… Ένα χρόνο αργότερα οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη Γαλλία.   
 Ο Βάσος και η γυναίκα του, παραβρίσκονται στα Ηλύσια πεδία όταν οι στρατιώτες της 
Γερμανίας παρελαύνουν κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου, η Μισέλ κλαίει, ο γαλλικός λαός 
είναι θλιμμένος και οργισμένος με τους Γάλλους προδότες που ήδη έχουν κάνει ένα δήθεν 
ελεύθερο γαλλικό κράτος στη Νότια Γαλλία. Το Παρίσι της ελευθερίας, η «πόλη του φωτός» 
έχει ταπεινωθεί, παντού στα δημόσια χτίρια και στα παλάτια η τρίχρωμη σημαία έχει 
αντικατασταθεί από την κόκκινη με τη σβάστικα… 
 
… Στην Ελλάδα ο πόλεμος με τους Ιταλούς συνεχίζεται και μάλιστα με νίκες του ελληνικού 
στρατού. Ο Βάσος παρακολουθεί τα γεγονότα στην πατρίδα, από τις γαλλικές εφημερίδες, όσες 
κυκλοφορούν ακόμα. Εκεί θα διαβάσει και την εισβολή των Γερμανών, το χίλια εννιακόσια 
σαράντα ένα στη χώρα και την πείνα του λαού που ακολούθησε. Αλλά και στο Παρίσι όλα είναι 
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δυσεύρετα, το μαγαζί του Αρτό δεν πηγαίνει καλά. Η Μισέλ εξακολουθεί να πουλάει λουλούδια 
αλλά οι άνθρωποι προτιμούν ν’ αγοράζουν ψωμί, γενικά έχουν αρχίσει οι οικονομικές 
δυσκολίες. Το Παρίσι είναι πια η πόλη της πείνας, των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας και της 
καθημερινής έρευνας στα σπίτια. Ο Βάσος και η Μισέλ, μαζί με τους άλλους Γάλλους 
τραγουδούν τους στίχους του Πολ Ελυάρ που εκφράζουν τη Γαλλία του τρόμου: «Τι τα θέλετε, η 
πόρτα σφαλισμένη Τι τα θέλετε μιας και είμαστε κλειστοί Τι τα θέλετε, οι δρόμοι μας κλεισμένοι Τι 
τα θέλετε, η πόλη σβηστή Τι τα θέλετε, όλοι μας πεινασμένοι»… 
 Αλλά και τους στίχους του Ντεσνός που γράφει στα χίλια εννιακόσια σαράντα δύο τα  
«Κουπλέ της οδού Σαιν-Μαρτέν». «Πως αγαπώ την Σαιν-Μαρτέν κανένας δε θα πει-μια και ο 
Αντρέ Πλατάρ εδώ δε μένει πια Πως αγαπώ την Σαιν-Μαρτέν κανένας δε θα πει, τίποτα πια δεν 
αγαπώ, μήτε και το κρασί Πως αγαπώ την Σαιν-Μαρτέν κανένας δε θα πει μια κι ο Αντρέ Πλατάρ 
εδώ δε μένει πια Είμαστε φίλοι εμείς οι δυο και φίλοι γκαρδιακοί τη στέγη μοιραζόμασταν και το 
ξερό ψωμί Πως αγαπώ την Σαιν-Μαρτέν κανένας δε θα πει Είμαστε φίλοι εμείς και φίλοι 
γκαρδιακοί, εξαφανίστηκε ο Πλατάρ ένα πρωί Τον πήρανε και τίποτα δεν έχει μαθευτεί. Στην 
Σαιν-Μαρτέν κανένας δεν τον έχει δει…». 
 Ο Γαλάνης βρίσκεται στο Παρίσι, έχει εκδώσει το χίλια εννιακόσια τριάντα εννέα τη 
«Φυσική Ιστορία του Μπυφφόν» και τον «Τρωίλο και τη Χρυσηίδα» του Σαίξπηρ, πολυτελείς 
εκδόσεις με χαλκογραφίες και ξυλογραφίες και το χίλια εννιακόσια σαράντα δύο, εικονογραφεί 
τις «Επιστολές» του Κλώντ Ντεμπυσσύ. Ο Βάσος εξακολουθεί να τον επισκέπτεται συχνά, αλλά 
όλο και λιγότερο έχει καιρό για να ζωγραφίζει. Στο ατελιέ του δάσκαλου του, ακούει διάφορα 
σχετικά με τη συμπεριφορά των καλλιτεχνών απέναντι στους κατακτητές. Ο Πικασό βλέποντας 
τη στρατιωτική μηχανή των Γερμανών να εισβάλει στο Παρίσι  είπε: «Πάντως εμείς 
ζωγραφίζουμε καλύτερα από αυτούς. Τόσος στρατός και μηχανές, για να έρθουν ως εδώ. 
Νομίζουν πως πήραν το Παρίσι κι όμως εμείς χωρίς να φύγουμε από εδώ, κατέχουμε το 
Βερολίνο από καιρό και δεν πρόκειται να μας διώξουν από εκεί…». Λένε πως πολλοί φίλοι, του 
είπαν να φύγει από την κατεχόμενη Γαλλία μπορεί επειδή είναι διάσημος να μην τον ενοχλούν 
ακόμα αλλά δεν μπορεί να είναι βέβαιος μια και είναι ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος του 
«Kunstbolschevismus» που ο Χίτλερ καταδιώκει με μανία. Κυκλοφορούσε ακόμα η φήμη πως 
όταν ο Πικασό, εκείνο το χειμώνα ξεροπάγιαζε στο ατελιέ του γιατί δεν εύρισκε κάρβουνα για 
τη θερμάστρα, τον επισκέφτηκε ο Όττο Άμπετς, πρώην καθηγητής της ζωγραφικής και 
πρεσβευτής του Χίτλερ στο Παρίσι και του πρότεινε να του στείλει κάρβουνα αλλά εκείνος δε 
δέχτηκε κι όταν ο Άμπετς είδε στο ατελιέ μια φωτογραφία της Γκουερνίκας και είπε: «Α, εσείς 
κύριε Πικασό το κάνατε αυτό» εκείνος του απάντησε: «Όχι, εσείς»… 
  Ένα βράδι η Μισέλ κουβάλησε στο σπίτι ένα μεγάλο καλάθι με λουλούδια. «Τι είν’ 
αυτά, έχουμε γιορτή;», ρώτησε περίεργος ο Βάσος. Η γυναίκα του αν και ήταν ήδη μέσα στο 
σπίτι κοίταξε καχύποπτα δεξιά-αριστερά. «Είναι προκηρύξεις», είπε. Έβγαλε τα άνθη και 
φάνηκε ένα  μεγάλο πάκο τυλιγμένο με χασαπόχαρτο. «Είσαι στην Αντίσταση!»…«Ναι, κάτι 
πρέπει να κάνουμε, ο, τι μπορεί ο καθένας…». «Σωστά, έτσι πρέπει». Μια ώρα αργότερα οι δυο 
τους φορτωμένοι με δυο καλάθια λουλούδια, σκαρφάλωναν στα σκαλιά της Σακρέ-Κερ. Στο 
δρομάκι  Κόρ Ντυμπουά περιπολούσαν Γερμανοί στρατιώτες. Έφτασαν λαχανιασμένοι πάνω 
στον εξώστη και μπήκαν στην εκκλησία. Συνάντησαν ένα Γερμανό αξιωματικό με κάποια 
καλοντυμένη νέα γυναίκα να βγαίνουν χαριεντιζόμενοι.  Η Μισέλ  σταμάτησε για λίγο κι έριξε 
μια βλοσυρή ματιά στο ζευγάρι. «Αυτή είναι γνωστή ηθοποιός. Την πουτάνα σα δεν 
ντρέπεται…Πάντως φαίνεται να είναι καλή καθολική για να τον σεργιανάει στις εκκλησίες». Ο 
Βάσος χαμογέλασε χωρίς να σχολιάσει και προχώρησαν μέσα κατηφορίζοντας ως το Ιερό. Ένας 
νεωκόρος τους οδήγησε πίσω από μια κολώνα κι εξαφανίστηκαν και οι τρεις. Μια ώρα 
αργότερα καθώς σουρούπωνε πάνω από τη σκουάρ Βιλλέττ, τη πλατεία Βαλαντόν και στους 
γύρω δρόμους πετούσαν, σα σμήνη περιστεριών, τα φέιγ-βολάν της Αντίστασης… 
 
… Τρεις μήνες αργότερα, εμφανίστηκε στο μαγαζί του Αρτό ένας άγνωστος, έμοιαζε με 
οικοδόμο 
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και ζήτησε το Βάσο. Από αυτό που του είπε εκείνος έδειξε αναστατωμένος και ζήτησε άδεια να 
φύγει χωρίς κάποια εξήγηση. Ο άγνωστος του είπε πως η Γκεστάπο είχε συλλάβει τη Μισέλ κι 
έπρεπε να φύγει από το Παρίσι. Το να πάει στο σπίτι για να πάρει μερικά πράγματα δεν ήταν 
φρόνιμο. Ίσως η αστυνομία να είχε πάει κιόλας εκεί. Πέρασε, με μεγάλη προφύλαξη από το 
καφέ Καντέ όπου σύχναζε, βρήκε ένα φίλο που τον εμπιστευόταν, του εξήγησε τι συμβαίνει και 
τον έστειλε να του φέρει κάποια πράγματα. Μισή ώρα αργότερα εκείνος γύρισε φέρνοντας του 
μια σακ-βουαγιάζ. Ευτυχώς η αστυνομία έμπαινε στο σπίτι την ώρα που εκείνος έστριβε στη 
γωνία… 
 Ο Βάσος, συναντήθηκε με ανθρώπους της Αντίστασης που του προμήθευσαν πλαστά 
χαρτιά αντικαθιστώντας το Βασίλειος Πασαλίδης με γαλλικό όνομα και τον έστειλαν στην 
επαρχία. Η δίωξη του από την Γκεστάπο οφειλόταν μόνο στο ότι ήταν σύζυγος της Μισέλ, δεν 
είχαν κάτι εναντίον του. Προσπάθησε να μάθει κάτι για τη γυναίκα του αλλά κανένας δεν ήξερε 
ώσπου κάποια μέρα αυτά που έμαθε ήσαν τραγικά, η Μισέλ εκτελέστηκε ένα μήνα μετά τη 
σύλληψη της-ήταν η δεύτερη φορά που έχανε συμβία εξαιτίας του πολέμου-και οργίστηκε. 
Μπήκε για τα καλά στην Αντίσταση. Εκεί συνάντησε πάλι τον Ντεσνός που όχι μόνο έγραφε 
πολιτικά ποιήματα αλλά μάζευε και πληροφορίες για την κίνηση των εχθρικών στρατευμάτων, 
την ίδια δουλειά έκανε κι ο Βάσος που είχε κάνει τόσες μεταμφιέσεις και μακιγιαρίσματα όσα κι 
ένας ηθοποιός… 
 Στα χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα ο Ντεσνός πιάστηκε από την Γκεστάπο και 
οδηγήθηκε στην οδό Σοσσέ κοντά στο Παλάτι των Ηλυσίων, όπου στεγαζόταν η Ασφάλεια. Δυο 
μέρες πριν είχε πιαστεί κι ο Βάσος και βρισκόταν εκεί με το ελληνικό του όνομα. Ο γκεσταπίτης 
που τον έδερνε του φώναζε κάθε τόσο. «Έλληνας εσύ γιατί βοηθάς τους Γάλλους; Εμείς τους 
αγαπάμε τους Έλληνες…».  
 Ο Βάσος ένιωσε χαρά όταν πέταξαν στο κελί του τον Ντεσνός καταματωμένο. Τον 
φρόντισε όσο μπορούσε γιατί κι ο ίδιος είχε τα χάλια του. «Λοιπόν ποιητή μου, πως μας 
κατάντησαν έτσι;». Εκείνος χαμογέλασε παρ’ όλο τον πόνο που ένιωθε καθώς τα χείλη του ήσαν 
στραπατσαρισμένα. «Ε, τι   να   γίνει.  Ένα  νεαρό   καθίκι μόλις  με  είδε μου  φώναξε: --Βγάλε 
τα γυαλιά σου.  «Κατάλαβα τι  εννοούσε και του είπα: --Δεν έχω τα χρόνια σου. Θα προτιμούσα 
να μη με χαστουκίσεις. Βάρα με τη γροθιά… «κι αυτό έκανε»…Για λίγη ώρα που τους άφησαν 
μαζί προσπάθησαν να μάθουν πως είχε γίνει και τους ανακάλυψαν. Ο Ντεσνός είπε πως την 
παραμονή της σύλληψης του τον ειδοποίησαν τηλεφωνικώς να μη μείνει τη νύχτα στο σπίτι του, 
εκείνος όμως φοβήθηκε πως αν κρυβόταν θα έπαιρναν τη Γιούκι κι έτσι έμεινε. Ο Βάσος δεν 
είχε ιδέα ποιος τον κάρφωσε, πάντως ήταν κάποιος που τον ήξερε γιατί η Γκεστάπο είχε μάθει 
πως ήταν Έλληνας… 
 
 Αργότερα τους μετάφεραν στο στρατόπεδο της Κομπιένης απ’ όπου τον Βάσο τον 
έστειλαν στο Νταχάου, στη Βαυαρία και τον Ντεσνός στο Άουσβιτς στο «στρατόπεδο του 
θανάτου». Εκεί έγραψε και τους τελευταίους του στίχους αφιερωμένους στη Γιούκι. «…Τόσο 
πολύ σε ονειρεύτηκα, τόσο πολύ περπάτησα, τόσο μίλησα, τόσο πολύ αγάπησα τον ίσκιο σου, που 
δε μου μένει τίποτα από σένα. Μου μένει νάμαι ίσκιος ανάμεσα στους ίσκιους, νάμαι εκατό φορές 
πιο ίσκιος από τους ίσκιους, να είμαι ο ίσκιος που θάρχεται και θα ξανάρχεται στη λιόλουστη ζωή 
σου…». Καθώς ο σοβιετικός στρατός προέλαυνε, οι Γερμανοί μετάφεραν τους κρατουμένους 
στο Μπούχενβαλντ και μετά στο στρατόπεδο της Τερεζίν στην Τσεχοσλοβακία. Μαζί και τον 
Ντεσνός που εκεί, πέθανε από εξανθηματικό όταν απελευθέρωσαν τους κρατούμενους οι 
σοβιετικοί …   
 
… Ο Βάσος, στο Νταχάου συνάντησε συντρόφους ακόμα κι από την Ελλάδα. Πρέπει να 
πέρασε φριχτά βασανιστήρια, όταν οι κρατούμενοι του στρατοπέδου απελευθερώθηκαν εκείνος 
τα είχε ήδη μισοχαμένα. Έβλεπε οράματα με τη Μισέλ, της μιλούσε και της υποσχόταν πως θα 
γύριζε κοντά της, έτσι όταν του είπαν πως είναι ελεύθερος και τον ρώτησαν που ήθελε να πάει, 
είπε στο Παρίσι. Τον φόρτωσαν μαζί με άλλους αντιστασιακούς Γάλλους στο τρένο και σε δυο 
μέρες βρισκόταν στην πόλη που για μερικά χρόνια είχε ζήσει ευτυχισμένος συναισθηματικά και 
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πνευματικά. Πήγε στην παλιά του γειτονιά. Οι Μεχιταριάν ήσαν εκεί, δούλεψε για λίγο μαζί 
τους αλλά δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί έπαιρνε τους δρόμους ακολουθώντας κάποια γυναίκα 
που έμοιαζε στη Μισέλ. Το αφεντικό του έκανε υπομονή δεν ήταν μόνο παλιός φίλος  αλλά  και  
κατά  κάποιο τρόπο ήρωας και  με τη βούλα γιατί το γαλλικό κράτος τον παρασημοφόρησε, μια 
διάκριση που ο ίδιος δεν την πολυπήρε είδηση. Τελικά κάποιος Θεσσαλονικιός που είχε ξεμείνει 
κι αυτός στη Γαλλία και ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα συμφώνησε με τον Μεχιταριάν να τους 
δώσει ένα ποσό σε κοκοράκια όπως έλεγαν τα χρυσά Ναπολεόνια για να πάρουν το τρένο για τη 
Θεσσαλονίκη. «Αυτά περνούν σ’ όλο τον κόσμο, είναι χρυσός βλέπεις», είπε ο Αρτό. Μια 
βροχερή μέρα του Οκτώβρη στα χίλια εννιακόσια σαράντα έξη κατέβηκαν στο σταθμό. Ο 
Βάσος δεν είχε ζήσει ποτέ εκεί, στο συγχυσμένο του μυαλό η περιοχή του σταθμού με τα 
χαμόσπιτα και τα σφαγεία κάτι του θύμιζε απροσδιόριστα. Ο σύντροφος του τον άφησε σ’ ένα 
καφενείο κι εξαφανίστηκε μαζί με τα χρήματα που τους είχε δώσει ο Αρμένης. Είχε πάνω του 
μερικά κοκοράκια και το διαβατήριο που του είχε εκδώσει το γαλλικό κράτος. Μια πόρνη, από 
αυτές που σουλατσάριζαν στην περιοχή του σταθμού τον πήγε σ’ ένα ξενοδοχείο, τον μέθυσε 
και του έφαγε και τα υπόλοιπα χρήματα… 
 Δυο μέρες γύριζε νηστικός μ’ έναν δυνατό αέρα-σήμα κατατεθέν της πόλης που κρατούσε, 
όπως έλεγαν τρεις ώρες ή τρεις μέρες ή δώδεκα-να τον σπρώχνει έφτασε στην περιοχή της οδού 
Ειρήνης μπροστά σ’ ένα ταβερνάκι. Ξαφνικά όρθωσε το ανάστημα κι άρχισε ν’ απαγγέλνει, 
στίχους στα γαλλικά: «Πεθάναν ο Χριστός, ο Έρωτας κι ο Παν. Οι γάτες μιαουρίζουνε θλιμμένα. 
κι ακράτητα τα δάκρυα μου κυλάν»…Μαζεύτηκε κόσμος γύρω του. Τα παιδιά τον γιουχάιζαν και 
φυσικά κανένας δεν μπορούσε να εξηγήσει τι τον είχε πιάσει κι απάγγελνε τους στίχους αυτούς 
του Απολλιναίρ. Όταν τελείωσε γύρισε ένα γύρω κοίταξε, συνοφρυωμένος το πλήθος και 
κατάρρευσε στο πεζοδρόμιο. Ο μεγαλόσωμος ταβερνιάρης έτρεξε κοντά, τον σήκωσε στα χέρια 
και τον πήγε μέσα στην ταβέρνα ζητώντας από τους άλλους να διαλυθούν… 
 
… Τον πρώτο καιρό, τον φρόντισε ο ταβερνιάρης, όταν έμαθε πως η γλώσσα που είχε μιλήσει 
ήταν η γαλλική εντυπωσιάστηκε. Ο Βάσος του έδειξε τα χαρτιά του, μέσες άκρες του είπε από 
πού είχε έρθει και πως είχε κάνει στο Νταχάου και πως δεν είχε κανένα στην Ελλάδα, ίσως 
κάποιους γνωστούς στην Αθήνα όπου είχε ζήσει πριν τον πόλεμο. «Και δε μου λες τι δουλειά 
έκανες ή τι ξέρεις να κάνεις;», τον ρώτησε ο ταβερνιάρης. Έτσι γενικά του είπε για τη δουλειά 
στην τράπεζα στην Αθήνα και πως ήταν λογιστής στο Παρίσι και ζωγράφος. Το τελευταίο το 
είπε με καμάρι και άρχισε να του μιλάει για τους διάσημους καλλιτέχνες που είχε γνωρίσει αλλά 
που όλ’ αυτά τον εντυπωσίασαν μεν αλλά δεν τα καταλάβαινε ο άνθρωπος. Τον έβαλε στη 
λάντζα να πλένει τα πιάτα, επίσης να φροντίζει την ψησταριά και να καθαρίζει το μαγαζί. 
Κοιμόταν σε μια αποθήκη ανάμεσα σε πατάτες κρεμμύδια κι όσπρια. Ώσπου μια μέρα ο 
ταβερνιάρης φώναξε έναν πλανόδιο επιγραφοποιό να του γράψει κάποιες επιγραφές στα τζάμια 
της βιτρίνας. Ο Βάσος παρακολούθησε μ’ ενδιαφέρον τη δουλειά του τεχνίτη αλλά και τον 
τρόπο που δούλευε.  
 Ο τρόπος που ζούσε δεν του άρεσε, κάποιες αναλαμπές από τη ζωή του στο Παρίσι τον 
έκαναν να σκεφτεί πως μπορούσε να ζήσει από τη ζωγραφική. Βέβαια θα χρειαζόταν κάποια 
χρήματα να πληρώσει τον σχετικό εξοπλισμό και δεν είχε, η δουλειά του στην ταβέρνα 
πληρωνόταν με το φαγητό και τον ύπνο. Ένα πρωινό έπιασε το άδειο πορτοφόλι του, αυτό του 
το είχε αφήσει η πόρνη, το άνοιξε κι όπως το είδε απελπιστικά άδειο, αποφάσισε να ζητήσει 
χρήματα από τον ταβερνιάρη. Καθώς το έκλεισε μέσα στις παλάμες του, κάτι σκληρό ένιωσε 
μέσα από το δέρμα του πορτοφολιού. Το ψαχούλεψε ξανά και ξανά και διαπίστωσε πως μέσα 
από την ξηλωμένη φόδρα υπήρχε ένα νόμισμα. Έχωσε τα δάχτυλα και το τράβηξε έξω. Ήταν 
ένα ολόχρυσο Ναπολεόνι! Χαρούμενος έτρεξε και το ανάγγειλε στον ταβερνιάρη λέγοντας του, 
απνευστί, πως μ’ αυτό θα μπορούσε να πάρει χρώματα για να ζωγραφίζει. Εκείνος χαμογέλασε 
συγκαταβατικά και του είπε: «Άκου Βάσο, ίσως δεν το έχεις πάρει χαμπάρι αλλά στη χώρα έχει 
αρχίσει πάλι πόλεμος, αντάρτικο. Οι Έλληνες σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, κανένας δε σκοτίζεται 
για ζωγραφική, ο κόσμος πεινάει, όπως βλέπεις η πόλη έχει γεμίσει ανταρτόπληκτους. Μπορείς 
όμως να γράφεις επιγραφές και αριθμούς στα αυτοκίνητα, όπως αυτός που μας έγραψε τα 



γράμματα στη βιτρίνα». Αν και οι προοπτική αυτή δεν ενθουσίασε το Βάσο, με τη βοήθεια του 
ταβερνιάρη παράγγειλε σ’ ένα γείτονα μαραγκό το κασελάκι και μια βέργα για να στηρίζει το 
χέρι που θα γράφει και όσο για τα χρώματα υπήρχαν αρκετά μαγαζιά εκεί γύρω που τα 
πουλούσαν… 
 Στην αρχή δυσκολεύτηκε-ποτέ δεν είχε κάνει επιγραφές-αλλά σιγά, σιγά εξουδετέρωσε και 
την αδεξιότητα του, που οφειλόταν και στο οινόπνευμα, να τραβάει ίσιες γραμμές αλλά και να 
την κάνει στυλ δουλεύοντας με καμπύλες κι ελεύθερα τελειώματα. 
 Δεν έζησε πολύ μ’ αυτόν τον τρόπο. Έξη μήνες πριν τη λήξη του εμφύλιου τον βρήκαν 
«άπνουν μεν αλλά όζοντα οινοπνεύματος», όπως είπε ένας δάσκαλος της περιοχής. 
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Ο ΠΥΡΡΟΣ  
 
 
 Περνούσε έξω από ένα γυμνάσιο θηλέων, ξαφνικά βρέθηκε περιτριγυρισμένος από ένα 
πλήθος μαθητριών, όλων των τάξεων. Γέμισε το πεζοδρόμιο νεαρά πλάσματα ντυμένα με 
γαλάζιες ποδιές και άσπρα γιακαδάκια, που ξεχύθηκαν από την είσοδο του σχολείου, ήταν η 
ώρα που σχολνούσαν και ήταν η πρώτη του φορά που περνούσε από εκεί.. Ένα από αυτά, ένα 
δεκαπεντάχρονο ψηλό κορίτσι, καστανό με όμορφο πρόσωπο και θαυμάσιο σώμα έπεσε, άθελα,  
πάνω του. Φυσικά δεν ενοχλήθηκε-πώς να ενοχληθείς όταν είσαι σαραντάρης από την επαφή, 
έστω και βίαιης, ενός τόσο τρυφερού πλάσματος. Κάπως ταραγμένη του ζήτησε συγγνώμη. 
«Δεσποινίς μου, εγώ θα έπρεπε να σας ζητήσω συγγνώμη που βρέθηκα στο δρόμο σας», της είπε 
αλλά εκείνη επέμενε πως δικό της ήταν το λάθος κι άρχισε μια μικρή αλλά ευχάριστη διαφωνία 
που τους βοήθησε να συμπορευτούν μέχρι τη λεωφόρο απ’ όπου περνούσε το λεωφορείο. 
Βρέθηκαν στη στάση, στην ουρά, περιμένοντας το λεωφορείο και διαπίστωσαν πως πορεύονταν 
στην ίδια κατεύθυνση. Καθώς ανέβαιναν στο όχημα, ο άντρας βρισκόταν ακριβώς πίσω της κι 
ανάπνεε την ελαφριά ευχάριστη κολόνια που απόπνεαν τα μαλλιά της που, σχεδόν, άγγιζαν το 
πρόσωπο του. Ήταν ζήτημα αν την περνούσε στο ύψος περισσότερο από πέντε εκατοστά… 
 Το λεωφορείο ήταν γεμάτο, η κίνηση στο διάδρομο γινόταν με δυσκολία παρά τις 
μονότονες παραινέσεις του εισπράκτορα στον οποίο η κοπέλα έδειξε το «πάσο» της και 
προχώρησε. Γυρίζοντας πίσω χαμογέλασε στον άντρα που προχώρησε κι αυτός παίρνοντας το 
εισιτήριο και ξαναβρέθηκαν  στριμωγμένοι μέσα στο πλήθος. Το κορίτσι, κάποια στιγμή, για να 
πιαστεί από μια χειρολαβή που μόλις είχε ελευθερωθεί, γύρισε προς το μέρος του κι έτσι τα 
πρόσωπα τους, τώρα, δεν απείχαν πάνω από μερικά εκατοστά και το πλούσιο στήθος της, μ’ 
ενδιάμεση τη σάκα της, πίεζε το δικό του. Η αρωματισμένη από κάποια τσίκλα, αναπνοή της 
καθώς και το άρωμα του κορμιού της περνούσαν μπρος από τα ρουθούνια του και του 
πρόσφεραν μια πρωτόγνωρη συγκίνηση… 
 Οι κλυδωνισμοί του λεωφορείου, από τα φρεναρίσματα και τα ξεκινήματα, δεν τους 
επέτρεψαν να πουν και πολλά πράγματα αλλά μπορούσαν άνετα να χαμογελούν ο ένας στην 
άλλη κι εκείνος είχε την ευκαιρία να παρακολουθεί τα σαρκώδη ρόδινα χείλη της, δέκα μόνο  
εκατοστά μακριά από τα δικά του και να κάνει συγκλονιστικές σκέψεις σχετικά με το τι θα 
ήθελε να τα κάνει… 
 Προχώρησαν προς τη μεσαία έξοδο, «εγώ εδώ, κατεβαίνω», είπε εκείνη. «Θα κατέβω μαζί 
σου», της είπε. Βρέθηκαν στο πεζοδρόμιο. «Υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε πάλι κάπου;», τη 
ρώτησε. «Γιατί όχι, αν θέλεις πέρασε πάλι από το σχολείο, την ίδια ώρα…». «Να σου δώσω το 
τηλέφωνο μου…». «Όχι τώρα, περνάνε κάποιοι γνωστοί…θα σε δω αύριο», είπε η κοπέλα με 
βεβαιότητα κι απομακρύνθηκε βιαστικά. Εκείνος πέρασε στο απέναντι πεζοδρόμιο και 
προχώρησε στην αντίθετη κατεύθυνση… 
 Προχωρούσε και σκεφτόταν πως παραήταν εύκολο να εντυπωσιάσει τη μικρή. Όταν ήταν 
νεαρός του άρεσαν οι μαθήτριες και είχε αρκετές επιτυχίες αλλά τώρα στα σαράντα του, το είχε 
πάρει απόφαση πως δεν είχε πια πρόσβαση στις νεαρές. Χαμογέλασε ευχαριστημένος που 
διαπίστωνε πως υπήρχε ακόμα έδαφος για μια τέτοια σχέση. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν 
παντρεμένος και με την τελευταία γυναίκα-μια κοπέλα που πλησίαζε τα τριάντα-είχε χωρίσει 
πριν από μήνα. 
 Την άλλη μέρα, εντυπωσιακός-μέσα σ’ ένα καινούργιο μεταξωτό μπουφάν, ο καιρός ήταν 
ακόμα ζεστός, μπλούζα από τις ακριβές, γνωστής γαλλικής φίρμας, κοτλέ παντελόνι νεανικά 
αθλητικά παπούτσια-στήθηκε έξω από το σχολείο κάπως μακριά κι απόμερα από την είσοδο. 
 Μετά από το δεύτερο κύμα εξόδου των κοριτσιών, την είδε να ξεπροβάλλει βιαστική 
κοιτάζοντας δεξιά-αριστερά. Την πλησίασε και την άγγιξε στον ώμο. «Α, εδώ είσαι…ωραία 
πάμε από εδώ», είπε  και τον παράσυρε στο πρώτο στενό μετά το σχολείο. «Που πάμε από δω 
κούκλα;», η προσφώνηση δεν ήταν και πρωτότυπη, αλλά αυτό του ήρθε. «Στο Άλσος εδώ 



181 
 

παραπάνω, δεν το ξέρεις;». « Πως, πως το ξέρω…». «Ποιος ξέρει πόσες θα έχεις πάει εκεί». 
«Όχι ποτέ δεν πάω εκεί με κοπέλα και δε θα πάμε και τώρα». «Δηλαδή που θα πάμε ;». «Κατ’ 
αρχήν έχεις χρόνο; Μπορείς να βρεις δικαιολογία για ν’ απουσιάσεις μερικές ώρες;». «Μα που 
θα πάμε;». «Στο κέντρο, αλλά τι λέω ο βλάκας. Έτσι με την ποδιά δε θα ήταν συνετό. Λοιπόν θα 
συναντηθούμε το απόγευμα, στην Πλάκα, γύρω στις πέντε, είναι καλά; Το ξέρεις το μνημείο του 
Λυσικράτη;». «Όχι, μη μου βάζεις δύσκολα, κάτι πιο γνωστό;». «Την Πύλη του Αδριανού, αυτή 
θα την ξέρεις, περνάς από το πλάι της κάθε φορά που κατεβαίνεις στο κέντρο».  «Εντάξει είναι 
καλά εκεί…»… 
 
… Στους στύλους του Ολυμπίου Διός κατέβηκε από το τρόλεϊ, ο ήλιος έπεφτε λοξά-θα 
χρειαζόταν πάνω από ώρα για να βασιλέψει-κι έριχνε τη σκιά των χτιρίων σ’ όλο το πλάτος της 
λεωφόρου. Προχώρησε στο πεζοδρόμιο και βγήκε στην Πύλη του Αδριανού. Η κίνηση των 
οχημάτων ήταν αρκετή και μια  δυσάρεστη οσμή από τα καυσαέρια ανάκατη με της βενζίνης και 
του πετρελαίου, τον έκανε να σκεφτεί πως δεν ήταν και ο πιο ιδανικός τόπος για ραντεβού. 
Έλπιζε πως η μικρή δε θ’ αργούσε. Κοίταξε το ρολόι, στον καρπό του χεριού, ήταν πέντε και 
πέντε, η ακρίβεια ήταν ένα από τα προσόντα και τα ελαττώματα του.  
 Πέρασαν άλλα πέντε λεπτά και την είδε να κατεβαίνει από το λεωφορείο. Πάρα λίγο να 
μην τη αναγνωρίσει, ήταν ντυμένη με τρόπο κανονικής κυρίας! Φορούσε ένα μεταξωτό ταγιέρ 
σε χρώμα απαλό σιέλ, κρεμ πουκάμισο, μαύρη γόβα κι ένα ασημί τσαντάκι κρεμασμένο από τον 
ώμο με μια λεπτή αλυσίδα. Τα μαλλιά, τα είχε μαζεμένα πίσω με ελεύθερο τον όμορφο λαιμό 
της. Ήταν φανερή η προσπάθεια της να δείχνει πέντε χρόνια μεγαλύτερη. Κινήθηκε βιαστικά 
προς το μέρος της, εντυπωσιασμένος. Εκείνη του έδωσε το χέρι κι εκείνος σφίγγοντας το απαλά 
της ψιθύρισε: «Είσαι υπέροχη!». Του χαμογέλασε φιλάρεσκα. Πάντως ενδυματολογικά δεν 
είχαν εναρμονιστεί και πολύ. Εκείνη προσπάθησε να φανεί μεγαλύτερη από την ηλικία της κι 
εκείνος νεότερος, φορώντας  ακριβώς αυτά που φορούσε όταν πήγε να τη συναντήσει έξω από 
το σχολείο της. Την έπιασε από τον αγκώνα και πέρασαν, με προσοχή ανάμεσα από τ’ 
αυτοκίνητα, απέναντι. Μπήκαν στο στενό δρόμο του Λυσικράτη και μετά το Μνημείο, μπήκαν 
και περιπλανήθηκαν στ’ Αναφιώτικα για να βγουν τελικά στον περιφερειακό της Ακρόπολης, 
στη βορινή πλευρά της. Στάθηκαν για λίγο και συζήτησαν, ακουμπισμένοι πίσω στο ιερό της 
μικρής εκκλησίας της Μεταμόρφωσης. «Αλήθεια, πως σε λένε;», τη ρώτησε ξαφνικά. «Ρίτα, 
δηλαδή Μαργαρίτα…». «Το Μαργαρίτα μ’ αρέσει περισσότερο». «Εσένα  πως σε λένε;». 
«Εμένα, Πύρρο». «Σπύρο;». Όχι Σπύρο, Π ύ ρ ρ ο, όπως τον αρχαίο βασιλιά της Ηπείρου». «Α, 
στην ιστορία δεν είμαι και πολύ καλή. Δηλαδή έτσι θα σε φωνάζω; Και δε μπορείς να το κάνεις 
χαϊδευτικό…». «Δε σ’ αρέσει ε;». Χαμογέλασε συνεσταλμένα και είπε: «Πάντως εσύ μ’ αρέσεις 
πολύ». «Δε σε πειράζει που είμαι μεγάλος;». «Όχι δε με πειράζει. Ας τ’ αφήσουμε αυτά 
όμως…μου άρεσε που μ’ έφερες από δω,   δεν είχα περάσει ποτέ από αυτή την πλευρά της 
Ακρόπολης». Η περιπλάνηση αυτή, την εντυπωσίασε πραγματικά. Εκείνος το έκανε για να 
βρεθούν όσο γινόταν ανάμεσα σε λίγο κόσμο ώστε να έχουν την ευκαιρία και για κάτι 
περισσότερο από συζήτηση αλλά και γιατί είχε, ξαφνικά, συνειδητοποιήσει πως παρ’ όλη την 
προσπάθεια της να φαίνεται μεγάλη, η γυναίκα που είχε πλάι του ήταν ένα κορίτσι μόλις 
δεκαπέντε χρόνων! Καθώς σκοτείνιαζε και οι σιλουέτες τους γίνονταν  όλο και πιο δυσδιάκριτες 
άρχισαν ν’ ανταλλάζουν φιλιά. Εκείνος όλο και με περισσότερη μαεστρία για να την 
εντυπωσιάσει κι εκείνη αποδείχτηκε πως ήταν ανίδεη. Προφανώς ήσαν τα πρώτα της φιλιά. 
Τελικά κατάφυγαν στο πευκοδάσος κάτω και βόρια από τα Προπύλαια για κάτι περισσότερο 
από φιλιά. Συνέχισαν εκεί κρυμμένοι μέσα στα δέντρα αλλά όρθιοι, το ντύσιμο της μικρής δεν 
επέτρεπε και πολλά. «Ομορφιά μου, έπρεπε να φορέσεις κάτι πιο βολικό, μ’ αυτό το ντύσιμο..». 
«Αγάπη μου δε σου φτάνουν τα φιλιά μου; Την άλλη φορά θα σου δώσω περισσότερα, έτσι δεν 
κάνουν τα καλά κορίτσια; Κι εγώ είμαι καλό κορίτσι, σου τ’ ορκίζομαι. Είσαι ο πρώτος που με 
φιλάει…Αχ μ’ αρέσει που το χνώτο σου μυρίζει τσιγάρο αν και δεν την έχω συνηθίσει αυτή τη 
μυρουδιά, οι γονείς μου δεν καπνίζουν». Συνέχισαν τα σφιχταγκαλιάσματα πιστεύοντας πως το 
σκοτάδι τους προστάτευε αλλά είχαν ξεχάσει το πρόγραμμα «Ήχος και Φως» και κάποια στιγμή, 
καθώς δεν είχαν πάρει είδηση πως βρίσκονταν πλάι σ’ έναν από τους προβολείς, αυτός άναψε 
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λούζοντας τους σ’ ένα γλαυκό φως. Έφυγαν ταραγμένοι γελώντας και κατηφόρισαν προς το 
Λόφο του Φιλοπάππου… 
… Ο Πύρρος, όταν γύρισε στο σπίτι του, ήταν δέκα η ώρα. Με τη Μαργαρίτα, στην 
επιστροφή,  μπήκαν στο ίδιο τρόλεϊ αλλά συμπεριφέρθηκαν σαν άγνωστοι. Μέσα στο όχημα 
υπήρχαν κάποιοι δικοί του γνωστοί αλλά κι εκείνης και δε θέλησαν να φανούν πως ήσαν μαζί. 
Σ’ όλη τη διαδρομή υπήρξε μεταξύ τους ένα ιδιόμορφο φλερτ με χαμόγελα αλλά και μερικές 
φορές με νοήματα Δεν κατέβηκε στη στάση του αλλά στη δική της. Τη στιγμή που η κοπέλα είχε 
σταθεί μπροστά στη θύρα περιμένοντας να σταματήσει το όχημα, την πλησίασε από πίσω και 
της ψιθύρισε: «Καληνύχτα αγαπούλα». Του χαμογέλασε με το είδωλο της μέσα από το 
κρύσταλλο της θύρας κουνώντας το κεφάλι της σε χαιρετισμό. Κατέβηκε μαζί της αλλά εκείνη 
πήρε το πεζοδρόμιο για το σπίτι της κι εκείνος γύρισε πίσω για το δικό του…  
 Στο σπίτι κάθισε μπροστά στην τηλεόραση, δεν πεινούσε, είχαν φάει με τη Μαργαρίτα από 
ένα σουβλάκι με πίτα. Άναψε τσιγάρο κι άρχισε να σκέφτεται την καινούργια σχέση του. 
Έμπλεκε πάλι σε μια, φαινομενικά αδιέξοδη κατάσταση. Ίσως δε θα το είχε κάνει αν η 
Μαριάννα δεν του δήλωνε, εδώ και μήνα, πως τελείωσαν όλα μεταξύ τους και καιρός της ήταν 
να παντρευτεί γι’ αυτό και αρραβωνιαζόταν. Δεν την αδικούσε, η κοπέλα πλησίαζε τα τριάντα 
και ήταν μαζί του, με κάποιες μικροδιακοπές, όταν τσακώνονταν, γύρω στα δυο χρόνια.. Ο 
Πύρρος, διατηρούσε μακρόχρονους δεσμούς, δεν άλλαζε συχνά σύντροφο, βολευόταν με κάποια 
που γνώριζε καλά αλλά δεν ήθελε να παντρευτεί, όχι τη Μαριάννα αλλά καμία. Τα κατάφερνε 
με τις γυναίκες και μάλιστα χωρίς να χρησιμοποιεί τεχνάσματα, ή να τους δίνει ψεύτικες 
υποσχέσεις. Ήταν ξεκάθαρος μαζί τους. Πάντα σχετιζόταν με πολύ νεώτερες του κι έτσι από την 
αρχή, ήταν εκείνες που ήσαν κατά του γάμου. Έτσι τουλάχιστον πίστευαν αλλά με τον καιρό 
εκείνος παράμενε οπαδός της αγαμίας αλλά εκείνες υποτάσσονταν στην κοινωνική σύμβαση 
είτε γιατί ξυπνούσε το μητρικό τους φίλτρο ή γιατί είχαν βρει το ιδανικό τους σε ένα νεώτερο 
άντρα ή γιατί μεγαλώνοντας πίστευαν πως έπρεπε να παντρευτούν κάποιον πριν οι σωματικές 
τους αρετές μειωθούν. Η σχέση με μια πολύ νεώτερη γυναίκα είχε αποδειχτεί σωστή κι αυτές, 
στην πραγματικότητα ήσαν πάντα οι σχέσεις του. Βέβαια αυτή τη φορά το είχε παρακάνει, το 
κορίτσι μόλις είχε κλείσει τα δεκαπέντε του χρόνια. Η Μαργαρίτα όμως ήταν τόσο όμορφη και 
του έδειχνε, από την πρώτη κιόλας μέρα, τόση αγάπη που ξεχνούσε όλες τις πιθανές επιπτώσεις.   
 Έσβησε το τσιγάρο και μπήκε στο λουτρό να κάνει ένα δροσερό ντους, το χρειαζόταν μετά 
τον πολύωρο ερεθισμό στην αγκαλιά της μικρής. Θυμόταν το σφιχτό βυζί της στη χούφτα του, 
τις καμπύλες του κορμιού της καθώς τις ανίχνευε με τις παλάμες του, ιδιαίτερα τους γλουτούς κι 
ανατρίχιαζε από ευχαρίστηση… 
 
… Η Μαργαρίτα, μπήκε στο αδιέξοδο δρομάκι που οδηγούσε στην είσοδο του σπιτιού της, 
μια μικρή μονοκατοικία όπως και οι άλλες δεξιά-αριστερά του δρόμου σ’ ένα προάστιο κοντά 
στη θάλασσα. Χαιρέτισε δεξιά-αριστερά γείτονες και γειτόνισσες που συνάντησε, ο καιρός ήταν 
ακόμα μαλακός και κάθονταν στους εξώστες ή στις αυλές τους.  
 Το πέρασμα της, προκάλεσε θαυμασμό για το ωραίο κορίτσι αλλά και κάποια διάθεση 
κουτσομπολιού του τύπου «ποιος ξέρει που τσιλημπούρδιζε η μικρή έτσι στολισμένη» αν και 
δεν είχαν ακόμα κάτι εναντίον της. Πέρασε την αυλόθυρα του σπιτιού της και συνάντησε στην 
αυλή τη μητέρα της. «Που ήσουν έτσι ντυμένη κόρη μου;». «Είχα κατέβει στο κέντρο με τη 
Λίτσα-ήταν η συμμαθήτρια της που κάλυπτε τις ύποπτες εξόδους της, όπως και η Μαργαρίτα 
της δικές της-και κάναμε βόλτες στις βιτρίνες». Η μητέρα μια παχουλή αφράτη σαραντάρα, την 
κοίταξε με κάποια καχυποψία αλλά δέχτηκε την απάντηση. Σκέφτηκε πως η κόρη της μεγάλωνε, 
ήδη στο σώμα είχε ξεπεράσει τις διαστάσεις μιας εικοσάχρονης. Ήξερε πως το κορμί αυτό θ’ 
αναζητούσε την ερωτική ικανοποίηση και αυτό το βράδι διάκρινε πως κάτι είχε γίνει, ότι η 
μικρή είχε πάρει τα πρώτα ερωτικά χάδια και φιλιά.  
 Η Μαργαρίτα πέρασε μέσα στο σπίτι, μπήκε στο δωμάτιο της, ξεντύθηκε φόρεσε μια 
ρόμπα και κάθισε μπροστά στην τηλεόραση. Στην ερώτηση της μητέρας αν θα φάει είπε πως δεν 
ήθελε γιατί είχαν τσιμπήσει κάτι στην αγορά… 
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 Τη νύχτα στο κρεβάτι χάιδεψε τα βυζιά της, είχε βγάλει τον άσπρο στηθόδεσμο που 
φορούσε  και θυμήθηκε πως ο Πύρρος, της  είχε πει ότι του άρεσαν τα μαύρα κι άσπρα 
εσώρουχα και υποσχέθηκε στον εαυτό της πως στο επόμενο ραντεβού μαζί του, θα φορούσε 
μαύρα και θα ήταν η πρώτη φορά. Μέχρι τότε φορούσε άσπρα απλά ή κάποια με λουλουδάκια, 
παιδικά πράγματα. Έπρεπε ν’ αγοράσει άσπρα και μαύρα, δαντελένια, είχε δει κάτι πολύ 
όμορφα στη βιτρίνα ενός καταστήματος με γυναικεία εσώρουχα. Αποκοιμήθηκε χαϊδεύοντας το 
αιδοίο της με τη σκέψη της στον Πύρρο… 
 
… Το διαμέρισμα του Πύρρου, σε μια μικρή πολυκατοικία, ήταν άνετο για έναν εργένη, είχε 
δυο δωμάτια και όλους τους βοηθητικούς χώρους. Η Μαργαρίτα στριφογύριζε στα δάχτυλα ένα 
λουλούδι, ήταν μια μεγάλη άσπρη μαργαρίτα από αυτές που είχε φυτεμένες η μητέρα της στις 
γλάστρες που περιτριγύριζαν τη μικρή αυλή τους. Το είχε φέρει για το φίλο της που όταν της 
άνοιξε, ήταν με το μπουρνούζι, της έδωσε ένα σκαστό φιλί στο στόμα, ζήτησε να τον 
συγχωρήσει για λίγο, μόλις είχε βγει από το λουτρό και της είπε να περάσει στο σαλόνι. Η 
κοπέλα μπαίνοντας εκεί, ένιωσε πως βρισκόταν σε κάποιο δικό της χώρο, έτσι ονειρευόταν το 
σπίτι της. Προχώρησε στο σαλόνι και περιεργάστηκε τα πάντα. Πολυθρόνες, καναπέδες, πίνακες 
στους τοίχους, πολλούς πίνακες μικρούς και μεγάλους. Μερικοί από αυτούς παρίσταναν γυμνά 
γυναικών. Υπήρχαν και κάποια μικρά γλυπτά, κυρίως γυμνές γυναίκες σε κεραμικά. Το σαλόνι 
ήταν πλημμυρισμένο φως, η μέρα ήταν ηλιόλουστη κι εκείνη ζεσταινόταν αν και ήταν πολύ 
ελαφρά ντυμένη. Φορούσε μια μεταξωτή κρεμ μπλούζα, την ίδια που φορούσε στην πρώτη τους 
συνάντηση, μια λουλουδάτη φαρδιά φουστίτσα που τελείωνε μια πιθαμή πάνω από το γόνατο, 
ήταν της μόδας καθώς οι άνθρωποι ένιωθαν πιο ελεύθεροι μετά τη λεγόμενη μεταπολίτευση. Ο 
Πύρρος, εμφανίστηκε καλοχτενισμένος φορώντας μια μεταξωτή ρόμπα σε χρώμα γκρενά και η 
μικρή τον κοίταξε με  θαυμασμό. Ήταν ωραίος άντρας! Σχεδόν έτρεξε προς το μέρος του, τύλιξε 
τα χέρια γύρω από το λαιμό του και κόλλησε τα χείλη της στα δικά του. Της ανταπόδωσε το φιλί 
με πάθος. Ρούφηξε και στη συνέχεια μάσησε απαλά τα σαρκώδη χειλάκια της. 
 Όταν απομακρύνθηκαν κάπως, εκείνη του πρόσφερε το λουλούδι. «Όμορφο είναι αλλά 
εγώ έχω μια ολοζώντανη Μαργαρίτα…», είπε και την έσφιξε πάνω του. Πέρασε τις παλάμες του 
κάτω από το μεταξωτό μπλουζάκι και με επιδεξιότητα ξεκούμπωσε τον στηθόδεσμο-άσπρο και 
δαντελένιο, το κορίτσι είχε ήδη αλλάξει τα εσώρουχα της σύμφωνα με την επιθυμία του 
αγαπημένου της-και περνώντας μπροστά τα χέρια χούφτωσε, τα στητά βυζιά της. Παθιασμένα 
άρχισαν να γδύνονται μεταξύ τους βγαίνοντας από το σαλόνι. Ο άντρας την οδήγησε, 
ρουφώντας συνέχεια τα χείλη της, στο υπνοδωμάτιο. Σε λίγο η γκρενά ρόμπα, το εσώρουχο του, 
το μπλουζάκι, ή λουλουδάτη φαρδιά φούστα και τα εσώρουχα της κοπέλας βρέθηκαν πάνω σε 
μια πολυθρόνα και τα κορμιά τους πάνω σ’ ένα διπλό σύγχρονο κρεβάτι χωρίς κεφαλάρια. 
 Αν και η μικρή του επέτρεψε ν’ απολαύσει, με τα χέρια και με τα χείλη, όλο της το κορμί 
όταν θέλησε να μπει μέσα της, παρά την υπερδιέγερση της, τινάχτηκε κάτω από το κρεβάτι κι 
έτρεξε στο λουτρό όπου έκανε ένα δροσερό «ντους». Λίγο αργότερα, ενώ εκείνος έμενε 
μουδιασμένος στο κρεβάτι, γύρισε στο υπνοδωμάτιο σκουπίζοντας, το πραγματικά όμορφο 
κορμί της, με μια πετσέτα και άρχισε να ντύνεται αργά χαμογελώντας του. Ήταν το αντίθετο 
ενός «στριπ-τιζ» αλλά το ίδιο διεγερτικό για τον Πύρρο. Χαμογέλασε κι αυτός και ανακάθισε 
συνεχίζοντας την οπτική απόλαυση αυτού που έκανε η Μαργαρίτα, που σκόπιμα και δίνοντας 
την εντύπωση πως ήταν μόνη στο υπνοδωμάτιο παράτεινε τη διάρκεια του ντυσίματος. Έσιαχνε 
ακόμα και τις δαντελίτσες της κυλότας της. Όταν τελείωσε, στάθηκε μπροστά του, έσκυψε και 
του έδωσε ένα ρουφηχτό φιλί στα χείλη. «Αρκετά για σήμερα κύριε. Πήρες μια ιδέα τι θα 
απολαμβάνεις από τη Μαργαρίτα σου. Εξάλλου είμαι παρθένα, είσαι ο πρώτος άντρας που με 
φιλάει κι ο πρώτος που μ’ έριξε στο κρεβάτι». «Δηλαδή φεύγεις τώρα;». «Ναι αγάπη μου, γιατί 
αν μείνω μπορεί και να υποκύψω». «Μείνε λίγο να κουβεντιάσουμε να γνωριστούμε 
καλύτερα…». «Καρδούλα μου, τώρα είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί σου και δε θ’ αντέξω να 
κουβεντιάσω μόνο μαζί σου, αργότερα όταν θα έχουμε χορτάσει κάπως από…τ’ άλλα θα 
κουβεντιάζουμε πολύ. Μ’ αρέσει να σ’ ακούω»… 
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 Του έδωσε πάλι ένα γρήγορο ρουφηχτό φιλί στα χείλη κι έφυγε. Ο Πύρρος σηκώθηκε 
αργά και πέρασε στο λουτρό. Η μικρή είχε μυαλό ή υποκρινόταν την πρωτάρα, πάντως του 
άρεσε πολύ. Ξαναθυμήθηκε με πολλές λεπτομέρειες το κορμί της κι ερεθίστηκε. Έκανε ένα 
δροσερό «ντους» και φορώντας το μπουρνούζι πέρασε στο σαλόνι, μεταφέροντας ένα φλιτζάνι 
αχνιστό καφέ. Μισοξάπλωσε στον καναπέ, άναψε τσιγάρο κι άνοιξε την τηλεόραση. Δε βρήκε 
κάτι ενδιαφέρον κι άπλωσε το χέρι να πιάσει ένα βιβλίο, τοποθετημένο μπρούμυτα στο μπράτσο 
του καναπέ. Ήταν μια έκδοση του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας,  «ΣΚΈΨΕΙΣ Ή 
ΑΠΟΦΘΈΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΑ» του Λα Ροσφουκώ. Ήταν μήνας που το είχε αρχίσει αλλά 
διάβαζε μόνο κάθε φορά που διακοπτόταν το πρόγραμμα της τηλεόρασης για διαφημίσεις. Σε 
λίγο εξαιτίας των δικών του σκέψεων ατόνησε το ενδιαφέρον του για τις σκέψεις του Γάλλου 
διανοητή και περιπλανήθηκε στις μνήμες του τις σχετικές με τον καινούργιο έρωτα του. Δεν 
ήταν πολύ ώρα που το εξαίσιο αυτό κορίτσι βρισκόταν στο κρεβάτι του ολόγυμνο. Ερεθίστηκε, 
σηκώθηκε ντύθηκε και μπαίνοντας στο αυτοκίνητο του-εκείνη τη μέρα το είχε πάρει από το 
συνεργείο-κατέβηκε στο κέντρο να συναντήσει κάποιους φίλους. Εκεί θα ξεχνούσε πίνοντας και 
κάνα ουζάκι στα ταβερνάκια, εκεί γύρω από τη Ρωμαϊκή Αγορά… 
 Συνάντησε ένα φίλο και κάθισε μαζί του. «Ρε συ Πύρρο, τις άλλες σε είδα μ’ ένα 
γκομενάκι  μούρλια…συγγνώμη δηλαδή, μπορεί να ήταν και κάποια συγγενής, καμιά 
ανεψιά…». «Όχι, όχι γκομενίτσα είναι…», του διηγήθηκε τα σχετικά  της  γνωριμίας με τη 
Μαργαρίτα. «Έτσι ε; είσαι και κωλόφαρδος…». «Ε, δεν είναι μόνο τύχη», είπε μ’ ένα 
φιλάρεσκο χαμόγελο. «Πάντως είναι καλή η μάκινα να τη στήνεις έξω από τα σχολεία…», είπε 
ο άλλος. «Εσύ τι κάνεις, τι διαβάζεις αυτόν τον καιρό;». «Διαβάζω πολύ για σινεμά, βρήκα 
δουλειά, γράφω κριτική για ένα κινηματογραφικό περιοδικό και πρέπει να είμαι ενήμερος.». 
«Έτσι ε; Γράφεις κριτική για τις ελληνικές ταινίες;». «Α, μπα όχι. Τι να γράψεις για τις 
ελληνικές, αν γράψω για τις παλιές, ξέρεις τη γνώμη μου, οι παλιοί θα με φάνε. Αν γράψω για 
τις καινούργιες του σιναφιού μας, ε, σχεδόν, όλοι είναι φίλοι δε γίνεται να τους 
κακοκαρδίσεις…γράφω για ξένες ταινίες, εκεί ποιος μας λογαριάζει, ούτε που παίρνουν χαμπάρι 
ότι γράψαμε γι’ αυτές, εσύ διαβάζεις τίποτα;». «Έχω αρχίσει ένα βιβλίο του Λα Ροσφουκώ αλλά 
τώρα με τη μικρή δεν έχω μυαλό για τέτοια». Ο άλλος χαμογέλασε… 
  
… Ήταν η πέμπτη φορά που κυλιόταν μαζί της στο κρεβάτι του, απολαμβάνοντας το 
θεσπέσιο κορμί της. Οι χούφτες του γέμισαν και ξαναγέμισαν τρυφερή σάρκα, τα χείλη και η 
γλώσσα του γεύτηκαν το σάλιο της και τις εκκρίσεις του αιδοίου της αλλά το πέος του, γεύτηκε 
μόνο τη βύθιση του στο ροδόχειλο στόμα της μα δεν κατάφερε να διολισθήσει στον κόλπο της. 
Προστάτευε επίμονα τον παρθενικό της υμένα. Ευτυχώς, η μικρή δέχτηκε, χωρίς εκείνος να 
κάνει κάτι για να την πείσει γι’ αυτό, τον στοματικό έρωτα και δε χρειάστηκε να καταφεύγει σε 
εκσπερμάτιση έξω από τα γεννητικά της όργανα, δεν του άρεσε αυτό το πασάλειμμα.  Σκέφτηκε 
και τον «παραφύσιν» τρόπο αλλά κάθε φορά που αντίκριζε, εκθείαζε και χούφτωνε τους 
όμορφους γλουτούς και της επισήμαινε πως εκεί δεν υπήρχε παρθενικός υμένας και θα 
μπορούσαν να προχωρήσουν…σε βάθος, εκείνη έβαζε τα γέλια και γύριζε ανάσκελα. «Δε 
σφάξανε αγάπη μου, μ’ αυτό το παλούκι σου θα με ξεσκίσεις, δε θα μπορώ να πάρω τα πόδια 
μου». «Υπερβολές, εσύ δεν είπες πως η συμμαθήτρια σου η Λέλα το κάνει από πίσω;». «Έ, 
καλά εκείνη το κάνει κι από μπρος κι από παντού. Σου είπα πως το κάνει και πληρώνεται, 
φορώντας μάλιστα και τη μαθητική ποδιά, έτσι τη θέλουν αυτοί που την πηδάνε. Εδώ που τα 
λέμε κονομάει τρελά λεφτά». «Εσύ θα μπορούσες να το κάνεις;». «Εγώ, δεν πρόκειται να το 
κάνω για λεφτά κι ας έχω φτωχούς γονείς, δεν πρόκειται να γίνω πουτάνα. Θα τα κάνω όλα με 
τον άντρα που αγαπώ, αλλά πες του να κάνει λίγη υπομονή», είπε και γέλασε, κατεβαίνοντας 
από το κρεβάτι. Έφυγε για το λουτρό κι ο Πύρρος ανακάθισε. Πρώτη φορά είχε τόσες δυσκολίες 
με μια γυναίκα αλλά η Μαργαρίτα ήταν ακόμα πολύ νέα, σχεδόν παιδί. Χαμογέλασε «δίκιο έχει 
πρέπει να κάνω υπομονή», σκέφτηκε και κατέβηκε από το κρεβάτι. Που το πήγαινε όμως η 
μικρή; Σκεφτόταν γάμο; Την περνούσε  είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια, όταν εκείνη θα έφτανε 
στην ηλικία του εκείνος θα έπαιρνε τη σύνταξη του! Υπήρχε περίπτωση να δουλέψει μια τέτοια 
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συμβίωση; Πολλά ερωτηματικά αλλά δύσκολες οι απαντήσεις. «Θα δούμε, όσο πάει», ήταν η 
φιλοσοφία του… 
 Η αποχώρηση της από το σπίτι του, έγινε μ’ ένα ρουφηχτό φιλί κι ένα χούφτωμα των 
γεννητικών του οργάνων, αρκετά βίαιο ώστε να βγάλει μια μικρή φωνή πόνου. «Μην τολμήσεις 
να τον χώσεις σε καμιά βρομιάρα, είναι δικός μου, έτσι λατρεία μου; Έλα τώρα δες αν είναι 
άδειος ο διάδρομος». Εκείνος, άνοιξε έβγαλε έξω το κεφάλι κοίταξε δεξιά αριστερά, το μόνο 
που υπήρχε εκεί ήταν η αστραφτερή πλαφονιέρα που φώτιζε το χώρο. Χουφτώνοντας το βυζί 
της την τράβηξε έξω και της ψιθύρισε; «Κοίτα μη γαμηθείς με άλλον σε σκότωσα πουτανίτσα». 
Εκείνη, πίεσε το κουμπί της κλίσης του ασανσέρ χαμογελώντας κι ώσπου να φτάσει η καμπίνα 
υπήρξε ένας νοηματικός διάλογος ανάμεσα τους με αφροδισιακό περιεχόμενο, μ’ αυτόν να έχει 
το κεφάλι έξω από την εξώθυρα του διαμερίσματος κι εκείνη στημένη μπροστά στη θύρα του 
ασανσέρ. Μάλιστα τη στιγμή που άνοιξε αυτή κι ετοιμάστηκε να μπει, σήκωσε-αφού κοίταξε 
δεξιά-αριστερά στο διάδρομο-τη φούστα μέχρι την κυλότα της και του έδειξε τους υπέροχους 
μηρούς της…   
 
 Πέρασε βδομάδα, η μικρή δεν του τηλεφώνησε κι εκείνος δεν πέρασε έξω από το σχολείο. 
Αναρωτήθηκε τι μπορούσε να είχε συμβεί. Δεν είχε αριθμό τηλεφώνου της-του είπε πως δεν 
ήθελε να μάθει κάτι η μητέρα της, το ίδιο ήθελε κι εκείνος-και διαπίστωσε πως εκτός από το να 
τη στήσει έξω από το γυμνάσιο δεν είχε τρόπο να τη βρει. Τις πρώτες μέρες της βδομάδας ήταν 
ήσυχος, είδε κάποιους φίλους σε κάποιες ταβέρνες, ήξεραν πως είχε χωρίσει με τη Μαριάννα 
και δεν τον ρώτησαν καν αν υπήρχε κάποια άλλη στη ζωή του και ούτε αυτός ανάφερε την 
περίπτωση με τη Μαργαρίτα. Μετά την Παρασκευή άρχισε να αισθάνεται δυσάρεστα. Συνήθως 
την Κυριακή είχε τη δυνατότητα το κορίτσι, να έρχεται στο σπίτι του και τηλεφωνούσε συνήθως 
το Σάββατο. Στριφογύριζε, το βράδι στο σπίτι, ανήσυχος. Κάθε φορά που κουδούνιζε το 
τηλέφωνο, το σήκωνε με τη βεβαιότητα πως ήταν εκείνη αλλά όχι, ήταν κάποια φίλη ή φίλος. 
Αργά το βράδι του Σαββάτου, εκεί γύρω στις έντεκα, κουδούνισε το τηλέφωνο κι εκείνος 
σήκωσε  το ακουστικό με σπουδή. «Αγάπη γεια σου, δεν μπόρεσα να σου τηλεφωνήσω αυτές τις 
μέρες, είχαμε οικογενειακά προβλήματα. Οι γονείς μου έφυγαν σήμερα για τρεις μέρες στο 
χωριό του πατέρα μου και δε θα έρθω αύριο…». «Μα, γιατί αφού θα λείπουν θα είναι πιο 
εύκολα, θα μπορούσες, αγαπούλα μου, να κοιμηθείς στο σπίτι μου». «Αμ δε, δεν ξέρεις τι 
πονηρή που είναι η μάνα μου. Κάτι έχει  ψυλλιαστεί και ζήτησε, από τη συμμαθήτρια μου τη 
Λίτσα να μείνει αυτές τις μέρες μαζί μου και φυσικά θα ελέγχει με το τηλέφωνο αν είμαι στο 
σπίτι». Αυτό ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση, η μικρή συνέχεια ανέβαλλε την προσφορά του 
παρθενικού της υμένα, τώρα του στερούσε και την παρουσία της. «Και τι θα γίνει μωρό μου; 
έχω τρελαθεί σε αναζητάει ολόκληρη η ύπαρξη μου, έτσι όπως πάει το πράγμα δε θα σε δω ούτε 
την άλλη βδομάδα». «Όχι λατρεία μου θα με δεις, αύριο το απόγευμα κατά τις εφτά έλα από το 
σπίτι μου…». «Από το σπίτι σου;». «Ναι, κοντά είναι…». «Μωρέ και χιλιόμετρα να ήταν δε θα 
με πείραζε». «Μ’ αγαπάς ψυχή μου; ε, τότε έλα», του είπε και του έδωσε τη διεύθυνση… 
 Ο Πύρρος, μπήκε σ’ ένα δρομάκι που δεξιά-αριστερά υπήρχαν λαϊκές μονοκατοικίες με 
κήπους. Στο τέρμα του δρόμου, που δεν είχε μήκος πάνω από πενήντα μέτρα, συνάντησε μια 
αυλόθυρα. Την έσπρωξε και μπήκε σε μια αυλή μονοκατοικίας με ισόγειο κι έναν όροφο, 
προχώρησε σ’ έναν υπαίθριο διάδρομο, μια στενή αυλίτσα, και βρέθηκε σε μια γυαλόφραχτη 
είσοδο, που στο πλάι της υπήρχε ένα ηλεκτρικό κουδούνι. Το πίεσε και περίμενε. Δεν πέρασαν 
παρά μερικά δευτερόλεπτα και η θύρα άνοιξε διάπλατα αποκαλύπτοντας το υπέροχο χαμόγελο 
της Μαργαρίτας. «Μην μπεις μέσα, κάποια γειτόνισσα παρακολουθεί…», του είπε. Πίσω της 
φάνηκε το κεφάλι μιας κοπέλας-πρέπει να ήταν η Λίτσα-ψηλότερη από τη Μαργαρίτα.. «Μα, τι 
λες κορίτσι μου; Έτσι εδώ θα τη βγάλουμε…». «Μίλα, μίλα δε μας ακούει είναι μακριά, μόλις 
μπει στο σπίτι της θα μπεις κι εσύ…». «Πως θα το ξέρω ότι μπήκε;». «Παρακολουθώ 
εγώ…τώρα», είπε ξαφνικά και τον τράβηξε μέσα. Έκλεισε πίσω του τη θύρα, ρίχτηκε στην 
αγκαλιά του κι άρχισε τα φιλιά ενώ η Λίτσα παρακολουθούσε χαμογελώντας.  
 Ύστερα από λίγο γύρισε προς τη Λίτσα που ήταν πανύψηλη, τον περνούσε μισό  κεφάλι 
και τους σύστησε αν και δε χρειαζόταν, μάντεψαν και οι δυο ποιος και ποια ήταν. «Λοιπόν 
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κύριε, τόλμησες να έρθεις εδώ, όπου είναι δυο κοπελάρες; Δε φοβάσαι μήπως σε βιάσουμε;», 
είπε η Μαργαρίτα γελώντας. «Αμάν βρε κορίτσια βιάστε με, σας παρακαλώ και δυο και τρεις 
και όσες φορές θέλετε. Λίτσα, αν και σε περιέγραψε η φίλη σου δε φανταζόμουν πως θα ήσουν 
τέτοια κορμάρα», είπε και κάθισε στον καναπέ. «Ε, ε το παρατραβάς αγάπη μου, δεν είναι για τα 
δόντια σου…». «Εσύ δεν είπες πως θα με βιάσετε; Τέλος πάντων έλα εσύ που είσαι για τα 
δόντια μου», είπε τραβώντας στην αγκαλιά του τη Μαργαρίτα. Η μικρή τον απόφευγε γελώντας, 
προκαλώντας τον και κάνοντας ίσως κι επίδειξη στη συμμαθήτρια της. Αυτά τα καμώματα 
έκαναν τον Πύρρο, να σταματήσει πριν γελοιοποιηθεί, περισσότερο στον εαυτό του, γιατί 
πιθανόν για τα κορίτσια αυτά να ήσαν φυσικές αντιδράσεις. Τελικά κάθισε σε μια πολυθρόνα 
και είπε: «Λέγε κούκλα μου τι κάνουμε τώρα; Θα το ρίξουμε στην κουβέντα σαν καλοί φίλοι; 
Κέρνα με, τουλάχιστον κάτι».   
 Η Μαργαρίτα, χαμογελώντας, του έκανε νόημα με την παλάμη να περιμένει κι έφυγε προς 
το βάθος. Κοίταξε τη Λίτσα που καθόταν ήδη σε μια πολυθρόνα απέναντι του. Είχε σκυμμένο το 
κεφάλι και σκάλιζε με το νύχι, προφανώς από αμηχανία, μια σταγόνα κερί που είχε πέσει πάνω 
στην πολύχρωμη μαρμαρίνη ενός χαμηλού τραπεζιού, από ένα κερί τοποθετημένο σ’ ένα 
ασημένιο κηροπήγιο. Ήταν πραγματικά «κορμάρα», είχε ένα πολύ ωραίο σώμα αλλά όχι 
πρόσωπο. Τα βυζιά της, λίγο μεγαλύτερα από το κανονικό, ήσαν οξύκορφα και στέρεα, κάτω 
από το μεταξωτό, γαλάζιο μπλουζάκι πάλλονταν σε κάθε κίνηση της. Η Μαργαρίτα, του είχε πει 
πως η Λίτσα δε χρησιμοποιούσε στηθόδεσμο. «Ώστε συμμαθήτριες», είπε κοινότοπα κι 
αμήχανα. «Ναι…», απάντησε κι εκείνη αμήχανα και σιώπησε. «Αλήθεια σε ποια τάξη 
είσαστε;», ρώτησε ο Πύρρος συνειδητοποιώντας πως δεν είχε ρωτήσει τη Μαργαρίτα ούτε αυτό. 
«Στην Τρίτη», είπε η κοπέλα έκπληκτη και του χαμογέλασε δίνοντας στο πρόσωπο της μια πιο 
συμπαθητική εμφάνιση. Ήταν μελαχρινή με επιδερμίδα που είχε τη χλομάδα του αλάβαστρου 
και τα μαύρα μαλλιά της την τόνιζαν περισσότερο. 
 Μπήκε στο σαλόνι η Μαργαρίτα κρατώντας μια φιάλη ουίσκι και τρία κρυστάλλινα 
ποτήρια. Τα άφησε πάνω στο τραπεζάκι και είπε χαμογελώντας: «Ορίστε κύριε, μπορείς να 
σερβίρεις και σε μας, εμείς δεν ξέρουμε πόσο πρέπει να βάλουμε». Ο Πύρρος έπιασε τη φιάλη 
και έβαλε στα ποτήρια ποτό ίσαμε δυο δάχτυλα και είπε: «μήπως υπάρχουν τίποτα ξηροί καρποί, 
έτσι σκέτο δεν πίνεται». «Α, ναι; Όλο και θα έχει η μάνα μου, πάω να δω». Βγήκε πάλι κι ο 
Πύρρος κοίταξε τη Λίτσα που εξακολουθούσε να έχει σκυμμένο το κεφάλι, μόνο που τώρα 
χάιδευε, με τα μακριά δάχτυλα της, τη βάση του ποτηριού της. «Δε μιλάς πολύ ε;». Σήκωσε τα 
μικρά, μαύρα μάτια πάνω του. Αν δεν ήταν μελαχρινή το πιο πιθανό ήταν να είχε γίνει 
κατακόκκινη, τόσο φανερή ήταν η ταραχή της όταν της μιλούσε. «Ναι, δεν ξέρω τι να πω…το 
παθαίνω όταν γνωρίζω πρώτη φορά κάποιον…», είπε και χαμήλωσε πάλι τα μάτια.  
 «Να και τα ξηροκάρπια…», είπε η Μαργαρίτα μπαίνοντας και άφησε στο τραπέζι μια 
ασημένια κούπα ξέχειλη με φρυγανισμένα αμύγδαλα, φουντούκια και άλλα. Ο Πύρρος σήκωσε 
το ποτήρι και το πρότεινε για τσούγκρισμα στα κορίτσια. Ακούστηκε ευχάριστος ο ήχος των 
ποτηριών και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η Μαργαρίτα, με θόρυβο, εκτόξευσε το πιοτό από το 
στόμα προς «πάσαν κατεύθυνσιν» ενώ τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. «Φτου, αυτό είναι 
δηλητήριο…πως το πίνετε καλέ;». «Σιγά-σιγά κορίτσι μου, πάντα ανυπόμονη…μόνο στο…αυτό 
δε δείχνεις βιασύνη». «Στο ποιο, Πυρράκο μου; δεν το λες ε;», είπε η Μαργαρίτα σκουπίζοντας 
τα μάτια μ’ ένα μαντίλι. Και γυρνώντας προς τη Λίτσα είπε: «τον άκουσες φιλενάδα; Ξέρεις τι 
θέλει να πει, πως δεν του κάθομαι να με ξεσκίσει στο γαμήσι». «Πως μιλάς έτσι βρε 
παλιοκόριτσο», είπε ο Πύρρος και την τράβηξε στην αγκαλιά του όπου εκείνη κούρνιασε 
ευχαριστημένη. «Την παρθενιά σου την σφίγγεις αλλά η γλώσσα σου είναι γλώσσα 
περπατημένης γκόμενας, που τα έμαθες αυτά;». «Ε, ας είναι καλά η Λέλα», είπε εκείνη και 
κόλλησε τα χείλη της στο στόμα του. Η Λίτσα σηκώθηκε ζήτησε συγγνώμη και προχώρησε προς 
την έξοδο. «Έι, που πας;», φώναξε κάπως ανήσυχη η Μαργαρίτα. «Στο μπάνιο…», είπε η 
κοπέλα. «Α, εντάξει…πήγαινε». Ξαναμμένη η μικρή κατέβασε το φερμουάρ από το παντελόνι 
του Πύρρου κι έχωσε μέσα το χέρι ενώ του δάγκωνε τα χείλη. Εκείνος ένιωσε το πέος του να 
σπαρταράει στη χούφτα της αλλά την απομάκρυνε λέγοντας: «Φρόνημα πουτανίτσα, δεν κάνει 
μπροστά στο κορίτσι. Φαίνεται ντροπαλό μην το σοκάρουμε». «Και τι σε νοιάζει…». «Ε, 
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πως…δεν κάνει να το φέρουμε σε δύσκολη θέση». «Μα, τα ξέρει, της τα έχω πει όλα, ξέρεις κι 
αυτή παρθένα είναι, δεν έχει γκόμενο». Πέρασε αρκετή ώρα και η Λίτσα δεν είχε γυρίσει. Η 
Μαργαρίτα, βρήκε την ευκαιρία και σχεδόν τον ξεβράκωσε. Εκείνη, φορούσε ένα μεταξωτό 
έξωμο φόρεμα, που κρατιόταν με δυο κορδέλες από τους ώμους. Ο Πύρρος, παρασύρθηκε κι 
αχόρταγα απολάμβανε το ένα από τα βυζιά της που είχε βγει, μια και δε φορούσε στηθόδεσμο, 
όταν η μια από τις κορδέλες είχε γλιστρήσει στο πλάι. 
 Συνήρθε πρώτος και τραβήχτηκε από την αγκαλιά της, επισημαίνοντας την αργοπορία της 
Λίτσας. «Έλα αγάπη μου, άστην θα έρθει…». «Δε φαντάζομαι να τη δασκάλεψες ν’ αργήσει 
επίτηδες;». Χαμογέλασε και του ρίχτηκε πάλι. «Σταμάτα κορίτσι μου δεν είναι σωστό…», είπε 
εκείνος και σηκώθηκε  βάζοντας τη μπλούζα του στο παντελόνι και τραβώντας το φερμουάρ. 
«Στο σπίτι μου, που έχουμε όλο το χρόνο συνέχεια με αποθαρρύνεις, εδώ έχεις λυσσάξει». 
Εκείνη πέρασε στον ώμο την κορδέλα σκεπάζοντας το στήθος. Πήρε κλαμένο ύφος, ύστερα 
θυμωμένο κι έγειρε πίσω στην πλάτη του καναπέ, βάζοντας τις δυο παλάμες της ανάμεσα στα 
σκέλια δείχνοντας πως στο σημείο εκείνο υπόφερε. Έμεινε για λίγο έτσι και ξαφνικά πετάχτηκε 
όρθια κι έφυγε από το σαλόνι προφανώς να ειδοποιήσει τη φίλη της πως δεν υπήρχε λόγος να 
κρύβεται. Σε λίγο γύρισε στο σαλόνι η Λίτσα συνεσταλμένη πάντα και κάθισε στη θέση της. Ο 
Πύρρος ρούφηξε το πιοτό του και σηκώθηκε. «Ε, που πας;», φώναξε η Μαργαρίτα καθώς 
επέστρεφε από το λουτρό όπου είχε αλλάξει εσώρουχο. «Νομίζω πως πρέπει να φύγω, δεν είμαι 
σε θέση να κάνω καλή παρέα έτσι που με ξεσήκωσες». «Δεν είμαστε καλά, εγώ ήθελα σήμερα 
να…». «Να, τι; Αγάπη μου». «Να…», σούφρωσε προκλητικά τα χείλη και συνέχισε. «να σου 
χαρίσω την παρθενιά μου στο κρεβάτι μου». «Πως! Αυτό θα ήταν υπέροχο...αλλά όχι δε θα το 
κάνω, δεν μπορώ να σκέφτομαι τη Λίτσα εδώ…όχι δεν είναι σωστό». «Μα γιατί; Η Λίτσα τα 
ξέρει όλα για μας και θα της πω κι αυτά που θα κάνουμε, θα ήθελε να μάθει πως γίνεται…». 
«Αν θέλει να μάθει, να βρει κάποιον λεβέντη και να του χαρίσει την παρθενιά της». Η 
Μαργαρίτα επέμενε, ο Πύρρος αρνιόταν, την τράβηξε στο βάθος του σαλονιού και για κάποια 
λεπτά έγινε μια έντονη αλλά ψιθυριστή συζήτηση που κατάληξε να νευριάσει εκείνος και να της 
ζητήσει να ελέγξει την έξοδο για την αναχώρηση του. Εκείνη το έκανε μουτρωμένη και 
δακρυσμένη από τα νεύρα της. Φεύγοντας έκανε να τη φιλήσει αλλά αυτή τραβήχτηκε κι 
εκείνος φώναξε ένα «γεια σου» στη Λίτσα κι αποχώρησε ενώ πίσω του έκλεινε η γυαλόφραχτη 
θύρα ντιντινίζοντας, απηχώντας τα νευράκια της Μαργαρίτας. Είχε αρχίσει  να σκοτεινιάζει το 
φανάρι στην κολόνα που βρισκόταν πλάι στην αυλόθυρα είχε ανάψει. 
 Ο Πύρρος έκλεισε απαλά, βγαίνοντας, την σιδερένια αυλόθυρα και προχώρησε στο στενό 
όπου  στα είκοσι βήματα συναντήθηκε με κάποιον που τον κοίταξε περίεργα, θα ήταν κάτοικος 
της περιοχής και είναι βέβαιο πως θ’ αναρωτήθηκε ποιος να ήταν… 
 Γύρισε στο σπίτι του μόνο για να πάρει το αυτοκίνητο, νευριασμένος μ’ όλ’ αυτά 
κατέβηκε στα παραλιακά ταβερνάκια όπου έφαγε ψάρι και ήπιε μια φιάλη κρασί. Πίνοντας 
σκεφτόταν τη Μαργαρίτα και μελαγχολούσε. Ήταν ξεσηκωμένος και παρασύρθηκε σ’ ένα 
σαχλό φλερτ με μια, όχι και ιδιαιτέρων θελγήτρων, ζουμερή κυρία που συνοδευόταν από δυο 
μεσόκοπους. Στο τέλος σκέφτηκε πως μπορεί να μπλέξει σε κάποια φιλονικία, σηκώθηκε κι 
έφυγε για το σπίτι. 
 Αρκετά ζαλισμένος, δεν οδηγούσε προσεχτικά με κίνδυνο, κάποια στιγμή, να συγκρουστεί 
μ’ έναν επίσης απρόσεχτο οδηγό. Ελάττωσε ταχύτητα και σταμάτησε. Έβγαλε το μαντίλι και 
σκούπισε τον ιδρώτα. Η σκέψη του πήγε πάλι στη Μαργαρίτα και το καψόνι που του έκανε. 
«Που θα μου πας πουτανίτσα-του είχε κολλήσει αυτό να την αποκαλεί έτσι-θα στο μαδήσω το 
τριανταφυλλάκι σου»… 
  
… Η Μαργαρίτα, είχε κι αυτή νευριάσει με την άρνηση του Πύρρου και η Λίτσα πέρασε ένα 
δύσκολο βράδι μαζί της. «Πες μου σε παρακαλώ, τι ήταν αυτό πάλι; Να του προσφέρω την 
παρθενιά μου και να την αρνηθεί; Α, δε θα τα πάμε καλά μαζί κύριε…Θα του δείξω εγώ, θα τον 
κάνω να τρέχει πίσω μου…». «Έλα τώρα, ο άνθρωπος…αν θέλεις τη γνώμη μου, φέρθηκε 
σωστά, είναι κύριος όχι τσογλάνι…». «Λες ε; και γιατί σηκώθηκε κι έφυγε;…τον αγαπάω 
γαμώτο…». «Ε, έφυγε γιατί ήσουν πολύ πιεστική. Ξεσαλωμένη, κόντεψες να πηδηχτείς μαζί του 
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μπροστά μου». «Έχεις δίκιο μωρέ, αλλά ήμουν καυλωμένη, όταν πήγες στο μπάνιο, του τον 
χούφτωσα κι εκείνος μου ρούφηξε και μου δάγκωσε τη ρώγα, δες…», είπε και ξεσκέπασε το 
στήθος. «Καλά, καλά  δε χρειάζεται να μου δείξεις». «Μωρή πουτάνα, αφού σ’ αρέσει να σου 
λέω τι μου κάνει…», είπε η Μαργαρίτα χαμογελώντας. «Να μου λες, όχι να μου δείχνεις», είπε 
η Λίτσα και οι δυο κοπέλες άρχισαν να πειράζονται γελώντας και συζητώντας, πάντα για τους 
άντρες με κυρίαρχο πρόσωπο τον Πύρρο, που όταν στάθμευσε το αμάξι ένα τετράγωνο πιο πάνω 
από το σπίτι του και μπήκε μέσα, έπεσε μπρούμυτα στον καναπέ. Τον πήρε ο ύπνος εκεί και 
όταν ξύπνησε το πρωί ένιωθε απαίσια. Παρ’ όλ’ αυτά άναψε τσιγάρο κι έβαλε το μπρίκι στο 
μάτι της κουζίνας. Λίγο αργότερα έπινε ένα πικρό καφέ ανάβοντας το δεύτερο τσιγάρο. Δεν 
μπορούσε να εξηγήσει αυτή την κατάπτωση, ήταν συνηθισμένος στο να πίνει μερικά ποτήρια 
παραπάνω. Ίσως τον πείραξε το ψάρι αλλά όχι, στο μαγαζί και το γκαρσόνι και το αφεντικό 
ήσαν φίλοι του, δε γίνεται να του πρόσφεραν κάτι χαλασμένο.  
 Έμεινε στο σπίτι. Μέχρι το μεσημέρι είχε συνέρθει και ένιωσε έντονη την επιθυμία να δει 
τη Μαργαρίτα, του είχε πει πως οι γονείς της θα έλειπαν για τρεις μέρες, άρα ακόμη, σήμερα 
Δευτέρα, δε θα είχαν γυρίσει μπορούσε να πάει το απόγευμα στο σπίτι της. Η κοπέλα είχε 
θυμώσει πολύ κι εκείνος της φέρθηκε μάλλον βάναυσα. Αυτά σκεφτόταν και δίσταζε, τελικά 
όμως μόλις άρχισε να σουρουπώνει κατηφόρισε για το σπίτι της. Δεν είχε φροντίσει χτες να 
πάρει τον αριθμό του τηλεφώνου της, θα μπορούσε να τηλεφωνήσει πρώτα ν’ ανιχνεύσει τη 
διάθεση της απέναντι του, αλλά καλύτερα έτσι θα της έκανε έκπληξη. Μπήκε στο στενό, ήταν 
έρημο δεν υπήρχαν γειτόνισσες καθισμένες στους εξώστες, ούτε και η γυναίκα που την άλλη 
φορά είχε παρακολουθήσει τη συνάντηση τους. Άνοιξε την αυλόθυρα όσο αθόρυβα μπόρεσε και 
πέρασε στην αυλή. Έφτασε στη γυαλόφραχτη είσοδο που ήταν φωτισμένη και πίεσε το 
κουδούνι. Η Μαργαρίτα μαζί με τη θύρα άνοιξε στόμα και μάτια, γεμάτα απορία κι ευχαρίστηση 
που τον έβλεπε εκεί, έβγαλε έξω το κεφάλι και κοίταξε δεξιά-αριστερά στο δρομάκι και 
πιάνοντας τον από το μπλουζάκι τον τράβηξε μέσα. «Σιγά μωρό μου, θα…», δεν πρόλαβε να 
τελειώσει τη φράση και τα χείλη της κόλλησαν στα δικά του. Ρουφώντας τα κι εκείνος διάκρινε 
στο βάθος του σαλονιού τη Λίτσα να κάθεται κρατώντας ένα περιοδικό. «Έλα, ήσυχα μην 
αρχίσουμε πάλι τα ίδια και καταλήξουμε σε τσακωμό. Ήρθα γιατί ήθελα να σε δω…». «Αγάπη 
μου, ήξερα πως μ’ αγαπάς…χτες βράδι όμως τηλεφώνησα πολλές φορές στο σπίτι σου αλλά δεν 
ήσουν, στενοχωρέθηκα τόσο που δε μ’ έπιανε ύπνος…Άσε που σε φανταζόμουν πως 
ξαναγύρισες σε καμιά από τις παλιές σου φιλενάδες και πηδιόσουν μαζί της και μ’ έπιανε 
λύσσα…».  
 Ο Πύρρος την καθησύχασε πως δεν υπήρξε τίποτ’ απ’ όλ’ αυτά, διηγήθηκε αυτό που του 
συνέβη προκαλώντας επιφωνήματα συμπόνιας και χάδια της Μαργαρίτας. Η Λίτσα τους είπε 
πως μπορούσαν να πάνε στο δωμάτιο της Μαργαρίτας, εκείνη θα έβλεπε τηλεόραση. «Αχ ναι 
αγάπη μου, πάμε σε παρακαλώ, στο παρθενικό μου κρεβάτι, αυτό δεν ήθελες;». «Ναι αλλά…». 
«Τι αλλά ψυχή μου, φοβάσαι μήπως δε σου σηκωθεί; Είναι δυνατόν όταν έχεις μια γυναικάρα 
σαν κι εμένα πλάι σου;». «Όχι, ήθελα να πω μήπως γυρίσουν οι γονείς σου ξαφνικά, πιο ήσυχοι 
θα ήμασταν στο σπίτι μου…». «Η μητέρα μου, τηλεφώνησε πως θα μείνουν άλλες δυο μέρες 
γιατί έτυχε ένα μπέρδεμα, ξέρεις, με κάτι κληρονομικά άρα ήμαστε κι εδώ ήσυχοι». Ο Πύρρος 
πείστηκε και η Μαργαρίτα του σύστησε να περιμένει, ώσπου να τον φωνάξει και ανέβηκε τη 
σκάλα.   
 Ένιωθε αμήχανα κοντά στη Λίτσα που είχε ανοίξει την τηλεόραση και παρακολουθούσε, 
χαμηλόφωνα, ένα ξένο σήριαλ. Σηκώθηκε και περπατούσε μέσα στο σαλόνι χαζεύοντας κάτι 
πλαισιωμένα κεντήματα κρεμασμένα στον τοίχο, πιθανόν της μαμάς. Κοίταξε μια δυο φορές το 
ρολόι του, δεν του άρεσε που περίμενε, γύρισε προς το μέρος της Λίτσας. Από ένστικτο κι 
εκείνη γύρισε και τον κοίταξε για ν’ αποσύρει αμέσως τα βλέμματα όταν διαπίστωσε πως 
εκείνος την κοίταζε. «Μα τι διάλο κάνει…σίγουρα φοράει ο, τι προκλητικό διαθέτει για να με 
διεγείρει», σκέφτηκε. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα ακόμα όταν την άκουσε: «Αγάπη, έλα 
είμαι έτοιμη».  «Συγγνώμη…», είπε χαμηλόφωνα, στη Λίτσα βγαίνοντας από το σαλόνι, εκείνη 
του χαμογέλασε και μέσα της σκέφτηκε: «τι ευγενικός που είναι, με σκέφτεται…νομίζω πως τον 
έχω ερωτευτεί αχ τι θα κάνω;» κι έκανε αυτό που μπορούσε εκείνη την ώρα, διάφορες 
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ανομολόγητες σκέψεις σχετικά με το πώς θα ήταν αν βρισκόταν εκείνη στην αγκαλιά του 
Πύρρου. 
 Ανέβηκε τη σκάλα και βρέθηκε σε κάτι σαν διάδρομο που οδηγούσε σ’ έναν εξώστη. 
Δεξιά κι αριστερά υπήρχαν δυο θύρες δωματίων η μία ήταν ανοιχτή. Στάθηκε στην ανοιχτή 
θύρα και είδε τη Μαργαρίτα, εκθαμβωτική, να στέκετε πλάι στο κρεβάτι της που το είχε 
στρώσει με μεταξωτά σεντόνια και μαξιλάρια. Φορούσε μια ημιδιαφανή νυχτικιά που κάτω της, 
διακρίνονταν τα δαντελένια εσώρουχα. Είχε γυμνά τα χέρια και ανοιχτό «ντεκολτέ» 
πλουμισμένο με δαντέλα. Τον υποδέχτηκε αγκαλιάζοντας τον και λίγα λεπτά αργότερα, γυμνοί, 
κυλίστηκαν στο κρεβάτι… 
 Η Μαργαρίτα έβγαλε μια πνιχτή κραυγή πόνου κι ο Πύρρος τη ρώτησε αν ήθελε να 
σταματήσει. «Όχι, όχι…πονάω αλλά μ’ αρέσει, μη σταματάς…», είπε και συνέχισε να αφήνει 
μικρές κραυγές πόνου και ηδονής για να τελειώσει με ένα μορφασμό άφατης ευχαρίστησης. 
Χαλαρώνοντας το σφιχταγκάλιασμα άφησε τα χέρια να πέσουν στο πλάι, κι ο Πύρρου που 
τελειώνοντας κι αυτός, μ’ έναν ηδονικό σπασμό και βγάζοντας μια μάλλον θριαμβική κραυγή 
έπεσε ανάσκελα πλάι της. Εκείνη, άνοιξε τα μάτια και το βλέμμα της έπεσε πάνω στο πέος του 
και το είδε γεμάτο μ’ ένα ρόδινο αφρό-το αίμα του υμένα είχε αναμιχτεί με τα υγρά-απορώντας 
ανασηκώθηκε, στηριγμένη στους αγκώνες της, για να δει καλύτερα όταν πρόσεξε πως ανάμεσα 
στα σκέλη της το σεντόνι ήταν ματωμένο. Γούρλωσε τα μάτια και φώναξε: «Θεέ μου, μάτωσε το 
σεντόνι! Θα με σκοτώσει η μάνα μου…». «Για το σεντόνι ή για την παρθενιά σου;». «Και για τα 
δυο…πω, πω δε φανταζόμουν πως θα έβγαζε τόσο αίμα», είπε η κοπέλα και σκούπισε με μια 
πετσέτα τα όργανα τους. «Αχ, τι θα κάνω…στάσου αγάπη μου να το μαζέψω να μη λερώσει 
περισσότερο. Πρέπει να το πλύνω…». «Δε χρειάζεται μωρό μου, βάλτο σε μια σακούλα, θα το 
πάρω μαζί μου και θα σου φέρω ένα δικό μου, θα το κρατήσω για «σουβενίρ». 
 Η Μαργαρίτα, ανακουφίστηκε. Τράβηξε με προσοχή το σεντόνι και του έδωσε ένα 
ρουφηχτό φιλί. Για μερικά δευτερόλεπτα συνέχισαν τις περιπτύξεις και ύστερα άρχισαν να 
ντύνονται. Όταν κατέβηκαν στο σαλόνι, ο Πύρρος κρατούσε μια πλαστική σακούλα. 
Χαμογέλασε στη Λίτσα, η Μαργαρίτα άνοιξε την εξώθυρα, έλεγξε το δρόμο κι ο Πύρρος 
αποχαιρέτησε τα κορίτσια…  
 
… Οι σχέση πια του Πύρρου και της Μαργαρίτας ήσαν σχεδόν «συζυγικές». Εκείνη, όταν 
σχολνούσε από το σχολείο δεν πήγαινε κατευθείαν στο σπίτι της αλλά περνούσε από το 
διαμέρισμα του εραστή της, όπου ρίχνονταν με πάθος στον έρωτά τους για δυο ώρες 
τουλάχιστον μια και οι γονείς της δούλευαν και δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν την απουσία 
της. 
 Πέρασε ένα εξάμηνο κι ο Πύρρος εξακολουθούσε να είναι με τη Μαργαρίτα. Ήσαν πάντα  
προσεκτικοί και χάρη στην κάλυψη της Λίτσας η σχέση τους δεν έγινε γνωστή. Στις εξωτερικές 
συναντήσεις της Μαργαρίτας με τον Πύρρο, τα δυο κορίτσια εμφανίζονταν πάντα μαζί για να 
χωρίσουν για μια-δυο ώρες που η Μαργαρίτα τις περνούσε στην αγκαλιά του αγαπημένου της 
και η Λίτσα σε περιπάτους ή σε κάποια καφετέρια. Σε μια τέτοια γνώρισε και το Γρηγόρη, ένα 
φοιτητή γύρω στα είκοσι πέντε που τη ρώτησε για την ώρα, πρόσχημα για να την πλησιάσει. 
Στην αρχή ο νέος πήρε τη συστολή και τη σιωπή της σαν αδιαφορία και απομακρύνθηκε αλλά 
δεν έφυγε. Κάθισε στο αντικρινό τραπέζι και παρακολουθούσε τις αντιδράσεις της κοπέλας 
ώσπου κατάλαβε από τα κρυφοκοιτάγματα και την ταραχή της, κάθε φορά που την κοίταζε 
επίμονα, πως δεν της ήταν αδιάφορος. Λίγη ώρα αργότερα έφευγαν μαζί από την καφετέρια. 
Έκαναν ένα μεγάλο περίπατο, είπαν διάφορα και συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν. Χώρισαν 
όταν κάποια στιγμή η Λίτσα κοίταξε το ρολόι της και διαπίστωσε πως ήταν ώρα να συναντηθεί 
με τη φίλη της, αν κι εκείνη δεν ήταν και τόσο συνεπής στην ώρα. Η Μαργαρίτα χάρηκε που 
επιτέλους η Λίτσα αποχτούσε αγόρι κι έτσι η αλληλοκάλυψη χρησίμευσε να μείνουν οι ερωτικές 
σχέσεις των κοριτσιών μυστικές. Για ένα διάστημα τα κορίτσια έφευγαν μαζί για το ραντεβού 
τους αλλά συναντούσαν χωριστά το καθένα τον εραστή του… 
 Ο Πύρρος, έπιασε τον πεσμένο, μπρούμυτα, στο βραχίονα του καναπέ Λα Ροσφουκώ, 
έβαλε ένα σελιδοδείκτη κι έκλεισε το βιβλίο τοποθετώντας το στη βιβλιοθήκη, πλάι στο βιβλίο 
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του Μοντεσκιέ «Το πνεύμα των νόμων». Θα έκανε καιρό, μάλλον, για να καταφύγει στα 
γνωμικά και στις παραινέσεις του. Η Μαργαρίτα τον απασχολούσε ποικιλότροπα, στο κρεβάτι, 
στους περιπάτους στα λιγοστά αλσύλλια της πρωτεύουσας-του άρεσε να την ξαπλώνει στο 
γρασίδι ή στα ξερά φύλλα των δέντρων-και να τη φιλά στα όρθια στις σκοτεινιές γωνιές των 
δρόμων. Το τελευταίο του έφερνε αναμνήσεις από τα νεανικά του χρόνια και μόνο όταν η 
Μαργαρίτα έφευγε για το σπίτι της μελαγχολούσε και σκεφτόταν τι διάολο κάνει μ’ αυτό το 
νεαρό πλάσμα. Η κοινή ζωή τους δεν είχε πιθανότητα να προχωρήσει, σιγά-σιγά ήδη εκείνος 
ένιωθε, εκτός από την ώρα, πριν και στη διάρκεια της συνουσίας, να τον κουράζει η κοπέλα με 
πράγματα που δεν τον ενδιέφεραν. Εκείνη αντίθετα όσο περνούσε ο καιρός ένιωθε περισσότερο 
γυναίκα άρα και πιθανή σύζυγος. Όταν βρισκόταν στο σπίτι του, συμπεριφερόταν σαν τέτοια με 
το να καθαρίζει το λουτρό, να προσπαθεί να του μαγειρέψει-και τα κατάφερνε σ’ αυτό-και άλλες 
δραστηριότητες που υποτίθεται πως μ’ αυτές ασχολείται μια σύζυγος. Φορούσε ποδιά στην 
κουζίνα, μάζευε τα πλούσια μαλλιά σ’ ένα πολύχρωμο μαντίλι δένοντας το, πίσω στον αυχένα 
και πραγματικά ήταν χαριτωμένη. Μια τέτοια μέρα που προσπαθούσε να του μαγειρέψει, του 
είπε: «Ξέρεις, η Λίτσα χώρισε με το Γρηγόρη». «Ναι; δεν πρόλαβα ούτε να τον γνωρίσω…». 
«Ούτε εγώ, το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν ψηλός, η Λίτσα λέει πως δεν ήταν καλός «κι αν τον 
συγκρίνεις με τον Πύρρο», είπε, «δεν αξίζει μία». Ο Πύρρος έσμιξε τα φρύδια στο άκουσμα 
αυτής της φιλοφρόνησης. «Λες η ψηλή να είναι τσιμπημένη μαζί μου;», σκέφτηκε και του άρεσε 
αυτό. «Τελικά έκανε έρωτα μαζί του;». «Εννοείς αν τη γάμησε;…». «Ε, ναι ρε τσογλάνι, αυτό 
εννοώ». «Όχι γιατί εμείς τα κοριτσάκια εννοούμε έρωτα και τα φιλιά και τα χάδια. Πάντως η 
ψηλή είναι ακόμα παρθένα…». «Κρίμα στην κορμάρα», σκέφτηκε εκείνος κι έφυγε για το 
σαλόνι όπου άνοιξε την τηλεόραση. Αυτό που ονομάστηκε μεταπολίτευση είχε μπει στο δεύτερο 
χρόνο και καινούργιοι σταθμοί, εκτός από τους κρατικούς εκπέμπανε με μια εντυπωσιακή 
ελευθερία στο λόγο και στην εικόνα.  
 Τυχαία έπιασε ένα τέτοιο σταθμό κι εντυπωσιάστηκε μ’ αυτά που έλεγε ο ομιλητής: «…η 
παγκόσμια ηγεμονία των Ενωμένων Πολιτειών, επέβαλε την ξένη κηδεμονία και στη χώρα μας. 
Αυτή η επιβολή της πολιτικοοικονομικής και στρατιωτικής βορειοαμερικάνικης κηδεμονίας 
συνοδεύτηκε από την κυριαρχία του αμερικάνικου τρόπου ζωής. Ακόμα και όλες οι 
καθιερωμένες αξίες του ελληνικού αστισμού χάσανε την αξιοπιστία τους…», ήταν σα ν’ άκουγε 
τους σταθμούς του Κου Κου Ε από το λεγόμενο «παραπέτασμα», στα χρόνια της δικτατορίας 
αλλά και την προηγούμενη περίοδο. Η φρασεολογία έδειχνε πως επρόκειτο για κάποιο σταθμό 
της Αριστεράς, που παρ’ ότι ήταν διασπασμένη σε διάφορα κόμματα, ακόμα και αριστερίστικες 
ομάδες, ήταν έντονα δραστηριοποιημένη μια και το νέο σύνταγμα της χώρας επέτρεπε έναν 
ελεύθερο κοινοβουλευτισμό. Αρκετοί φίλοι του, έγιναν μέλη του Κ.Κ.Ε. εξωτερικού κι 
εσωτερικού, ήταν ακίνδυνο πια, αφού τα κόμματα αυτά ήσαν νόμιμα και μόνο στον πόλεμο της 
αφίσας υπήρχε κάποιο πρόβλημα μια και η κυβέρνηση που προερχόταν από το χώρο της Δεξιάς 
δεν έβλεπε με καλό μάτι τη διακίνηση των ιδεών μ’ αυτό τον τρόπο και οι αστυνομία, που δεν 
είχε αλλάξει και πολύ από αυτή της περιόδου της δικτατορίας, έδειχνε υπερβάλλοντα ζήλο. 
 Ο Πύρρος, είχε σπουδάσει νομικά, είχε πάρει το πτυχίο αλλά ποτέ δεν δικηγόρησε.  Οι 
γονείς του είχαν πεθάνει νωρίς αλλά του άφησαν μια καλή περιουσία, ένα τεράστιο κτήμα σ’ ένα 
νησί του Ιονίου. Καταγόταν από παλιά οικογένεια κτηματιών μάλιστα, λένε, πως ο προπάππος 
του είχε τον τίτλο του «κόντε», ο ίδιος όμως πάντα είχε δημοκρατικές αντιλήψεις. Είχε 
ταξιδέψει και ταξίδευε ακόμα αρκετά, μιλούσε καλά ιταλικά και αγγλικά και κάπως τα 
γερμανικά. Το διαμέρισμα που κατοικούσε ήταν δικό του και είχε και κάποια άλλα ακίνητα στην 
πρωτεύουσα που του έδιναν ένα καλό εισόδημα. Αν και ήταν νησιώτης της Μεσογείου κατά 
παράδοξο λόγο τον γοήτευαν τα βόρεια τοπία της Σκανδιναβίας. Από νεαρός γοητευόταν, 
ιδιαίτερα με τις ταινίες του Μπέργκμαν, όχι τόσο για της ψυχολογικές αναζητήσεις του, όσο για 
τα τοπία. Με αφορμή τη γνωριμία με μια «εκπάγλου καλλονής»-όπως τη χαρακτήρισε κάποιος 
φίλος-Σουηδέζα, που είχε επισκεφτεί το νησί του και την ερωτεύθηκε, ταξίδεψε στο βορά, όταν 
ακόμα ζούσαν οι γονείς του, όπου έκανε καλές φιλίες με αγόρια και κορίτσια που για χρόνια τα 
καλούσε στο σπίτι του στο νησί για διακοπές. Μάλιστα το χειμώνα ανέβαινε αυτός στη 
Σκανδιναβία και κατέβαινε το καλοκαίρι μαζί τους. Εδώ και πέντε χρόνια όμως είχε ιδρύσει μια 
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επιχείρηση με κάποιο φίλο που είχε σχέση με αγροτικά προϊόντα υψηλών γευστικών 
προδιαγραφών όπως ελιές και ελαιόλαδο, κρασιά και άλλα που ευδοκιμούσαν στη χώρα. Ο 
Σπύρος, είχε σπουδάσει γεωπόνος και ήταν δραστήριος κι ακούραστος. Όταν ήσαν παιδιά συχνά 
μπερδεύονταν όταν τους φώναζαν μια και το Πύρρος από το Σπύρος έχουν ένα σίγμα διαφορά. 
Η συμβολή του Πύρρου στην επιχείρηση ήταν οικονομική και είχε παραχωρήσει μερικά 
στρέμματα του κτήματος για πειραματικές καλλιέργειες, στην ουσία ο γεωπόνος έχοντας βοηθό 
τον επιστάτη που ήταν ντόπιος, φρόντιζε και τις άλλες καλλιέργειες του κτήματος που είχε μια 
έκταση γύρω στα χίλια στρέμματα. Ήταν μια ενιαία κατηφορική πλάκα, αυτή η έκταση, σ’ ένα 
χαμηλό λόφο σε απόσταση χιλιομέτρου από τη θάλασσα. Στην κορφή του λόφου ήταν χτισμένο 
ένα παλιό λιθόκτιστο αρχοντικό του δέκατου ένατου αιώνα που από τους εξώστες του η θέα 
ήταν μαγευτική.  Για όλ’ αυτά βέβαια η Μαργαρίτα δεν είχε ιδέα, ήξερε μόνο πως δεν είχε 
γονείς, πως το διαμέρισμα ήταν δικό του, πως ήταν δικηγόρος, έτσι της είχε πει. Για τ’ άλλα 
ενδιαφέροντα του, λίγα πράγματα καταλάβαινε και άλλο τόσο ενδιαφερόταν, φυσικό για ένα 
δεκαπεντάχρονο κορίτσι… 
 Ο Πύρρος κάθισε στον καναπέ. Ήταν Κυριακή και η Μαργαρίτα θα έμενε μαζί του το 
μεσημέρι. Η μητέρα της πίστευε πως ήταν με τη Λίτσα σε κάποια εκδήλωση στο κέντρο της 
πόλης-έτσι της είχε πει-και θα τσιμπούσαν κάτι για το μεσημέρι. Και πραγματικά η ψηλή θα 
τσιμπούσε κάτι, μια και περιφερόταν δυο τετράγωνα πιο πάνω από το σπίτι του Πύρρου. Η 
παλιά ιστορία συνεχιζόταν, περίεργο κορίτσι αυτή η Λίτσα να μην έχει ένα φίλο με τέτοια, 
τουλάχιστον σωματικά προσόντα, όταν διάφορα ασήμαντα θηλυκά ζευγάρωναν πολύ εύκολα. 
Πρέπει να ήταν υπερβολικά εκλεκτική η ερωτευμένη με κάποιον που δεν μπορούσε να τον 
έχει… 
 Όσο η Μαργαρίτα ετοιμαζόταν, ήταν στο λουτρό, κι εκείνος φορώντας το μπουρνούζι 
ήταν έτοιμος για μια μεσημεριανή ερωτική ευωχία, έριξε μια ματιά στις κυριακάτικες 
εφημερίδες, αγόραζε τρεις-τέσσερις, και πρόσεξε πως όλες ασχολούνταν με τον προεκλογικό 
αγώνα που, όπως ακουγόταν και έγραφαν οι εφημερίδες, άρχιζε σ’ ένα μήνα. Αν και ήταν καλά 
πληροφορημένος για τα τεκταινόμενα στην πολιτική, στην πραγματικότητα δεν ενδιαφερόταν 
ιδιαίτερα για το ποιο από τα δυο κόμματα, το ένα της Δεξιάς που ήδη κυβερνούσε, και το άλλο 
μια σύνθεση κεντρώων και κεντροαριστερών δυνάμεων, θα βρισκόταν στην εξουσία, τον 
ενδιέφερε μόνο η Δημοκρατία, έστω κι αυτή η κουτσουρεμένη. Ότι κι αν συνέβαινε μέσα στα 
πλαίσια της Δημοκρατίας, τα οικονομικά του συμφέροντα δεν κινδύνευαν. Από το διάβασμα τον 
διέκοψε το κουδούνισμα του τηλεφώνου, ήταν ο φίλος συνεταίρος κι επιστάτης, που του 
τηλεφωνούσε από το κτήμα στο νησί και τον ρώτησε αν θα πήγαινε. «Ναι θα έρθω για τις 
εκλογές, εκεί ψηφίζω και θα μείνω λίγο…». «Δε μου λες υπάρχει η πιθανότητα να μας έρθει 
καμιά βόρεια ξανθούλα;». «Τι έγινε ρε χώρισες με την Πέρσα;». «Ε, αφού τα ξέρεις, τέλειωσε, 
γι αυτό σου λέω κάνε κάτι νάρθει καμιά ξανθιά αλλά εσύ είσαι τώρα με τη μικρή. Ρε συ είναι 
ανήλικο θα βρεις κάνα μπελά». «Λες να μη το σκέφτομαι…έλα τώρα είναι στο μπάνιο κι όπου 
νάναι θα βγει, θα σε πάρω το βράδι να τα πούμε…».  
 Σκεφτόταν πραγματικά να πάει στο κτήμα, αλλά στη Μαργαρίτα θα έλεγε πως πρέπει να 
κάνει ένα ταξίδι στο εξωτερικό για τη δουλειά του και πως αυτό θα κρατούσε περίπου ένα μήνα. 
Ήθελε να διαπιστώσει, όντας για λίγο μακριά της πως θα ένιωθε εκείνος και πως θ’ αντιδρούσε 
αυτή. Η υπενθύμιση του φίλου του πως ήταν ανήλικη, τον ταρακούνησε και τις επόμενες μέρες, 
αυτό τον απασχολούσε σε τέτοιο βαθμό που κατά κάποιο τρόπο δεν ευχαριστιόταν τον έρωτα 
του μαζί της. Άρχισε να την πιλατεύει με διάφορα που αφορούσαν τη μεγάλη απόσταση της 
ηλικίας που είχαν, προκαλώντας τη δυσφορία του κοριτσιού. «Που το πας Πυρράκο μου; με 
χόρτασες και θέλεις ν’ απαλλαγείς από μένα; Μήπως σου γυάλισε η ψηλή και θέλεις να τη 
γαμήσεις ε; Εμ, δε σφάξανε, δεν πρόκειται ν’ απαλλαγείς από μένα…», του φώναξε 
νευριασμένη, μια μέρα, καθώς του χούφτωνε και του έστριβε τ’ αρχίδια, κάνοντας τον να βγάλει 
μια πνιχτή κραυγή οδύνης, αφήνοντας μια σειρά από βρισιές ενώ εκείνη αρχίζοντας τα χάδια, τα 
φιλιά και τα τριψίματα, του απάλυνε τον πόνο ερεθίζοντάς τον. Ερεθισμένη και η ίδια, έσκυψε 
του τα φίλησε και κλείνοντας τον σφιχτά ανάμεσα στους μηρούς της τα χρησιμοποίησε 
θυροφύλακες του κόλπου της για να τον εξουθενώσει με μια πλούσια έκχυση σπέρματος και 
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μάλιστα χωρίς προφυλακτικό. «Δεν πονάς πια αγάπη μου; λοιπόν σου άρεσε αυτό το γαμήσι; Σε 
ξεζούμισα καρδούλα μου έτσι; Και μη μου λες εμένα μπούρδες για διαφορά ηλικίας, μια χαρά 
τα πας «γέρο» μου. Είσαι υπέροχος!». Έμεινε ανάσκελα με τα χέρια στο πλάι σαν παράλυτα. 
Όχι δεν πονούσε, ένιωθε ευχάριστα εξουθενωμένος. Η Μαργαρίτα έσκυψε, του φίλησε το 
χαλαρό πέος, κατέβηκε από το κρεβάτι κι έφυγε για το λουτρό. Εκείνος ανασηκώθηκε αργά και 
κάθισε ανάβοντας τσιγάρο. Τελικά, δεν μπόρεσε να μη σκεφτεί πως αρκετές φορές φέρθηκε 
απερίσκεπτα σχετικά με την προφύλαξη, μια εγκυμοσύνη της μικρής θα ήταν καταστροφή!.. 
 
… Παρ’ όλους τους ενδοιασμούς και τους φόβους του Πύρρου, μέσες άκρες η ιστορία του 
έρωτα τους κράτησε τρία χρόνια. Με προφύλαξη ή όχι δε συνέβη αυτό που φοβόταν, μια 
εγκυμοσύνη. Η Μαργαρίτα τελείωσε το γυμνάσιο και σ’ ένα πάρτι ερωτεύτηκε ένα νεαρό. Η 
αλήθεια είναι, πως την άλλη μέρα κιόλας το είπε στον Πύρρο που, αντέδρασε κάπως 
μελοδραματικά, πως έπρεπε να κοιτάξει την ευτυχία της, εκείνος θα πονούσε για λίγο θα ήταν 
δύσκολα αλλά έτσι κι αλλιώς της το είχε πει να βρει κάποιο νεώτερο. Μέσα του όμως ένιωσε 
ανακούφιση, να που πήγαινε να ξεμπερδέψει και μ’ αυτή την ιστορία. Λίγο αργότερα, η 
Μαργαρίτα αρραβωνιάστηκε το νεαρό και μάλιστα τον έφερε στο διαμέρισμα του και του τον 
γνώρισε. Ήταν ένα καλοστημένο παλικάρι, σπούδαζε οικονομικά. 
 Για κάποιο διάστημα την έχασε. Δεν τηλεφώνησε, δεν πέρασε από το σπίτι. Εκείνος δεν 
την αναζήτησε αν και συχνά την πεθύμησε. Έφυγε για το νησί όπου βρήκε το Σπύρο, να 
καλοπερνάει με μια Σουηδέζα, παλιά φίλη του Πύρρου που είχε φτάσει στο κτήμα αναζητώντας 
τον. Στο μεταξύ προκηρύχτηκαν οι εκλογές ο Πύρρος παρακολούθησε μ’ ενδιαφέρον την 
πρόοδο του πρότυπου αγρού που είχε δημιουργήσει ο φίλος του αλλά και τον προεκλογικό 
αγώνα. Ψήφισε, κι ένα μήνα αργότερα γύρισε στην πρωτεύουσα. Η Μαργαρίτα είχε αρχίσει 
να…μαδάει στη σκέψη του και άρχισε να συχνάζει πάλι στα παλιά στέκια. Όσοι από τους 
φίλους του, δεν ήσαν πολλοί, ανάμεσά τους και κάποιες κοπέλες, ήξεραν για τη σχέση του με τη 
μικρή, τον υπόβαλαν σε εξονυχιστική ανάκριση. Τους είπε πως η ιστορία είχε τελειώσει καλά, η 
κοπέλα είχε ήδη αποκατασταθεί, αρραβωνιάστηκε έναν, κοντά στην ηλικία της. Ξανάρχισε να 
ζει με τον τρόπο που ζούσε πριν κι εκτός από μερικές φορές που έκανε έρωτα, στο νησί, με την 
παλιά του φίλη είχε αρκετό καιρό ανέραστος, ώσπου έξη μήνες από τη μέρα που χώρισαν, του 
τηλεφώνησε η Μαργαρίτα πως ο αρραβωνιαστικός είχε πάει στρατιώτης, ήταν «εξ αναβολής» 
και δυστυχώς τον έστειλαν κάπου μακριά από την πρωτεύουσα. «Σε πεθύμησα, θέλω να σε δω», 
του είπε. Εκείνος της υπενθύμισε πως ήταν αρραβωνιασμένη και θάπρεπε να είναι πιστή…Τον 
διέκοψε μ’ ένα από τα γελάκια που ήξερε λέγοντας: « Κι αν παντρευτώ ακόμα, για καιρό εσύ θα 
είσαι ο άντρας μου, εκτός αν δε με θέλεις». «Τι είν’ αυτά που λες κορίτσι μου; τι συμβαίνει δεν 
πάνε καλά τα πράγματα μεταξύ σας;». «Όχι πολύ καλά, ενθουσιάζομαι εύκολα και μετά μου 
φεύγει, δεν είναι αυτός που θέλω…». Συνεχίστηκε μια συζήτηση με προσπάθεια να την πείσει 
πως όλ’ αυτά που σκέφτεται δεν είναι σωστά. «Να έρθω στο σπίτι σου να με πείσεις από 
κοντά;». «Αν έρθεις εδώ κούκλα μου θα με πείσεις εσύ να…». «Ε, ωραία δε θα είναι Πυρράκο 
μου;», του είπε κι άρχισε να του απαριθμεί όλα όσα έκαναν στο κρεβάτι όταν ήσαν 
μαζί…Τελικά τον έπεισε και σε λίγο απολάμβανε στο κρεβάτι το όμορφο κορμί της κατά δυο 
τρία κιλά βαρύτερο αλλά το ίδιο ελκυστικό. Ήταν και η τελευταία συνάντηση τους…  
 
 Ένα μήνα αργότερα, ένα απόγευμα, βγαίνοντας βιαστικός από την έξοδο της 
πολυκατοικίας του, βρέθηκε μπροστά στη Λίτσα. Δεν την είχε δει από τότε που είχε χωρίσει με 
τη Μαργαρίτα, την είχε σχεδόν ξεχάσει. Ένιωσε ένα σκίρτημα χαράς. Είχε πάψει να ψηλώνει, 
όπως και να ήταν όμως εξακολουθούσε να τον κοιτάζει «αφ’ υψηλού». Της άπλωσε το χέρι σε 
χαιρετισμό και της τόσφιξε τρυφερά, νιώθοντας τους παλμούς της καρδιάς της στη χούφτα του, 
τόσο ήταν ταραγμένη που τον έβλεπε. Αυτό τον συγκίνησε και τον ερέθισε. Της ζήτησε, αν δεν 
είχε να κάνει κάτι καλύτερο, να πάνε κάπου. Δέχτηκε και μισή ώρα αργότερα, με το αυτοκίνητο 
του, βρέθηκαν δεκαπέντε χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα, σ’ ένα ταβερνάκι που κάτωθε 
του απλωνόταν η θάλασσα.  
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 Του είπε πως δεν έβλεπε τη Μαργαρίτα. Είχε μάθει πως είχε χωρίσει από τον 
αρραβωνιαστικό και τα είχε φτιάξει με κάποιον άλλο. «Αυτό δεν το ήξερα, έχω πολύ καιρό να 
τη δω, δε φαντάζομαι να φτάσει να γίνει σα τη Λέλα να πηγαίνει με διάφορους και μάλιστα να 
πληρών…». «Ε, όχι μάλλον αυτόν θα τον παντρευτεί αν και πιστεύω πως δεν τον αγαπάει…Εσύ 
την αγαπάς ακόμα;». «Φυσικά την αγαπώ, δηλαδή θέλω να πω…μεγάλωσε…έγινε γυναίκα στα 
χέρια μου δε θα ήθελα να…», την κοίταξε και βλέποντας την να σκύβει το κεφάλι με κάποια 
δυσαρέσκεια, συμπλήρωσε: «Δεν έχω τίποτα μαζί της πια, δεν τη βλέπω…εσύ τι κάνεις δεν 
υπάρχει κάποιος στη ζωή σου;». «Όχι…». «Τι όχι ρε Λίτσα; Αυτό που κάνεις είναι…είναι 
αμαρτία, στερείς από κάποιον την ευχαρίστηση να σε χαίρεται και να χαίρεσαι και συ…Μια 
κοπελάρα σαν εσένα και να μου λες πως δε γίνεται τίποτα. Δηλαδή ύστερα από εκείνη την 
ιστορία μ’ εκείνον το τύπο…πως τον έλεγαν…». «Γρηγόρη». «Μ’ αυτόν. Δεν υπήρξε κάποιος 
άλλος;». «Ε, ναι, αλλά τελικά δεν μπόρεσα να προχωρήσω…Αν δεν αγαπήσω κάποιον δεν…». 
«Μα, είσαι πολύ νέα ακόμα δε γίνεται ν’ αγαπήσεις κάποιον με την πρώτη, θάρθει κι αυτό αλλά 
στο μεταξύ χάνεις τη χαρά της ζωής…Δεν μπορεί, κάποιον θα έχεις ξεχωρίσει, τόσα αγόρια 
υπάρχουν και ύστερα, που θα τον γνωρίσεις αυτόν τον κάποιον αν δε βγαίνεις;…». Σταμάτησε 
απότομα και τη ρώτησε: «Τι έγινε έδωσες στο πανεπιστήμιο;». «Όχι, δε θα τα κατάφερνα, δεν 
είμαι για τέτοια…». «Τέλος πάντων δεν είναι απαραίτητο να σπουδάσεις…τι λέγαμε, α, για τις 
σχέσεις σου με άντρες…Συγγνώμη αν αυτό σε στεναχωρεί σταματάω. Εγώ χάρηκα τόσο που σε 
είδα, έχουν περάσει δυο χρόνια…». «Παρά είκοσι τρεις μέρες». «Τι είπες;…Λίτσα, μετράς και 
τις μέρες που έχουμε να ειδωθούμε;». Εκείνη ξανάσκυψε το κεφάλι, έβγαλε από την τσάντα της 
ένα μαντιλάκι και φύσηξε τη μύτη. «Μα, τι κάνεις κλαις κορίτσι μου;». Σηκώθηκε τράβηξε πλάι 
της την ψάθινη καρέκλα και πέρασε το χέρι γύρω από τους ώμους της. Εκείνη έγειρε προς το 
μέρος του κι έβαλε το πρόσωπο στο στήθος του, ξεσπώντας σε αναφιλητά. «Σ’ αγαπώ Πύρρο, σ’ 
αγαπώ πολύ, από τη πρώτη μέρα σ’ ερωτεύτηκα…». 
 Χωρίς κάποια ρομαντική αναστολή το γκαρσόνι σα να μην έβλεπε τίποτα, ακούμπησε το 
δίσκο στο τραπέζι με μια τηγανιά κουτσομούρες, σαλάτες κι ένα μπουκάλι άσπρο κρασί κι 
έφυγε. Ο Πύρρος την έσφιξε στην αγκαλιά του, κοίταξε ένα γύρω δεν ήσαν παρά οι δυο τους σ’ 
εκείνον τον εξώστη πάνω από τη θάλασσα. Της έπιασε το πηγούνι, της σήκωσε το πρόσωπο και 
τη φίλησε δυνατά στο στόμα, δυο τρεις και, φόρες, ύστερα σηκώθηκε μετάφερε το κάθισμα 
απέναντί της, κάθισε, έβαλε κρασί στα ποτήρια και τσούγκρισε μαζί της. Σε λίγο η κοπέλα είχε 
κρύψει στην τσάντα το μαντηλάκι, ο Πύρρος της έφτιαξε την καλή διάθεση με πειράγματα και 
υποσχέσεις. Έφαγαν ήπιαν και στο δρόμο για την επιστροφή ο Πύρρος σταμάτησε αρκετές 
φορές στην άκρη του δρόμου για να σφίξει στην αγκαλιά του και να το γεμίσει φιλιά εκείνο το 
μεγαλόσωμο καλλίγραμμο κορίτσι χωρίς να του ζητήσει να κάνουν έρωτα… Φτάνοντας στην 
περιοχή του σπιτιού της Λίτσας, ήταν περασμένες δέκα, της ζήτησε να του τηλεφωνήσει την 
άλλη μέρα, όποια ώρα εύρισκε καιρό, την ήθελε, την ήθελε πολύ κι εκείνος από την πρώτη τους 
συνάντηση. «Με είχε επηρεάσει τόσο η παρουσία σου τότε που, όπως είδες, απόφευγα τα φιλιά 
και τα χάδια της Μαργαρίτας», της είπε δίνοντας της το τελευταίο φιλί… 
   Η Λίτσα εκείνο το βράδι δεν κοιμήθηκε, ήταν ξεσηκωμένη. Ευτυχισμένη έκλεινε τα 
μάτια, όχι για να κοιμηθεί, αλλά να φανταστεί τις υπέροχες στιγμές που είχε περάσει στην 
αγκαλιά του Πύρρου. Μάλαζε τα στέρεα βυζιά της και χάιδευε το αιδοίο της, βρίσκοντας σωστό 
που δεν είχε ενδώσει μέχρι τώρα και είχε μείνει παρθένα. Ο Πύρρος θα ήταν ο άντρας που θα 
έμπαινε μέσα της για πρώτη φορά και πραγματικά, το άλλο απόγευμα βρέθηκε στο διαμέρισμα 
του. Δεν είχε πάει άλλη φορά αλλά το ήξερε από τις περιγραφές της Μαργαρίτας. Καθώς, 
τρέμοντας από συγκίνηση, τον περίμενε στο κρεβάτι, σχεδόν γυμνή, με τα πάλλευκα μεταξωτά 
σεντόνια, αναθυμόταν και τις περιγραφές των ερωτικών πράξεων που της είχε κάνει, η 
Μαργαρίτα ένιωθε καυτές τις εκκρίσεις της πριν καν τον αγγίξει. Κι όταν εκείνος έγειρε πάνω 
της, χαϊδεύοντας και φιλώντας το κορμί της, σπάραξε από τον γρήγορο πόνο της διακόρευσης 
και σχεδόν λιγοθύμησε από ηδονή… 
  
… Βγήκε από την Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου για δυο ώρες αναδιφούσε σε συγγράμματα του 
περασμένου αιώνα. Τον είχε πιάσει μια διάθεση ν’ ασχοληθεί με τους νομικούς κώδικες της 



πατρίδας του, έψαχνε για κάποια σχέση με το βυζάντιο, μέσα από την ενετική νομολογία, δεν 
ήξερε τι ακριβώς και το δικαιολόγησε στους φίλους που συνάντησε σε καφενείο της Ρωμαϊκής 
Αγοράς λέγοντας: «Έτσι κι αλλιώς …τεμπέλης είμαι, δεν έχω να κάνω κάτι υποχρεωτικά, ας 
ασχοληθώ για να βοηθήσω, όχι τους άλλους αλλά τον εαυτό μου. Όλο και κάτι θα μάθω 
παραπάνω». «Τυχερός είσαι ρε Πύρρο, λεφτά έχεις, πιτσιρίκες έχεις…», είπε ένας από τους 
φίλους που όλες οι προσπάθειες του για επιτυχία στη ζωή του, γύριζαν γύρω από το «λεφτά-
γυναίκες». «Αλήθεια πως τα πας με την ψηλή;» ρώτησε κάποιος άλλος. «Καλά, πολύ καλά, είναι 
σπουδαίο κορίτσι, ψυχούλα, νομίζω πως είμαι ερωτευμένος». Η Λίτσα είχε γίνει ερωμένη του, οι 
γονείς της, είχαν αντιρρήσεις, πως ήταν μεγάλος, είκοσι πέντε χρόνια διαφορά ήσαν πολλά, τι θα 
γινόταν αργότερα; Όταν έμαθαν και την αποστροφή του για το γάμο, τότε απαίτησαν από την 
κόρη τους να μην τον βλέπει. Εκείνη τους είπε πως δεν της νοιάζει αν θα την παντρευτεί και πως 
θα πήγαινε να μείνει μαζί του και το έκανε, δεν ζητούσε από εκείνον παρά την αγάπη του, και 
φαίνεται πως αυτήν την είχε. «Κοριτσάρα μου σ’ αγαπώ πολύ και πιστεύω πως πάντα θα σ’ 
αγαπώ», θέλω να σε παντρευτώ «με παπά και με κουμπάρο…». «Δεν περιμένω αγάπη μου να με 
παντρευτείς, δε με νοιάζει…το μόνο που μ’ απασχολεί είναι  μήπως μείνω έγκυος…όπως και 
νάχει όμως εγώ θα το κρατήσω το παιδί…». «Και βέβαια θα το κρατήσεις, αν μείνεις έγκυος».  
Λίγο αργότερα, ο Πύρρος με τη Λίτσα, ενωμένοι και νομότυπα εγκαταστάθηκαν στο νησί του, 
στο κτήμα. Ο Σπύρος, είχε παντρευτεί ήδη, η επιχείρηση τους όλο και πήγαινε καλύτερα… 
 Τελικά η Λίτσα έμεινε έγκυος και γέννησε ένα υγιέστατο αγόρι. Ο μακαρίτης ο κόντες 
προπάππος του Πύρρου, αν και δεν θα το μάθαινε ποτέ-όπως δεν ήξερε και την ύπαρξη του 
Πύρρου, είχε πεθάνει πριν τη γέννηση του-απόχτησε συνέχεια στη γενιά του…  
      
 

              

194 
 



195 
 

01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 
 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΧΑΡΙΤΕΣ 
 
 
 Ήσαν τρεις αδερφές. Δεν είχαν τίποτα κοινό μ’ αυτά των Τριών Χαρίτων του μύθου, αυτές 
ήσαν άχαρες  δεν έμοιαζαν ούτε σαν αδερφές στην εμφάνιση και στο χαρακτήρα. Το μόνο όμοιο 
που είχαν μεταξύ τους, ήταν η κατασκευή των κορμιών τους, στεγνές, όπως λένε, και 
χοντροκόκαλες χωρίς να διαφοροποιούνται ακόμα και στα επί μέρους χαρακτηριστικά 
θηλυκότητας. Θα μπορούσαν να φοράνε, αν δεν το έκαναν ήδη, τα ίδια εσώρουχα και η 
προτίμηση τους να διέφερε ως προς το χρώμα μόνο. Στο ύψος είχαν κάποιες μικρές διαφορές με 
ψηλότερη τη μικρή. Η ηλικία τους ήταν τέτοια που η αχαροσύνη ήταν σχετικά δικαιολογημένη, 
η μεγάλη ήταν στα σαράντα πέντε, η μεσαία στα σαράντα δυο και η μικρή στα τριάντα οχτώ. 
Ανύπαντρες και οι τρεις, εδώ και λίγα χρόνια είχαν χάσει τους γονείς τους που τις είχαν αφήσει 
όμως με μια καλή περιουσία κι έτσι ήσαν οικονομικά ανεξάρτητες.  
 Η πρώτη και η τρίτη, είχαν τελειώσει το γυμνάσιο-στην τελευταία  αυτό  δεν  είχε  
επιδράσει  και πολύ, ο, τι είχε μάθει εκεί το ξέχασε μετά τις απολυτήριες εξετάσεις-και τώρα οι 
ασχολίες της περιορίζονταν στο να διαβάζει λαϊκά περιοδικά και να μαγειρεύει, η αλήθεια είναι 
πολύ καλά. Η μεγάλη διάβαζε πολύ, κάθε είδους μυθιστορήματα, ακόμα και αστυνομικά και 
κεντούσε θαυμάσια. Η μεσαία είχε τελειώσει την Παιδαγωγική Ακαδημία και δούλευε ως 
δασκάλα σε σχολείο της περιοχής. Η ζωή τους ήταν μια ομιχλώδης φθινοπωρινή 
καθημερινότητα, που και που υπήρχαν κάποιες ηλιόλουστες εξαιρέσεις όπως όταν συναντούσαν 
κάποιο, από ένα περίπου χρόνο τώρα, γείτονα τους πενηντάρη με αδρά χαρακτηριστικά και 
γοητευτικό χαμόγελο.  
 Μέσα σους πρώτους μήνες κιόλας, χάρη σε μια  γειτόνισσα του, παντρεμένη αυτή, που 
ήταν από εκείνους τους τύπους ανθρώπου που αν ήθελες να μάθει κάτι ο κόσμος, τους το 
εμπιστευόσουν σα μυστικό, είχαν μάθει σχεδόν τα πάντα που τον  αφορούσαν. Πρώτ’ απ’ όλα, 
ότι ήταν ανύπαντρος, πως ήταν διευθυντής σ’ ένα υποκατάστημα τράπεζας και πως στο 
διαμέρισμα του, εκτός από την καθαρίστρια,, μια φορά τη βδομάδα, δεν πατούσε θηλυκό. Όλ’ 
αυτά ήσαν στοιχεία που ενθάρρυναν τις προσδοκίες των ανύπαντρων γυναικών της περιοχής και 
φυσικά και των τριών αδελφών. Εκείνος δεν ήξερε σχεδόν τίποτα για καμιά αν και με τις τρεις 
αδερφές, έξη μήνες μετά την εγκατάσταση του στην περιοχή, αντάλλαζε χαιρετισμό κάθε φορά 
που συναντιόνταν κι αυτό γινόταν στο περίπτερο, στο μπακάλη, στο μανάβη και στο γωνιακό 
γαλακτοπωλείο, γεγονός που γέμιζε ευφροσύνη τις τρεις αδελφές και που την απολάμβαναν 
πάντα μαζί γιατί κυκλοφορούσαν σχεδόν μονίμως σαν τριάδα. Ιδιαίτερα η μεγάλη και η μικρή 
ήσαν αχώριστες… 
  Σιγά-σιγά, όποτε συναντιόνταν η τριάδα των γυναικών κι ο γείτονας τους, σταματούσαν 
στο πεζοδρόμιο ή στο κέντρο της πλατειούλας και αντάλλαζαν, στα όρθια, διάφορες, στην αρχή 
κοινότοπες φράσεις, αργότερα σχολίαζαν κάποια μικρογεγονότα της περιοχής, λίγο αθώο 
κουτσομπολιό, μέχρι πολιτική-από τη μεσαία κυρίως-οι άλλες αδιαφορούσαν. 
 Τον τελευταίο καιρό η σχέση τους-ομαδική σχέση, μια σχέση παρέας-είχε προχωρήσει και 
έκαναν συντροφιά συχνά ακόμα και στα αναψυκτήρια της πλατειούλας, τα βράδια στα 
τραπεζάκια έξω όταν ο καιρός ήταν καλός. Ο άντρας έδειχνε να περνάει καλά μαζί τους, οι 
διάφορες παντρεμένες και ανύπαντρες γειτόνισσες έβλεπαν με κάποιο φθόνο αυτή τη σχέση και 
το  κουτσομπολιό έδινε κι έπαιρνε. Αναρωτιόνταν αν αυτός ο άντρας ήταν φυσιολογικός ή από 
τους «άλλους», «Παναγία μου έχει γεμίσει ο κόσμος από δαύτους», έλεγε η πιο κακεντρεχής. Το 
ότι δεν έβλεπαν κάποια γυναίκα στο σπίτι του, το ότι καμιά τους δεν τον είχε δει κάπου στο 
δρόμο, στο λεωφορείο με γυναίκα, σήμαινε γι’ αυτές πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάποια 
αντέτεινε πως ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει κάποια γκαρσονιέρα ή να είναι από αυτούς που 
πηγαίνουν στα πορνεία για να ικανοποιούν την ανάγκη τους. Η γενική εντύπωση όμως ήταν 
δυσμενής ακόμα και η συνάφεια του με τις τρεις γειτόνισσες προκαλούσε ειρωνικά σχόλια και 
χαμόγελα. 



196 
 

 Οι τρεις αδελφές, ήσαν ερωτευμένες μαζί του με χωριστές προσδοκίες η κάθε μια. Μόνο η 
μεσαία, πιο συνετή, πιστεύοντας πως δεν ήταν δυνατό αυτός ο άντρας να ενδιαφέρεται ερωτικά 
γι’ αυτές, ήταν συγκρατημένη και όταν οι αδερφές της, εκφράζανε κάποιες αισιόδοξες υψιπετείς 
προοπτικές εκείνη προσπαθούσε να τις προσγειώσει προκαλώντας τη δυσαρέσκεια τους. Κι ενώ 
πριν τον γνωρίσουν οι σχέσεις τους ήσαν γενικά αρμονικές, τώρα υπήρχαν συχνά προστριβές 
για το αν εκείνος είχε ασχοληθεί κάπως περισσότερο με τη μία ή την άλλη. Προπαντός η 
μικρότερη πάθαινε μικρές υστερίες όταν νόμιζε πως οι άλλες δυο προσπαθούσαν να της τον 
ξελογιάσουν. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα δολοπλοκίας, μηχανορραφιών, σκευωρίας σε χαμηλή 
έκταση μεταξύ των τριών γυναικών με τη μεσαία πάντα να κρατάει κάποια απόσταση. Αυτό 
όμως δημιουργούσε από μόνο του μια ιδιαίτερη συμπάθεια του άντρα προς αυτή, που επέτεινε 
τη δυσαρέσκεια των άλλων δυο. Ένας μικρός φαύλος κύκλος που η ύπαρξη του έδινε νόημα στη 
ζωή των τριών γυναικών. Γιατί το να υποφέρεις, το να χαίρεσαι, το  να οργίζεσαι είναι ένας  
τρόπος  να  υπάρχεις. Και σαν πηγή  όλων αυτών των συναισθημάτων, αυτός ο άντρας, ήταν 
κάτι σα μικρή θεότητα γι’ αυτές. Η μικρότερη δε δίσταζε να το δείχνει-μόνο στις αδερφές της 
όμως-πως ήταν ερωτευμένη μαζί του. Στον ίδιο φερόταν συγκρατημένα, προσεχτικά. 
Ευελπιστούσε πως εκείνος θα την ξεχώριζε κάποια μέρα από τις άλλες κι έπλαθε όνειρα. Στο 
σπίτι είχαν ήδη αρχίσει οι αψιμαχίες ανάμεσα στις γυναίκες με πρωταγωνίστρια τη μικρότερη 
που τελευταία είχε πάθει πια κάτι σα μανία καταδίωξης υποψιαζόμενη τις αδερφές της πως 
ήθελαν να της τον πάρουν όταν μάλιστα εκείνη τον είχε ήδη γοητεύσει και περίμενε από μέρα σε 
μέρα την ερωτική του εξομολόγηση! Γενικά η κατάσταση έμοιαζε αστεία αλλά δεν ήταν!  
---- Θωμά, θέλεις να πάμε στο σινεμά; Τον ρώτησε ένα βράδι που τον συνάντησε στο 
πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του. Εκείνος ξαφνιάστηκε. Ποτέ δεν είχε πάει κάπου με κάποια 
από τις τρεις παρά μονάχα καθόταν μαζί τους στα τραπεζάκια των καφενείων της πλατείας.   
---- Σινεμά; Ρώτησε περισσότερο για να βρει καιρό να σκεφτεί τι ακριβώς εννοούσε η Ρωξάνη 
και τι έπρεπε ν’ απαντήσει γιατί για το να πάει σινεμά μαζί της δεν του είχε περάσει καν σαν 
ιδέα. 
---- Τι θέλεις να πεις; Να πάμε σινεμά, ποιοι;… 
---- Εσύ κι εγώ φυσικά. Δεν υπάρχει λόγος να είναι και οι άλλες μαζί μας. 
---- Μάλιστα…  
---- Δηλαδή εντάξει; Φώναξε σχεδόν, από χαρά η κοπέλα. 
---- Δεν εννοούσα αυτό με το μάλιστα…Δε είχα την πρόθεση να πάω σινεμά…τα κορίτσια που 
είναι; Πως και είσαι μόνη… 
---- Τις ξεφορτώθηκα!  
---- Τις ξεφορτώθηκες; Μα, αυτές θ’ ανησυχούν, εσείς είσαστε κολλητές… 
---- Είναι καιρός να ξεκολλήσουμε, τις βαρέθηκα…τι σε νοιάζει γι’ αυτές; Σε νοιάζει, όχι. 
Αυτές είναι γεροντοκόρες και παράξενες.  
 Ο άντρας χαμογέλασε με αμηχανία. Κλώτσησε ένα περιτύλιγμα σοκολάτας ή γκοφρέτας 
που ήρθε και κόλλησε στο παπούτσι του και είπε: 
---- Δε γίνεται Ρωξάνη μου…έχω να πάω σε μια…θεία μου που δεν είναι καλά και δεν μπορώ. 
Μια άλλη φορά ίσως… 
 Καμιά θεία δεν ήταν άρρωστη βέβαια αλλά μάλλον η πρόχειρη αυτή δικαιολογία δεν ήταν 
κι αυτή στα…καλά της. Η Ρωξάνη θύμωσε, αυτό φάνηκε στο πρόσωπο της. Τα μάτια της 
βούρκωσαν και δάγκωσε το κάτω χείλι της αλλά δεν είπε τίποτα παρά έκανε μεταβολή κι έφυγε 
προς το σπίτι της. 
 Ο Θωμάς, την παρακολούθησε, σκεφτικός, ώσπου η γυναίκα χάθηκε στην είσοδο της 
πολυκατοικίας. Δεν είχε προβλέψει τέτοια εξέλιξη! Πιθανόν να είχε όμοιο πρόβλημα κι από τις 
άλλες δυο. Ήταν βέβαιος πως ο σκοπός της Ρωξάνης ήταν ερωτικός. Η αλήθεια ήταν πως τις 
συμπαθούσε πάρα πολύ και τις τρεις αλλά δεν τις είχε σκεφτεί ερωτικά ούτε στιγμή. Τις 
θεωρούσε φίλες και μάλιστα με συναισθήματα που δεν τα είχε νιώσει με φίλους του γι’ αυτό και 
τον τελευταίο καιρό δεν συναντιόταν μ’ αυτούς, άλλωστε οι περισσότεροι ήσαν παντρεμένοι και 
τον απόφευγαν κι αυτοί… 
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 Στενοχωρήθηκε, είχε βολευτεί με τα κορίτσια, όπως τα ονόμαζε όταν τα σκεφτόταν, δεν 
ήθελε να χάσει τη συντροφιά τους. Παρ’ όλο που τις είχε αξιολογήσει σαν προσωπικότητες δεν 
τις ξεχώριζε σύμφωνα με τις ικανότητες τους αλλά τις ήθελε έτσι όπως ήσαν, κάλυπταν τις 
ανάγκες του. Μάλιστα κάποια φορά σκέφτηκε πως αν είχε παντρευτεί θα ήθελε η γυναίκα του 
να είχε τα προτερήματα και τα ελαττώματα αυτών των κοριτσιών. 
 Καθώς έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας που έμενε σκέφτηκε πως η Μίνα και η 
Μαργαρίτα κι αν είχαν κάποια ιδέα για τις προθέσεις της αδερφής τους δεν θα ήξεραν τι είχε 
συμβεί πριν λίγο. Πιθανόν όμως να το είχαν μάθει κιόλας μια και ήταν βέβαιο πως η Ρωξάνη θα 
τις είχε συναντήσει στο σπίτι. Μπήκε στο ασανσέρ σκεφτικός για το τι έπρεπε να κάνει, πως ν’ 
αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση… 
 
… Η ολοήμερη μαγιάτικη λιακάδα είχε ζεστάνει την ατμόσφαιρα και λίγο πριν δύσει ο ήλιος, 
ο ουρανός πάνω από την πόλη γέμισε σύννεφα και πλησίαζε ένα μπουρίνι με αστραπόβροντα 
και δυνατό αέρα. Η Μαργαρίτα, η δασκάλα, έτρεξε κι έκλεισε την τελευταία ανοιχτή γρίλια και 
το σαλόνι σκοτείνιασε. Η Μίνα άναψε το πολύφωτο και στον καναπέ, μισοξαπλωμένη, φάνηκε η 
Ρωξάνη με μάτια κόκκινα από το κλάμα και το μεταξωτό μαντηλάκι της στη μύτη. Όλα έδειχνα 
πως η άρνηση του Θωμά είχε έρθει σε γνώση των άλλων γυναικών και μάλιστα με δραματικό 
τρόπο. 
 Κι ενώ η Μίνα κάθισε σε μια πολυθρόνα ανοίγοντας ένα περιοδικό κοιτώντας λοξά κι 
επιτιμητικά την κλαίουσα αδερφή, η Μαργαρίτα πλησίασε τη Ρωξάνη στον καναπέ. Κάθισε πλάι 
της, την τράβηξε στην αγκαλιά και της χάιδεψε τα μαλλιά χωρίς να της μιλάει. Δεν ήταν η 
πρώτη φορά που έκανε την εμφάνιση του, στο σπίτι αυτό, το δραματικό σύμπλεγμα των δυο 
αδερφών. Η Ρωξάνη είχε αδύνατο μυαλό αλλά δυνατά αισθήματα, ερωτευόταν συχνά και πάντα 
χωρίς αντίκρισμα. Αν δεν ήσαν οι αδερφές της να την προστατεύουν, συχνά ασυνείδητοι άντρες, 
θα εκμεταλλεύονταν την αφέλεια της και θα την ξάπλωνα στο κρεβάτι. Η προστασία αυτή όμως 
είχε σα συνέπεια αυτό το πληθωρικό σ’ αισθήματα και ορμές πλάσμα να έχει στερηθεί τόσα 
χρόνια τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση, που καταλάβαινε σαν ερεθισμό και που δεν ήξερε τίποτα 
για τη συνέχεια. Δεν είχε φτάσει ούτε στον αυνανισμό. Κάποια χάδια που έκανε, στο αιδοίο και 
στα βυζιά της ήσαν όλα κι όλα που είχε δοκιμάσει.  
 Τελικά έγειρε στην αγκαλιά της αδερφής, τύλιξε τα χέρια γύρω από το λαιμό και άρχισε να 
της δίνει κοφτά φιλιά στα μάγουλα, στο μέτωπο. Σταμάτησε να κλαίει και η Μαργαρίτα της 
σκούπισε τα μάτια λέγοντας της: 
---- Αυτό ήταν, πέρασε κορίτσι μου, ξέχασε το. Θάρθει μια μέρα ένα παλικάρι που θα είναι για 
σένα… 
---- Ψέματα μου λες, αλλά μ’ αρέσει να το ακούω, είπε ευφυέστατα η Ρωξάνη σε μια 
αναλαμπή κριτικής σκέψης… 
 Ο Θωμάς, τις επόμενες μέρες φρόντιζε να μη συναντηθεί με τα κορίτσια κι αυτό τον 
κούρασε, μέχρι που σκεφτόταν ν’ αλλάξει πάλι κατοικία. Κλεισμένος στο σπίτι, ενώ έξω η 
πλατεία έσφυζε από ζωή, ξαπλωμένος στον καναπέ χάζευε, αφηρημένα, τις εικόνες που άλλαζαν 
στην τηλεόραση, καθώς πατούσε συνέχεια τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου. Η σκέψη του 
πλανιόταν στις τρεις αδερφές. Η πρόταση που του έκανε η Ρωξάνη να πάνε στον κινηματογράφο 
δεν ήταν κάτι που δε θα το ήθελε αλλά δεν του άρεσε, που η μικρή είχε αποκλείσει, κατά κάποιο 
τρόπο, τις άλλες από τη σχέση τους και απαίτησε αποκλειστικότητα. Αυτός όμως είχε παρόμοια 
αισθήματα και για τις τρεις. Και διαπίστωνε, με την κίνηση της Ρωξάνης, πως τα αισθήματα 
αυτά ήσαν ερωτικά! Πως ήταν όμως δυνατόν να σκέφτεται έτσι; Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να 
έχει ερωτική σχέση και με τις τρεις; Η αλήθεια είναι πως είχε ακούσει αρκετές περιπτώσεις 
παράλληλων σχέσεων κι όχι μόνο με αδερφές. Ένας φίλος του, παλιότερα, πλάγιαζε με μια χήρα 
και την κόρη της και μάλιστα συγχρόνως. Ερεθίστηκε με αυτή τη σκέψη και κατέβασε το χέρι 
στα σκέλη. Τρεις συγχρόνως! Όχι, όχι  δεν  εννοούσε αυτό αλλά να, θα μπορούσε να συζεί  και  
με  τις τρεις. Ότι τα κορίτσια ήσαν ερωτευμένα μαζί του αυτό ήταν βέβαιο και το ήξερε αλλά 
πιθανόν η κάθε μια θα τον ήθελε για τον εαυτό της, η Ρωξάνη ήδη το είχε απαιτήσει. Άρχισε να 
κλωθογυρίζει αυτή την ιδέα και του άρεσε. Οι κοπέλες, σα γυναίκες δεν ήσαν κάτι το 
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εξαιρετικό, είχε σχετιστεί παλιότερα με πολύ ωραίες κοπέλες, αλλά αυτές εδώ του έδιναν την 
αίσθηση πως ήσαν μια γυναίκα. Παράλογη αντίληψη αλλά έτσι ένιωθε και το αίσθημα αυτό 
ήταν έντονο και γλυκό μετά την πρόταση της Ρωξάνης.  
 Σηκώθηκε απότομα κι άρχισε να βηματίζει στο σαλόνι, ο ήλιος είχε δύσει και οι 
τελευταίες ανταύγειες της δύσης, μαζί με τα  πρώτα φώτα της πλατείας, έμπαιναν στη σκοτεινή 
αίθουσα. Ήταν ξεσηκωμένος ερωτικά! Ξαναείδε ένα-ένα τα πρόσωπα των κοριτσιών που δεν 
ήσαν και τόσο κορίτσια αλλά αυτός έτσι τα σκεφτόταν. Η Μίνα ήταν σοβαρή και είχε μια 
αξιοθαύμαστη ευθύτητα. Η Μαργαρίτα ευφυής και ευαίσθητη και η Ρωξάνη αξιολάτρευτη, όπως 
ένα κοριτσάκι.  
 Καλά όλ’ αυτά αλλά τι θα έκανε; Ήξερε πως εκείνες, τον ήθελαν ερωτικό τους σύντροφο 
αλλά συγχρόνως; Κάτι τέτοιο δεν είχε αντιληφθεί. Θα τους αποκάλυπτε αυτό που αισθανόταν γι’ 
αυτές έτσι ψυχρά; Όχι, έπρεπε να βρει ένα τρόπο και τον βρήκε. Δηλαδή αποφάσισε να 
μετακυλήσει την ευθύνη της επιλογής σ’ εκείνες. Θα άρχιζε να τις βλέπει πάλι, να κάνει 
συντροφιά μαζί τους κι αν διαπίστωνε πως τα αισθήματα των κοριτσιών, δεν είχαν αλλάξει θα 
εφάρμοζε ένα σχέδιο, που σε γενικές γραμμές το είχε σκεφτεί… 
 Βγήκε στον εξώστη και περιέφερε το βλέμμα στην πλατεία. Τις είδε να κάθονται σ’ ένα 
τραπέζι του καφενείου που ήταν κάτω από το σπίτι του. Ντύθηκε γρήγορα και κατέβηκε τη 
σκάλα σχεδόν τρέχοντας. Στο πεζοδρόμιο συναντήθηκε με κάποιο φίλο που ανηφόριζε προς το 
σπίτι του. 
 Αντάλλαξαν μερικές τυπικές φράσεις μια και φαίνονταν βιαστικοί και οι δυο και χώρισαν. 
Ο Θωμάς κατευθύνθηκε προς το μέρος των κοριτσιών που τον αντιλήφθηκαν μόνο όταν 
στάθηκε μπροστά τους. Η Μαργαρίτα σηκώθηκε και πιάνοντας μια καρέκλα από το διπλανό 
άδειο τραπέζι την τράβηξε προς το μέρος του λέγοντας: 
---- Θα καθίσεις μαζί μας; 
---- Αν με θέλετε… 
---- Και βέβαια σε θέλουμε, μερικές μάλιστα σε παραθέλουν..., είπε η Μίνα προκαλώντας 
κρυφά νοήματα από μέρους της Μαργαρίτας. Η Ρωξάνη κατάλαβε πως η μπηχτή ήταν για 
εκείνη και κοκκίνισε. Γύρισε στον Θωμά και είπε: 
---- Το είπα  στα κορίτσια… 
---- Δηλαδή τι είπες; 
---- Ξέρεις αυτό για το σινεμά. 
---- Ρωξάνη μου, ξέρω ότι στενοχωρήθηκες…δεν το ήθελα. Θα μπορούσαμε να πάμε, οι δυο 
μας, μια μέρα στο σινεμά… 
 Η Ρωξάνη δε μίλησε, έβαλε στο στόμα μια κουταλιά παγωτό και γύρισε το βλέμμα προς το 
βάθος της πλατείας… 
 
… Η ώρα πέρασε όπως και παλιότερα, συζήτησαν διάφορα σα να μην είχε συμβεί κάτι, 
αστειεύτηκαν, γέλασαν και η σχέση τους ξανάρχισε από εκεί που είχε σταματήσει πριν μια 
βδομάδα. 
 Ο Θωμάς, όταν διαπίστωσε πως είχε ξαναγίνει απαραίτητος στη συντροφιά, άρχισε να 
καλλιεργεί ένα κλίμα, δήθεν, στενοχώριας από μέρους του. Ήταν σκοτισμένος αφηρημένος και 
σε σχετικές ερωτήσεις απαντούσε πως είχε προβλήματα στη δουλειά, του είχαν φορτώσει, τάχα, 
επί πλέον αρμοδιότητες και τέτοια. Αυτό κράτησε μια βδομάδα περίπου και οι κοπέλες έδειξαν 
πραγματικό ενδιαφέρον και του συμπαραστέκονταν όλες μαζί σα να ήσαν μια γυναίκα. 
 Όλη αυτή η συμπεριφορά ήταν η απαρχή ενός σχεδίου, να φέρει τις κοπέλες σε μια 
κατάσταση συμβίωσης. Αν άντεχε αυτή η σχέση, πίστευε πως εύκολα θ’ ακολουθούσε και η 
ερωτική μια και ήδη υπήρχε η διάθεση…   
… Είχε περάσει βδομάδα από τη μέρα που άρχισε να εφαρμόζει το σχέδιο. Ο καιρός είχε 
ψυχράνει, το φθινόπωρο είχε μπει και οι συναντήσεις τους πια γίνονταν στο σπίτι των κοριτσιών 
και ήσαν συχνές, έτσι που κι εκείνος και αυτές ένιωθαν σα να ζούσαν στο ίδιο σπίτι και μάλιστα 
στο ντύσιμο και στη συμπεριφορά τους, υπήρχε μια ελευθερία όπως αυτή των ανθρώπων που 
ζουν μαζί.  
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 Ήταν εξαιρετικά ερεθιστικό, να βλέπει τη Ρωξάνη ντυμένη με κάποια μεταξωτή ρόμπα να 
κάθεται ανέμελα στην πολυθρόνα αφήνοντας ακάλυπτο ένα μέρος των μηρών της ή σκύβοντας, 
να του αποκαλύπτει μέρος του στήθους της. Ίδιες προκλητικές στάσεις υπήρχαν και από τις 
άλλες μάλιστα  η  Μίνα  εμφανίστηκε μια  μέρα μπροστά του,  στο σαλόνι,  ρωτώντας τις 
αδερφές της  για,  
κάποιο φόρεμα που δεν εύρισκε, με μια αποκαλυπτική και διάφανη κομπιναιζόν… 
 Εκείνος έβγαζε το σακάκι του και ανέμελα το άφηνε πάνω στον καναπέ απ’ όπου το 
μάζευε, με τρυφερότητα και φροντίδα, κάποια από τις κοπέλες για να το κρεμάσει στο «πορτ-
μαντό». Έτρωγε μαζί τους σχεδόν μεσημέρι και βράδι και είχε την ελπίδα πως δεν θ’ αργούσε η 
μέρα που θα έπαιρνε και το πρωινό, ξυπνώντας στην αγκαλιά κάποιας από τις τρεις. Προς το 
παρόν, ήταν απλώς οικότροφος και ζήτησε να συμβάλει στα καθημερινά έξοδα αλλά εκείνες δε 
δέχτηκαν, λέγοντας πως το φαγητό παρασκευάζονταν, από μέρους τους, έτσι κι αλλιώς. 
 Τα βράδια έβγαιναν, δυο-τρεις φορές τη βδομάδα και πήγαιναν έξω από την πόλη σε 
ψαροταβέρνες. Ο Θωμάς στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο του και 
πλήρωνε το λογαριασμό στις ταβέρνες…   
 
… Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα κι όλα έδειχναν πως ο Θωμάς θα τα περνούσε 
«οικογενειακά» με τις κοπέλες. Άλλοτε, αυτές τις μέρες ταξίδευε στο εξωτερικό ή πήγαινε, με τη 
συντροφιά κάποιας γυναίκας, σε ξενοδοχείο γραφικής ορεινής περιοχής της χώρας. 
 Πραγματικά την παραμονή, συμπεριφέρθηκε και αυτός σαν οικογενειάρχης κι αυτές σα να 
ανήκαν στη δική του οικογένεια. Γύρισαν, αυτός και «οι γυναίκες του», όπως τις σκεφτόταν, για 
αρκετές ώρες στα μαγαζιά. Έκαναν πολλά και πλούσια ψώνια και τα δώρα, που πρόσφεραν ο 
ένας στον άλλο, ήσαν επίσης ακριβά και πολλά… 
 Πέρασαν τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά κι ο Θωμάς δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το 
σχέδιο του. Αυξήθηκαν οι πειρασμοί της σάρκας, με τις κοπέλες να συμπεριφέρονται όλο και 
πιο ελεύθερα ακόμα και στις εκφράσεις, φέρνοντας τον σε δύσκολη θέση αντί να τον 
διευκολύνουν.  
 Στο μεταξύ, στη γειτονιά πρόσεξαν αυτό που συνέβαινε και άρχισαν ν’ αντιμετωπίζουν κι 
αυτός και οι κοπέλες ένα κουτσομπολιό δικαιολογημένο, μια και ήσαν καθημερινά μαζί στην 
πλατεία αλλά τον έβλεπαν επίσης να μπαινοβγαίνει συχνά στο διαμέρισμα των κοριτσιών κι 
αναρωτιόνταν ποια, από τις τρεις ήταν η ερωμένη του Θωμά.  
 Με αφορμή αυτό το κουτσομπολιό, ο Θωμάς βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει στις κοπέλες, 
ένα βράδι που βρισκόταν πάλι στο διαμέρισμα τους. 
---- Αγαπητές μου, η σχέση μας έχει γίνει θέμα στη γειτονιά. Μ’ ενοχλεί να με κοιτάζουν 
άλλοτε ειρωνικά κι άλλοτε περιφρονητικά. Λέγονται τόσα πράγματα εις βάρος μας. Και για 
μένα δε με νοιάζει αλλά σκέφτομαι εσάς… 
---- Εμάς, γιατί;  Νιώθουμε μια χαρά! Άστους να λένε, πάντα λένε, εγώ το διασκεδάζω καθώς 
σκέφτομαι την προσπάθεια τους να μαντέψουν με ποια από μας τα έχεις, είπε η Μίνα ανάβοντας 
τσιγάρο.  
---- Σκέφτομαι πως πρέπει να μετακομίσω σε άλλη γειτονιά... 
---- Τι έκανε λέει;!! Φώναξαν, σχεδόν, όλες μαζί. 
---- Δηλαδή θέλεις να μετακομίσεις επειδή μας βαρέθηκες ή γιατί σ’ ενοχλούν τα 
κουτσομπολιά; Είπε με κάποια αγωνία που διακρινόταν στο πρόσωπο της, η Μαργαρίτα. 
---- Όχι που να πάρει ο διάολος, δε σας βαρέθηκα. Απεναντίας τώρα σας αγαπώ πιο πολύ. 
Όλον αυτόν τον καιρό ζω μαζί σας, είστε η οικογένεια μου κι αυτό θέλω. Δε με νοιάζει το 
κουτσομπολιό αλλά δεν αντέχω άλλο. Από τότε που ήρθα σ’ αυτή τη γειτονιά δε βλέπω άλλη 
γυναίκα. Στα πειράγματα σας για κάποια, στη ζωή μου, απαντούσα με χαμόγελα, σιωπή και 
υπονοούμενα γιατί μου άρεσε να ενδιαφέρεστε, πίστευα και ήθελα να ζηλεύετε…Υποφέρω, το 
καταλαβαίνετε; Μου συμβαίνει κάτι περίεργο, ανώμαλο, είμαι ερωτευμένος και με τις τρεις σας. 
Σας έχω τόσες ώρες κοντά μου, αναπνέω το άρωμα σας, τη μυρουδιά των κορμιών σας κι εσείς 
ανυποψίαστες συμπεριφέρεστε ανέμελα, ελεύθερα σα να ζείτε στην κρεβατοκάμαρα μου. Δεν το 
αντέχω πια… 



 Η σιωπή και η έκπληξη στα πρόσωπα των δυο κοριτσιών, της Μαργαρίτας και της 
Ρωξάνης, έδειξε πως δεν είχε περάσει από το μυαλό τους μια τέτοια εξέλιξη. Μόνο η Μίνα, 
ανάβοντας δεύτερο τσιγάρο, το ίδιο είχε κάνει κι ο Θωμάς, σηκώθηκε, τον πλησίασε, τόσο 
κοντά που τα χείλη τους απείχαν μόνο μερικά εκατοστά.  
---- Δε θα πας πουθενά! Θ’ αφήσεις το διαμέρισμα σου αλλά όχι για να μετακομίσεις σ’ άλλη 
γειτονιά αλλά στο δικό μας διαμέρισμα, δόξα τω θεώ είναι μεγάλο. 
 Οι δυο άλλες αδερφές επιδοκίμασαν αλλά έδειχναν κατάπληκτες μ’ αυτό που είπε στη 
συνέχεια η Μίνα. 
---- Δεν είμαστε και τόσο ανυποψίαστες. Η συμπεριφορά μας, ήταν επιτηδευμένα προκλητική 
γιατί κι εμείς είμαστε ερωτευμένες μαζί σου. Όλες σε θέλουμε! Και μια και δεν μπορεί να σ’ 
έχει μια απ’ όλες ας σε έχουμε όλες μαζί… 
 Γύρισε ένα γύρω το βλέμμα στις αδερφές της και ρώτησε: 
---- Έτσι δεν είναι κορίτσια;   
 Εκείνες συγκατένευσαν με κάποιο δισταγμό, η Μαργαρίτα είχε γίνει κατακόκκινη. Η Μίνα 
τις αγριοκοίταξε και φώναξε: 
---- Θέλετε βρε κότες ή δε θέλετε; Προτιμάτε να χάσουμε αυτόν τον άντρα; Εγώ δεν το έχω 
σκοπό. 
 Και καθώς ήταν κοντά, σχεδόν μέσα στην αγκαλιά του Θωμά τύλίξε τα χέρια γύρω από το 
λαιμό του και κόλλησε τα χείλη στο στόμα του. Εκείνος την έσφιξε πάνω του και χούφτωσε 
βίαια τους γλουτούς της ανταποδίνοντας το φιλί με λαχτάρα. Άρχισαν να γδύνουν ο ένας την 
άλλη ορμητικά, η Μίνα δεν φορούσε πολλά μια μεταξωτή ρόμπα και το κυλοτάκι, που κόπηκε 
στα δυο από ένα απότομα τράβηγμα του Θωμά. Εκείνη του έλυσε το λουρί, κατέβασε το 
παντελόνι κι έχωσε το χέρι μέσα από το εσώρουχο. Εκεί στα όρθια, οι κοπέλες, κατάπληκτες κι 
ερεθισμένες, παρακολούθησαν τη συνουσία της αδερφής τους και του αγαπημένου τους άντρα… 
 
… Αυτή η ορμητική συνουσία ήταν η εισαγωγή στη νέα ζωή των τριών γυναικών! 
Απολάμβαναν τις ερωτικές ικανότητες του Θωμά, που ήσαν άκρως ενδιαφέρουσες καθώς μαζί 
του έζησαν, τα στερημένα κορίτσια, όλα εκείνα για τα οποία είχαν ακούσει ή είχαν δει στις 
σπάνιες φορές που είχαν τολμήσει να δουν πορνοταινίες.  
 Δυο μήνες αργότερα, ο Θωμάς παντρευόταν τη Μίνα, έτσι για να σταματήσουν τα 
κουτσομπολιά και να κυκλοφορούν αξιοπρεπώς οι τρεις γυναίκες με τον αγαπημένο τους 
άντρα…  
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Η ΠΕΛΑΓΙΑ 
 
 
 Στο διαμέρισμα της Πελαγίας, επικρατούσε ησυχία. Από το δρόμο έφτανε ο θόρυβος των 
αυτοκινήτων, τόσο συνηθισμένος πια που είχε αφομοιωθεί στη γενικότερη βαβούρα της πόλης. 
Ο Κίμων περπατούσε νωχελικά, ολόγυμνος στο διάδρομο, πηγαίνοντας προς το λουτρό. Μέσα 
από τις γυμνές πατούσες του, περνούσε, σ’ όλο το κορμί του, μια ευχάριστη δροσιά από το κρύο 
μάρμαρο του δαπέδου.  
 Ξαφνικά σταμάτησε καθώς ακούστηκε ο σκληρός, άγριος παρατεταμένος κρότος 
εξάτμισης κάποιας μοτοσικλέτας που περνούσε από το δρόμο. Βλαστήμησε και προχώρησε. 
Χωρίς άλλο ηχητικό απρόοπτο, μπήκε στο λουτρό κι αφού άδειασε την κύστη του νιώθοντας 
μερικά δευτερόλεπτα ηδονής μπήκε στη μπανιέρα, έκανε ένα γρήγορο ντους και σκουπίστηκε με 
μια χνουδάτη άσπρη πετσέτα του μπάνιου. 
 Ξαναμπήκε στο διάδρομο, μόνο που τώρα δυσκολευόταν στο περπάτημα γιατί φορούσε 
κάποιες χνουδάτες παντόφλες της Πελαγίας, που με δυσκολία κάλυπταν το πλάτος της πατούσας 
του και μόλις τα δυο τρίτα του μήκους της. Έφτασε στο υπνοδωμάτιο, μπήκε και πλησίασε το 
κρεβάτι όπου η κοπέλα κοιμόταν βαθιά με, ελαφρά, μισάνοιχτο στόμα. Στάθηκε ολόγυμνος και 
την παρατηρούσε. Ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα ξεσκέπαστη, έκανε αρκετή ζέστη, με μισάνοιχτα 
τα σκέλη της, έχοντας το ένα χέρι πίσω από το κεφάλι με μισοκρυμμένη την παλάμη της στα 
πλούσια καστανόξανθα μαλλιά και το άλλο παράλληλα με το κορμί της. 
 Τα βυζιά της ήσαν όμορφα, είχαν τον κανονικό όγκο, μικρό αλώνι και χοντρή ρώγα. Το 
πρόσωπο της ήταν από τα πιο όμορφα που είχε δει και οι ιριδισμοί από τις κόρες των ματιών της 
τον είχαν τρελάνει που παράβλεπε κάθε άλλο σωματικό της ελάττωμα. Κάθισε στο κρεβάτι, 
έσκυψε πάνω από το άτριχο αιδοίο της κι οσμίστηκε, μ’ ευχαρίστηση, τη μυρουδιά του κι 
ένιωσε το πέος του να διογκώνεται. Σηκώθηκε, έκανε, με το χέρι, μια κίνηση αναβολής για μια 
σκέψη που του πέρασε και άρχισε να ντύνεται… 
 
                                                                           * 
 
… Είχαν περάσει έξη μήνες από τη μέρα που είχε μετακομίσει στο νέο διαμέρισμα του, ένα 
δυάρι. Είχε χωρίσει από τη γυναίκα του, παιδιά δεν είχαν αποχτήσει, πλησίαζε τα εξήντα και 
αφού ξεκαθάρισαν τα περιουσιακά τους με την πρώην, αγόρασε αυτό το μικρό διαμέρισμα. 
Όταν τελείωσε η εγκατάσταση των συσκευών της κουζίνας, ταχτοποίησε την κρεβατοκάμαρα 
και τα λίγα έπιπλα στο σαλόνι, άνοιξε την τηλεόραση, περισσότερο για να δοκιμάσει τις 
δυνατότητες λήψης της κεραίας παρά για να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα. Μ’ ένα 
σύντομο «ζάπιγκ» διαπίστωσε πως, τουλάχιστον, δούλευαν καλά τα κανάλια που τον ενδιέφεραν 
και πήγε στην κουζίνα να πιει νερό. Με το ποτήρι στο χέρι, πίνοντας, πλησίασε στη γυαλόθυρα 
της κουζίνας που έβλεπε πίσω στον ακάλυπτο χώρο. Πίσω από μια δαντελένια κουρτίνα που 
κρεμόταν εκεί έριξε μια ματιά έξω. Κάτι εκεί, του προκάλεσε το ενδιαφέρον, πλησίασε 
περισσότερο και είδε στον απέναντι εξώστη, απείχε-δεν απείχε τρία-τέσσερα μέτρα, σε μια 
απλώστρα μπουγάδας, μια σειρά από γυναικεία εσώρουχα.   
 Ήσαν εσώρουχα νέας γυναίκας, δαντελένια κυλοτάκια και στηθόδεσμοι σε μαύρο, άσπρο, 
μπεζ, ανοιχτό θαλασσί και σε απαλό ροζ χρώμα. Επίσης μια νυχτικιά ημιδιαφανή κι αυτή                        
σε απαλό ροζ. Χαμογέλασε, δεν έμοιαζαν καθόλου με τα εσώρουχα της γυναίκας του, φαρδιά 
ξεχειλωμένα όπως και η σάρκα της. Η πρώην σύζυγος, ήταν  παχιά  μεγαλόσωμη  και 
θρησκόληπτη, τελευταία περισσότερο βρισκόταν στην εκκλησία της ενορίας τους και σε 
διάφορα μοναστήρια, όπου ταξίδευε με οργανωμένες εκδρομές παρά στο σπίτι. Χρειάστηκαν 
πέντε χρόνια για να την πείσει να χωρίσουν προσφέροντας της, τα δυο τρίτα της περιουσίας 
τους. Επιτέλους τώρα ήταν ήσυχος. Μόνο ήσυχος, γιατί μόνος ήταν εδώ και πολλά χρόνια. 
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Βέβαια τον τελευταίο καιρό έβρισκε τρόπο να έχει εξωσυζυγικές σχέσεις, πλήρωνε και είχε στη 
διάθεσή του γυναίκες όμορφες και νέες από διάφορες φυλές των Βαλκανίων που τα τελευταία 
χρόνια υπήρχαν αρκετές στη χώρα αλλά ήταν πολύ προσεχτικός, η σύζυγός, παρ’ όλο που ήθελε 
πολύ να χρησιμοποιήσει μια τέτοια περίπτωση στο διαζύγιο, δεν κατάφερε να βρει τίποτα. Στη 
σκέψη πως ήταν πια ελεύθερος ανασήκωσε τα χέρια και το υπόλοιπο νερό από το ποτήρι τον 
περιέλουσε. Δεν τον ενόχλησε, χαμογέλασε και γύρισε στο σαλόνι… 
 Την άλλη μέρα, δεν πήγε στη δουλειά του για να ταχτοποιήσει το σπίτι και το μεσημέρι 
κατέβηκε τις σκάλες, έμενε στον πρώτο όροφο, για να πάρει την εφημερίδα του και να ψωνίσει 
διάφορα τρόφιμα. Πλησίασε στο περίπτερο, μια κοντούλα αγόραζε την εφημερίδα της. Το ύψος 
της έφτανε περίπου ως στο στομάχι του, πρόσεχε πάντα τις κοντές γυναίκες ασκούσαν πάνω του 
μια περίεργη γοητεία. Δεν ήταν πολύ ψηλός, εκεί γύρω στο ένα εβδομήντα αλλά δεν είχε ποτέ 
ερωτική σχέση με μια τόσο κοντή γυναίκα. Γύρισε τον κοίταξε, λοξά, από κάτω προς τα πάνω 
μερικά δευτερόλεπτα και τράβηξε το βλέμμα της με κάποια συστολή. Πήρε την εφημερίδα και 
έφυγε χωρίς   να τον ξανακοιτάξει. Εκείνος περιμένοντας να πάρει την εφημερίδα, την 
παρακολούθησε με το βλέμμα και συνέχισε να το κάνει κι όταν την πήρε και ξεκίνησε για το 
μπακάλικο της γειτονιάς. 
 Η κοπέλα είχε πλούσια κυματιστά μαλλιά που έπεφταν στους ώμους της και φορούσε ένα   
κόκκινο μεταξωτό πουκάμισο, μαύρο «τζάκετ» και γκρι φανελένιο παντελόνι. Στα πόδια 
φορούσε μαλακές μαύρες μπότες με ψηλό τακούνι «για να δείχνει ψηλότερη», σχολίασε 
ειρωνικά με τη σκέψη του. Δεν είχε προλάβει να δει καλά το πρόσωπο της αλλά είχε την 
αίσθηση πως ήταν όμορφο… 
 Την άλλη μέρα, γυρνώντας από τη δουλειά την ίδια ώρα περίπου, ξαναβρέθηκε στο 
περίπτερο, όπως είχε σκοπό να το κάνει κάθε μέρα, για να παίρνει την εφημερίδα του και την 
είδε πάλι εκεί. Ήταν ντυμένη με το χτεσινό τρόπο, μόνο που τώρα φορούσε ένα πράσινο 
μεταξωτό πουκάμισο. Γύρισε τον κοίταξε από κάτω προς τα πάνω, του χαμογέλασε και του 
έκανε νεύμα χαιρετισμού με το κεφάλι. Αυτό τον ξάφνιασε και μόλις που πρόλαβε να χαράξει 
στα χείλη ένα μισοχαμόγελο και να κουνήσει, σε χαιρετισμό κι εκείνος το κεφάλι γιατί η κοπέλα 
πήρε την εφημερίδα και έφυγε. Ζήτησε γρήγορα τη δική του και σχεδόν έτρεξε προς το μέρος 
που είχε φύγει αλλά όταν την αναζήτησε, με το βλέμμα, εκείνη είχε χαθεί. 
 Τη σκεφτόταν όταν ανέβαινε τις σκάλες, της μικρής πολυκατοικίας που έμενε. Το 
πρόσωπο της ήταν πολύ όμορφο, τα μάτια της χρυσοπράσινα, τα χείλη σαρκώδη και ρόδινα, 
πρέπει να ήταν το φυσικό τους χρώμα, το πηγούνι μικρό και η ηλικία της εκεί γύρω στα είκοσι 
πέντε με τριάντα. Δε θυμόταν άλλα στοιχεία αλλά θυμήθηκε, πως είχε κοντό λαιμό και πως το 
περπάτημα της, χτες που την παρατηρούσε καθώς έφευγε, ήταν κάπως άγαρμπο. Έδιωξε τη 
σκέψη του  από την κοπέλα κι αφοσιώθηκε, περπατώντας, στο  να  διαβάζει τους τίτλους στην 
εφημερίδα… 
         Μπαίνοντας στο διαμέρισμα του, συνέχισε να γυρίζει τις σελίδες άκεφα, δεν μπόρεσε να 
συγκεντρωθεί στο διάβασμα και τα παράτησε. Σηκώθηκε κι έκανε μερικά πήγαινε-έλα στο 
σαλόνι και τελικά σταμάτησε μπρος στη γυαλόθυρα του εξώστη. Στον απέναντι εξώστη είδε μια 
ξανθιά σαραντάρα, ίσως και μικρότερη, να τινάζει ένα πατάκι.  
 Γύρισε στον καναπέ και μισοξάπλωσε, βάζοντας πίσω στον αυχένα τα χέρια. Ύστερα από 
λίγο ανασηκώθηκε με μια γκριμάτσα δυσαρέσκειας και τράβηξε από κάτω του, την εφημερίδα 
που είχε ξαπλώσει πάνω της. Με τη νευρικότητα, το σώμα του, είχε αποχτήσει μια συβαριτική 
ευαισθησία, δεν ανεχόταν ούτε μερικά φύλλα χαρτιού. Τη σκεφτόταν συνέχεια κι όσο τη 
σκεφτόταν τόσο νευρίαζε, επειδή τη σκεφτόταν. Όταν την πρωτοείδε του έκανε εντύπωση το 
πόσο κοντή ήταν και το περίεργο ήταν, ότι αυτό του άρεσε. Βλέποντας την όμως πριν, 
ταράχτηκε. Με τη χειμερινή της αμφίεση, δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει πως ή κοπέλα ήταν μια 
γυναίκα νάνος! Τώρα αυτό ήταν ολοφάνερο. Πρόσεξε, ψηλά στην πλάτη της, στο ύψος των 
ώμων, μια ελαφριά κύφωση και τον «πεταχτό» πισινό της. Τα πόδια ήσαν κοντά σε σχέση με 
τον κορμό, είχε κεφάλι μιας κανονικής γυναίκας αλλά το ύψος ενός δεκάχρονου κοριτσιού.  
 Είχε όμως υπέροχο χαμόγελο κι εκείνα τα μάτια της ήσαν γεμάτα φως! Αφέθηκε να τη 
βλέπει ερωτικά. Πως θα ήταν να την έχει στην αγκαλιά του; Η σκέψη του περιπλανήθηκε σε μια 
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σειρά από απολαύσεις. Το στήθος της…αλήθεια το στήθος της…Είχε στήθος; Του είχε 
διαφύγει, δε θυμόταν κάποιους όγκους κάτω από το μεταξωτό πουκάμισο. Πάντως δεν πρέπει να 
ήταν μεγάλο γιατί θα το είχε προσέξει. Βυθίστηκε πάλι σε σκέψεις  που την αφορούσαν.  Έξω 
είχε αρχίσει  να  μουχρώνει όχι μόνο γιατί βράδιαζε αλλά και γιατί ο ουρανός είχε σκεπαστεί με 
αραιά σύννεφα που όλο και   πύκνωναν, το πήγαινε ίσως, για μια από εκείνες τις ανοιξιάτικες 
μπόρες. 
 Σηκώθηκε,  ντύθηκε  κάπως εξεζητημένα  φόρεσε  ακόμα και  σακάκι  αλλά όχι γραβάτα 
και τη στιγμή που πήγε να βγει, πισωγύρισε από μια διάθεση φιλαρέσκειας και στάθηκε μπρος 
στον καθρέφτη του προθάλαμου όπου κοιτάχτηκε με προσοχή. «Ε, κρατιέμαι ακόμα, καλός 
είμαι», σκέφτηκε και χαμογέλασε στον καθρέφτη… 
 Όταν βγήκε στο πεζοδρόμιο είχε, σχεδόν, σκοτεινιάσει, είχαν ανάψει τα φώτα των δρόμων 
και των μαγαζιών και είχαν εμφανιστεί κάποια αστραπόβροντα. Ήταν Σαββατόβραδο, 
ανηφόρισε προς την ταβέρνα όπου περνούσε συχνά τα βράδια του και κάθισε, κοντά στη 
γυαλόφραχτη πλευρά του μαγαζιού, παρατηρώντας έξω τους περαστικούς και τις πρώτες 
ψιχάλες. Σιγοπίνωντας το κρασί του και τσιμπολογώντας τα μεζεδάκια σκέφτηκε διάφορα, αλλά 
όχι τη γειτόνισσα του. Μόνο όταν  ξάπλωσε στο κρεβάτι του, θα ήταν μία μετά τα μεσάνυχτα, τη 
θυμήθηκε Αναρωτήθηκε γιατί του χαμογέλασε και τον χαιρέτησε. Και καθώς χάθηκε στις 
σκέψεις, τον πήρε ο ύπνος και την ονειρεύτηκε. Έκανε έρωτα μαζί της αλλά μέσα από μια 
μυστηριακή αχλύ που τους περιέβαλλε, έβλεπε μόνο το πρόσωπο της που το γέμιζε φιλιά, στα 
μάτια, στα χείλη, στο πηγούνι … 
 Είχαν περάσει δυο μήνες και δεν την είχε συναντήσει. Βέβαια δεν ήταν τυχαίο, το 
επιδίωξε, προσπαθούσε ν’ αμυνθεί στη γοητεία που ασκούσε πάνω του αυτό το σωματικά 
ελαττωματικό πλάσμα. Δεν την είχε ξαναδεί σε όνειρο αλλά δεν έπαψε να τη σκέφτεται. Εκείνο 
που δεν μπορούσε ν’ αποδεχτεί ακόμα ήταν η παρουσία της πλάι του, έξω στο δρόμο αν έκανε 
κάποιο δεσμό μαζί της. Πολλά μάτια θα γύριζαν να τους κοιτάξουν περίεργα και είναι βέβαιο 
πως θα ένιωθε δυσάρεστα.  Δυο  μήνες  τώρα  της  κρυβόταν…   
  Μπήκε στο σαλόνι, πέταξε την εφημερίδα πάνω στο τραπεζάκι, μπρος στον καναπέ και 
καθώς έβγαζε το σακάκι γύρισε πίσω στο διάδρομο και το κρέμασε στο πορτ-μαντό. Ύστερα 
μπήκε στην κουζίνα, άνοιξε το ψυγείο, έπιασε ένα μπουκάλι με νερό και ήπιε χωρίς ποτήρι. 
Ήταν πολύ κρύο κι ένιωσε ένα μούδιασμα στο μέτωπο. Έβαλε πίσω το μπουκάλι και μπήκε στο 
υπνοδωμάτιο όπου έβγαλε το πουκάμισο κι έμεινε με το φανελάκι. Μύρισε τη μασχάλη κι έκανε 
μια γκριμάτσα δυσφορίας. «Σήμερα ζεσταίνομαι υπερβολικά», σκέφτηκε. Έκανε να βγει αλλά 
σταμάτησε κι άρχισε να βγάζει το παντελόνι.  
---- Μάλλον πρέπει να κάνω ένα μπάνιο είπε, ξεντύθηκε και πέταξε τα ρούχα στο κρεβάτι και 
ολόγυμνος μπήκε στο λουτρό…  
 Το απόγευμα, βγήκε στον εξώστη της κουζίνας με πρόθεση να δει την κοπέλα, αν τυχόν 
έβγαινε κι αυτή στον δικό της. Η απλώστρα, απέναντι, ήταν άδεια από ρούχα, μόνο ένα 
μεταξωτό γαλάζιο φουλάρι ανέμιζε στο ελαφρό αεράκι. Φορώντας το παντελόνι μιας μεταξωτής 
πιζάμας κι ένα φανελάκι, πηγαινοήρθε μερικές φορές, πρώτη φορά έβγαινε στον εξώστη από τη 
μέρα που ήρθε στη γειτονιά. Δυο νοικοκυρές από τον επάνω όροφο, αντικριστά στους εξώστες 
συνομιλούσαν, άκουγε το διάλογο τους χωρίς να καταλαβαίνει τι έλεγαν κι  από το δρόμο 
ακούγονταν φωνές παιδιών.  
 Ξαναμπήκε μέσα, άνοιξε το ψυγείο, ήπιε νερό, πάλι από το  μπουκάλι και πήγε στο σαλόνι 
να ξαναρίξει μια ματιά  στην εφημερίδα. Τη θυμήθηκε κι αναρωτήθηκε γιατί τον είχε χαιρετίσει. 
Είχε προσέξει πως κι εκείνη διάβαζε την ίδια. Προσπάθησε να δώσει μια λογική εξήγηση. Είχε 
εντυπωσιαστεί από το παρουσιαστικό του; Αυτό δεν το πολυπίστευε, δεν ήταν και πολύ 
εντυπωσιακός και είχε και κάποια ηλικία. Να την είχε συγκινήσει σαν άνθρωπος; Πως αφού δεν 
τον γνώριζε. Τελικά αποκοιμήθηκε και οι σκέψεις έμεινα μετέωρες, όπως κάθε νύχτα πριν 
κοιμηθεί…   
 Επιστρέφοντας από τη δουλειά του την άλλη μέρα, πέρασε από το περίπτερο να πάρει την 
εφημερίδα και τη θυμήθηκε αλλά εκείνη δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν ούτε τις επόμενες μέρες της 
εβδομάδας αν και από την οικειότητα της με τον περιπτερά, φαινόταν πως κάπου εκεί κοντά 
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έμενε. Πιθανόν να περνούσε νωρίτερα. Τέλος πάντων έπαψε να τη σκέφτεται, έφευγε το πρωί 
στις έξη από το σπίτι και γύριζε στις δυόμισι, αφού πρώτα έπαιρνε την εφημερίδα κι έτρωγε σ’ 
ένα καλό εστιατόριο της γειτονιάς του. Δεν έτρωγε πολύ αλλά του άρεσε το καλό φαγητό κι 
έπινε πάντα κι ένα ποτήρι καλό κρασί άσπρο η κόκκινο ανάλογα με το φαγητό. Κάπνιζε, όχι 
πολύ ένα πακέτο τη μέρα και γενικά ήταν ένας «μετρημένος» άνθρωπος. 
 Στην καινούργια γειτονιά, γνώριζε κάθε μέρα νέους γείτονες, πέρασε ο πρώτος καιρός. 
Είχαν περάσει δυο μήνες, από τη μέρα της εγκατάστασης του, το καλοκαίρι είχε μπει για τα 
καλά, κρεμασμένα στην απλώστρα, στον εξώστη της απέναντι  κουζίνας, τα μεταξωτά 
κυλοτάκια ανέμιζαν συχνά κι εκείνος δεν είχε δει ακόμα την κάτοχο τους.  
 Στον όροφο του, υπήρχαν μόνο τρία διαμερίσματα, ένα δεξιά του κι ένα στ’ αριστερά 
απέναντι του. Δεν είχε  συναντήσει ακόμα κανένα από τους κατοίκους τους αν και 
ανεβοκατέβαινε συχνά τη  σκάλα. Τα βράδια δε δειπνούσε κανονικά, πήγαινε στο ταβερνάκι, 
όπου έπινε καλό κρασί και γευόταν καλό «μεζέ». Μια-δυο φορές κάλεσε εκεί και κάποιους 
φίλους του.  
 Περνούσε πραγματικά, μετά το διαζύγιο, μια μικρή  ευτυχία. Δεν υπήρχε γκρίνια, δεν 
χρειαζόταν ν’ απολογηθεί για κάτι, δεν έδινε λογαριασμό σε κανένα για το που ήταν, τι έκανε 
και γενικά είχε ηρεμίσει…  
  
… Ανέβηκε τις σκάλες με δυσφορία, έκανε ζέστη, στο διάδρομο, καθώς έβγαζε τα κλειδιά για 
να μπει στο διαμέρισμα του, γλίστρησε ελαφρά σε κάτι που υπήρχε στο δάπεδο. Γύρισε να 
κοιτάξει τι ήταν και τότε την είδε μπροστά στη θύρα του πλαϊνού διαμερίσματος να 
ξεκλειδώνει!  
 Φορούσε άσπρο μεταξωτό μακρυμάνικο πουκάμισο, μπεζ παντελόνι, τα μαλλιά της 
απλωμένα στους ώμους και πέδιλα με ψηλό τακούνι. Μπροστά της υπήρχε μια σακούλα με 
ψώνια ενώ μια άσπρη τσάντα κρεμόταν από τον αριστερό της ώμο. 
 Φαίνεται πως η έκπληξη του ήταν έντονη γιατί την άκουσε να του λέει χαμογελώντας: 
----    Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι, με θυμάστε;… 
---- Καλημέρα…δηλαδή εδώ μένετε; Είμαστε γείτονες… 
---- Μάλιστα, είμαστε γείτονες. Αλήθεια πως σας λένε; … 
---- Κίμων…είναι  τ’ όνομα μου; Συγγνώμη, τα έχω λίγο χαμένα…, είπε και στριφογύρισε τα 
κλειδιά στα δάχτυλα.  
---- Μα, γιατί; σας ενοχλεί που είμαστε γείτονες; 
---- Όχι βέβαια, προς θεού τι λέτε…Απεναντίας, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα 
που σας είδα… 
----    Εμένα  με λένε Πελαγία…   
 Είχε ξεκλειδώσει στο μεταξύ κι έσπρωξε τη θύρα σκύβοντας να σηκώσει τη σακούλα. 
Ύστερα, καθώς έμπαινε μέσα στο διαμέρισμα της, του χαμογέλασε και είπε: 
----   Γεια σας, θα τα ξαναπούμε, καλή σας όρεξη..  
---- Γεια σας…χάρηκα πολύ… 
 Έβαλε το κλειδί στην κλειδαριά και το γύρισε, κοιτάζοντας ακόμα προς την πλαϊνή θύρα 
που έκλεισε απαλά πίσω από την κοπέλα… 
 
… Πηγαινοερχόταν στη δουλειά του, σ’ ένα κεντρικό μεγάλο χρωματοπωλείο της πόλης όπου 
είχε, μετά από πείρα χρόνων, μια πολύ καλή θέση. Παρακολουθούσε τη διακίνηση των 
προϊόντων και φρόντιζε τις προμήθειες, δύσκολη δουλειά αλλά του άρεσε γι’ αυτό και τα 
κατάφερνε καλά. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη γι’ αυτό και συχνά 
μπορούσε να λείπει, στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους αλλά και για τη δουλειά.  
 Η Πελαγία-πρώτη φορά τη σκεφτόταν με τ’ όνομα της-του είχε γίνει ένας γλυκός βραχνάς 
αλλά είχε περιορίσει τη «σχέση» του μαζί της εκεί σ’ αυτόν το βραχνά. Κάθε φορά που 
βρισκόταν όμως στην κουζίνα, πίσω από την κουρτίνα της γυαλόθυρας, έβλεπε ν’ ανεμίζουν τα 
γοητευτικά εσώρουχα της, επιτέλους είχε μάθει σε ποιαν ανήκαν, κι αυτό εμπόδιζε στο να μην 
τη σκέφτεται. Είχε καταληφθεί από ένα είδος οπτικού φετιχισμού. Στεκόταν για αρκετή ώρα, 
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πίσω από την κουρτίνα κι έντυνε-έγδυνε μ’ αυτά τα εσώρουχα το κορμί της κοπέλας, όπως το 
φανταζόταν γυμνό…      
 Μπαινόβγαινε στο διαμέρισμά του, ρίχνοντας ματιές, δεξιά κι αριστερά στο διάδρομο με 
το φόβο μιας απροσδόκητης συνάντησης. Αλλά το «μοιραίο επήλθε» ένα απόγευμα που θέλησε 
να πάει στο συνεργείο αυτοκινήτων όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητο του για κάποια ηλεκτρικά 
μικροπροβλήματα. Έπρεπε να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο γι’ αυτό κατευθύνθηκε προς τη 
στάση, όπου περίμεναν εκεί, πέντε-έξη άτομα. Όταν την είδε δεν μπορούσε να ξεφύγει! Στάθηκε 
μπροστά του και είπε: 
---- Χαίρετε, τι κάνετε;    
---- Χαι…χαίρετε…καλά ευχαριστώ, πως είστε;  
 Ακολούθησε ένας τυπικός διάλογος, έφτασε το λεωφορείο και ανεβαίνοντας, βρέθηκε 
πίσω της στο μηχάνημα ακύρωσης του εισιτηρίου. Έτσι, μπρος αυτή και πίσω εκείνος 
προχώρησαν  στο  διάδρομο και σε λίγο κάθισαν ο ένας πλάι στην άλλη. Ξεκίνησε το 
λεωφορείο, εκείνη γύρισε προς  το μέρος του και χαμογελώντας του είπε κάτι.  Εκείνος έσκυψε 
προς το μέρος της γιατί δεν άκουσε, από τον θόρυβο των αυτοκινήτων κι εκείνη επανάλαβε την 
ερώτηση:  
---- Έχω να σας δω καιρό, ήσασταν σε άδεια; 
---- Όχι, όχι δεν πήγα με άδεια. Θα την πάρω τώρα, στις αρχές του Σεπτέμβρη… 
---- Δεν είναι αργά τότε; 
---- Για μένα όχι. Δεν κολυμπάω, κι έτσι δε με νοιάζει…η γυναίκα μου πήγαινε τους 
καλοκαιρινούς μήνες διακοπές, της άρεσε η θάλασσα. Εγώ και τότε έμενα στο σπίτι, μόνος κι 
εδώ που τα λέμε, ήταν καλύτερα από διακοπές εκεί, χωρίς αυτήν… 
---- Α, είστε παντρεμένος… 
---- Όχι πια, εδώ και λίγο καιρό έχουμε χωρίσει… 
---- Α, ναι…, είπε η κοπέλα και σώπασε. 
 Εκείνος κοίταξε έξω, δεξιά-αριστερά, κοίταξε πλάι του τους όρθιους με κάποια αμηχανία. 
Είχε την εντύπωση πως όλοι τον κοίταζαν, γιατί δίπλα του ήταν αυτή η κοπέλα και μάλιστα 
γνωστή του για να συνομιλεί μαζί της, ίσως να υπέθεταν πως υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ τους. 
Λίγο πιο κάτω σηκώθηκε ταραγμένος.  
---- Πρέπει εδώ να κατέβω, πηγαίνω να πάρω το αυτοκίνητο μου από το συνεργείο…, είπε, της 
χαμογέλασε του χαμογέλασε κι εκείνη με κατανόηση. 
 Προχώρησε στο διάδρομο και ώσπου να φτάσει στην έξοδο, δε γύρισε να κοιτάξει πίσω 
του. Όταν βρέθηκε στο πεζοδρόμιο, δεν άντεξε στον πειρασμό να την αναζητήσει με το βλέμμα 
αλλά ξεχώρισε μόνο το πάνω μέρος του κεφαλιού της καθώς ξεκίνησε το λεωφορείο και πέρασε 
από μπροστά του. 
 Περίμενε το επόμενο λεωφορείο, μπήκε κι έφτασε στο συνεργείο όπου όλα ήταν έτοιμα,  
πήρε το αμάξι και βγήκε έξω από την πόλη. Τελικά σταμάτησε σ’ ένα από τα παραλιακά                        
ταβερνάκια και απόλαυσε τη δύση-ήταν τυχερός υπήρχαν αρκετά σύννεφα που την έκαναν 
όμορφη-τρώγοντας τηγανιτές μαρίδες και πίνοντας λίγη ρετσίνα.  
 Έμεινε πάνω από δυο ώρες στην ταβέρνα, ήταν ευχάριστα, δεν είχε πολύ κόσμο και 
κάποια κυρία, μιας κάποιας ηλικίας, από το απέναντι τραπέζι όπου καθόταν με κάποιον οστεώδη 
τύπο, τον φλερτάριζε. Δεν της έδωσε σημασία, σκεφτόταν την συμπεριφορά του, απέναντι στην 
Πελαγία. «Το έσκασα βλακωδώς, δεν καταλαβαίνω γιατί τη φοβάμαι, γιατί νιώθω άβολα μαζί 
της; Είναι τόσο καλή και αξιοπρεπής η καημένη. Όχι δεν καταλαβαίνω! Τέλος πάντων θ’ αφήσω 
τα πράγματα να εξελιχτούν μόνα τους, δεν πρόκειται να ξανακρυφτώ και στο μπαλκόνι θα 
βγαίνω και τα ρούχα μου θ’ απλώνω. Αυτούς τους μήνες, έχω καταϋποχρεωθεί στη γυναίκα του 
φίλου μου του Λευτεράκη. Αύριο κιόλας θα πάω ν’ αγοράσω πλυντήριο…», σκέφτηκε και 
φώναξε για να πληρώσει το λογαριασμό… 
 Έφτασε στο σπίτι κατά τις δώδεκα. Χωρίς ν’ ανάψει φως στην κουζίνα κοίταξε απέναντι 
στον εξώστη της Πελαγίας, ήταν σκοτεινός, μέσα όμως στην κουζίνα της υπήρχε κάποια 
ανταύγεια που πιθανόν να ερχόταν από το σαλόνι. Μάλλον δεν είχε κοιμηθεί, θα έβλεπε 
τηλεόραση. Από την κουζίνα πέρασε στο υπνοδωμάτιο και λίγο αργότερα  έπεσε για ύπνο… 
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 Τις επόμενες μέρες συναντήθηκαν αρκετές φορές στο διάδρομο και συζήτησαν λίγο, για 
διάφορα και «εν πολλοίς» ασήμαντα και καθημερινά. Σιγά-σιγά όμως εξοικειώθηκαν σε βαθμό 
που να καλεί ο ένας την άλλη με τα μικρά τους ονόματα. 
 Ο Κίμων συνήθισε την παρουσία της. Όλ’ αυτά που είχε προσέξει στο κορμί της και τον 
ενόχλησαν την πρώτη φορά, τώρα του ήσαν οικεία και μάλιστα τον ερέθιζαν ερωτικά.  
  Ένα πρωινό Κυριακής συναντήθηκαν στο διάδρομο. Εκείνη ανέβαινε τις σκάλες με μια 
αγκαλιά περιοδικά κι εφημερίδες κι εκείνος κατέβαινε να πάρει την εφημερίδα του. Αφού 
αντάλλαξαν τα τυπικά, εκείνη του είπε: 
----    Αλήθεια κύριε Κίμων, τα μεσημέρια της Κυριακής που τρώτε; Το εστιατόριο σας εδώ 
κοντά, είναι κλειστό… 
---- Ναι πράγματι. Απλώς τσιμπολογάω κάτι στο σπίτι και τρώω το βράδι στην ταβέρνα.  
---- Θα θέλατε να φάμε μαζί, το μεσημέρι, στο σπίτι μου;  
 Κοίταξε το ρολογάκι του χεριού της. 
---- Η ώρα είναι έντεκα, στις δυο θα σας έχω έτοιμο ένα πολύ καλό γεύμα. Είμαι πολύ καλή 
μαγείρισσα, πέστε μου τι φαγητό προτιμάτε και θα το ετοιμάσω. 
 Χαμογέλασε με αμηχανία, κοίταξε με τρυφερότητα αυτό το πλασματάκι εκεί χαμηλά και 
είπε στριφογυρίζοντας τα κλειδιά του στα δάχτυλα: 
---- Μα δε χρειάζεται κάτι ξεχωριστό, τρώω τα πάντα. Α, εκτός από το σέλινο, μου πέφτει 
πολύ βαριά η οσμή του. 
---- Ωραία, στις δυο το τραπέζι θα είναι έτοιμο…αν θέλετε όμως μπορείτε να έρθετε και 
νωρίτερα. 
---- Ναι νάρθω για να σας βοηθήσω, αν και δεν έχω πείρα σε τέτοια αλλά θα μπορούσα να 
κόψω κάποια σαλάτα. 
---- Όχι, όχι θα τα ετοιμάσω όλα εγώ…αλλά μπορείτε να έρθετε νωρίτερα, είπε η Πελαγία, του 
έστειλε ένα χαμόγελο και προχώρησε προς το διαμέρισμα της ενώ εκείνος πριν κατηφορίσει τα 
σκαλιά με ορμή έφηβου της φώναξε: 
---- Το κρασί θα το φέρω εγώ, έχω ένα μπουκάλι καλό παλιό κρασί…  
 Το γεύμα ήταν εξαιρετικό! Πραγματικά η Πελαγία ήταν καλή μαγείρισσα, ήπιαν και το 
κρασί και συζήτησαν για ώρες όχι μόνο στο τραπέζι αλλά και στο σαλόνι. Ήταν ένας χώρος 
αρχοντικός με βαριά επίπλωση. Στους τοίχους υπήρχαν πίνακες με τοπία που έδειχναν να είναι 
παλιοί και καλής τέχνης. Γενικά όλα στο διαμέρισμα έδειχναν πως η Πελαγία είχε τον τρόπο 
της. 
 Η συζήτηση βοήθησε να μάθουν ο ένας για την άλλη και να πλησιάσουν περισσότερο. Ο 
Κίμων διηγήθηκε διάφορα από την παιδική ηλικία και τα πρώτα χρόνια της νιότης του που ήσαν 
καθημερινά και κοινά. Τελείωσε το γυμνάσιο, δεν υπήρχε δυνατότητα να προχωρήσει για 
παραπέρα σπουδές κι έτσι με τη μεσολάβηση ενός θείου του, βαφέα οικοδομών, έπιασε δουλειά 
στο μεγάλο χρωματοπωλείο. Λίγο πολύ, βρήκε και την ευκαιρία να διεκτραγωδήσει, κάπως, την 
πρότερη ζωή με τη συμβία του.  
 Η Πελαγία, είχε δύσκολη ζωή. Στα πρώτα παιδικά της χρόνια είχε πάει σχολείο μέχρι την 
πρώτη δημοτικού, στη δεύτερη διαπίστωσε πως δεν ήταν σαν τ’ άλλα παιδιά στο ύψος και στην 
κατασκευή του κορμιού και αρνήθηκε να πάει στη δεύτερη τάξη. Φοβήθηκε την αυθόρμητη 
σκληρότητα των παιδιών που δεν ξέρουν από υποκρισία. Οι γονείς ευτυχώς είχαν οικονομική 
δυνατότητα και της πήραν ιδιωτική δασκάλα που της έκανε μαθήματα «κατ’ οίκον» έτσι δε 
στερήθηκε τη μόρφωση. Μέχρι τα είκοσι πέντε της, δεν έβγαινε σχεδόν από το σπίτι αλλά τα 
σαββατοκύριακα και τις γιορτές οι γονείς, την έβγαζαν στην εξοχή, στο βουνό ή στη θάλασσα, 
επιλέγοντας πάντα ερημικές ακρογιαλιές και όχι πολυσύχναστα δάση, δίνοντας της την ευκαιρία 
ν’ απολαμβάνει τη φύση χωρίς κάποιο απρόοπτο που θα της θύμιζε τη δυσμορφία της. Είχε 
πάντα μαζί της ένα μικρόσωμο σκυλάκι που το φρόντιζε κι έπαιζε μαζί του. Σ’ όλο αυτό το 
διάστημα είχαν περάσει δυο σκυλιά από τη ζωή της και με το θάνατο των γονιών της, είχαν 
πεθάνει  και  οι δυο εδώ και  πέντε χρόνια αφήνοντας της, μια καλή περιουσία. Δεν πήρε άλλο 
σκυλί, ένιωσε σα να είχε χάσει τρία αγαπημένα πρόσωπα.   
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 Ο  πρώτος  καιρός  ήταν δύσκολος,  έκλαψε πολύ  για  το  χαμό των γονιών της, όχι μόνο 
γιατί 
ήσαν οι μοναδικοί συγγενείς που είχε αλλά και γιατί ήσαν ένα μέρος της ύπαρξης της. Ότι δεν 
μπορούσε να κάνει εκείνη, σα σώμα, το έκαναν εκείνοι. Τώρα ήταν υποχρεωμένη να 
κυκλοφορεί κάτω από περίεργα βλέμματα συμπόνιας. 
 Με αφορμή το γεύμα, στην αρχή, η Πελαγία, του πρόσφερε βότκα σε ειδικά κρυστάλλινα 
ποτηράκια με ασημένια κι επιχρυσωμένη θήκη-βάση γεμίζοντας τα από ένα επίσης κρυστάλλινο 
κροντήρι με όμοια, με τα ποτηράκια, θήκη-βάση, δώρο ενός θείου από τη Μόσχα, ο μόνος που 
είχε επιζήσει στη Ρωσία από το σόι του πατέρα της. Ο προπάππος της ήταν μεγαλέμπορας στο 
Ταϊγανρόγκ, μια πόλη στο μυχό της Αζοφικής θάλασσας. Στην πόλη αυτή, στα χρόνια  της 
τσαρικής Ρωσίας, όλοι οι καθώς πρέπει αστοί, μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, ήταν οι γλώσσα 
του εμπορίου. Και ακριβώς και εξαιτίας αυτού οι έμποροι σε πολλές μεγάλες πόλεις της 
αυτοκρατορίας γνώριζαν ελληνικά. Ακόμα κι ο Σλίμαν, ο περίφημος αρχαιολόγος, όταν 
εγκαταστάθηκε στην Πετρούπολη, με αφορμή το εμπόριο, έμαθε ελληνικά. 
 Ο  παππούς  της  μεγαλέμπορας  κι  αυτός,  μάλιστα  ήταν  και  ιδιοκτήτης  
κινηματογράφου, σπουδαία επιχείρηση στα πρώτα χρόνια του εικοστού αιώνα, χάθηκε στην 
παγωμένη Σιβηρία στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, «σαν εχθρός του Λαού». Στα χίλια 
εννιακόσια τριάντα εννέα, με τους τελευταίους Έλληνες που εξορίστηκαν στην Ελλάδα έφτασε 
και ο πατέρας της με τη μητέρα του κι εγκαταστάθηκαν στην πόλη όπου γεννήθηκε κι αυτή.   
 Η Πελαγία, μετά το γεύμα, του παρουσίασε, στο σαλόνι, μια βιτρίνα με διάφορα ασημικά 
και κρύσταλλα από τη Ρωσία, τα είχε φέρει ο πατέρας της όταν αργότερα είχε γίνει κι αυτός 
έμπορας και ταξίδευε, γνωρίζοντας και τη ρωσική γλώσσα, συχνά στη χώρα που γεννήθηκε… 
 Κάποια στιγμή, εκεί γύρω στις πέντε, χορτάτοι, είχαν πιει και το κρασί ένιωσαν και οι δυο 
κάπως κουρασμένοι και νυσταγμένοι. Ο Κίμων ζήτησε ν’ αποσυρθεί στο διαμέρισμα του και 
αποχαιρέτησε εγκάρδια και σφίγγοντας τρυφερά το χεράκι της Πελαγίας, ευχαριστώντας την για 
το θαυμάσιο γεύμα. «Θα το επαναλάβουμε», του είπε εκείνη κι εκείνος ένευσε καταφατικά… 
 Το ίδιο βράδι, γύρω στις έντεκα, χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν εκείνη. Παρασύρθηκαν στη 
συζήτηση και το τηλεφώνημα κράτησε πάνω από μισή ώρα. Ουσιαστικά συνέχισαν ο, τι είχαν 
αρχίσει στο γεύμα κι ο Κίμων έμαθε ακόμα πως η Πελαγία έπαιζε καλό πιάνο, όπως του είπε. 
---- Μα εγώ δεν είδα πιάνο… 
---- Δεν το είδες-μιλούσαν πια στον ενικό-γιατί το έχω σ’ ένα δωμάτιο με ηχομόνωση, το 
έκανα τότε που μάθαινα και δεν ήθελα να ενοχλώ… 
 Της ζήτησε την επόμενη φορά που θα βρεθούν, να του παίξει κάτι, αν και της δήλωσε πως 
από κλασική μουσική δεν ήξερε πολλά πράγματα. Του είπε πως ούτε κι εκείνη γνώριζε, κυρίως 
έπαιζε ελαφρά τραγούδια του μεσοπολέμου μερικά παλιά ρωσικά και κάποια κλασικά όχι τόσο 
βαριά. Ήξερε να διαβάζει μουσική αλλά πιάνο έμαθε μόνη της, με ζήλο κι επιμονή κατάφερε να 
παίζει καλά απ’ όσο μπορούσε να κρίνει η ίδια… 
 Όταν έπεσε στο κρεβάτι ο Κίμων ευχήθηκε να την ονειρευτεί. Ήταν πραγματικά 
γοητευμένος και καθώς η συζήτηση από το τηλέφωνο, απέκλειε την παρουσία της, του                        
έδινε τη δυνατότητα να τη φαντάζεται-εκτός από το πρόσωπο της-μ’ ένα υπέροχο σώμα…  
 Πέρασε άλλη μια βδομάδα με συναντήσεις στο διάδρομο, στο κλιμακοστάσιο, μιλούσαν 
ακόμα και στο τηλέφωνο αλλά εκείνο το «να το επαναλάβουμε» δεν είχε πραγματοποιηθεί. 
Εξαιτίας του βέβαια. Δούλευε πολύ, ο Σεπτέμβρης, ήταν ο μήνας που οι άνθρωποι ετοίμαζαν τα 
σπίτια τους για το χειμώνα και το χρωματοπωλείο είχε μεγάλη κίνηση κι έτσι τις Κυριακές 
εύρισκε την ευκαιρία να ξεκουραστεί. Τον Οκτώβρη όμως ήταν εκείνος που της πρότεινε μια 
Κυριακή πρωί, να βγουν έξω στην εξοχή με το αυτοκίνητό του.  
 Δεν τη ρώτησε που θα ήθελε να πάνε και για ένα διάστημα, ώσπου να βγουν από την 
πόλη, δεν αντάλλαξαν λέξη. Ύστερα από μισή ώρα πορεία στο μεγάλο δημόσιο δρόμο, εκείνος 
έστριψε κάπου σ’ ένα σκυροστρωμένο δρομάκι και βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε μια έρημη 
ακρογιαλιά. Για εκατό-διακόσια μέτρα δεξιά αριστερά υπήρχε μόνο άμμος και πολύχρωμα 
βότσαλα. Μια μικρή συστάδα από αρμυρίκια δεξιά κι άλλη μια από διάφορους θάμνους 
αριστερά έκαναν το μέρος ένα μικρό κλειστό όρμο. Πολλοί γλάροι, πετούσαν και μερικοί 
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περπατούσαν αδέξια στην ακρογιαλιά. Στα κεφάλια τους, που  είχαν αρχίσει ν’ ασπρίζουν, 
έμεναν μερικά ίχνη από το μαύρο χρώμα της καλοκαιρινής τους παραλλαγής.  
 Η κοπέλα, έβγαλε τα πέδιλα, δε φορούσε κάλτσες, σήκωσε το μπλου-τζιν παντελόνι μέχρι 
κάτω από το γόνατο και  μπήκε στο νερό, στα ρηχά, πλατσουρίζοντας σαν κοριτσάκι βγάζοντας 
μικρές φωνούλες ευχαρίστησης. Στεκόταν εκεί όρθιος και την παρακολουθούσε χαμογελώντας. 
Εκείνη σταμάτησε κοντά του, έβγαλε το ελαφρύ μπουφάν που φορούσε και το πέταξε στην 
αγκαλιά του κι εκείνος το έπιασε στον αέρα. Και καθώς η Πελαγία βάλθηκε να τρέχει κατά 
μήκος της παραλίας πλατσουρίζοντας στα ρηχά, ο Κίμων έφερε το  ρούχο στο πρόσωπο  του  
ανασαίνοντας μ’ ευχαρίστηση το άρωμα της. Ερεθίστηκε και κοίταξε ένα γύρω ένοχα. Φυσικά 
δεν υπήρχε κανένας εκεί κοντά αλλά ούτε και μακριά. Έριξε το μπουφάν στο αριστερό του 
βραχίονα και προχώρησε κι αυτός προς την πλευρά που έφυγε η κοπέλα. «Είναι ευτυχισμένη», 
σκέφτηκε «επιτέλους προσφέρω κάτι σε κάποιον, μέχρι τώρα όσες προσπάθειες κι αν έκανα με 
τη…»-είχε καταφέρει να μη σκέφτεται ούτε το όνομα της πρώην γυναίκας του-«… ποτέ δεν της 
άρεσε ο, τι κι αν έκανα γι’ αυτήν».  
 Η Πελαγία που είχε απομακρυνθεί εικοσαριά μέτρα, γύρισε και προχώρησε προς το μέρος 
του ξαναμμένη με μικρά βήματα και κλωτσώντας πότε-πότε την άμμο. Χαμογελούσε και ήταν 
τόσο όμορφο το προσωπάκι της! Τα μαλλιά της καθώς ανέμιζαν, αποκάλυψαν τον κοντό λαιμό 
της που έκανε τους ώμους της να μοιάζουν ανασηκωμένοι σα σε συνεχή έκφραση απορίας. 
 Όταν έφτασε κοντά, στάθηκε μπροστά του, με τα χέρια πίσω χαμογελώντας. Το κόκκινο 
μεταξωτό πουκάμισο της είχε ανοίξει κατά ένα κουμπί και είδε το χώρισμα των πάλλευκων 
βυζιών της και μέρος από τη δαντέλα του μαύρου στηθόδεσμου. Χαμογέλασε κι αυτός με 
κάποια αμηχανία καθώς σκέφτηκε, πως εκείνη θα πρόσεξε το βλέμμα του πάνω στο στήθος της. 
---- Κίμων, σ’ ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ… 
---- Κι εγώ σ’ ευχαριστώ…που είσαι χαρούμενη… 
 Η Πελαγία απροσδόκητα, πέρασε τα χέρια γύρω από τη μέση του κι έχωσε το πρόσωπο 
μέσα στο ανοιχτό μπουφάν του, πάνω ακριβώς στο στομάχι, μέχρι εκεί έφτανε το ύψος της. 
Δισταχτικά κι εκείνος έβαλε, με τρυφερότητα, και τις δυο παλάμες πάνω στο κεφάλι της. 
Ύστερα αργά της το έγειρε προς τα πίσω και τα χρυσοπράσινα μάτια της τον κοίταξαν 
βουρκωμένα. Έσκυψε και  κόλλησε το στόμα στο δικό της με πάθος, ρουφώντας τα χείλη της 
σχεδόν βίαια. 
 Συγκλονισμένη η κοπέλα, αφέθηκε στην αγκαλιά του καθώς τα χέρια του κατέβηκαν και 
τύλιξαν τους ώμους της. Για αρκετά λεπτά ακούγονταν, ο ήχος των φιλιών τους με υπόκρουση 
τα κρωξίματα των γλάρων…Όταν μπήκαν στο αυτοκίνητο, στάθηκαν και κοιτάχτηκαν. Ο Κίμων 
πήγε να πει  «σ’ αγαπώ», αλλά δεν συνέχισε.  
---- Δε με νοιάζει αν μ’ αγαπάς, φτάνει που σ’ αγαπώ εγώ…, είπε χαμηλόφωνα η κοπέλα και 
σκέφτηκε πως ίσως ήταν κοινοτοπία, το είχε ακούσει σε τόσα φιλμ και σήριαλ, αλλά έτσι 
ένιωθε. 
 Ο Κίμων την αγκάλιασε, για την ακρίβεια την πήρε στην αγκαλιά του όπως θα έκανε για 
ένα μικρό κοριτσάκι και τη φίλησε πάλι ορμητικά. Όταν χώρισαν τα στόμα τα τους, κοίταξε τα 
παχουλά μισάνοιχτα κόκκινα χείλη της και είπε: 
---- Κι εγώ σ’ αγαπώ πανάθεμα με…Θέλω να πω, πως ήθελα να σου το πω τόσο καιρό αλλά μ’ 
εμπόδιζε… 
---- Το ότι είμαι νάνος… 
 Την έσφιξε πάνω του χωρίς ν’ απαντήσει. Κοίταξε τη θάλασσα που είχε αρχίσει να 
κυματίζει και κάποια σύννεφα στον ορίζοντα είχαν αρχίσει να κινούνται προς το μέρος τους. Τη 
βοήθησε να καθίσει στο κάθισμα του συνοδηγού, χαμογελώντας. Γύρισε το κλειδί στο διακόπτη 
και καθώς η μηχανή άρχισε να γουργουρίζει της είπε: 
---- Δε με νοιάζει. Ποτέ δεν μ’ άρεσαν οι μεγαλόσωμες, τέτοια είναι η πρώην γυναίκα μου…  
---- Αλήθεια; είπε συγκινημένη και του χάιδεψε τρυφερά το χέρι που ετοιμαζόταν να βάλει 
ταχύτητα. 
 Στη διαδρομή άρχισε να βρέχει, ένα ψιλόβροχο, μονότονο, που έμοιαζε με υπόκρουση σ’ 
αυτά που εκείνη έλεγε  συνέχεια, για το πώς ένιωθε όλ’ αυτά τα χρόνια για  τους άντρες. Είχε 



προσέξει,   από πολύ μικρή πως η φύση, την είχε κάνει ελαττωματική αλλά ερωτικά, υπερβολικά 
θερμή, λες και ήθελε να τη βασανίσει ακόμα περισσότερο αφού λαχταρούσε τους άντρες. Στα 
δώδεκα της ανακάλυψε τον αυνανισμό κι έτσι εκτονωνόταν με φαντασιώσεις. Από τη μέρα που 
συναντήθηκαν στο περίπτερο, τον σκεφτόταν συνέχεια και πολλές φορές είχε αυνανιστεί για 
χάρη του. Ο Κίμων ακούγοντας την, ερεθιζόταν και συχνά σταματούσε το αυτοκίνητο για να της 
δώσει ένα φιλί. Τη σκεφτόταν ήδη ξαπλωμένη, ολόγυμνη, στο κρεβάτι του ή στο δικό της, δεν 
είχε σημασία, να την απολαμβάνει. Όταν έφτασαν στη γειτονιά τους η ώρα ήταν τρεις και η 
βροχή είχε σταματήσει. Δεν βρήκαν χώρο για να σταθμεύσουν κοντά στο σπίτι κι έτσι τη 
διαδρομή των διακοσίων μέτρων ως εκεί, την έκαναν περπατώντας, όχι αγκαλιασμένοι βέβαια 
αλλά πλάι-πλάι. Συνάντησαν διάφορους γείτονες τους, που τους χαιρέτησαν χωρίς κάποιος να 
δείξει έκπληξη ή απορία που τους έβλεπε μαζί. Ένιωσαν κι αυτός κι εκείνη, ικανοποίηση 
διαπιστώνοντας το. Όταν ανέβηκαν τη σκάλα κι έφτασαν στο διάδρομο τους, εκείνος δίστασε 
για μια στιγμή αν έπρεπε να πάει στο δικό της ή στο δικό του διαμέρισμα. Εκείνη, του έπιασε το 
χέρι και τραβώντας τον δυνατά και χαμογελώντας, του είπε: 
---- Έλα λοιπόν πάμε, ξέχνα το σπίτι σου…  
 
… Πραγματικά είχε ξεχάσει το σπίτι του! Εδώ και βδομάδα κοιμόταν αγκαλιά με την 
Πελαγία και ήταν ευτυχισμένος. Τέλειωσε το ντύσιμο, βγήκε στο διάδρομο και κατέβηκε 
τρέχοντας τις σκάλες…   
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ΠΕΡΙΠΛΟΚΈΣ 
 
 
---- Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει ρε Λίζα αυτό τον καιρό. Γουστάρω σαν τρελή αυτό το καθίκι τον 
Παναγιώτη, ενώ εκείνος ο  φουκαράς ο Νίκος  και τι  δεν  κάνει  για  να  μ' ευχαριστήσει… 
----  Φουσκονεριές Μαίρη μου φουσκονεριές, άνοιξη γαρ. Όλα γύρω ανθίζουν, δε χαίρεσαι που 
ανθίζει και το μουνάκι σου; 
---- Α, να χαθείς βρομόγλωσσα, δεν μπορείς αν δεν τα πεις αυτά... 
---- Μα χρυσή μου κι εσύ ακριβώς έτσι τα σκέφτεσαι, μόνο που δεν τα λες, έχεις καλύτερη 
ανατροφή από μένα, τι να κάνουμε...Και δε μου λες ποιο είναι το πρόβλημα, δε σου κάθεται ο 
Παναγιώτης; Μην ξεχνάς πως όταν έτρεχε από πίσω σου τον έφτυσες… 
----  Εγώ τον έφτυσα ή αυτός αφού με... 
----  Σε ξέσκισε. 
---- Ναι…Όχι, ωχ καημένη Λίζα, ναι τέλος πάντων όπως το λες, για έξη μήνες και μετά τα 
έφτιαξε με κείνη την τσούλα...  
---- Αν εννοείς τη Χριστίνα, τότε Μαίρη μου όλες τσούλες είμαστε. 
       Αυτή που είπε την τελευταία φράση σηκώθηκε από το πολυτελές γραφείο, φορτωμένο με 
διάφορους φακέλους και τα σχετικά πολυτελή αξεσουάρ, μέχρι μελανοδοχεία-ποιος 
χρησιμοποιεί πια μελανοδοχεία-με επίχρυσα επιστόμια και χρυσές πένες υπήρχαν εκεί, πάτησε 
ένα κουμπάκι σ’ ένα κυλινδρικό κουτί που άνοιξε σα βεντάγια αποκαλύπτοντας, ακτινωτά 
βαλμένα μια σειρά από καλής ποιότητας τσιγάρα. Πήρε ένα, ξαναπάτησε το κουμπί και το κουτί 
έγινε πάλι ένας απλός κύλινδρος. Έπιασε, αφημένο πάνω στο κρύσταλλο του γραφείου, έναν 
ασημένιο, με  επίχρυσο το πάνω μέρος του, αναπτήρα silver fame κι άναψε το τσιγάρο. Τράβηξε 
μια βαθιά ρουφηξιά, φύσηξε τον καπνό, που για λίγο ανέβηκε προς τα πάνω κι ύστερα 
κατευθύνθηκε προς την θύρα και διαλύθηκε. 
 Ήταν μια νέα ακόμα γυναίκα εκεί γύρω στα σαράντα καλοφτιαγμένη και ντυμένη με 
φινέτσα. Φορούσε ένα μεταξωτό ταγιέρ σε χρώμα απαλό γαλάζιο, κόκκινο πουκάμισο, επίσης 
μεταξωτό, με αντρικό γιακά και στο λαιμό ένα κολιέ με μια σειρά μαργαριτάρια. 
----  Θέλεις να πεις ότι είμαστε σαν τη Χριστίνα;  Δε σε καταλαβαίνω, τι κοινό έχουμε εμείς μ’ 
αυτή... 
---- Πολλά, εκτός του ότι δεν έχει τα ίδια με μας χρήματα, όπως να το κάνουμε όμως είναι πιο 
όμορφη κι ο Παναγιώτης, που κι αυτός μπορεί να μην έχει χρήματα, του λείπουν κι άλλα 
βέβαια-έδειξε με το δείχτη του χεριού τον κρόταφο της-είναι όμορφος άντρας. 
----  Ένα όμορφο ζώο είναι... 
---- Εμ, γι’ αυτό ίσως και τον γουστάρεις. Όταν σε καρφώνει αυτός, σπαρταράς και μουγκρίζεις 
ενώ ο καημένος ο Νικολάκης… 
---- Αυτό είναι αλήθεια και μόνο που τον σκέφτομαι βρέχω το κυλοτάκι μου. Α, ξέρεις, αγόρασα 
κάτι κυλοτάκια μούρλια και σουτιέν φυσικά...Φοράω ένα τώρα από αυτά. Δες...,είπε και σήκωσε 
τη φούστα της μέχρι τον αφαλό. Αποκαλύφτηκαν τα όμορφα πόδια της και το δαντελένιο άσπρο 
εσώρουχο της. Φορούσε κι αυτή μεταξωτό ταγιέρ σε ανοιχτό μπεζ χρώμα και άσπρη μεταξωτή  
μπλούζα  με  κλειστό   γιακά  και  έναν  αρκετά μεγάλο φιόγκο από το ίδιο ύφασμα. Ήταν 
περίπου στην ίδια ηλικία με τη Λίζα, μόνο που η Μαίρη, στο πρόσωπο, δεν ήταν όμορφη, 
σχεδόν άσκημη. Είχε καστανόξανθα μαλλιά χτενισμένα προς τα πίσω και κομμένα στο ύψος του 
σβέρκου, κακοσχηματισμένα χείλη που προσπαθούσε να διορθώσει με το κραγιόν, κάπως  
γαμψή μύτη και σκούρα  καστανά  μάτια. 
 Η Λίζα, ήταν κι αυτή καστανή, μόνο που έβαφε τα μαλλιά της ξανθά, και τα χτένιζε έτσι 
που ένα μέρος τους να πέφτει στο δεξιό μέρος του προσώπου, όταν έσκυβε κι έτσι αναγκαζόταν 
συχνά να τινάζει το κεφάλι-η αλήθεια είναι με πολύ χάρη-γιατί μέρος των μαλλιών, έπεφτε 
μπροστά στα μάτια. 
---- Είμαστε χαζές! Δες χαρτομάνι εδώ, δες φακέλους! Σπάμε τα κεφάλια μας, εσύ με τις νομικές 
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σου γνώσεις κι εγώ με τα συμβολαιογραφικά μου κόλπα να βολέψουμε αυτούς τους...τους 
εγκληματίες, γιατί τι είναι Λίζα μου αυτός ο Χατζήμπεης, όταν θέλει να φάει τα σπιτάκια αυτών 
των φτωχών ανθρώπων; 
---- Δυστυχώς Μαίρη μου έτσι είναι ο κόσμος αλλά υπερασπιζόμαστε και φουκαράδες χωρίς να 
πάρουμε φράγκο κι εσύ πόσα συμβόλαια δεν έχεις κάνει χωρίς να πληρωθείς; 
---- Αρκετά, αλλά το λέω για μας περισσότερο. Δεν έχουμε ανάγκη από λεφτά τι καθόμαστε και 
σκοτιζόμαστε; Λέγοντας αυτά σηκώθηκε και βγήκε έξω από το πολυτελές, παρόμοιο σχεδόν με 
της Λίζας, γραφείο και ζήτησε ένα τσιγάρο. 
       Η άλλη επανάλαβε τη διαδικασία που έγινε με το δικό της τσιγάρο και της το άναψε. Δυο 
τουλούπες καπνού έφυγαν από τα βαμμένα χείλη τους, ανάμεσα από τα δάχτυλα τους, με τα 
μακριά βαμμένα νύχια και πήραν το δρόμο προς τη θύρα. 
        Η Μαίρη προχώρησε προς το τεράστιο φωτεινό παράθυρο που είχε μια άσπρη δαντελένια 
κουρτίνα με δυο βαριά βελούδινα, σε ένα βαθύ πράσινο χρώμα, παραπετάσματα. Δεν πήγαινε να 
κοιτάξει έξω γιατί το μόνο που θα έβλεπε ήταν το πίσω  μέρος,  τα μπαλκόνια, των 
διαμερισμάτων.  Στάθηκε  για λίγο κι έπειτα έκανε μεταβολή. Το κορμί της διαγράφτηκε 
«contre-lumίer» και ήταν εξαιρετικά καλλίγραμμο. Είναι βέβαιο πως ο Παναγιώτης κάτι καλό 
εύρισκε για να την κάνει να  σπαρταράει. Το κοινό γραφείο των γυναικών, ήταν  μεγάλο με 
πλούσια ερμάρια για τους τόμους της νομικής επιστήμης και τους φακέλους των συμβολαίων. 
Υπήρχε ένα ακριβό χαλί στο δάπεδο και άλλα «αξεσουάρ» που έκαναν ευχάριστη τη διαμονή 
των επισκεπτών. 
----  Πεινάς; Εγώ νιώθω μια λιγούρα, κάτι πρέπει να βάλω στο στόμα μου... 
----  Θα σου έλεγα τι να βάλεις στο στόμα σου... 
---- Αμάν Λίζα, ο νους σου όλο εκεί είναι... Το μόνο που θέλω να βάλω στο στόμα μου είναι ένα 
φρέσκο κρουασάν. Ένα γλυκύτατο αθώο κρουασάν. Πήγε προς τη θύρα και φώναξε χωρίς να 
βγει έξω: «Ρίτα, θα πας να φέρεις μερικά κρουασάν;». Ακούστηκε το σύρσιμο των ποδιών της 
καρέκλας που μετακινιόταν και φάνηκε στη θύρα μια γυναίκα γύρω στα τριανταπέντε στεγνή 
και ασκημούλα φορούσε γυαλιά μυωπίας με επιχρυσωμένο σκελετό. Η Μαίρη πήρε την τσάντα 
της που την είχε ακουμπισμένη στο κρυστάλλινο τραπεζάκι με το ανθοδοχείο, την άνοιξε έβγαλε 
ένα μικρό «πορτ-μονέ» το άνοιξε,   τράβηξε  ένα   χαρτονόμισμα   και  το  έδωσε  στη γυναίκα. 
Εκείνη το πήρε και αποχώρησε. Όταν ακούστηκε να κλείνει η έξω θύρα του διαμερίσματος η 
Λίζα κάνοντας μια κίνηση που την κάνουν οι άντρες όταν θέλουν να υπονοήσουν συνουσία είπε: 
----  Πολύ θα ήθελα να γαμηθώ κι εγώ με τον Παναγιώτη έστω έτσι από περιέργεια, γιατί εσύ 
είναι αδύνατο να μου δώσεις να καταλάβω τι αισθάνεσαι. 
 ----  Τι θέλεις να πεις; 
---- Τίποτα κακό αγάπη μου, απλώς θέλω να πω, πως έτσι που καυλώνεις εσύ, σχεδόν                        
λιγοθυμάς...δεν είσαι σε θέση να πεις τίποτα κι εγώ θέλω μια ζουμερή περιγραφή του γεγονότος. 
Δικηγόρος είμαι βλέπεις. 
----  Η Μαίρη έβαλε τα γέλια. Την πλησίασε τύλιξε τα  χέρια γύρω από το λαιμό της Λίζας και 
είπε: 
----  Και δε μου λες χαρά μου, είναι αλήθεια αυτό, ότι χάνομαι όταν καυλώνω αλλά πως το 
ξέρεις εσύ; 
----  Το ξέρω γιατί πριν δυο χρόνια, θυμάσαι στις διακοπές μας στο νησί, που κάναμε παρτούζα 
με δυο  νεαρούς, τρόμαξα να σε συνεφέρω; 
---- Α, ναι δίκιο έχεις αλλά τώρα δεν το παθαίνω, δηλαδή το παθαίνω αλλά δεν χάνω εντελώς τις 
αισθήσεις μου. Και τι θέλεις, να του μιλήσω σχετικά του Παναγιώτη; 
----  Όχι κορίτσι μου, απλώς θέλω την άδεια σου, γιατί εκείνος μάλλον είναι πρόθυμος να με 
πηδήξει. 
----  Α,  ξαδερφούλα εδώ τα χαλάμε. Με νύχια και με δόντια τον κρατώ να μη μου τον φάνε οι 
άλλες και πας να μου τον φας εσύ; 
----  Δεν είπα να στον φάω ρε συ, να δοκιμάσω είπα... 
----  Αν σε δοκιμάσει όμως, πως θα ξέρω αν μετά θα με θέλει; Πώς να το κάνουμε εσύ είσαι πιο 
όμορφη, τη Χριστίνα δε τη φοβάμαι γιατί είναι ξεβράκωτη ενώ εσύ... 
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 ---- Σιγά να μην του τ’ ακουμπάω του Παναγιώτη. Μπορεί να το κάνεις εσύ, εγώ ποτέ και 
ξέρεις γιατί; Εγώ δεν είμαι αγκιστρωμένο ψάρι σαν εσένα, αν είναι να πληρώνω βρίσκω όσους 
θέλω, ομορφότερους από αυτόν. 
       Η συζήτηση σταμάτησε όταν επέστρεψε η Ρίτα με τα κρουασάν. Μπήκε στο γραφείο, 
κρατώντας ένα κουτί, άνοιξε το πάνω μέρος και πρόσφερε το περιεχόμενο στις δυο γυναίκες που 
πήρε η κάθε μια ένα και το τρίτο, μαζί με το κουτί, το πήρε μαζί της και πήγε στο γραφείο.                                  
----  Πάντως το  ξανασυζητάμε, είπε μπουκωμένη  από το κρουασάν η Μαίρη. 
----  Οπωσδήποτε, απάντησε ακόμα πιο μπουκωμένη η Λίζα      
       Όταν τελείωσαν, σκούπισαν με προσοχή τα χείλη, τα χέρια και  η  Μαίρη  μάζεψε  μερικά  
ψίχουλα από το κρύσταλλο του τραπεζιού, με τη χαρτοπετσέτα και την πέταξε στον κάλαθο των 
αχρήστων. Ύστερα έτριψε τις παλάμες, τίναξε τα χέρια και είπε: 
----  Λοιπόν Λιζούλα μου, επιμένεις να γαμηθείς με το γκόμενο μου... 
----  Λοιπόν ξαδερφούλα, άρχισες να χάνεις τους καλούς σου τρόπους, τι λόγια είν’ αυτά; 
----  Πως λέει η παροιμία, μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις ε;... 
----  Άστο κορίτσι μου, αν είναι να στενοχωρηθείς δεν πειράζει. Καλύτερα να μου γνωρίσεις 
εκείνον τον ασκημάντρα το φίλo του... 
----  Ποιόν, τον Γιαννάκη; Εκείνος είναι μισή μερίδα, που λέει κι ο Παναγιώτης. 
----  Και μισή μερίδα είναι και άσκημος αλλά λένε πως κάνει καλό γαμήσι. 
----  Ο Γιαννάκης κάνει καλό…πόσο καλό; Δηλαδή τι εννοείς κάνει καλό... 
---- Την έχει μεγάλη, υπερφυσική, να ένα πράμα, σαν εκείνο το αγαλματάκι του σάτυρου στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο. 
----  Ε, μη λέμε υπερβολές,  Μπορεί να υπάρξει τέτοιο…   
---- Ε, όχι ακριβώς αλλά  κάπου  εκεί  κοντά.  Πάντως  η  μισή μερίδα τρώει καλά κάτι μερίδες 
φίνες, ακόμα κι από την τάξη μας τον κυνηγάνε. Λένε πως κάτι μαθήτριες του λυκείου 
πλακώνονται στο ξύλο για χάρη του. 
---- Μα  τι  λες, που  τα  μαθαίνεις εσύ αυτά;  
---- Μα τι σου λέω κορίτσι μου, τα έμαθα από αυτές που τον δοκίμασαν.  
---- Κοίτα να δεις τι γίνεται στον κόσμο, εμένα  ο  Παναγιώτης δε μου είπε τίποτα... 
---- Μάλλον, φοβάται μη θελήσεις να δοκιμάσεις και συ το Γιαννάκη... 
---- Δεν είμαστε καλά... 
      Ακούστηκε ν' ανοίγει η θύρα του σαλονιού, ομιλίες, το σύρσιμο του καθίσματος της Ρίτας 
που σηκώθηκε και πήγε να προϋπαντήσει αυτούς που μπήκαν. 
---- Σουςς πελάτες, έγνεψε η Μαίρη, και πήγε έκλεισε σιγά τη θύρα. 
---- Να, είπε η Λίζα και με τα δυο χέρια έδειξε το υπογάστριο της. 
---- Αδιόρθωτη, είπε η άλλη χαμογελώντας. 
      Κάθισαν σοβαρές και οι δυο στα γραφεία τους, πιάνοντας η μία ένα χρυσό στυλό 
σημειώνοντας κάτι και η άλλη άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια δικογραφία. 
      Ακούστηκαν ομιλίες για λίγο στο σαλόνι και ύστερα  εμφανίστηκε στη θύρα, αφού χτύπησε 
πρώτα διακριτικά, η Ρίτα. 
---- Οι  κύριοι  που  είχατε  ραντεβού  για  το  συμβόλαιο  και  για  τη  νομική  κάλυψη  της  
υπόθεσης Παπάζογλου...  
---- Να περάσουν, είπε η Μαίρη και βγαίνοντας από το γραφείο της πήγε να  προϋπαντήσει   
τους  κυρίους.  Η Λίζα δε σάλεψε, συνέχισε να ξεφυλλίζει τη δικογραφία. 
      Οι πελάτες ήσαν δυο ευτραφείς ηλικιωμένοι άντρες, η Μαίρη τους χαιρέτησε «δια 
χειραψίας», όπως αναγκάστηκε να κάνει κάπως βαριεστημένα, απλώνοντας το χέρι πάνω από το 
γραφείο της και η Λίζα. 
       Βασικά συζήτησαν με τη Μαίρη και όπου χρειαζόταν νομική άποψη μιλούσε η Λίζα, 
σοβαρή, τυπική αλλά με φανερή γνώση της επιστήμης της, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους για 
τις γνώσεις της αλλά  προφανώς  και  για  τη  θηλυκότητα  της.  Η  δικηγορίνα  ήταν  αυτό  που  
λένε  «πολύ  γυναίκα». Είχε κάτι που ερέθιζε τους άντρες και το ήξερε… 
       Εκτός από νομικά είχε σπουδάσει και φιλόλογος, με καλή επίδοση στη γλωσσολογία. Το 
λεξιλόγιο της ήταν πλούσιο, χειριζόταν με άνεση την καθαρεύουσα και τη δημοτική αλλά και τη 
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γλώσσα της αγοράς. Αν και είχε καταγωγή μεγαλοαστική, ο πατέρας της μεγαλέμπορας και ένας 
ή δυο της θείοι βιομήχανοι, της άρεσε να κάνει συντροφιά, ιδιαίτερα σεξουαλική, με λαϊκούς 
άντρες ή αθλητές. Βέβαια δεν παρέλειπε να συχνάζει και στα σαλόνια αλλά εκεί περισσότερο 
για χάρη του θείου της, του βιομήχανου που ήταν εργένης και στα νιάτα του μεγάλος 
«μπήχτης», όπως έλεγε η Λίζα, για να του κάνει την οικοδέσποινα, όταν η δεξίωση ήταν στο 
σπίτι του και να τον συνοδεύει στις άλλες. Η ζωή της Μαίρης ήταν παράλληλη με της Λίζας 
αφού μεγάλωσαν μαζί, η οικονομική κατάσταση τους ήταν παρόμοια και είχαν, σ' αυτόν το 
χώρο, τις ίδιες δυνατότητες. Μόνο που η συμβολαιογράφος ήταν σχετικά αυτό που λένε σεμνή, 
σπάνια της ξέφευγε κάτι  τολμηρό και τότε δάγκωνε, από αμηχανία το χείλι της, ενώ η Λίζα 
δάγκωνε τα παχουλά καλλίγραμμα δικά της, μόνο από ηδονή την ώρα της συνουσίας… 
---- Λοιπόν κυρίες μου, είμαστε σύμφωνοι, κάντε όπως εσείς ξέρετε, σας έχουμε απόλυτη 
εμπιστοσύνη. Θα...μπορούσαμε ίσως να σας προτείνουμε ένα γεύμα μια από αυτές τις 
μέρες...ένα γεύμα εργασίας, έτσι για να τα πούμε και για την επόμενη δουλειά, είπε ο κάπως 
νεότερος πελάτης κοιτάζοντας μια τη μία, μια την άλλη, με τα αλεπουδίσια μάτια του. 
---- Φυσικά...φυσικά, όποτε θέλετε..., είπε η Μαίρη και δεν προχώρησε καθώς η Λίζα της έριξε 
μια αποδοκιμαστική ματιά γεμάτη ειρωνεία. 
      Οι πελάτες αποχώρησαν γοητευμένοι, με πιθανές ερωτικές  προσδοκίες. Η Μαίρη είπε 
«φυσικά», αλλά μια ερωτική σχέση με τους πελάτες δεν θα ήταν καθόλου φυσική, όχι για 
ηθικούς λόγους αλλά σεξουαλικής ανεπάρκειας τους.  
---- Φυσικά ε, μη μου πεις πως σου γυάλισε κάποιος από αυτούς μωρή «Κατίγκω»; Έτσι τη 
φώναζε κάθε φορά που ήθελε να την υποβιβάσει. Η Κατίγκω ήταν μια γυναίκα καθυστερημένη 
αλλά με έντονες σεξουαλικές ανησυχίες, κόρη, του πριν χρόνια, περιβολάρη τους στη βίλα, όταν 
ήσαν μικρούλες. Η Μαίρη έβαλε τα γέλια. 
---- Είσαι απίθανη, που τη θυμήθηκες βρε συ, έχουν περάσει τόσα χρόνια... 
---- Τίποτα δεν περνάει όταν σου εντυπωθεί. Και την Κατίγκω τη θυμάμαι τώρα περισσότερο. 
Τότε τη φοβόμουν αλλά είχα πάρει είδηση τη σεξουαλική της ιδιαιτερότητα. Την έβλεπα να 
χουφτώνει το μουνί της πάνω από τη φούστα και να κουνιέται πίσω-μπρος ενώ οι κόρες των 
ματιών της σχεδόν εξαφανίζονταν κάτω από τα βλέφαρα και από το ανοιχτό στόμα έτρεχαν 
σάλια, λες και οι εκκρίσεις της, γίνονταν από εκεί. Όποτε έβλεπα αυτή τη σκηνή δεν μπορούσα 
το βράδι να κοιμηθώ, άγγιζα δισταχτικά κι εγώ το μουνάκι μου αλλά δεν προχωρούσα. Πολύ 
αργότερα άρχισα ν' αυνανίζομαι, όταν πήγα στο γυμνάσιο... 
---- Ξαδερφούλα, πρώτη φορά μου λες αυτά τα πράγματα... 
---- Πολλά σου είπα ε; Άντε να δουλέψουμε και λίγο, σήμερα βάλαμε κι άλλον νταλγκά στο 
κεφάλι μας. Εσύ ήσουν που έλεγες, πως αφού έχουμε χρήματα, τι σκοτιζόμαστε για δουλειά; 
Μόλις όμως μυρίστηκες ψητό... 
---- Μα αγάπη μου, είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση δε νομίζεις; Αυτοί οι τύποι πάνε να 
βγάλουν χιλιάδες ευρώ γιατί να μην επωφεληθούμε; 
----  Ε υ ρ ά   παρακαλώ,  για  εμάς δεν  είναι άκλιτο  το  ευρώ, 
όπως   λέμε   λεπτό-λεπτά,   έτσι  πρέπει  να   λέμε  ευρώ-ευρά. 
---- Ναι αλλά, τι να κάνουμε που ο κόσμος το λέει έτσι κι όπως λες και συ, κυρία γλωσσολόγος, 
ο λαός έχει δίκιο…αλλά τώρα γραμματική θα κάνουμε ή θα κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Ρίτααα, 
έλα κορίτσι μου πάρε αυτό το συμβόλαιο και δακτυλογράφησε το. 
       Η Ρίτα εμφανίστηκε πήρε το φάκελο και ξαναγύρισε στο γραφείο της ενώ η Λίζα, 
ετοιμάστηκε να καθίσει στο δικό της. Όπως ήταν ακόμα όρθια, έξυσε, πάνω από τη μεταξωτή 
εφαρμοστή φούστα του ταγιέρ της, το υπογάστριο αφήνοντας την παλάμη να γλιστρήσει λίγο 
πιο κάτω. 
----  Α,  δεν  πάμε  καλά, θυμήθηκα την Κατίγκω και με ξεσήκωσε… 
 Η Μαίρη γέλασε δυνατά και άφησε πάλι την πένα από το χέρι κάνοντας μια κίνηση αίτησης 
με τα δάχτυλα. 
----  Πέτα μου σε παρακαλώ ένα τσιγάρο. 
       Η Λίζα πήρε δυο τσιγάρα από τη σιγαροθήκη-βεντάγια έβαλε ένα στο στόμα και πέταξε το 
άλλο στη συμβολαιογράφο. 
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---- Δεν καπνίζεις, δεν καπνίζεις αλλά μ’ έχεις ταράξει στην τράκα, τελικά καπνίζεις πιο πολλά 
κι από μένα, σκέψου να κάπνιζες κιόλας. 
---- Έλα Λιζούλα μου, υπερβάλλεις, θέλεις να το συνηθίσω κι εγώ για να ντουμανιάζουμε μαζί. 
Αν δεν κάπνιζα θα ήμουν παθητικός καπνιστής και θα είχες όλη την ευθύνη, ενώ τώρα… 
----  Καλά, καλά, τι θα έλεγες ν’ αλλάξω όνομα; Αυτό το Λίζα, χαϊδευτικό του εβραίικου 
Ελισάβετ, μου τη δίνει, χάθηκε ένα όμορφο ελληνικό όνομα, έχουμε τόσα... 
----  Θα ήθελες να σε λένε Μαρία; 
---- Όχι δα, είναι γεμάτος ο κόσμος από αυτό, Ευρώπη, Βόρειος και Νότιος Αμερική είναι 
γεμάτες  Μαρίες, άσε που είναι κι αυτό εβραίικο... 
 Κάθισε στο γραφείο τράβηξε μια βαθιά ρουφηξιά αφήνοντας τον καπνό να βγει από τα 
ρουθούνια της-δεν το έκανε ποτέ μπροστά σε άλλους, μόνο μπρος στην ξαδέρφη της-κι έπιασε 
το χρυσό στυλό της... 
 Δούλεψαν σιωπηλές για δυο ώρες και μετά η Λίζα σηκώθηκε και πήγε στην τουαλέτα. Όταν 
γύρισε είχε σηκωθεί και η Μαίρη και σιάχνοντας κάποια χαρτιά πάνω στο γραφείο ρώτησε: 
----  Έχεις κανονίσει για το βράδι; 
 ---- Για το βράδι όχι, έχω κανονίσει για τώρα. 
----  Για τώρα; Τι τώρα; 
---- Θ υ μ ά σ α ι  εκείνον τον πιτσιρικά που είχαμε γνωρίσει στη Ρόδο πριν πέντε χρόνια;        
 ----Που να θυμάμαι, κάποιον πιτσιρικά πριν πέντε χρόνια βρε ξαδέρφη; 
---- Αμ, τον θυμάσαι. Είναι εκείνος που μου χούφτωσε τον κώλο…  
---- Α, ναι βέβαια και δεν ήταν ούτε δεκαπέντε χρονώ το βρομόπαιδο. Λοιπόν, λοιπόν; 
---- Τον συνάντησα προχθές έξω από το σινεμά. Είχα μπει στην ουρά για εισιτήριο, όταν 
κάποιος πίσω μου με άγγιξε στον ώμο. Γυρίζω και βλέπω ένα νεαρό νταγλαρά να μου χαμογελά. 
Κάτι μου θύμιζε αυτός ο ωραίος τύπος αλλά δε μουρχόταν τίποτα στη μνήμη.  
---- Συγγνώμη, δεν είσαι η Λίζα; 
---- Η Λίζα είμαι αλλά εσύ ποιος είσαι; 
      Κούνησε το κεφάλι του απογοητευμένος και είπε: 
---- Κι εγώ ο βλάκας πίστευα πως δε θα με ξεχάσεις ποτέ.  
      Εν τω μεταξύ, εγώ είχα γυρίσει προς το μέρος του και η σειρά είχε προχωρήσει και κάποιοι, 
πίσω  μας, έβαλαν τις φωνές. Τον έπιασα από το χέρι και τον τράβηξα έξω από τη σειρά.  
---- Διάβολε ποιος είσαι επιτέλους; 
---- Το λιονταράκι σου, ο Λύσανδρος, ο λυσσογύνης, όπως με φώναζες… 
----Αγοράκι μου…τι αγοράκι  δηλαδή  που  έχεις  γίνει άντρακλας, τι κάνεις βρε; Τον 
αγκάλιασα, τι τον αγκάλιασα που κρεμάστηκα από το λαιμό του, έχει γίνει πανύψηλος… 
----  Λοιπόν, λοιπόν; 
---- Λοιπόν,  μου είπε πως είναι φοιτητής, σπουδάζει νομικά, λέει πως τον επηρέασα στην 
επιλογή του, είναι στο δεύτερο έτος και δεν τα πάει πολύ καλά. Του είπα πως σίγουρα τον 
απασχολούν περισσότερο οι γκομενούλες παρά τα μαθήματα και το μισοπαραδέχτηκε κάπως 
συγκρατημένα. 
---- Λύσανδρε, συμβαίνει κάτι αγόρι μου-μου φάνηκε παράξενο που έλεγα αγόρι μου αυτό το 
νεαρό γίγαντα-θέλεις να μου πεις; Δεν έχω και πολύ κέφι για σινεμά, εσύ; 
---- Τώρα ούτε κι εγώ, είπε χαμογελώντας κοιτάζοντας τις μύτες των παπουτσιών του. 
      Τον έπιασα από το μπράτσο και τον παράσυρα ως το παραπλήσιο ΚΑΦΕ. Εκεί μου μίλησε 
για κάποιον έρωτα του, με συμφοιτήτρια και μόνο που δεν έκλεγε ο καημένος... 
---- Για λέγε  για  λέγε, είπε με αδημονία η Μαίρη και αφήνοντας τα χαρτιά, πλησίασε. 
---- Δεν έχω να σου πω... 
----  Όχι  και δεν έχεις να μου πεις, για λέγε τι έγινε παρακάτω; 
---- Δεν έχω να σου πω, σήμερα έχω ραντεβού μαζί του για φαγητό κι εκεί θα συνεχίσουμε τα 
χθεσινά. 
---- Αχ, πολύ θα ήθελα να τον δω...δηλαδή να δω πως έχει μεγαλώσει ήθελα να πω. Αλήθεια, 
εμένα με θυμάται; 
----  Εδώ που τα λέμε σε θυμάται πολύ καλά, «τι γίνεται η ξαδέρφη σου η κορμάρα», μου είπε. 
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       Τα μάτια  της  Μαίρης  άστραψαν  από  ικανοποίηση, τέντωσε κωμικά το κορμί της. 
---- Λοιπόν, έλα μαζί μου να τον δεις και μετά θα πάρεις δρόμο  έτσι;  Το λέω  γιατί  όπως είναι  
τώρα  αυτός  είναι παντεσπάνι για κάθε γκόμενα κι αυτός ο χαζός κλαίει για μια φοιτητριούλα. 
 Βγήκαν από το γραφείο και κατευθύνθηκαν προς την έξοδο. 
---- Ρίτα, μην ξεχάσεις να τηλεφωνήσεις στο Χατζήμπεη να έρθει για τα συμβόλαια τη Δευτέρα, 
είπε στη βοηθό η Μαίρη και βγήκαν στο διάδρομο όπου ακούγονταν τα γελάκια τους... 
 
                                                                        *  
 
---- Παναγία μου, τι κούκλος έγινε το βρομόπαιδο! Τι κορμοστασιά, τι αρρενωπό πρόσωπο! Αχ, 
λέγε, λέγε τι έγινε; Η Λίζα κάθισε στο γραφείο της, άναψε τσιγάρο, έβγαλε μερικά κουλουράκια 
καπνού, έφτυσε ένα κομματάκι από το χαρμάνι που είχε κολλήσει στα χείλη και είπε: 
----  Δεν υπάρχει και κάτι σπουδαίο να σου πω, η όλη συνάντηση ήταν αναγνωριστική. Από 
μέρους μου δηλαδή, γιατί ο μικρός την έχει άσκημα δαγκωμένη τη λαμαρίνα... 
----  Δηλαδή δεν έγινε τίποτα; 
---- Τι να γίνει μωρή τρελή;  Έτσι ξαφνικά, μετά από πέντε χρόνια να ριχτώ στο παιδάκι; Και 
μάλιστα στην κατάσταση που είναι; 
---- Μα  ακριβώς  τώρα  είναι  η   ευκαιρία.  Τώρα   θέλει παρηγοριά το παιδί. 
---- Σ' αυτό δεν έχεις άδικο. Πάντως μου την έχει δώσει κι εμένα αυτή η απροσδόκητη εμφάνιση 
του νεαρού, απάνω που είχα απελπιστεί πως θα μπορούσα ν’ απολαύσω ένα αρσενικό της 
προκοπής... 
----  Λες να τον καταφέρεις; 
----  Ποιος ξέρει. Οπωσδήποτε θα προσπαθήσω κι αν μου κάτσει θα είμαι ευτυχισμένη, δεν ξέρω 
πόσο καιρό..., πήρε ένα μολύβι το έβαλε στην ξύστρα κι άρχισε να το ξύνει και 
συνέχισε…γουστάρω να ξύσω με την...ξύστρα μου το...μολύβι του. 
---- Και θα έχει  ένα...μολύβι αυτός άλλο πράγμα, είπε γελώντας δυνατά η Μαίρη. Κάθισε στο 
γραφείο της κι άρχισε να σκαλίζει διάφορα έγγραφα. 
       Η Λίζα πάτησε το κουμπί στη σιγαροθήκη, άνοιξε η βεντάγια αλλά ήταν άδεια. 
---- Ρε συ Ρίτα, δεν είπαμε να είναι πάντα γεμάτο αυτό το σκατοκούτι; Φώναξε και βγήκε στο 
σαλόνι του γραφείου. 
---- Συγγνώμη, έχω πάρει τα τσιγάρα αλλά δεν πρόλαβα....   
---- Καλά, καλά, ταχτοποίησε το. . . 
      Προχώρησε και μπήκε στην τουαλέτα. Όλα εκεί μέσα ήσαν, μετά την καθημερινή φροντίδα 
της καθαρίστριας, ολοκάθαρα. Κοίταξε στον καθρέφτη, έτριψε με το δάχτυλο κάτι στο 
πρόσωπο, κάτι σα μπιμπίκι και τράβηξε το παραβάν από το «ντους». Μύρισε τη μασχάλη της 
που απέπνεε ακόμα ακριβό γαλλικό άρωμα. «Να κάνω ένα γρήγορο;», σκέφτηκε, «αλλά άσε, ας 
κατουρήσω, γι’ αυτό ήρθα». Σήκωσε τη φούστα και φάνηκαν οι άσπροι καλλίγραμμοι μηροί της 
κι άστραψε το μετάξι της πάλλευκης κυλότας. Την κατέβασε με μια χαριτωμένη κίνηση αργά 
και αποκαλυπτικά λες και βρισκόταν σε πάλκο στριπ-τιζ. Η ήβη της ήταν, επαρκώς, καλυμμένη 
από καστανόχρωμο σγουρό τρίχωμα. Κάθισε στη λεκάνη με το κυλοτάκι τεντωμένο μεταξύ των 
δυο γονάτων και με τα δάχτυλα έτριψε το φίνο ύφασμα σαν χορδή κιθάρας. Δεν ακούστηκε  
βέβαια  κανένας  ήχος παρά μόνο  ο θόρυβος που έκανε το περιεχόμενο της κύστης καθώς  
άδειαζε στο νερό της λεκάνης. Το πρόσωπο της Λίζας, για δευτερόλεπτα, πήρε μια έκφραση 
άφατης ευχαρίστησης. «Τόσο κρατάει γαμώτο και η ηδονή, σχεδόν, σ’ ένα γαμήσι». Μ’ αυτή τη 
σκέψη μετάθεσε τον όμορφο κώλο της στο «μπιντέ» κι έπλυνε με γρήγορες κινήσεις την 
τριχωτή περιοχή ανάμεσα στα σκέλια της. Επίσης με μια γρήγορη κίνηση ανέβασε το εσώρουχο 
κι άφησε τη φούστα να πέσει. Βγήκε και πήγε στο γραφείο της. Όρθια πήρε ένα τσιγάρο από τη 
σιγαροθήκη, που στο μεταξύ η Ρίτα είχε γεμίσει και το άναψε ρουφώντας ηδονικά τον καπνό. 
«Όλο μικρές ηδονές απολαμβάνω σήμερα, για να δούμε ο μικρός, τι θα μου προσφέρει», 
σκέφτηκε. 
----  Λιζούλα μου, θα μου κάνεις τη χάρη να ρίξεις μια ματιά σ' εκείνο το συμβόλαιο, το λέω 
γιατί δε σε βλέπω και πολύ στα «χάι» σου. Εγώ πρέπει να πάω σ’ έναν πλειστηριασμό και 



216 
 

θα φάω τη μέρα μου, θα συναντηθούμε στο σπίτι το απόγευμα.  
----  Εντάξει θα το δω, πήγαινε. 
       Κάθισε στο γραφείο της κι έπιασε ένα φάκελο, τον άνοιξε κι έμοιαζε να τον μελετάει όταν 
χτύπησε το τηλέφωνο. 
---- Παρακαλώ...Ναι εγώ είμαι.  Γεια σου Λύσανδρε. Τι; Ναι,  όπως  θέλεις  ψυχή μου.  Θα σε 
περιμένω  στο  σπίτι μου,  φιλιά. Σκεφτόταν πως ίσως θα έπρεπε να του ξεκαθαρίσει, του 
μικρού, την πρόθεση της. Θα ήταν έντιμο αλλά μάλλον θα τον έχανε. Ξανάφερε στο νου της 
τη συζήτηση πάνω στο πρόβλημα του και σκέφτηκε πως θα μπορούσε να τον απομακρύνει από 
αυτό το πουτανάκι που τον βασάνιζε. 
       Άφησε το ακουστικό απαλά στη συσκευή. Ακούμπησε τη γροθιά της στο σαγόνι στηρίχτηκε 
στον αγκώνα κι άφησε το βλέμμα να πλανηθεί πάνω από το γραφείο της Μαίρης στα ντοσιέ και 
στα διάφορα  μικρά αντικείμενα, «σκατολοϊδια», όπως τα έλεγε. 
       Πάντως ο μικρός παρ’ όλο που επιδίωκε τη συντροφιά της  Λίζας, δεν έδειχνε καμιά 
ερωτική διάθεση, συνεχώς ήταν αφηρημένος και σκεφτικός. Η δικηγορίνα δεν ήξερε καν αν το 
ενδιαφέρον της γι’ αυτόν ήταν μόνο σεξουαλικό ή τον συμπονούσε γι’ αυτό που του 
συνέβαινε… 
…  Την άλλη μέρα στο γραφείο η Μαίρη ρωτούσε επίμονα να μάθει τι είχε γίνει την 
προηγούμενη νύχτα.    
---- Ναι, τον  συνάντησα,  αμάν  ρε  Μαίρη  δεν  έγινε τίποτα...άστο να πάει. 
---- Τίποτα, τίποτα; 
---- Δυστυχώς! Είπε η Λίζα και άναψε τσιγάρο. Έκανε ένα μικρό περίπατο από το γραφείο της 
στο παράθυρο, δυο-τρία πηγαινέλα και στάθηκε μπροστά στη συμβολαιογραφίνα, που ήταν 
καθισμένη στο δικό της.  
---- Δυστυχώς αγάπη μου, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για το νεαρό αλλά τώρα και για μένα, 
γιατί μου την έχει δώσει. Τον θέλω, τον θέλω πολύ...Χτες βράδι, ύστερα από μια βδομάδα που 
είμαι σχεδόν κάθε βράδι μαζί του, τον είχα στο σπίτι μου. Τον πότισα μερικά βερμούτ, δεν πίνει 
ουίσκι, μπας και του αλλάξω τη διάθεση αλλά την πάτησα... 
----  Την πάτησες; Τι εννοείς. . . 
----  Το ποτό τον κάνει παραπονιάρη και κλαψιάρη. Τον πήρα στην αγκαλιά μου, στον καναπέ, 
του  έβαλα   το  κεφάλι  στο βυζί μου, μπας και τον... 
----  Ωχ, ωχωχώχ για λέγε, για λέγε. . . 
---- Τίποτα αυτός, άρχισε να κλαίει και να λέει «τι θα κάνω Λίζα μου, υποφέρω, την αγαπώ...». 
«'Έλα στη μανούλα, αγόρι μου, πέσμου τον πόνο σου», εγώ, «δεν ξέρω τι να κάνω για να 
γυρίσει κοντά μου», αυτός, «ξέρω εγώ αγάπη μου, μη μου στενοχωριέσαι», εγώ, φάγαμε το 
βράδι. Ήταν λιώμα τον ξάπλωσα  στον καναπέ και τον πήρε ο ύπνος. Τον ξέντυσα, αν και δε 
χρειαζόταν, τον άφησα μόνο με το σλιπάκι. Όταν πήγα να τον σκεπάσω, με το σεντόνι, στάθηκα 
εκεί να χαζεύω εκείνη την κορμάρα-ήμουν κι εγώ κουνουπίδι από το ποτό αλλά κρατιόμουν-
ήταν τόσο όμορφος, σαν τον έφηβο των Αντικυθήρων! Σκύβω πάνω του, πιάνω το σλιπάκι και 
σιγά-σιγά του το κατεβάζω. Μ’ έπιασε ανατριχίλα! Αν και χαλαρό ήταν ένα πράγμα υπέροχο, 
έσκυψα ακόμα πιo πολύ και του το φίλησα, αλλά συνήρθα και λέγοντας, «τι πας να κάνεις 
μωρή, αυτός είναι σχεδόν αναίσθητος», σηκώθηκα και πήγα στο κρεβάτι μου... 
---- Λοιπόν, λοιπόν; Η Μαίρη παράτησε τη δουλειά και σηκώθηκε. Πήγε στο γραφείο της Λίζας 
άνοιξε τη σιγαροθήκη και πήρε τσιγάρο και το άναψε. 
       Αντίθετα η Λίζα πήγε και κάθισε στο δικό της. Άναψε κι αυτή τσιγάρο, έγειρε πίσω στο 
κάθισμα και συνέχισε: 
---- Λοιπόν, το πρωί τον ξύπνησα, του έκανα ένα πικρό καφέ-ντύθηκε χωρίς ν' αναρωτηθεί πως 
βρέθηκε ξεβράκωτος στον καναπέ μου-και σε λίγο είχε συνέρθει από το ποτό αλλά όχι κι απ' τον 
καημό. Έχει κολλήσει εκεί, γαμώτο. Άρχισε πάλι τα ίδια, παράπονα, κλάψες για τη σκληρότητα 
της μικρής και  τέτοια. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου, τον τράβηξα πάλι στον καναπέ, τον πήρα 
στην αγκαλιά μου, ήμουν και με το νυχτικό, πάλι το κεφάλι του στο βυζί, σχεδόν, όπως δε 
φορούσα σουτιέν αυτό είχε βγει έξω με τη ρώγα κοντά στο στόμα του. Έτσι μου ήρθε να το 
θηλάσω αυτό το γιγαντιαίο μωρό αλλά που αυτός, στον πόνο του... 
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       Η Μαίρη έβαλε τα γέλια. Και γελούσε κι όταν ξανακάθισε στη θέση της. 
----  Λοιπόν,  λοιπόν; Το θήλασες το μωρό σου; 
---- Τι να σου πω ρε ξαδέρφη, όπως ένιωσα την τεράστια παλάμη του πάνω στο γοφό μου, 
δυστυχώς  άτονη,  απλώς ακουμπούσε, ξεσηκώθηκα. Ο κόλπος μου έκανε σπασμούς, λες  και  
είχα  μέσα εκείνο το πράγμα που είχα δει χτες βράδι κατεβάζοντας το σλιπάκι του. Κάποια 
στιγμή ένιωσα τα δάκρυα του να κυλάνε στο βυζί μου. Δεν άντεξα, θύμωσα, τον έσπρωξα και 
του άστραψα ένα χαστούκι. «Αμάν σταμάτα την κλάψα ρε, δε ντρέπεσαι γαμώτο, να κάνεις έτσι 
για ένα σκατοκόριτσο, εσύ που μπορείς να έχεις όποια θέλεις;». Σηκώθηκε σκούπισε, με τις 
παλάμες, τα μάτια και κατευθύνθηκε προς την έξοδο λέγοντας: «Δίκιο έχεις Λίζα μου, είμαι 
μαλάκας αλλά τι να κάνω» κι έφυγε. Μαιρούλα μου μάλλον την πάτησα, με τον νταλγκά που 
έχει το μαλακισμένο, δε θα το ξαναδώ... Και μην αρχίσεις τις παρηγοριές γιατί είμαι μέχρι εδώ... 
Άντε να κάνουμε καμιά δουλειά γιατί πολύ έχουμε ασχοληθεί με τα μουνιά μας... 
---- Με το δικό σου θες να πεις, γιατί το δικό μου τα πάει καλά, προς το παρόν, με το...αυτό του 
Παναγιώτη... 
---- Τι  έγινε  ξαδερφούλα;  Ο  Παναγιώτης   σε   πηδάει  κανονικά...έτσι; 

---- Μέχρι  χτες  πολύ κανονικά  αλλά χτες το βράδι,  δεν ξέρεις τι μου ζήτησε... 
       Η Λίζα κοίταξε με περιέργεια τη Μαίρη καθώς έξυνε ένα μολύβι στην ηλεκτρική ξύστρα. 
---- Μου  ζήτησε  να  με  πάρει  από πίσω,  άκουσες;  Από πίσωωω! ! 
----  Ώπα! Έπρεπε να το περιμένεις... 
---- Γιατί να το περιμένω,  εγώ δεν του  έδειξα, ποτέ τέτοια διάθεση. Εδώ το άλλο...το αυτό με το 
στόμα ντε...με δυσκολία του το κάνω... 
---- Του το κάνεις όμως. Κι όμως έλεγες πως, σιχαίνεσαι μόνο που το σκέφτεσαι, σου έρχεται 
αναγούλα. 
---- Κι  όμως έτσι είναι Λίζα μου, ακόμα δεν το έχω συνηθίσει και το κάθαρμα να θέλει να μου 
το κάνει από τον... 
---- Κώλο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, στο τέλος μπερδεύουμε τα μπούτια μας... 
---- Εσύ όμως δεν το έχεις κάνει, έτσι δεν είναι; 
---- Όχι  δεν το έχω κάνει, αλλά σκέφτομαι, πως αν μου το ζητούσε ο μικρός δε θα μπορούσα να 
του αρνηθώ. 
---- Πρόσεξε  κακομοίρα μου μην μπλέξεις γιατί πολλά  θα κάνεις από αυτά που δε θέλεις, με 
τον παίδαρο. 
---- Δεν έχεις άδικο, δε βαριέσαι χαλάλι του, αλλά δεν το βλέπω...Από εκείνη τη μέρα, στο σπίτι 
μου, δε μου τηλεφώνησε και δεν έχω τηλέφωνο του, ούτε ξέρω που μένει. Χτες το βράδι στο 
κρεβάτι, τον σκεφτόμουν και κόντεψε να με πιάσουν τα κλάματα. Με δυσκολία επιβλήθηκα 
στον εαυτό μου και στο τέλος κατάφερα να χαμογελάσω, πικρά ίσως, για το τι μας συμβαίνει με 
τα αισθήματα μας...Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω Μαιρούλα… 
----  Ε, να που κι εσύ βρέθηκες σε αδιέξοδο! 
       Ακούστηκε  χτύπος  στη  θύρα  και  πρόβαλλε   στο  άνοιγμα της η Ρίτα. Προχώρησε ένα 
βήμα μέσα και είπε σιγά: 
----  Στο σαλόνι είναι ο κύριος Παναγιώτης. 
---- Ο  Παναγιώτης!  Αναφώνησε  ξαφνιασμένη  η  Μαίρη. Κοίταξε με απορία τη Λίζα και 
προχώρησε προς το σαλόνι. Βγήκε κι έδωσε το χέρι στον εραστή της λες και ήταν πελάτης. 
Κοίταξε προς το μέρος της Ρίτας, την είδε απασχολημένη με τα χαρτιά της κι έκανε νόημα με το 
χέρι και με τα μάτια στον Παναγιώτη, για το τι ήθελε στο γραφείο. 
----  Ήταν  ανάγκη..., είπε αυτός με βαριά προφορά. 
----  Τι ανάγκη, τι λες τώρα, μπορούσες να μου τηλεφωνήσεις, είπε ψιθυριστά η 
συμβολαιογράφος. 
       Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε στη θύρα, που είχε μείνει ανοιχτή, η Λίζα μ’ ένα φάκελο στο 
χέρι  και αφού είπε καλημέρα στον Παναγιώτη, χωρίς να περιμένει ανταπόκριση  απευθύνθηκε 
στη Ρίτα. 
---- Ρίτα,  κορίτσι μου πιάσε αυτό τον φάκελο  και  πήγαινε τον, στον  Παπαδήμα. Α, πέρνα κι 
από την αγορά και πάρε αυτά που σου γράφω στο σημείωμα. 
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       Η κοπέλα αποχώρησε και η Μαίρη έμεινε όρθια στο σαλόνι, με σταυρωμένα τα χέρια κάτω 
από τα στήθη της υπερτονισμένα, καθώς προβάλλονταν τοποθετημένα μέσα στις πάλλευκες 
δαντέλες του στηθόδεσμου πίσω από το ημιδιάφανο επίσης άσπρο μπλουζάκι. 
----  Μήπως  ενοχλώ,  ρώτησε  ειρωνικά ο άντρας. 
---- Σου έχω πει πως δεν πρέπει να έρχεσαι στο γραφείο, φώναξε, σχεδόν, η Μαίρη. 
---- Ναι μανάρι μου, μου ταχείς πει αλλά να, ένεκα –η ανάγκη... 
---- Τι ανάγκη μωρέ... 
---- Ένα χρέος που δεν περιμένει καθότι χρέος... 
---- Τιμής, μπήκε στη μέση η Λίζα. 
---- Ορθόν, η ξαδέρφη την ανθίστηκε τη δουλειά 
---- Τι χρέος τιμής καλέ; 
---- Μαίρη μου, ο καλός σου έβαλε τη τζίφρα του κάπου, που έχει σχέση με την τράπουλα ή τα 
ζάρια και άμα δεν πληρώσει θα του αυλακώσουν το όμορφο μούτρο και όπως λέμε, παν 
μεταχειρισμένον αντικείμενον εκπίπτει, στο ήμισυ της αξίας. 
---- Αυτό, γεια σου και δεν το θέλεις αυτό σπλάχνο μου; 
      Η Μαίρη σήκωσε ψηλά τα χέρια και τ’ άφησε να πέσουν άτονα στο πλάι. Κινήθηκε πέρα-
δώθε στο σαλόνι, σταμάτησε μπρος στον Παναγιώτη και είπε: 
---- Ε, όχι κύριε, πληρώνω γαμησιάτικα-η Λίζα την κοίταξε μ’ έκπληξη-αλλά όχι και το...το... 
---- Μπαρμπούτι, είπε η δικηγορίνα.  
---- Μάλιστα αυτό…κι εδώ μην ξαναπατήσεις. 
       Ο  Παναγιώτης,  ήταν   ένας  νέος  γύρω  στα  είκοσι πέντε όμορφος γεροδεμέvος και 
αυθάδης, σηκώθηκε αργά παίζοντας το κομπολόι, κατευθύνθηκε προς την έξοδο και είπε με 
βαριά φωνή: 
----  Καλάαα, τα ξαναλέμε κούκλα...  
       Όταν έκλεισε η θύρα πίσω του, η συμβολαιογράφος ξέσπασε  σε  πολύ  εκλεπτυσμένες  
βρισιές  εναντίον του εραστή της και στο τέλος έβαλε τα κλάματα. 
----  Μα το κάθαρμα να μου το κάνει εμένα αυτό; 
---- Ε, σε ποιον ήθελες να το κάνει Μαιρούλα μου; Άμα του τ’ ακουμπάς τόσον καιρό 
κανονικά... 
----  Ναι αλλά πλήρωνα κάποιες ανάγκες του, όχι να πληρώνω και το τζόγο του... 
---- Μα και ο τζόγος, γι’ αυτόν είναι μια από τις ανάγκες του κορίτσι μου. Λοιπόν επειδή, 
οπωσδήποτε θα προσπαθήσει να σε πλησιάσει πάλι, πες μου ότι ξεκόβεις μαζί του κι εγώ θα το 
ταχτοποιήσω, να μη τολμήσει να το κάνει. 
---- Πως θα το κάνεις αυτό; 
---- Πες μου εσύ πως, τέρμα με τον Παναγιώτη κι εγώ θα το κανονίσω το ζήτημα. Εντάξει; 
---- Εντάξει...Τι άλλο να κάνω...Άκου το κτήνος ήθελε να μου το κάνει κι από πίσω, είπε και 
γύρισαν στα γραφεία τους, η Μαίρη για να καθίσει στο δικό της και να πέσει σε περισυλλογή 
και η Λίζα να σχηματίσει έναν αριθμό στο τηλέφωνο της. Μίλησε γι' αρκετή ώρα με κάποιον κι 
απ’ αυτά  που του έλεγε καταλάβαινε κάποιος πως ο άνθρωπος αυτός ανήκε στον υπόκοσμο και 
μάλιστα σε «υψηλό κλιμάκιο». 
---- Σε ποιον  τηλεφωνούσες;  Είπε  η Μαίρη  σα να έβγαινε από λήθαργο. 
---- Σε κάποιον που τον γλίτωσα από πέντε χρονάκια φυλακή. Αυτός ελέγχει κάτι μούτρα σαν 
τον Παναγιώτη, μείνε ήσυχη δε θα σε ξαναενοχλήσει, φτάνει χαζοβιόλα μη σε πιάσουν οι 
καύλες και ζητήσεις να πηδηχτείς μαζί του, γιατί τότε το έχεις χαμένο το παιχνίδι και δεν μπορώ 
να κάνω τίποτα, δε θα μπορέσω να βοηθήσω. 
 Η συμβολαιογραφίνα, σηκώθηκε βγήκε από το γραφείο αγκάλιασε την ξαδέρφη και τη 
γέμισε φιλιά. 
---- Σ’ ευχαριστώ  Λιζάκι  μου,  σ’  ευχαριστώ. Τώρα το κατάλαβα που είχα μπλέξει. 
---- Ε, καλά δε φταις κορίτσι μου, ούτε κι εγώ πήρα είδηση τι κουμάσι ήταν ο τύπος, βλέπεις 
είναι ομορφόπαιδο...έτσι την πατάμε όλες.  
 Μπήκε η Ρίτα κρατώντας το φάκελο και μια γεμάτη πλαστική σακούλα, τα παράδωσε στη 
Λίζα και πήγε στο  γραφείο της. 
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 Όταν έμειναν μόνες οι δυο ξαδέρφες, η δικηγόρος άφησε το φάκελο στο γραφείο κι άνοιξε 
την τσάντα. Έριξε μια ματιά μέσα και γυρνώντας στη Μαίρη είπε: 
---- Είδες τι με κάνεις και αγοράζω χαμένη; Ζαρζαβατικά και φρούτα… 
---- Γιατί δεν τα ήθελες; 
---- Τι να τα ήθελα βρε, ξέρεις ν’ αγοράζω εγώ τέτοια; Αφού κάθε μέρα πάει στην αγορά η 
γυναίκα που φροντίζει το σπίτι. 
---- Α, κατάλαβα το έκανες για να διώξεις τη Ρίτα...Να μην είναι μπροστά στον καυγά μου με το 
καθίκι. 
---- Μπράβο σαϊνι μου, τόπιασες, είπε η Λίζα, βγήκε στο σαλόνι και φώναξε τη Ρίτα: 
---- Πάρτα  αυτά Ρίτα, μου τηλεφώνησαν από το σπίτι πως έχουν πάρει απ' όλα, δεν τα 
χρειάζομαι... 
   
                                                                    * 
 
---- Ο Παναγιώτης ξαδέρφη, εξαφανίστηκε. Δε μ' ενόχλησε αν κι εγώ εδώ που τα λέμε πολλές 
φορές τον 
πεθύμησα. Που είχα μπλέξει η ανόητη, καλά μου έλεγες αν είναι να πληρώνω βρίσκω 
ομορφονιούς όσους θέλω...Κι όμως βρε Λιζάκι τρεις μήνες τώρα δε μου κόλλησε κανένας κι 
εγώ έχω συνηθίσει… 
----  Το γαμήσι.  
---- Ναι,  την...την  εύρισκα,  όπως  λες  κι  εσύ,  με  το κάθαρμα...Για φαντάσου τι έκανα, ποια; 
Εγώ! 
----  Έτσι είναι, κανένας μας δεν ξέρει, στην πραγματικότητα, τι θα μπορούσε να κάνει στη ζωή 
του. Γι’ αυτό κορίτσι μου κοίτα να παντρευτείς μάτια μου, γιατί εσύ δεν κάνεις για ελεύθερη 
ζωή, είπε η Λίζα. 
---- Να παντρευτώ;  Σ' αυτή την ηλικία δεν μπορώ να κάνω και παιδιά... 
----  Γιατί δεν μπορείς, έχεις πρόβλημα; 
----  Όχι αλλά δεν είναι επικίνδυνο στην ηλικία μας; 
----  Εξαρτάται, άλλες το διακινδυνεύουν και στα εξήντα τους, με τεχνητή γονιμοποίηση. 
----  Ύστερα πρέπει να βρω τον άντρα που θα... 
----  Ναι, ναι τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν είναι εύκολο αλλά ώσπου να βρεις τον…ιδανικό 
άντρα δε σημαίνει πως δεν πρέπει να πηδιέσαι… 
---- Για σένα  είναι εύκολο γνωρίζεις κάποιον σου κολλάει, όμορφη είσαι, το κάνεις μαζί του 
ώσπου να βαρεθείς κι από δω πάνε και οι άλλοι… 
----  Ε, δεν είναι κι ακριβώς έτσι. Πολλές φορές μένω...ξέμπαρκη κι εγώ. Και σταμάτα να 
υποτιμάς τον εαυτό  σου,  μπορεί  το  μούτρο  σου  να  μην είναι  σαν  τις  σταρ του σινεμά αλλά 
το κορμί  σου,  είναι καλύτερο από το δικό μου. Μην ξεχνάς πως κι ο πιτσιρικάς, «τι κάνει η 
κορμάρα», με ρώτησε. Αλήθεια Μαιρούλα μου, δεν του την πέφτεις εσύ; 
----  Έλα καλέ, που αυτός ο θεός θα κοιτάξει εμένα; 
---- Είσαι μαλακισμένη, είμαι σίγουρη πως αυτό το παιδί με κάποια κορμάρα θα τα έχει μπλέξει 
και δεν μπορεί να ξεφύγει. Πρέπει να το σώσουμε. Αν το πρόβλημα του είναι αυτό, εσύ εύκολα 
θα μπορέσεις να τον αποσπάσεις από τον νταλγκά του. Και μάλιστα τώρα που δεν την έχει. 
---- Λες; Κι αν μπλέξω εγώ μετά και δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτόν; 
---- Και τι σε πειράζει. Το θέμα είναι που θα τον βρούμε. Αν περιμένουμε την καλή μας τύχη 
μπορεί να περάσουν χρόνια... 
---- Είναι κι αυτό…  Έχεις καμιά ιδέα; Εσύ πάντα έχεις... 
---- Ναι  βέβαια, μου ήρθε κιόλας, την πιο απλή, να τη στήσουμε έξω από τη νομική σχολή για 
να τον συναντήσουμε ή να ρωτήσουμε κάποιον φοιτητή αν τον γνωρίζει. 
---- Σωστά, περίφημη ιδέα!...Δε μου λες, αυτός ο τύπος που μας απάλλαξε από τον Παναγιώτη 
σίγουρα είναι του υπόκοσμου, είπες πως τον γλίτωσες από πέντε χρόνια φυλακή, πως; αφού εσύ 
δεν ασχολείσαι με ποινικές υποθέσεις; 
----  Ο δικηγόρος του, είναι φίλος μου, είχε  βρεθεί σε δύσκολη θέση σε μια υπόθεση κι εγώ είχα 
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κάποια έμπνευση, τον συμβούλεψα σχετικά και κατάφερε να τον απαλλάξει. Όταν έμαθε ο 
τύπος για μένα-ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο φίλος και συνάδερφος, του το είπε, αυτά συνήθως τα 
παρουσιάζουμε για δικά μας-ενθουσιάστηκε κι όταν με γνώρισε του την έδωσε κι ερωτικά.  
       Στην αρχή μου πρότεινε να αναλαμβάνω υποθέσεις δικές του, με τη συνεργασία και του 
φίλου μου κι ότι θα είχα μόνιμο μισθό. Του εξήγησα πως δεν μπορώ ν’ αναλαμβάνω τέτοιες 
υποθέσεις γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με ποινικά, δεν πολυκατάλαβε αλλά το αφήσαμε έτσι. 
       Ύστερα προσπάθησε να με ρίξει σα γκόμενος αλλά του ζήτησα να μείνουμε μόνο φίλοι 
γιατί σαν άντρας δε λέει (αυτό βέβαια δεν του το είπα) μου αρέσει όμως σαν τύπος, αλλά ως 
εκεί. Έδειξε κατανόηση και πραγματικά είμαστε πολύ καλοί φίλοι, έχουμε μια κάποια ψυχική 
ανάγκη μεταξύ μας που πολλές φορές τον δέχομαι στο σπίτι μου, γιατί δημόσια  δεν μπορώ, ο 
άνθρωπος είναι μεν δημόσιο πρόσωπο αλλά του υπόκοσμου, όπου τρώμε και πίνουμε. Εδώ που 
τα λέμε κι αυτό επικίνδυνο είναι γιατί μπορεί να τον παρακολουθούν διάφοροι αντίπαλοι στην 
πιάτσα. Γι’ αυτό του είπα να έρχεται μόνος χωρίς να περικυκλώνουν το σπίτι μου οι μπράβοι 
του. Και το κάνει! Αυτά με τον τύπο. Λοιπόν επανερχόμαστε στο μανάρι μας, το Λύσανδρο, θα 
του  ορμήξεις «κορμάρα»; 
 ---- Ξέρω’ γω; Τι να σου πω…είπε συνεσταλμένα η Μαίρη. 
---- Ξερω’ γω, ξερω’ γω. Ποιος  ξέρει γαμώτο; Δεν τον γουστάρεις; Αφού ψοφάς να τον βάλεις 
στο κρεβάτι σου. 
---- Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα ξαδέρφη. Μου ζητάς να τον αποσπάσω εγώ από την 
γκομενούλα  για να τον πηδάς μετά εσύ;  
---- Γιατί  μωρή  θα  σου  κακοκάτσει  να  πηδηχτείς  με  το Λύσανδρο;  
----  Μωρέ ούτε στ’ όνειρό μου! Αλλά πες πως τα καταφέρνω, γιατί να σου τον δώσω; 
----  Λογικόν, πρέπει να βρω άλλον τρόπο. 
       Η συζήτηση σχετικά με το Λύσανδρο σταμάτησε για μέρες. Η δουλειά στο γραφείο ήταν 
τόση που δεν άφηνε ευκαιρία ούτε για «γκομενοσυζητήσεις». Η Λίζα προσπάθησε με το νεαρό, 
τον ξαναβρήκε ακριβώς όπως το σκέφτηκε,  έξω από τη Σχολή του. Έκαναν συχνά συντροφιά, 
τον κοίμιζε στο σπίτι της αλλά ο μικρός ήταν τόσο δοσμένος στον έρωτά του που 
εξακολουθούσε να κλαψουρίζει. Κι όταν τον έκανε πέρα εντελώς, η φοιτήτρια, η δικηγορίνα 
φοβήθηκε άσκημη εξέλιξη. Ο Λύσανδρος έλεγε πως δεν είχε νόημα να ζει και είχε παρατήσει τα 
πάντα, δεν πήγαινε πια στη Σχολή. Από τη Λίζα όμως δε ξεκολλούσε, έκλαιγε στην ποδιά της 
και την έκανε να νιώθει σα μητέρα που παρηγορεί το γιο της. Και διάολε πως μπορείς να 
παρηγορήσεις έναν άντρακλα, που καθώς τον χαϊδεύεις πλημμυρίζει το αιδοίο σου και  
ξεχειλίζει ο πόθος της ερωτικής απόλαυσης. Παρ’ όλ’ αυτά του συμπαραστάθηκε, του έδωσε 
κουράγιο πως όλ’ αυτά θ’ αλλάξουν αν το έπαιρνε απόφαση να βρει άλλη. Να βρει άλλη; Τι του 
έλεγε; Ποια άλλη, αφού εκείνη τον ήθελε! Λες ο μικρός τελικά να το έπαιρνε τοις μετρητοίς και 
να εύρισκε αυτή την άλλη; Αλίμονο της! 
       Ένα βράδι τον είχε πάλι στο σπίτι της. Ήταν ήρεμος, της μιλούσε για διάφορα χωρίς ν’ 
αναφερθεί καθόλου στον καημό του. Καλό σημάδι, σκέφτηκε η Λίζα αλλά κι επικίνδυνο. Έχει 
συμβεί πολλές φορές ν’ αυτοκτονήσουν άνθρωποι, ενώ όλα έδειχναν πως είχαν ξεπεράσει το 
πρόβλημα. Έπαιξαν χαρτιά, τον πότισε αρκετό αλκοόλ, τόσο που να ζαλιστεί ευχάριστα και τον 
ερέθιζε πνευματικά κλέβοντας στα χαρτιά, με τρόπο αρκετά εμφανή. Εκείνος θύμωνε και της 
ορμούσε κι εκείνη αφηνόταν στην αγκαλιά του. Πάνω στο παιχνίδι, με τα χαρτιά και με τα 
σωματικά παιχνίδια, βρέθηκε από κάτω του να την χαϊδεύουν οι τεράστιες παλάμες του, τα 
βυζιά της χανόταν μέσα σ’ αυτές! Λίγο αργότερα σπαρταρούσε καρφωμένη από τον Λύσανδρο 
που μούγκρισε από ηδονή, καθώς άδειαζε το ορμητικό νεανικό του σπέρμα στον κόλπο της. 
Εκείνη ξεφώνησε σπαράζοντας…   
  
                                                                                * 
 
----    Ξέρεις τι δουλειά κάνει ο άντρας της Ρίτας; 
----  Της Ρίτας; Ποιας Ρίτας; 
----  Διάβολε πόσες Ρίτες έχουμε ρε Μαίρη; 
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----  Α,  της  δικιάς  μας...Δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. 
       Η Λίζα πλησίασε τη θύρα, την άνοιξε και χωρίς να βγει φώναξε: 
----  Ρίτα, για έλα μια στιγμή. . . 
       Η γραμματέας εμφανίστηκε στην είσοδο σιάχvoντας τα γυαλιά της πάνω στη μύτη με το 
δείχτη του χεριού. 
---- Έλα, έλα μέσα, είπε η Λίζα. Δε μου λες, ο άντρας σου τι δουλειά κάνει; 
---- Ο άντρας μου; Είναι... χασάπης. 
----  Χασάπης, δηλαδή κρεοπώλης; Ρώτησε η Μαίρη. 
----  Όχι, όχι. Δουλεύει στα Σφαγεία. 
---- Στα σφαγεία! Δηλαδή σφαγεύς; Φώναξε, σχεδόν, η συμβολαιογραφίνα ανοίγοντας διάπλατα 
μάτια και στόμα. 
---- Ναι βρε Μαίρη, αυτό σημαίνει χασάπης ανεξάρτητα αν εμείς τώρα, εννοούμε και τον 
κρεοπώλη, είπε η Λίζα.  
----  Και δε φοβάσαι.. . 
----  Τι ανοησία, τι να φοβηθεί ρε Μαίρη; Τον άντρα της; 
---- Όχι δε φοβάμαι, ο άντρας μου είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, δεν είναι μορφωμένος, το 
δημοτικό έχει τελειώσει, και κάνει μια δύσκολη και σκληρή δουλειά αλλά έχει καρδιά παιδιού 
αν και είναι ένα ογδόντα... 
---- Αλήθεια Ρίτα, έχεις συζητήσει μαζί του, πως είναι να σφάζεις ένα ζώο; Τι νιώθει εκείνη τη 
στιγμή; Ρώτησε η Λίζα. 
---- Ναι, παλαιότερα τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά, τώρα όμως τα σκοτώνουν στην ουσία, 
είπε η Ρίτα και διηγήθηκε τους καινούργιους τρόπους σφαγής λιγότερο επώδυνους και για τα 
ζώα και για τους ανθρώπους. Ο άντρας της ήταν και εκδορέας και η δουλειά του σταματούσε 
στο άδειασμα των εντοσθίων, από τα κουφάρια, μάλιστα, από παράδοση, στο επάγγελμα, οι 
σφάχτες και γδάρτες έπαιρναν ένα μέρος των εντοσθίων χωρίς να τα πληρώσουν. Η Ρίτα 
διηγήθηκε στις προϊστάμενες της και ένα ευτράπελο γεγονός από παλαιότερες εποχές, που είχε 
συμβεί σε κάποιο παππού της, γιατί ο άντρας της κι εκείνη ήσαν από οικογένειες σφαγέων 
πολλά χρόνια. Ήταν λίγο μετά τη λήξη του Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. 
---- Η ζωή ήταν δύσκολη και το κρέας σπάνιο αλλά οι δικοί της είχαν πάντα ζωικές πρωτεϊνες 
από τα εντόσθια που έφερνε ο παππούς. Μια μέρα ο παππούς, νέος τότε, γύριζε από τα σφαγεία 
στο σπίτι. Είχε σουρουπώσει όταν μπήκε στο τραμ και κάθισε στο πίσω μέρος, στα καθίσματα 
που είναι αντικριστά. Δεν είχε κόσμο, μόνο απέναντί του κάθονταν δυο ηλικιωμένες γυναίκες 
και φλυαρούσαν. Ο παππούς φορούσε τη φόρμα της δουλειάς-που εξαιτίας, της όχι καθαρής 
κατάστασης της-προκάλεσε την προσοχή των γυναικών που κάτι σιγοψιθύρισαν κι ύστερα 
συνέχισαν τη φλυαρία τους.  
 Πήγαινε το τραμ, ταρακουνώντας τον παππού που είχε αρχίσει να γλαρώνει από την 
κούραση. Ξαφνικά σ’ ένα τράνταγμα του οχήματος, αλαφιάστηκε και είδε τις δυο γυναίκες να 
κοιτάζουν κατάπληκτες προς το μέρος του και μάλιστα σ’ ένα σημείο, στο υπογάστριο του και 
να φωνάζουν πως ήταν αδιάντροπος να κάνει τέτοια πράγματα δημόσια. Ανήσυχος και 
απορώντας, κοίταξε μπροστά του και χαμογέλασε. Τα εντόσθια που έπαιρναν οι σφαγείς τα 
έβαζαν μέσα από τη φόρμα τους γιατί που να βρουν εύκολα, τότε, κάποια σακούλα. Το άνοιγμα 
λοιπόν  της φόρμας,  στο σημείο  εκείνο,  είχε ανοίξει  και είχε προβάλλει ένα χοντρό άντερο. 
Στο μισοσκόταδο, το φως της οροφής του τραμ ήταν αδύνατο, οι δυο γυναίκες νόμισαν πως ήταν 
το πράμα του παππού. Ψύχραιμος εκείνος έβγαλε από την τσέπη ένα σουγιά έπιασε το άντερο 
και κόβοντας το, το πέταξε πίσω του, έξω από το παράθυρο λέγοντας πως είχε κι άλλο δε το 
χρειαζόταν τόσο μεγάλο, κάνοντας τις γυναικούλες να ουρλιάξουν από φρίκη και να το βάλουν 
στα πόδια. Η δικηγορίνα και η συμβολαιογραφίνα, γέλασαν με την ψυχή τους, χάρη και στο 
αφηγηματικό ταλέντο της Ρίτας, που από εκείνη τη μέρα, δεν ήταν πια η τυπική γραμματέας 
αλλά φίλη των δυο γυναικών,  διηγώντας τους συχνά ευτράπελες ιστορίες, από τη ζωή των 
χασάπηδων παππούδων της, που αντίθετα με ο τι πίστευε ο κόσμος, ήσαν αγαθοί κι 
ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι... 
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                                                                    *  
 
       Όταν άνοιξε το γραφείο η Ρίτα, η καθαρίστρια είχε τελειώσει και καθάριζε μια σταχτοθήκη 
στο γραφείο της Λίζας. Η γραμματέας, κρέμασε το πανωφόρι της στο «πορτ-μαντώ», έτριψε τα 
χέρια κάνοντας ένα σχόλιο για τον καιρό και κάθισε στο γραφείο της ανασκαλεύοντας κάποιους 
φακέλους. Καθώς αποχωρούσε η καθαρίστρια, μπήκαν στο σαλόνι οι Λίζα με τη Μαίρη 
γελώντας. Καλημέρισαν και μπήκαν στο γραφείο τους. Κρέμασαν τα πανωφόρια και η Μαίρη 
έτριψε τα χέρια κι αυτή, σχολιάζοντας: 
----  Ψωφόκρυο   κάνει   σήμερα!  Η μηχανή  του αυτοκινήτου δεν έπαιρνε μπρος, είδα κι 
έπαθα... 
----  Δεν έχεις βάλει αντιψυκτικό; 
---- Ιδέα  δεν έχω, ξέρω γω τι διάβολο κάνουν αυτοί στο γκαράζ; Αλήθεια, έχεις δει το νεαρό 
μηχανικό που έχει τώρα ο μάστρο-Σταύρος; Κούκλος, άντρακλας... 
---- Ακόμα μωρή ζαχαρώνεις τα τεκνά, δεν είπαμε πως τώρα είσαι κυρία, παντρεμένη, έχεις και 
γιο... 
---- Ε,  καλά  δεν  κάνω  και  τίποτα,  απλώς-όπως  είπες ζαχαρώνω,  κακό  είναι;  Για πες μου  
εσύ,  με  τον  καινούργιο γκόμενο πως τα πας; 
---- Καλά, καλά... 
---- Για να λες εσύ απλώς καλά, κάτι δεν πάει… 
---- Δίκιο  έχεις,  όχι  δεν  πάει  καλά.  Εγώ  φταίω,  ζητάω περισσότερα από όσα μπορώ και 
όπως να το κάνουμε, δεν μπορώ πια... 
 ----Εμ, κι εσύ τον πρώτο καιρό τον έκανες να  σε παρακαλάει, σ’ εκδικήθηκε ξαδερφούλα, έτσι 
είναι αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι τη σκηνή όταν συναντηθήκαμε μπροστά στο ασανσέρ που 
ήταν μαζί μου ο Λύσανδρος; Σου είπα: 
---- Τον βρήκα να περιφέρεται στην πλατεία και τον έφερα. 
---- Καλά έκανες, είπες και μπήκες στο ασανσέρ. Δεν έριξες ούτε μια ματιά στο νεαρό που είχε 
κοκκινίσει… 
---- Ήξερα τι έκανα τότε γλυκιά μου, έτσι τον έκανα να τρέχει αυτός πίσω μου, τώρα δεν ξέρω τι 
να κάνω και μάλλον δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Με πηδάει ακόμα, αλλά το κάνει έτσι αδιάφορα 
όπως ένας ταύρος καβαλάει μια γελάδα γιατί έτσι του λέει το ένστικτο του. Είναι δυο χρόνια 
τώρα που το έχω νιώσει αυτό και με προσβάλλει, αλλά δεν μπορώ να ξεφύγω τον θέλω σαν 
κολασμένη. Η ερωτική εξάρτηση είναι όμοια με αυτή των ναρκωτικών και συχνά σε οδηγεί σε 
χειρότερες καταστάσεις, ακόμα και στην αυτοκτονία... 
----  Λίζα μου, Λιζούλα μου, αγάπη μου, με κάνεις ν' ανησυχώ, είναι δυνατόν να σκέφτεσαι έτσι 
εσύ;  
       Η δικηγορίνα έβγαλε από το μανίκι ένα μαντηλάκι φύσηξε τη μύτη κι ύστερα έβαλε τα 
κλάματα χώνοντας το πρόσωπό ανάμεσα στα χέρια, που τα είχε  ακουμπισμένα στο γραφείο.  
----Ταραγμένη η Μαίρη έτρεξε κοντά της και την αγκάλιασε από τους ώμους, ψιθυρίζοντας   
τρυφερότητες και λόγια παρηγορητικά. 
---- Συγγνώμη Μαιρούλα μου, δεν το θέλω, αφού ξέρεις πως είμαι. Δε μου λες, τι θα έλεγες αν 
φεύγαμε οι δυο μας για κάνα μήνα; 
----  Να  φεύγαμε για κάνα μήνα; Τι εννοείς...Να  πάμε που; 
----  Κάπου, όπου να μη γνωρίζουμε κανένα και να μη μας ξέρει κανείς. Σ' ένα νησάκι, τώρα 
αρχίζουν οι ζέστες θα κάνουμε και τα μπάνια μας... 
---- Λιζάκι μου σούστριψε; Έχω άντρα και παιδί που θα τους αφήσω; 
---- Το παιδί στη νταντά, έτσι κι αλλιώς αυτή το φροντίζει, όσο για τον άντρα σου, όπως είναι 
απασχολημένος με τις δουλειές του, αυτόν τον καιρό, δεν θα προσέξει και πολύ την απουσία 
σου. 
---- Έτσι ε; Δεν είναι κακή η ιδέα, όπως άλλοτε που φεύγαμε οι δυο μας και ξεσαλώναμε στις 
παραλίες. Πως θα το δει όμως ο άντρας μου. Πως θα του εξηγήσω; Ξέρεις ότι δεν του έχω πει 
τίποτα γι’ αυτό που σου συμβαίνει, αν και πρόσεξε πως κάτι συμβαίνει. «Πολύ νευρική έχει 
γίνει η ξαδέρφη σου», μου είπε τις προάλλες. 
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---- Να του πούμε πως πάμε για...για...Διάβολε θα του πούμε την αλήθεια, θα του εξηγήσω εγώ 
τι μου συμβαίνει και για να συνέρθω, πρέπει να φύγω από δω και η μόνη που μπορεί να με 
βοηθήσει είσαι εσύ. 
---- Θα μου πει «για χάρη της Λίζας θ’ αφήσεις την οικογένεια σου»... 
---- Έλα  ρε συ, αφού  ποτέ  δεν  σου αρνείται…Ένας μήνας είναι αυτός. Δεν μπορώ μόνη μου... 
 Σηκώθηκε και βγήκε από το γραφείο, άναψε τσιγάρο περπάτησε μερικά βήματα πάνω-κάτω 
και ξαφνικά δήλωσε: 
---- Δεν θα πάμε πουθενά! Όχι γαμώτο θα τα καταφέρω, θα το ξεπεράσω, δε θα με πάρει από 
κάτω αυτή η ιστορία... 
---- Μπράβο κορίτσι μου, έτσι σε θέλω. Αυτή είναι η παλιά Λίζα μας, η έξυπνη και δυνατή! 
---- Τρίχες, έχω γίνει ένα μάτσο χάλια, αλλά σου ορκίζομε θα το ξεπεράσω...Σήμερα θα  έρθει 
εδώ, σε παρακαλώ να είσαι μαζί. 
---- Ποιος θα έρθει εδώ, Λίζα μου; 
---- Το βάσανο μου, είπε η δικηγορίνα και κάθισε στο γραφείο της, ανάβοντας τσιγάρο. 
---- Ο Λύσανδρος; 
---- Ξέρεις να έχω άλλο βάσανο;  

---- Τσουκ, έκανε με τα χείλη η Μαίρη, χαμογελώντας. Βγήκε από το γραφείο της, πήγε στη 
θύρα την άνοιξε και είπε στη γραμματέα:  
---- Ρίτα, κορίτσι μου,  αν  εμφανιστεί  τώρα  γρήγορα  ο Λύσανδρος… 
---- Θα έρθει ο κύριος Λύσανδρος; 
---- Ναι μπορεί να έρθει,  κράτησε τον για λίγο στο σαλόνι.  
      Ύστερα έκλεισε τη θύρα, πλησίασε τη Λίζα της έπιασε με τρυφερότητα το χέρι και 
ψιθύρισε: 
---- Κουράγιο αγάπη μου!  Κάτι πολύ σοβαρό έχεις να του ανακοινώσεις... 
---- Ακριβώς, να του ανακοινώσω πως είναι η τελευταία φορά που με βλέπει...Επειδή δεν ξέρω 
πως ακριβώς θ’ αντιδράσει θέλω να είσαι μπροστά. 
       Η Μαίρη της χάιδεψε πάλι το χέρι και ύστερα κάθισε στο γραφείο της, ανακατώνοντας κάτι  
φακέλους  αλλά έδειχνε πως δεν της ενδιέφερε το περιεχόμενο τους. 
       Η δικηγορίνα ξανάναψε τσιγάρο, έπιασε με το αριστερό χέρι τον αγκώνα του δεξιού χεριού 
που το κρατούσε και σηκώθηκε. Βγήκε έξω από το γραφείο της, διατηρώντας την ίδια στάση 
των χεριών κι άρχισε τα πέρα-δώθε. Το μυαλό της δούλευε τόσο εντατικά, για το τι ακριβώς 
έπρεπε να του πει που είχε κεφαλόπονο. Είχε την ελπίδα, πως δεν θα υπόκυπτε στη γοητεία 
αυτού του νέου άντρα που τον είχε χαρεί δυο χρόνια τώρα. Για ένα διάστημα, στην αρχή, τον 
εξουσίαζε αλλά τώρα ήταν ολοφάνερο-με το δίκιο του ίσως-πως τη βαρέθηκε, ήταν τόσο 
μεγαλύτερή του κι αυτός είχε τη δυνατότητα να βρει πολλές νέες κι ωραίες ερωμένες. Είχε 
προσπαθήσει αρκετές φορές να του ξεφύγει αλλά ποτέ δεν τα κατάφερε κι εκείνος το ήξερε, πως 
της ήταν δύσκολο και μάλλον είχε πειστεί πως η Λίζα θα ήταν σκλάβα του για καιρό. Και η 
δικηγορίνα, δεν αρνιόταν να είναι η σκλάβα αυτού του ωραίου άντρα αλλά απαιτούσε να είναι κι 
εκείνος μοναδικός αφέντης, μόνο δικός της. Τον είδε πριν δυο μέρες να κυκλοφορεί με μια 
νεαρή, δεν ήταν η πρώτη φορά αλλά ήταν η τελευταία που ανεχόταν. Γι’ αυτό τον περίμενε 
τώρα να εξηγηθεί μια για πάντα μαζί του. 
---- Είμαι περίεργη να δω πως θ’ αντιδράσει, είπε η Μαίρη.  
---- Γι’ αυτό δεν είσαι εδώ; Νομίζω πως δε θα πει τίποτα μπροστά σου. Θα προσπαθήσει να με 
συναντήσει μόνη, πιθανόν να επιχειρήσει να έρθει και στο σπίτι αλλά δεν θα του επιτρέψω κάτι 
τέτοιο γιατί θα το χάσω το παιχνίδι. 
       Ακούστηκε χτύπος στη θύρα κι εμφανίστηκε η Ρίτα με τον καφέ-ο καφετζής δεν έμπαινε 
ποτέ στο γραφείο-τον άφησε πάνω στο τραπέζι κι έφυγε για να ξανάρθει σε λίγο αναγγέλλοντας 
τον Λύσανδρο. 
       Ο νέος μπήκε χαμογελαστός. Η Λίζα δεν του πρότεινε να καθίσει ούτε είπε πολλά, δεν 
παραπονέθηκε, του ανάφερε μόνο πως τον είδε με τη νεαρή στην αγκαλιά.  Εκείνος πήγε να 
διαμαρτυρηθεί πως τον αδικούσε. 
---- Μα  Λιζάκι  μου, τι  είν’ αυτά  που λες…εγώ  να  σε… 
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---- Αυτό ήταν το τελευταίο κεράτωμα και δεν πάει άλλο. Μπορεί να ήμουν ερωτευμένη αλλά 
δεν είμαι ηλίθια. Ξέρω πως μου τα φοράς από καιρό. Λοιπόν φτάνει! Δίνε του και να μη σε 
ξαναδώ… 
       Ο νέος βγήκε ορμητικά κατακόκκινος, κατηφής και στενοχωρημένος αφήνοντας, ανοιχτή 
πίσω του 
τη θύρα.   
       Τον  ακολούθησε  στο  σαλόνι  η  Λίζα,  όχι  να  τον συνοδεύσει αλλά να ζητήσει κάτι από 
τη Ρίτα. Χαμογέλασε στη γραμματέα και της ζήτησε κάποια έγγραφα που της είχε δώσει να 
δακτυλογραφήσει. Έδειχνε αποφασισμένη. Μπήκε στο γραφείο κάθισε κι άναψε τσιγάρο. «Κι 
αυτό πρέπει να το κόψω γαμώτο, όλο το λέω και δεν το κάνω, αλλά θα το κάνω, που θα μου 
πάει»... 
 
                                                                               * 
 
---- Λίζα μου, έχουν περάσει έξη μήνες κι έχει πέσει βαριά κατάθλιψη σ’ αυτό το γραφείο. 
Άλλοτε γελούσαμε πειράζαμε, η μια την άλλη, τώρα μόνο δουλεύουμε. Που θα πάει αυτό; Δεν 
το αντέχω! 
---- Δίκιο έχεις Μαίρη μου. Πραγματικά περνούσαμε καλά! Αλλά κορίτσι μου εξακολουθώ να 
μην αισθάνομαι ακόμα καλά. Αν μπορείς εσύ ν’ αναλάβεις πρωτοβουλία και να με 
διασκεδάσεις, σου δίνω το ελεύθερο... 
---- Εγώ; Πώς να το κάνω αγάπη μου, που εσύ ήσουν πάντα εκείνη που εύρισκε ένα σωρό 
τρόπους να σκεφτόμαστε, να γελάμε και να ξεσκάμε. Τώρα ούτε στο σπίτι συναντιόμαστε… μου 
είπαν πως σε είδαν με κάποιον στο σινεμά. Εμένα δε μου λες τίποτα, τι συμβαίνει; 
---- Εφάρμοσα, κατά κάποιο τρόπο, την ομοιοπαθητική στον έρωτα για  να  ξεπεράσω  τον  
νταλκά μου,  ξαναγύρισα στους παλιούς γκόμενους, παντρεμένους κι ελεύθερους, δηλαδή 
ελεύθερος είναι μόνο ένας, αλλά δεν πέτυχε. 
----  Δεν καταλαβαίνω τι… 
---- Να χρυσή μου, όπως στον άρρωστο, σύμφωνα με την ομοιοπαθητική, πρέπει να 
χορηγούνται, ουσίες που αναπαράγουν τα συμπτώματα της αρρώστιας, έτσι κι εγώ γύρισα στους 
παλιούς εραστές μου-και δεν ήταν και λίγοι-κι άρχισα να πηδιέμαι με μανία. Κάποιοι από 
αυτούς, πολύ λίγοι ευτυχώς, αρνήθηκαν παρ’ όλο που τους εξήγησα πως δεν ζητούσα σχέσεις 
ξανά αλλά το έκανα για…θεραπευτικούς λόγους. Τελικά με τον έναν τα βρήκα, θυμάσαι εκείνον 
τον άντρακλα, τότε άντρακλα τώρα είναι μαδημένος, τον υπάλληλο της νομαρχίας, τον...και είπε 
ένα όνομα που η Μαίρη μ’ ένα επιφώνημα έδειξε πως τον θυμόταν. 
---- Λοιπόν; Τι γίνεται μ’ αυτόν; 
---- Μ’ αυτόν, πηδήχτηκα αρκετές φορές και τον γουστάρω ακόμα αλλά είμαι σίγουρη πως θα 
λακίσει γιατί είναι παντρεμένος με παιδιά και η γυναίκα του είναι οικονομημένη, 
καταλαβαίνεις... 
---- Λιζάκι  μου καιρός να παντρευτείς να κάνεις και κάνα παιδί… 
---- Τι λες μωρή; Άσε που είμαι μεγάλη, αλλά το ξέρεις πως δεν κάνω παιδιά… 
---- Αυτό ήταν πλεονέκτημα, μου έλεγες κάποτε, θυμάσαι; 
---- Ήταν. Όταν εσύ αγωνιούσες μη μείνεις έγκυος εγώ δεν είχα ανάγκη, αυτό ήταν η αιτία που 
πηδιόμουν κι εύκολα και έτσι πέρασαν πολλοί άντρες από τη ζωή μου. Όλοι τους μου γέμισαν 
όλες τις τρύπες αλλά κανένας αυτή εδώ, είπε και χούφτωσε το αριστερό βυζί της. 
----  Ε, υπήρξε ένας...Αλλά ας μην ξύνω πληγές. 
---- Εννοείς το Λύσανδρο, δίκιο έχεις αλλά όπως να το κάνουμε ήταν λάθος. Το αστείο είναι 
πως θα ήθελα να είχα παιδιά, βλέπεις πόσο αγαπώ το γιο σου, αυτόν το τετράχρονο μπόμπιρα. 
Προχθές μου έκανε ερωτική εξομολόγηση, μου είπε πως άμα μεγαλώσει θα με παντρευτεί - 
ακόμα έχω επιτυχία   στους νεαρούς - τον φίλησα σχεδόν με ερωτικό πάθος. Αλλά δεν υπάρχει 
ελπίδα μ’ αυτόν, στα δεκαπέντε του, θα είμαι πραγματικά κωλόγρια και δε θα θέλει ούτε να με 
φτύσει. 
----   Ε, δεν έχεις το θεό σου και το γιο μου θα πηδήξεις; 
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----  Αχ, το αγόρι μου, γερό να είναι και θα είμαι μια υπέροχη θεία, αν θα είμαι και κάπως καλά 
διατηρημένη δε νομίζω πως θα του έκανε κακό… 
----  Α, να χαθείς ξεσαλωμένη… 
----  Γιατί ρε συ; Αλήθεια  θυμάμαι που διάβασα σ’ ένα βιβλίο του Καζαντζάκη, ένα ανάλογο 
λαϊκό στιχούργημα. 
                  
                                                        « Με τη θειά μου τη Θοδώρα  
                                                        επηγαίναμε στη χώρα 
                                                        δίνει ο θιός και πέφτει η θειά μου 
                                                        ωχ τ’ ανάσκελα μπροστά μου,  
                                                        αχ, βρε θειά μου τέτοια κάλλη  
                                                        αχ βρε θειά μου νάσουν άλλη. 
                                                        Κάμε γιε μου τη δουλειά σου  
                                                        κι ύστερα’ μαι πάλι θειά σου».  
 
        Η Μαίρη, κόντεψε να πνιγεί καθώς ξέσπασε σε γέλια. Πήρε, ταραγμένη, το ποτήρι με το 
νερό, κατέβασε μερικές γουλιές κι ενώ έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια της είπε: 
----   Θα με πνίξεις πανάθεμα σε…Που τα βρίσκεις.   
---- Λοιπόν, ευτυχώς αρχίζω να προσαρμόζομαι στην ηλικία μου. Αποφεύγω να κοιτάζομαι στον 
καθρέφτη, όπως κάποτε κι έτσι  δε  βλέπω τα  χάλια  μου,  βοηθάει  και  η  αυξημένη 
πρεσβυωπία κι αρχίζω να βλέπω πια έναν κόσμο με λιγότερες λεπτομέρειες όπου απαλύνονται 
οι εντυπώσεις. 
----  Έλα, δε θέλω ν’ ακούω αηδίες, είσαι υπέροχη ακόμα, εγώ είμαι πιο μικρή και φαίνομαι 
μεγαλύτερη σου.  
       Χτύπησε η θύρα, το χαρακτηριστικό χτύπημα της Ρίτας, και φάνηκε η γραμματέας 
λέγοντας: 
---- Ο κύριος Χατζήμπεης θέλει να σας δει… 
---- Ωχ, ο καρχαρίας, είπε η Λίζα σιγά και η Μαίρη φώναξε δυνατά: 
---- Να περάσει, να περάσει. 
      Μπήκε ένας ηλικιωμένος άντρας καλοθρεμμένος, καλοντυμένος αλλά αρκετά άξεστος παρ’ 
όλη την προσπάθεια του να φανεί καλότροπος. 
       Η Μαίρη, βγήκε από το γραφείο της να τον καλοδεχτεί με χειραψία, που δεν την απόφυγε 
ούτε η Λίζα αλλά αυτή χωρίς να σηκωθεί, προσφέροντας του ένα ψεύτικο χαμόγελο.  
       Τις απασχόλησε κάπου μισή ώρα, με κάτι συμβόλαια, όπου ήταν ολοφάνερο πως ήθελε να 
ρίξει κάποιους συναδέρφους στις κομπίνες. Η Λίζα του είπε: 
---- Θα σου βρω κάποιο τρόπο, μόνο και μόνο γιατί είναι όμοιοι σου… 
----  Κάντο Λίζα μου κι εγώ ότι θέλεις… 
----  Ότι θέλω; Τι να θέλω μωρέ Χατζήμπεη από σένα;  
----  Σωστά, τι να θέλεις από μένα. Λεφτά, έχεις, όμορφη είσαι, όποιον άντρα θέλεις τον έχεις… 
       Ο Χατζήμπεης έφυγε με την προσδοκία κάποιου τρόπου να ξεζουμίσει τους αντιπάλους και 
οι ξαδέρφες ξαναγύρισαν στη συζήτηση τους. 
----  Λίζα μου, πολύ σε γουστάρει το καθίκι. Αυτόν μπορείς να τον κάνεις ο, τι θέλεις… 
----  Να  τον κάνω ο, τι θέλω!  Μα όταν δε θέλω να τον κάνω, τι νόημα έχει; Άσε, η ερωτική μας 
ζωή πάει χάλια… 
---- Η δική σου ερωτική ζωή πάει χάλια η δική μου πάει μια χαρά τόσο που σκέφτομαι ν’ 
απατήσω το Νικολάκη...  
----  Όπα!  Μη μου το λες! Και με ποιόν μωρή; Τον έχεις  βρει; 
---- Αμέ, είναι κάποιος που με φλερτάρει καιρό τώρα, ο νεαρός γιος ενός εργολάβου… 
---- Ποιος  είν’ αυτός; Πως δεν τον γνωρίζω εγώ, δεν έχουμε κάνει δουλειά μαζί; 
---- 'Όχι, ο πατέρας του είναι γνωστός του Νικολάκη και ζήτησε να με δει. Πέρασε από το σπίτι 
μια Κυριακή μαζί με τον γιο, έναν κούκλο Λίζα μου... 
---- Κατάλαβα και σου την έχει δώσει. Πάλι ξανά από εκεί που αρχίσαμε... 
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---- Τι θέλεις να πεις; 
---- Θυμάσαι πριν χρόνια,  δεν ήσουν παντρεμένη, την είχες βρει με τον Παναγιώτη-αλήθεια το 
θυμάσαι καμιά φορά εκείνο το κάθαρμα-που με ζάλιζες με τις κλινικές του αρετές; 
---- Αχ πολλές φορές τον θυμάμαι! Για την ακρίβεια κάθε φορά που ο Νικολάκης προσπαθεί να 
με γαμήσει…Θυμάμαι τι μου έκανε στο κρεβάτι εκείνο το κτήνος... 
---- Και τρέχουν τα ζουμιά του κόλπου σου.  
---- Λίζα μου, αν γίνει κάτι με το μικρό, το γιο του εργολάβου, θα ξεσκιστώ μαζί του... 
---- Κοίτα  που  με  ξεπέρασε  η  Κατίγκω  ακόμα  και  στη φρασεολογία.. . 
      Η συμβολαιογραφίνα, ξέσπασε σε πνιχτά γέλια πέταξε το φάκελο που κρατούσε πάνω στο 
γραφείο, βγήκε από αυτό κι έτριψε δυνατά το υπογάστριο της κλείνοντας τα μάτια και 
σηκώνοντας ψηλά το κεφάλι. 
 Η δικηγορίνα φύσηξε πάλι τη μύτη της ρίχνοντας, με αηδία, μια ματιά στο μαντιλάκι. 
---- Μάλλον την έχω αρπάξει. Σε λίγο θ' αρχίσει κι ο βήχας κι έχει γούστο να κρεβατωθώ 
κιόλας... 
 
…   Το  υπνοδωμάτιο  της  Λίζας  ήταν  καλόγουστο, φωτεινό αν και έξω ο καιρός ήταν 
μουντός, το χιόνι ήταν μέρες στρωμένο στις στέγες και στην κουπαστή του εξώστη. Δυο μέρες 
τώρα στριφογύριζε κάτω από το βαρύ, με μεταξωτή επένδυση πάπλωμα, γογγύζοντας 
περισσότερο από ανία παρά από τα πονάκια του κρυολογήματος, αν και ήταν ένα βαρύ 
κρυολόγημα, πάρα λίγο πνευμονία, είπε ο γιατρός. Η μητέρα της έμπαινε κάθε τόσο με κάποιο 
ζεστό, ή ρυζόγαλο. «Αμάν ρε μάνα, τι να μου κάνει το ρυζόγαλο», σκεφτόταν, «εγώ χρειάζομαι 
εκείνο το κάθαρμα, το Λύσανδρο να με γιατρέψει...». Θυμήθηκε πως πριν μερικά χρόνια τους 
έπιασε η ασιατική γρίπη-που δεν ήταν ασιατική-μαζί, σ' ένα εξοχικό ξενοδοχείο 
και…γιατροπορεύτηκαν κάνοντας έρωτα… 
---- Που διάλο τον θυμήθηκα τώρα, μουρμούρισε, ενώ την έπνιγε ο βήχας. Κοίταξε το ρολόι στο 
κομοδίνο, κόντευε έξη. Περίμενε τη Μαίρη, της είχε υποσχεθεί πως θα περνούσε να τη 
δει. Τη σκέψη της ακολούθησε επίμονο κουδούνισμα και δυο λεπτά αργότερα η ξαδέρφη 
βρισκόταν στο πλευρό της. 
---- Δε  σε  φιλάω  γιατί  μετά πρέπει  να  το  κλείσουμε  το γραφείο. 
---- Αυτό σκέφτομαι κι εγώ και δεν έρχομαι στο γραφείο, μη σας κολλήσω... 
---- Λιζάκι μου, μια χαρά είσαι εδώ. Άσε να περάσουν μερικές μέρες, άκουσες τι είπε ο γιατρός, 
πάρα λίγο πνευμονία… 
---- Πνευμουνία, είπε η δικηγορίνα παραφράζοντας. 
---- Είσαι αδιόρθωτη. Και στο κρεβάτι του πόνου το μυαλό σου είναι εκεί... 
----  Αν είναι  λέει. Έχω κάτι καύλες, σαν κοπελίτσα. Φαίνεται πως πάω για κλιμακτήριο. Θα 
είναι, φαίνεται, οι τελευταίες μου. 
---- Και ποιος σου είπε πως μετά την κλιμακτήριο δεν θα έχεις; 
---- Θα έχω ε; Αυτό είναι ευχάριστο! Δε μου λες τι έγινε με το μικρό; Προχώρησε το πράγμα… 
---- Μπα, τίποτα ξαδέρφη. Το σκέφτηκα από’ δω το σκέφτηκα από’ κει, δε γίνεται να μπλέξω, 
φοβάμαι για μένα… 
---- Τι φοβάσαι για σένα δηλαδή; 
---- Τι φοβάμαι. Το ρεζιλίκι. Φαντάζεσαι να την ψωνίσω μαζί του και να τρέχω πίσω του, 
παντρεμένη γυναίκα με παιδί;  
---- Δεν έχεις άδικο. Είδες τι έγινε με μένα…  
---- Αυτό σκέφτηκα και είπα: εδώ η Λίζα που είναι δυνατή και περπατημένη την πάτησε πόσο 
μάλλον εγώ που είμαι ξενέρωτη σ’ αυτά. 
---- Μαιρούλα, σου βάζω είκοσι.  
---- Ευχαριστώ Λιζάκι μου, τι τα θες μια ιδέα είναι όλα. Καλός είναι κι ο Νικολάκης, αν μου 
τύχαινε κάνας μπεκρής, τσιγκούνης ή κανένας πουτανιάρης; 
---- Ε, αυτό το τελευταίο, για το Νικολάκη δε θα το πίστευα με τίποτα. 
---- Γιατί όχι,  μπορεί σαν εμφάνιση να μη λέει πολλά αλλά στο πήδημα ο άντρας μου δεν είναι 
κακός, δυο στις τρεις με κάνει να βογκάω… 
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---- Μη μου λες τέτοια και θα θελήσω να τον δοκιμάσω. 
      Η συμβολαιογραφίνα γέλασε αλλά  γρήγορα σοβαρεύτηκε.  
---- Μη μου κάνεις κανένα τέτοιο αστείο, αυτός είμαι σίγουρη πως σε ζαχαρώνει απλώς δεν 
τολμάει γιατί φοβάται, τι φοβάται είναι βέβαιος, μην τον απορρίψεις. 
---- Έλα ρε χαζή και τον ωραιότερο άντρα να είχες παντρευτεί, τέτοιο πράγμα δε θα έκανα σε 
σένα. Εδώ δεν το έχω κάνει σε άλλες. Θυμάσαι να έχω πάρει άντρα από άλλη; 
----  Όχι αλλά, δεν ξέρεις τι γίνεται… 
 
…  Κάθισε στο γραφείο της και άναψε τσιγάρο. Μόλις είχε σβήσε το προηγούμενο. Άνοιξε το 
συρτάρι του γραφείου κι έβγαλε  ένα κομψό καθρεφτάκι, κοίταξε το πρόσωπο, πάτησε με ένα 
από τα δάχτυλα που κρατούσε το τσιγάρο ένα μπιμπίκι, ο καπνός μπήκε στο μάτι και την 
εκνεύρισε. Πέταξε τον καθρέφτη πάνω στα χαρτιά της κι έσβησε το τσιγάρο. 
---- Είπες πως θα το κόψεις το ρημάδι, είπε η Μαίρη. 
---- Είπα-ξείπα, δε με παρατάς, είπε η Λίζα και βγήκε πάλι από το γραφείο της. 
----  Καλά ντε, αμάν βαρέθηκα να νοιάζομαι, αν σου ξαναπώ τίποτα για τις κακές σου συνήθειες 
να με χέσεις... 
 Πέρασε πάλι στο γραφείο της και κάθισε. Άναψε τσιγάρο, τα χέρια της έτρεμαν ελαφρά, 
τράβηξε μια δυνατή ρουφηξιά, έφτυσε ένα φανταστικό υπόλοιπο καπνού, στα σύγχρονα τσιγάρα 
με φίλτρο δεν υπήρχε κάτι τέτοιο αλλά της είχε μείνει η συνήθεια από τα άφιλτρα, που φανατική 
θιασώτης τους, τα είχε εγκαταλείψει τελευταία, γιατί δεν τα εύρισκε πια εύκολα. Με τον 
αναπτήρα χτυπούσε αργά, ρυθμικά πάνω σ’ ένα φάκελο και  η Μαίρη απέναντι της,  
προσπαθούσε να διαβάσει ένα συμβόλαιο. Δεν μπορούσε όμως να συγκεντρωθεί, έτσι τα 
παράτησε βγήκε από το γραφείο της κι άρχισε τα πέρα-δώθε κι αυτή. 
       Έμειναν για αρκετή ώρα αμίλητες. Η Λίζα σήκωσε το φλιτζάνι του καφέ αλλά διαπίστωσε 
πως υπήρχε εκεί μέσα ένα παχύρρευστο ίζημα. Έβαλε μια φωνή, καλώντας τη Ρίτα που παρ’ όλο 
που ήταν κλειστή η θύρα εμφανίστηκε στο άνοιγμά της, με ύφος ερωτηματικό. 
----  Ρίτα χρυσή μου, ένα καφέ… 
       Η γραμματέας έφυγε και η συμβολαιογραφίνα άναψε κι αυτή τσιγάρο, αν και υποτίθεται δεν 
κάπνιζε… 
 
…   Την άλλη μέρα η Λίζα μπήκε στο σαλόνι, αρκετά βιαστική και είπε:  
---- Ρίτα, σε παρακαλώ για μια ώρα να μη μ’ ενοχλήσει κανείς και καθώς έμπαινε στο γραφείο, η 
κοπέλα, της είπε: 
---- Συγγνώμη, δεν θα δείτε το  συμβόλαιο  που δακτυλογράφησα; 
----  Δεν θα δω τίποτα για μια ώρα. Έγινε κατανοητό; Είπε και μπαίνοντας έβγαλε τη ζακέτα και 
την κρέμασε στον «καλόγηρο». Την τσάντα της, την ακούμπησε πάνω στο γραφείο. Ύστερα 
κάθισε με πολύ σοβαρό ύφος δίνοντας την εντύπωση πως θα χανόταν μέσα στους φακέλους που 
ήσαν σκόρπιοι πάνω στο γραφείο της. Είχε φύγει βιαστικά για να παραστεί σε μια δίκη που 
μάλλον δεν πήγε καλά. Παραμέρισε ο, τι υπήρχε μπροστά της και άναψε τσιγάρο. Φύσηξε τον 
καπνό δυνατά, για την ακρίβεια ξεφύσηξε και χτύπησε ρυθμικά, νευρικά τα δάχτυλα στο 
«σουμέv» καρφώνοντας, σκοτεινό, το βλέμμα απέναντι στη βιβλιοθήκη της Μαίρης. «Δεν είναι 
δυνατόν να μου συμβαίνει εμένα αυτό, έχασα μια δίκη για την οποία είχα προετοιμαστεί τόσο 
καλά...Πάω να σκάσω. Αυτό το κωλόπαιδο φταίει, απασχολεί το μυαλό μου, το σώμα μου τον 
αποζητά κάτι πρέπει να κάνω, δεν πάει άλλο.  Με σχολιάζουν ακόμα και στα δικηγορικά 
γραφεία, έχω γίνει ρεντίκολο». 
 Έσβησε το τσιγάρο στο τασάκι, βίαια και σηκώθηκε. Βγήκε από το γραφείο και 
σταυρώνοντας τα χέρια κάτω από τα βυζιά της, λες και δεν ήθελε να τα πιέσει μη χαλαρώσουν, 
μάλιστα χούφτωσε το ένα και το μάλαξε για λίγο κάνοντας ένα μορφασμό δυσαρέσκειας, άρχισε 
ένα πήγαινε-έλα από το γραφείο στο παράθυρο. Όλα έδειχναν πως το ξέσπασμα σε κλάμα ήταν 
κοντά, αυτό συνέβαινε συχνά τελευταία.  Ύστερα από μερικά λεπτά, στάθηκε μπρος στη θύρα, 
την άνοιξε απότομα και όρμησε προς το λουτρό όπου και κλείστηκε. «Τα μπουρίνια της έχει 
πάλι», σκέφτηκε η Ρίτα. 
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       Η Λίζα στάθηκε για λίγο μπροστά στον καθρέφτη μάλαξε το πρόσωπό της, τα βυζιά της, 
κατέβασε το χέρι αργά προς το υπογάστριο, ύστερα απότομα έβαλε το σύρτη στη θύρα, πήγε 
στη λεκάνη, κατέβασε το παντελόνι, την κυλότα, κάθισε και χούφτωσε με μανία το μουνί της. . . 
 
                                                                               * 
 
       Η Μαίρη μπήκε στο σαλόνι του γραφείου, χαιρέτισε και χαμογέλασε στη Ρίτα. Σχολίασε 
την καταιγίδα που μαίνονταν έξω, μια γρήγορη μαγιάτικη καταιγίδα που συχνά κάνει ζημιές 
στους αγρούς αλλά και στις πόλεις, πλημμυρίζοντας υπόγεια στις φτωχοσυνοικίες. Τίναξε τα 
λίγα νερά από τη ζακέτα της κι από τα μαλλιά της και μπήκε στο γραφείο. 
---- Καλημέρα Λιζάκι μου, αν και ο καιρός δε συνηγορεί. Πάρα λίγο να γίνω μούσκεμα... 
---- Ας  φρόντιζες  να  ερχόσουν  νωρίτερα...Τελευταία  όλο αργείς, είπε η δικηγορίνα και 
σταμάτησε να γράφει. Άναψε τσιγάρο και φύσηξε αργά τον καπνό. 
       Η συμβολαιογραφίνα κρέμασε τη ζακέτα και κάθισε στο  γραφείο της. Πήρε ένα φάκελο, 
τον έβαλε μπροστά της και πριν τον ανοίξει έσκυψε μπροστά και είπε: 
----  Λοιπόν Λιζάκι, δε θα μου πεις; 
---- Σταμάτα σε παρακαλώ αυτό το Λιζάκι, κωλόγρια είμαι πια, είπε και φύσηξε τη μύτη της σ’ 
ένα άσπρο μεταξωτό μαντιλάκι, περισσότερο για να κρύψει τα δάκρυα που είχαν προβάλλει στις 
κόγχες των ματιών. 
----  Μα τι λες τώρα; Εσύ κωλόγρια! Τόσοι άντρες σε θέλουν... 
----  Σημασία έχει πως δε με θέλουν εκείνοι που θέλω εγώ. Κι εκείνος που θέλω, είναι ο 
Λύσανδρος, αυτό το κωλόπαιδο που  αφού με τσιγάρισε τρία χρόνια με παράτησε... 
 
                                                                               * 
 
       Η Λίζα, περπατούσε στην, σχεδόν άδεια παραλία. Δυο κοπέλες βάδιζαν βιαστικά προς το 
κέντρο κι ένας ποδηλάτης φάνηκε πέρα στο βάθος. Ήταν πολύ πρωί, ο καιρός ανοιξιάτικος, ο 
Μάρτης είχε προχωρήσει, ένα ελαφρό πούσι απλωνόταν στη θάλασσα και οι γλάροι με 
κρωγμούς πετούσαν ψηλά-χαμηλά πάνω από το νερό για το πρόγευμα τους. Είχαν περάσει, 
σχεδόν δέκα χρόνια από τότε που χώρισε από τον Λύσανδρο, όλοι οι άλλοι εραστές που 
ακολούθησαν, στη μνήμη της, δεν είχαν καμιά σημασία. Ένιωθε σα ν’ άρχιζε από την αρχή και 
η τελευταία παρατήρηση στον καθρέφτη ήταν πως έστεκε καλά ακόμα «σα γκόμενα», όπως 
αυτοχαρακτηρίστηκε.  
       Φορούσε ένα πανωφόρι αρκετά ζεστό κι ένα μάλλινο κασκόλ, «μην έχουμε κανένα 
ξανακύλισμα» σκέφτηκε και κάθισε σ’ ένα παγκάκι. Λίγο καιρό πριν είχε πάλι ένα άγριο 
κρυολόγημα όπως παλιότερα. Ο γιατρός, της είχε πει να πηγαίνει περπατώντας στο γραφείο, μια 
δυο ώρες περπάτημα τη μέρα κάνει καλό ακόμα και για τη σιλουέτα, μετά από κάποια ηλικία τα 
παχάκια παραμονεύουν. Έλα όμως που ήταν ασυνήθιστη και κουράστηκε μόνο με τη μισή ώρα.  
       Πλησίασε κάποιος άντρα και κάθισε κι αυτός στο παγκάκι. Γύρισε προς το μέρος της, 
έδειχνε να την είχε δει μόλις και κούνησε ελαφρά το κεφάλι σε χαιρετισμό. Του τον ανταπόδωσε 
μ’ ένα χαμόγελο. Έμειναν για λίγο και οι δυο αμίλητοι, ατενίζοντας το πέλαγος. 
----  Έρχεστε συχνά εδώ; Ρώτησε εκείνος. 
----  Α μπα, δυο-τρεις φορές έχω έρθει μόνο...«γιατί ρωτάει αν έρχομαι συχνά;», σκέφτηκε η 
Λίζα. 
---- Κι εγώ  πρωί, πρώτη φορά  έρχομαι  αλλά  κάνω  τον περίπατο μου τ’ απογεύματα εδώ, κάθε 
μέρα. Μου το σύστησε ο γιατρός... 
----  Ο γιατρός; Δε φαίνεστε άρρωστος. 
---- Η καρδιά μου με πρόδωσε νωρίς. Δεν είναι ακόμα πολύ σοβαρό, το αντιμετωπίζω με 
φαρμακευτική αγωγή, αλλά πρέπει να προσέχω και οπωσδήποτε να περπατάω δυο-τρεις ώρες τη 
μέρα... 
----  Δυο-τρεις ώρες! Αυτό θα είναι εξουθενωτικό… 
----  Όχι, το διαπίστωσα και μόνος, είναι πολύ καλό, στην αρχή κουραζόμουν αλλά τώρα όχι. 
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Φτάνει βέβαια να μην είναι ανήφορος, αυτός απαγορεύεται. Εσείς είστε νέα δε φαντάζομαι να 
έχετε πρόβλημα. 
---- Νέα, δεν είμαι και τόσο. Έχω κι εγώ πρόβλημα, μόνο, που προς το παρόν, είναι 
φιλαρέσκειας. Τελευταία άρχισαν τα «γεροντόπαχα» και... 
---- Ε, όχι και «γεροντόπαχα» εσείς, μια χαρά είστε. 
---- Ίσως, μόνο που ήμουν καλύτερα. Γι’ αυτό και αποφάσισα να ξαναπάρω τη φόρμα μου και 
λένε πως το περπάτημα βοηθάει… 
 Η  συζήτησε  κράτησε  αρκετά  και  η  Λίζα  καθώς σηκώθηκε να πάει για το γραφείο είπε: 
---- Ελπίζω να σας βρω και αύριο εδώ, εκτός αν επιμείνετε στον απογευματινό περίπατο.  
       Εκείνος σηκώθηκε και υποκλίθηκε ελαφρά, λέγοντας:  
---- Θα ήταν μεγάλη ευχαρίστηση. Αν είναι να σας συναντώ κάθε πρωί, θα αλλάξω την ώρα του 
περιπάτου… 
       Εκείνη του χαμογέλασε, της άρεσε αυτός ο άντρας κι ας ήταν αρκετά μεγάλος. Τον 
υπολόγιζε γύρω στα εξήντα. Ήταν ωραίος και στα νιάτα του θα ήταν πολύ ωραίος. Πιθανόν τα 
μαλλιά του να του φόρτωναν μερικά χρόνια παραπάνω, ήσαν κάτασπρα πλούσια και κυματιστά.  
       Σ’ όλη τη διαδρομή, μέχρι το γραφείο τον σκεφτόταν. Αυτά που είχε συζητήσει μαζί του 
έδειχναν έναν άνθρωπο με καλλιέργεια και γνώσεις. Για φαντάσου ήξερε ακόμα και τα 
άλμπατρος, εκείνη είχε διαβάσει γι’ αυτά μόνο σ’ ένα ποίημα του Μπωντλαίρ.  
       Στο ασανσέρ μπήκε με τον καφετζή της πολυκατοικίας. Ήταν ένας νέος άντρας έκδηλα 
θαυμαστής της. Όταν τον πείραζαν γι’ αυτό οι άλλοι, απαντούσε πως η κυρία Λίζα-έτσι την 
προσφωνούσε πάντα και της μιλούσε πάντα στον πληθυντικό-ήταν εξαιρετική δικηγόρος και 
υπέροχη γυναίκα. Αλλά και η δικηγορίνα του μιλούσε στον πληθυντικό όχι για να κρατάει τη 
δέουσα απόσταση αλλά για να τον τιμήσει. 
---- Λοιπόν, πως είστε σήμερα κύριε Βησσαρίων;   
---- Όχι  πολύ  καλά  κυρία  Λίζα, με περιτριγυρίζει  η  γρίπη… 
---- Α, εγώ την πέρασα… 
---- Ναι το έμαθα, ευτυχώς όλα πήγαν καλά και είστε πάλι μαζί μας. 
---- Σας ευχαριστώ κύριε Βησσαρίων, είπε χαμογελώντας του, η Λίζα και μπήκαν μαζί στο 
γραφείο, μπροστά εκείνη και πίσω ο καφετζής… 
       Η Μαίρη έφτασε λίγα λεπτά αργότερα, πέταξε ένα «γεια» στη Ρίτα και μπήκε στο γραφείο. 
Βρήκε τη Λίζα όρθια, τη φίλησε κι έβγαλε το πανωφόρι της. Ο καφετζής άφησε τους καφέδες 
στο γραφείο της Ρίτας και πήγε να φύγει. Η δικηγορίνα βγήκε στο σαλόνι και του είπε: 
----  Κύριε Βησσαρίων από αύριο για μένα δεν έχει καφέ. Θα μου φέρνεται ένα φλιτζάνι καυτό 
δίκταμο με μέλι. 
---- Πως; Δίκταμο, δεν έχω δίκταμο… 
----  Πουλάνε στα σχετικά μαγαζιά.  
----  Μάλιστα κυρία Λίζα, ο, τι  θέλετε! Να σας χαλάσουμε χατίρι; Δε γίνεται. 
 Η Μαίρη πρόβαλλε το κεφάλι γεμάτη απορία και η Ρίτα έδειχνε τέτοια έκπληξη που το 
στόμα της είχε απομείνει μισάνοιχτο.  
---- Το ξέρεις πως ο δίκταμος λέγεται «έρωντας» στην  Κρήτη; Παρατήρησε η Μαίρη. 
---- Ναι κορίτσι μου, το ξέρω. Γι’ αυτό κι εγώ βρήκα…φυτικό υποκατάστατο του έρωτα. 
 Ο καφετζής αποχώρησε και πριν προλάβουν να διατυπώσουν την απορία τους οι άλλες, η 
δικηγορίνα είπε: 
----  Λοιπόν έκοψα το τσιγάρο. Έχω να καπνίσω από χτες το απόγευμα. Ρίτα να μαζέψεις τη 
σιγαροθήκη από το γραφείο μου και να την πετάξεις ή αν τη θέλεις πάρτη στο σπίτι σου για τον 
άντρα σου. Ευτυχώς εσύ δεν καπνίζεις, η Μαίρη δεν καπνίζει και δε θα επιτρέψουμε ούτε σε 
πελάτη να καπνίζει.  
----  Καλά το τσιγάρο, τον καφέ γιατί; Είπε η Μαίρη. 
---- Επειδή αυτά τα δυο σε μένα, λειτουργούσαν σα δίδυμα κακά, αν πιω το ένα θα θέλω και τ’ 
άλλο. Δε γίνεται καφές χωρίς τσιγάρο. 
---- Ο παππούς μου έλεγε «καφές χωρίς τσιγάρο κατούρημα δίχως…κλάσιμο», είπε 
χαμογελώντας η Ρίτα προκαλώντας τα γέλια στις άλλες. 
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---- Έτσι θα κόψεις και συ την…τράκα ξαδερφούλα. Λοιπόν  αρχίζουμε  νέα  ζωή.  Σήμερα  
γνώρισα  κι   έναν ενδιαφέροντα άντρα που συνέχεια σκέφτομαι αν θα τον συναντήσω αύριο… 
 Η συμβολαιογραφίνα, τράβηξε τη δικηγόρο στο γραφείο τους, έκλεισε τη θύρα και 
χαμογελώντας φώναξε: 
----  Για λέγε, για λέγε!  
----  Είναι ένας ωραίος τύπος, τον συνάντησα στην  παραλία, μιλήσαμε για λίγο… 
 Της αφηγήθηκε τα σχετικά με τον ασπρομάλλη κύριο και πως δημιουργήθηκε, μέσα σε λίγη 
ώρα, ένα κλίμα αμοιβαίας συμπάθειας. Αυτός ο άνθρωπος την προσανατόλισε και μόνο με την 
παρουσία του, σε μια νέα αντίληψη ζωής. Ήταν εντυπωσιασμένη! Σ’ όλη τη διάρκεια της μέρας 
η Λίζα, συχνά αναφερόταν στον άντρα αυτόν καθώς θυμόταν κάτι που είχε πει ή είχε κάνει… 
 
                                                                               * 
 
 Η δικηγορίνα την επόμενη μέρα είχε μια υπόθεση στο δικαστήριο, πολύ πρωί και δεν έκανε 
τον περίπατο της στην παραλία, έτσι αθέτησε το άτυπο ραντεβού της με τον ασπρομάλλη κύριο 
που δεν γνώριζε ούτε το όνομα του. Αλλά και τις επόμενες μέρες, είχε περάσει μήνας σχεδόν, 
δεν πήγε, απασχολημένη με τις δουλειές του γραφείου και τελικά η φιλαρέσκεια που ήταν ένα 
κίνητρο για τους περιπάτους στην παραλία, νικήθηκε από το βόλεμα. Διατήρησε τη δίαιτα, το 
κόψιμο του τσιγάρου και του καφέ κι ο Βησσαρίων τρεις φορές στο διάστημα της ώρας 
γραφείου, έφερνε το φλιτζάνι με το δίκταμο.  
---- Αλήθεια τι έγινε μ’ εκείνο τον ευγενή κύριο της παραλίας, δε μου είπες, τον βλέπεις; Ρώτησε 
η ξαδέρφη. 
---- Που να τον δω ρε; Αφού δεν πάω στην παραλία. Άσε που ούτε αυτός θα πηγαίνει τα πρωινά 
από εκεί. Θα πήγε την πρώτη μέρα, δε με είδε και θα ξανάρχισε το παλιό του ωράριο. Θα μου 
άρεσε όμως να τον ξαναδώ. Ίσως αρχίσω να πηγαίνω τ’ απογεύματα κι εγώ στην παραλία. 
 Χτύπησε η θύρα και στο άνοιγμα της, πρόβαλλε το κεφάλι της Ρίτας. 
---- Σας ζητούν δυο κύριοι… 
---- Γνωστοί; Ρώτησε η συμβολαιογράφος. 
---- Αν ήταν γνωστοί ρε κορίτσι μου θα τους ήξερε η Ρίτα, τι ερώτηση είν’ αυτή; 
---- Σωστά, να περάσουν…και καθώς η γραμματέας έφευγε η Μαίρη είπε, σιγά, με 
δυσαρεστημένο ύφος. 
---- Δε χάνεις ευκαιρία να με εκθέτεις… 
---- Συγγνώμη, συγγνώμη, χίλιες συγγνώμες, λάθος μου, είπε η δικηγορίνα με πραγματική 
μεταμέλεια. Δεν πρόλαβε να συνεχίσει γιατί μπήκαν στο γραφείο δυο ηλικιωμένοι άντρες. Τους 
υποδέχτηκε η Μαίρη με χειραψία, η Λίζα έκανε την απασχολημένη κι όταν σήκωσε το βλέμμα 
προς αυτούς, έμεινε άναυδη. Ο ένας από τους δυο άντρες ήταν αυτός της παραλίας! Χλόμιασε 
ελαφρά κι ένιωσε δυσάρεστα. 
 Ο άλλος άντρας άρχισε να μιλάει στη Μαίρη για κάποιο συμβόλαιο κι εκείνη τους είπε να 
καθίσουν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο ασπρομάλλης κύριος δεν είχε προσέξει τη Λίζα, άλλωστε το 
είχε φροντίσει κι αυτή σκύβοντας και ρίχνοντας το τσουλούφι της μπροστά στο δεξί μάτι. 
 Κάποια στιγμή που χρειάστηκε και η γνώμη της δικηγορίνας, η Λίζα αναγκάστηκε να 
κοιτάξει προς το μέρος των δυο αντρών και υποκριτικά, λες και μόλις είχε αναγνωρίσει τον 
ασπρομάλλη κύριο, τινάχτηκε και βγήκε έξω από το γραφείο της. 
---- Εσείς! 
  Εκείνος, που την αναγνώρισε επίσης, σηκώθηκε και με ταραγμένο ύφος και συγκρατημένο 
χαμόγελο, λες και ήταν ένοχος, είπε: 
---- Ω, η κυρία της παραλίας! 
 Η δικηγορίνα χαμογέλασε, περισσότερο με την ιδέα που της πέρασε βλέποντας το ύφος του. 
«Λες να μην πήγε κι αυτός σ’ εκείνο το άτυπο ραντεβού; Θα είχε πλάκα». 
---- Τι κάνετε κύριε; Κύριε…ούτε τα ονόματα μας είπαμε εκείνο το πρωί… 
---- Γνωρίζεστε; Αυτό είναι ευχάριστο, πέσαμε σε δικό μας άνθρωπο, είπε ο άλλος άντρας 
απευθυνόμενος προς τον ασπρομάλλη.  
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---- Όχι ακριβώς…δηλαδή γνωριζόμαστε λίγο… 
---- Μην τον ακούτε κύριε, γνωριζόμαστε αρκετά και μια ατυχής συγκυρία δεν πρέπει να 
διαταράξει την εμπιστοσύνη μας, είπε με νόημα η Λίζα. Λοιπόν εκθέστε μας τι ακριβώς θέλετε 
σ’ αυτό το συμβόλαιο κι εμείς θα κάνουμε ο, τι μπορούμε. 
---- Εγώ δεν θέλω τίποτα, απλώς συνοδεύω το φίλο από δω,  αλλά  θα επιθυμούσα να  κάνετε  ο, 
τι  είναι  δυνατόν, είπε ο ασπρομάλλης κύριος… 
 Λίγο αργότερα, οι δυο άντρες σηκώθηκαν, η Μαίρη κράτησε όλα τα σχετικά στοιχεία κι 
έκλεισαν συνάντηση σε μερικές μέρες. 
---- Εσείς κύριε Χαρίτων Λάγιε, σας παρακαλώ, να μείνετε λίγο, είπε η δικηγορίνα στον 
ασπρομάλλη. Πριν προλάβει ν’ απαντήσει εκείνος, ο φίλος του είπε: 
---- Αγαπητέ Χαρίτων εγώ πρέπει να φύγω, σ’ ευχαριστώ που με συνόδευσες εδώ. Έκανα τη 
γνωριμία δυο θαυμάσιων κυριών, λοιπόν τα λέμε αργότερα. 
 Ο Χαρίτων, ξανακάθισε κάπως μουδιασμένα, η Μαίρη ξεκρέμασε από τον «καλόγερο» και 
φόρεσε το σακάκι του ταγιέρ της, είχε μπει ο Μάιος, πήρε την τσάντα της και δήλωσε στη Λίζα 
κλείνοντας της το μάτι.  
---- Πάω για τον πλειστηριασμό και δε με παίρνει να γυρίσω, θα φύγω από κει για το σπίτι. Και 
καθώς έκλεινε πίσω της τη θύρα, άφησε μια χαραμάδα κι από κει της ανοιγόκλεισε το στόμα 
όπως ο εκφωνητής στο δελτίο για κωφάλαλους, στην τηλεόραση, πως εγκρίνει απολύτως τον 
ασπρομάλλη κύριο. 
 Η δικηγορίνα χαμογέλασε και κάθισε στον καναπέ, πλάι στον Χαρίτωνα. Εκείνος την 
παρατηρούσε τώρα χαμογελώντας επίσης χωρίς να μιλά.  
---- Δεν ξέρω, αλλά αισθάνομαι πώς έχω υποχρέωση να σας ζητήσω συγγνώμη για εκείνη την 
υπόσχεση μου…  
----- Μα τι  λέτε, και μόνο που είχατε την καλοσύνη να μιλήσετε μαζί μου εκείνο το πρωινό… 
---- Παραείστε ευγενικός!  
 Έδωσαν αμοιβαίες εξηγήσεις. Ο Χαρίτων της είπε πως  την  άλλη  μέρα,  την  ίδια  ώρα  
ήταν εκεί, στο παγκάκι περιμένοντας πάνω από μισή ώρα. 
---- Άλλαξα, από εκείνη τη μέρα, το ωράριο μου και πηγαινοερχόμουν για δυο ώρες στην 
παραλία με την ελπίδα πως θα εμφανιστείτε…    
---- Να είδατε, είστε τόσο ευγενής!  Εγώ η γαϊδούρα, εξαιτίας των ασχολιών μου, δεν βρήκα 
λίγη ώρα…, του είπε κι  άπλωσε, με τρυφερότητα, το χέρι πάνω στο δικό του. Εκείνος έδειξε 
ευχάριστη ταραχή και είπε: 
 ---- Ελάτε τώρα, δεν πειράζει, μη νιώθετε άσκημα…Είμαι ευτυχής που η τύχη φρόντισε να 
συναντηθούμε πάλι… 
 
                                                                               *  
 
 Έφυγαν μαζί από το γραφείο και το αυτοκινητάκι της Λίζας, τους μετάφερε σε μια από τις 
παραλιακές εξοχικές ψαροταβέρνες. Πέρασαν καλά εκείνο το απόγευμα που έδειχνε να είναι η 
αρχή μιας ευοίωνης σχέσης. 
 Ο Χαρίτων, της είπε πως ήταν εδώ και χρόνο, συνταξιούχος του δημοσίου, είχε δικό του 
σπίτι στα προάστια, η γυναίκα του είχε πεθάνει πριν πέντε χρόνια, δεν είχαν αποχτήσει παιδιά 
και μέχρι τη μέρα που συνάντησε, τη Λίζα στην παραλία, ήταν δυστυχισμένος, με ο, τι 
περικλείει αυτή η λέξη. Όταν την επόμενη, εκείνη δεν εμφανίστηκε, απογοητεύτηκε αλλά δεν 
απελπίστηκε. Πέρασε όλος ο μήνας με την ελπίδα πως μια από τις επόμενες μέρες θα τη 
συναντούσε… 
 
… Την άλλη μέρα, η Λίζα έφτασε στο γραφείο, αναψοκοκκινισμένη, μια ώρα αργότερα. 
Χαιρέτησε τη Ρίτα, προσθέτοντας μια ολόκληρη φράση στο συνηθισμένο «γεια», που αφορούσε 
στο πως τα πέρασε η γραμματέας, προκαλώντας της, απορία. 
 Μπήκε ορμητικά στο γραφείο, όπου βρήκε τη Μαίρη καθισμένη στη  θέση της  μ’  ένα 
μεγάλο  σωρό χαρτιά μπροστά της να τα μελετάει. Μόλις την αντίκρισε η συμβολαιογραφίνα 
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άνοιξε διάπλατα τα μικρά μάτια της και το μεγάλο της στόμα, γέμισε με χαμόγελο το πρόσωπο 
της κι ακολούθησε ένας χείμαρρος ερωτήσεων.  
---- Καλώς το Λιζάκι μου! Τι ευτυχισμένη όψη είν’ αυτή; Πως τα πέρασες γλυκιά μου…Δε 
φαντάζομαι να μη μου πεις; Θα με πεθάνεις! 
---- Ε, ε όχι πολύ θάρρος, δεν πρόκειται να σου πω τίποτα γαργαλιστικές λεπτομέρειες, εδώ 
έχουμε να κάνουμε μ’ ένα εξαιρετικό άτομο… 
---- Έτσι ε; Να σου πω, από εμφάνιση είναι υπέροχος για τ’ άλλα δεν ξέρω. 
----  Ούτε κι εγώ, λοιπόν δουλειά. 
---- Δηλαδή δε θα μου πεις τίποτα; Που πήγατε τι κάνατε, αν…αν σε φίλησε.  
 Η δικηγορίνα, χαμογέλασε σιωπώντας κεντρίζοντας περισσότερο την περιέργεια της 
ξαδέρφης. Κάθισε στο γραφείο της, ήπιε μια ρουφηξιά από το δίκταμο που, κρύος πια-είχε 
περάσει πάνω από ώρα που τον είχε φέρει ο Βησσαρίων-την έκανε να δυσανασχετήσει. Άνοιξε 
ένα φάκελο έπιασε το στυλογράφο και άρχισε να σημειώνει. Κάθε τόσο τραβούσε και μια 
ρουφηξιά από το φλιτζάνι, που καθώς η ζέστη της μέρας ανέβαινε, γινόταν και πιο ευχάριστο το 
κρύο ρόφημα.  
 Η Μαίρη, βρόντηξε, κλείνοντας τον, ένα φάκελο πάνω στο «σουμέν», ακούμπησε το 
μάγουλο στη γροθιά της, πήρε περίλυπο ύφος και είπε: 
---- Αγαπούλα μου δε θα μου πεις τίποτα της καημένης;  
---- Μαιρούλα μου, μ’ αυτόν τον άνθρωπο σκοπεύω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου, θα 
σου λέω κάθε μέρα γι’ αυτόν. Θα βαρεθείς να μ’ ακούς, όρεξη και κουράγιο να έχεις… 
 Αυτό έπεισε τη Μαίρη να καταπιαστεί πάλι με τους φακέλους της. Για αρκετή ώρα, υπήρξε 
τέτοια ησυχία που ακουγόταν μόνο ο θόρυβος των στυλογράφων στο χαρτί. Κάποια στιγμή η 
Λίζα, σταμάτησε το γράψιμο, μάζεψε τα χειρόγραφα και κρατώντας τα, βγήκε στο σαλόνι. 
---- Ρίτα, κορίτσι μου δυο αντίγραφα κι όσο γίνεται  γρήγορα. 
 Άφησε τα χαρτιά στο γραφείο της κοπέλας και πέρασε στην τουαλέτα. Κοιτάχτηκε στον 
καθρέφτη, πασπάτεψε τα μάγουλά της, παραμέρισε λίγο το μεταξωτό φουλάρι στο λαιμό και 
στραβομουτσούνιασε. «Ο λαιμός εσωτερικά, από τότε που έκοψα το τσιγάρο, πάει μια χαρά, 
μου έφυγε κι ο ξερόβηχας αλλά εξωτερικά είναι χάλια, που μαζεύτηκαν, γαμώτο,  τόσες ζάρες;  
Είχε  δίκιο η Γκάρμπο που τον  έκρυβε. Να  δούμε εμείς πως θα τον κρύψουμε από τον 
Χαρίτωνα». Μ’ αυτή τη μελαγχολική σκέψη πέρασε στο καμπινέ… 
 
… Εδώ κι ένα μήνα περίπου η Λίζα, δεν έκανε χωρίς τον Χαρίτωνα. Εκτός από τις ώρες του 
γραφείου, την υπόλοιπη μέρα και τη  νύχτα ήσαν μαζί. Είχε πάψει να πηγαίνει στη δουλειά με το 
αυτοκίνητο της και περπατούσε κάθε πρωί, μαζί  του, στην παραλία, μια ώρα σχεδόν δρόμο 
μέχρι το γραφείο. Ήταν κάτι εντελώς καινούργιο γι’ αυτήν, που τη μεγαλύτερη απόσταση που 
είχε περπατήσει ποτέ ήταν, στην εφηβεία της, στα ραντεβουδάκια της, στα δρομάκια του πάρκου 
της πόλης, με κάποιο αγόρι. Και τώρα είχε ένα…αγόρι εξήντα έξη χρόνων  που περπατούσε 
όμως σαν εικοσάρης  και όχι μόνο, ακόμα και στον έρωτα οι επιδόσεις του ήσαν ενός νέου 
ανθρώπου, ο Λύσανδρος, τηρουμένων των αναλογιών, ήταν λιγότερο αποτελεσματικός. Καθώς 
θυμήθηκε εκείνον, τον κάποτε αγαπημένο νεαρό άντρα, διαπίστωσε πως δεν ένοιωσε απολύτως 
τίποτα στη θύμηση του, παρά ότι ήταν κάποιος γνωστός που δεν τον έβλεπε πια.  
 Αυτό το πρωινό, περπατούσε με γρήγορο βήμα μόνη στην παραλία, πηγαίνοντας για το 
γραφείο. Δεν ξύπνησε το Χαρίτωνα, του ετοίμασε το πρωινό κι έφυγε γιατί είχε την εντύπωση 
πως τον είχε ταλαιπωρήσει κάπως στο κρεβάτι χτες βράδι, έτσι τον άφησε να κοιμηθεί λίγο 
παραπάνω. 
 Η μέρα ήταν καθαρή, η θερμοκρασία είχε αρχίσει  ν’ ανεβαίνει, η θάλασσα ήταν ήσυχη 
αλλά όχι και η ατμόσφαιρα εκεί γύρω. Την τάραζε η εξωλέμβια μηχανή μιας βάρκας που 
ανοιγόταν στη θάλασσα και τα κρωξίματα των γλάρων. Οι διαβάτες ήσαν λίγοι και καθώς, 
προχωρώντας, περιέφερε τα βλέμματα της ένα γύρω, είδε το παγκάκι όπου, καθισμένη, γνώρισε 
τον Χαρίτωνα. Μετρίασε το βηματισμό ώσπου σταμάτησε μπροστά στο παγκάκι και κάθισε, με 
τη συγκίνηση έφηβης, στην ίδια θέση… 
 … Ο Χαρίτων, ξύπνησε μια ώρα μετά την αναχώρηση της Λίζας. Βλέποντας τον εαυτό του 
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γυμνό, πάνω στα τσαλακωμένα μεταξωτά σεντόνια, διαπίστωσε και οπτικά, πως είχε στύση. 
Χαμογέλασε, «θα είναι γιατί κατουριέμαι», σκέφτηκε αλλά αμέσως θυμήθηκε τα 
χτεσινοβραδινά και χαμογέλασε ευχαριστημένος. «Δεν περίμενα να είμαι τόσο καλός,  
φοβόμουν όλον αυτόν τον καιρό  που  ήμουν μόνος πως είχε τελειώσει…Ευτυχώς η Λίζα έμεινε 
πολύ ευχαριστημένη»… 
 Σηκώθηκε με ορμή και πήγε για το λουτρό. Λίγο αργότερα, φορώντας  το  μπουρνούζι, 
πέρασε στην τραπεζαρία όπου βρήκε το πρωινό του έτοιμο. Είχε χρόνια που το ετοίμαζε μόνος, 
αλλά εδώ κι ένα μήνα η Λίζα, το έκανε με προθυμία και αγάπη, όπως έδειχνε κι όπως το έλεγε 
και η ίδια. 
       Γυρνώντας στην κρεβατοκάμαρα για να ντυθεί, στάθηκε μπροστά στον ολόσωμο καθρέφτη, 
στο «μπουντουάρ» της Λίζας, έβγαλε το μπουρνούζι και άρχισε να παρατηρεί αυτό που ήταν πια 
το σώμα του. Είχε λίγο στομαχάκι τα βυζιά του είχαν χαλαρώσει και είχαν «κρεμάσει» κάπως 
αλλά γενικά, διαπίστωνε πως, «για την ηλικία του», όπως λένε όλοι για ν’ αποδεχτούν την 
κατάντια τους, στεκόταν καλά. Τις πρώτες μέρες, όταν ήταν με την αγαπημένη του, φρόντιζε να 
μη δείχνει και πολύ τα γυμνά μέρη του σώματος του όπου ο χρόνος είχε αφήσει, με σκληρότητα 
τα ίχνη του, ευτυχώς στο πρόσωπο δεν είχε πολλές ρυτίδες. Τα άσπρα του μαλλιά ήταν ένα 
μείον αλλά πολλοί νέοι άνθρωποι είχαν άσπρα μαλλιά, εξάλλου άρεσαν στη Λίζα. 
 Ντύθηκε και κατηφόρισε προς την παραλία. Περπάτησε κάπου μια ώρα, έκανε ζέστη κι 
ένιωσε κάποια δυσφορία. Πήγε και κάθισε σ’ ένα παγκάκι κάτω από τον ίσκιο που έριχναν τα 
δέντρα στο πάρκο. Τον έπιασε ένας μικροπανικός. Άνοιξε το τσαντάκι που είχε πάντα μαζί του 
κι έβγαλε ένα κινητό τηλέφωνο. «Τι κάνω τώρα, τηλεφωνώ στη Λίζα ή στο γιατρό μου; Δεν 
πρέπει ν’ ανησυχήσω τη Λιζούλα μου αν δεν είναι κάτι σοβαρό». Άνοιξε το τηλέφωνο και πήρε 
το γιατρό. Εκείνος αφού τον ρώτησε για τα συμπτώματα, τον καθησύχασε πως αυτό  που του 
είχε συμβεί ήταν μάλλον από τη ζέστη, του είπε να πάρει, καλού-κακού, ένα υπογλώσσιο και να 
πάει στο ιατρείο του κι ο Χαρίτων αυτό έκανε. 
 Μια ώρα αργότερα είχε γυρίσει στο σπίτι της Λίζας, αυτό ήταν πια το σπίτι του και 
σχημάτισε τον αριθμό του τηλεφώνου της στο γραφείο.  
---- Παρακαλώ μου δίνετε στο τηλέφωνο τη Λίζα; Είμαι ο Χάρης, είπε στη γραμματέα. 
 «Ο Χάρης, ποιος Χάρης;». Αναρωτήθηκε, από μέσα της η Ρίτα, αλλά τον σύνδεσε με το 
γραφείο της δικηγορίνας. Και καθώς τοποθετούσε το ακουστικό στη συσκευή συνέχισε τη 
σκέψη «σίγουρα είναι αυτός που την πηδάει, ποιος να είναι άραγε;». 
---- Χάρη μου, σε πήρα και σε ξαναπήρα και στο σπίτι και στο κινητό σου και δε σε βρήκα. 
Γιατί με τιμωρείς αγάπη μου; Τι συμβαίνει; δε μου το έκανες ποτέ αυτό! 
---- Αγαπούλα μου συγχώρεσε με, είχα βγει στην παραλία και είχα ξεχάσει κλειστό το κινητό. 
Μην ανησυχείς βρίσκομαι στο σπίτι, είμαι καλά, είπε σα να απαντούσε σε κάποιον που ήξερε τι 
του είχε συμβεί και ξάπλωσε αναπαυτικά στον καναπέ.  
 Μίλησαν αρκετή ώρα αλλά εκείνος δεν της αποκάλυψε τη μικρή του περιπέτεια, που δεν 
ήταν και τόσο μικρή, μια και στο ιατρείο πέρασε από καρδιογράφημα και υπέρηχο.  Όλα έδειξαν 
να  λειτουργούν  καλά, δεν υπήρξε καμιά μεταβολή από την τελευταία εξέταση. Η Λίζα, του 
είπε πως σε μια ώρα θα ήταν στο σπίτι κι εκείνος της υποσχέθηκε πως θα ετοίμαζε κάτι για 
φαγητό. Έτσι ο Χαρίτων, που τώρα ήταν απλώς Χάρης, έτσι τον βάφτισε η αγαπημένη του και 
μ’ αυτό το όνομα τον σύσταινε παντού, ένοιωθε ευτυχισμένος.  
 Με αφορμή την επίσκεψης του, στο ιατρείο, ρώτησε συνεσταλμένα κάπως, το γιατρό αν 
αιτία της δυσφορίας του εκείνης, ήταν και το ότι χτες τη νύχτα, έκανε δυο φορές  έρωτα,  
συζούσε πια με μια κυρία. Εκείνος τον διαβεβαίωσε, χαμογελώντας, πως η αιτία ήταν η ζέστη 
και ο ήλιος. Να παίρνει τα φάρμακα του κανονικά, να περπατάει τις πρωινές ώρες, που η 
θερμοκρασία είναι χαμηλή και πρέπει να το πάρει απόφαση, πως οι θερμοκρασίες που θα 
κινείται δεν πρέπει να είναι πάνω από τριάντα και κάτω από είκοσι βαθμούς. Όσο για τον έρωτα 
μπορεί μια χαρά να κάνει. Να ξέρει μόνο, πως μια ερωτική πράξη επιβαρύνει ελάχιστα τον 
οργανισμό, όσο και το ανέβασμα, από τις σκάλες, τριών ορόφων κι έτσι να ρυθμίζει ο ίδιος αυτό 
το θέμα. 
  Σηκώθηκε και καταπιάστηκε να μαγειρέψει. Τι θα μπορούσε να μαγειρέψει σε μια ώρα; Δεν 
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ήξερε ακόμα καλά-καλά και τις επιθυμίες της συμβίας του. Πάντως στο λίγο διάστημα που 
ζούσαν μαζί είχαν εναρμονίσει και τη διατροφή τους. Η Λίζα, με το που έκοψε το τσιγάρο, από  
κοντά και η γνωριμία με τον Χαρίτωνα ή Χάρη όπως τον είχε μεταβαπτίσει, άλλαξε και τις 
συνήθειες της. Και μια και ο Χάρης είχε ζήσει τον τελευταίο καιρό κάτω από συνθήκες δίαιτας 
βρήκε να της φτιάξει κάτι σχετικό… 
 
                                                                     * 
 
---- Ξαδέρφη,  από  τότε που είσαι με το Χάρη έχεις αλλάξει πολύ. Αρχίζεις να μη μου αρέσεις, 
είπε η Μαίρη. 
---- Γιατί κορίτσι μου, τι δε σου αρέσει πια σε μένα;  
---- Δε μιλάς πια τη γλώσσα σου, εκείνη τη γλώσσα που ήθελα να χρησιμοποιώ και που δεν την 
ήξερα, άλλωστε  δεν έχω και την ετοιμότητα και την ευφράδεια σου. Αλλά έλεγες πράγματα που 
εγώ τα σκεφτόμουν και δεν μπορούσα να τα πω. Μου έχει λείψει το «βρομόστομα» σου αγάπη 
μου, είπε η Μαίρη κι έβαλε τα γέλια. 
---- Κι εσύ δε μου αρέσεις γλυκιά μου. Τελευταία πολύ εύκολα βάζεις τα γέλια. Και μάλιστα 
γελάς πρόστυχα, σαν εκείνες τις λαϊκές πουτάνες, για σύνελθε. 
---- Καλά το πρόσεξες, δεν είναι που γελάω μόνο αλλά αρχίζω να μην ελέγχω τον εαυτό μου. Ο 
Νικολάκης μου, σαν άντρας είναι χάλια, εδώ και χρόνο που η πίεση του είχε ανεβεί στα είκοσι 
τέσσερα και κόντεψε να τον χάσουμε, παίρνει διάφορα χάπια που όπως καταλαβαίνεις 
αναστέλλουν… 
---- Τις σηκωμάρες. Κατάλαβα άρχισες να σκέφτεσαι σοβαρά να… 
---- Να πηδηχτώ! Πέστο, πέστο γλυκιά μου, έτσι είναι… 
---- Ο γιος σου κοντεύει τα δέκα πέντε ψυχή μου. Και καλά το Νικολάκη τον κερατώνεις, στο 
παιδί όμως πως θα το κάνεις; 
---- Δεν ήξερα ότι κερατώνω το παιδί! Τι λες τώρα; Γιατί πρέπει να νοιώθει απατημένος ο 
Χρηστάκης μου που θα πάω μ’ άλλον άντρα; Θα φροντίσω να μην το μάθει ούτε το παιδί ούτε ο 
πατέρας. Αυτό προσπαθώ να κάνω, να μην πληγώσω κανένα.  
 Η Μαίρη, βγήκε από το γραφείο της, έκανε μερικά πήγαινε-έλα μέχρι το παράθυρο και  
χαμογελώντας είπε: 
---- Ξέρεις τι θυμήθηκα; Πριν δέκα χρόνια που είχες πει πως ο Χριστάκης, όταν θα είναι 
δεκαπέντε χρονώ εσύ θα είσαι κωλόγρια και δε θα θέλει ούτε να σε φτύσει. Το αγόρι μου όμως 
σε λατρεύει κι εσύ δεν είσαι κωλόγρια, ίσα-ίσα που  εξακολουθείς να είσαι όμορφη και πολύ 
επικίνδυνη… 
---- Έλα βρε χαζή! Ο Χρηστάκης είναι γιος μου… 
---- Σημασία έχει πως εκείνος εξακολουθεί να σε λατρεύει…Δε φαντάζομαι να 
πραγματοποιήσεις εκείνο που είπες τότε και να πηδήξεις το γιο μου; Νομίζεις πως ξέχασα εκείνο 
το…πως το είπες… «…κάμε γιε μου τη δουλειά σου κι ύστερα είμαι πάλι θειά σου»;  
---- Άστα αυτά και πες μου πως σκοπεύεις να πηδηχτείς, υπάρχει κάποιος ή σ’ έχουν πιάσει οι 
κάψες και τα λες να ξεδίνεις; 
---- Εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει κανένας αλλά μπορώ να βρω. Γιατί δε μ’ έχεις άξια; 
---- Και βέβαια σ’ έχω. Με κάποια «σοβαντίσματα» βέβαια…δε νομίζω πως υπάρχει άντρας 
που θ’ αρνηθεί. Ακόμα την έχεις την κορμάρα σου. Να σκεφτείς πως κι ο Χάρης, μου είπε: 
«φαντάζομαι τι υπέροχο κορμί θα είχε η ξαδέρφη σου στα νιάτα της». 
---- Αλήθεια; 
---- Λοιπόν τα πράγματα είναι σοβαρά Μαίρη μου. Το παρελθόν μου είναι τέτοιο, που δε μου 
επιτρέπει να σε συμβουλέψω, αν πρέπει να απιστήσεις στον άντρα σου-αν κι εγώ δεν είχα 
πρόβλημα απιστίας απλώς άλλαξα πολλούς εραστές-αλλά μην το κάνεις…  
---- Δίκιο έχεις γαμώτο. Δε σκέπτομαι το Νικολάκη αλλά το γιο μου. Τέλος πάντων θα δούμε… 
… Η Μαίρη είχε μια παιδεία συντηρητική, όπως και η Λίζα άλλωστε, μόνο που η δεύτερη την 
είχε ξεπεράσει.  Η  Μαίρη  παρ’ όλες  τις  προσπάθειες  της  κι  έχοντας  και  πρότυπο  την  
ξαδέρφη  της,  δεν κατάφερε να ξεφύγει. Όσες  φορές  βρέθηκε  σε  διάθεση  ν’ απιστήσει  



έμεινε  στις   προθέσεις. Αυνανιζόταν συχνά, με τη φαντασία της να οργιάζει, χρησιμοποιώντας 
ακόμα και τον άντρα της, πολλές φορές έκλεινε τα μάτια και φανταζόταν πως έκανε έρωτα με 
τον ωραίο γείτονά της ή κάποιο, επίσης «άντρακλα», φίλο του Νικολάκη. Όλ’ αυτά τα χρόνια 
δεν είχε αποκαλύψει, στην ξαδέρφη της, αυτές τις φαντασιώσεις. Ακόμα κι όταν ήταν κοπέλα 
και παρθένα και είχε κάποιες φαντασιώσεις, φτωχές βέβαια σε περιεχόμενο, δεν της είχε πει 
τίποτα. Η Λίζα την ίδια περίοδο, της έλεγε τα πάντα για τις σχέσεις της με αγόρια και μάλιστα 
με διεγερτικές λεπτομέρειες που η μικρή τις χρησιμοποιούσε στις φαντασιώσεις της. 
Φανταζόταν όλα τ’ αγόρια της Λίζας δικά της κι ο, τι της έκαναν εκείνης, δικές της εμπειρίες… 
 Τώρα ήταν πια ώριμη γυναίκα και διαπίστωνε πως οι γενετήσιες ανησυχίες της ήσαν 
περισσότερες από την εποχή της εφηβεία της. Αντίθετα ο Νικολάκης κατέρρεε! Η υγεία του, 
είχε χειροτερέψει τον τελευταίο καιρό και η συμβολαιογραφίνα ήταν ανήσυχη. Δεν μπορούσε να 
συγκεντρωθεί στη δουλειά, συχνά ξεσπούσε σε κλάματα. 
---- Λίζα, αγάπη μου δεν ξέρω τι να κάνω!... 
---- Τι να κάνεις Μαίρη μου, αυτό ήταν. Όσο πάει! Οι γιατροί μας το ξεκαθάρισαν, είναι θέμα 
χρόνου…    
---- Θέμα χρόνου! Και πως θα ζήσω εγώ κοντά σ’ έναν άνθρωπο που αργοπεθαίνει, που είναι 
καταδικασμένος σε θάνατο;  
---- Ε, όπως τόσοι άνθρωποι που τους έχει συμβεί αυτή η δυστυχία…Δεν ξέρω τι να σου πω. Τι 
να πεις σε τέτοιες περιπτώσεις; Όλα ηχούν σαχλά και μάταια. Ας μη μου τύχη κάτι τέτοιο-
απόφυγε να πει το τετριμμένο «θεέ μου» αλλά το σκέφτηκε-με το Χάρη μου!.. 
 Οι γιατροί  είχαν δίκιο κι ο Νικόλας-πώς να ονομάσεις Νικολάκη έναν αποδημήσαντα  -  
έπαψε   να είναι ένας αξιοπρεπής επιχειρηματίας και να υποφέρει με ισολογισμούς και εφορίες. 
Άφησε μια καλή περιουσία στο γιο και τη συμβία του, αν και η τελευταία δεν την είχε ανάγκη-
έτσι συμβαίνει συνήθως-και…άραξε σε κάποιο ρόδινο συννεφάκι ή σε κοχλάζοντα καζάνια 
όπως οι καταστάσεις αυτές, αμοιβής και τιμωρίας, περιγράφονται από την οργιώδη φαντασία 
των ανθρώπων… 
 Η Μαίρη, συνήθισε σχετικά γρήγορα την απουσία του Νικόλα κράτησε για πολύ καιρό τη 
συνήθεια να φοράει μαύρα, όχι για να τον πενθεί αλλά γιατί αποδείχτηκε πως μ’ αυτά ήταν πιο 
κομψή. Άλλωστε ήσαν και μέσα στη μόδα. Είχε γίνει υπερπροστατευτική με το γιο της, που 
άρχισε να ζητάει τη συνδρομή της θείας Λίζας για να συνετίσει τη μητέρα του.  
 Η Λίζα, είχε πια ηρεμίσει με τον Χαρίτωνα της. Του ήταν τόσο αφοσιωμένη που τον έκανε 
ν’ απορεί. Είχε ακούσει τόσα για την παλιότερη ζωή της αγαπημένη του. 
---- Καρδούλα μου, είναι αλήθεια πως βίασες κάποιο συνάδελφο σου;  
---- Έ, αφού το έμαθες κι αυτό, αγάπη μου, δεν έμεινε να μάθεις τίποτ’ άλλο. Σοβαρά πιστεύεις 
πως μπορεί μια γυναίκα να βιάσει έναν άντρα; Πως; Υπάρχει άντρας που να του σηκωθεί και να 
μη θέλει να γαμήσει; Εσένα ψυχούλα μου αν σου τον σήκωνα, ξέρεις με πόσους τρόπους μπορώ 
να το κάνω, θα σ’ έβαζα να με γαμήσεις με το ζόρι;  
---- Όχι βέβαια και δε θα χρειαστεί να μου κάνεις κόλπα. Είμαι πρόθυμος να με βιάσεις…και 
λέγοντας αυτά ο Χαρίτωνας τη γύρισε ανάσκελα… 
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ΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗηΗη 
 
Η  ΣΟΝΙΑ 
 

 
Κάθονταν, αυτός και η Σόνια, σε παγκάκι ενός μικρού πάρκου κοντά σε σκουριασμένους 

μόλους της παράκτιας βιομηχανίας του Αμβούργου, εκεί όπου οι εκβολές του ποταμού Έλβα 
γίνονται θάλασσα. Χάζευαν, κυριολεκτικά, αυτό το τεράστιο λιμάνι - κάπου, στην πληθώρα των 
ποντοπόρων πλοίων, διάκριναν κι ένα τάνκερ με ελληνική σημαία - και άρχισαν μια συζήτηση 
για τα νέα προβλήματα που έχουν ανακύψει στη Γερμανία μετά την περιβόητη συνένωση της. 
Ως συνήθως δεν τα κατάφερναν να συμφωνήσουν, αυτός εξακολουθούσε να πιστεύει πως αυτή 
η χώρα ήταν το πιο οργανωμένο κράτος στον κόσμο, εκείνη του είπε πως έχουν αλλάξει σ’ αυτή 
τη χώρα πολλά από την τελευταία φορά που την είχε επισκεφτεί εκείνος. Πράγματι αυτό είχε 
συμβεί λίγο πριν την ένωση των δυο Γερμανιών και ιδιαίτερα το Αμβούργο, ακόμα πιο πριν… 
Από χτες είχαν κάνει ήδη μια μεγάλη διαδρομή στο κέντρο της πόλης, στα πάρκα, όπου 
φυλλορροούσαν τα δέντρα μια και ο χειμώνας είχε μπει και τις γαλάζιες λίμνες, πέρασαν ακόμα 
και από το προάστιο Ριπενμπάουν όπου οι πόρνες δείχνουν τα προσόντα τους με φωτεινές 
πινακίδες, είχαν χαζέψει στις βιτρίνες πανάκριβα κοσμήματα και το βράδι χόρεψαν, τρόπος του 
λέγειν γιατί ήσαν αρκετά μεγάλοι, αλλά δεν τους ήταν δύσκολο να κουνιούνται στους ρυθμούς 
πανκ μουσικής, σε υπόγειο κλαμπ.  

Η Σόνια, είναι κάπου δέκα χρόνια εγκαταστημένη σ’ αυτή την πόλη, μιλάει αρκετά καλά 
τη γλώσσα, δουλεύει σε κάποιο ναυπηγείο όπου είχε αρχίσει ως καθαρίστρια στα γραφεία, τώρα 
είναι προϊσταμένη καθαριότητας σ’ όλο το χτίριο της διοίκησης του ναυπηγείου. Είχε τελειώσει 
το γυμνάσιο στην πατρίδα, αρραβωνιάστηκε στα είκοσι της με κάποιο καθηγητή στη μέση 
εκπαίδευση, χώρισε λίγο χρόνο αργότερα, έκανε διάφορες δουλειές γραφείου, στα σαράντα της 
μετανάστευσε, παντρεύτηκε κάποιον Έλληνα σ’ αυτή την πόλη χώρισε όμως γρήγορα και τώρα 
ζούσε μόνη.  

Αυτός, τη γνώριζε πολλά χρόνια, ήταν όμορφη κοπέλα και κάποια περίοδο της ζωής του 
πίστευε πως ήταν ερωτευμένος μαζί της, φαίνεται όμως όχι τόσο ώστε να της προτείνει σχέση, 
μετά χάθηκαν για χρόνια και συναντιόνταν τώρα εδώ στο μεγαλύτερο λιμάνι αλλά και την 
πλουσιότερη, ίσως, πόλη της Γερμανίας. Τον φιλοξενούσε στο σπίτι της, ένα καλό διαμέρισμα 
στην περιοχή της Αλτόνα. Κέντρο αλιείας η περιοχή, έχει μια κάποια οσμή που αναδύεται από 
τις ιχθυαγορές αλλά στην παρατήρηση του γιατί δε νοίκιαζε κάπου σε καθαρότερη ατμόσφαιρα, 
του είπε πως ένα τέτοιο διαμέρισμα, στο κέντρο, θα ήταν πανάκριβο αλλά και άλλος λόγος ήταν 
πως βρισκόταν κοντά στη δουλειά της, στην απέναντι όχθη του Έλβα. Για να πάει εκεί περνούσε 
από την υπόγεια, κάτω από το ποτάμι, πασίγνωστη διάβαση…  

Σηκώθηκαν από το παγκάκι, έκανε κρύο - είχε μπει ο Δεκέμβρης - προχώρησαν σ’ ένα 
μόλο και του έδειξε το χτίριο όπου εργαζόταν. Του είπε διάφορα για τη δουλειά της εκεί και 
αργά, συζητώντας πάντα, έφτασαν στο παρκινγκ όπου είχαν αφήσει το αυτοκίνητο της. Σε λίγο 
περνούσαν τη υπόγεια σήραγγα και κατευθύνθηκαν προς το μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό, 
έφτασαν σε κάποιο πλακόστρωτο δρόμο πίσω από αυτόν και κατά τις τέσσερις το απόγευμα, 
βρέθηκαν σε μια μεγάλη αγορά που θύμιζε Ανατολή. Εδώ συνωθούνταν μετανάστες που 
προμηθεύονταν προϊόντα από τις πατρίδες τους. Υπήρχαν και πολλά ταξιδιωτικά γραφεία με 
προορισμούς τη Μέση Ανατολή. Εκείνο που του έκανε εντύπωση ήταν πως σε πολλά 
καταστήματα - μπαρ, κλαμπ, ακόμα και κομμωτήρια - υπήρχαν σημαίες με τα χρώματα της 
ίριδας. Στην απορία του η Σόνια του είπε πως οι σημαίες ήσαν το διεθνές σύμβολο των 
ομοφυλοφίλων κι απόρησε πως δεν το ήξερε, αυτός που συνήθως ήταν καλά πληροφορημένος. 
Της είπε πως μάθαινε για πράγματα που τον ενδιάφεραν και η ομοφυλοφιλία του ήταν 
αδιάφορη. «Εσύ, δε φαντάζομαι να έχεις περάσει στην άλλη όχθη, πάντα είχα μια υπόνοια πως 
μπορεί να είσαι κρυπτοτζιβιτζιλού», της είπε γελώντας για να πληρώσει το γέλιο, κάπως 
οδυνηρά, με ένα άγριο τσίμπημα της… 
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Όταν ξύπνησε ήταν νύχτα, από το παράθυρο έμπαινε στο δωμάτιο το φως από το φανάρι 
του δρόμου, το διαμέρισμα βρισκόταν στον πρώτο όροφο. Δε χρειάστηκε ν’ ανάψει το 
λαμπαντέρ που υπήρχε πλάι του, σηκώθηκε και λίγο αργότερα βρισκόταν στο φωτεινό σαλόνι 
όπου η Σόνια απολάμβανε ένα καφέ, καπνίζοντας. Του χαμογέλασε και πήγε να ετοιμάσει κι 
έναν για κείνον, δε χρειαζόταν να τον ρωτήσει ήξερε πως τον χρειαζόταν. Κοίταξε το ρολόι του, 
έδειχνε οχτώ, η τηλεόραση ήταν ανοιχτή, είχε ειδήσεις, παρακολούθησε για λίγο, περισσότερο 
τις εικόνες γιατί τα γερμανικά του, είναι πολύ φτωχά κι όταν ήρθε ο καφές, είχε ανάψει ήδη 
τσιγάρο, η Σόνια τον απόθεσε στο τραπεζάκι που ήταν μπροστά του στον καναπέ. Καθώς 
έσκυψε, τα μάτια του έπιασαν το χώρισμα των βυζιών της, που μισοπρόβελλναν από τις μαύρες 
δαντέλες του εσώρουχου και τη φανελένια πράσινη ρόμπα της. Είχε περάσει τα πενήντα - 
εκείνος είχε προβάδισμα μια πενταετία - αλλά εξακολουθούσε να είναι όμορφη. Ρούφηξε με 
κάποια βιασύνη τον καφέ αν και θα προτιμούσε να ρουφήξει τα χείλη της. Βρισκόταν στο 
Αμβούργο χωρίς να το είχε προγραμματίσει, απλώς είχε τον αριθμό του τηλεφώνου της, του τον 
είχε δώσει μια κοινή φίλη τους να της τηλεφωνήσει αν περνούσε από την πόλη αλλά δεν είχε την 
πρόθεση να φτάσει ως το Αμβούργο, αντίθετα ήταν μακριά, στην Κολωνία κι από εκεί της 
τηλεφώνησε. Η Σόνια έδειξε να χάρηκε και του ζήτησε οπωσδήποτε να πάει να τη δει… 

 
Απολαμβάνοντας τον καφέ, πέρασαν πάλι σε συζήτηση - είχαν τόσα χρόνια να ιδωθούν 

φυσικό ήταν όλο και κάποιους κοινούς φίλους θυμόνταν - ήταν ήσυχα δεν ακούγονταν 
αυτοκίνητα, το σπίτι ήταν σ’ ένα κάπως απόμερο δρόμο, μερικές φωνές και γέλια παιδιών 
ακούστηκαν για λίγο στο κλιμακοστάσιο και ύστερα πάλι ησυχία. Για κάπου μισή ώρα είπαν 
διάφορα σχετικά με την πόλη και ξαφνικά εκείνη σηκώθηκε μάζεψε στο δίσκο τα φλιτζάνια - 
καθώς έσκυψε να τον σηκώσει πάλι τα μάτια του έπιασαν το γαργαλιστικό θέαμα των βυζιών 
της - και έφυγε προς το νεροχύτη, τα άφησε εκεί, άπλυτα και φεύγοντας για το υπνοδωμάτιο 
έβγαλε τη ρόμπα, πιθανόν να πίστευε πως δεν την έβλεπε εκείνος από εκεί που ήταν καθισμένος 
κι έμεινε με το στηθόδεσμο και το κυλοτάκι, φωνάζοντας του να ετοιμαστεί για να βγουν έξω. 
Ακολούθησε μια στιχομυθία μεταξύ τους, εκείνη καθώς ντυνόταν κι αυτός καθώς ετοιμαζόταν, 
δεν είχε και πολλά να φορέσει παρά ένα «τζάκετ» που είχε αγοράσει την προηγούμενη μέρα, 
μαζί της, σ’ ένα πολυμάγαζο. Τον ρωτούσε τι άλλο θα ήθελε να δει στην πόλη, ήξερε πως πριν 
επισκεφτεί έναν τόπο, πάντα φρόντιζε να μαθαίνει τι είχε ενδιαφέρον, εκείνος της είπε πως το 
άφηνε στη δική της εκτίμηση και σε λίγο έβγαιναν από την πολυκατοικία. Δεν πήραν το 
αυτοκίνητο, του είπε πως θα πήγαιναν κάπου εκεί κοντά, σε μια παλιά κατοικία ενός ψαρά που 
είχε μετατραπεί σ’ ένα φημισμένο εστιατόριο και σερβίριζε την παραδοσιακή σούπα με χέλι, το 
πρώτο στον κατάλογο έδεσμα μια και ο στόλος των αλιευτικών της περιοχής συντηρούσε αυτή 
την παράδοση αλλά πρόσφερε και άλλες πολλές δυνατότητες επιλογής για ένα καλό δείπνο. 
Θεωρείται από τους Γερμανούς το καλύτερο εστιατόριο δεν έχει κατάλογο φαγητών απλώς λες 
στο σερβιτόρο τι απεχθάνεσαι από φαγητά, τι είχες φάει στο προηγούμενο γεύμα σου, αν έχεις 
αλλεργία σε κάποιες τροφές κι εκείνος σου ετοιμάζει ένα δείπνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. 

Λίγο αργότερα έμπαιναν σ’ ένα χώρο χωρίς κάποια ιδιαίτερη διακόσμηση, έμοιαζε 
περισσότερο μ’ αυτό που ήταν, ένα πρώην σπίτι ψαρά. Αν και το εστιατόριο ήταν γεμάτο, 
βρήκαν τραπέζι. Οι τιμές ήσαν υψηλές αλλά όχι τσουχτερές. Τη ρώτησε αν έρχεται συχνά εδώ - 
κάτι τέτοιο δεν έδειχνε η υποδοχή που τους έκαναν - του είπε πως όχι γιατί ούτε η σούπα χελιού 
της άρεσε και πολύ αλλά δεν είχε και καμιά διάθεση να πληρώνει ακριβά το φαγητό της όταν 
μπορεί, και της αρέσει να μαγειρεύει, να το ετοιμάζει η ίδια. Ρουφώντας τη σούπα τους, εκείνη 
ζήτησε να μάθει πως τα είχε βολέψει στη ζωή του από τότε που είχαν να ιδωθούν την τελευταία 
φορά - θα ήσαν και δεκαπέντε χρόνια - τι είχε πετύχει από αυτά που ονειρευόταν. Της είπε πως, 
σχεδόν τίποτα, εκτός του ότι είχε ζήσει αρκετά καλά και με κάποια σχετική ελευθερία και στη 
δουλειά και στον έρωτα. Πως είχε γίνει πιο σοφός σχετικά με το πώς ν’ αντιμετωπίζει τη ζωή, 
μια επικούρεια αντίληψη, αυτό το τελευταίο φάνηκε πως δεν το κατάλαβε εκείνη κι εκείνος το 
προσπέρασε, απλοποιώντας όσο γινόταν το τι εννοούσε. Στις λίγες μέρες που ήσαν μαζί είχε 
διαπιστώσει πως εκείνη είχε υπαρξιακές ανησυχίες θρησκευτικού χαρακτήρα, πάντα είχε μια 
αντίληψη χριστιανικής ηθικής, τώρα είχε αποβάλει την πίστη της στο ιερατείο και στο αλάθητο 
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των εκπροσώπων του θεού, είχε δεχτεί όμως αβασάνιστα κάποιες επιδράσεις των ινδουιστικών 
αιρέσεων που κυκλοφορούσαν στις αναπτυγμένες χώρες, όχι κάτι συγκεκριμένο. Τη ρώτησε από 
έρωτα τι γίνεται, του απάντησε πως ναι κάτι υπάρχει όχι κάτι μόνιμο δηλαδή ένα ναι μεν αλλά 
που στη Σόνια εκείνος το διαπίστωνε εδώ και χρόνια. «Ρε κορίτσι μου, σε γαμάει ή όχι 
κάποιος;». Σταμάτησε να τρώει. Τον κοίταξε ξαφνιασμένη, αναψοκοκκίνισε και χαμηλώνοντας 
τα μάτια, σκουπίζοντας μάλλον από αμηχανία τα χείλη με την πετσέτα είπε: «Όχι, όχι, αλλά σε 
παρακαλώ δε θέλω να το συζητήσω». «Εντάξει, όπως θες», της είπε και για λίγο συνέχισαν το 
φαγητό σιωπηλά. Σιωπηλά επίσης συνέχισαν έξω από το εστιατόριο την πορεία τους, εκεί γύρω 
στις εντεκάμισι, και βρέθηκαν πάλι στην περιοχή του Ριπενμπάουν του Σαν Πάουλι όπως το είπε 
η Σόνια και προσπέρασαν κάποια μαγαζιά «πορνοσιόπ» όπως τα λένε, με είδη σεξ. Πολλά 
ζευγάρια αλλά και συντροφιές κατευθύνονταν προς την ίδια κατεύθυνση. Βλέποντας την να έχει 
χάσει το ενδιαφέρον της, πρότεινε να γυρίσουν σπίτι. «Είναι νωρίς ακόμα δε θέλω να γυρίσω 
σπίτι, πάμε, έχει κάτι σικ νυχτερινά κέντρα εδώ, θέλω να χορέψω κάνα σλόου. Θυμάσαι, από 
εκείνα που χορεύαμε κάποτε». Έφτασαν σ’ ένα πολυτελές κέντρο, το πιο γνωστό, που εκείνου 
του έδινε μια αίσθηση παρακμής. Παράγγειλαν, εκείνη παράγγειλε δηλαδή, ένα μπουκάλι 
ουϊσκυ και κάτι ξηρούς καρπούς και λίγο αργότερα το μπουκάλι είχε μισοαδειάσει. Λικνίστηκαν 
στους απαλούς μελωδικούς ήχους της ορχήστρας για αρκετή ώρα… 

 
Ήταν περασμένη η πρώτη νυχτερινή ώρα κι εκείνοι αγκαλιασμένοι, περισσότερο για να 

στηρίζονται μεταξύ τους παρά από πάθος, κυκλοφορούσαν στους δρόμους. Δεν κρύωναν 
βοηθούσε σ’ αυτό το ότι είχαν πιει αρκετά. Εκείνος ήταν σε καλύτερη κατάσταση από εκείνη, 
δεν είχε ζαλιστεί πολύ αλλά η Σόνια δεν τα πήγαινε καλά, ένιωθε το κορμί της όλο και πιο βαρύ 
στην αγκαλιά του. Βρήκαν το σπίτι αφού έκαναν μερικούς γύρους στη γειτονιά και στο 
κλιμακοστάσιο, της ήρθε τάση εμετού αλλά συγκρατήθηκε και άδειασε τα υπολείμματα της 
σούπας, από χέλι και ότι άλλο είχαν φάει, στο λουτήρα του λουτρού της, ενώ εκείνος της 
κρατούσε το μέτωπο. Όταν σταμάτησαν τα εμέσματα, έπλυνε το στόμα και ύστερα, ξαφνικά 
κατέβασε την κυλότα και κάθισε στη λεκάνη. Έσκυψε μπροστά, ακούστηκε ο χείμαρρος από το 
κατούρημα, εκείνος τραβήχτηκε πίσω βγήκε από το λουτρό, μισόκλεισε τη θύρα αλλά δεν 
έφυγε. Μέσα στην ψιλοζάλη του άρχισε να νιώθει ενοχές. Δεν έπρεπε να της κάνει λόγο για τα 
ερωτικά της και μάλιστα έτσι χοντρά, βέβαια πάντα της μιλούσε έτσι όταν ήσαν οι δυο 
τους…άκουσε θόρυβο μέσα κι άνοιξε τη θύρα. Την είδε να παραπατάει έτρεξε, τη στήριξε και 
τελικά τη σήκωσε στα χέρια - ήταν ελαφριά παρ’ όλο που ήταν κατά τι ψηλότερη του -και την 
πήγε στο υπνοδωμάτιο. Την ξάπλωσε στο κρεβάτι, ήταν άστρωτο από το μεσημέρι. Κάθισε πλάι 
της και της έπιασε το μέτωπο, ήταν ζεστό αλλά όχι τόσο που να προκαλούσε ανησυχία. «Πως 
αισθάνεσαι;». «Σα να μου κοπανούν σφυριά στο κεφάλι, έχω φοβερό κεφαλόπονο». Της 
ετοίμασε έναν πικρό καφέ, την αγκάλιασε και την έβαλε να τον πιεί σχεδόν με το στανιό. Όταν 
συνήρθε κάπως, της είπε πως πάει να ξαπλώσει κι αυτός. Τον ρώτησε αν ένιωθα καλά. «Σίγουρα 
καλύτερα από σένα κορίτσι μου». «Μακάρι να ήμουν το κορίτσι σου…αλλά με τόσα που 
στριμώχνονταν στη ζωή σου, που να περισσέψει χώρος για μένα», είπε και γύρισε το πρόσωπο 
προς τον τοίχο. Της χάιδεψε τα μαλλιά. «Πάντα έβλεπες τα πράγματα υπερβολικά σχετικά με 
μένα. Πως είχα πολλές γκόμενες, πως δεν σ’ έπαιρνα και τόσο στα σοβαρά… Υπερβολές! Είχα 
τις γυναίκες που χρειαζόμουν για τις φυσικές και συναισθηματικές ανάγκες μου, όσο για το 
άλλο…». Γύρισε πάλι προς το μέρος του. « Για το άλλο… και τώρα ακόμα είμαι σίγουρη πως 
ήθελες μόνο να με γαμίσεις. Έτσι όπως έκανες με τη Νίτσα, τη Στεφανία, τη Γωγώ κι ας τις 
θεωρούσες - και ήταν - ελαφρές και χαζούλες. Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που με πλησίαζες 
εγώ το έβαζα στα πόδια κι ας λαχταρούσα να με πιάσεις, να μ’ αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, δεν 
ξέρω γιατί ήθελα να είσαι βίαιος μαζί μου. Θυμάσαι τη βραδιά στη γιορτή του Γιώργου, όπου 
χορέψαμε μαζί πολλές φορές, είχαμε πιει αρκετά και όταν φεύγοντας με πήγες με το ταξί στο 
σπίτι, δε βγήκες από το αμάξι, σε  χαιρέτησα με χειραψία και σκύβοντας σε φίλησα στο στόμα, 
ήταν η πρώτη φορά που σε φιλούσα και η πρώτη και τελευταία που τόλμησα να φιλήσω, πρώτη, 
άντρα. Όταν κατέβηκα και μπήκα στο στενό που ήταν το σπίτι μου κι εσύ ήσουν μέσα στο ταξί 
ακόμα, για να συνεχίσεις για το δικό σου, περίμενα πως θα κατέβαινες και θα μου ζητούσες να 
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ρθείς μαζί μου αλλά δυστυχώς το ταξί έφυγε με σένα μέσα… ». «Εκείνο το φιλί ήταν μια 
μοιραία στιγμή της ζωής μου. Δεν την εκμεταλλεύτηκα. Ξαφνιάστηκα, δεν περίμενα πως θα το 
κάνεις. Όλη την ώρα που το ταξί με πήγαινε προς το σπίτι σκεφτόμουν, έψαχνα το λόγο που δεν 
κατέβηκα και λίγο πριν φτάσω είπα του ταξιτζή να γυρίσουμε πίσω στο μέρος που σε είχαμε 
αφήσει. Έκανε στροφή χαμογελώντας, είχε καταλάβει κι αυτός το μπέρδεμα που είχα. Για μια 
ώρα πηγαινοερχόμουν στο πεζοδρόμιο μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας που έμενες, 
τελικά δεν πήρα την απόφαση να χτυπήσω το κουδούνι. Γύρισα στο σπίτι, ένιωθα πια πολύ 
ζαλισμένος, μεθυσμένος όχι από τα ποτά αλλά περισσότερο από τα συναισθήματα που με 
κατείχαν κι αποκοιμήθηκα, για την ακρίβεια έπεσα σε κάποιο είδος λήθαργου. Δεν προσπάθησα 
να σε συναντήσω, δεν επιχείρησα ούτε να εξηγήσω το γιατί, τότε ήταν που έκανα και το πρώτο 
ταξίδι μου στο εξωτερικό και πέρασε ο καιρός. Ίσως και σήμερα ακόμα δε θα μπορούσα να σου 
εξηγήσω..». Του έπιασε τα χέρια, τα μάτια της ήσαν δακρυσμένα. «Σε παρακαλώ, απόψε μείνε 
μαζί μου, στο κρεβάτι, δεν είμαι πια η όμορφη κοπέλα που ήμουν τότε αλλά έστω και κάπως 
αργά το δικαιούμαι…», ξαφνικά του άφησε τα χέρια και γύρισε πάλι προς τον τοίχο, «σκατά, δε 
δικαιούμαι τίποτα…δεν, δεν έχεις καμιά υποχρέωση».  

Ξεντύθηκε κι έμεινε ολόγυμνος. Χώθηκε κάτω από το πάπλωμα, την αγκάλιασε, τη 
γύρισε προς το μέρος του βίαια και ρούφηξε τα χείλη της…Το πρωί ξύπνησε γυμνός και 
αποβλακωμένα ευτυχής. Εκείνη έλειπε αλλά πριν προλάβει ν’ αναρωτηθεί το γιατί, άνοιξε η 
θύρα και την είδε να μπαίνει χαμογελαστή, φορώντας ένα ροζ μπουρνούζι και κρατώντας ένα 
δίσκο με το πρόγευμα. «Το όνειρο κάθε κοριτσιού είναι να ετοιμάσει το πρόγευμα του 
αγαπημένου της συζύγου, δεν είμαι πια κορίτσι, ούτε σύζυγός αλλά ψες τη νύχτα ήσουν, 
αναμφισβήτητα, ο άντρας μου». Ανακάθισε, τη φίλησε στο στόμα. «Φόρεσε το πουκάμισό σου, 
θα κρυώσεις», τον παρότρυνε ενώ του το έριχνε στους ώμους. Ύστερα πήγε προς την 
ιματιοθήκη της, ένα παλιό έπιπλο με σκαλίσματα στις θύρες και κρυστάλλινα πόμολα, την 
άνοιξε, έβγαλε το μπουρνούζι και το ακούμπησε σ’ ένα κάθισμα. Την έβλεπε από πίσω, 
ολόγυμνη, εξακολουθούσε να έχει ακόμα καλές γραμμές, ο κώλος της, παρά την κάποια 
πλαδαρότητα ήταν όμορφος. Τη στιγμή που πήρε μια κυλότα κι ετοιμάστηκε να τη φορέσει της 
είπε: «Γυρνάς σε παρακαλώ να σε δω κι από μπρος…». Γύρισε με χάρη, κρατώντας με 
επιτηδευμένα προκλητικό τρόπο το κυλοτάκι, στηρίζοντας το, στο δείχτη του χεριού και επίσης 
επιτηδευμένο ύφος αλλά ζεστό χαμόγελο. «Είναι πολύ όμορφα τα βυζιά σου, οι ρώγες σου με 
τρελαίνουν έτσι που έχουν γύρω τους το διογκωμένο αλώνι…». «Σ’ ευχαριστώ αλλά πρέπει να 
ντυθώ», είπε και πέρασε το εσώρουχο στα πόδια ύστερα έπιασε και φόρεσε ένα στηθόδεσμο, 
ένα καλσόν, ένα μεταξωτό πράσινο πουκάμισο, μια μαύρη μάλλινη φούστα κι  ένα άσπρο 
πουλόβερ. «Για πού;», τη ρώτησε. «Μα, για τη δουλειά, σε μισή ώρα πρέπει να βρίσκομαι στο 
πόστο μου». «Έτσι από την άγρια νύχτα;». «Έμ, αυτή είναι η ζωή, αγάπη μου». Φόρεσε ένα 
κομψό πανωφόρι σε χρώμα βαθύ καφέ και γούνα στο γιακά, τύλιξε ένα χρωματιστό κασκόλ στο 
λαιμό, έφτιαξε τα μαλλιά έτσι που πλαισίωναν χαριτωμένα το πρόσωπο και την έδειχναν 
μικρότερη τουλάχιστον δέκα χρόνια. Τον πλησίασε, έσκυψε τον φίλησε στο στόμα και του είπε: 
«Το πολύ στις δύο θα είμαι πίσω, θα πάμε να φάμε στο εστιατόριο, φαντάζουμε πως θα βγεις 
βόλτα στην πόλη, έτσι θα περάσει η ώρα…α, δε φαντάζομαι να φύγεις χωρίς να με 
αποχαιρετήσεις;…». «Μα, γιατί το λες αυτό, σου το έχω κάνει ποτέ;». «Όχι, όχι αγαπημένε μου, 
συγγνώμη, είμαι ανόητη, ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά όσο αυτές τις μέρες. Θα τα πούμε όταν 
γυρίσω». Έσκυψε πάλι και τον φίλησε. Η κολόνια της τον τύλιξε και την ένιωθε στα ρουθούνια 
του κι όταν ακόμα άκουσε την εξώθυρα να κλείνει… Παραμέρισε το δίσκο με τα υπολείμματα 
του προγεύματος και πήγε στο λουτρό απ’ όπου βγήκε φορώντας ένα από τα μπουρνούζια της, 
ένα άσπρο, που στο μήκος ήταν στα μέτρα του αλλά στ’ άλλα άφηνε ακάλυπτα αρκετά σημεία 
του σώματος. Ντύθηκε κανονικά, έφτιαξε έναν καφέ της πατρίδας κι απόλαυσε το πρώτο 
τσιγάρο της μέρας χαζεύοντας ειδήσεις στην τηλεόραση… 

Γύρω στις δέκα, κατέβηκε στο δρόμο, τον μόνο που συνάντησε ήταν ένας 
οδοκαθαριστής με μεσανατολίτικη καταγωγή που σάρωνε κάποια φύλλα δέντρων. Τον 
χαιρέτισε, εκείνος του ανταπόδωσε τον χαιρετισμό με χαμόγελο και με κάποια απορία. Βγήκε σε 
μια κοντινή λεωφόρο, εδώ υπήρχε αρκετή κίνηση, σταμάτησε μπρος σ’ έναν ηλικιωμένο αλλά 
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ευσταλή κύριο με εμφάνιση διανοούμενου και τον ρώτησε, με τις τυποποιημένες τουριστικές 
φράσεις που θυμόταν από άλλες επισκέψεις του στη χώρα, για τη διεύθυνση του Hamburger 
Kunsthalle (μουσείο τεχνών) της πόλης. Σοβαρός κι ευγενικός εκείνος, του έδειξε κάποια σημεία 
από πού να πάει και που να στρίψει. Τον ευχαρίστησε και σε λίγο, για ασφάλεια, καθώς 
συνάντησε μια πινακίδα μ’ έναν υπαίθριο χάρτη της πόλης σταμάτησε, μελέτησε επισταμένα τον 
τρόπο που θα έφτανε στον προορισμό του, δεν ήταν πολύ μακριά και λίγο αργότερα ανέβαινε 
την πλατειά κλίμακα των προπυλαίων του μουσείου. Ήταν ένα καλό μουσείο είχε ακόμα και 
έργα του Πικασό… 

Μετά το μουσείο γύρισε στο σπίτι, δεν ήθελε να γυρίζει μόνος του θα προτιμούσε να το 
κάνει με τη Σόνια. Ένιωθε, μια σχεδόν εφηβική ανάγκη να κυκλοφορεί αγκαλιά με μια κοπέλα. 
Συνήθως όταν βρισκόταν στο εξωτερικό κυκλοφορούσε μόνος, ήταν πιο βολικό πηγαίνεις όπου 
θέλεις, την ώρα που το θέλεις και την ώρα που μπορείς αλλά και γιατί που να βρεις τη 
συντροφιά μιας γυναίκας, μιας γνωστής ή αγαπημένης γυναίκας ανάμεσα στα εκατομμύρια 
ανθρώπων από διάφορες φυλές που κυκλοφορούν εκεί;  

Όταν γύρισε στο σπίτι η Σόνια, δεν βγήκαν για φαγητό αλλά προτίμησαν να κυλιστούν 
στο κρεβάτι. Της είπε πως μαζί της ένιωθε έφηβος κι εκείνη τον βεβαίωσε πως ένιωθε σα να είχε 
χάσει μόλις χτες το βράδι την παρθενιά της. Ανέβασαν τη θερμοκρασία του καλοριφέρ έτσι που 
να μπορούν να κυκλοφορούν γυμνοί και επιδόθηκαν σε συμπεριφορά που ταίριαζε περισσότερο 
στην ηλικία που αναφέρονταν. «Ψυχή μου», του ψιθύρισε, «νιώθω έφηβη, χωρίς τα 
μειονεκτήματα εκείνης της ηλικίας, την έλλειψη πείρας, το φόβο της εγκυμοσύνης».  «Ναι, 
αγάπη μου έτσι νιώθω κι εγώ…εκτός από το τελευταίο φυσικά». Εκείνη γέλασε και καθώς 
εκείνος ήταν ανάσκελα, φιλώντας τον στο στήθος προχώρησε προς τα κάτω και όταν πλησίασε 
στο τεντωμένο πέος το χούφτωσε, τον κοίταξε χαμογελώντας και του είπε: «Να τον φιλήσω;». 
«Να τον κάνεις ο, τι θέλεις μωρό μου, δικός σου είναι». Το φίλησε αλλά δεν έμεινε εκεί, το πήρε 
στο στόμα κι άρχισε μια ελαφρά παλινδρόμηση. Ύστερα το έβγαλε αργά το έγλυψε και είπε: 
«Δεν έχω κάνει ποτέ πίπα…». «Τα καταφέρνεις όμως καλά». «Αλήθεια; Μπορώ να συνεχίσω;». 
«Τι ρωτάς γλυκιά μου, συνέχισε μη σταματάς…», έβγαλε ένα χαμηλό μουγκρητό ευχαρίστησης, 
την έπιασε από τους ώμους και στριφογυρίζοντας, βρέθηκαν εκείνος με το πρόσωπο ανάμεσα 
στα σκέλη της κι εκείνη στα δικά του για να συνεχίσουν σπαράζοντας από ηδονή… 

Την άλλη μέρα, ήταν Σάββατο, βγήκαν το πρωί και κατά τις έντεκα, περιπλανώμενοι 
βρέθηκαν στο Καροβιέρτελ. Υπήρχαν εκεί ακόμα κατάλοιπα των γκράφιτι και καταληψίες των 
ερειπωμένων οικοδομών φορτωμένοι τατουάζ αλλά η περίοδος των πανκ είχε περάσει, τα 
περιθωριακά μπαράκια είχαν μετατραπεί σε καταστήματα σχεδιαστών μόδας.  

Κατηφόρισαν προς την υπαίθρια αγορά της περιοχής που ήταν ανοιχτή κάθε Σάββατο 
και χάζεψαν τις αντίκες. Γύρω στις δύο, βρέθηκαν στην περιοχή του Μουσείου του Hamburger 
Kunsthalle κι έφαγαν σε κάποιο εστιατόριο εκεί κοντά. Της είπε πως την προηγούμενη είχε 
έρθει στο Μουσείο και πέρασε την ώρα απολαμβάνοντας Τέχνη. Συνόδευσαν το γεύμα με μια 
φιάλη μαύρο κρασί και δυο ώρες αργότερα, ελαφρά ζαλισμένοι αλλά χαρούμενοι περπατούσαν 
αγκαλιασμένοι και κάποια στιγμή η Σόνια του είπε: «Πάμε να σου δείξω το Αμβούργο του 
μέλλοντος, γνωστό ως Hafen City. Διάφοροι αρχιτέκτονες χτίζουν εκεί πέντε χιλιάδες παράκτια 
διαμερίσματα με θέα το ποτάμι». Όταν έφτασαν βρήκαν πλήθος, περισσότερο Γερμανών, που 
περιεργάζονταν την μέλλουσα μορφή εκείνου του τμήματος της πόλης. Εκείνος δεν έδειξε να 
εντυπωσιάστηκε. «Σε όλες τις πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις γίνονται προσπάθειες να 
φανταστούν τις πόλεις του μέλλοντος. Στο Παρίσι υπάρχει η La Defense με ο, τι πρωτοποριακό 
υπάρχει στην αρχιτεκτονική, στην Τέχνη και σε άλλες δραστηριότητες, υπάρχει ακόμα και 
βιντεοσκοπημένο ημερολόγιο του Παρισιού. Κάθε μέρα καταγράφονται κάποιες δραστηριότητες 
που γίνονται στην πόλη». Η Σόνια έδειχνε ευτυχισμένη, τον παράσυρε και προς τα βόρεια της 
Speicherstatd, μια γειτονιά με παράξενη αρχιτεκτονική, μικρά πολυάριθμα κανάλια, 
ερειπωμένες αποθήκες και σπίτια, κατάλοιπα παλαιότερης δραστηριότητας του λιμανιού όταν το 
Αμβούργο ήταν παγκόσμιο κέντρο διακίνησης καφέ μπαχαρικών και χαλιών. 

Κατά τις οχτώμισι το βράδι, στο προαύλιο του καζίνου Εσπλανάντε, στο εστιατόριο 
Ταραντέλα όπου συχνάζουν μοντέλα, γνωστοί ποδοσφαιριστές κι εκπρόσωποι των μέσων 



241 
 

ενημέρωσης έφαγαν φρέσκο αστακό. «Κορίτσι μου η επίσκεψη μου θα σου στοιχίσει έναν 
κόσμο λεφτά, εγώ αυτόν τον καιρό βρίσκομαι σε κακή οικονομική κατάσταση και δεν μπορώ να 
σου το ανταποδώσω». «Η αλήθεια είναι πως πρώτη φορά, μέσα σε τόσα χρόνια που 
γνωριζόμαστε, βρεθήκαμε σε μια τέτοια κατάσταση. Να είμαστε μαζί κάθε βράδι και να 
διασκεδάζουμε. Τότε, εκείνα τα χρόνια, θα πλήρωνες εσύ τους λογαριασμούς, και γιατί οι 
άντρες πλήρωναν για τις ντάμες τους αλλά και γιατί κέρδιζες περισσότερα χρήματα. Σήμερα 
άντρες, γυναίκες είμαστε ίσοι. Εδώ, σ’ αυτή τη χώρα ο καθένας πληρώνει τα δικά του, εμείς ας 
κρατήσουμε τις δικές μας συνήθειες κάπως ανάποδα. Εγώ πληρώνω, μια κι έχω περισσότερα 
χρήματα αλλά και γιατί εγώ σε κάλεσα και είσαι φιλοξενούμενος μου. Ελπίζω να μη σε 
προσβάλει το ότι σου δίνω τα χρήματα που θα ξοδέψουμε από το σπίτι». «Όχι, δεν έχω 
πρόβλημα. Πιστεύω πως κάποια μέρα στην πατρίδα θα πληρώσω εγώ». Ακούγοντας τον, 
μελαγχόλησε. Καθώς έκανε νόημα στο γκαρσόνι να τους φέρει το λογαριασμό σκεφτόταν πως 
θα τον χάσει ίσως πάλι όπως τότε στο ταξί. Έφυγαν κατά της έντεκα, αν και η «ντίσκο» του 
καζίνου ήταν ανοιχτή όλη την νύχτα του Σαββάτου, δεν έμειναν για χορό, δεν είχαν όρεξη, δεν 
χρειάζονταν χορό για να βρεθούν αγκαλιά πια, το έκαναν στο σπίτι κι έφυγαν για εκεί με ταξί.  

Έπεσαν στο κρεβάτι νηφάλιοι, η μοναδική φιάλη που είχαν αδειάσει δεν ήταν αρκετή να 
τους ζαλίσει ούτε και το ήθελαν. Η ερωτική τους συνεύρεση όμως ήταν θυελλώδης. Μπήκε 
μέσα της αρκετές φορές, την τελευταία με μεγάλη τρυφερότητα με κίνδυνο να ξεμείνει από 
στύση. Χώθηκε στην αγκαλιά του και αποκοιμήθηκαν… 

Σηκώθηκαν αργά το πρωινό της Κυριακής. Χορτάτοι από έρωτα, έπρεπε να χορτάσουν 
και φαγητό που το φρόντισε η Σόνια, προσφέροντας όχι ένα τυπικό γερμανικό πρωινό αλλά κάτι 
που έμοιαζε μάλλον με ρώσικο, όχι της σοβιετικής Ρωσίας αλλά της τσαρικής, μέχρι μαύρο 
χαβιάρι είχε. Διαπίστωσε αυτές τις μέρες που έμενε μαζί της πως εκείνη είχε αποχτήσει μια 
κάποια αστική αισθητική ιδιαίτερα σχετικά με την οικοσκευή. Από τα έπιπλα ως τα γυαλικά της, 
όλα ήσαν ακριβά και είχαν, περισσότερο, κάποιο λούστρο  μεγαλοαστικό παρά φινέτσα. Του 
είχε προσφέρει ακόμα και το νερό σε ποτήρι από κρύσταλλο Βοημίας. Όλες αυτές τις μέρες 
χρησιμοποιούσαν ασημένια και επιχρυσωμένα μαχαιροπήρουνα κι έπιναν ούζο σε κρυστάλλινα 
ποτηράκια βότκας με ασημένιες-επιχρυσωμένες βάσεις. Δεν έκανε κάποια παρατήρηση ούτε 
θετική ούτε αρνητική, τα χρησιμοποίησε όλα με άνεση ανθρώπου που ήταν συνηθισμένος σε 
τέτοια, όχι πως ήταν βέβαια, την τελευταία φορά που είχε φάει με ασημένια μαχαιροπήρουνα 
ήταν στο Παρίσι όταν ένας Γάλλος φίλος και η γυναίκα του, του πρόσφεραν ένα τυπικό αστικό 
γαλλικό γεύμα.  Όταν ρώτησε για το πώς είχε αποχτήσει αυτά τα σπάνια αντικείμενα του είπε 
πως τον τρίτο χρόνο από την εγκατάσταση της στη Γερμανία είχε κάνει ένα ταξίδι στην τότε 
Σοβιετική Ένωση, στη Γεωργία, όπου είχε κάποια ξεδέρφια. Τότε θυμήθηκε κι εκείνος πως οι 
δικοί της κατάγονταν από εκεί και είχαν φτάσει στην Ελλάδα εξόριστοι στις παραμονές του 
Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Οι γονείς της, παρ’ όλη την κακή συμπεριφορά που είχαν 
υποστεί στη Σοβιετική Ένωση, εξακολούθησαν να έχουν μια αριστερή κοινωνική αντίληψη κι 
εκείνη μεγαλώνοντας ένιωθε μια ιδιαίτερη συμπάθια γα κάθε τι το ρωσικό. Θυμήθηκε λοιπόν 
και τη μέρα που τον διόρθωσε, στην πατρίδα, όταν την αποκάλεσε Σοφία έτσι όπως τη 
αποκαλούσε όλα τα χρόνια που τη γνώριζε πως από εκεί και πέρα θα την αποκαλούσε Σόνια, 
έτσι αποκαλούσαν τις Σοφίες στη Ρωσία… 

Κατά τις δώδεκα έφυγαν από το σπίτι για ένα περίπατο στην πόλη. Στα πρώτα μέτρα έξω 
από το σπίτι ως τη γωνία όπου θα έστριβαν για να βγουν στη λεωφόρο, συμπεριφέρθηκαν με 
νεανική και μεσογειακή διάθεση μια και ο δρόμος ήταν σχεδόν άδειος, πειράζονταν μεταξύ τους 
με λόγια και χειρονομίες - η Σόνια ήταν εξαιρετικά επιδέξια στις τσιμπιές - γελώντας και 
τρέχοντας ώσπου αγκαλιάστηκαν φιλήθηκαν και προχώρησαν προς τη λεωφόρο. 
Περιπλανήθηκαν αρκετά, πεζοπορώντας, τελικά μπήκαν σε κάποιο λεωφορείο και βρέθηκαν σε 
μια ενδιαφέρουσα περιοχή όπου πέρασαν κι έξω από το Μουσείο Ballinstatd στο οποίο 
βρίσκονται τ’ αρχεία με τα ονόματα πέντε εκατομμυρίων Ευρωπαίων που μετανάστευσαν στην 
Αμερική, φεύγοντας από το λιμάνι του Αμβούργου. «Θα ήθελα να ψάξω σ’ αυτά τ’ αρχεία, αν 
υπάρχουν κι από τον δέκατο ένατο αιώνα για να δω αν είναι και το όνομα του Σλίμαν…». «Του 
Σλίμαν; Ποιος είν’ αυτός…». «Αυτός που ανακάλυψε την Τροία και όχι μόνο, ένας φοβερός 
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τύπος, το ξέρεις πως μιλούσε, εκτός από τ’ αρχαία και τα νέα ελληνικά, άλλες είκοσι έξη ή 
είκοσι εφτά γλώσσες;». «Πράγματι φοβερός! Εγώ μία έμαθα και χρειάστηκα δέκα χρόνια». «Και 
δεν ήταν μόνο αυτό. Μεγαλέμπορας από τους πιο  σπουδαίους εκείνου του καιρού, είχε φτάσει 
μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου αγόραζε χρυσό από τους χρυσοθήρες. Είχε ταξιδέψει σ’ 
όλον τον γνωστό τότε κόσμο. Ξέρεις, η δεύτερη γυναίκα του ήταν Ελληνίδα και όταν άρχισε τις 
ανασκαφές στην Τροία είχε εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα όπου και είναι θαμμένος…». 
«Και πως τα ξέρεις εσύ όλ’ αυτά;». «Ε, ήξερα για το Σλίμαν αλλά έμαθα πάρα πολλά τα 
τελευταία χρόνια. Προχτές με ρώτησες αν πέτυχα τίποτα από τα όνειρα μου. Δεν πιστεύω πια 
πως κάποιος πετυχαίνει κάτι στη ζωή. Το μόνο που πετυχαίνει είναι ο θάνατος του, αργά ή 
γρήγορα θα τον πετύχει, τα άλλα είναι επιτεύγματα προσωρινά που διασφαλίζουν κάποια 
ευμάρεια, ανάλογα με το πώς την εννοεί κάποιος, πιθανόν μια αυταπάτη δύναμης, δόξας. Θα 
μου πεις, αυτά τα λένε αυτοί που τελικά δεν κατάφεραν πολλά πράγματα στη ζωή, αλλά ο Τζον 
Κόλινς είπε επίσης πως «το μυστικό της επιτυχίας στη ζωή το ξέρουν μόνο αυτοί που απέτυχαν 
στη ζωή τους». «Χαίρομαι να σ’ ακούω, ξέρεις τόσα πολλά…». «Ή δείχνω να ξέρω πολλά…». 
«Τι θέλεις να πει;». «Δε θυμάμαι αν σου το έχω πει, ξεκίνησα την επαγγελματική μου ζωή σαν 
τυπογράφος. Στην αρχή με συγκινούσε η όλη διαδικασία της εκτύπωσης. Η στοιχειοθεσία, 
εκείνα τα εκατοντάδες μεταλλικά στοιχεία που έπρεπε να ξέρεις σε ποιο κουτάκι, «σπιτόπουλα» 
τα έλεγαν χαϊδευτικά οι τυπογράφοι, είναι τα σκέτα άλφα, τα άλφα με δασεία, τα άλφα με ψιλή, 
αυτά με περισπωμένη, με οξεία, με βαρεία κι όλα τ’ άλλα γράμματα με τους διάφορους τόνους - 
τώρα έχουμε γλυτώσει από αυτά - να τα βάλεις στη σειρά να σχηματίζουν λέξεις. Ύστερα, 
βαρέθηκα αλλά δεν έφυγα από το επάγγελμα, έγινα διορθωτής έτσι έμαθα και καλύτερη 
ορθογραφία. Τα οικονομικά μου όμως δεν έλεγαν να βελτιωθούν, ξόδευα και περισσότερα από 
όσα έβγαζα, έτσι πέρασα στην εμπορία του βιβλίου και μια και δεν υπήρχαν κεφάλαια έπιασα 
δυο τσάντες, όπως και άλλοι πολλοί νέοι και γύριζα από γραφείο σε γραφείο κι από σπίτι σε 
σπίτι προσφέροντας, με δόσεις, μόρφωση σε εργάτες, μικροαστούς και φοιτητές. Έτσι μου 
δόθηκε και η ευκαιρία να διαβάζω και διάβασα αρκετά αλλά για να πείσω τους πελάτες, ν’ 
αγοράσουν το βιβλίο έπρεπε να μπορώ να τους λέω και σε τι αναφέρεται αυτό. Έτσι 
σταχυολογούσα, στο πόδι, διάφορες χαρακτηριστικές παραγράφους κι από τα περισσότερα 
βιβλία που διακινούσα δεν θα είχα διαβάσει ούτε το ένα τρίτο αλλά θυμόμουν τους εκατοντάδες 
τίτλους και συγγραφείς κι έτσι έδινα την εντύπωση του πολύ μορφωμένου. Η πρόθεση μου ήταν 
πάντα ν’ ανοίξω ένα βιβλιοπωλείο αλλά όταν ήμουν έτοιμος, ψυχικά, είχα πάντα οικονομικό 
έλλειμμα κι έφαγα αρκετά χρόνια έτσι. Ύστερα άρχισα να γράφω. Μικρά διηγήματα, τα έδειξα 
σε κάποιο γνωστό συγγραφέα που μου είπε πως χειρίζομαι πολύ καλά τον πεζό λόγο και να 
συνεχίσω. Ξεθάρρεψα, πήρα και μια γραφομηχανή κι άρχισα να γεμίζω κόλλες. Φυσικά δεν 
τόλμησα να τυπώσω, αν και θα μου ήταν εύκολο, γνώριζα τη δουλειά και τελικά μου πέρασε κι 
αυτή η «πετριά» και για ένα διάστημα έγραφα σε μια εφημερίδα, όχι μεγάλης κυκλοφορίας, 
κριτική βιβλίου, ανώνυμα. Εκείνο το διάστημα ένας φίλος από εδώ, από τη Γερμανία, μένει 
ακόμα στην Φρανκφούρτη ίσως να περάσω να τον δω, μου τηλεφώνησε αν μπορούσα να γράψω 
ένα σενάριο. Λες και γνώριζα πως θα μου γίνει τέτοια πρόταση, ένα χρόνο πριν είχα πάει για έξη 
μήνες σε μια σχολή κινηματογράφου, από αυτές τις ιδιωτικές που δε σου μαθαίνουν σπουδαία 
πράγματα αλλά σε κάνουν ειδικό φίλο του σινεμά, στο τέλος όταν παρακολουθείς μια ταινία, 
προσπαθώντας να αντιληφθείς τον τρόπο που χειρίστηκε ο σκηνοθέτης τις σκηνές, χάνεις τη 
γοητεία του παραμυθιού. Εκεί όμως έμαθα τον τρόπο που γράφεται ένα σενάριο δηλαδή όχι πώς 
να γράψω το σενάριο αλλά τη διάταξη των διαλόγων, των σκηνών κ.λπ. δηλαδή την τεχνική. 
Εκείνη την περίοδο είχε γυριστεί μια ταινία για τον Σλίμαν, είχαν πριν κυκλοφορήσει αρκετά 
βιβλία γι’ αυτόν μ’ έναν τρόπο που πολλοί αναρωτιόνταν ακόμα, αν ήταν αρχαιολόγος ή 
τυμβωρύχος, απατεώνας ή κλέφτης αρχαιοτήτων. Πολλοί σκέφτηκαν πως ο Σλίμαν ήταν για την 
Τροία κάτι σαν τον Έλγιν για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με αφορμή λοιπόν όλο αυτό το κλίμα 
κάποιος φίλος του φίλου, που εργαζόταν σαν παραγωγός σε μια εταιρεία κινηματογράφου ήθελε 
να γυρίσει κι αυτός μια ταινία για τον Σλίμαν. Τους έστειλα μια περίληψη και την πρώτη σκηνή. 
Μου έστειλαν μερικές χιλιάδες μάρκα για προκαταβολή, και συνέχισα το γράψιμο όταν ο φίλος, 
μου τηλεφώνησε κάποια μέρα να μη συνεχίσω γιατί ο παραγωγός είχε προβλήματα με τη 
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γυναίκα του, χώριζε και μια και αυτή ήταν ο πιθανός χρηματοδότης η δουλειά σταμάτησε. Εγώ 
όμως που είχα διαβάσει αρκετά για τον Σλίμαν γοητεύτηκα από την προσωπικότητα του και 
συνέχισα να μελετώ, όπου έβρισκα σχετική βιβλιογραφία - στη χώρα μας δεν είχαν μεταφραστεί 
και πολλά - και να γράφω. Σήμερα βρίσκεται κι αυτό μισοτελειωμένο στα συρτάρια μου, πρέπει 
να έχω γράψει γύρω στις διακόσιες σελίδες γραφομηχανής». «Είσαι παράξενος άνθρωπος, 
πολυτάλαντος…». «Κι αχαϊρευτος, όπως λένε μερικοί». «Εμένα μου άρεσες πάντα, αυτή η 
μποέμικη αντίληψη για τη ζωή που είχες και μάλλον έχεις ακόμα, που κι εμένα με γοήτευε αλλά 
δεν τολμούσα να τη ζήσω, ήμουν πάντα συγκρατημένη, μετρημένη, τολμηρή στη σκέψη αλλά 
ανασφαλής στον πραγματικό κόσμο». «Θα μπορούσαμε να το είχαμε συνδυάσει αυτό, εγώ θα 
αναλάμβανα την ονειροπόληση κι εσύ την πραγμάτωση της…», είπε εκείνος γελώντας ενώ 
έπιανε το τόπι που περνούσε μπροστά του και το έδινε στο μικρό που το είχε ρίξει, είχαν μπει, 
συζητώντας, σε μια παιδική χαρά. Στάθηκαν για λίγο κοιτάζοντας μια δεκαριά παιδάκια 
διαφόρων ηλικιών να παίζουν κάτω από το προστατευτικό βλέμμα των μανάδων τους. «Θα 
μπορούσε να γίνει και τώρα αυτό, αν δεν έχεις σοβαρό λόγο να γυρίσεις στην πατρίδα, μπορείς 
να μείνεις μαζί μου…».  «Υπό ποίαν ιδιότητα κυρία μου; του εραστή, του συζύγου…». «Όποια 
θέλεις δε με νοιάζει, φτάνει να είσαι μαζί μου», είπε και τον τράβηξε πιάνοντας τον «αγκαζέ» 
προς την κατεύθυνση του σπιτιού της. Πέρασαν δέκα λεφτά για να φτάσουν και την ώρα που 
ανέβαιναν την κλίμακα, αφού είχαν προταθεί διάφορες ιδέες σχετικά με μια πιθανή συμβίωση 
εκείνη είπε: «Άστο θα το συζητήσουμε πάλι μετά το φαγητό»... 

Μετά το γεύμα πέρασαν στο σαλόνι. Εκείνος μισοξάπλωσε στη γωνία του καναπέ κι 
εκείνη έκανε το ίδιο στην αγκαλιά του. «Τρώγοντας, δεν είπαμε κουβέντα, θαρρώ πως αρχίσαμε 
να συμπεριφερόμαστε κιόλας σα σύζυγοι», είπε και της μάλαξε απαλά το βυζί. «Ελπίζω να μην 
κάνουμε το ίδιο τώρα αγάπη μου. Όμως απ’ ότι πιάνω εδώ, καταλαβαίνω πως θέλεις να με 
γαμήσεις…». «Μ’ όλο μου το είναι ». Άρχισαν τα φιλιά και λίγο αργότερα στο σομιέ του 
κρεβατιού της Σόνιας είχαν λασκάρει αρκετές σούστες…  

Το βράδι δεν βγήκαν έξω στην πόλη. Μετά το δείπνο, κάτι ελαφρό, εκείνη φρόντιζε, αν 
όχι και πολύ την υγεία της - το κάπνισμα δεν έδειχνε κάτι τέτοιο - αλλά το σώμα της το 
κρατούσε αρκετά λεπτό κι εκείνος δεν είχε και πολύ ιδιαίτερες σχέσεις με το φαγητό, συζήτησαν 
σχετικά μ’ αυτό που είχαν αρχίσει το μεσημέρι. Εκείνο το, «φτάνει να είσαι μαζί μου» της 
Σόνιας άρχισε ν’ απομακρύνεται ύστερα από τα ισχυρά επιχειρήματα εκείνου για το τι θα 
μπορούσε να κάνει επαγγελματικά σ’ αυτή τη χώρα. «Δυστυχώς εμείς οι δυο θα είμαστε πάντα 
σε αδιέξοδο. Όπως το εξετάσαμε διεξοδικά δεν θα μπορούσα ούτε σαν εργάτης να δουλέψω 
εδώ, πριν κάποια χρόνια δεν είχε σημασία το να μη γνωρίζεις τη γλώσσα, σε χρειάζονταν και θα 
μπορούσαν και με νοήματα να συνεννοηθούν μαζί σου. Δυστυχώς, παρ’ όλο που έκανα διάφορα 
πράγματα, μια ξένη γλώσσα που ήταν απαραίτητη, δεν κατάφερα να τη μάθω. Τα λίγα ιταλικά, 
τα λίγα γαλλικά, τα λίγα αγγλικά, τα λίγα γερμανικά - όλα από λίγα - που γνωρίζω μπορεί να με 
βοηθάνε, σ’ αυτές τις χώρες, να ψωνίζω τα τσιγάρα μου και να τρώω στο εστιατόριο αλλά 
έτερον ουδέν. Αν ήξερα γερμανικά θα μπορούσα να μεταφράζω ελληνικά βιβλία για να 
εκδοθούν εδώ ή το αντίστροφο, άσε που κι αυτό δεν είναι εύκολο αν δεν έχεις σχετικές 
γνωριμίες. Όλα λοιπόν δείχνουν πως δεν μπορώ να μείνω εδώ. Το να κατέβεις εσύ στην πατρίδα 
δε νομίζω πως θα ήταν σωστό. Θα ήταν ανόητο να φύγεις από εδώ πριν εξασφαλίσεις τις 
προϋποθέσεις μιας σύνταξης, έτσι δεν είναι;». « Έτσι είναι, γι’  αυτό ακριβώς μένω. Τώρα όμως 
που θα φύγεις, τι θα κάνω, πως θα το αντέξω; Πριν έρθεις, αν και σε θυμόμουν πάντα, δεν ήσουν 
μέσα στη ζωή μου, ήσουν ένα ιδανικό που δεν είχα καταφέρει να το αποχτήσω, είχα πάρει την 
απόφαση πως θα ζήσω μόνη, τώρα…». Ξαφνικά χώθηκε στην αγκαλιά του και αθόρυβα 
αναφιλητά τράνταξαν το πανωκόρμι της. Εκείνος την έσφιξε πάνω του κι έμειναν για αρκετή 
ώρα έτσι, ένα σύμπλεγμα απελπισίας…  

 
…       Πλησίαζαν   τα   Χριστούγεννα.   Εκείνος,   τις  ώρες    που    εκείνη   ήταν   στη   δουλειά 
της, γύριζε στην πόλη, ήταν ευκαιρία να συγκεντρώσει πληροφορίες κι εμπειρίες, για κάποιο 
πιθανό βιβλίο. Εξακολουθούσε να ελπίζει πως κάποια μέρα θα έγραφε ένα σημαντικό βιβλίο. 
Πέρασε και την πρωτοχρονιά με τη Σόνια και τρεις μέρες μετά την είσοδο του νέου χρόνου 



έμπαινε στο αεροπλάνο για να γυρίσει στην πατρίδα. Δεν τον συνόδευσε ως το αεροδρόμιο, τον 
αποχαιρέτησε πίσω από την εξώθυρα του διαμερίσματος της όπου στα όρθια έκαναν ένα 
απελπισμένο και παθιασμένο έρωτα. Λίγα λεπτά αργότερα εκείνος καθώς έβγαινε στο δρόμο 
εξέταζε το μπρος μέρος του παντελονιού του για τυχόν ίχνη σπέρματος κι εκείνη σκούπιζε το 
μουσκεμένο από το σπέρμα του, αιδοίο της κλαίγοντας… 
 Το αεροπλάνο τροχοδρόμησε κι ανυψώθηκε σ’ ένα γκρίζο ουρανό κι εκείνος 
κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο είδε την πόλη να χάνεται. Ξαφνικά έπιασε το χαρτοφύλακά 
του κι έβγαλε το μπλοκ των σημειώσεων του το στυλογράφο από τη μέσα τσέπη του σακακιού, 
στάθηκε για λίγο σκεφτικός και άρχισε να γράφει γρήγορα. «Βρήκα την αρχή του βιβλίου…θα 
γράψω αυτό που μας συμβαίνει με τη Σόνια», σκέφτηκε και συνέχισε… 
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ΤΟ  ΤΑΤΟΥΑΖ 
 
  
 Ο Τογιοκούμι Ασαχάρα, σπουδαίος, διάσημος χειρουργός, καθηγητής στο πανεπιστήμιο, 
ξαφνικά έπαψε να χειρουργεί γιατί, όπως δικαιολογήθηκε, τα χέρια του δεν τον υπάκουαν πια, 
ήταν και αρκετά μεγάλος όχι όμως τόσο που να έπρεπε να παραιτηθεί. Θα μπορούσε να 
διευθύνει το χειρουργείο με την πολύχρονη πείρα του. Για λίγο καιρό έμεινε ανενεργός αλλά 
τελικά δέχτηκε τη θέση ιατροδικαστή κι έτσι ξανάρχισε τη δουλειά, ήσυχος μια και, 
ασχολούμενος με τους νεκρούς, δεν μπορούσε να προκαλέσει κάποια ζημιά. Το ανθρώπινο 
σώμα ήταν γι’ αυτόν ανοιχτό βιβλίο κι έτσι έγινε ένας εξαίρετος ιατροδικαστής. Μεγάλο μέρος 
του χρόνου του το περνούσε στο πανεπιστημιακό ανατομείο. Τώρα όμως είχε την άνεση να 
μελετάει τις Καλές Τέχνες που ήταν το πάθος του. Ήταν λάτρης των χαρακτικών του Ουταμάρο 
όπως και του συνονόματου του, Τογιοκούμι, και άλλων σπουδαίων χαρακτών.  
 Τελευταία, είχε παθιαστεί με την τέχνη της δερματοστιξίας, το τατουάζ, όπως συνηθίζεται 
να λέγεται διεθνώς. Διάβασε τα πάντα για την εφήμερη αυτή τέχνη που είχε ξεκινήσει αιώνες 
πριν από τους πρωτόγονους λαούς σαν χαρακτηριστικό διακριτικό των φυλών ή σαν έμβλημα 
τιμής ακόμα και σαν ένα είδος παράσημου, που απονεμόταν σ’ εκείνους που σκότωναν 
αγριογούρουνα. 
 Τον τελευταίο καιρό βρέθηκε μπροστά σε πτώματα με τατουάζ, ένα μάλιστα ήταν 
εκπληκτικό, κάλυπτε ολόκληρο το σώμα σχεδόν, ακόμα και τα γεννητικά όργανα. Στο μπρος 
μέρος, στήθος και λεκάνη, παριστάνονταν η αρπαγή μιας γυναίκας από ένα σαμουράι,  
αντιγραφή από χαρακτικό του Τογιοκούμι. Στην πλάτη και στους γλουτούς υπήρχε μια ολόσωμη 
γυναίκα με πλουμιστά φορέματα, κοντά σε μια ακρογιαλιά να τη συντροφεύουν, πετώντας γύρω 
της, δυο πανέμορφοι ερωδιοί. Του ήταν άγνωστο το σχέδιο, ίσως να ήταν πρωτότυπο έργο του 
καλλιτέχνη που έκανε το τατουάζ.  
 Ήταν γοητευμένος! Έφερε μια φωτογραφική μηχανή και φωτογράφισε, αυτό το διπλής 
όψης αριστούργημα χαραγμένο πάνω στο χλωμό-ίδιο χρώμα μ’ αυτό που παίρνει το χαρτί της 
στάμπας-δέρμα ενός πτώματος. Τι κρίμα που, θαμμένα στη γη, θα κατακρεουργούνταν από τα 
σκουλήκια, αυτά τα έργα Τέχνης. Καθυστέρησε, περισσότερο απ’ ότι έπρεπε την παράδοση του 
νεκρού μόνο και μόνο για να έχει την ευκαιρία να βλέπει και να ξαναβλέπει τα τατουάζ. Ίσως να 
ήταν κάτι νοσηρό αυτό αλλά εκείνος, καθώς το βλέμμα του χανόταν στην περίτεχνη χάραξη, 
είχε την αίσθηση πως βρισκόταν σε κάποια πινακοθήκη κι όχι μπροστά σ’ ένα πτώμα… 
 Παραβρέθηκε στην παράδοση, της σορού, λυπημένος λες και παράδινε δικό του άνθρωπο. 
Όταν μάλιστα έμαθε πως ο νεκρός θα καιγόταν κόντεψε να λιποθυμήσει. Να καταστραφούν στη 
φωτιά  αυτά τ’ αριστουργήματα!! Αυτό ήταν απαράδεκτο! Αλλά τι μπορούσε να κάνει; Τα 
έθιμα, οι αιώνιοι νόμοι των κοινωνιών, το επέβαλαν… 
 Από εκείνη τη μέρα δεν μπορούσε να ησυχάσει. Στα όνειρα του έβλεπε συνέχεια πτώματα 
με τατουάζ, άλλα να γίνονται βορά των σκουληκιών και άλλα να καίγονται στο κρεματόριο που  
καθώς λαμπάδιαζαν, εξαιτίας του λίπους του πτώματος, έμοιαζαν με καιγόμενες ελαιογραφίες 
αριστουργημάτων. Μέρα με τη μέρα η διάσωση αυτής της Τέχνης, του γινόταν εμμονή αλλά με 
ποιον τρόπο θα γινόταν η εκδορά; Οι άνθρωποι έβρισκαν φυσικό το να σκοτώνουν και να   
γδέρνουν τα ζώα αλλά το γδάρσιμο ενός νεκρού ήταν απαγορευμένο. Στην ιστορική διαδρομή 
του ανθρώπου υπήρξαν τέτοιου είδους δραστηριότητες σε τυραννικά καθεστώτα αλλά σήμερα 
αυτό δεν ήταν δυνατόν.  
 Θα μπορούσε να πραγματοποιήσει αυτό που επιθυμούσε με πτώματα ανθρώπων που 
έφτανα στο ανατομείο και δεν είχαν δικούς τους για να τους φροντίσουν, πράγμα σπάνιο μια και 
τα αζήτητα πτώματα ανήκαν σε ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα 
εκτεταμένο τατουάζ κι εκτός από αυτό ενώ είχε το δικαίωμα να πετσοκόψει το πτώμα για τις 
ανάγκες της νεκροψίας δε θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αφαίρεση του δέρματος μεγάλων 
περιοχών του σώματος; Είναι βέβαιο πως οι άνθρωποι του Δήμου που θα τους έπαιρναν για 
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ενταφιασμό θα το πρόσεχαν. Έπρεπε να βρει κάποιον τρόπο που εκείνος θα φρόντιζε τα σχετικά 
με την ταφή και αυτό να το έκανε μόνος, χρησιμοποιώντας κάποιο βοηθό κινδύνευε ν’ 
αποκαλυφθεί. Όσο το σκεφτόταν τόσο διαπίστωνε πως ματαιοπονούσε.  
 Μια μέρα, ήρθαν, από ένα γραφείο κηδειών, δυο άντρες να παραλάβουν ένα πτώμα. Αφού 
τελείωσαν οι διατυπώσεις και υπόγραψε τα σχετικά έγγραφα, άρχισε να ρωτάει διάφορα σχετικά 
με τη φροντίδα των γραφείων αυτών, στους νεκρούς. Ο ένας από τους δυο άντρες, έξυπνος 
νεαρός ήταν υπεύθυνος για τη διαδικασία συντήρησης και καλής εμφάνισης του νεκρού στην 
κηδεία, έδειχνε να είναι καλός γνώστης της δουλειάς που έκανε και αποστασιοποιημένος από το 
γεγονός του θανάτου. Ο Ασαχάρα του ζήτησε, πολύ ευγενικά, να του επιτρέψει μια επίσκεψη 
στο εργαστήρι του γραφείο κηδειών. Εκείνος κολακεύτηκε, το θεώρησε τιμή του που ο κύριος 
καθηγητής ενδιαφερόταν για τη δουλειά του. Έτσι ο ιατροδικαστής καλλιέργησε τη φιλία του με 
το νεαρό Γιοσίρα που αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιμος. Οικονομικά ο καθηγητής Ασαχάρα 
βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση κι ο νεαρός αν και πληρωνόταν καλά από το αφεντικό του 
δε θα μπορούσε να πει πως του έφταναν τα λεφτά. Είχε κάποια πολυδάπανα ενδιαφέροντα, όπως 
ο τζόγος, οι γυναίκες και τ’ ακριβά αυτοκίνητα.  
 Με υπομονή και μέσα από πολύπλοκες θεωρητικές προσεγγίσεις, φιλοσοφικές, 
θρησκευτικές και αγάπης για την Τέχνη, ο καθηγητής μύησε το νεαρό σ’ αυτό που είχε γίνει γι’ 
αυτόν κάτι σα θρησκεία. Φυσικά με το αζημίωτο, εκείνος δέχτηκε να του προμηθεύει κάθε 
πτώμα με τατουάζ που θα ερχόταν στο γραφείο τους αλλά θα οργάνωνε, ακόμα κι ένα δίκτυο 
πληροφοριών από τα άλλα γραφεία της πόλης καθώς και άλλων πόλεων. Η συμφωνία ήταν ότι 
κάθε πτώμα με τατουάζ που θα παραλάμβανε το γραφείο κηδειών θα μεταφερόταν με άκρα 
μυστικότητα στο σπίτι του γιατρού μια εξοχική κατοικία όπου ο καθηγητής είχε στήσει ένα 
εξοπλισμένο ανατομείο. Όσο για τα στιγματισμένα πτώματα που έφταναν στον ιατροδικαστή θα 
φρόντιζε εκείνος να παίρνει την κήδευση το γραφείο του Γιοσίρα κι έτσι όλα τα πτώματα με 
δερματοστιξία θα κατάληγαν στο ανατομείο του Ασαχάρα. 
 Για αρκετό διάστημα, δε μεταφέρθηκε πτώμα με τατουάζ ούτε στο Ανατομείο ούτε σε 
γραφείο κηδειών. Ο καθηγητής Τογιοκούμι δεν μπορούσε να ησυχάσει. Ήταν πιθανό, την ώρα 
που εκείνος άνοιγε κι έκλεινε πτώματα χωρίς ενδιαφέρον για εκείνον, κάπου αλλού σε κάποιο 
ανατομείο της χώρας ή και του εξωτερικού να αντιμετωπιζόταν από συνάδελφο του, με απόλυτη  
αδιαφορία, κάποιο αριστούργημα δερματοστιξίας. Είχε αρχίσει να του γίνεται βασανιστική αυτή 
η ιδέα. Προς το παρόν δεν είχε στην κατοχή του κανένα έργο τατουάζ, εκτός από τις  
φωτογραφίες εκείνου του ολόσωμου, που τις είχε περάσει στον υπολογιστή και μια δυο-φορές 
τη μέρα τις απολάμβανε, είχε όμως μήνες τώρα προετοιμαστεί και είχε βρει τρόπους για το πώς 
θα έκανε την εκδορά-γιατί μπορεί να ήταν εξαίρετος χειρουργός αλλά περισσότερη πείρα θα είχε 
ένας εκδορέας σφαγείου. Όσο για τη συντήρηση, ξενύχτησε μέρες μελετώντας με μανία, και 
πάθος βιβλία σχετικά με την κατεργασία δέρματος. Είχε μελετήσει ακόμα και την παρασκευή 
περγαμηνών από τους Έλληνες της Περγάμου… 
 Επί τέλους, ένα πρωί, για να κυριολεκτούμε χαράματα, του τηλεφώνησε ο Γιοσίρα. Είχε 
κάτι γι’ αυτόν και ρωτούσε αν μπορούσε να το πάει στο σπίτι του. Μια ώρα αργότερα ο 
Ασαχάρα έμενε εκστατικός, μ’ αυτό που έβλεπε, πάνω στο τραπέζι του ιδιωτικού ανατομείου 
του, ένα αριστούργημα.! Αν και το δέρμα του γέροντα ήταν κάπως ζαρωμένο μπορούσε να δει 
κάποιος ένα τροπικό δάσος με πολύχρωμα παραδείσια πουλιά που κάλυπτε όλο το θώρακα του 
πτώματος σα παράθυρο στον Ειρηνικό Ωκεανό. Δε χρειάστηκε πάνω από μια ώρα για ν’ 
αφαιρέσει, με μεγάλη επιδεξιότητα το δέρμα με την εικόνα και να φροντίσει τους νεκρούς μύες 
ώστε ο Γιοσίρα να μπορέσει να μακιγιάρει το θώρακα έτσι που να δείχνει ανέπαφος, άλλωστε 
μετά την ετοιμασία του νεκρού από μέρος του, κανένας από τους συγγενείς δεν επρόκειτο να τον 
δει γυμνό… 
 Ο νεκρός γέροντας μεταφέρθηκε πίσω στο γραφείο κηδειών όπου καλλωπίστηκε δεόντως 
και ετάφη με τις δέουσες τιμές χωρίς ν’ αντιληφθεί κανένας την απουσία, από το σώμα του, του 
παραδείσιου τοπίου που τώρα ανήκε, σαν το πρώτο έργο, στη συλλογή έργων Τέχνης του 
καθηγητή Τογιοκούμι Ασαχάρα. Επιτέλους αυτός είχε βρει τον τρόπο ν’ απαθανατίζει τα έργα 
Τέχνης της δερματοστιξίας…  
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Η  ΦΟΙΒΗ 
 
 
 Δεν ήταν πολύ ώρα που είχε φέξει, όπως λέμε, λαϊκά το λυκαυγές, πόσο πιο όμορφη, 
ηχητικά και οπτικά, λέξη είναι η τελευταία αλλά τι να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση ν’ ακούσει 
σήμερα κάποιος έναν εργάτη, ένα μεταλλωρύχο ένα μανάβη, να λέει «ξεκίνησα το λυκαυγές να 
πάω στη δουλειά» θα φάνταζε γελοίος. 
 Είχε φέξει λοιπόν για τα καλά όταν, η Φοίβη, το αρσενικό του ονόματος της, ο αρχαίος 
θεός του φωτός, σε λίγο θα πρόβελνε από το βουνό με το κοινό, όνομα ήλιος, έπεσε 
κυριολεκτικά πάνω στο γείτονα της τον Ιορδάνη, να κι ένα βιβλικό όνομα. Αυτός το είχε κόψει 
κάνοντας το Δάνης, ευκολόχρηστο και πιο εύηχο. Τον είχε βαφτίσει έτσι ο νονός του, 
Μικρασιάτης τουρκόφωνος πρόσφυγας, που όταν έφτασε στην Ελλάδα τα μόνα ελληνικά που 
ήξερε ήταν αυτά που είχε μάθει από τους Έλληνες στρατιώτες στο Εσκή Σεχίρ και στο Αφιόν-
Καραχισάρ.  
 Ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από την άλλη, έπιασε εκείνος, μ’ ένα μορφασμό πόνου, το 
σαγόνι του-το μέτωπό της τον είχε βρει εκεί, καθώς η σύγκρουση ήταν «κατά μέτωπον»-
ψέλλισαν μερικά λόγια γενικώς ασυνάρτητα και οι δυο, χαμογέλασαν συνεσταλμένα και 
προχώρησαν σε αντίθετη κατεύθυνση. Βέβαια κάθε πρωί σε αντίθετη κατεύθυνση προχωρούσαν 
αλλά ευτυχισμένοι, γιατί είχαν ανταλλάξει ένα γρήγορο χαιρετισμό που τους ζέσταινε την 
καρδιά όλη μέρα.  
 Ήσαν ερωτευμένοι, αυτό το είχε καταλάβει όλη η γειτονιά αλλά εκείνοι, μάλλον, δεν το 
είχαν πάρει είδηση. Χωρίς να έχουν κάποια διανοητική διαταραχή, οι δυο νέοι συμπεριφέρονταν    
περίεργα. Κι εκείνο το πρωί, καθώς έφευγαν σε αντίθετη κατεύθυνση, εκείνος, κόντεψε μια-δυο 
φορές να σπάσει τα μούτρα σε κάποιο από τα δέντρα του πεζοδρομίου, γυρίζοντας κάθε τόσο να 
την κοιτάξει, καθώς εκείνη επίσης γύριζε, του χαμογελούσε και του έστελνε κι ένα δισταχτικό 
χαιρετισμό με το χέρι.   
 Νέα παιδιά, ο Δάνης μόλις είχε κλείσει τα δεκαοχτώ και η Φοίβη-αυτή ήταν άγνωστο 
ποιος αρχαιολάτρης την είχε βαφτίσει έτσι-έκλεινε τα δεκαπέντε. Εκείνος είχε μπει στο 
πανεπιστήμιο κι εκείνη μόλις είχε μπει στην Τετάρτη γυμνασίου. Πολύ νωρίς και για τους δυο, 
να μπουν στα βάσανα του έρωτα και της ζωής. 
 Από την πλευρά της Φοίβης, για τη μητέρα της τα βάσανα είχαν αρχίσει από καιρό. 
Τριανταπεντάρα, χωρισμένη εδώ και δυο χρόνια, μ’ έναν πρώην σύζυγο που μόλις τα κατάφερνε 
να της δίνει μια γλίσχρα διατροφή-το διαζύγιο είχε βγει σε βάρος του-δύσκολα τα έβγαζε πέρα, 
παρ’ όλο που δούλευε κι εκείνη σ’ ένα δικηγορικό γραφείο σαν γραμματέας. 
 Η αιτία του διαζυγίου, άγριο…κεράτωμα από το συζύγου που πίστευε πως έπρεπε 
να…δροσίζει κάθε καψουρεμένη, όμορφη ή άσκημη-αυτό δεν τον απασχολούσε ιδιαίτερα-που 
του τύχαινε. Η Φωτεινή, η μητέρα της Φοίβης, ήταν όμορφη, και σήμερα είναι, μόνο κάπως 
παχουλή. Κι ο Τρύφωνας, ο πρώην άντρας της, ήταν όμορφος κι ακόμα είναι. Αν λίγη από την 
ομορφιά του, όπως λέει η Φωτεινή, την έκανε χρήμα θα είχε κι αυτή μια καλύτερη διατροφή. 
«Ούτε για νταβατζής δεν κάνεις, πανάθεμα σε», του έλεγε.   
 Πραγματικά, στον έρωτα ήταν απόλυτα ανιδιοτελής, όχι τόσο για λόγους ηθικής αλλά γιατί 
οι ορμές του ξεπερνούσαν τη  λογική  του.  Έπασχε  από  κάποιο  είδος  πριαπισμού.   Κι  ενώ  
αυτό  κούραζε τη συμβία του, ήταν ευφροσύνη για τις άλλες. Από στόμα σε στόμα είχε διαδοθεί, 
αυτή του, η ικανότητα, όχι μόνο στη γειτονιά, αλλά παντού όπου για διάφορους λόγους σύχναζε 
ο Τρύφωνας. Συχνά είχε υποστεί ξυλοδαρμούς από εξοργισμένους συζύγους ή εραστές, γιατί 
ήταν και μικρόσωμος-έφτανε δεν έφτανε το ένα εξήντα πέντε-κι όχι ιδιαίτερα μαχητικός, όταν 
μπορούσε, το έβαζε στα πόδια, εξάλλου τι θα μπορούσε να ισχυριστεί πως υπερασπιζόταν; … 
 
… Εκείνο το πρωινό, δυο ώρες αργότερα, που η κόρη του έπεσε πάνω στον Ιορδάνη, ο 
πατέρας της έπεφτε στον ακάλυπτο χώρο μιας πολυκατοικίας. Όχι γιατί τον κυνηγούσε κάποιος 
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απατημένος σύζυγος αλλά γιατί υποχώρησε μια σανίδα της σκαλωσιάς, καθώς έβαφε τον τοίχο 
ενός διαμερίσματος,  ευτυχώς στον πρώτον όροφο.  Τον μετάφεραν στο νοσοκομείο, όπου 
διαπιστώθηκε 
πως μόνο μερικοί   μώλωπες κι ένα μικρό σκίσιμο στο πόδι ήταν όλη η ζημιά.  
 Πήρε ένα μήνα αναρρωτική άδεια αλλά έμεινε μόνο μια βδομάδα στο σπίτι, η κόρη του 
έτρεξε αμέσως κοντά του. Πάντα φρόντιζε τον πατέρα της, συχνά πήγαινε στη γκαρσονιέρα που 
έμενε και καθάριζε, ήταν μια σταλιά σπίτι έτσι, είχε λιγότερη δουλειά.  
---- Ξέρεις τι είπε η μαμά μόλις τόμαθε; Πως σίγουρα κάποιος κερατωμένος σύζυγος σ’ έριξε 
στον ακάλυπτο… 
---- Όχι καρδούλα μου, πραγματικά έφυγε η σανίδα. Αλλά η μαμά σου, έχει δίκιο να σκέφτεται 
έτσι, της έχω κάνει τόσα. Αλήθεια πως είναι; Δε μ’ αφήνει να την πλησιάσω, ακόμα και τα 
λεφτά της διατροφής, τα πηγαίνω στο δικηγόρο…και ξέρεις εγώ την αγαπώ, ποτέ δεν αγάπησα 
άλλη…αλλά να το χούι μου, βλέπεις…Ο γιατρός λέει πως δεν έπρεπε να παντρευτώ.  Το 
κουσούρι μου είναι καλό για έναν ελεύθερο άντρα, μπορώ να ικανοποιώ πολλές γυναίκες… 
---- Ναι, βρε μπαμπά, αλλά οι γυναίκες έχουν άντρες και θα τρως ξύλο. Στο τέλος, πιο πολύ θα 
είναι το ξύλο από τα…πηδήματα σου και δε θα σε συμφέρει, του είπε γελώντας εκείνη. Όσο 
συνεσταλμένη ήταν με τον Ιορδάνη, τόσο ανοιχτά μιλούσε στον πατέρα της. Χρόνια τώρα, 
άκουγε τη μητέρα της να χρησιμοποιεί μια γλώσσα τολμηρή και όσο να πεις, την είχε επηρεάσει 
αλλά η Φοίβη δεν ήταν τόσο αυθόρμητη και μπορούσε να ελέγχει, που και σε ποιον μιλάει. 
---- Θέλω κάτι από σένα καρδούλα μου… 
---- Τι είν’ αυτό μπαμπάκα μου;  
 Του μιλούσε πάντα τρυφερά, αντιμετώπιζε με μεγάλη ανοχή τα τσιλιμπουρδίσματα του, 
πράγμα που εκνεύριζε τη μητέρα της που του έλεγε: «Τι διάολο κάνεις και τις καταφέρνεις έτσι, 
ακόμα και η κόρη σου, σαν ερωτευμένη κάνει μαζί σου». Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος μ’ ένα 
χαμόγελο, με μια κουβέντα κατάφερνε τα πιο απίθανα. Μάλιστα το προηγούμενο βράδι, στην 
είσοδο της πολυκατοικίας που έμενε μαλλιοτραβήχτηκαν δυο μαθήτριες τελειόφοιτες του 
λυκείου, για χάρη του. Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει μόνιμος δεσμός ούτε με τη μία ούτε με την 
άλλη. Απλώς τα δυο κορίτσια συναντήθηκαν-η μία έφευγε η άλλη πήγαινε στη γκαρσονιέρα 
του-κι αρπάχτηκαν ξεσηκώνοντας τον κόσμο. 
---- Λοιπόν κούκλα μου, θέλω να μιλήσεις στη μαμά σου να με δεχτεί για μερικές μέρες στο 
σπίτι… 
---- Πως; Τι συμβαίνει, τι έχει το σπίτι σου; 
 Αναγκάστηκε, να της διηγηθεί τι είχε συμβεί και πως θα ήθελε να μείνει για λίγο καιρό 
μακριά από το σπίτι του, άσε που ήταν πιθανό οι άλλοι ένοικοι να ζητήσουν να φύγει οριστικά 
γιατί είχε γίνει σκάνδαλο. 
---- Βρε μπαμπά, τι θα γίνει  με σένα, ακόμα  δε βγήκες  από  
το νοσοκομείο κι άρχισες πάλι; Είπε απελπισμένη η Φοίβη.  
---- Μην της πεις την αλήθεια όμως… 
---- Και τι να της πω, ότι έχεις συμμορφωθεί και ότι δεν θα ξανακοιτάξεις άλλη;  
---- Πέστο κι έτσι, σα μια περίοδο αποτοξίνωσης…Έτσι για μια βδομάδα, θα κρατηθώ…που 
να πάρει ο διάβολος δεν μπορεί, θα τα καταφέρω να κρατηθώ…Θα προσπαθώ να είμαι όσο το 
δυνατόν μακριά της…απλώς να μένω το βράδι, τη μέρα θα είμαι στο καφενείο, δεν θα σας 
ενοχλώ. 
---- Και τι θα κερδίσεις από αυτό; Μήπως πιστεύεις πως μπορεί να σε ξαναπαντρευτεί; 
Βιάστηκες να της δώσεις το διαζύγιο μπαμπάκα μου…Και γιατί δεν πας σε κάποιο φίλο 
σου;…Αλλά τι λέω η χαζή, ποιος θα σ’ εμπιστευόταν...  
 Ο Τρύφωνας, ανασήκωσε τους ώμους με παραδοχή και κατανόηση… 
 
… Η Φωτεινή, έβαλε τις φωνές αλλά τελικά υπόκυψε στην παράκληση της κόρης κι επέτρεψε 
την προσωρινή επιστροφή του. Εκείνος ήταν εξαιρετικά διακριτικός, πήγαινε στο σπίτι όταν η 
γυναίκα του είχε αποσυρθεί για ύπνο κι έφευγε νωρίς το πρωί πριν εκείνη ξυπνήσει… 
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… Αυτό το παράξενο ζευγάρι ξεκίνησε μ’ έναν παθιασμένο έρωτα. Η Φωτεινή, καταγόταν 
από εύπορη αστική οικογένεια, σπούδαζε νομικά όταν γνώρισε τον Τρύφωνα, ένα όμορφο νεαρό 
με μόνιμο το χαμόγελο, λες και η ευτυχία είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη ζωή του. Είχε τελειώσει 
μόνο το δημοτικό σχολείο και είχε μάθει την τέχνη του βαφέα. Δούλευε στις οικοδομές, ήσαν 
ευτυχισμένοι όσο ο έρωτάς τους ήταν άγνωστος στους δικούς της, αλλά «λεφτά, βήχας κι 
έρωτας  δεν κρύβονται» και κάποτε άρχισαν οι περιορισμοί της κοπέλας, οι συναντήσεις 
δύσκολες κι όσο δυσκόλευαν τα πράγματα τα παιδιά επέμεναν περισσότερο ώσπου η Φωτεινή, 
ενήλικη πια, έφυγε από το σπίτι, σταμάτησε τις σπουδές και βρήκε δουλειά στο δικηγορικό 
γραφείο όπου δουλεύει ακόμα και σήμερα. Πεισματάρα, είχε μάθει πολύ καλά τη δουλειά στο 
γραφείο κι όποτε εύρισκε ευκαιρία διάβαζε σχετικά με τη νομική, γιατί πάντα ευελπιστούσε πως 
θα κατάφερνε να δώσει εξετάσεις για το πτυχίο. 
 Πέρασαν όμως πολλά χρόνια-η κόρη της είχε κλείσει τα δεκαπέντε-και το πτυχίο δεν ήρθε. 
Είχε αποχτήσει όμως μεγάλη πείρα, ήταν πολύτιμη βοηθός του προϊσταμένου της και η αμοιβή 
της ήταν αρκετά ικανοποιητική. Ο Τρύφωνας εξακολουθούσε να είναι σημαντικός στη ζωή της 
αν και η κυρίαρχη σχέση τους ήταν το σεξ. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να της δώσει αυτός ο 
άντρας. Ούτε καν την ικανοποίηση να τον παίρνει μαζί της στις συναναστροφές της, ήταν τόσο 
μακριά από μια τέτοια ζωή εκείνος. Συχνά, έπιανε τον εαυτό της ν’ απορεί πως είχε περάσει 
τόσα χρόνια μαζί του και μάλιστα ξέροντας πως την απατούσε. Ποτέ δεν είχε μιλήσει μαζί του 
για κάτι πέρα από το νοικοκυριό και την οικογενειακή καθημερινότητα, ακόμα και η γλώσσα 
τους ήταν τόσο διαφορετική. Δεν είχε καταφέρει να του διορθώσει ούτε στο ελάχιστο το 
λεξιλόγιο, αντίθετα χρησιμοποιούσε εκείνη συχνά το δικό του, ιδιαίτερα όταν θύμωνε και 
μάλιστα μ’ εντυπωσιακό τρόπο. Τα δυο χρόνια απουσίας του από τη ζωή της, την έπεισαν πως 
καλά είχε κάνει και πήρε διαζύγιο. Κάτι όμως δεν πήγαινε καλά. Τόσο καιρό και δεν είχε σχέση 
με άντρα κι αυτό ήταν αφύσικο γι’ αυτήν που δεν περνούσε μέρα χωρίς να κάνει έρωτα. Ο 
Τρύφωνας ήταν πάντα εκεί τρυφερός και αξιόμαχος προσφέροντας της, άφατη ηδονή και δε θα 
μπορούσε να ισχυρισθεί πως  δεν θυμόταν, την όλο ερωτικό πάθος, ζωή τους…  
 
… Η Φωτεινή, παρακολουθούσε μ’ ενδιαφέρον την προσέγγιση της κόρης της και του 
Ιορδάνη, είχε μάλιστα φροντίσει, με τρόπο, να μάθει κάτι για την οικογενειακή κατάσταση της 
οικογένειας του, ότι έκαναν δηλαδή και οι δικοί της για εκείνη και ντράπηκε. Αλλά δεν ήθελε να 
πάθει και η Φοίβη ότι κι εκείνη. Η αιώνια ιστορία… 
 Ο πατέρας του Ιορδάνη, είχε ένα καφεκοπτείο στη γειτονιά, που διέθετε και μια ποικιλία 
ξηρών καρπών και μερικών ακριβών οινοπνευματωδών ποτών. Καλή δουλειά, άφηνε σημαντικά 
κέρδη αλλά είχε και μεγάλο κόπο. Τελικά η επιχείρηση ήταν οικογενειακή μια και δούλευε στο 
μαγαζί όλη η οικογένεια, πατέρας μητέρα, μια κόρη μεγαλύτερη από τον Ιορδάνη, που όταν είχε 
καιρό από τα διαβάσματα του, δούλευε κι αυτός εκεί.  
---- Τι θέλεις να μπεις σ’ αυτήν την οικογένεια κόρη μου; Καλή είναι αλλά πατριαρχική, εκεί 
κάνει κουμάντο ο πατέρας, θα σε στριμώξουν στη δουλειά κι εσύ δεν είσαι για τέτοια, έλεγε στη 
Φοίβη η Φωτεινή. 
---- Μα ο Δάνης σπουδάζει…   
---- Σπουδάζει, τι σπουδάζει; Γεωπονία, άρα θα μπει στην επιχείρηση και θα είναι σίγουρα, 
πάντα κάτω από την εποπτεία του πατέρα. Είναι βλέπεις κι ο χαρακτήρας του τέτοιος, 
συνεσταλμένος. Εδώ έξη μήνες τώρα, το έχει πάρει χαμπάρι όλη η γειτονιά, είναι ερωτευμένος 
μαζί σου και δεν μπορεί να σου το πει, θα πει όχι στον πατέρα του αυτό το παιδί; Αποκλείεται, 
θα κάνει ο, τι θέλει ο γέρος του.  
---- Όχι και γέρος ρε μαμά ο κυρ-Προκόπης; Είναι σχεδόν συνομήλικος του μπαμπά.  
---- Εσείς μας λέτε γέρους, χρησιμοποιώ τη γλώσσα σας.                                                   
 Τελευταία όλο και πιο συχνά γίνονταν τέτοιες συζητήσεις ανάμεσα στη μάνα και στην 
κόρη, ο Τρύφωνας δεν είχε ούτε άποψη ούτε έθετε όρους, όχι μόνο για τους δικούς του αλλά για 
κανένα. Απόφευγε να κρίνει τους άλλους μια κι ο ίδιος είχε αποδεχτεί πως ήταν αξιοκατάκριτος. 
Αν και εκτός από το σεξ, που τον ανάγκαζε να συμπεριφέρεται εκτός των παραδεκτών κανόνων, 
γενικά ήταν ένα έντιμο άτομο. Αυτό του το αναγνώριζε και η πρώην συμβία του. 
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---- Μα, να του έχω εμπιστοσύνη ακόμα και για τη ζωή μου και να μη μπορώ να τον αφήσω 
μια στιγμή με θηλυκό; Έλεγε στην κόρη της και σταυροκοπιόταν.  
 Η Φοίβη γελούσε και η μητέρα της έκανε διάφορες σκέψεις, από αστείες μέχρι πολύ 
σοβαρές, για το πώς θα μπορούσε να διορθωθεί ο Τρύφωνας. 
---- Να υπήρχε ένα φάρμακο, τι βλακείες λέω, τι φάρμακο, καλύτερα να είχε πάθει ένα 
ατύχημα να…να μην του σηκωνόταν πια… 
---- Βρε μαμά, τι λες; Και τι θα τον έκανες τότε;  
---- Δίκιο έχεις, λέω χαζομάρες…αχ, να πάρει η ευχή… 
---- Εξάλλου τι σε νοιάζει πια, δεν είναι άντρας σου… 
---- Μωρέ ας βρισκόταν τρόπος να γιατρευτεί αυτή του η μανία και τον 
ξαναπαντρευόμουν…Εσύ το ξέρεις κορίτσι μου πόσο καλός είναι, το…κάθαρμα. 
 Τώρα καλός και κάθαρμα ήταν έννοιες ασυμβίβαστες και η χρόνια ασχολούμενη με το 
νόμο κι αιώνια υποψήφια νομικός, το ήξερε καλά. Την βασάνιζε η απουσία του άντρα τόσον 
καιρό και μάλιστα του συγκεκριμένου άντρα. Όταν έπεφτε στο κρεβάτι ήταν αδύνατο να μη 
θυμηθεί τις μέρες, ώρες και στιγμές ερωτικής ευωχίας μαζί του… 
 
… Τελικά ο Ιορδάνης κατάφερε να εξομολογηθεί τον έρωτα του στη Φοίβη, που συνηθισμένη 
σ’ αυτή την ιδέα εδώ και καιρό δεν εντυπωσιάστηκε. Της φάνηκε μάλιστα αστεία η προσπάθεια 
του δύστυχου νεαρού, αν και δεν το έδειξε. Υποκρίθηκε την ευτυχισμένη και τον βοήθησε να 
την φιλήσει πράγμα που ήταν βέβαιο πως δε θα το τολμούσε εκείνος ακόμα. Φυσικά μερικά 
φιλιά δεν τους έκαναν εραστές αλλά είχε δρομολογηθεί η στενή σχέση τους. Εξακολουθούσε 
όμως να υπάρχει η ταραχή του νεαρού, όταν την έβλεπε να περνάει έξω από το μαγαζί του 
πατέρα του και να του χαμογελάει. Εκείνη τι στιγμή, αν ήσουν πελάτης και σε σερβίριζε είναι 
βέβαιο πως θα έβγαινες κερδισμένος ή ζημιωμένος γιατί θα είχε κάνει λάθος στο ζύγι ή στο 
λογαριασμό…   
… Η Φωτεινή είχε δίκιο, ο Προκόπης όταν έμαθε πως ο γιος του τριγύριζε τη μικρή του 
Τρύφωνα, αναστατώθηκε. 
---- Δεν είναι δυνατόν ν’ αφήσω το παιδί να μπλέξει μ’ αυτή. Όλοι ξέρουν τις πομπές του 
πατέρα της… 
---- Μα γιατί, το κορίτσι είναι καλό. Η μητέρα της πρώτης τάξης κυρία, ποτέ δεν ακούστηκε 
αυτή, είναι μια καθώς πρέπει γυναίκα, γιατί σώνει και καλά να του μοιάσει και να μη μοιάσει το 
παιδί στη μητέρα του; Είπε η γυναίκα του. 
---- Αν μοιάσει όμως του πατέρα θα γίνει κι αυτή μια λυσσάρα και θα γίνουμε ρεζίλι… 
---- Έλα τα παραλές, ακόμα παιδιά είναι, έχουμε καιρό, είπε η κυρά Μαρίνα και άδειασε ένα 
τσουβαλάκι με ωμούς καρπούς του καφέ στην καφεκοπτική μηχανή… 
 
… Ο Τρύφωνας, πέρασε την ανάρρωση του στο καφενείο. Συχνά στεκόταν μπροστά σ’ αυτό, 
στο πεζοδρόμιο, μαζί με κάποιους φίλους και σαχλαμάριζαν με διάφορους γνωστούς και φίλους 
περαστικούς, ακόμα και γνωστές γυναίκες της γειτονιάς. Ο πατέρας της Φοίβης είχε τον τρόπο 
να πειράζει τους πάντες και κανένας να μην τον παρεξηγεί. Εκτός από το θάρρος ή θράσος που 
είχε να ρίχνεται στις γυναίκες, ήταν κι εξαιρετικά αθυρόστομος. Τα έλεγε όμως με τέτοιο τρόπο 
που έκανε και τον πιο δύστροπο να χαμογελάσει. 
 Εκείνο το πρωινό πέρασε μια φίλη της γυναίκας του αλλά και δική του. Δεν είχε βέβαια 
πολλές φίλες γυναίκες, σχεδόν καμιά αλλά η Καίτη ήταν, φίλη του. Η μόνη που η Φωτεινή 
εμπιστευόταν. Με την Καίτη ο Τρύφωνας είχε μεγάλο θάρρος κι εκείνο το πρωινό όταν την είδε, 
αφού την καλωσόρισε «δια χειραψίας», και της έκανε διάφορα πειράγματα που περιστρέφονταν 
πάντα γύρω από τις γυναίκες και για τις δυσκολίες, τάχα που είχαν οι άντρες σήμερα να βρουν 
γυναίκα, προκαλώντας τα γέλια των φίλων του, απάντησε στην ερώτηση που του έκανε εκείνη 
«πως κι έτσι», αφού εκείνος ποτέ δεν είχε τέτοιες δυσκολίες. 
---- Άστα Καίτη μου, δυσκόλεψαν τα πράγματα, γι’ αυτό λέω αν δεν το είχατε εκεί που το 
έχετε και το είχατε εδώ πάνω, έτσι θα σας κάναμε-την έπιασε από τον αυχένα-και θα σας 
τραβούσαμε έναν. 
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 Οι άλλοι έβαλαν τα γέλια, μαζί τους και η Καίτη που του έδωσε ένα μπατσάκι λέγοντας: 
---- Α, να χαθείς βρομόγλωσσα, αδιόρθωτος είσαι… 
 
… Στο δικηγορικό γραφείο που δούλευε η Φωτεινή, μπήκε βιαστικός κι ανήσυχος ο 
δικηγόρος-προϊστάμενος της.   
---- Φωτεινή, γρήγορα…Έχεις ετοιμάσει όλα τα έγγραφα που θα χρειαστώ; Η σημερινή μέρα 
είναι κρίσιμη, μια βδομάδα μας πήρε αυτή η δίκη και φοβάμαι πως θα τη χάσουμε. Αν είχα μια 
μέρα ακόμα στη διάθεση μου κάτι θα γινόταν…Σκέφτηκα κάποιον που θα βοηθούσε αλλά δεν 
υπάρχει χρόνος…Αν στριμωχτώ θα τη χάσω…τι να γίνει συμβαίνουν κι αυτά, επαγγελματίες 
είμαστε. 
---- Αν σας στριμώξουν κύριε Φίλιππε να πέσετε κάτω… 
---- Να πέσω κάτω! Τι θες να πεις; 
---- Να λιγοθυμήσετε. Η δίκη θα διακοπή, θα σας πάρουν στο νοσοκομείο κι ώσπου να 
διαπιστωθεί πως δεν έχετε τίποτα θα βρείτε τον καιρό να… 
 Την κοίταξε για λίγο έκπληκτος, έξυσε το αφτί του όπως το συνήθιζε σε στιγμή αμηχανίας 
και είπε:  
---- Πολύ καλή ιδέα!…Α, μπα δεν τα κάνω εγώ αυτά…δε γίνεται. Αλλά αν στριμωχτώ μπορεί 
και να το κάνω, είπε χαμογελώντας και κλείνοντας το μάτι στη βοηθό του κι έφυγε για το 
δικαστήριο. 
 Η Φωτεινή, τράβηξε μια ρουφηξιά από τον καφέ της, είχε κρυώσει. Στραβομουτσούνιασε 
κι άφησε το φλιτζάνι στο γραφείο του προϊστάμενου της, τις περισσότερες ώρες ήταν δικό της 
και έπιασε να μελετάει κάποιο φάκελο, φωνάζοντας στη δακτυλογράφο στο διπλανό δωμάτιο. 
---- Λίνα, φτιάξε μου έναν καφέ κορίτσι μου. 
 Ακούστηκαν τα βήματα της κοπέλας που πήγαινε για το μικρό κουζινάκι  που διέθετε το 
γραφείο, πλάι στο λουτρό και λίγο αργότερα, η Φωτεινή απολάμβανε νεοψημένο καφέ, 
ανάβοντας, από το πρωί, το τρίτο τσιγάρο… 
 
… Η Φοίβη, καθώς πετάχτηκε έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας που έμενε, έπεσε πάνω 
στο…μέλλοντα πεθερό της! Εκείνος σταμάτησε την κοίταξε σοβαρός και είπε: 
---- Σιγά βρε κορίτσι μου, πως βγαίνεις έτσι στο δρόμο; Θα πάθεις καμιά ζημιά… 
---- Α, σας ευχαριστώ κύριε Προκόπη… 
---- Μπα, και γιατί μ’ ευχαριστείς; 
---- Γιατί νοιάζεστε μην πάθω τίποτα… 
---- Είσαι συ μια κατεργάρα, είπε εκείνος χαμογελώντας και τράβηξε το δρόμο του. 
 Βέβαια δεν υπήρχε τίποτα το παράξενο, γιατί η μικρή ήταν φανατική πελάτισσα και τη 
γνώριζε από μικρούλα και τώρα γινόταν ολόκληρη κοπέλα και μάλιστα, εκείνος ο 
«μπουνταλάς» ο γιος του, όπως τον έλεγε, ήταν ξετρελαμένος μαζί της. Άιντε να δούμε που θα 
έβγαζε αυτό… 
 Η Φοίβη, ύστερα από τη συνάντηση αυτή πέρασε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ήταν 
χαρούμενη, γιατί στον άλλο δρόμο θα συναντούσε τον Ιορδάνη, για να πάνε στον 
κινηματογράφο. Είχε μπει ο Οκτώβρης και οι σκοτεινές αίθουσες ήσαν μια καταφυγή. Διάλεγαν 
βέβαια ταινίες που επιτρεπόταν η είσοδος σε ανήλικους αλλά αυτά, που έκαναν ή σκόπευαν να 
κάνουν εκεί μέσα, τα έκαναν ενήλικοι. Όλους αυτούς τους τρόπους συνάντησης, τους 
σκεφτόταν και τους πρότεινε η μικρή, ο νεαρός βρισκόταν ακόμα σε μια κατάσταση που του 
έφτανε και μόνο να τη βλέπει, να την ακούει και ν’ αγγίζει, το πολύ, το χέρι της.  
 Στους κινηματογράφους όμως η Φοίβη, του έμαθε να την ψαχουλεύει μέσα από τον 
στηθόδεσμο, ακόμα και μέσα από το κυλοτάκι της, κάνοντας τον να σπαρταράει από ηδονή όταν 
κι εκείνη έχωνε το χέρι της μέσα από το παντελόνι του. 
 Κατηφόρισε και στη γωνιά του άλλου δρόμου, είδε τον Ιορδάνη να πηγαινοέρχεται 
νευρικά. Τον πλησίασε από πίσω και πέρασε την παλάμη της μέσα στη δική του, κάνοντας τον 
να τιναχτεί ξαφνιασμένος. Όταν την είδε, το πρόσωπό του φωτίστηκε από χαμόγελο παρ’ όλ’ 
αυτά δεν παράλειψε να ρίξει ματιές, δεξιά-αριστερά, μήπως τους είδε κάποιος. 
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---- Έι, χαζούλη! Τι σε νοιάζει αν μας δουν; Αφού το ξέρουν όλοι. Α, μόλις συνάντησα τον 
μπαμπάκα σου, τι τον συνάντησα που έπεσα πάνω του σχεδόν… 
---- Αλήθεια, του μίλησες; 
 Του είπε για το σύντομο διάλογο που είχε με τον πατέρα του κι εκείνος, παίρνοντας εκείνο 
το «είσαι μια κατεργάρα εσύ» σαν αποδοχή της μέλλουσας νύφης, την αγκάλιασε από τη μέση 
και την παράσυρε για τον κινηματογράφο. 
 Η ταινία ήταν ένα ρομάντζο, που για δυο ώρες δεν απασχόλησε τους δυο ερωτευμένους.  
Εκείνοι διερευνούσαν τα κορμιά τους και μάθαιναν καινούργιους τρόπους φιλιών… 
 
… Ο προϊστάμενος της Φωτεινής μπήκε στο γραφείο  με χαμόγελο αλλά και φανερή 
κούραση. 
---- Τελικά, δε χρειάστηκε να λιγοθυμήσω. Την κερδίσαμε τη δίκη αλλά Φωτεινή μου, μπορεί 
να λιγοθυμήσω από κούραση…Τι μέρα κι αυτή!  
---- Να σας κάνω καφέ; 
---- Όχι, όχι έχω πιει πολλούς. Θα φύγω για το σπίτι, όποιος και να με ζητήσει απουσιάζω 
μέχρι αύριο, είπε και έφυγε αφήνοντας πίσω του ακόμα και τον χαρτοφύλακα του, που δεν τον 
αποχωριζόταν, σχεδόν ποτέ. 
 Η Φωτεινή, κάθισε στο γραφείο κλείνοντας το πρόσωπο στις παλάμες και μονολόγησε:  
---- Μακάρι αφεντικό, να μπορούσα να πω κι εγώ πως είμαι πτώμα από την κούραση γιατί 
κέρδισα μια σπουδαία δίκη. 
 Σκεφτόταν πως αν είχε πάρει το πτυχίο, πόσες δίκες θα κέρδιζε. Αυτή τη στιγμή θα 
μπορούσε να είναι συνεταίρος του προϊσταμένου της. Βιάστηκε να ερωτευτεί τον Τρύφωνα και 
τώρα δεν είχε ούτε πτυχίο αλλά ούτε αυτόν… 
… Ο Τρύφωνας, βγήκε από το λουτρό σε κακή κατάσταση. Είχε κάνει εμετό και η όψη του 
ήταν ωχρή. Δεν μπόρεσε να σηκωθεί το πρωί και να φύγει από το σπίτι, όπως το συνήθιζε, πριν 
ξυπνήσει η Φωτεινή. Ήταν πολύ άρρωστος. Εκείνη βλέποντας τον, καθώς τον συνάντησε στο 
διάδρομο,  έβγαλε μια μικρή κραυγή ανησυχίας. 
---- Τι έγινε, τι έπαθες;                                                  
---- Δεν ξέρω, κάτι θα με πείραξε, όλη νύχτα με τρέλανε το στομάχι και έκανα συνέχεια εμετό, 
με συγχωρείς που δεν έφυγα αλλά δεν μπόρεσα… 
---- Τι λες τώρα, δε θα πας πουθενά. Θέλεις να πάμε στο νοσοκομείο; 
 ---- Όχι, όχι δε χρειάζεται θα συνέλθω, λίγο χρόνο θέλω… 
---- Μ’ αυτές τις αηδίες που τρως στις ταβέρνες τι περιμένεις; Έλα, έλα πήγαινε στο 
κρεβάτι…όχι, όχι εκεί, στο κρεβάτι μας…στο κρεβάτι μου θέλω να πω, είναι πιο άνετα.  Πάω να 
σου ετοιμάσω κάτι… 
---- Δε χρειάζεται γλυκιά μου, άσε καλύτερα να μη φάω και να μην πιω. Δεν κατεβαίνει 
τίποτα… 
 Η Φωτεινή, ξέχασε πως είχε χωρίσει εδώ και δυο χρόνια «από κλίνης» κι ένα χρόνο και 
τυπικά μ’ αυτόν τον άντρα. Τηλεφώνησε στο γραφείο, είπε στην κοπέλα πως ήταν αδιάθετη και 
καταπιάστηκε με τη φροντίδα του Τρύφωνα. Η Φοίβη που παρακολουθούσε έκπληκτη αυτή τη 
συμπεριφορά της, έβαλε κάποια στιγμή τα γέλια, καθώς είδε τον πατέρα της στο κρεβάτι της 
μητέρα της και τη Φωτεινή να του σιάχνει το πάπλωμα και να του βάζει θερμόμετρο.   
---- Τι γελάς εσύ; Ποιο είναι για γέλια, της είπε εκείνη και ύστερα άρχισε να γελάει μ’ ένα 
νευρικό γέλιο, στέλνοντας ένα φάσκελο στον Τρύφωνα που κι εκείνος χαμογέλασε μέσα από 
ένα μορφασμό πόνου. 
---- Εσύ να τα βλέπεις αυτά χαζούλα, που ακόμα δε βγήκες από τ’ αβγό και πας να μπλέξεις. 
Πιάσε ένα μαξιλάρι από τη ντουλάπα και βάλτο κάτω από το προσκέφαλο του πατέρα σου, είπε 
στην κόρη της και βγήκε από το δωμάτιο. Ήταν συγκινημένη, τα μάτια της είχαν υγρανθεί, «να 
πάρει ο διάολος, ακόμα τον αγαπώ», σκέφτηκε… 
 
… Ο Ιορδάνης, τον πρώτο καιρό, διάβαζε με μανία, έτσι εκτονωνόταν από την ερωτική 
φόρτιση που του προκαλούσε η αγαπημένη του αλλά τώρα, που είχε γευτεί κάποιες από τις 
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χάρες της δεν είχε μυαλό για τα μαθήματα και είχε για ένα διάστημα, σοβαρό πρόβλημα. Η 
Φοίβη καθώς μεγάλωνε γινόταν   μια  εξαιρετικά  όμορφη  γυναίκα  και  πρόσφερε  με  φειδώ  
την  ομορφιά  της  στο  νεαρό 
 φίλο της.  Πριν καλά-καλά εντυπωθούν στο μυαλό του τα μεγάλα ονόματα της επιστήμης του 
και τα 
μονοκοτυλήδονα και τα δικοτυλήδονα, όλα άρχισαν να ξεθωριάζουν μπροστά στα σωματικά 
κάλλη της αγαπημένης του. Έτσι άρχισαν σοβαρές προστριβές ανάμεσα σ’ αυτόν και στον 
πατέρα του, όταν, ο τελευταίος διαπίστωσε πως ο γιος του δεν τα πήγαινε καλά, από την πρώτη 
χρονιά κιόλας, στο πανεπιστήμιο.  
 Η αλήθεια είναι, πως αυτό δεν άρεσε ούτε στη Φοίβη και προσπάθησε να συνεφέρει τον 
ερωτιδέα, φτάνοντας στο σημείο να τον εκβιάζει ερωτικά. Αλλά όσο καλά κι αν διαχειριζόταν 
την κατάσταση τελικά, ερωτική ιδιοσυγκρασία και η ίδια-κάτι είχε κληρονομήσει από τον 
πατέρα της-έπαψε να είναι παρθένα ένα πρωινό στο σπίτι της, στο παρθενικό κρεβάτι της, όπου 
έμπασε τον νεαρό μετά την αναχώρηση της μητέρας της για τη δουλειά.  
 Αυτό είχε καλή εξέλιξη για τις σπουδές του Ιορδάνη, γιατί ξανάρχισε τη μελέτη. 
Εντυπωσίασε και τον πατέρα του γιατί ακόμα και στη δουλειά, στο μαγαζί, έδειχνε ξεχωριστό 
ζήλο. Έβλεπε το μέλλον του στο πλευρό της Φοίβης, ονειρευόταν οικογένεια με παιδιά. Και 
γενικά για τον επόμενο χρόνο όλα πήγαιναν καλά, ακόμα και οι σχέσεις του Τρύφωνα και της 
Φωτεινής.  Εκείνη η ολιγοήμερη φιλοξενία, ξύπνησε επιθυμίες και στους δυο μόνο που εκείνος, 
αν και το είχε συνέχεια στο μυαλό του, δεν τόλμησε να ζητήσει τίποτα κι εκείνη, δεν τόλμησε να 
προχωρήσει γιατί φοβόταν νέα απογοήτευση.  
 Για ένα διάστημα, όλα έμειναν στάσιμα εκεί σ’ αυτή την κατάσταση κι έτσι υπήρξε 
ηρεμία. Τώρα η Φωτεινή δεν άλλαζε δρόμο όταν συναντούσε τον πρώην σύζυγο κι εκείνος της 
φερόταν   τόσο  ευγενικά, που  εκείνη  μέσα της σταυροκοπιόταν και κλονιζόταν η δυσπιστία 
της απέναντι του και σκεφτόταν πως μπορεί και ν’ άλλαξε ο Τρύφωνας. Για λίγο όμως γιατί από 
τη μνήμη της περνούσαν όλα όσα της είχε κάνει. Περισσότερο την ενοχλούσε ο διασυρμός της 
και λιγότερο το ότι πηδούσε κάποια.    
 Τόσα χρόνια όμως δεν τον κατηγόρησε καμιά για υπαίτιο εγκυμοσύνης αν και 
παραδέχονταν, με μεγάλη ευκολία, πως είχαν πάει μαζί του. Αυτό ήταν περίεργο. Ή έπαιρνε 
μεγάλες προφυλάξεις-αν κι εκείνη ήξερε πως ήταν επιπόλαιος σ’ αυτό, ποτέ δεν πρόσεχε-ή ήταν 
πιθανό αυτή η ανώμαλη υπερβολική στύση, να του προκάλεσε κάποιου είδους ανικανότητα 
γονιμότητας. Καθώς τα σκεφτόταν αυτά, πηγαίνοντας για το γραφείο, έπεσε-όπως το πάθαινε 
και η κόρη της με τον Ιορδάνη-πάνω σε κάποιον. Ετοιμάστηκε να ζητήσει συγγνώμη όταν τον 
άκουσε να της λέει» 
---- Έχεις παχύνει κάπως αλλά κατά τα άλλα δεν έχεις αλλάξει… 
---- Δεν είναι δυνατόν! Αριστείδη εσύ; Από το πανεπιστήμιο έχω να σε δω! Τι κάνεις, που 
βρίσκεσαι; 
---- Στη Γαλλία…  
---- Στο Παρίσι; 
---- Όχι, στη Μασσαλία. Είμαι νομικός σύμβουλος ενός θείου μου μεγαλέμπορα. 
 Ο Αριστείδης, άλλαξε πορεία και προχώρησε μαζί της προς το γραφείο της. Ανέβηκαν 
επάνω, μπήκαν μέσα και συνάντησαν μόνο τη Λίνα που κροτάλιζε με τη γραφομηχανή. Τον 
οδήγησε στο γραφείο του προϊσταμένου της και του είπε να καθίσει στον καναπέ… 
---- Πως πέρασαν τα χρόνια Φωτεινή μου! Έφυγα όταν η κόρη σου ήταν τριών χρόνων, 
αλήθεια τι κάνει εκείνο το διαβολάκι; Θα μεγάλωσε, θα είναι κοπέλα… 
---- Ναι και πολύ όμορφη αλλά έμοιασε τη μάνα της, ερωτεύτηκε στα δεκαπέντε της… Εγώ 
χώρισα… 
 ---- Τι; Εκείνος ο μεγάλος έρως! Μα πως; 
---- Γυναικάς, Αριστείδη μου, γυναικάς αδιόρθωτος.   
 Για μια ώρα, οι παλιοί συμφοιτητές είπαν τα δικά τους, που και για τον Αριστείδη ήσαν 
δυσάρεστα. Είχε χηρέψει εδώ και χρόνο, η γυναίκα του ήταν Γαλλίδα, παιδιά δεν είχαν και είχε 
έρθει στην πατρίδα για να ταχτοποιήσει κάποια οικογενειακά ζητήματα. 
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---- Δηλαδή δε σκοπεύεις να γυρίσεις εδώ;   
---- Όχι, συνήθισα πια εκεί. Ο τόπος δε διαφέρει πολύ από το δικό μας, οι άνθρωποι, που και 
αυτοί είναι μεσογειακοί τύποι μοιάζουν με μας, για να μην πω πως κρατάνε πολλά από τους 
αρχαίους μας, 
που έχτισαν αυτή την πόλη.  
 Την ώρα που ο Αριστείδης, σηκώθηκε να φύγει και τη στιγμή που την αποχαιρετούσε με 
χειραψία, του είπε ξαφνικά κι αυθόρμητα: 
---- Τι θα κάνεις το βράδι , θα πας πουθενά; 
---- Ακριβώς, θα πάω πουθενά, είπε χαμογελώντας αυτός. 
---- Ήθελα να πω αν θα βγεις…αν θα πας με φίλους… 
---- Όχι, μάλλον θα μείνω στο σπίτι, άδειο είναι βέβαια, μετά των θάνατο των γονιών μου… 
Σκοπεύω να το πουλήσω, δεν το χρειάζομαι. 
---- Τι θα έλεγες να βγούμε μαζί; Λεύτερο…κορίτσι είμαι 
---- Και τι κορίτσι! Πρόσεξε, το ξέρεις ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί σου, αυτό δεν άλλαξε και 
πολύ. Πάντα απορούσα γιατί διάλεξες τον Τρύφωνα αλλά παραιτήθηκα αφού τον προτίμησες.  
---- Αυτό είναι το κακό με σας τους άντρες, τα παρατάτε γρήγορα, αν επέμενες…  
---- Γι’ αυτό σου λέω πρόσεξε. Αυτή τη φορά σκοπεύω να επιμείνω όσο γίνεται. Αλήθεια έχεις 
πάρει διαζύγιο; 
---- Βέβαια και μάλιστα «εις βάρος του», μου πληρώνει και διατροφή. Τι να πληρώσει δηλαδή 
ο ταλαίπωρος, δεν κερδίζει και πολλά. Λοιπόν θα συναντηθούμε…αλήθεια που θέλεις να 
συναντηθούμε; 
---- Κοντά στο σπίτι σου, που μένεις; 
---- Δε θέλω κοντά στο σπίτι μου, γιατί να ταλαιπωρηθείς. Καλύτερα κάπου εδώ στο κέντρο.  
---- Δε θα ταλαιπωρηθώ, έχω αυτοκίνητο… 
----   Εντάξει τότε, θα πάμε κάπου παραθαλάσσια…Μένω στην Αμφιθέα, θα σε περιμένω στην 
πλατεία… 
… Έσιαχνε τα μαλλιά της, μπροστά στο «μπουντουάρ» της, η Φωτεινή όταν εισέβαλλε στο 
δωμάτιο η κόρη της.  
---- Μαμά, τι βλέπω. Για ποιον σενιάρεσαι έτσι;   
---- Να μη σε νοιάζει…  
---- Αυτό το να μη σε νοιάζει είναι πολύ ύποπτο…   
---- Μπα, από πότε ξέρεις εσύ καρδούλα μου τι είναι ύποπτο και τι όχι; Ποιος σου τάμαθε 
αυτά; 
---- Εσύ μανούλα μου, τα ίδια μου έλεγες όταν εγώ ετοιμαζόμουν να δω το Δάνη. 
---- Α, έτσι. Θα βγω με κάποιο παλιό συμφοιτητή μου…Τυχαία τον συνάντησα μετά από 
πολλά χρόνια, έλειπε στο εξωτερικό. 
---- Καλός, καλός; Θέλω να πω όμορφος; 
---- Φυσικά είναι όμορφος, θα έβγαινα εγώ με ασκημάντρα;  
---- Αυτό να λέγεται, γι’ αυτό έχεις να…το κάνεις δυο χρόνια…Είσαι κι από τις δύσκολες… 
---- Καλά, δεν ντρέπεσαι να μιλάς έτσι στη μάνα σου παλιοκόριτσο, φώναξε δήθεν αυστηρά η 
Φωτεινή σηκώνοντας το χέρι αλλά χαμογελώντας.  
 Η Φοίβη έφυγε τρέχοντας, αλλά στο κατώφλι σταμάτησε και είπε συνωμοτικά: 
---- Αύριο θα μου τα πεις ό λ α… 
… Ο Αριστείδης φρενάρισε σιγά, με προσοχή, πλάι στο πεζοδρόμιο και η Φωτεινή μπήκε σε 
μια Σιτροέν με γαλλικό αριθμό. 
---- Που ακριβώς θέλεις να πάμε; Εγώ λείπω τόσα χρόνια και η πρωτεύουσα μας, έχει αλλάξει 
πολύ. 
---- Μπες αριστερά στη λεωφόρο και θα σου δείξω. 
 Ακολουθώντας τη λεωφόρο προς τη θάλασσα, βγήκαν στο Καλαμάκι και συνέχισαν 
ανατολικά, περνώντας όλα τα παραθαλάσσια προάστια και κατέληξαν στην Αγία Μαρίνα, σε 
μια ψαροταβέρνα. Πέρασαν πολύ καλά, σύμφωνα με την έκφραση του Αριστείδη και 
συμφώνησαν να το επαναλάβουν. Ο νέος ήταν άμεμπτος, παρ’ όλη την περιρρέουσα ερωτική 
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ατμόσφαιρα, δεν άγγιξε ούτε το χέρι της Φωτεινής. Εκείνη αφέθηκε με κάποια διάθεση να 
συγκινήσει τον παλιό συμφοιτητή της και το πέτυχε, έτσι ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα, τα 
βράδια, ήσαν μαζί όχι βέβαια για να θυμηθούν τα παλιά, δεν υπήρχαν άλλωστε και πολλά, αλλά 
να δημιουργήσουν νέα.  
 Ένα από αυτά τα βράδια, βρέθηκαν στο σπίτι του Αριστείδη, σε μια μονοκατοικία στην 
Κηφισιά. Όχι τίποτα σπουδαίο, ήταν στην περιοχή κατοικιών οικογενειών με περιορισμένο 
εισόδημα, μακριά από την πλατεία, το πάρκο και τον σταθμό του ηλεκτρικού. Ο πατέρας του 
ήταν οικοδόμος, ο ίδιος είχε χτίσει το σπίτι, δουλεύοντας πάνω σ’ αυτό για πολλά χρόνια 
χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά. Ήταν ένα χτίσμα ετερόκλητο αλλά τώρα είχε σημαντική αξία 
έστω και σαν οικόπεδο. Η περιοχή ήταν όμορφη, υπήρχαν ακόμα στα πεζοδρόμια πλατάνια, 
κάποτε στα ρείθρα τους κυλούσαν και νερά. 
 Η Φωτεινή, έμεινε τη νύχτα μαζί με τον Αριστείδη. Τηλεφώνησε  πριν στην κόρη της και 
της  το ανακοίνωσε, προκαλώντας πειράγματα και γέλια της μικρής που της ζήτησε να της 
υποσχεθεί, πως θα της περιγράψει τα πάντα την άλλη μέρα. Την προηγούμενη φορά που της το 
ζήτησε, δεν είχε καταφέρει να της αποσπάσει ούτε σχόλιο… 
… Ο Αριστείδης έβγαλε μια κραυγή ηδονής και το κορμί της Φωτεινής σπαρτάρισε, από 
κάτω του. Σφίγγοντας τα δόντια, για να μη γίνει ιαχή το μουρμουρητό επιδοκιμασίας που άφηνε 
στη διάρκεια της συνουσίας, κατέβασε από το λαιμό του τα χέρια. Η ικανοποίηση ήταν τόση 
που πίστευε πως δεν είχε ξανανιώσει κάτι τέτοιο άλλοτε. Είχε βέβαια δυο χρόνια να πλαγιάσει 
με άντρα κι αυτό την μπέρδευε. Έμειναν για δευτερόλεπτα ο ένας πάνω στον άλλο εκείνη, για 
την ευχαρίστηση να βρίσκεται στην αγκαλιά του άντρα κι εκείνος, γλιστρώντας αργά, να βγει 
από μέσα της. Σε λίγο έγειρε στο πλάι κι αφέθηκε να πέσει ανάσκελα δίπλα της. Η Φωτεινή 
έπιασε την πετσέτα, η καθαριότητα ήταν ένα από τα βίτσια της και σκούπισε τα σκέλη του. 
Ύστερα σκούπισε τα δικά της και την άφησε εκεί. 
 Τα σώματα ήσαν ιδρωμένα από τη προσπάθεια, ο καιρός όμως, αρχές του Ιούνη, ήταν 
ζεστός και γλυκός αν και στην Κηφισιά τα βράδια κι αυτόν ακόμα τον καιρό, έκανε κρύο. Η 
Φωτεινή τράβηξε το σεντόνι και μια ελαφριά κουβέρτα και σκεπάστηκαν μέχρι τις μασχάλες 
παραμένοντας ανάσκελα και με τα χέρια τεντωμένα κατά μήκος των σωμάτων. 
---- Να πάρει, κόντεψα να ξεχάσω πως είναι…  
---- Το ίδιο κι εγώ, είπε κι εκείνος. Έγειρε πάνω της μαλάζοντας το βυζί της πάνω από τα 
σκεπάσματα και σκύβοντας προς το πρόσωπο της ζήτησε τα χείλη της. Δεν του αρνήθηκε, 
αντίθετα ανταπόδωσε με πάθος το φιλί… Ο Τρύφωνας είχε εξαφανιστεί! Τίποτα δεν της τον 
θύμιζε… 
 Η συνέχεια, δεν ήταν απλώς μια σεξουαλική συνεύρεση, που η αλήθεια είναι πως την 
είχαν πια ανάγκη και οι δυο αλλά κάτι παραπάνω. Ίσως μνήμες της εφηβείας τους, ένας νέος 
διορθωτικός προσανατολισμός στη ζωή τους; Πάντως η βραδιά πέρασε με τρυφερότητα και 
πάθος, το πρωί κανένας τους δε θυμόνταν πόσες φορές είχαν κάνει έρωτα, οπωσδήποτε όμως 
ήσαν πολλές γι’ αυτό και το πρωί ξύπνησαν πολύ αργά…  
 
…  Η Φωτεινή και η Φοίβη δούλευαν, όρθιες αντικριστά, στο τραπέζι της κουζίνας, η μια 
κόβοντας το μαρούλι για τη σαλάτα και η άλλη ετοιμάζοντας μια σάλτσα-ντομάτα για 
κεφτεδάκια. Ήταν Κυριακή και για το μεσημέρι ήταν καλεσμένος σε γεύμα ο Αριστείδης. Εδώ 
και ώρα η μικρή προσπαθούσε να εξομολογήσει τη μητέρα της, επέμενε να μάθει τα σχετικά με 
τις σεξουαλικές επιδόσεις της, πλάι στο φίλο της.  
---- Είσαι νοσηρά περίεργη κόρη μου. Είναι δυνατόν να σου πω τι κάνω στο κρεβάτι με τον 
Αριστείδη; Δεν είμαστε καλά! 
---- Ε, τότε κι εγώ δε θα σου πω τι κάνω με το Δάνη… 
---- Πως; Τι κάνεις εσύ με το Δάνη δηλαδή; ρώτησε συνοφρυωμένη. 
---- Ε, δεν πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι; Λες να παίζουμε σκάκι στο πάρκο και στα σκοτεινά 
στενά που γυρίζουμε; Πραγματικά βρε μαμά, εδώ που τα λέμε είναι δύσκολος ο άστεγος 
έρωτας…Να έχω εδώ ένα όμορφο δωμάτιο κι εγώ να πηδιέμαι στο πάρκο… 
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---- Τι είπες; Πηδιέσαι στο πάρκο; Δηλαδή τον άφησες και σε…σε πήδηξε! Δεκαπέντε χρονώ 
κορίτσι! Τρελάθηκες; 
---- Έχω μπει στα δεκάξι… 
 Η Φωτεινή πάρα λίγο να ρίξει κάτω τη γυάλινη σαλτσιέρα, τη χτύπησε πάνω στο τραπέζι   
και   
η σάλτσα τινάχτηκε έξω. Έβαλε τις φωνές και τα κλάματα. 
---- Δεν είναι δυνατόν, με κοροϊδεύεις, μου λες ψέματα…  
 Η Φοίβη, πέταξε το μαχαίρι κι έφυγε από την κουζίνα. 
---- Έλα δω, έλα δω που πας; Θέλω να μου πεις την αλήθεια,  τώρα αμέσως! 
 Την πρόλαβε στο δωμάτιο της, ετοιμαζόταν να ντυθεί. Την άρπαξε από τη μπλούζα και την 
ταρακούνησε. 
---- Τι έκανες βρε κοριτσάκι μου; Πες μου πως δεν είν’ αλήθεια…Θα πεθάνω… 
---- Γιατί να πεθάνεις βρε μαμά; Κι εσύ έμεινες έγκυος πριν παντρευτείς και παντρεύτηκες, 
χωρίς τη συγκατάθεση του παππού και της γιαγιάς κι ακόμα δε μιλάς μαζί τους. Έτσι θέλεις να 
καταντήσουμε κι εμείς; 
 Η Φωτεινή κάθισε στο κρεβάτι της κόρης της, έβαλε το πρόσωπό στις παλάμες κι άρχισε 
να κλαίει σιγανά.  
 Η Φοίβη την αγκάλιασε από τους ώμους, τη φίλησε στα χέρια και είπε: 
---- Έλα μανούλα, δεν έγινε τίποτα… 
---- Θέλεις να πεις πως μου είπες ψέματα; Φώναξε εκείνη χαρούμενη και τινάχτηκε πάνω. 
---- Όχι, δε σου είπα ψέματα. Δεν είμαι πια παρθένα, αλλά προσέχουμε… 
 Η Φωτεινή ξανακάθισε βαριά στο κρεβάτι χωρίς να της περνάει από το μυαλό, πως αυτό 
ακριβώς ήταν το κρεβάτι που η κόρη της έχασε την παρθενιά της. Έπεσε πίσω ανάσκελα. 
Έκλεισε τα μάτια και ηρέμησε. Περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο αλλά όχι τόσο νωρίς. Σκέφτηκε 
πως δεν είναι εύκολο, εκείνη χτες ακόμα, σπαρταρούσε στο κρεβάτι του Αριστείδη. 
  Η Φοίβη εξακολούθησε το ντύσιμο ταραγμένη, δεν περίμενε τέτοια  αντίδραση  από τη 
μητέρα της κι αποφάσισε να μην της αποκαλύψει που ακριβώς έχασε τον υμένα της. Θα εύρισκε 
μιαν άλλη ευκαιρία ή και δεν ήταν απαραίτητο… 
… Ο Τρύφωνας ήξερε ήδη, η Φοίβη, του το ανακοίνωσε σα να ήταν αγόρι, κάτι σαν 
νικητήριο πολεμικό ανακοινωθέν. Συνήθως οι άντρες εξοργίζονται όταν κάποιο θηλυκό μέλος 
της οικογένειας τους, παραστρατεί ερωτικά αλλά όχι για τις γυναίκες που παραστρατούν για 
χάρη τους. Αυτός το δέχτηκε με χαμόγελο, λέγοντας της μόνο να προσέχει γιατί δε βγάζει πολλά 
λεφτά να ξοδεύει για εγγόνια. Άλλωστε έπρεπε να σπουδάσει, είχε καιρό για οικογένεια. 
---- Αν όμως συμβεί, να μου το πεις κορίτσι μου. Μη διστάσεις. Στη μάνα σου δεν έπρεπε να 
το πεις ακόμα. Άσε που της τόπες πολύ άγαρμπα.  
---- Πάρα λίγο να της πω πως το έκανα στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μου… 
 Ο Τρύφωνας τη φίλησε και ξεκίνησε για τη δουλειά του. Καθώς απομακρυνόταν της είπε: 
---- Μην της το πεις κορίτσι μου…Τι σημασία έχει που;…Να προσέχεις αυτό έχει σημασία… 
 Η Φοίβη, ύστερα από το επεισόδιο, για την απώλεια της παρθενιάς της,  με τη μητέρα της 
δεν ξαναμίλησε μαζί της για μερικές μέρες. Συναντιόνταν στο σπίτι, η μικρή έβρισκε έτοιμο 
φαγητό αλλά η μητέρα της φρόντιζε να έχει φάει πριν κι έτσι δεν συναντιόνταν στο τραπέζι. 
Βέβαια αυτό τελικά δεν κράτησε πολύ γιατί ένα μεσημέρι, στο διάδρομο, πριν μπουν στο 
διαμέρισμα, γεμάτες τρυφερότητα έκλαψαν η μια στην αγκαλιά της άλλης. Αυτό το αγκάλιασμα 
έκανε τη Φωτεινή να συνειδητοποιήσει πως η κόρη της ήταν πια γυναίκα. Την περνούσε ήδη 
στο ύψος…  
 Ήταν κι ο Αριστείδης, που όταν έμαθε τα σχετικά με τη Φοίβη, χωρίς να την έχει γνωρίσει 
ακόμα, τάχτηκε στο πλευρό της λέγοντας στη Φωτεινή πως δεν έπρεπε να φέρεται έτσι στο 
κορίτσι… 
---- Δηλαδή αν ήταν κόρη σου δε θα σ’ ενοχλούσε αυτό; 
---- Το γεγονός καθεαυτό, όχι. Εμείς εκεί στη Γαλλία  τα έχουμε ξεπεράσει αλλά θα μ’ 
ενοχλούσε αν εξαιτίας μιας εγκυμοσύνης εγκατέλειπε τις σπουδές της… 
---- Αυτό είναι μπηχτή για την περίπτωσή μου… 
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---- Όχι, όχι αγάπη μου μην το πάρεις έτσι. Συγγνώμη δεν έπρεπε να το πω… 
---- Καλά έκανες και το είπες. Οι άνθρωποι ξεχνάνε εύκολα τα δικά τους. Τώρα πια είμαι μια 
χαρά με το κοριτσάκι μου. Πιστεύω όμως, σίγουρα θα είναι πιο προσεχτική μετά από την 
αντίδρασή μου. 
---- Δε   φαντάζομαι   να   είσαι   τόσο  …σατανική   ώστε   ν’   αντέδρασες   επίτηδες,   έτσι   
σαν 
προειδοποίηση στη μικρή; 
---- Όχι αγάπη μου, τώρα το σκέφτηκα. Η αντίδραση μου ήταν πραγματική, τόσο αληθινή που 
έκανα να μιλήσω μια βδομάδα στο μωρό μου…   
---- Εγώ πάντως σ’ έχω ικανή. Αυτές τις μέρες που σε παρακολούθησα στο γραφείο σου, 
διαπίστωσα πως θα ήσουν σπουδαία δικηγορίνα. Είναι πολύ τυχερός ο προϊστάμενος  σου. Έχεις 
μεγάλη πείρα, αν είχα γραφείο εδώ θα ήμασταν, οι δυο μας ένα δυνατό δίδυμο… 
---- Και γιατί να μη γίνουμε; 
---- Τι θες να πεις;  
---- Δεν καταλαβαίνεις; Να έρθεις πίσω στην πατρίδα. 
---- Πως το είπες αυτό; Δηλαδή με θέλεις κοντά σου, πάει να πει πως με παντρεύεσαι; 
---- Ανυπομονώ να μου το ζητήσεις… 
---- Ψυχή μου, σε λατρεύω…αλλά γιατί να μην έρθεις εσύ μαζί μου; 
---- Μαζί σου; Ω, όχι δεν ξέρω καν τη γλώσσα. Εκεί δεν θα ήμουν σπουδαία, ενώ εδώ γνωρίζω 
τόσο κόσμο, δικηγόρους, ακόμα και δικαστές, είναι αλλιώς. 
---- Δεν έχεις άδικο αλλά κι εγώ εδώ είμαι άγνωστος… 
---- Αποφάσισε το και δεν θα είσαι άγνωστος…Δεν το ξέρεις αλλά ο προϊστάμενος μου, έχει 
κουραστεί πολύ, είναι και μεγάλος στην ηλικία, σκέφτεται να πάρει σύνταξη. Μπορούμε να 
κρατήσουμε εμείς το γραφείο…Θα είναι μια χαρά. Εσύ έχεις πτυχίο και δεν έχεις πελατεία εγώ 
έχω πελατεία δεν έχω πτυχίο, θα κάνουμε ένα συνδυασμό απίθανο, είσαι; 
 Ο Αριστείδης το σκέφτηκε λίγο και ξαφνικά την άρπαξε στην αγκαλιά του και τη σήκωσε 
στριφογυρίζοντας την. Την άφησε κάτω γρήγορα όμως λέγοντας χαμογελώντας. 
---- Αγάπη μου πρέπει να ρίξεις μερικά κιλά γιατί κάθε φορά που θα λαχταράω να σε παίρνω 
στην αγκαλιά μου θα υποφέρουν τα νεφρά μου. Γέλασαν και η Φωτεινή δήλωσε χαριτωμένα, 
πως αν μείνει κοντά της θα γίνει «μινιόν». 
---- Λοιπόν όντως είσαι σατανική! Αυτό που σκέφτηκες για τη δουλειά μας εδώ, είναι 
υπέροχο! Θα το ξεκινήσουμε, πότε λες ν’ αποφασίσει ο προϊστάμενος σου; 
---- Πρέπει να του τηλεφωνήσω τώρα κιόλας στο σπίτι του, να του πω μην κλείσει με άλλον…  
---- Έλα αγάπη μου μην είσαι υπερβολική, αύριο του το λες. 
---- Α, όχι. Αύριο μπορεί να είναι αργά. Αν το υποσχεθεί σε άλλον, δεν αλλάζει με τίποτα, δεν 
ξέρεις τι στριμμένο άντερο είναι σ’ αυτά, είπε κι έπιασε το τηλέφωνο.  
 Ύστερα από μισή ώρα είχε κλείσει κιόλας τα προκαταρτικά, για το γραφείο, το αρχείο, 
ακόμα και την επίπλωση, με τον προϊστάμενο της που μάλλον ήταν ευχαριστημένος μ’ αυτή την 
εξέλιξη.  
---- Μα, για στάσου τα είχες έτοιμα όλ’ αυτά;  
---- Αγάπη μου γλυκιά, τίποτα δεν είχα έτοιμο. Το μόνο έτοιμο ήταν η συγκυρία που ο 
προϊστάμενος μου ήθελε να δώσει το γραφείο και μου είπε: «Φωτεινή μου, αν είχες πάρει το 
πτυχίο σου, τώρα θα έπαιρνες εσύ το γραφείο, πολύ θα το ήθελα…». Αύριο λοιπόν θα έρθεις 
στο γραφείο να γνωριστείτε και να συζητήσουμε τα σχετικά…Ψυχή μου δε φαντάζομαι να 
μετανιώσεις; Αυτό που μας συμβαίνει, να έρθουν όλα τόσο βολικά είναι σχεδόν μοιραίο. 
---- Τι, να μετανοήσω; Όχι βέβαια, βλάκας είμαι! Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, στο μέλλον 
θα είμαι ένας δικηγόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παίρνουμε υποθέσεις και στη Γαλλία, δεν 
θ’ αφήσω καλούς πελάτες που έχω εκεί. Και θα έχω και μια όμορφη και ικανή γραμματέα… 
---- Και σύζυγο, να μην ξεχνιόμαστε… 
---- Την ομορφότερη σύζυγο!  
 Εκείνη τη στιγμή, μπήκε στο σαλόνι η Φοίβη. Βλέποντας τον Αριστείδη κατάλαβε ποιος 
ήταν και ζητώντας συγγνώμη έκανε να φύγει. 
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---- Έλα, έλα εδώ μωρό μου. Έλα να γνωρίσεις τον Αριστείδη… 
---- Είναι ο… 
 Ο Αριστείδης προχώρησε προς το μέρος της λέγοντας: 
---- Ναι, είμαι ο…Δε μου λες κούκλα, δέχεσαι να γίνω δεύτερος πατέρας σου; Ζήτησα τη 
μητέρα σου σε γάμο. 
---- Υπέροχα και βέβαια δέχομαι… 
---- Ναι αλλά δεν με γνωρίζεις καν.  
---- Κάνεις λάθος. Τον τελευταίο καιρό έμαθα για το παλιό ειδύλλιο της μητέρας μου και το 
βρίσκω πολύ ρομαντικό. Εξάλλου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη μαμά. 
---- Σε βεβαιώ πως εμείς θα τα πάμε πολύ καλά, της είπε ο Αριστείδης και της φίλησε το 
χέρι… 
 
… Ξύνοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού ο Τρύφωνας είπε θλιμμένα στην κόρη του. 
---- Ώστε έτσι η μάνα σου παντρεύεται.  
---- Ναι μπαμπά, καιρός δεν ήταν; 
---- Ναι δε λέω, δικαίωμα της είναι αλλά τώρα δε θα τη βλέπω καθόλου.  
---- Γιατί δε θα τη βλέπεις, ο Αριστείδης είναι πολιτισμένος άνθρωπος, εξάλλου γνωριζόσαστε. 
Τον έχεις συναντήσει, τον έχεις δει καθόλου; 
---- Όχι, πέρασαν τόσα χρόνια από την τελευταία φορά… 
---- Την τελευταία φορά μπαμπάκα, ήσουν ευτυχισμένος εσύ, που είχες τη μαμά κι εκείνος 
δυστυχισμένος, τώρα είναι εκείνος ευτυχισμένος. Κι εσύ δεν πρέπει να στενοχωριέσαι, έτσι κι 
αλλιώς δεν την είχες πια. 
 Ο Τρύφωνας δεν απάντησε. Γύρισε και χωρίς να χαιρετίσει την κόρη του, απομακρύνθηκε. 
Εκείνη κατάλαβε τον πόνο του κι έμεινε εκεί να τον παρακολουθεί να χάνεται στη γωνία του 
τετραγώνου. 
 «Ευτυχώς ο μπαμπάς ξεπερνάει γρήγορα τους καημούς του», σκέφτηκε και πήγε να 
συναντήσει το Δάνη… 
 Έφτασε έξω από τη βιτρίνα του μαγαζιού, του πατέρα του και τον είδε να μεταφέρει ένα 
σακί με καρύδια. Μόλις την είδε, έκανε ν’ αφήσει κάτω το σακί αλλά εκείνη του έγνεψε να 
συνεχίσει τη δουλειά του και με τα δάχτυλα, του έκανε νοήματα πως θα τον περιμένει, σε μια 
ώρα, στο «καφέ» που συχνάζουν. Όλ’ αυτά, μ’ ένα σύστημα νοηματικής, δικής τους επινόησης, 
που ο Προκόπης, ο πατέρας του νεαρού, όταν η μικρή έφυγε ρώτησε χαμογελώντας: 
---- Τι σου… τηλεγραφούσε πάλι αυτή η τσαπερδόνα;… 
… Η Φωτεινή ήταν τόσο χαρούμενη με την εξέλιξη που πήραν τα πράγματα ώστε εκείνη την 
Κυριακή που ο Αριστείδης θα έτρωγε στο σπίτι της, μαγείρεψε μ’ όλους τους τρόπους που 
ήξερε. Μαζί τους, θα ήσαν και τα παιδιά, η Φοίβη και ο Δάνης. 
  Στο τραπέζι, τρώγοντας, ειπώθηκαν διάφορα που αφορούσαν και τα δυο ζευγάρια. Στην 
αρχή ο Δάνης μαθαίνοντας πως ο Αριστείδης ήταν δικηγόρος στη Γαλλία ανησύχησε με την 
περίπτωση-που η μικρή άφησε με τρόπο να διαφανεί κάτι τέτοιο-να πάει μαζί τους, μετά το 
γάμο, στη Μασσαλία και η Φοίβη. Αφού τον βασάνισε αρκετά χρησιμοποιώντας διάφορα 
επιχειρήματα, πως θα ήταν μια καλή ευκαιρία γι εκείνη να σπουδάσει στο εξωτερικό να μάθει 
καλά μια ξένη γλώσσα, στο κάτω-κάτω μικρή ήταν ακόμα, αποδεικνύοντας του, πως όσο να 
πεις, αλλιώς σε βλέπουν όταν γυρίζεις από το εξωτερικό και μάλιστα από τη Γαλλία.  
 Ο δύστυχος είχε σταματήσει το φαγητό, στριφογύριζε το πιρούνι στο πιάτο και το 
πρόσωπο του είχε γίνει μια μάσκα θλίψης που η Φοίβη τον λυπήθηκε κι  αγκαλιάζοντας τον του 
έδωσε ένα ρουφηχτό φιλί λέγοντας: 
---- Μην ανησυχείς χαζούλη μου. Το αντίθετο θα γίνει, ο Αριστείδης θα γυρίσει πίσω στην 
πατρίδα. Μη χαίρεσαι όμως πολύ γιατί τώρα θα έχω δυο…μπαμπάδες και καταλαβαίνεις θα μας 
δυσκολεύουν. 
 Η έκφραση χαράς που φάνηκε στο πρόσωπο του νεαρού χάθηκε με την επισήμανση της  
μικρής. Το φαγητό όμως συνεχίστηκε κι ο Δάνης, με συνεσταλμένο χαμόγελο, βεβαίωσε τη 
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μέλλουσα πεθερά του πως μαγειρεύει καλύτερα από τη μητέρα του. Εκείνη τον κοίταξε λοξά και 
είπε: 
---- Πάντως νεαρέ, αν ελπίζεις πως θα σου μαγειρεύω, όταν παντρευτείτε, κάνεις λάθος. Αυτό 
να το περιμένεις από τη γυναικούλα σου… 
… Ο προϊστάμενος της Φωτεινής έμεινε ικανοποιημένος από τη γνωριμία του με τον 
Αριστείδη 
και μια βδομάδα αργότερα ο νέος δικηγόρος έφυγε για τη Μασσαλία. Η μητέρα της Φοίβης 
αγωνιούσε. «Έπρεπε να πάω μαζί του, έτσι και αλλιώς κάθομαι σ’ αναμμένα κάρβουνα 
περιμένοντας, δεν ξέρω έχω ένα προαίσθημα, ήταν τόσο υπέροχα όλα για μένα, ήρθαν τόσο 
βολικά όλα, που ανησυχώ. Ποτέ η τύχη δεν ήταν καλή μαζί μου».  
 Όταν μια βδομάδα αργότερα, της τηλεφώνησε ένα  βράδι ο Αριστείδης πως όλα είχαν πάει 
καλά ησύχασε κάπως. Είχε κάνει συνέταιρο, στο εκεί γραφείο το βοηθό του μ’ ένα σημαντικό 
ποσοστό ώστε να προσέχει τη δουλειά και επέστρεφε την επομένη μέσω Παρισίων… 
 
… Η Φοίβη, δάγκωσε κάπως πιο δυνατά απ’ ότι έπρεπε το χείλι του Δάνη, που έβγαλε φωνή 
πόνου και πήγε να διαμαρτυρηθεί. Του έκλεισε το στόμα με το δικό της και κάνοντας τη γλώσσα 
της σάρκινο τρυπάνι την έβαλε μέσα. Ο νεαρός ξέχασε τα πάντα και παραδόθηκε στην νεαρή 
ερωμένη 
του, που δεν αρκέστηκε σ’ αυτό μόνο αλλά τον ξάπλωσε στο κρεβάτι της κι ολόγυμνα τα δυο 
νεαρά κορμιά, στριφογύριζαν για αρκετή ώρα φιλώντας, γλύφοντας και δαγκώνοντας κάθε 
εκατοστό της σάρκας τους… 
 Μετά την ερωτική ευωχία, ήρεμα, η Φοίβη και ο Δάνης, αγκαλιάστηκαν με τρυφερότητα 
και άρχισε ανάμεσα τους ο συνηθισμένος διάλογος για το που θα ζούσαν, πώς θα ζούσαν, πόσα 
παιδιά θα έκαναν και όλες εκείνες τις χαριτωμένες και αιθεροβάμονες σκέψεις που κάνουν οι 
έφηβοι. 
 Πάντως ο νεαρός, είχε ησυχάσει από την περίπτωση να φύγει η αγαπημένη του για τη 
Γαλλία μια και ο Αριστείδης είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα, είχε παντρευτεί τη μέλλουσα 
πεθερά του και όλα πήγαιναν καλά για όλους. Για όλους; Υπήρχε και ο Τρύφωνας, που 
εξακολουθούσε να βλέπει συχνά την κόρη του αλλά απόφευγε, συστηματικά τη Φωτεινή, γιατί 
ήταν φανερό πως υπόφερε. Η μητέρα της Φοίβης, ευτυχισμένη με τον νέο σύζυγο, 
απασχολημένο συνέχεια στα δικαστήρια, είχε, σχεδόν, πραγματοποιήσει το όνειρο της-το 
δικηγορικό γραφείο ουσιαστικά ήταν και δικό της- ξέχασε τον Τρύφωνα.   
 «Καημένε Τρύφωνα, όλη σου τη ζωή την πέρασες από  αγκαλιά σε αγκαλιά γυναικεία και 
τώρα υποφέρεις γιατί έχασες μια γυναίκα, που την είχες προδώσει πολλές φορές και που την 
έχεις χάσει πραγματικά εδώ και τόσο καιρό. Αυτό είναι παράλογο…», έλεγε στον εαυτό του. 
Και ξαφνικά συντελέστηκε μια σημαντική μεταστροφή αυτού του  ερωτύλου άντρα. Άρχισε να 
λιγοστεύει τις σχέσεις του με τις γυναίκες και να ενδιαφέρεται έντονα για την πολιτική, όχι πως 
απείχε ποτέ, πάντα ήταν συνδικαλισμένος στο σωματείο των οικοδόμων. Ζητούσε από τον 
πρόεδρο του σωματείου να του αναθέτει διάφορες αρμοδιότητες, ο, τι έκρινε εκείνος πως θα 
μπορούσε να κάνει και περνούσε πολύ χρόνο στα γραφεία του σωματείου ξαφνιάζοντας τους 
πάντες.   
 Στο μεταξύ, οι πολιτικές εξελίξεις οδηγούσαν τη χώρα σε ανώμαλη κατάσταση. Ο λαός 
είχε ξεσηκωθεί, έβγαινε στους δρόμους, όχι μόνο τα εργατικά σωματεία-όπου από τους πρώτους 
ήταν κι ο Τρύφωνας-αλλά και οι φοιτητές που ζητούσαν από τις ηγεσίες των κομμάτων να 
σταματήσουν να καθησυχάζουν το λαό, πως τάχα δεν υπήρχε φόβος δικτατορίας «γιατί ο λαός, ο 
στρατός και τα κόμματα ήσαν εναντίον». Αν είναι δυνατόν να ήσαν υπέρ! Τα κόμματα όμως 
ήσαν βέβαια πως το παλάτι δε θα τολμούσε και μάλιστα σημαντικό στέλεχος των Κεντρώων 
καλούσε τη «χούντα»-όπως αποκαλούσαν ο ξεσηκωμένος λαός και οι φοιτητές την κλίκα των 
αξιωματικών που ετοίμαζαν τη  δικτατορία-να τολμήσει, αν μπορεί, το πραξικόπημα. Με τη 
βεβαιότητα αυτή, τα κόμματα, ετοιμάζονταν για εκλογές. 
 Η «χούντα» όμως το τόλμησε το πραξικόπημα και η ειρωνεία είναι πως το πρωινό εκείνο, 
θα κυκλοφορούσε και το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της Αριστεράς με ένα μελέτημα που 
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δημοσιευόταν σε συνέχειες κι εξηγούσε γιατί δεν ήταν δυνατό… να επιβληθεί η δικτατορία στη 
Χώρα.  
 Ο Τρύφωνας ήταν από τους πρώτους κυνηγημένους της «χούντας». Η αστυνομία ήξερε 
πολλά και για την παλιότερη δράση του αλλά και γι’ αυτή που είχε στη διάρκεια της 
κοινοβουλευτικής ανωμαλίας. Ήταν πληροφορημένη όμως και για τη δραστηριότητα του στον 
ερωτικό τομέα και η καταφυγή του, στο υπνοδωμάτιο όμορφης χήρας δεν τον έσωσε. Τρεις 
μέρες αργότερα τον οδηγούσαν  σ’ ένα στρατόπεδο όπου  δοκίμασε αρκετούς τρόπους  
βασανισμών,  που γνώριζε  μόνο 
από περιγραφές παλιών συντρόφων που τους είχαν υποστεί.  
 Πρώτη έμαθε τη σύλληψη του πατέρα της, η Φοίβη. Έτρεξε στη μητέρα της και οι δυο, 
έχοντας μαζί και τον πολύ γνωστό δικηγόρο-σύζυγο, κατάφεραν μια βδομάδα αργότερα να 
εντοπίσουν το χώρο φυλάκισης του Τρύφωνα. Τους πληροφόρησαν, πως ήταν εκεί αλλά δεν 
επέτρεψαν να τον επισκεφτούν γιατί βρισκόταν ακόμα σε…ανάκριση. Ο πραγματικός λόγος 
ήταν πως δεν ήθελαν να τον δουν οι δικοί του στο χάλι που τον είχαν καταντήσει… 
 Ότι ακολούθησε είναι γνωστό πια από την ιστορία. Ο Τρύφωνας δεν ήταν τόσο 
σημαντικός για να τον αναφέρει η ιστορία κι όμως ήταν από τους τελευταίους που αφέθηκαν 
ελεύθεροι. Οι βασανιστές του, τον θεώρησαν επικίνδυνο για το καθεστώς τους και του άλλαζαν 
συνέχεια τόπο κράτησης. Τον τελευταίο χρόνο της δικτατορίας, βρέθηκε, σ’ ένα νησί, 
συνεξόριστος με ηγετικά στελέχη του Κ.Κ.Ε, «εσωτερικού» κι «εξωτερικού» και πήρε μέρος 
στη διάσπαση του Κόμματος. Διάλεξε το κλιμάκιο του εσωτερικού γιατί πίστευε πως όλα τα 
χρόνια, μετά το τέλος του εμφύλιου, αυτό ήταν που αγωνίστηκε στην πατρίδα, όσο οι άλλοι 
είχαν αρχίσει στο εξωτερικό νέο εμφύλιο μέσα στο Κόμμα… 
… Όταν έφτασε στην πόλη του, τον περίμενε και τον υποδέχτηκε, με κλάματα η Φοίβη, 
είκοσι δυο χρόνων γυναίκα πια, φοιτήτρια στην ιατρική κι όπως έδειχναν τα πράγματα, σε δυο 
χρόνια θα τελείωνε με το πανεπιστήμιο. Δεν είχε παντρευτεί το Δάνη, ακόμα αλλά 
εξακολουθούσε να είναι ερωτευμένη μαζί του. Εκείνος είχε τελειώσει γεωπόνος και είχε αρχίσει 
ν’ ασχολείται με την επιστήμη του, πειραματικά, σ’ ένα καλό κτήμα του πατέρα του, που ήδη το 
καλλιεργούσε για τις ανάγκες του μαγαζιού. Βασική απασχόληση του Δάνη θα ήταν η 
δεντροκομία, πράγμα που ήθελε κι ο πατέρας του. Έτσι  οι  σχέσεις της Φοίβης με το μέλλοντα 
πεθερό είχαν πια περάσει σε συγγενικό επίπεδο. Επίσης η Φωτεινή που συνοδευόταν από τον 
Αριστείδη, ήταν εκεί. Έκλαψε στην αγκαλιά του Τρύφωνα, λέγοντας του πως τελικά ήξερε πως 
είχε παντρευτεί έναν σπουδαίο άνθρωπο παρ’ όλα τα ελαττώματα του.  
 Η περιπέτεια του Τρύφωνα με τη χούντα, είχε ενοχλήσει τον Προκόπη, ήταν ο κλασικός 
«φιλήσυχος» άνθρωπος που κοίταζε, όπως λένε, τη δουλειά του πρώτ’ απ’ όλα κι ας ήταν 
βενιζελικός «αναντάν-μπαμπαντάν». Τώρα με τη «μεταπολίτευση» είχε ησυχάσει και δέχτηκε με 
συμπάθεια τον Τρύφωνα. Όλ’ αυτά τα χρόνια είχε ζήσει από κοντά το δράμα αυτού του 
πραγματικά γενναίου ανθρώπου! Και οι δυο οικογένειες περίμεναν να τελειώσει τις σπουδές και 
η Φοίβη για να παντρέψουν τα παιδιά… 
… Έτσι απλά ο Τρύφωνας, ξαναμπήκε στην καθημερινή ζωή, άρχισε να δουλεύει στις 
οικοδομές, αφέθηκε πάλι στην προσφιλή του ενασχόληση με τις γυναίκες, τις είχε στερηθεί τόσα 
χρόνια. Ίσως η πιο μεγάλη τιμωρία κι από τα βασανιστήρια ακόμα, ήταν αυτή. Γρήγορα 
διαπίστωσε όμως πως δεν είχε το παλιό σθένος, ούτε στον έρωτα ούτε στην ευχάριστη 
συντροφιά.  
 Είχε αλλάξει σημαντικά προς το χειρότερο. Έκανε με υπερβολή όλα όσα είχε στερηθεί. Το 
πιοτό, που άλλοτε το έπινε για να κάνει κέφι, τώρα του είχε γίνει ανάγκη. Αποδείχτηκε δυνατός 
πότης αφού κατανάλωνε ένα με δυο μπουκάλια του λίτρου κονιάκ τη μέρα, χωρίς να ζαλίζεται.  
 Οι πολιτικές εξελίξεις ήσαν, όσο γινόταν ήρεμες, μετά και τη νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. 
Στην εξουσία ήταν πάλι η Δεξιά αλλά μ’ ένα δυτικοευρωπαϊκό πρόσωπο. Ο Τρύφωνας είχε 
ατυχήσει στην κομματική επιλογή του. Οι του «εξωτερικού»  είχαν  δραστηριοποιηθεί   και  από  
τον  πρώτο  
ακόμα χρόνο των νόμιμων εκλογών έγιναν το τρίτο κόμμα του Κοινοβουλίου. Οι του 
«εσωτερικού», διχάστηκαν σκόρπισαν κι ο Τρύφωνας, που στην αρχή είχε κάνει αγώνα 



διαφώτισης των συντρόφων, απογοητεύτηκε κι από τη μια και από την άλλη πλευρά και 
αφοσιώθηκε στο προσφιλές πιοτό που με τον καιρό τον μετάβαλε σε αλκοολικό. Μεθούσε πια 
εύκολα και γινόταν δυσάρεστος σε όλους, ακόμα και στους στενούς φίλους. Οι παλιοί 
σύντροφοι και των δυο πλευρών, τον απόφευγαν αλλά κάποιοι που αναλάμβαναν να εισπράξουν 
κουπόνια του κόμματος δε δίσταζαν να του φορτώνουν αρκετά μπλοκ, ξέροντας πως ο 
Τρύφωνας θα τα διέθετε, παρουσιάζοντας στο κόμμα σα δική τους αυτή τη δραστηριότητα. 
Όταν κάποιοι φίλοι, του το επισήμαιναν αυτό, έλεγε χαμογελώντας μελαγχολικά: «Τι να κάνω, 
είναι βλέπεις το Κόμμα, τ’ άγια των αγίων»… 
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