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                                      ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ   ΣΕΡΡΩΝ
###########################################################################

Ήταν επισκέπτης σ’ αυτή τη μικρή πόλη. Τον είχε στείλει η υπηρεσία του, 
δούλευε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και ήρθε να κάνει αποτυπώσεις των 
παραδοσιακών σπιτιών που είχαν χαρακτηριστεί διατηρητέα. Ήταν αρχιτέκτονας και 
είχε πάθος με τη λαϊκή αρχιτεκτονική.

Έμενε σε ξενοδοχείο, αλλά δεν του άρεσε κι έψαχνε για μια γκαρσονιέρα ή ένα 
επιπλωμένο δωμάτιο. Θα ήταν προσωρινός κάτοικος αυτής της πόλης, για ένα 
τουλάχιστον χρόνο.

Στο δρόμο του, από το ξενοδοχείο ως το χώρο της δουλειάς του, ήταν ένα μεγάλο 
καφενείο. Η επίπλωση του, παλιά μαντεμένια τραπέζια με βαρύ σκελετό και 
καθίσματα ξύλινα με ψάθα. Ο μπουφές του, κάποτε θα ήταν ωραίο πράγμα, με 
σκαλίσματα στο ξύλο του, που τώρα ήσαν σε πολλές μεριές σαρακοφαγωμένο. 
Χρόνια πριν θα του είχαν περάσει ένα φτηνό χρώμα που είχε σκάσει σαν τη λάσπη, 
τη δαρμένη από τον ήλιο, στην ακροποταμιά. Βερνίκι από το χρώμα δεν είχε μείνει 
είχε αποχτήσει όμως μια μουντή γυαλάδα από τη βρώμα και τους καπνούς. 

Κάθε πρωί, πηγαίνοντας για τη δουλειά, έμπαινε κι έπινε έναν καφέ, το ίδιο κι 
όταν γύριζε πίσω. Αλλά και τ’ απογεύματα ερχόταν για να διαβάσει την εφημερίδα 
του και να παρακολουθήσει, περισσότερο από περιέργεια παρά από ενδιαφέρον για 
το χαρτί, τους συνταξιούχους γέροντες που έπαιζαν χαρτιά ή τάβλι. Πραγματικά το 
καφενείο… γεροντοκρατείτο κι αυτός νέος ακόμα, κόντευε τα σαράντα, ήταν κάπως 
παραφωνία. Βέβαια τα γερόντια τον δέχτηκαν καλά αφού του έκαναν μια σχετική 
«ανάκριση» για το  ποιος ήταν  κι από πού είχε έρθει. Για τη δουλειά που είχε έρθει 
να κάνει δεν κατάλαβαν πολλά πράγματα αλλά μια κι ερχόταν από την πρωτεύουσα, 
οπωσδήποτε κάτι σπουδαίο θα ήταν.
      Έτσι ξενοδοχείο, δουλειά, καφενείο, κύλησε κιόλας ένας μήνας. Μια μέρα μπήκε 
στο καφενείο ένας από τους τεχνίτες της συντήρησης των σπιτιών που αποτύπωνε. 
Ήταν καθισμένος κοντά στη θύρα, ο τεχνίτης τον είδε και τον χαιρέτησε. Αφού ήπιε 
μια λεμονάδα, στο πόδι, ξεκίνησε να φύγει και φτάνοντας κοντά του κοντοστάθηκε 
και τον ρώτησε:
---- Τι έγινε, βρήκατε δωμάτιο;
---- Όχι, δυστυχώς δε βρίσκω. Το ανάθεσα και σ’ ένα μεσίτη αλλά κι αυτός δε βρήκε 
τίποτα.
      Την άλλη μέρα, καθόταν πάλι στο καφενείο κι έγραφε ένα γράμμα. Τον πλησίασε 
ένας από τους γέροντες, που αφού ζήτησε την άδεια κάθισε κοντά του. Ήταν ένας 
λεβεντόγερος στην εμφάνιση αν και από υγεία, όπως έλεγε, δεν τα πήγαινε καλά. 
Ήταν κι ογδόντα χρονώ ε, όσο να πεις ήταν και φυσικό. Είχαν συζητήσει αρκετές 
φορές οι δυο τους. Παλιός έμπορας, είχε ταξιδέψει πολύ και ήταν «άνθρωπος του 
κόσμου» όπως λένε.
---- Κύριε Παύλο, ψάχνεις για σπίτι;
---- Ναι,  θα  μείνω  κάνα  χρόνο  στην  πόλη  σας  και  δεν μπορώ τα ξενοδοχεία, αν 
κι έχω ταξιδέψει πολύ δεν τα έχω συνηθίσει. Άσε που τα βράδια γίνεται χαμός με τις 
φωνές και τους τσακωμούς των μεθυσμένων πελατών.
      Ο γέροντας τον κοίταξε βαθιά κι έντονα για λίγο, λες και προσπαθούσε να 
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διεισδύσει στο μυαλό του νέου και είπε:
---- Έλα μαζί μου.
---- Να έρθω μαζί σας; Που κύριε Σπύρο;
      Ο  κύριος  Σπύρος   σηκώθηκε  και  του   έκανε  νόημα  να  σηκωθεί.  Βγήκαν   
από  το καφενείο  κι   ύστερα   από   εκατό   περίπου  μέτρα,  στο  κέντρο   της   
πόλης, σταμάτησαν   μπροστά σ’ ένα τριώροφο χτίριο. Από κάτω ήσαν μαγαζιά, τρία 
τον αριθμό, με είδη ρουχισμού. Ο γέροντας σήκωσε το μπαστούνι του και του έδειξε 
έναν εξώστη στον τρίτο όροφο.
---- Θα σου άρεσε να μένεις εκεί πάνω;
---- Α,  κύριε  Σπύρο,  αυτό  θα  είναι  ακριβό, δε  θα  το εγκρίνει η Υπηρεσία...
      Ο γέροντας δε μίλησε, του έκανε πάλι νόημα να τον ακολουθήσει στην είσοδο 
του χτιρίου. Μπήκαν στο διάδρομο της εισόδου, όλα εδώ είχαν μια σχετικά πολυτελή 
κατασκευή. Πήραν το ασανσέρ κι έφτασαν στο διάδρομο του τρίτου ορόφου, όπου ο 
γέροντας βγάζοντας τα κλειδιά του, ξεκλείδωσε μια θύρα. Μπήκαν μέσα και 
βρέθηκαν σ’ ένα σαλονάκι μ’ ένα μικρό γραφείο κι έναν καναπέ.
      Από μια άλλη θύρα πέρασαν σ’ ένα μεγαλύτερο χώρο που έκανε τον Παύλο να 
νιώσει έντονη συγκίνηση. Ήταν ένα εργαστήρι της δουλειάς του! Υπήρχε ένα 
θαυμάσιο σχεδιαστήριο, πλήρως εξοπλισμένο, ένα μεγάλο σκαλιστό καρυδένιο 
γραφείο, εφοδιασμένο μ’ όλα τα σχετικά και οι τοίχοι ήσαν καλυμμένοι με ξύλινες 
γυαλόφραχτες βιβλιοθήκες κι ερμάρια διαφόρων μεγεθών. Το φως ήταν άπλετο, 
ερχόταν από μια επίσης γυαλόφραχτη θύρα που οδηγούσε στον εξώστη.
      Σε μια γωνιά υπήρχε ένας καναπές και δυο πολυθρόνες με δερμάτινη επένδυση 
και μπροστά τους ένα τραπεζάκι με κρύσταλλο. Στο πλάι μια ανοιχτή θύρα οδηγούσε 
σ’ ένα δωμάτιο μ’ ένα ντιβάνι και μια εντοιχισμένη ιματιοθήκη. Ο Παύλος κοίταζε 
γύρω του εντυπωσιασμένος ενώ ο γέροντας τον παρακολουθούσε χαμογελώντας.
---- Γέρασα, ξεκούτιανα. Τόσον καρό και δεν το σκέφτηκα. Ήταν του γαμπρού 
μου...Το έχουμε αφήσει όπως ήταν τη μέρα που έφυγε...Νομίζω πως είναι αυτό που 
χρειάζεσαι. 
---- Δεν καταλαβαίνω κύριε Σπύρο... 
---- Τι   δεν  καταλαβαίνεις  παιδί  μου… Σε  παρακαλώ κάθισε.
      Ο Παύλος πήγε να καθίσει στην πολυθρόνα απέναντι από το γραφείο.
---- Όχι, όχι στο γραφείο κάθισε, να το συνηθίσεις.
---- Δεν κατάλαβα...
---- Κάτσε βρε παιδάκι μου, να στο πω έτσι χωριάτικα.
      Ο νέος κάθισε δισταχτικά και προσπαθούσε να βγάλει κάποιο συμπέρασμα από 
τη συμπεριφορά του γέροντα που κάθισε βαριά στην πολυθρόνα μ’ ένα στεναγμό 
ανακούφισης.
---- Αχ,  με  πεθαίνουν  αυτά  τα  άτιμα  τ’  αρθριτικά. Λοιπόν Παύλο, αν και σε ξέρω 
λίγο πιστεύω πως είσαι έντιμος άνθρωπος. Σου προτείνω να έρθεις να μείνεις εδώ. Θα 
έχεις ο, τι χρειάζεσαι για τη δουλειά σου και θα κοιμάσαι σ’ αυτό το δωμάτιο, ο 
γαμπρός μου ξεκουραζόταν εδώ.
---- Συγγνώμη,  είπατε  πως  ο  γαμπρός  σας  έφυγε...Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;
---- Ο γαμπρός μου ήταν πολιτικός μηχανικός κι εργολάβος. Αυτός έχτισε αυτό το 
χτίριο και πολλά άλλα στην πόλη μας. Δυστυχώς δε ζει πια...Σκοτώθηκε, μαζί με την 
κόρη μου, σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Εδώ και πέντε χρόνια. Πέρσι πέθανε και η 
γυναίκα μου, αυτή τα είχε τα χρονάκια της, εκείνοι όμως ήταν τόσο νέοι και υγιείς...
       Ο νέος έμεινε άναυδος, κοίταξε το γέροντα με ολοφάνερη συμπόνια.
---- Κύριε Σπύρο δεν ξέρω τι να πω...!
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---- Να μην πεις τίποτα...Δεν έχει νόημα, έτσι είναι αυτά τα πράματα. Δύσκολα 
αντέχονται αλλά πρέπει γιατί υπάρχει και συνέχεια...
---- Συνέχεια, τι συνέχεια; 
---- Η  συνέχεια  είναι  πως  μου  άφησαν... Ε,  να  μη  σε σκοτίζω τώρα με τα δικά 
μου. 
---- Σας παρακαλώ, θέλω να μου μιλήσετε...Aν φυσικά το  θέλετε. 
---- Λοιπόν,   έχω  μια  εγγονή  που  είναι  το  μοναδικό  παιδί  στην   οικογένεια  μας. 
Η τελευταία στο σόι, δυστυχώς είναι ένα παιδί προβληματικό, ξέρεις αυτά που τα 
λένε καθυστερημένα. 
---- Είναι μικρό, το στέλνετε σε κάποιο σχολείο;
---- Όχι, είναι μεγάλη κοπέλα, σε λίγο μπαίνει στα είκοσι οχτώ.     
---- Α, είναι κανονική γυναίκα
---- Γυναίκα είναι, αλλά δυστυχώς δεν είναι κανονική, σχολίασε με πίκρα ο γέροντας 
και συνέχισε:
---- Όσο ζούσε η γυναίκα μου, τη φρόντιζε εκείνη και πιο μπροστά οι γονείς της, εγώ 
όλ’ αυτά τα χρόνια δεν το πλησίαζα το κοριτσάκι μου. Βλέπεις ήμουν 
απογοητευμένος, θυμωμένος που γεννήθηκε έτσι αυτό το παιδί. Αν και οι γιατροί δεν 
απόκλεισαν το ενδεχόμενο να είναι τα άλλα παιδιά σωστά, φυσιολογικά, η κόρη μου 
κι ο γαμπρός δεν το αποτόλμησαν...Αφοσιώθηκαν σ’ αυτό και προσπαθούσαν ν’ 
αντλήσουν χαρά από τη δυστυχία τους. Εγώ δεν μπόρεσα να το αποδεχτώ, ήμουν 
κιόλας χολωμένος που η γυναίκα μου, γεννώντας μόνο μια κόρη, απόκλεισε τη 
συνέχεια του ονόματος της οικογένειας, ήρθε κι αυτό με την εγγονή και μ’ 
αποτέλειωσε...

Αναστέναξε, έσκυψε κι έβγαλε τα παπούτσια. Ύστερα με ένα  μορφασμό  πόνου,  
έκανε  ένα  σχόλιο  για  τη  δυσκολία των γερατειών και συνέχισε:
---- Εδώ  κι   ένα  χρόνο  Παύλο,  που  ζω  με  το  παιδί,  έχω μετανιώσει   που   έχασα  
όλ’ αυτά  τα  χρόνια.  Μου δίνει τόση χαρά, είναι τόσο αγαθό πλάσμα, τόσο όμορφο.  
Βλέποντας την δεν καταλαβαίνεις πως έχει πρόβλημα.  Μιλάει  σωστά, τραγουδάει  
πολύ  ωραία,  ακόμα  και πιάνο  έμαθε  να  παίζει. Τρελαίνεται για τη μουσική, μια 
φορά ν’ ακούσει ένα σκοπό τον επαναλαμβάνει με ακρίβεια μαγνητοφώνου...
      Ο Παύλος είχε συγκινηθεί τόσο που δε βρήκε και δεν μπόρεσε ν’ αρθρώσει λέξη 
παρηγοριάς για το γέροντα που αλλάζoντας συζήτηση είπε:
---- Λοιπόν,  νομίζω  πως  σου  κάνει  ε;
      Ο νέος τίναξε το κεφάλι ξαφνιασμένος καθώς είχε σκορπίσει τη σκέψη σ’ αυτά 
που άκουγε.
---- Πως,  πως...Αν  μου κάνει  λέει!  Ποτέ  δεν  είχα  κάτι τέτοιο στη ζωή μου...
---- Γιατί; Στην πρωτεύουσα δεν έχεις γραφείο;
---- Όχι κύριε Σπύρο, το μόνο που κατάφερα ν’ αποχτήσω όλ’ αυτά τα χρόνια είναι 
μια  γκαρσονιέρα, που την πήρα ως αμοιβή για κάτι σχέδια που είχα κάνει σ’ έναν 
εργολάβο.
---- Δεν είσαι παντρεμένος, δεν έχεις γονείς;
---- Γονείς δεν έχω, τους έχασα πολύ νωρίς. Σπούδασα με δυσκολίες, δουλεύοντας με 
τον πατέρα μου που ήταν οικοδόμος. Πέθανε πριν προλάβει να δει το πτυχίο μου κι 
αργότερα τον ακολούθησε και η μητέρα μου, αυτή πρόλαβε να δει και το πτυχίο 
ακόμα και το γάμο μου, γιατί παντρεύτηκα κιόλας αλλά χώρισα πολύ γρήγορα. Ούτε 
δυο χρόνια δεν κράτησε.
---- Γιατί βρε παιδί μου, τι έφταιξε;
---- Μάλλον  εγώ  έφταιξα.  Όταν  απολύθηκα  από  το στρατό βγήκα να δουλέψω για 
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να συντηρήσω τον εαυτό μου και τη μητέρα μου. Δούλεψα με διάφορους 
μικροεργολάβους, πολλές φορές έκανα και τον επιστάτη. Αργότερα γνώρισα ένα 
μεγαλοεργολάβο που όταν έμαθε πως σπούδασα δουλεύοντας στις οικοδομές μ’ 
εκτίμησε ιδιαίτερα γιατί κι αυτός από οικοδόμος είχε αρχίσει. Αγράμματος αλλά. 
πανέξυπνος και άνθρωπος της  ευκαιρίας είχε κάνει μεγάλη περιουσία  κι  έχει και 
τώρα μια από τις μεγαλύτερες οικοδομικές επιχειρήσεις.
---- Δηλαδή  αυτός  έγινε  ο  πεθερός  σου;
---- Καλά το καταλάβατε, με πήρε στις επιχειρήσεις του και πιστέψαμε και οι δυο πως 
ο συνδυασμός θα πετύχαινε. Ένα χρόνο αργότερα μου πρότεινε να παντρευτώ την 
κόρη του, δούλευε κι αυτή μαζί του, σα βοηθός στο οικοδομικό γραφείο. Το είχε 
καμάρι ο εργολάβος που αυτή είχε τελειώσει το γυμνάσιο. Θέλησε να τη στείλει στο 
πανεπιστήμιο αλλά εκείνη προτίμησε τη δουλειά του πατέρα της, του έμοιαζε πολύ 
και στο χαρακτήρα. Δέχτηκα την πρόταση, αν και δεν ήμουν ερωτευμένος μαζί της  
ούτε κι αυτή μαζί μου, όμως επαγγελματικά με βόλευε πολύ. Στην ουσία κάναμε μια 
εμπορική πράξη γιατί μετά το γάμο, ο πεθερός άλλαξε τη μορφή της επιχείρησης. Μ’ 
έβαλε μέσα με είκοσι πέντε τοις εκατό κι έδωσε και είκοσι στην κόρη, έτσι είχαμε μια 
οικογενειακή επιχείρηση.
---- Ε, δεν ήταν κι άσκημα; Άλλαξε η ζωή σου.
---- Δίκιο έχετε, πραγματικά άλλαξε, ζούσα σε μεγάλο πολυτελές σπίτι, για το 
καλοκαίρι υπήρχε εξοχικό κοντά στη θάλασσα και στο βουνό.
---- Πήρες και τη μητέρα σου μαζί...

Η μητέρα μου αρνήθηκε να έρθει μαζί μας, την τρόμαξε ο ξαφνικός πλούτος. 
Εξακολουθούσε να ζει στο παλιό μας σπίτι που δεν ήταν δικό μας, με νοίκι μέναμε. Ο 
πεθερός έμενε μαζί μας, πράγμα που δε μου άρεσε γιατί ήταν αυταρχικός και 
δύσκολος άνθρωπος. Η γυναίκα μου ματαιόδοξο πλάσμα το είχε «περί πολλού» το ότι 
ήταν σύζυγος αρχιτέκτονα και με κουβαλούσε σε διάφορες δεξιώσεις και κοσμικές 
εκδηλώσεις, πράγματα που εγώ απεχθανόμουν κι έτσι σιγά-σιγά απομακρυνθήκαμε. 

Αργότερα ανακάλυψα πως ο πεθερός, έκανε κάποιες προσοδοφόρες κομπίνες και 
μάλιστα με την υπογραφή μου αυτό μας έφερνε σε συνεχή σύγκρουση. Η γυναίκα 
μου φυσικά συμφωνούσε μαζί του κι εκτός τούτου στους κοσμικούς κύκλους που 
σύχναζε ερωτεύτηκε κάποιον και με κεράτωνε... 
---- Τι λες βρε παιδί μου...
---- Έτσι, τα  βρόντηξα  κι  έφυγα  από  το  σπίτι  αλλά και από την επιχείρηση. Δυο 
χρόνια δουλειάς πήγαν χαμένα...
---- Από την επιχείρηση δεν έπρεπε να φύγεις, ήταν λάθος, άσκημα έκανες.
---- Μα τι να έκανα κύριε Σπύρο, θα τους είχα μπροστά μου κάθε μέρα κι αυτό δε θα 
το άντεχα. Ήταν αδύνατο να τους υποφέρω. Άρχισα πάλι να δουλεύω εδώ κι εκεί, σ’ 
ένα χρόνο συγχωρέθηκε και η μητέρα μου και τότε έφυγα για την Αμερική.
---- Πήγες  στην  Αμερική!  Εκεί  θα  μπορούσες  να κερδίσεις χρήματα...
---- Δε βαριέστε, πήγα εκεί γιατί με κάλεσε ένας παλιός συμφοιτητής μου που 
δούλευε σε μια μεγάλη οικοδομική εταιρία. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω 
κοντά σ’ έναν παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα κι ωφελήθηκα πολύ πάνω στη δουλειά 
μου. Από την Αμερική έκανα πολλά ταξίδια σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δεν την 
άντεξα όμως αυτή τη χώρα έμεινα εκεί μόνο πέντε χρόνια. . .
---- Θα μπορούσες να μείνεις εκεί, να κάνεις λεφτά...
---- Εκεί  μένουν  κύριε  Σπύρο  αυτοί  που  αποχτούν  οικογένεια,  παιδιά.  Μένουν 
κοντά στα παιδιά τους και στα εγγόνια, ενώ μοναχικοί σαν εμένα γυρίζουν πίσω.
---- Γιατί  δεν  έκανες  εκεί  οικογένεια;
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---- Α,  δε  σκοπεύω  να  ξαναπαντρευτώ,  δε  με  νοιάζει. Μια  φορά ήταν   αρκετή    
και δε σκοτίζομαι για τη διαιώνιση του oνόματος μου γι' αυτό που εσείς 
στενοχωρηθήκατε τόσο. Αν κι έχω τα μισά σας χρόνια τολμώ να σας συμβουλέψω να 
μη νοιάζεστε για το όνομα. Ζούμε στη μνήμη των δικών μας ως τα εγγόνια μας, άντε 
και κάπως στα δισέγγονα ύστερα πάει, τελειώνει: «Χους ει και εις χουν απελεύσαι» 
που λένε κι οι παπάδες στις κηδείες.
---- Μάλλον  έχεις  δίκιο…Ύστερα  από   τόσα  μέρη που γύρισες πως βρέθηκες στην 
πόλη μας;
---- Όταν ήμουν στην Αμερική, με είχε πιάσει μια μανία με τη λαϊκή αρχιτεκτονική 
του τόπου μας. Διάβασα πολλά σχετικά βιβλία, ξένα και δικά μας και σκέφτηκα να 
έρθω πίσω ν’ ασχοληθώ μ’ αυτό το αντικείμενο. Φτάνοντας όμως εδώ, μια και δε μου 
είχαν περισσέψει χρήματα έπρεπε να δουλέψω στην οικοδομή. Τα πρώτα τρία χρόνια, 
με το «λούστρο» του αρχιτέκτονα που δούλεψε κοντά σ’ ένα από τους μεγαλύτερους 
του κόσμου είχα καλή δουλειά. Έχτισα τρεις βίλες και πρέπει να ήταν πετυχημένες 
αφού η φωτογραφία της μιας δημοσιεύτηκε σε αρχιτεκτονικό περιοδικό παγκόσμιου 
κύρους...Σας ζάλισα όμως με τα δικά μου, είπε ο Παύλος, ύστερα κοίταξε το ρολόι 
του και πρόσθεσε:
----Είναι μιάμιση κιόλας; Θα έχετε πεινάσει…
----Ναι, γι’ αυτό σήκω να πάμε για φαγητό.
----Ωραία θα σας προσφέρω εγώ το τραπέζι...
----Δεν κατάλαβες, θα πάμε για φαγητό στο σπίτι μου.
---- Ε, ε, κύριε Σπύρο πολλές καλοσύνες την ίδια μέρα δε θα τις αντέξω, είστε πολύ 
καλός άνθρωπος αλλά...

Δεν επιτρέπω αντίρρηση, θα φάμε στο σπίτι μου, είμαι παππούς και πρέπει να 
σεβασθείς την επιθυμία μου. Θα γνωρίσεις και την εγγονή μου.

Ο Παύλος είχε ένα μικρό αυτοκίνητο, μ’ αυτό είχε έρθει από την πρωτεύουσα, το 
είχε σταθμευμένο έξω από το καφενείο των γερόντων. Μπήκαν μέσα και με τις 
οδηγίες του κυρίου Σπύρου έφτασαν σε μια μικρή τριώροφη πολυκατοικία 
καλοχτισμένη με φαρδιούς εξώστες. Ο Παύλος με το μάτι του ειδικού τα εξέταζε όλα. 
Το σπίτι ήταν καλόγουστο και καλοχτισμένο, μάλλον  θα  το  είχε  χτίσει  ο  γαμπρός  
του  γέροντα.  Τη στιγμή που ο κύριος Σπύρος άνοιγε τη θύρα του διαμερίσματος 
ακούστηκε μια χαρούμενη γυναικεία φωνή, σκέφτηκε πως θα ήταν η εγγονή. Μόλις 
προχώρησε ένα βήμα ο γέροντας-ο Παύλος ήταν ακόμα στο κατώφλι-μια νέα γυναίκα 
ρίχτηκε στην αγκαλιά του φωνάζοντας.
----Παππού μου, παππούκα μου...
      Καθώς όμως είδε το νέο, σταμάτησε τις φωνές και χαλάρωσε το αγκάλιασμα.
----Σιγά κορίτσι μου, θα με γκρεμίσεις, είπε ο γέρος χαμογελώντας. Η κοπέλα 
στάθηκε και κοίταξε έντονα, χαμογελώντας, τον Παύλο χωρίς να πει λέξη.
----Πέρασε Παύλο, πέρασε παιδί μου. Αυτή είναι η Ελπινίκη, η εγγονή μου, 
χαιρέτησε κούκλα μου τον Παύλο, είναι φίλος μου.
      Η Ελπινίκη άπλωσε το χέρι κοιτάζοντας πάντα επίμονα κι έντονα το νέο με το 
χαμόγελο μόνιμο στα χείλη. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη γυναίκα! Ο 
αρχιτέκτονας εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που άργησε για μερικά δευτερόλεπτα να 
της δώσει το χέρι. Για την ακρίβεια εκείνη το άφησε μέσα στη χούφτα του κι εκείνος 
το έσφιξε απαλά.
----Γεια σου Ελπινίκη, της είπε χαμογελώντας.
----Γεια σου..., είπε κι εκείνη παρατηρώντας τον μ’ εκείνο το έντονο βλέμμα.

Ο κύριος Σπύρος προχώρησε στον προθάλαμο και φώναξε στην Ελπινίκη:
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---- Έλα κόρη μου να με βοηθήσεις να βγάλω το σακάκι μου.
Δε χρειάστηκε όμως γιατί εκείνη τη στιγμή, βγήκε από την κουζίνα μια γυναίκα, 

γύρω στα εξήντα, κοντούλα και παχουλή και τον βοήθησε λέγοντας:
---- Μόλις άκουσε το θόρυβο από το ασανσέρ πετάχτηκε φωνάζοντας, «ο παππούς», 
σε παίρνει μυρουδιά κυρ-Σπύρο.
       Ο γέροντας χαμογέλασε και της είπε:
---- Τασία έφερα και μουσαφίρη σήμερα. Ο κύριος Παύλος θα φάει μαζί μας. 

Η Τασία καλωσόρισε με χειραψία το νέο και τον ρώτησε:
---- Μήπως ο κύριος θα ήθελε κάτι ιδιαίτερο, ίσως δε σας αρέσει το φαγητό που 
έχουμε...
---- Όχι δα, ο, τι μαγειρεύετε συνήθως για την οικογένεια, είπε ο Παύλος βγάζοντας 
το σακάκι.
---- Ελπινίκη, πάρε το σακάκι του Παύλου και κρέμασε το στην κρεμάστρα, είπε ο 
γέροντας.
      Η κοπέλα, πλησίασε το νέο παρατηρώντας τον συνεχώς έτσι που τον ανάγκασε να 
γυρίσει αλλού το βλέμμα του. Τα υπέροχα διεισδυτικά, μελένια, μάτια της τον έκαναν 
να τα χάνει. Και το μόνιμο χαμόγελο της ήταν γλυκύτατο. Πήρε το σακάκι από τα 
χέρια του και το κρέμασε. Ο Παύλος ακολουθώντας τον κύριο Σπύρο προς το σαλόνι 
γύρισε και κοίταξε πίσω. Είδε την Ελπινίκη να σιάχνει το σακάκι σα να το χάιδευε. 
Κάποια στιγμή έσκυψε το μύρισε κι έκλεισε τα μάτια με μια έκφραση ευχαρίστησης, 
προφανώς της άρεσε η μυρουδιά. Κάπως ταραγμένος, γύρισε απότομα και μπήκε στο 
σαλόνι.
---- Κάθισε,   του  είπε  ο  γέροντας  και  του  έδειξε  τον  καναπέ. 

Ο ίδιος πήγε και κάθισε σε μια πολυθρόνα. Ο νέος κοίταζε ένα γύρω, όλα εκεί 
μέσα  είχαν μια  πολυτελή  εμφάνιση,  ήταν  ένα  καλόγουστο αστικό σαλόνι.
----Λοιπόν κύριε Σπύρο, δεν είπαμε τι θα πληρώνω για το γραφείο; Ξέρετε δεν 
μπορώ να πληρώσω πολλά...
----Άστο παιδί μου, δε θα πληρώνεις νοίκι. Δεν το νοικιάζω, έχω χρήματα και δεν 
έχω ανάγκη από το νοίκι, τη συντροφιά σου θέλω. Το νοίκι θα είναι ν’ ανέχεσαι κάνα 
δυο ώρες τη μέρα κοντά σου ένα γέρο. Να κάνεις και κάνα διάλειμμα από τη δουλειά, 
εντάξει;
---- Εντάξει, με μεγάλη μου χαρά θα σας ανέχομαι αλλά...
----Δεν υπάρχει αλλά, έτσι θα γίνει ή δε θα γίνει καθόλου.
---- Δηλαδή μ’ εκβιάζετε, είπε χαμογελώντας ο νέος.
---- Πες το κι έτσι.
---- Μπήκε   στο  σαλόνι   η  Ελπινίκη.  Το  χαμόγελο  σ’  αυτή   την   κοπέλα   ήταν 
μόνιμο, τον κοίταξε πάλι έντονα και τον έφερε σε δύσκολη θέση. Από μια 
φυσιολογική γυναίκα αυτό το βλέμμα θα το έπαιρνε σαν ερωτικό κάλεσμα μ’ αυτήν 
όμως έπρεπε να συνηθίσει πως αυτός ήταν ο τρόπος της να κοιτάζει.
---- Νίκη, γλυκιά μου πήγαινε να μείνεις για λίγο, ώσπου να μας φωνάξει η Τασία για 
φαγητό, στο δωμάτιο σου γιατί έχω κάτι να συζητήσω με τον Παύλο...Ν’ ακούσεις 
μουσική που σου αρέσει.
---- Ναι παππούκα μου αλλά βαρέθηκα...
---- Γιατί   βαρέθηκες   μανάρι   μου,  σου   έφερα   μια καινούργια ταινία, δεν την 
άκουσες; Είναι πάνω στο κομοδίνο σου.
---- Αλήθεια!   Φώναξε   ενθουσιασμένη   κι   έφυγε τρέχοντας.
---- Είδες  πως  είναι;  Σαν  παιδάκι  θα  μας  ξεχάσει  γι’ αρκετή ώρα…
      Στο τραπέζι υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων, η Τασία ήταν εξαιρετική 
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μαγείρισσα. Η Νίκη όπως την αποκαλούσε ο παππούς της, χαϊδευτικά, έριχνε ένα 
βλέμμα στο πιάτο της κι ένα στον Παύλο, το δε χαμόγελο ήταν μόνιμο ακόμα κι όταν 
μασούσε το φαγητό. Ο νέος, όταν διασταυρώνονταν οι ματιές τους, της χαμογελούσε 
αλλά γρήγορα ξαναγύριζε στο πιάτο του με αμηχανία.
      Όταν τελείωσαν και η Τασία άρχισε να μαζεύει τα πιάτα, η Ελπινίκη 
προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει ακόμα και στο πλύσιμο των πιάτων. Η μαγείρισσα 
κοίταζε χαμογελώντας περίεργα μια την κοπέλα μια τον παππού, που κι εκείνος 
χαμογελούσε.

Ο Παύλας πρόσεξε αυτή τη συνομωσία των βλεμμάτων και ρώτησε το γέροντα:
---- Τι συμβαίνει, τι έγινε;
---- Ξέρεις είναι η πρώτη φορά που ζητάει να βοηθήσει. Όχι πως αρνιέται, συχνά 
πλένει πιάτα, σιδερώνει και κάνει κι άλλες μικροδουλειές αλλά πρέπει να της το 
ζητήσεις αλλιώς αδιαφορεί γι’ όλ’ αυτά. Ύστερα είναι και η πρώτη φορά που τρώει 
με όρεξη το φαγητό της. Η Τασία συνήθως την παροτρύνει γιατί αφαιρείται και δεν 
τρώει.
---- Ε, μπορεί η παρουσία μου να βοήθησε σ’ αυτό, θα ντράπηκε. . .
---- Α, δεν ντρέπεται, για να σ’ εντυπωσιάσει το έκανε. Τέλος πάντων πήρες μια ιδέα 
για την εγγονή μου, πάρε τσιγάρο.

Άναψαν τα τσιγάρα και συνέχισαν τη συζήτηση, μιλώντας πάντα για την 
Ελπινίκη.

Κάποια στιγμή μπήκε στην τραπεζαρία, ξαναμμένη κι ενθουσιασμένη η κοπέλα.
---- Έπλυνα όλα τα πιάτα…
---- Μπράβο κούκλα μου, έτσι βοήθησες πολύ την Τασία...
---- Ναι, είπε και ξαφνικά έπιασε τον Παύλο από το χέρι και τραβώντας, τον 
ανάγκασε να σηκωθεί.
---- Έλα, του είπε.
---- Εκείνος, απορώντας κοίταξε τον κύριο Σπύρο που έδειχνε πως δεν ήξερε να του 
δώσει κάποια εξήγηση. Αρκέστηκε να σηκώσει τους ώμους. 
---- Έλα, ξαναείπε η κοπέλα, να σου δείξω τον κήπο μου. 
      Τον τράβηξε προς τη θύρα του εξώστη, την άνοιξε και βρέθηκαν σ’ ένα αρκετά 
πλατύ και μακρύ χώρο γεμάτο με γλάστρες. Κρατώντας τον πάντα από το χέρι τον 
σεργιανούσε ανάμεσα στα λουλούδια, όσα άνθιζαν ακόμα, μια και το φθινόπωρο είχε 
προχωρήσει.
---- Λουλούδια, πολλά λουλούδια, εγώ τα φροντίζω, τ’ αγαπώ πολύ. 
---- Μπράβο, έτσι πρέπει.
---- Εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε ένας σπουργίτης ανάμεσα από τις γλάστρες.
---- Ένα  σπουργίτι!  Φώναξε  χαρούμενη  κι  αφήνοντας  το  χέρι  του,  χτύπησε 
παλαμάκια.
---- Σου αρέσουν τα πουλιά; Τη ρώτησε.
---- Ναι, έχω πολλά πουλιά εγώ...
---- Έχεις πουλιά; Εγώ δε βλέπω κανένα.
---- Τα έχω στη βιβλιοθήκη, μέσα στα βιβλία, πολλά χρωματιστά πουλιά.
---- Και γιατί δεν έχεις ένα μέσα σ’ ένα κλουβί, να σου κελαηδάει;
---- Όχι, όχι σε κλουβί! Η μαμά λέει πως είναι κακό.
      Χρησιμοποίησε ενεστώτα σα να ζούσε η μητέρα της. Μάλλον δεν  είχε 
συνειδητοποιήσει  το χαμό  των  γονιών της.
---- Τα πουλιά πρέπει να πετάνε...Κι εγώ θέλω να πετάξω, είπε απλώνοντας τα χέρια 
σα φτερά.
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---- Τότε γιατί δεν πετάς;
Τον κοίταξε πονηρά και γέλασε. Έκανε μια κίνηση αδυναμίας και είπε:

---- Εγώ δεν μπορώ, δεν έχω φτερά. Εγώ είμαι άνθρωπος, οι άνθρωποι δεν πετάνε...
      Τον έπιασε πάλι από το χέρι και τον τράβηξε προς το βάθος του εξώστη. Εκείνος 
σταμάτησε και τράβηξε απότομα το χέρι της, ξαφνιάζοντας την. Ύστερα με το άλλο 
χέρι, της άγγιξε τη μύτη. Η κοπέλα γέλασε και σηκώνοντας κι αυτή το χέρι, άγγιξε με 
το δάχτυλο τη μύτη του.
----Πάμε μέσα στο σπίτι, της είπε. Δεν έφερε αντίρρηση και τον άφησε να την 
τραβάει αυτός.
---- Θα μείνεις στο σπίτι μας;
---- Όχι, θα μείνω στο γραφείο του πατέρα σου.
---- Α, ωραία θα έρχομαι κι εγώ εκεί ε; Δεν θα έρχομαι;
---- Και βέβαια θα έρχεσαι. . .

Μπήκαν μέσα κι η κοπέλα, χαρούμενη επανέλαβε στον παππού αυτά που της είπε 
ο Παύλος.
---- Ναι κόρη μου, έτσι είναι. Ο Παύλος θα μείνει στο γραφείο του μπαμπά...

Η Ελπινίκη αγκάλιασε τον γέροντα και τον γέμισε φιλιά. Οι διαχύσεις της ήσαν 
τόσό θερμές που εκείνος αναγκάστηκε να της πει:
---- Έλα, έλα φτάνει σε παρακαλώ, είσαι μεγάλη κοπέλα πια κι εγώ είμαι γέρος, με 
κουράζεις. Άιντε αγάπη μου, δε θα πας για ύπνο;
---- Όχι, είπε με σοβαρό ύφος.
---- Γιατί κορίτσι μου; Τέτοια ώρα, πάντα πηγαίνεις για ύπνο;
---- Όχι.
---- Γιατί ψυχή μου;
----Γιατί είναι εδώ ο Παύλος, είπε και κοίταξε το νέο χαμογελώντας λέγοντας για 
πρώτη φορά το όνομα του.
---- Μα κι  ο  Παύλος  θα  πάει  για  ύπνο.  Η  Τασία  θα  πάει  μαζί  του στο  γραφείο 
του μπαμπά, με κουβέρτες και σεντόνια να του στρώσει το κρεβάτι.
---- Θα πάω κι εγώ να του στρώσω το κρεβάτι... 
      Ο παππούς σήκωσε τα χέρια με απελπισία.
---- Ωραία, να πας κι εσύ μαζί τους.
---- Θα έρθω μαζί σου Παύλο...
      Ο νέος συγκατένευσε χαμογελώντας κι εκείνη έτρεξε κοντά στην Τασία. Όσο 
περίμεναν τις δυο γυναίκες να ετοιμάσουν κουβέρτες και σεντόνια ο γέροντας με τον 
Παύλο συνέχισαν να συζητούν.
---- Πως πήγε, σου έδειξε τα λουλούδια της;
---- Ναι με ξενάγησε.
---- Έχει αδυναμία στα φυτά και ξέρει ένα σωρό πράγματα γι’ αυτά. Πώς να βάζει 
κοπριά, πώς να ποτίζει. Τα έχει μάθει από τη μητέρα της, από κοριτσάκι. Όταν τη 
βλέπεις να κάνει αυτές τις δουλειές με προσοχή και σύνεση, σου δίνει την εντύπωση 
ενός εντελώς φυσιολογικού ατόμου. Όσο για τα πουλιά όταν βλέπει πουλί σε κλουβί 
βάζει τα κλάματα. Έχει ένα σωρό βιβλία με λουλούδια και πουλιά. Εκτός από το πικ-
απ και το μαγνητόφωνο, το ραδιόφωνο δεν της αρέσει γιατί εκεί δεν μπορεί να βάλει 
τη μουσική που θέλει τα βιβλία είναι η μόνιμη απασχόληση της. Τα έχει 
φυλλομετρήσει χιλιάδες φορές, αναγνωρίζει το κάθε λουλούδι και πουλί.
---- Είναι υπέροχη, είναι τόσο αθώα! Είπε ο Παύλας.
---- Ναι είναι για μας που την αγαπάμε. Για τους άλλους είναι..., είπε ο γέροντας και 
δε συμπλήρωσε τη φράση καθώς η Τασία και η Ελπινίκη, εμφανίζονταν στη θύρα 
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φορτωμένες με τον ρουχισμό που θα μετάφεραν στο γραφείο.
---- Κύριε Σπύρο πραγματικά δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω... Δεν ήταν ανάγκη 
όμως να βάλετε την κυρία Τασία να κουβαλάει σεντόνια και κουβέρτες θα 
βολευόμουν...
---- Σε παρακαλώ, αυτά να μη σε απασχολούν. Η Τασία έτσι κι αλλιώς στέλνει κάθε 
μήνα στο γραφείο μια καθαρίστρια, το κρατάμε καθαρό από τη μέρα που έφυγαν τα 
παιδιά μου, τώρα θα τη στέλνει μια φορά τη βδομάδα για να δουλεύεις σε καθαρό 
χώρο. Τα’ άπλυτα σου θα τα φέρνεις εδώ, υπάρχει πλυντήριο και θα τα φροντίζει όλα 
η Τασία.
       Ο νέος δεν τόλμησε να φέρει άλλη αντίρρηση και γιατί; Όλα του έρχονταν τόσο 
βολικά...
             
                                                                *

       Καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο του ο Παύλος έχοντας πλάι την Τασία, 
σκεφτόταν όλ’ αυτά που έκανε γι’ αυτόν ο γέροντας. Του έδειχνε μια περίεργη 
εμπιστοσύνη. Πάντως όποιο κι αν ήταν το κίνητρο του κυρίου Σπύρου τον βόλευε 
θαυμάσια…
      Η Ελπινίκη σε όλη τη διαδρομή έβγαζε επιφωνήματα θαυμασμού για διάφορα 
που την εντυπωσίαζαν...Όταν πέρασαν έξω από μια παιδική χαρά, ζήτησε σχεδόν να 
πάει στις κούνιες.
----Έτσι κάνει πάντα όταν βγαίνει έξω, κυρία Τασία;
----Ναι κύριε Παύλο, σαν κοριτσάκι. Είναι τόσο αθώο το μωρό μου.
----Την αγαπάτε πολύ ε;
----Πάρα πολύ, είναι το παιδί μου που δεν απόχτησα ποτέ.
----Δεν έχετε οικογένεια, σύζυγο;
----Όχι, χήρεψα πριν από χρόνια και δεν έχω κοντινούς συγγενείς, έτσι η οικογένεια 
μου είναι η Ελπινίκη κι ο κύριος Σπύρος. Κοντά τους είμαι ευτυχισμένη, έχω όλα τα 
καλά. Είμαι μαζί τους από τότε που η Ελπινίκη έχασε τους γονείς της.
      Η κοπέλα φαινόταν να μην προσέχει το διάλογο που γινόταν ανάμεσα στον 
Παύλο και την Τασία λες και δεν την αφορούσε κι εξακολουθούσε να βγάζει 
χαρούμενες φωνές μ’ ότι ενδιαφέρον έβλεπε.
       Όταν μπήκαν στο γραφείο του πατέρα της, έτρεχε εδώ κι εκεί αγγίζοντας και 
χαϊδεύοντας τα διάφορα αντικείμενα. Πάνω στο γραφείο μέσα σε κορνίζα, υπήρχε μια 
φωτογραφία των γονιών της. Την πήρε στα χέρια και τη γέμισε φιλιά.
----Έχω κι εγώ στο δωμάτιο μου, είπε.
      Ύστερα πήρε τα σεντόνια να στρώσει το κρεβάτι. Η Τασία πήγε να τη 
σταματήσει αλλά ο Παύλος δεν την άφησε.
---- Αφήστε την, αφήστε την κυρία Τασία...
----Μα τα στρώνει πολύ άσκημα...
----Δεν πειράζει, πρέπει να την παινέσουμε κιόλας πως τα έκανε πολύ ωραία, να της 
πούμε μπράβο. Η γυναίκα ανασήκωσε τους ώμους χαμογελώντας.
      Τελειώνοντας το στρώσιμο η Ελπινίκη, ταρακούνησε, με τις γροθιές της, το 
σομιέ. Γύρισε χαμογελαστή προς το νέο.
---- Έλα να ξαπλώσεις Παύλο…
---- Όχι ακόμα, αργότερα.
---- Έλα,  έλα  είναι ωραία,  είπε  και  ξαφνικά  ξάπλωσε ανάσκελα τραντάζοντας, με 
το σώμα της, το κρεβάτι και πρόσθεσε: «Έλα και συ...».
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      Καθώς ήταν ξαπλωμένη και τρανταζόταν, η φαρδιά φούστα της ανέβηκε ψηλά 
και φάνηκαν οι πάλλευκοι μηροί της. Ο νέος ταράχτηκε και γύρισε το βλέμμα αλλού, 
εκείνης όμως δε φάνηκε να της ένοιαξε καθόλου και συνέχισε να τραντάζεται.
       Η Τασία, έτρεξε τις σκέπασε τα πόδια και πιάνοντας την απ α το χέρι τη σήκωσε.
---- Έλα σήκω μανάρι μου, πρέπει ν’ αφήσουμε τον κύριο Παύλο να κοιμηθεί.
---- Θα κοιμηθώ κι εγώ μαζί του...
---- Έ, πως θα κοιμηθείς μαζί του κορίτσι μου, εσύ έχεις το δικό σου κρεβάτι στο 
σπίτι...
       Η Ελπινίκη κοίταξε τον Παύλο ανήσυχη. Δε θα έρθεις στο σπίτι μας;
---- Ναι τώρα αμέσως, θα σας πάω πίσω...
---- Κύριε Παύλο, έχετε άπλυτα να τα πάρουμε μαζί;
---- Δεν πειράζει κυρία Τασία, μην κάνετε κόπο, θα τα πάω στο πλυντήριο...
---- Όχι, όχι, ο κυρ-Σπύρος είπε πως τα ρούχα σας θα τα πλένουμε εμείς, σας 
παρακαλώ δεν είναι κανένας κόπος.
---- Ο νέος σήκωσε τα χέρια σε στάση αποδοχής και είπε:
---- Πρέπει να περάσουμε από το ξενοδοχείο, εκεί τα έχω...
…   Όταν  έφτασαν  στο  σπίτι  του  γέροντα,  ανέβηκε κι ο Παύλος επάνω μαζί με τις 
γυναίκες, κουβαλώντας ένα σάκο με τ’ άπλυτα του. Ο παππούς είχε αποκοιμηθεί στο 
σαλόνι με την εφημερίδα στα χέρια. Η Ελπινίκη, ορμητική πήγε να τον ξυπνήσει 
αλλά ο Παύλος τη συγκράτησε, πιάνοντας της το χέρι και βάζοντας το δάχτυλο στα 
χείλη του, της είπε ψιθυριστά πως δεν έπρεπε να τον ξυπνήσει. Κρατώντας την από 
το χέρι την παράσυρε προς την κουζίνα όπου είχε πάει και η Τασία.
---- Λοιπόν κυρία Τασία, φεύγω, γεια σας και σας ευχαριστώ για όλα.
---- Στο καλό παιδί μου...
---- Ελπινίκη σ’ ευχαριστώ που μου έστρωσες το κρεβάτι, γεια σου, κι αυθόρμητα της 
έπιασε το χέρι και της το φίλησε.
      Εκείνη τον κοίταξε ξαφνιασμένη, χαμογέλασε και φέρνοντας το δικό του χέρι στα 
χείλη το φίλησε. Ήταν η σειρά του νέου να ξαφνιαστεί.
---- Γιατί το έκανες αυτό;
---- Εσύ γιατί το έκανες; Αντιρώτησε εκείνη.
---- Για να σ’ ευχαριστήσω...Εσύ όμως γιατί;. Η κοπέλα τον κοίταξε με αμηχανία, 
γύρισε το βλέμμα στην Τασία, χαμογέλασε και σηκώνοντας τους ώμους είπε:
---- Έτσι...

                                                                *

      Ο Παύλος, γυρνώντας στη νέα του κατοικία, δεν κοιμήθηκε αλλά ταχτοποίησε τα 
πράγματα του. Έβαλε τα βιβλία που είχε φέρει μαζί του στη βιβλιοθήκη, ταχτοποίησε 
διάφορους από τους φακέλους στα ερμάρια κι  ετοίμασε  το  σχεδιαστήριο. Ύστερα,  
ενθουσιασμένος με όσα του είχαν συμβεί αυτή τη μέρα, κάθισε και δούλεψε ως αργά.
      Όταν ξάπλωσε στο κρεβάτι, σκέφτηκε την Ελπινίκη. Τι υπέροχα που ήσαν τα 
πόδια της και η ανάμνηση εκείνου του λευκού τριγώνου από την κυλότα της, τον 
ερέθισε. Θεώρησε βέβηλη αυτή τη σκέψη και γύρισε από την άλλη πλευρά, λες κι 
έτσι θ’ απόδιωχνε τέτοιες εικόνες...
      Την άλλη μέρα το απόγευμα, εκεί γύρω στις έξη, χτύπησε το κουδούνι της θύρας 
στο γραφείο πια του Παύλου. Ο νέος ξαφνιάστηκε καθώς άνοιξε, βλέποντας τον 
κύριο Σπύρο.
---- Κύριε Σπύρο δεν έχετε κλειδί;
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---- Και βέβαια έχω.
---- Τότε, γιατί χτυπήσατε το κουδούνι; Μπορούσατε ν’ ανοίξετε...
---- Α, αυτό δε θα ήταν σωστό. Τώρα το γραφείο είναι δικό σου. Ύστερα μπορεί να 
είχες μέσα κάποια...μικρούλα, είπε χαμογελώντας ο γέροντας.
---- Ε, όχι ακόμα δεν εγκαταστάθηκα καλά-καλά. Δε θα το έκανα ποτέ αυτό...Δε θα 
ήταν σωστό.
---- Κι αν το έκανες δε θα με πείραζε, είπαμε τώρα είναι γραφείο σου κι έτσι θέλω να 
το βλέπεις.
---- Ευχαριστώ κύριε Σπύρο για όλα, δεν έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους σαν κι 
εσάς. Για την ακρίβεια κανένα. Είστε πολύ καλός άνθρωπος…
---- Ε, ε, σταμάτα να το λες, για άλλους μπορεί να είμαι κακός, είναι μπερδεμένα 
αυτά τα πράγματα. Για πες μου ταχτοποιήθηκες, όλα εντάξει;
---- Ναι, όλα είναι μια χαρά. Χτες μάλιστα δούλεψα στο σχεδιαστήριο μέχρι αργά.
---- Μπράβο, το τηλέφωνο λειτουργεί έτσι; Πως πήγε σήμερα με τα...παλιόσπιτα, 
δούλεψες καθόλου;
---- Ναι βέβαια, ασχολήθηκα με φωτογράφηση.
---- Μ’ αυτήν εδώ τη μηχανή; Είπε ο γέροντας καθώς είδε
πάνω σ’ ένα τρίποδο μια μηχανή που πρώτη του φορά έβλεπε τέτοια, όπως δήλωσε.
----Ναι είναι μια σπουδαία μηχανή, κάνει διάφορα
πράγματα, αδύνατα με τις συνηθισμένες.
---- Ο κύριος Σπύρος περιεργάστηκε κάποιες φωτογραφίες ακουμπισμένες πάνω στο 
γραφείο.
---- Που τις εμφανίζεις;
---- Στην αρχή, σκεφτόμουν να μαζεύω τα φιλμ και να κατεβαίνω στην πρωτεύουσα 
για να τα εμφανίζω αλλά τελευταία γνώρισα τον φωτογράφο που έχει το 
φωτογραφείο εδώ παρακάτω και τα εμφανίζω στο εργαστήρι του. Βλέπεις πρέπει να 
εμφανίζω και να τυπώνω μόνος μου τις φωτογραφίες…
---- Καλά, είσαι και φωτογράφος;
---- Έχω μανία με τη φωτογραφία. Έχω ξοδέψει πολλά λεφτά...Ξέρετε πόσο κάνει 
αυτή η μηχανή; Είπε ο νέος κι ανάφερε ένα μεγάλο ποσόν.
---- Τι λες παιδί μου! Μ’ αυτά τα λεφτά παίρνεις ένα μικρό διαμέρισμα.
---- Ναι, είναι ακριβή αλλά τέλεια. 
---- Δε μου λες Παύλο, έτσι κουβέντα να γίνεται, ήρθες εδώ μόνο και μόνο γι’ αυτά 
τα παλιά σπίτια; Κι αφού έχτιζες βίλες πως βρέθηκες να δουλεύεις στο υπουργείο, 
εσύ ένας αρχιτέκτονας με φήμη, να χαραμίζεσαι εκεί; Σου συμφέρει αυτό το πράγμα;
---- Να σας πω, μέχρι τώρα ποτέ δεν έκανα αυτό που μου συμφέρει  αλλά  αυτό  που 
μπορούσα ν’ αντέξω ψυχικά. Δεν είμαι και πολύ «προκομμένος», όπως λένε. 
Κανονικά θα έπρεπε να έχω ένα γραφείο με βοηθούς, να δουλεύουν αυτοί, με την 
επίβλεψη μου και να μαζεύω λεφτά. Αυτό, μου το είπε κι ο σημερινός διευθυντής μου 
στο υπουργείο, αλλά κι αυτός είναι σαν κι εμένα. Είναι καλός αρχιτέκτονας κι έχει 
μανία κι αυτός με τη λαϊκή αρχιτεκτονική, έχει γράψει μάλιστα κι ένα σχετικό βιβλίο. 
Είναι χρόνια όμως στο υπουργείο γιατί έτσι, λέει, βρίσκει χρόνο ν’ ασχολείται μ’ 
αυτό που του αρέσει...

Σταμάτησε και κοίταξε το γέροντα ανήσυχος. Σηκώθηκε και πήγε κοντά του...
---- Κύριε Σπύρο είστε καλά; Έχει ένα σκαμπό εδώ, να το φέρω ν’ ακουμπήσετε τα 
πόδια...
---- Α, σ’ ευχαριστώ Παύλα μου, καλή ιδέα...Μ’ έχουν τρελάνει τ’ άτιμα. Τι τα θέλεις 
ένας γέρος, ούτε όρθιος ούτε καθιστός νιώθει καλά...
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Ο νέος έφερε το σκαμπό και καθώς τον βοηθούσε ν’
ακουμπήσει τα πόδια τον ρώτησε:
---- Μήπως θέλετε να βγάλετε τα παπούτσια;
---- Όχι, όχι καλά είμαι, καλά είμαι. Για συνέχισε, πως βρέθηκες στο υπουργείο;
---- Όταν   έχτισα   εκείνες  τις   βίλες   έπιασα    αρκετά   χρήματα.   Αντί   όμως   να 
συνεχίσω τη δραστηριότητα αυτή, άρχισα να μελετάω τα ερείπια της Αρχαίας 
Αγοράς και τα χτίσματα στην Ακρόπολη της πρωτεύουσας. Ήθελα να μελετήσω, από 
κοντά αυτούς τους χώρους, που τους ήξερα μόνο από τα βιβλία και τους δασκάλους. 
Έστελνα τους πελάτες μου, σ’ άλλους συναδέρφους προφασιζόμενος πως είχα πολύ 
δουλειά και μάλιστα αρνιόμουν και την προμήθεια που μου πρότειναν αυτοί. Δεν  το   
άντεχα, να παίρνω χρήματα χωρίς να έχω δουλέψει.
      Ο γέροντας γέλασε. Ύστερα τον κοίταξε για λίγο επίμονα και είπε:
---- Δεν μπορώ να σε καταλάβω βρε παιδί μου! Εγώ δεν αρνιόμουν ποτέ κάτι που ο 
άλλος είχε υποχρέωση να μου δώσει, το ζητούσα μάλιστα. Εμείς οι έμποροι το 
θεωρούμε φυσικό να παίρνουμε προμήθεια σε μια δουλειά.
---- Εγώ δεν κατάφερα να γίνω έμπορας. Πέρασαν δυο χρόνια με τις μελέτες, τα 
λεφτά τελείωσαν, τίποτα δεν έκανα με τα’ αρχαία ερείπια, αυτά θέλουν μια ζωή να 
ξοδέψεις. Μ’ έπιασε πάλι η μανία της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Για να βγάλω όμως 
λεφτά έπρεπε να χτίσω πάλι κάποια βίλα, καμιά πολυκατοικία, πράγμα δύσκολο γιατί 
με είχαν ξεχάσει-βλέπεις το «λούστρο» ξέφτισε-ή να βρω κάποιον άλλο τρόπο να 
κερδίσω χρήματα. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε να συχνάζω σε ορισμένους 
χώρους. Ξέρετε εκεί στην πρωτεύουσα υπάρχουν κάποια στέκια όπου συχνάζουν 
καλλιτέχνες με κάποιο όνομα, διάφοροι διανοούμενοι, επιχειρηματίες κι ο ένας με τον 
άλλο... Τέλος πάντων καταλαβαίνετε.
---- Πως, πως κι εδώ υπάρχουν τέτοια κι ας είναι επαρχία.
---- Έτσι  είναι  αν  δεν τριγυρίζεις  σ’ αυτά  τα  μέρη  σε ξεχνάνε και καλά κάνουν, 
εδώ που τα λέμε ο καθένας διαλέγει τον τρόπο που θέλει να ζήσει. Τι σας ζαλίζω 
όμως τώρα μ’ όλ’ αυτά;
---- Δε με ζαλίζεις παιδί μου κάτι ξέρω κι εγώ από αυτά. Είμαι πολλά χρόνια πάνω σ’ 
αυτή τη γη. Λοιπόν, λοιπόν στο υπουργείο πως βρέθηκες;
---- Στο υπουργείο πως βρέθηκα. Ήταν που γνώρισα εκείνη την περίοδο τον  
σημερινό μου  διευθυντή  και μ’ έπεισε να μπω στο υπουργείο. Τώρα, πως βρέθηκα 
εδώ. Πριν ένα χρόνο συζητώντας για τα σπίτια της πόλης σας, μου έριξε την ιδέα να 
έρθω να τα μελετήσω. Μου άρεσε η περίπτωση ήθελα και ν' απομονωθώ για λίγο 
κάπου, ήταν λοιπόν ο, τι μου χρειαζόταν. Όταν συγκεντρώσω όλο το υλικό θα 
κάνουμε ένα βιβλίο μαζί με το διευθυντή μου...
---- Δηλαδή θα κάνεις διάσημη την πόλη μας.
---- Όχι ακριβώς, αλλά ίσως σας βοηθήσει το βιβλίο, τουριστικά, γιατί σκοπεύουμε 
να το εκδώσουμε και σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
      Ο γέροντας κι ο Παύλος συζήτησαν για πάνω από μια ώρα για διάφορα, ακόμα 
και για πολιτική. Ιδεολογικά μάλλον συμφωνούσαν...
---- Όταν έφυγα για την Αμερική, κύριε Σπύρο η χώρα μας ήταν ένας τόπος εξαγωγής 
μεταναστών. Για το επάγγελμα μου, όμως όλα ήταν καλύτερα και η ανοικοδόμηση 
συνεχιζόταν με γρήγορους ρυθμούς για μεγάλη ικανοποίηση του πρώην πεθερού μου.
---- Αλήθεια τι απέγινε η πρώην γυναίκα σου; Την ξαναείδες όταν γύρισες;
---- Ναι, αρκετές φορές, είναι πάλι χωρισμένη και μου είπε πως έκανε βλακεία που 
χώρισε από μένα. «Δε χώρισες από μένα, με κεράτωσες», της είπα. Τέλος πάντων ο 
αγαπημένος της αποδείχτηκε αληταράς. Της έφαγε μια περιουσία αλλά της έκανε 
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ένα γιο που τον λατρεύει και θα της ψήσει το ψάρι στα χείλη κι αυτός γιατί τον 
κακομαθαίνει. Έτσι γίνεται με τις μητέρες που απογοητεύονται από τους πατεράδες, 
ερωτεύονται τους γιους... .

---- Τράβηξες κι εσύ κάμποσα στη ζωή, λοιπόν άντε να σ’ αφήσω να δουλέψεις. Όταν 
το παρακάνω στη βίζιτα να μη διστάζεις να μου το λες.
      Κατέβηκαν μαζί στο δρόμο, είχε κιόλας σκοτεινιάσει και προχώρησαν προς το 
καφενείο. Στο δρόμο τους, υπήρχε ένα μικρό εστιατόριο και μπροστά σ’ αυτό ο 
Παύλος σταμάτησε και είπε:
---- Κατέβηκα να τσιμπήσω κάτι και θα ξαναγυρίσω για δουλειά.
---- Τώρα που είπες για φαγητό, λέω να σου κάνω μια πρόταση…
---- Πρόταση, τι πρόταση, πάλι πρόταση;
---- Να, θέλω να πω πως έτσι κι αλλιώς, το φαγητό στο σπίτι μου, ετοιμάζεται. Τι για 
τρεις τι για τέσσερις…
---- Α, κύριε Σπύρο, συνεχώς μ’ αιφνιδιάζετε...
---- Βρε παιδί μου, τα μεσημέρια τουλάχιστον. Το πρωί και το βράδι, λογικό είναι να 
τρως όποια ώρα σε βολεύει, αλλά το μεσημέρι; Δεν είναι δύσκολο, θα τρως σπιτικό 
φαγητό, όχι σαν αυτά του μαγειρείου.
---- Δεν ξέρω...Χαίρομαι βέβαια αλλά...Μου δείχνετε, ίσως, περισσότερη 
εμπιστοσύνη από όση αξίζω...
---- Είμαι γέρας, έχω δει κι ακούσει πολλά, μπορώ να ξεχωρίζω τους ανθρώπους και 
δεν έχω πέσει ποτέ έξω. Και βέβαια σου έχω εμπιστοσύνη, είπε ο γέροντας και 
ξεκίνησε για το καφενείο. Ο νέος στεκόταν και τον κοίταζε σκεφτικός όταν εκείνος 
χωρίς να σταματήσει του φώναξε:
---- Αύριο το μεσημέρι σε περιμένω στο σπίτι.
      Την άλλη μέρα πίεζε το κουδούνι στο διαμέρισμα του κυρίου Σπύρου. Του άνοιξε 
η Τασία, στον προθάλαμο επικρατούσε ησυχία. Έβγαλε το σακάκι, η μαγείρισσα 
πήγε να του το πάρει αλλά δεν την άφησε και το κρέμασε στην κρεμάστρα.
---- Ο κυρ-Σπύρος και η Ελπινίκη είναι στο σαλόνι, έχω κλείσει την πόρτα να μην 
μπαίνουν οι μυρουδιές από την κουζίνα.
      Της χαμογέλασε, άνοιξε τη θύρα και μπήκε στο σαλόνι. Η Ελπινίκη μόλις τον 
είδε σηκώθηκε και το πρόσωπο της φωτίστηκε από το μόνιμο χαμόγελο της. Ο 
παππούς άφησε την εφημερίδα που διάβαζε και τον κάλεσε να καθίσει. Τους 
χαιρέτησε και κάθισε σε μια πολυθρόνα. Από το δωμάτιο της κοπέλας ακουγόταν 
μουσική. Η Ελπινίκη, εκτός από την ανταπόδοση του χαιρετισμού, δεν είπε λέξη. 
Έφυγε προς το δωμάτιο της, χαμογελώντας πάντα. Λίγο αργότερα η μουσική 
σταμάτησε και η κοπέλα εμφανίστηκε πάλι στο σαλόνι, πλησίασε το νέο κι άφησε 
στην αγκαλιά του ένα βιβλίο.
      Την κοίταξε με απορία. Εκείνη στάθηκε από πάνω του, φορούσε ένα μεταξωτό 
κόκκινο πουκάμισο και μια μαύρη, στενή φούστα. Είχε μαζέψει τα πλούσια καστανά 
μαλλιά της σε κάτι σαν κότσο, στολισμένο επίσης με μια κόκκινη κορδέλα τονίζοντας 
έτσι το μακρύ όμορφο λαιμό της. Έσκυψε, άπλωσε το χέρι και άνοιξε το βιβλίο. Ήταν 
από αυτά που έχουν εικόνες πουλιών.
      Μόλις το στήθος της, άγγιξε τον ώμο του, εκείνος τραβήχτηκε ενστικτωδώς. 
Εκείνη βέβαια, δεν αντιλήφθηκε καν αυτή την κίνηση και τον παρότρυνε να κοιτάξει 
το βιβλίο.
      Ο Παύλος, ένιωθε ασφυκτικά στην πολυθρόνα καθώς εκείνο το όμορφο κορμί τον 
πίεζε. Η κοπέλα, σα να το κατάλαβε αυτό, μάλλον γι’ αυτήν ήταν τεχνικό το 
πρόβλημα γιατί δεν μπορούσε να του δείξει αυτό που ήθελε,  του έπιασε το χέρι και 
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τον παράσυρε να καθίσουν στον καναπέ όπου είχε άνεση κινήσεων. Ο παππούς, 
παρακολουθούσε με τρόπο αλλά κι ενδιαφέρον, πίσω από την εφημερίδα...
      Την ώρα του γεύματος η Ελπινίκη έκανε κάποια νάζια σχετικά με το φαγητό, 
ίσως προσπαθούσε ν’ αποσπάσει την προσοχή του νέου. Εκείνος, έκανε πως δεν 
καταλάβαινε την προσπάθεια της κι απόφευγε το βλέμμα της. Η κοπέλα κοιτάζοντας 
τον συνεχώς αλλά με σοβαρό ύφος, άρχισε ξαφνικά να τρώει με όρεξη γεμίζοντας 
χαρά την Τασία. Φτάνοντας όμως στα μισά του πιάτου σταμάτησε. Κοίταξε έντονα 
τον Παύλο, χωρίς να χαμογελά. Έμοιαζε να περιμένει επίθεση. Εκείνος δεν 
αντέδρασε ούτε χαμογελούσε όταν την κοίταζε. Η Τασία την παρότρυνε:
---- Φάε κούκλα μου, γιατί σταμάτησες; Τι καλά που έτρωγες...
---- Όχι, δε θέλω άλλο.
---- Έλα ψυχή μου, λίγο ακόμα...
---- Όχι.
       Κοίταζε τον Παύλο περιμένοντας ποιος ξέρει τι.
---- Δεν πειράζει κυρία Τασία, έφαγε αρκετά, θα φάει και το γλυκό της, είπε ο νέος.
---- Όχι γλυκό, δε θέλω άλλο να φάω.
---- Μαζί μου δε θα φας λίγο;
       Φωτίστηκε το πρόσωπο της, χαμογέλασε πονηρά σα να έλεγε: «είδες; Έφαγα όσο 
ήθελα» και απάντησε.
---- Ναι.
---- Ο Παύλος πήρε το πιατάκι με το γλυκό, ήταν ένα κομμάτι τούρτας, έπιασε ένα 
κουταλάκι και το βύθισε στη σαντιγύ. Ύστερα το έφερε στο στόμα του, το μάσησε 
και σούφρωσε τα χείλη βγάζοντας έναν ήχο ευχαρίστησης κουνώντας το κουταλάκι 
με επιδοκιμασία.
      Η Ελπινίκη τον κοίταζε χαμογελώντας κι έδειχνε να περιμένει κάτι. Ο Παύλος 
ξαναβύθισε το κουταλάκι στην κρέμα και το έφερε πάλι στο στόμα, 
επαναλαμβάνοντας τις ίδιες κινήσεις ευχαρίστησης.
---- Εμένα; Ρώτησε η κοπέλα.
---- Εσένα τι; Αντιρώτησε ο νέος.
      Η Τασία κι ο κύριος Σπύρος παρακολουθούσαν με  πολύ ενδιαφέρον τη σκηνή
---- Εγώ δε θα φάω;
---- Α, συγγνώμη...
      Ο Παύλος πήρε ένα άλλο πιατάκι με γλυκό, κάρφωσε πάνω του ένα κουταλάκι 
και το ακούμπησε μπροστά της.
---- Ορίστε το γλυκό σου.
      Τον κοίταξε με απορία. Ύστερα κοίταξε τον παππού και την Τασία. Εκείνοι 
σήκωσαν τους ώμους.
---- Φάε, της είπε ο νέος.
       Τον κοίταξε σοβαρή κι έδειχνε να μην καταλαβαίνει.
---- Θα τρως μια κουταλιά εσύ μια κουταλιά εγώ, να έτσι. 

Της έδειξε τι έπρεπε να κάνει. Εκείνη χαμογέλασε, έπιασε το κουταλάκι, έκοψε 
ένα  κομμάτι και το έβαλε στο στόμα της. Ύστερα έκοψε άλλο ένα και προσπάθησε 
να το βάλει στο στόμα του Παύλου.
---- Α, όχι έτσι, όχι. Εσύ από το δικό σου γλυκό κι εγώ από το δικό μου, να δούμε 
ποιος θα το φάει πρώτος, της είπε κόβοντας πάλι ένα κομμάτι και βάζοντας το, στο 
στόμα του.
      Τελικά μ’ αυτό το παιχνίδι, η Ελπινίκη έφαγε όλο το γλυκό της πρώτη, ο νέος 
έμεινε επίτηδες πίσω κι έκανε μια κίνηση στενοχώριας γιατί έχασε. Εκείνη 
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χαρούμενη για τη  νίκη της  ζήτησε κι άλλο γλυκό με την πρόθεση να συνεχίσει το 
παιχνίδι.
----Όχι άλλο, θα πονέσει η κοιλίτσα σου, της είπε ο νέος και ξαφνικά 
συνειδητοποίησε πως της μιλούσε, όπως σ’ ένα κοριτσάκι! Ένιωσε δυσάρεστα και 
κοίταξε το γέροντα που του χαμογέλασε όμως, ενθαρρυντικά.
      Η Ελπινίκη τον κοίταξε σιωπηλή μ’ εκείνο το έντονο βλέμμα της, χαμογελώντας 
πάντα. Ύστερα έβγαλε τη γλώσσα κι έγλυψε τα υπολείμματα του γλυκού από τα 
χείλη. Είχε υπέροχα κόκκινα χείλη…
       Όταν, μετά το γεύμα, ξεκίνησε να πάει στο σπίτι του, η Ελπινίκη ήθελε να πάει 
μαζί του.
---- Κορίτσι μου, αύριο το μεσημέρι ο Παύλος θα είναι πάλι εδώ, μαζί μας. Εσύ τώρα 
να πας να κοιμηθείς για να πάει κι εκείνος να κοιμηθεί, γιατί το απόγευμα έχει 
δουλειά στο γραφείο του μπαμπά, είπε ο παππούς.

Η κοπέλα κοίταξε μουτρωμένη το νέο, τον παππού και την Τασία. Ύστερα έφυγε 
για το δωμάτιο της.
---- Θύμωσε, αλλά μην ανησυχείτε θα της περάσει, είπε η Τασία...
         
                                                               *

      Η επόμενη βδομάδα πέρασε, με πολύ δουλειά στις αποτυπώσεις των σπιτιών και 
την καθημερινή μεσημεριάτικη επίσκεψη στο σπίτι του κυρίου Σπύρου. Ο Παύλος, 
εύρισκε διασκεδαστικούς τρόπους να τρώει το φαγητό της η Ελπινίκη προς μεγάλη 
ικανοποίηση της Τασίας κι ο γέροντας έδειχνε ευχαριστημένος, από την επιρροή του 
νέου στην εγγονή του.
      Σιγά-σιγά, οι δυο νέοι κατάργησαν το μεσημεριανό ύπνο.  Όλες αυτές τις ώρες 
που ήσαν μαζί ο Παύλος της διάβαζε διάφορα βιβλία που άρεσαν στην Ελπινίκη, 
πολλά από αυτά τα ήξερε αλλά επέμενε να της τα ξαναδιαβάσει. Της διηγιόταν 
ιστοριούλες που τις σκάρωνε ο ίδιος, κατά την περίσταση. Αυτές άρεσαν πιo πολύ 
στην κοπέλα γιατί την περιείχαν, πότε σαν πριγκίπισσα, πότε σα φτωχούλα κι 
ορφανή.

Όταν ο παππούς ξυπνούσε από τον μεσημεριανό του ύπνο, άκουγαν μουσική. Το 
δωμάτιο της Ελπινίκης ήταν ένα πραγματικό στούντιο μουσικής. Ευρύχωρο, μ’ ένα 
μονό κρεβάτι, μια ιματιοθήκη, ένα «μπουντουάρ» και δυο καθίσματα. Στον ένα τοίχο 
υπήρχε ένας καλοδουλεμένος μπουφές που το πάνω μέρος του, μέχρι την οροφή, 
σχεδόν, σχημάτιζε μια βιβλιοθήκη. Τα βιβλία ήσαν ελάχιστα, αλλά οι δίσκοι και οι 
μαγνητοταινίες περίσσευαν. Πάνω στον μπουφέ, ήταν τοποθετημένο ένα 
στερεοφωνικό πικ-απ με κρεμασμένα δεξιά κι αριστερά της βιβλιοθήκης δυο 
μεγάφωνα. Επίσης υπήρχε κι ένα στερεοφωνικό μαγνητόφωνο.

Ο Παύλος είχε ρίξει μια ματιά στους δίσκους και στις μαγνητοταινίες. Περιείχαν 
κλασική μουσική, παιδικά τραγούδια, ελαφρά, λαϊκά, ακόμα και λατινοαμερικάνικα.

Η Ελπινίκη, χειριζόταν τα μηχανήματα με επιδεξιότητα επαγγελματία ηχολήπτη. 
Ήξερε και να μαγνητοφωνεί. Όταν άκουγε μουσική, ο κόσμος γύρω της έπαυε να 
υπάρχει. Καθώς η μπομπίνα του μαγνητοφώνου ή ο δίσκος πάνω στο πικ-απ γύριζαν, 
εκείνη, μαγνητισμένη, στεκόταν όρθια μπροστά στη συσκευή, έσφιγγε τις γροθιές της 
κι ανεβοκατέβαζε τα χέρια από το ισχίο ως τη μέση της, κρατώντας το ρυθμό. Αυτός 
ήταν ο τρόπος της ν’ ακούει μουσική. Δεν καθόταν ποτέ, κουνιόταν  ώρες ολόκληρες  
έτσι,  σα  μαέστρος μπροστά σε ορχήστρα, ώσπου κάποτε κουραζόταν και τα 
παρατούσε.
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      Είχε περάσει μήνας κι ο Παύλος συνειδητοποίησε, πως είχε αποχτήσει 
οικογένεια. Δούλευε πια μόνο τα πρωινά, όλα τ’ απογεύματα τα περνούσε στο σπίτι 
του κυρίου Σπύρου, με την Ελπινίκη. Ήταν μπερδεμένος σχετικά μ’ αυτή την κοπέλα. 
Όταν ξεχνιόταν και την αντιμετώπιζε σα φυσιολογική γυναίκα, διαπίστωνε, 
απελπισμένος, πως είχε να κάνει μ’ ένα κοριτσάκι. Όταν πάλι την έβλεπε σαν τέτοιο, 
τον άφηνε άναυδο απαντώντας του, ή ρωτώντας τον, με μια πανέξυπνη απάντηση ή 
λογική ερώτηση.

Σκεφτόταν πως αν είχε να κάνει μ’ ένα φυσιολογικό άτομο θα είχε ερωτευθεί 
βαθιά την Ελπινίκη. Μήπως όμως είχε συμβεί κιόλας αυτό; Κάθε φορά που έκανε 
τέτοιες σκέψεις και ήταν παρών ο κύριος Σπύρος ένιωθε να κοκκινίζει, λες κι εκείνος 
θα μπορούσε να διαβάσει τις σκέψεις του. Πάντως η ανάγκη να βρίσκετε κοντά της 
ήταν ολοφάνερη...

Ένα απόγευμα που είχε μείνει ως αργά, έξω είχε σκοτεινιάσει, ο γέροντας του 
είπε:
---- Παύλο   παιδί   μου,  έτσι  κι   αλλιώς  μένεις  αργά  και  φεύγεις  την  ώρα  που 
ετοιμαζόμαστε να φάμε, για να πας να φας εκείνα τα φριχτά φαγητά στο εστιατόριο. 
Γιατί να μην τρως μαζί μας και το βράδι;
---- Α, κύριε Σπύρο, σιγά-σιγά θα μου πεις να μένω και τη νύχτα εδώ-είχε αρχίσει να 
του μιλάει στον ενικό-να είμαι κανονικός οικότροφος.
---- Γιατί όχι, και δωμάτιο υπάρχει και καλή διάθεση από μέρους μας, είπε 
χαμογελώντας ο γέροντας.
Ο Παύλος ένιωσε αμηχανία. Αυτός ο άνθρωπος, συνέχεια του έβαζε νέα προβλήματα. 
Αναρωτιόταν, καιρό τώρα, ποιες ήσαν οι προθέσεις του, τι ήθελε από αυτόν;
---- Όχι, όχι αρκετός μπελάς σας είμαι…
---- Μπελάς εσύ; Τι λες Παύλο μου. Δε φαντάζεσαι πόση χαρά μου έδωσες μ’ αυτά 
που πέτυχες με το κορίτσι μου. Πόση χαρά της δίνεις κι εκείνης...
---- Κύριε Σπύρο, βρίσκομαι σε σύγχυση. Πριν δυο μήνες δεν είχα τίποτα και τώρα 
έχω μια οικογένεια...Έτσι σας βλέπω πια. Θέλω να βοηθήσω την Ελπινίκη, αλλά δεν 
ξέρω πως. Πρώτη φορά βρίσκομαι μπροστά σ’ ένα τέτοιο περιστατικό. Έχω διαβάσει 
κάποια πράγματα σχετικά, αλλά... Ύστερα σκέφτομαι πως..., εδώ ο νέος σταμάτησε.
---- Τι σκέφτεσαι;
---- Να, εγώ κάποια μέρα θα φύγω κι αν η Ελπινίκη συνηθίσει την παρουσία μου, πως 
θα το πάρει;
---- Ε, αυτό πια τι να πω. Ίσως δύσκολα να συνηθίσει την απουσία σου...Αλλά αυτός 
δεν είναι λόγος, να της στερήσουμε αυτό που μπορείς να της δώσεις. Πιστεύω πως θα 
τη βοηθήσεις πολύ, αν αντέξεις βέβαια, αλλά όσο αντέξεις, τι να κάνουμε; Είπε ο 
γέροντας χαμογελώντας μελαγχολικά.
---- Μπορεί να με μισήσει κιόλας. Για να της μάθω κάποια πράγματα, ίσως χρειαστεί 
να την καταπιέσω κι έτσι θα είμαι ο κακός...
---- Μπα,  δεν  πιστεύω να σε δει έτσι. Δεν  είναι  πλάσμα  που  μπορεί  να  μισήσει. 
Αν πραγματικά θέλεις ν’ ασχοληθείς μαζί της, μπορείς να το κάνεις. Εγώ και η Τασία 
δε θ’ ανακατευτούμε, όταν ζητάει βοήθεια θα της λέμε «ο, τι πει ο Παύλος». .

---- Έτσι θα είναι πιo εύκολα.  Χτες τη νύχτα όταν  έπεσα για να κοιμηθώ, 
σκεφτόμουν να βρω έναν τρόπο, να κάνουμε πιo εύκολη και τη δική της ζωή αλλά 
και τη δική μας. Αυτό που σκέφτηκα δεν είναι και πολύ...έντιμο.
---- Τι θέλεις να πεις;
---- Μην ανησυχείς, πρόκειται για ένα μικρό εκβιασμό. Έχω διαβάσει πως τα παιδιά 
με το πρόβλημα της Ελπινίκης-θεέ μου η Ελπινίκη δεν είναι παιδί είναι ολόκληρη 
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γυναίκα-έχουν κάποια προσήλωση σε κάτι, ένα πάθος να πούμε, μπορεί κάποιος να 
πετύχει πολλά, μ’ έναν μικρό εκβιασμό.
---- Δίκιο έχεις, εγώ το πιστεύω αυτό. Μ’ αρέσει ο συλλογισμός σου. Όλοι κάνουμε 
συμβιβασμούς για να πετύχουμε κάτι που το θέλουμε πολύ. Και με τι σκοπεύεις να 
την εκβιάσεις;
---- Μα φυσικά με τη μουσική.
---- Ναι, βέβαια αυτό είναι το μεγάλο πάθος της...

                                                               *

       Ο επόμενος μήνας ήταν δύσκολος όπως τον είχε φανταστεί ο Παύλος. Η 
Ελπινίκη στην αρχή πειθάρχησε στον εκβιασμό αλλά δεν παραδόθηκε. Αντιστάθηκε 
ζητώντας ακόμα και να φύγει ο νέος από το σπίτι. Δεν του χαμογελούσε πια και 
ζητούσε από τον παππού και την Τασία, να τον διώξουν. Εκείνοι της απαντούσαν πως 
δεν μπορούσαν να τον διώξουν, πως πρέπει να κάνει ο, τι της λέει, γιατί εκείνος την 
αγαπούσε και ήθελε το καλό της.
      Η κοπέλα δεν μπορούσε να καταλάβει, πως ο Παύλος την αγαπούσε και ήθελε το 
καλό της, βάζοντας την να κάνει  πράγματα που  εκείνη δεν ήθελε.  Άνοιγε διάπλατα 
τα όμορφα μάτια της βλέποντας να μη λειτουργούν τα μηχανήματα της ούτε το 
μαγνητόφωνο, ούτε το πικ-απ αλλά. ούτε και το ραδιόφωνο όταν δεν έκανε αυτά που 
της ζητούσε. Είχε διαπιστώσει πως χωρίς καν ν’ αγγίζει τα μηχανήματα, ο νέος, είχε 
την ικανότητα να τα κάνει να μη δουλεύουν.

Ο Παύλος της είπε πως μπορούσε να το κάνει αυτό γιατί ήταν…μάγος. Η 
Ελπινίκη τον κοίταξε με περιέργεια θαυμασμό αλλά και δυσπιστία. Θα σκέφτηκε 
ίσως πως δεν έμοιαζε καθόλου με τους μάγους που έβλεπε στα βιβλία με τα 
παραμύθια.

Όταν όμως, παρουσία και του κυρίου Σπύρου και της Τασίας, εξαφάνισε με μια 
κίνηση, ένα νόμισμα και το έβγαλε από τα...ρουθούνια της ή από το...αφτί της καθώς 
κι όταν τον είδε να βγάζει κουλουράκια τον καπνό του τσιγάρου και να τον στέλνει 
ψηλά, πείστηκε απολύτως για τις μαγικές του ικανότητες. Έτσι κάθε φορά που 
δυσανασχετούσε και δεν έκανε αυτό που της ζητούσε έτρεχε, ανήσυχη, στο δωμάτιο 
της, όπου πατούσε και ξαναπατούσε τα πλήκτρα στα μηχανήματα διαπιστώνοντας, με 
απελπισία, πως δε λειτουργούσαν. Τότε τον παρακαλούσε χρησιμοποιώντας τις πιο 
τρυφερές λέξεις που ήξερε. Εκείνος όμως ήταν ανένδοτος και η κοπέλα υπέκυπτε. 
Μόλις έκανε αυτό που της ζητούσε, όλα δούλευαν στην εντέλεια μια κι ο Παύλος 
πήγαινε, κρυφά, στον ηλεκτρικό πίνακα και βίδωνε την ηλεκτρική ασφάλεια που είχε 
χαλαρώσει.

Μ’ αυτό το σύστημα, ο αρχιτέκτονας, είχε σκαρώσει ένα ολόκληρο πρόγραμμα, 
προσπαθώντας, όσο γινόταν, να διδάξει στην Ελπινίκη, μερικά στοιχειώδη πράγματα.
Η μητέρα της κοπέλας, είχε κάνει καλή δουλειά. Της είχε μάθει ανάγνωση και γραφή, 
αλλά η απουσία της όλα αυτά τα χρόνια, με την ανοχή της γιαγιάς κι αργότερα του 
παππού και της Τασίας, είχε μεταβάλει την Ελπινίκη σ’ ένα κακομαθημένο 
κοριτσάκι.

Με τη γραφή δυσκολευόταν και γι’ αυτό τη βαριόταν, ενώ η ανάγνωση της ήταν 
περισσότερο προσφιλής. Αποτύπωνε τη σελίδα του βιβλίου σα φωτογραφική μηχανή. 
Ήξερε απ’ έξω το κείμενο ανεξάρτητα αν το καταλάβαινε. Αυτή η ικανότητα της τον 
άφησε κατάπληκτο! Για να βεβαιωθεί έκανε δοκιμές. Αφού την έβαζε να διαβάσει 
μια σελίδα ή της την διάβαζε ο ίδιος, λίγο αργότερα της έδειχνε την αρχή του 
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κειμένου και της ζητούσε να πει το πάρα κάτω κρύβοντας το. Δεν έκανε λάθος ούτε 
λέξη!

Κάθε μέρα που περνούσε, το ενδιαφέρον του Παύλου, για την περίπτωση της 
Ελπινίκης, αυξανόταν. και μειωνόταν το ενδιαφέρον για τη δουλειά του. Είχε αρχίσει 
να πιστεύει, πως θα μπορούσε να βελτιώσει την αντίληψη της για το τι συμβαίνει 
γύρω της. Η κοπέλα, είχε την ικανότητα να συσσωρεύει γνώσεις αλλά πρακτικά δεν 
της χρησίμευαν παρά ελάχιστα. Δεν κατάφερνε να συνδυάζει έννοιες και δεν 
μπορούσε να συγκεντρωθεί, έτσι που ν’ αφηγηθεί, όχι να γράψει, αυτό ήταν αδύνατο, 
μια μικρή ιστορία ενώ την ήξερε σ’ όλες της τις λεπτομέρειες. Στην ομιλία, 
δυσκολευόταν σε μια κάπως μεγάλη πρόταση και η συζήτηση μαζί της ήταν δύσκολη 
γιατί γινόταν μονόλογος από τη δική του πλευρά. Του έθετε μόνο ερωτήσεις, που 
συχνά δεν περίμενε την απάντηση γιατί έχανε το ενδιαφέρον της.

Παρ’ όλο που ο αρχιτέκτονας, κουραζόταν και νευρίαζε  πότε-πότε,  ευτυχώς  η  
Ελπινίκη αυτό δεν το αντιλαμβανόταν, συνέχιζε με πάθος. Συχνά αναρωτιόταν, γιατί 
έκανε αυτή την προσπάθεια, ίσως ήξερε την απάντηση αλλά δεν τολμούσε να 
ομολογήσει πως η ομορφιά αυτής της γυναίκας, όταν την έβλεπε σα γυναίκα και την 
έβλεπε συχνά έτσι, τον είχε συγκλονίσει από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξε, μ’ 
εκείνο το υπέροχο βαθύ βλέμμα...

Τις έμαθε τους αισώπειους μύθους, μια και οι ήρωες τους ήσαν ζώα που η κοπέλα 
τ’ αγαπούσε, προσπαθώντας να την κάνει να καταλάβει τους συμβολισμούς, τις 
αντιστοιχίες με την ανθρώπινη ζωή, αλλά τι ήξερε αυτό αγαθό πλάσμα από 
ανθρώπινη ζωή;
---- Παύλο παιδί μου, κουράζεσαι πολύ με την εγγονή μου. Μη βιάζεσαι, σιγά-σιγά...
---- Δεν το κάνω μόνο για κείνη κύριε Σπύρο, το κάνω και για μένα. Είμαι περίεργος 
να δω τι θα καταφέρω...
---- Μέσα σε δυο μήνες, έχεις καταφέρει πολλά αγόρι μου. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί 
καθόλου μαζί της, τώρα με σένα, με τη δική σου προσπάθεια διαπίστωσα, μ’ 
έκπληξη, το τι μπορεί να μάθει το κορίτσι μου. Μ’ έχεις κάνει ευτυχισμένο Παύλο.

                                                               *

Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, η Τασία, παίρνοντας μαζί της και την Ελπινίκη, είχε 
βγει για ψώνια στην πόλη που είχε αρχίσει ν’ αποχτά εορταστική όψη, πράγμα που 
ενθουσίαζε την κοπέλα. Τη μέρα αυτή ο Παύλος δεν πήγε ούτε στην πρωινή του 
δουλειά στα παλιά σπίτια. Καθώς είχε μείνει πολύ αργά χτες τη νύχτα, συζητώντας με 
το γέρoντα, δεν πήγε στο σπίτι του αλλά κοιμήθηκε στου κυρίου Σπύρoυ.

Τον τελευταίο καιρό, η Ελπινίκη τον απασχολούσε και πέρα από το δείπνο. 
Ευτυχώς, το βιολογικό της ρολόι δούλευε με απόλυτη ακρίβεια και στις δέκα πήγαινε 
για ύπνο κι έτσι μπορούσε εκείνος να γυρίσει στο σπίτι. 

Καθισμένοι αυτό το πρωινό στο σαλόνι, ο γέροντας κι ο αρχιτέκτονας, 
απολάμβαναν ένα τσιγάρο και αργόπιναν τον καφέ που τους είχε ετοιμάσει η Τασία, 
συζητώντας.
---- Λοιπόν λεβέντη μου, κάναμε μια συμφωνία να έρχομαι στο γραφείο σου και να 
με ανέχεσαι για κάνα δυο ώρες, αλλά αντί γι’ αυτό, ανέχεσαι ώρες και ώρες την 
εγγονή μου. Σ’ έχει μονοπωλήσει το μανάρι μου κι εγώ σε βλέπω μόνο την ώρα του 
φαγητού.
---- Δίκιο έχεις κύριε Σπύρο, κάτι πρέπει να κάνουμε γι’ αυτό. Πρέπει να περιορίσω 
τις δραστηριότητες μου...
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---- Όχι, όχι Παύλο, δεν στο είπα για παράπονο αλλά έτσι για να σε πειράξω. Θα 
ήμουν αχάριστος, να παραπονεθώ για όσα κάνεις για το παιδί μου. Όλη η έγνοια μου 
είναι αυτό το πλάσμα. Τι θα γίνει όταν κλείσω τα μάτια μου; Δεν τολμάω ούτε να το 
σκεφτώ...
---- Δεν υπάρχουν συγγενείς;
---- Συγγενείς δεν υπάρχουν ούτε από την πλευρά του πατέρα της...Αλλά κι αν 
υπήρχαν πώς να βασισθείς...

Δεν είχε αποτελειώσει το λόγο του και όρμησε στο σαλόνι η Ελπινίκη. 
Αγκαλιάζοντας και φιλώντας τον παππού της, φώναξε:
---- Παππούκα  μου, πήγαμε  στην  αγορά,  είναι  όμορφα πολύ όμορφα...

Άρχισε να διηγείται, σκόρπια κι αποσπασματικά, με μεγάλο  ενθουσιασμό,  αυτά  
που είδε κι άκουσε. Ύστερα παράλαβε τον Παύλο, χωρίς να δείξει έκπληξη για το 
πώς βρισκόταν τέτοια ώρα στο σπίτι. Ο χρόνος γι’ αυτήν, υπήρχε μόνο σε σχέση με 
τα γεγονότα. Έλεγε «τότε που ήμασταν εκεί» ή «τότε που ο παππούς μου έφερε το 
δίσκο». Του έδειχνε τι είχε αγοράσει, μ’ ενθoυσιασμό μικρού παιδιού. Βέβαια τις 
αγορές τις έκανε η Τασία και μάλιστα ο, τι έκρινε εκείνη πως έπρεπε ν’ αγοράσει, 
αλλιώς η Ελπινίκη θα ήθελε ν’ αγοράσει σχεδόν τα πάντα που την εντυπωσίαζαν.
---- Σου έχω κι εγώ ένα δώρο, είπε ο Παύλος και σηκώθηκε.
---- Δώρο για μένα; Τι δώρο, που είναι; Είπε η κοπέλα κοιτάζοντας τα χέρια του κι 
όπως τα είδε άδεια, έριξε ανυπόμονες ματιές δεξιά-αριστερά.
---- Περίμενε, πάω να σου το φέρω...
      Δεν είχε φτάσει ως τη θύρα του σαλονιού όταν η Ελπινίκη έτρεξε πίσω του 
γεμάτη αγωνία.
---- Όχι, όχι εσύ θα μείνεις εδώ και θα περιμένεις σαν καλό κορίτσι, έτσι;
---- Έτσι...,είπε κάπως μουδιασμένα και γύρισε πίσω αλλά δεν κάθισε, 
πηγαινοερχόταν στη θύρα.

Ο Παύλος, γύρισε έχοντας το ένα χέρι πίσω από την πλάτη του. Η κοπέλα κοίταζε 
με απορία το νέο αλλά προσπαθούσε να δει τι έκρυβε πίσω του. Εκείνος την έπιασε 
από το χέρι και την κάθισε στην πολυθρόνα.
---- Κλείσε τα μάτια, θα τα ανοίξεις όταν σου πω εγώ, όχι πριν, έτσι;

Η Ελπινίκη έκλεισε τα μάτια αλλά τα βλέφαρα της πετάριζαν από ανυπομονησία. 
Εκείνος έβαλε στην ποδιά της ένα πακέτο με εορταστικό περιτύλιγμα, δεμένο με μια 
κόκκινη κορδέλα.
---- Τώρα άνοιξε τα μάτια... 
----Εκείνη μόλις είχε αισθανθεί το αντικείμενο στα πόδια της τα είχε ανοίξει ήδη. 
Κοίταζε με περιέργεια, μια αυτό μια τον Παύλο.
----Άνοιξε το, είναι δικό σου, της είπε εκείνος και βλέποντας την, να μην μπορεί να 
βρει τρόπο να λύσει την κορδέλα, την τράβηξε αυτός κι ο φιόγκος λύθηκε. Η 
Ελπινίκη έβγαλε το περιτύλιγμα, βιαστικά σχίζοντας, σχεδόν, το χαρτί και φάνηκε 
μια μπομπίνα μαγνητοφώνου.
---- Ω, μια μπομπίνα!
---- Πήγαινε να την ακούσεις.
      Πετάχτηκε όρθια κι έφυγε για το δωμάτιο της. Ο κύριος Σπύρος κοίταξε με 
περιέργεια το νέο.
---- Είχα παραγγείλει στην πρωτεύουσα σ’ ένα φίλο, που δουλεύει στις 
ηχογραφήσεις, στα στούντιο και στον κινηματογράφο, να μαγνητοφωνήσει ο, τι βρει 
από κελαηδίσματα πουλιών και να μου τα στείλει. Μόλις χτες παρέλαβα την 
μπομπίνα, είπε ο Παύλος.
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---- Ύστερα από πέντε λεπτά, η Ελπινίκη εμφανίστηκε ορμητική κι ενθουσιασμένη.
---- Παππού, παππού, πουλιά, πολλά πουλιά! Κελαηδούν!
----Ναι κόρη  μου, πρέπει  να  ευχαριστήσεις τον  Παύλο που σου έφερε την 
μπομπίνα.
      Τον πλησίασε δισταχτικά. Ενώ η αγάπη της και η συμπάθεια της για κάποιον, 
εκφραζόταν πάντα με φιλιά, με τον Παύλο ήταν συγκρατημένη. Ούτε μια φορά δεν 
τον είχε φιλήσει. Εκείνος αυτό το βρήκε βολικό, γιατί μάλλον θα ένιωθε αμηχανία, 
κάθε φορά που θα τον φιλούσε, μια και ήταν βέβαιος πως αυτό θα γινόταν συχνά, 
όπως ενθουσιαζόταν μαζί του κάθε τόσο. Τελικά τον φίλησε πολύ γρήγορα, στο 
μάγουλο και ξανάφυγε για το δωμάτιο της, απ’ όπου έφταναν τα κελαηδίσματα των 
πουλιών.

Όσο η Ελπινίκη άκουγε, ευτυχισμένη, την μπομπίνα και η Τασία ετοίμαζε το 
γεύμα, ο γέροντας συνέχισε τη συζήτηση με το νέο, αυτή που είχαν αφήσει στη μέση, 
σχετικά με την κοπέλα.
---- Όπως σου έλεγα, δεν υπάρχουν συγγενείς, ούτε από τον πατέρα της ούτε κι από 
τη δική μου πλευρά ή της γυναίκας μου, η γενιά μας τελειώνει στην Ελπινίκη. Η 
μοίρα μου έπαιξε άσκημο παιχνίδι...
---- Παύλο, Παύλο έλα...
      Η κοπέλα όρμησε πάλι στο σαλόνι, τον άρπαξε από το χέρι και τον παράσυρε στο 
δωμάτιο της.
---- Άκου τι ωραία που κελαηδούν τα πουλάκια...
      Στάθηκε μπροστά στο μαγνητόφωνο κι άρχισε να κουνάει το πανωκόρμι της, 
όπως το συνήθιζε. Ο Παύλος, στάθηκε για λίγο πλάι της. Διαπίστωσε πως ο φίλος του 
είχε κάνει καλή δουλειά. Ξαφνικά πίεσε το πλήκτρο του μαγνητοφώνου και το 
έκλεισε.

Η Ελπινίκη, σταμάτησε το ταρακούνημα και γύρισε προς το μέρος του έτοιμη να 
διαμαρτυρηθεί. Εκείνος της έπιασε το χέρι, πήρε τη θήκη της μπομπίνας και τράβηξε 
την κοπέλα να καθίσουν στο κρεβάτι. Η θήκη είχε γραμμένα, στη σειρά, τα 
κελαηδίσματα των πουλιών.
---- Τι γράφει εδώ; Τη ρώτησε δείχνοντας την πρώτη λέξη.
---- Αηδόνι…
---- Μπράβο, όλα τα πουλιά που κελαηδούν, είναι γραμμένα πάνω στη θήκη. Φέρε το 
βιβλίο με τα πουλιά από τη βιβλιοθήκη σου. 

Εκείνη τον κοίταξε με απορία, ωστόσο πειθάρχησε κι έφερε το βιβλίο
---- Κάθισε   και   βρες   το   αηδόνι   μέσα   στο   βιβλίο,   της  είπε  και  σηκώθηκε. 
Πλησίασε το μαγνητόφωνο κι επανέφερε την μαγνητοταινία στην αρχή της. Ύστερα 
πήγε και κάθισε κοντά της περιμένοντας να βρει το πουλί.

Όπως την έβλεπε από πολύ κοντά, διαπίστωνε γι' άλλη μια φορά πόσο όμορφη 
ήταν και η ελαφρά κολόνια της, ανάμεικτη με τη μυρουδιά του κορμιού τον έκανε να 
νιώσει μια γλυκιά, ελαφρά ανατριχίλα σ’ όλο του το σώμα.
---- Νάτο, νάτο το αηδόνι, φώναξε η Ελπινίκη, χαρούμενη που εντόπισε το πουλί στο 
βιβλίο.
---- Ναι, αυτό είναι. Πήγαινε να βάλεις μπρος το μαγνητόφωνο κι έλα να βλέπουμε το 
πουλί να κελαηδάει.

Πετάχτηκε πρόθυμη. Όταν άρχισε όμως να γυρίζει η μπομπίνα, ξεχάστηκε, έμεινε 
εκεί κοιτάζοντας την κι άρχισε πάλι το ταρακούνημα.

Ο Παύλος, την έπιασε από το χέρι και την τράβηξε στο κρεβάτι. Έβαλε το 
ανοιχτό βιβλίο στην ποδιά της και της έκανε νόημα ν’ ακούει και να κοιτάζει την 
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εικόνα. Εκείνη, έμεινε για λίγο ήσυχη κοιτάζοντας, μια το νέο μια την εικόνα και 
μετά άρχισε πάλι να σειέται. .

---- Δεν μπορείς  ν’ ακούς  χωρίς  να  κουνιέσαι; Της  είπε και πιάνοντας την, από 
τους ώμους προσπάθησε να την κρατήσει ακίνητη. Η Ελπινίκη έμεινε για λίγο 
σοβαρή κι αμήχανη, ύστερα σηκώθηκε, πλησίασε το μηχάνημα κι αφοσιώθηκε ν’ 
ακούει με τον δικό της τρόπο...

                                                               *   

Δυο βδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, η Ελπινίκη με τη βοήθεια του Παύλου, είχε 
μάθει όλες τις αντιστοιχίες κελαηδισμάτων και πουλιών. Η στάση της κοπέλας 
απέναντί του, είχε καλυτερέψει. Κάθε φορά που ενθουσιαζόταν με κάτι που της 
μάθαινε, τον αγκάλιαζε και τον φιλούσε. Αν ήσαν μόνοι τους, παρ’ όλη την ταραχή 
που ένιωθε όταν τα χέρια της τυλίγονταν γύρω από το λαιμό του, το κορμί της 
σφιγγόταν πάνω του και τα ζεστά χείλη της κολλούσαν στο μάγουλό του, δεν έκανε 
καμιά προσπάθεια ν’ απαλλαγεί. Όταν όμως αυτό γινόταν μπροστά σε άλλους, ένίωθε 
αμηχανία Και την απωθούσε με τρόπο. Δεν την είχε όμως φιλήσει ποτέ.

Ένα μεσημέρι, γυρίζοντας από τη δουλειά του, ο Παύλος δέχτηκε στην αγκαλιά 
του την Ελπινίκη. Aναψoκoκκιvισμένη, ενθουσιασμένη, αφού τον φίλησε τον 
τράβηξε από το χέρι και τον πήγε στο σαλόνι, όπου λαμποκοπούσε, καταστόλιστο, 
ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ο Παύλος την ακολούθησε ξαφνιασμένος, μόλις που πρόλαβε να πει καλημέρα 
στον κύριο Σπύρο, που καθισμένος στην πολυθρόνα του, χαμογελούσε με τον 
ενθουσιασμό της εγγονής του.

Η Ελπινίκη, τον παράσυρε μέχρι το δέντρο και του έδειχνε τα διάφορα στολίδια.
---- Εγώ το στόλισα, δεν είναι ωραίο; Δεν είναι όμορφο; Παππού εγώ δεν το στόλισα;
---- Ναι κούκλα μου, εσύ...
---- Ελπινίκη μου, είναι το πιο όμορφο δέντρο που έχω δει, μπράβο σου! Είπε ο νέος 
προσπαθώντας να δείχνει ενθουσιασμένος, πολλαπλασιάζοντας τη χαρά της κοπέλας.   
Εκείνη τη στιγμή, ήχησε το κουδούνι της εξώθυρας. Ύστερα από λίγο έμπαινε στο 
σαλόνι η Τασία, συνοδεύοντας μια νεαρή κυρία.
---- Να και η Δώρα μας, είπε.
---- Δώρα, Δωρούλα μου, φώναξε η Ελπινίκη και τη σφιχταγκάλιασε τραβώντας την 
προς το δέντρο, λέγοντας της πόσο όμορφο ήταν, πράγμα που εκείνη το άκουγε 
χρόνια γιατί ήταν συνομήλικες και παλιές φίλες. Μαζί μεγάλωσαν και πνευματικά 
συμπορεύτηκαν, ίσως ως τα πέντε τους χρόνια, ύστερα η Δώρα πήγε στο σχολείο 
τελείωσε το γυμνάσιο, παντρεύτηκε και τώρα έχει δυο παιδιά, ένα αγόρι εφτά χρονώ 
κι ένα κορίτσι πέντε. Η κόρη της μάλιστα είναι η αγαπημένη της Ελπινίκης.
---- Τι κάνεις κύριε Σπύρο, όλα καλά;
---- Καλά, καλά Δώρα μου. Να σου γνωρίσω τον Παύλο, από τότε που είναι μαζί μας 
όλα πάνε μια χαρά.

Ο Παύλος σηκώθηκε, πλάι του στάθηκε η Ελπινίκη κι έδειχνε πολύ χαρούμενη. 
Πάντα γελαστή κοίταξε το νέο, τον παππού της και ύστερα τη Δώρα.
---- Ο Παύλος. Δεν είναι όμορφος; Είπε ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια της 
περιμένοντας την έγκριση της φίλης της.
---- Ναι αγάπη μου, όμορφος είναι...
---- Η Δώρα είναι φίλη μου...έχει παιδάκια, το Μίμη και την Κατερίνα... Τ’ αγαπάω 
πολύ...
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Όλ’ αυτά τα είπε γρήγορα και σταμάτησε απότομα σα να είχε κάνει μεγάλη 
προσπάθεια. Η Δώρα την αγκάλιασε και τη φίλησε, ύστερα έδωσε το χέρι της στον 
Παύλο και είπε:
---- Όλον αυτόν τον καιρό ακούω για σας...
---- Κι εγώ για σας, είπε εκείνος χαμογελώντας.
---- Κάτσε Δώρα, κάτσε για λίγο μαζί μας να τα πούμε, είπε ο κύριος Σπύρος.

Άρχισε συζήτηση ανάμεσα στους τρεις, ενώ η Ελπινίκη είχε πάει πάλι κοντά στο 
δέντρο της και γυρνώντας γύρω του όλο και διόρθωνε τη θέση κάποιας μπάλας, τους 
είχε ξεχάσει.
---- Μεθαύριο  έχουμε  παραμονή  Χριστουγέννων  και μαζευόμαστε κάθε χρόνο στο 
σπίτι μου κι έχουμε μαζί και την Ελπινίκη. Φέτος θα σας έχουμε κι εσάς, ή σκοπεύετε 
να πάτε στην πρωτεύουσα για τις γιορτές;
---- Ω, όχι δεν θα πάω στην πρωτεύουσα, με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα μείνω μαζί 
σας.
---- Δώρα, έχω μια ιδέα. Πέντε χρόνια αυτό το σαλόνι που είναι ο, τι χρειάζεται για 
γλέντι και χορό, μένει σιωπηλό...Τι θα έλεγες να το γιορτάσουμε την παραμονή εδώ;
---- Πάρα πολύ καλή ιδέα. κύριε Σπύρο, θα περάσουμε πολύ ωραία.
---- Τότε έτσι θα γίνει, η Τασία θα ετοιμάσει ο, τι χρειαστεί.
---- Όχι μόνη της, θα έρθω κι εγώ από το πρωί να κάνουμε πίτες, κουλουράκια...
---- Α, κουλουράκια, κουλουράκια θα κάνω κι εγώ...Η Ελπινίκη έτρεξε κοντά τους. Η 
απασχόληση της με το δέντρο δεν την εμπόδιζε ν’ ακούει τι έλεγαν. Φυσικά 
αντιδρούσε μόνο σε ο, τι την εντυπωσίαζε ή της άρεσε πολύ.
---- Ναι κούκλα μου, μαζί θα τα κάνουμε...
…  Όλες  αυτές  τις  μέρες,  πριν  τα  Χριστούγεννα,  ο Παύλος  δεν  ασχολήθηκε 
καθόλου με τη δουλειά του στο ύπαιθρο, ο καιρός δεν ήταν κατάλληλος, δούλεψε 
όμως πολύ στο σχεδιαστήριο. Η Ελπινίκη του τηλεφωνούσε να πάει στο σπίτι, όχι 
πως νοιαζόταν μην κουραστεί, αλλά ήθελε να παίξει. 

Τελευταία της είχε μάθει πολλά επιτραπέζια παιχνίδια και τις είχε φέρει διάφορα 
«παζλ». Ήταν εκπληκτικό με πόση ευκολία τα συναρμολογούσε. Είχαν αρχίσει από 
απλά σχήματα και τώρα μπορούσε να συναρμολογεί ολόκληρες παραστάσεις, φτάνει 
να της άπλωνες τα κομμάτια για να τα βλέπει, μπερδεμένα μεν αλλά συνολικά. Ήταν 
ενθουσιασμένη με τα παιχνίδια αλλά έπρεπε να είναι κοντά της κι ο Παύλος, για να 
την κατευθύνει και να την επιβραβεύει για τα επιτεύγματα της...

Την παραμονή το σαλόνι είχε διακοσμηθεί με γούστο, βοήθησε κι ο αρχιτέκτονας 
σ’ αυτό. Μέχρι αργά η Τασία, η Δώρα και η Ελπινίκη, που περισσότερο τις εμπόδιζε 
παρά βοηθούσε, δούλεψαν ετοιμάζοντας ένα σωρό χριστουγεννιάτικες λιχουδιές. 
Ύστερα η Δώρα, πήγε να ετοιμάσει τα παιδιά της, έμενε ακριβώς στο από κάτω 
διαμέρισμα...

                                                      *

        Παρ’ όλες τις φωνές και τα παιχνίδια των παιδιών της Δώρας που έπαιζαν 
ευτυχισμένα με την επίσης ευτυχισμένη Ελπινίκη, η γιορτή ήταν αρκετά ήσυχη.

Οι μεγάλοι μετά το δείπνο άρχισαν μια μακριά συζήτηση για διάφορα. Από 
πολιτική μέχρι την τιμή του πετρελαίου. Το τραπέζι εξακολουθούσε να είναι 
στρωμένο με διάφορα εδέσματα απ’ όπου τα παιδιά, μαζί τους και η Ελπινίκη, 
έρχονταν και κάθε τόσο καταβρόχθιζαν διάφορες λιχουδιές.

Ο κύριος Σπύρος αλλά και η Τασία έπλεξαν το εγκώμιο του Παύλου για το πόσο 
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καλό έκανε στην Ελπινίκη κι εκείνος μισοαστεία-μισοσοβαρά δήλωσε πως κι αυτός 
είχε ωφεληθεί από την ανεμελιά και την αθωότητα της.
---- Στη ζωή μου γνώρισα μόνο υπολογίστριες και πονηρές γυναίκες…
---- Πολύ απογοητευμένος από τις γυναίκες είστε κύριε Παύλο, είπε χαμογελώντας ο 
άντρας της Δώρας.
---- Να σου πω, αγαπητέ Μιχάλη-και σταμάτα να με αποκαλείς κύριο Παύλα, τώρα 
γνωριζόμαστε αρκετά για να μη μιλάμε στον πληθυντικό-παντρεύτηκα μια φορά και 
κάηκα. Πάντως με το λίγο που γνωρίζω τη γυναίκα σου εσύ είσαι τυχερός.
---- Τι τυχερός, όπως είπες οι γυναίκες είναι πονηρές...
---- Τι είπες Μιχαλάκη, τι είναι η γυναίκα σου; Υπολογίστρια και πονηρή, φώναξε 
νευριασμένη η Δώρα.
---- Ε, καλά δεν εννοούσα...είπε ο Μιχάλης μ’ ένα μουδιασμένο χαμόγελο.
---- Α, δεν εννοούσες...
---- Ε, εντάξει ρε παιδιά, μην τα παίρνoυμε τοις μετρητοίς, είπε χαμογελώντας κι ο 
αρχιτέκτονας.
---- Όχι, αλλά μόλις βρει ευκαιρία, μου παριστάνει τον οσιομάρτυρα., συνέχισε η 
κοπέλα και είπε και μερικά άλλα που ανάγκασαν τον κύριο Σπύρο να επέμβει.
---- Η Δώρα είναι σπουδαίο κορίτσι αλλά κι ο Μιχάλης είναι καλό παιδί.

Η συζήτηση συνεχίστηκε ως τα μεσάνυχτα κι ο Παύλος έμαθε πολλά για το 
ζευγάρι και τις καλές σχέσεις του με την οικογένεια της Ελπινίκης. Τα παιδιά της 
Δώρας λάτρευαν την εγγονή του γέροντα, τη  φρόντιζαν κι έπαιζαν μαζί της σα να 
ήταν η...μικρή τους αδερφή.

Κάποια στιγμή ο παππούς σηκώθηκε, Περπάτησε μερικά βήματα, έδειχνε να μην 
αισθάνεται καλά και σωριάστηκε. Έτρεξε ο Παύλος τον ανασήκωσε, πλησίασαν και 
οι άλλοι, θορυβημένοι, ακόμα και τα παιδιά άφησαν το παιχνίδι κι έτρεξαν κοντά 
τους. Η Ελπινίκη έφτασε τελευταία και κοίταζε με ενδιαφέρον κι απορία. Ο γέροντας 
δεν μπορούσε να κουνηθεί αλλά ούτε και να μιλήσει.
----Δώρα, γρήγορα πάρε το «πρώτων βοηθειών», πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, είπε 
ταραγμένος ο Παύλος, κρατώντας πάντα τον γέροντα στην αγκαλιά του μην 
τολμώντας να τον μετακινήσει…
...  Στο   νοσοκομείο,   συνόδεψε   τον   κύριο   Σπύρο,   ο  Παύλος.  Ο  Μιχάλης  
πήρε  τα παιδιά στο σπίτι τους, η Τασία έκλαιγε και η Δώρα έμεινε να φροντίσει την 
Ελπινίκη. Εκείνη, δεν έδειχνε ν’ ανησυχεί για τον παππού της, ρώτησε όμως πότε θα 
γυρίσει ο Παύλος.

Η Δώρα της εξήγησε πως ο Παύλος θ’ αργούσε κι εκείνη έπρεπε να πάει για 
ύπνο. Δεν ήταν δύσκολο να την πείσει μια και τα παιδιά δεν ήσαν εκεί. Τη βοήθησε 
να ξαπλώσει και σε λίγο η κοπέλα είχε αποκοιμηθεί, οι μικροί της φίλοι την είχαν 
εξαντλήσει με το παιχνίδι.

Λίγο αργότερα χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν ο Παύλος, είπε στη Δώρα πως ο 
κύριος Σπύρος είχε πάθει ένα ελαφρό εγκεφαλικό και θα γίνει καλά, πρέπει να μείνει 
όμως μερικές μέρες στο νοσοκομείο.
---- Ειδοποίησα και. το γιατρό του, ήρθε εκεί; Ρώτησε η Δώρα.
---- Ναι ήρθε, γνωριστήκαμε. Με καθησύχασε...Δώρα, σκοπεύω   να  μείνω  κοντά   
στον κύριο Σπύρο όλη τη νύχτα... Πως είναι η Ελπινίκη;
---- Καλά είναι μην ανησυχείς, έχει πέσει για ύπνο τα παιδιά την ξεθέωσαν. Εγώ πάω 
κάτω, η Τασία θα έχει το νου της εδώ, καληνύχτα...
… Ο Παύλος γύρισε στο σπίτι, εκεί γύρω στις τρεις το πρωί. Ο γιατρός του είπε, πως
δε χρειαζόταν να μείνει άλλο, ο παππούς ήταν ήσυχος και κοιμόταν. Το πρωί, θα του 
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έκαναν κάποιες εξετάσεις.
Οι δρόμοι ήσαν έρημοι κι έκανε δυνατό κρύο. Μπήκε στο διαμέρισμα, ο κύριος 

Σπύρος, μέχρι κλειδί, του είχε δώσει να μπαινοβγαίνει ελεύθερα, μια και είχε γίνει 
κανονικό μέλος της οικογένειας. Όλα εκεί μέσα ήσαν ήσυχα, η Τασία είχε πάει κι 
αυτή για ύπνο.

Μόλις ετοιμάστηκε να ξαπλώσει, η Ελπινίκη ξύπνησε και βγήκε στο διάδρομο. 
Χώθηκε στην αγκαλιά του τρέμοντας. Έκλαιγε και προσπαθούσε να του πει κάτι, 
αλλά έτσι αποσπασματικά που τα έλεγε δεν καταλάβαινε πολλά πράγματα. Μάλλον 
είχε δει κάποιον εφιάλτη.

Την καθησύχασε και την οδήγησε στο κρεβάτι. Παρ’ όλη τη σκοτούρα του, από 
την αρρώστια του γέροντα, δεν μπόρεσε ν’ αποφύγει σκέψεις σχετικές με την 
ομορφιά της κοπέλας. Έτσι που ήταν με το νυχτικό της, του ξυπνούσε ανομολόγητους 
πόθους. Καθώς τη βοηθούσε να ξαπλώσει, απόφευγε να την κοιτάζει αλλά τα 
ρουθούνια του έπιαναν έντονα το άρωμα της, τη μυρουδιά του σώματος της.
---- Ξάπλωσε κορίτσι μου, μη φοβάσαι εγώ θα είμαι εδώ, της είπε κι αφού τη 
σκέπασε, πήγε να φύγει αλλά  εκείνη τον άρπαξε από το χέρι.
---- Μη φύγεις Παύλο, μη φύγεις...όχι, μη φύγεις φοβάμαι...
---- Τι φοβάσαι, δεν πρέπει να φοβάσαι…
---- Ο παππούς, που είναι ο παππούς; Φοβάμαι Παύλο, μη φύγεις...
---- Ο παππούς είναι στο γιατρό, θα γίνει καλά μη φοβάσαι, ησύχασε...
---- Μη φύγεις, είπε πάλι εκείνη και του έσφιξε το χέρι.
---- Εντάξει δε θα φύγω. Μια στιγμή να φέρω την καρέκλα κοντά στο κρεβάτι.

Κάθισε με ανακούφιση στην καρέκλα, η συγκίνηση τον είχε καταπονήσει. Η 
Ελπινίκη, του άρπαξε το χέρι, το ακούμπησε στο μάγουλο της κι ύστερα άρχισε να το 
φιλάει.
---- Ησύχασε Νίκη μου, κοιμήσου, εδώ θα είμαι, πλάι σου.

Η κοπέλα χαμογέλασε κι έκλεισε τα μάτια, έμοιαζε ν’ αποκοιμήθηκε. Ο Παύλος 
προσπάθησε να κοιμηθεί κι αυτός στην καρέκλα αλλά ήταν αδύνατο. Άρχισε να 
σκέφτεται όλη αυτήν την κατάσταση κι αναρωτιόταν, που θα κατέληγε αυτή η 
ιστορία. Είχε την αίσθηση πως ο γέροντας του είχε στήσει παγίδα.. .Γύρισε και 
κοίταξε την Ελπινίκη. Κοιμόταν ήσυχα κρατώντας τον πάντα από το χέρι, έχοντας 
του απόλυτη εμπιστοσύνη. Η κατατομή της ήταν υπέροχη, αγαπούσε αυτό το 
πρόσωπο, του είχε γίνει ανάγκη να το βλέπει...Καθώς την είδε ήσυχη, πήγε να 
τραβήξει το χέρι για να μπορέσει να πάει να ξεκουράσει το κορμί του. Εκείνη, χωρίς 
να ξυπνήσει του το έσφιξε τόσο δυνατά, που του έφυγε κάθε διάθεση να φύγει…
...   Στις εφτά το πρωί, ξύπνησε κι αυτός από εφιάλτη. Αιτία ήταν η καρέκλα που 
πάνω της πέρασε τη νύχτα. Μισοκοιμισμένος, με τα μέλη του να πονάνε σηκώθηκε. 
Η Ελπινίκη ξύπνησε μόλις τράβηξε το χέρι από το δικό της. Του χαμογέλασε κι 
εκείνος ξέχασε την ταλαιπωρία του.
---- Εμπρός σήκω υπναρού. Εσύ κοιμήθηκες μια χαρά, της είπε χαμογελώντας ενώ 
έπιανε με τα δυο χέρια τη μέση του, τεντώνοντας το κορμί προς τα πίσω.
---- Με ξεθέωσες απόψε, συνέχισε ενώ εκείνη τέντωσε τα χέρια προς τα πίσω. 
Ανακλαδίστηκε, ανοίγοντας το στόμα σ’ ένα ανακουφιστικό χασμουρητό. Ανάμεσα 
από τις δαντέλες του νυχτικού φάνηκε ένα μέρος από το στήθος της, πάλλευκο και 
προκλητικό που έκανε το νέο να φύγει βιαστικά από το δωμάτιο .Πήγε στην κουζίνα 
όπου η Τασία ετοίμαζε το πρωινό.
---- Κύριε Παύλο, δεν είσαστε καλά; Κουραστήκατε ε; Ο κύριος Σπύρος πως είναι;
---- Μην ανησυχείς θα γίνει καλά. Θα μείνει μερικές μέρες στο νοσοκομείο για να του 
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κάνουν κάποιες εξετάσεις. Σε παρακαλώ ετοίμασε μου κάτι να φάω και να πάω πάλι 
κοντά του.

Σε λίγο πρόβαλε και η Ελπινίκη, φορώντας μόνο τη νυχτικιά της, πανέμορφη και 
χαρούμενη. Άρπαξε ένα κουλουράκι να το φάει αλλά ο Παύλος της το άρπαξε και 
είπε:
---- Όχι, όχι. Πρώτα στο μπάνιο να πλυθείς, τι θα γίνει με σένα; Είσαι 
κακομαθημένη...
---- Είμαι κακομαθημένη, πολύ κακομαθημένη, είπε γελώντας. Μ’ αγαπάς; Ρώτησε 
κάπως ανήσυχη.
---- Όχι, αν δεν πας στο μπάνιο. 

Η Ελπινίκη σοβάρεψε. Τον κοίταξε μουδιασμένα και ξεκίνησε για το λουτρό. 
Ξαφνικά σταμάτησε σα να σκέφτηκε κάτι, γύρισε του χαμογέλασε κι έφυγε...
...  Στο νοσοκομείο μια νοσοκόμα του έδειξε το δωμάτιο όπου είχαν μεταφέρει το 
γέροντα. Ήταν μόνος εκεί.
---- Φαίνεσαι μια χαρά κύριε Σπύρο, μας λαχτάρησες.
---- Ναι αγόρι μου, καλά είμαι. Πως είναι η Ελπινίκη και η Τασία;
---- Καλά είναι τώρα και η δυο. Η καημένη η Τασία βαλάντωσε στο κλάμα και η 
Ελπινίκη ήταν ανήσυχη όλη τη νύχτα. Απόφυγε να του πει τι τράβηξε αυτός μαζί της.
---- Παύλο, όταν βγω από το νοσοκομείο θέλω να κουβεντιάσουμε σοβαρά για κάτι…
---- Τι συμβαίνει κύριε Σπύρο, έκανα κάτι που σε στενοχώρησε;
---- Όχι παιδί μου, εσύ κάνεις μόνο πράγματα που μ’ ευχαριστούν. Άντε πήγαινε 
τώρα στη δουλειά σου, την έχεις παραμελήσει εξαιτίας μας...
…  Ήταν η τρίτη μέρα που ο γέροντας βρισκόταν στο νοσοκομείο, με την υγεία του 
να βελτιώνεται συνεχώς. Ο Παύλος τον επισκεπτόταν δυο φορές τη μέρα αλλά την 
Ελπινίκη δεν την πήρε μαζί του γιατί ο κύριος Σπύρος δεν ήθελε να τον δει άρρωστο.

Μετά από μια τέτοια επίσκεψη, επιστρέφοντας στο σπίτι, στην είσοδο της 
πολυκατοικίας συνάντησε τη Δώρα.
---- Η Ελπινίκη σε περιμένει, θέλει να πάτε βόλτα με το αυτοκίνητο.
---- Τι της ήρθε; Τέλος πάντων θα της κάνουμε το χατίρι μετά το φαγητό...Τι λες, δεν 
έρχεσαι κι εσύ με τα παιδιά να πάμε κάπου έξω από την πόλη, ας πούμε στο «Ρέμα», 
όπως το λέτε, θαρρώ πως έχει και μια παιδική χαρά εκεί.
---- Ναι Παύλο γιατί όχι. Τα παιδιά θα ξετρελαθούν.
---- Και τα δικά σου και το...δικό μας, είπε ο νέος χαμογελώντας...

Μια ώρα αργότερα, ο Παύλος φορώντας ένα αμερικάνικο τζάκετ, κατάλοιπο της 
αμερικάνικης θητείας του, ένα κατακόκκινο κασκόλ, χαμηλές μπότες και κρατώντας 
από το μπράτσο την Ελπινίκη ντυμένη σα μοντέλο χειμωνιάτικης μόδας, στάθηκε 
μπροστά στα κουδούνια της πολυκατοικίας. Έκανε να πατήσει το κουδούνι της 
Δώρας αλλά η κοπέλα τον συγκράτησε λέγοντας:
---- Εγώ, εγώ και πάτησε εκείνη το κουδούνι.

Ο Παύλος, την παρακολουθούσε γοητευμένος. Από την αρχή που τη γνώρισε, 
είχε προσέξει πως η Ελπινίκη είχε εξαιρετικό γούστο στο ντύσιμο. Πέντε λεπτά 
αργότερα ξεμπουκάρισαν τα πιτσιρίκια από την είσοδο της πολυκατοικίας και η 
Δώρα πίσω τους φώναζε να προσέχουν μη βγουν στο δρόμο. Η Ελπινίκη σήκωσε 
στην αγκαλιά της την Κατερίνα και τη γέμισε φιλιά. Όταν ο Παύλος είπε να μπουν 
στο αυτοκίνητο τα παιδιά χαρούμενα παράσυραν και την Ελπινίκη στο πίσω κάθισμα. 
Η Δώρα κάθισε πλάι στον Παύλο και το αυτοκινητάκι κατηφόρισε προς το «Ρέμα». Η 
πόλη ήταν χτισμένη πάνω σ’ ένα ύψωμα που κάτω του περνούσε ένας μικρός αλλά
ορμητικός χείμαρρος σχηματίζοντας μια στενή καταπράσινη κοιλάδα. Αιωνόβια 
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πλατάνια φύτρωναν στις όχθες καθώς και μερικά πεύκα και κυπαρίσσια, λίγο πιo 
ψηλά. Ολόκληρη, σχεδόν, αυτή την κοιλάδα ο Δήμος την είχε διαμορφώσει σε κάτι 
που φιλοδοξούσε να είναι φυσικό πάρκο. Εν μέρει το είχε πετύχει, σε διάφορα σημεία 
είχαν ζώσει τον χείμαρρο με γραφικές ξύλινες γεφυρούλες.

Το καλοκαίρι ήταν μια ανάσα αυτό το μέρος, όπου τα πλατάνια έριχναν το βαθύ 
τους ίσκιο. Το χειμώνα όμως, ο χείμαρρος είχε περισσότερο νερό αλλά η βλάστηση 
λιγόστευε, Τα τεράστια πλατάνια, με απλωμένα τα χιλιάδες σκελετωμένα κλαδιά και
κλαδάκια τους λίχνιζαν το μουντό ουρανό.

Κατεβαίνοντας προς τη ρεματιά, στα πίσω καθίσματα γινόταν χαμός καθώς τα 
παιδιά έπαιζαν με την Ελπινίκη.
---- Φρόνιμα, το αμάξι είναι μικρό και δεν έχει μεγάλη σταθερότητα, αν κουνιέστε 
έτσι δε θα μπορώ να οδηγήσω, είπε ο Παύλος.

Επικράτησε κάποια ησυχία αλλά ώσπου να φτάσουν στο πάρκο, η Δώρα 
χρειάστηκε να επέμβει αρκετές φορές. Η μόνη που δε διαμαρτυρόταν με τα 
καμώματα και τη ζωηράδα των παιδιών ήταν η Ελπινίκη που μαζί τους δοκίμασε όλα 
τα παιχνίδια της παιδικής χαράς καθώς δεν υπήρχαν άλλα παιδιά εκεί.

Η Δώρα με το Παύλο κάθισαν σ’ ένα παγκάκι κι έπιασαν συζήτηση για ο, τι έγινε 
τελευταία. Κάποια στιγμή ο νέος είπε:
---- Πριν λίγες μέρες στο νοσοκομείο, ο κύριος Σπύρος μου είπε πως όταν έρθει στο 
σπίτι, θέλει να μου μιλήσει για κάτι πολύ σοβαρό. Αν και σε γνωρίζω πολύ λίγο, σε 
θεωρώ συνετό άνθρωπο και θέλω τη γνώμη σου...
---- Τη γνώμη μου, για ποιο πράγμα;
---- Είναι καιρός τώρα, ιδιαίτερα τις δυο τελευταίες μέρες, που μ’ απασχολεί κάτι που 
δεν μπορώ να εξηγήσω. Ο κύριος Σπύρος, μου έδειξε υπερβολική συμπάθεια, 
εκτίμηση κι εμπιστοσύνη χωρίς να με γνωρίζει,   δηλαδή   ξέρει   για  μένα   ο, τι   του  
έχω πει εγώ...Μήπως σου περνάει από το μυαλό τι θέλει από μένα;
---- Να σου πω. Προσωπικά διαπίστωσα πως έχεις κάνει πολύ καλό στην εγγονή του. 
Γνωρίζω την Ελπινίκη από παιδί και μπορώ να καταλάβω ότι άλλαξαν σ’ αυτήν 
πολλά πράγματα τελευταία. Εκείνος μάλλον θα κατάλαβε περισσότερα...
----Μα, όταν μου πρόσφερε το γραφείο, δεν ήξερε πως μπορούσα να κάνω κάτι για 
την εγγονή του...
---- Ε, καλά το γραφείο μπορεί να σου το πρόσφερε, έτσι από καλή διάθεση...Κοίταξε 
εκεί Παύλο! Δεν είναι υπέροχη έτσι, που κάθεται, ήρεμη σα στοργική μητέρα, με την 
κόρη μου στην αγκαλιά της; .

----Πραγματικά η εικόνα είναι υπέροχη! Πρόσεξες όμως ποια είναι στην 
πραγματικότητα η μητέρα! Η κόρη σου, αυτό το πεντάχρονο κοριτσάκι, που διηγείται 
στην Ελπινίκη κάποιο παραμύθι κι εκείνη την ακούει μαγεμένη. Θα προτιμούσα να 
ήταν μια κανονική γυναίκα κι ας ήταν στριμμένη, στρίγκλα...
---- Παύλο, νομίζω πως είσαι ερωτευμένος μαζί της. Αυτά περί κανονικής γυναίκας 
και τα λοιπά, τα λες για να δικαιολογηθείς στον εαυτό σου. Γιατί μια μέρα θα φύγεις 
και καταλαβαίνεις πόσο κακό θα της κάνει αυτό, το σωστό ήταν να μην αρχίσει αυτή 
η ιστορία... Παύλο, αν η Ελπινίκη ήταν φυσιολογική, μπορεί να μη σε χρειαζόταν 
τώρα όμως, όπως εξελίχτηκαν τα πράγματα, σε χρειάζεται...
      Ο νέος ταράχτηκε, μήπως είχε δίκιο η Δώρα πως ήταν ερωτευμένος; Πως άφησε 
τον εαυτό του να μπλέξει έτσι;
      Κάποια στιγμή η Ελπινίκη, άφησε τα παιδιά κι έτρεξε κοντά στον Παύλο και στη  
Δώρα, ξαναμμένη από το παιχνίδι. Κάθισε ανάμεσα τους, φίλησε τον Παύλο και μετά 
τη Δώρα. Ακούμπησε το κεφάλι στον ώμο του νέου ενώ από το στόμα της, με το 

27



ελαφρό λαχάνιασμα, έβγαιναν μερικές τουλούπες αχνού καθώς το κρύο έσφιγγε.
      Η Δώρα σηκώθηκε κι έκανε νόημα στα παιδιά.
---- Παιδιά, φεύγουμε. Φτάνει το παιχνίδι…

                                                             *
---- Η Τασία είχε έτοιμο το τραπέζί και καθώς μπήκαν στην τραπεζαρία, η Ελπινίκη 
άρχισε να τσιμπολογάει.
---- Πείνασες πολύ κούκλα μου; Ρώτησε η μαγείρισσα τρυφερά.
---- Εμ, ξεσάλωσε στο παιχνίδι με τα παιδιά, πώς να μην πεινάσει, είπε ο Παύλος κι 
έπιασε να της βγάλει το πανωφόρι. Ένιωθε σα να ξεντύνει τη μικρή του αδερφή. 
Αφού της έβγαλε και το κασκόλ, της είπε να πάει να κάνει ένα ντους γιατί ήταν 
ιδρωμένη.
---- Δε θέλω ντους, εγώ πεινάω…
---- Μα έτσι κορίτσι μου, θα ξεκουραστείς, θα νιώσεις καλύτερα…
---- Δε θέλω ντους, ξαναείπε σταθερά εκείνη και κάθισε στο τραπέζι.
---- Ο νέος κάθισε απέναντι της και την κοίταζε ενώ σκεφτόταν να βρει τρόπο να την 
αναγκάσει να κάνει ντους.
      Όχι πως ήταν απαραίτητο αλλά δεν έπρεπε να της δώσει την ευκαιρία να περάσει 
το δικό της.
      Η Ελπινίκη δεν έτρωγε, είχε σκυμμένο το κεφάλι και ύφος  σοβαρό,  σχεδόν  
θυμωμένο.  Κάθε τόσο σήκωνε τα μάτια στον Παύλο κι όπως τον έβλεπε να την 
κοιτάζει σοβαρός, τα χαμήλωνε κι αυτό κράτησε για λίγη ώρα ώσπου εκείνος της 
είπε:
---- Τι σου είπε η Δώρα κορίτσι μου;
…  Σήκωσε το κεφάλι και τον κοίταξε με απορία.
----Τι μου είπε η Δώρα;
---- Δεν σου είπε ν’ ακούς τον Παύλο, γιατί σ’ αγαπάει...
---- Ναι μου είπε η Δώρα...ναι μου είπε η Δώρα σου...
      Ο νέος την είχε δει κι άλλοτε να νευριάζει αλλά  ήταν η πρώτη φορά που την 
άκουγε να υψώνει τη φωνή της.
---- Η Δώρα μου! Δεν είναι δική σου; Είπε ο Παύλος.
---- Δική σου είναι. Εσύ αγαπάς τη Δώρα, εμένα δε μ’ αγαπάς, είπε και τα μάτια της 
βούρκωσαν.
---- Ο Παύλος, σηκώθηκε κι απευθυνόμενος στην Τασία, που παρακολουθούσε 
περίεργη, της είπε, τάχα αγαναχτισμένος.
---- Την ακούς κυρία Τασία; Λέει πως δεν την αγαπάω. Είναι πεισματάρα και κακιά, 
πώς να την αγαπάω; Δεν την αγαπάω λοιπόν, είπε και πήγε στο σαλόνι, κάθισε σε μια 
πολυθρόνα και άναψε τσιγάρο.
      Από την τραπεζαρία ακούστηκαν κλάματα και σε λίγο ήρθε κοντά του, 
ταραγμένη, η Τασία.
---- Αχ, κύριε Παύλο γιατί της είπες πως δεν την αγαπάς; Κλαίει και τρέχει, συνέχεια, 
πίσω μου και λέει πως δεν την αγαπάς. Τι θα κάνουμε τώρα; Έλα πες της πως την 
αγαπάς να ησυχάσει.
---- Όχι, όχι κυρία Τασία, πρέπει να κάνει μπάνιο, αν δεν κάνει το παιχνίδι το έχουμε 
χαμένο.
      Η Τασία έφυγε, ανοίγοντας απελπισμένα τα χέρια. Ύστερα από λίγο μπήκε στο 
σαλόνι η Ελπινίκη. Εκείνος, έκανε τον αδιάφορο και η κοπέλα γύρισε μερικές φορές 
γύρω του για να την προσέξει, αφήνοντας κάθε τόσο κι ένα αναφιλητό.
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      Κάποια στιγμή προσποιούμενος πως μόλις την αντιλήφθηκε, είπε χωρίς να την 
κοιτάξει.
---- Νομίζω πως είναι σωστό να μη σ’ αγαπώ αφού δεν ακούς τι σου λέω. Εγώ για το 
καλό σου φροντίζω...
      Εκείνη έβαλε πάλι τα κλάματα κι έφυγε, τρέχοντας, για την τραπεζαρία. Ο 
Παύλος τινάχτηκε όρθιος, έκανε να τρέξει πίσω της αλλά σταμάτησε. Ένιωσε τα 
μάτια του να υγραίνονται, υπόφερε που της φερόταν έτσι, εκείνο που πραγματικά 
ήθελε ήταν να τρέξει να την αγκαλιάσει, να τη γεμίσει φιλιά, αλλά τελικά μπήκε στην 
τραπεζαρία αγέρωχος.
      Μόλις τον είδε η κοπέλα, έφυγε από την αγκαλιά της Τασίας και τον πλησίασε 
δισταχτικά, με τα μάτια χαμηλωμένα.
---- Θα κάνω ντους, ψιθύρισε. .

---- Τι είπες;
---- Θα κάνω ντους...
---- Μπράβο κορίτσι μου.
---- Μ’ αγαπάς;
---- Και βέβαια σ’ αγαπάω καρδούλα μου...
      Χώθηκε στην αγκαλιά του κι εκείνος αφού τη φίλησε στο μέτωπο, έκανε πως 
μυρίζει τα μαλλιά της, ύστερα το λαιμό της και είπε, τάχα, δυσαρεστημένος.
---- Ορίστε μυρίζεις ιδρώτα, γι’ αυτό σου λέω να κάνεις ντους για να μυρίζεις ωραία.
      Στην πραγματικότητα του άρεσε αυτή η ανάκατη μυρουδιά ιδρώτα και κολόνιας 
που ανάδινε το κορμί της, τον ερέθιζε. Την έσπρωξε απαλά.
---- Άντε στο μπάνιο καλή μου.
      Εκείνη βάλθηκε να μυρίζει το στήθος, τις μασχάλες. Ξετύλιξε τα μαλλιά, που 
χύθηκαν στα χέρια της και τα μύρισε.
      Φαίνεται πως διαπίστωσε αυτό που της είπε ο Παύλος και χαμογελώντας είπε:
---- Μυρίζουν, εσύ δε θα κάνεις ντους;
---- Εγώ γιατί να κάνω. Εγώ δε μυρίζω ιδρώτα, δεν έτρεχα στην παιδική χαρά.
---- Έχωσε το πρόσωπο της στο στήθος του, ρουθουνίζοντας ηδονικά και ψιθύρισε:
---- Μυρίζεις ωραία...
---- Βλέπεις; Ύστερα από το ντους, θα μυρίζεις κι εσύ έτσι. Τον κοίταξε στα μάτια 
χαμογέλασε κι αποσπάστηκε από την αγκαλιά του. Προχώρησε προς το μπάνιο αλλά 
ο Παύλος της φώναξε:
---- Έι, που πας;
---- Στο μπάνιο...
---- Έτσι θα πας στο μπάνιο, με τα ρούχα; Θέλω να πω πως αυτά που φοράς δεν είναι 
για το μπάνιο.
      Η Ελπινίκη, κοίταξε την Τασία-που παρακολουθούσε κατάπληκτη αυτό πού είχε 
πετύχει ο νέος-ύστερα το στήθος της και μετά τον Παύλο. Σήκωσε τους ώμους σα να 
μην ήξερε τι να κάνει.
---- Έλα εδώ κούκλα μου. Πήγαινε στο δωμάτιο σου, ξεντύσου, φόρα τη ρόμπα σου 
και πήγαινε στο μπάνιο. Εκεί θα βγάλεις τη ρόμπα...
       Η Ελπινίκη χαμογελώντας πάντα, ξεκίνησε για το δωμάτιο της.
---- Που, που πας κορίτσι μου; Της φώναξε πάλι ο νέος.
---- Που πάω; Στο δωμάτιο...
---- Έλα εδώ πουλάκι μου, αυτά δικά σου είναι, σε παρακαλώ άπλωσε το χέρι σου, 
της είπε. 
      Πήρε από την καρέκλα το πανωφόρι και το κασκόλ της και τα έριξε στο βραχίονα 
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της. Ύστερα, την έπιασε απαλά από τους ώμους και είπε:
---- Θα  πας  στο  δωμάτιο,  θα  κρεμάσεις  το παλτό  και  το  κασκόλ  στη ντουλάπα. 
Ύστερα, θα βγάλεις το πουλόβερ και θα το απλώσεις με προσοχή στο κρεβάτι, μετά 
τη φούστα και τη μπλούζα και θα τα’ ακουμπήσεις κι αυτά στο κρεβάτι. Κατάλαβες 
ψυχή μου.
      Έγνεψε καταφατικά, χαμογελώντας και κοιτάζοντας τον επίμονα, έδειχνε να το 
διασκεδάζει. Ύστερα έφυγε για το δωμάτιο της. Η Τασία βλέποντας όλ’ αυτά είπε:
---- Είσαι πολύ σκληρός μαζί της κύριε Παύλα, αλλά είσαι σωστός, είσαι δίκαιος...
---- «Ντούρα λεξ σεντ λεξ», κυρία Τασία μου.
---- Τι θα πει αυτό, τι γλώσσα είν’ αυτή;
---- Είναι  λατινικά και σημαίνει:  «ο νόμος είναι σκληρός
αλλά είναι νόμος» και πρέπει να τον εφαρμόζουμε.
      Η Τασία κούνησε το κεφάλι, έβγαλε ένα θαυμαστικό τς, τς, τς και είπε 
πηγαίνοντας για την κουζίνα:
---- Πόσα ξέρεις παιδί μου, πόσα ξέρεις...
---- Κυρία Τασία σε παρακαλώ, να πας μαζί της στο μπάνιο, να τη βοηθήσεις, γιατί 
θαρρώ ούτε μπάνιο ξέρει να κάνει. Υποθέτω πως όλον αυτόν τον καιρό θα την 
πλένεις εσύ.
---- Ε, ναι δεν τα καταφέρνει το μωρό μου...
---- Πρέπει να μάθει όμως και πιστεύω πως μπορεί, όχι μόνο μπάνιο αλλά και πολλά 
άλλα.
      Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε η Ελπινίκη. Ο Παύλος και η Τασία έβαλαν τα 
γέλια. Η κοπέλα, τους κοίταζε με μουδιασμένο χαμόγελο και δεν καταλάβαινε γιατί 
γελούσαν.
---- Ο νέος κοίταξε χαμηλά τα πόδια της και της είπε:
---- Δε  μου  λες  Νίκη  μου,  με  τα  παπούτσια  και  τις κάλτσες θα κάνεις μπάνιο;
      Η Τασία σκέπασε, με την ποδιά της το στόμα, για να μη φαίνεται πως γελάει και 
η Ελπινίκη κοίταξε τα πόδια της. Ύστερα, με κάποια αμηχανία αλλά χαμογελώντας 
πάντα, κοίταξε τον Παύλο περιμένοντας προφανώς να της πει τι να κάνει. Εκείνος 
την αγκάλιασε από τη μέση.
----Θα πας πίσω στο δωμάτιο σου κορίτσι μου και θα βγάλεις τα παπούτσια και τις 
κάλτσες. Σε κάποια κίνηση, όπως ήταν στην αγκαλιά του άνοιξε, στο στήθος, η 
ρόμπα και φάνηκε ο στηθόδεσμος. Η Ελπινίκη κοίταξε το στήθος της και ρώτησε:
---- Και τα εσώρουχα, θα τα βγάλω κι αυτά;
---- Όχι αυτά θα τα βγάλεις στο μπάνιο.
---- Η κοπέλα έτρεξε πάλι προς το δωμάτιο της κι ο νέος της φώναξε, καθώς 
σκέφτηκε πως μπορεί να μην το κάνει μια και δεν της το είπε:
---- Να φορέσεις τις παντούφλες, μην έρθεις ξυπόλητη.
---- Γύρισε και τον κοίταξε χαμογελώντας κι εκείνος σα να διέκρινε μια σπίθα 
κοροϊδίας στα μάτια της, πράγμα που θα το ευχόταν γιατί θα ήταν μια ένδειξη 
ευφυϊας.
      Ο Παύλος, έφυγε από την τραπεζαρία και πήγε στο σαλόνι να ρίξει μια ματιά 
στην εφημερίδα, ώσπου να τελειώσει το μπάνιο η Ελπινίκη και να φάνε επιτέλους.
      Ύστερα από λίγο, εμφανίστηκε πάλι στο σαλόνι η κοπέλα και ζήτησε σιωπηλά 
την έγκριση του. Και για να του δείξει πως έβγαλε τις κάλτσες, άνοιξε τη ρόμπα και 
φάνηκαν οι υπέροχοι μηροί της. Ο Παύλος τινάχτηκε όρθιος,   της  κατέβασε   τη   
ρόμπα,   την  έστριψε  με  το πρόσωπο προς την έξοδο του σαλονιού δίνοντας της ένα 
μπατσάκι στον πισινό.
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---- Εμπρός,  γρήγορα  στην  Τασία  να  κάνεις  μπάνιο. Πρέπει να φάμε επιτέλους 
κυρία μου…Και πρόσεξε να φορέσεις το δικό σου μπουρνούζι, όχι το δικό μου, όπως 
έκανες προχτές.
---- Μου αρέσει το δικό σου...
---- Όχι θα φορέσεις το δικό σου, το δικό μου σε κάνει άσκημη.
---- Άσκημη;
---- Ναι, γιατί είναι μεγάλο για σένα. Μπρος δρόμο.
---- Εκείνη γύρισε το κεφάλι και του χαμογέλασε, του φάνηκε πάλι πως διέκρινε μια 
λάμψη πονηριάς στα μάτια. Καθώς χανόταν στην έξοδο ο Παύλος θυμήθηκε αυτό 
που του είπε η Δώρα. Ήταν πράγματι ερωτευμένος;...             
…  Πέρασε   η   βδομάδα   και  η  υγεία  του  κυρίου  Σπύρου,  όλο  και  καλυτέρευε. 

Η Ελπινίκη όλες αυτές τις μέρες πολύ λίγες φορές τον θυμήθηκε, συνέχισε τον 
δικό της τρόπο ζωής αλλά επιδιώκοντας συνεχώς την παρουσία του Παύλου. Οι 
μπομπίνες του μαγνητοφώνου και οι δίσκοι γύριζαν συνέχεια, σκορπώντας μελωδίες 
κι εκείνη εξακολουθούσε να τραντάζεται μπροστά τους.
      Ο αρχιτέκτονας άρχισε να τη σπρώχνει προς το πιάνο, ένα όρθιο πιάνο, που 
στόλιζε μια γωνιά του σαλονιού κι έμενε άφωνο χρόνια τώρα. Εκεί η συμμετοχή της, 
δε θα ήταν μόνο ακουστική αλλά, κατά κάποιο τρόπο, δημιουργική. Βέβαια το 
παίξιμο της, σε όσες μελωδίες είχε μάθει να παίζει ήταν σκληρό, χωρίς να  
καταφέρνει να το χρωματίζει αλλά πάντα σωστό, δεν της ξέφευγε νότα. Δε θα γινόταν 
πιανίστα αλλά να, θα είχε άλλον έναν τρόπο να περνάει την ώρα της. Και μόνο που 
σκεφτόταν αυτό το «να περνάει την ώρα της», τον έπιανε απελπισία. Αυτή η 
πανέμορφη κοπέλα, που θα μπορούσε να είναι σύζυγος, μητέρα, ίσως και πολλά άλλα 
δεν ήταν παρά ένας οργανισμός, ούτε καν αυτόνομος όπως είναι ακόμα και μια 
αμοιβάδα…
… Παραμονή πρωτοχρονιάς κι ο γέροντας ήταν ακόμα στο νοσοκομείο, χρειάστηκε 
να μείνει ακόμα λίγες μέρες για διάφορες εξετάσεις. Ο Παύλος, του κράτησε 
συντροφιά όλο το απόγευμα.
---- Να τη γιορτάσετε την πρωτοχρονιά Παύλο, στο σπίτι μας πάλι με τη Δώρα. Τα 
Χριστούγεννα, σας τα χάλασε η αρρώστια μου, τώρα γλεντήστε ως το πρωί, μη 
σκέφτεστε εμένα, θα είμαι καλά εδώ...

                                                             *

…  Το σαλόνι του κυρίου Σπύρου είχε γεμίσει πάλι με τις φωνές των παιδιών της 
Δώρας. Η Ελπινίκη ήταν ενθουσιασμένη, η Τασία με τη Δώρα φρόντιζαν το 
στρώσιμο του γιορταστικού τραπεζιού. Ο Παύλος με το Μιχάλη, συζητούσαν για τα 
τελευταία πολιτικά γεγονότα.
---- Θαρρώ πως πάμε πάλι για δικτατορία, είπε ο Μιχάλης.
---- Μπα, δε θα τολμήσουν, αντέτεινε ο αρχιτέκτονας.
---- Έτσι έλεγαν και πριν οχτώ χρόνια, αλλά οι συνταγματάρχες την έκαναν. Δε 
βλέπεις τι γίνεται; Τα φασιστάκια έχουν αποθρασυνθεί. Άρχισαν πάλι τα ίδια και η 
κυβέρνηση, τους ανέχεται γιατί θέλει να κερδίσει πάλι τις εκλογές. Ξέρεις ότι στους 
ψηφοφόρους της υπάρχουν πολλοί από αυτούς.
---- Θα  έλεγα όλοι, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τον «ξένο παράγοντα» 
κι αυτός δε χρειάζεται άλλη δικτατορία στη χώρα μας, αυτό που ήθελε το πέτυχε...
      Κάποια στιγμή ο Μιχάλης έφυγε για το μπάνιο, η Δώρα προσπαθούσε να 
συγκρατήσει τα βλαστάρια της από διάφορες σκανταλιές κι ο Παύλος έμεινε για λίγο 
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μόνος με τις σκέψεις του κι ένα ποτήρι κονιάκ στο χέρι. Το μυαλό του, στριφογύριζε 
σ’ αυτό που του είχε πει ο γέροντας, πως έπρεπε να συζητήσουν, όταν θα έβγαινε από 
το νοσοκομείο.
---- Που τρέχει ο λογισμός σου; Σε λίγες ώρες θα έχουμε καινούργιο χρόνο κι αυτό το 
σπίτι είναι γεμάτο μουσικά μηχανήματα, πικ-απ, μαγνητόφωνο, πιάνο κι εμείς 
καθόμαστε και κλαίμε τη μοίρα μας. Μπρος σήκω και φέρε το μαγνητόφωνο εδώ, ή 
μάλλον πάμε μαζί, να ψάξω για μπομπίνες με χορευτική μουσική, βαλς, ταγκό και 
τέτοια, είπε η Δώρα πλησιάζοντας τον.
----Γιατί όχι, είπε ο νέος και σηκώθηκε. Παρατηρώντας την, έτσι σπιρτόζα, εύθυμη, 
γεμάτη ζωντάνια της φώναξε σχεδόν:
---- Α, βρε Δώρα, είσαι περιβόλι, να ήταν έτσι και η Ελπινίκη…
---- Έλα, έλα όταν σου λέω εγώ πως είσαι ερωτευμένος, είπε εκείνη χαμογελώντας 
ειρωνικά και τον έσπρωξε προς το δωμάτιο της Ελπινίκης.
      Ύστερα από λίγο το μαγνητόφωνο, με τα ηχεία του, στήθηκε στο σαλόνι. Η 
Ελπινίκη όταν είδε αυτή τη μετακόμιση έτρεξε, ανήσυχη-κοντά στον Παύλο και τη 
Δώρα που ετοιμάζονταν να βάλουν μπρος το μηχάνημα. Στην απορία της, απάντησε η 
Δώρα.
---- Μην  ανησυχείς  γλυκιά  μου,  δικό  σου  είναι.  Θα  βάλουμε  μουσική  για  να 
χορέψουμε κι ύστερα θα το πάμε πάλι πίσω.
      Φάνηκε να ησυχάζει, ξεκίνησε να πάει κοντά στα παιδιά για να συνεχίσει το 
παιχνίδι αλλά κάθε τόσο γύριζε προς το μέρος του μαγνητοφώνου. Ο Παύλος πάτησε 
το πλήκτρο, ακούστηκε ένας πνιχτός ήχος κι ύστερα η μελωδία ενός βαλς. Η Δώρα 
αγκάλιασε τον άντρα της κι άρχισαν το χορό, ενώ ο Παύλος παρακολουθούσε όρθιος.
---- Πάρε  τη  Νίκη  να  χορέψετε,  ξέρει  χορό,  του  φώναξε,  η  Δώρα.
---- Ο   νέος   κοίταξε   προς   το   μέρος   της   Ελπινίκης,   που   είχε   ακούσει   την 
παρότρυνση της φίλης της κι έτρεξε κοντά του, δηλώνοντας:
---- Ξέρω να χορεύω, μου έμαθε η Δώρα.
---- Πήρε το χέρι της και το έσφιξε τρυφερά. Πέρασε το άλλο του χέρι γύρω από τη 
μέση της και την παράσυρε σ’ ένα γρήγορο στροβιλισμό. Εκείνη τον ακολούθησε 
κανονικά χωρίς να μπερδέψει τα βήματα. Ο Παύλος ήταν καλός χορευτής κι 
εντυπωσίασε ακόμα και τα παιδιά που αγκαλιάστηκαν κι αυτά κι άρχισαν να 
χορεύουν, προκαλώντας τα χαμόγελα των γιαγιάδων τους. Ήσαν εκεί και οι μητέρες 
της Δώρας και του Μιχάλη κι απολάμβανα κι αυτές την εορταστική ατμόσφαιρα.
     Η Ελπινίκη, ήταν ευτυχισμένη στην αγκαλιά του Παύλου κι όταν άλλαξε η 
μελωδία σ’ ένα παθητικό «σλόου», κόλλησε πάνω του το κορμί της. Περνώντας τα 
χέρια γύρω από το λαιμό του, ακούμπησε το πρόσωπο στο στήθος του έτσι που 
έμοιαζαν ένα φυσιολογικό και χαριτωμένο ζευγάρι…
       Όταν σήμαναν οι καμπάνες των εκκλησιών για ν’ αναγγείλουν την «έλευση του  
νέου  έτους»,  το  σαλόνι γέμισε φιλιά. Ύστερα όλοι μαζί βγήκαν στον εξώστη ν’ 
ακούσουν τους πυροβολισμούς που έφταναν από διάφορα σημεία της πόλης. 
Γρήγορα όμως επέστρεψαν γιατί το κρύο ήταν τσουχτερό.
---- Αύριο   θα  έχουμε   χιόνι  είπε   η   μια   από    τις   γιαγιάδες,   πράγμα   που 
ενθουσίασε  τα πιτσιρίκια και την Ελπινίκη που πιθανόν να μην κατάλαβε τι ακριβώς 
εννοούσε η γιαγιά και γιατί χάρηκαν τα παιδιά.
---- Μαμά  πάρτε  τα  παιδιά στο σπίτι,  φτάνει  πια, κουράστηκαν. Εμείς  θα  έρθουμε 
αργότερα βάλτε τα να κοιμηθούν και ώρα είναι να ξεκουραστείτε κι εσείς, είπε η 
Δώρα προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των μικρών. 
      Η  Ελπινίκη  είχε  ξεπεράσει  το όριο παραμονής της ανάμεσα στους ξυπνητούς, 
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είχε κουραστεί κιόλας με τα παιδιά, παραδόθηκε κι αποκοιμήθηκε σε μια πολυθρόνα 
όσο οι άλλοι ξεπροβόδιζαν τις γιαγιάδες και τα πιτσιρίκια.
      Η Δώρα την πλησίασε, στάθηκε μπροστά της και γεμάτη θαυμασμό, είπε 
γυρίζοντας προς τους δυο άντρες.
---- Θεέ   μου   πόσο   όμορφη   είναι!  Ώρες-ώρες  τη   ζηλεύω  γι’  αυτό.  Εγώ  από 
εμφάνιση είμαι ένα τίποτα, έτσι κοντούλα και παχουλή...
      Ο Μιχάλης την πλησίασε, την αγκάλιασε από πίσω και της είπε, φιλώντας την 
στο λαιμό:
----Μη λες κουταμάρες, για μένα είσαι η πιο όμορφη του κόσμου...
----Κι από μυαλό υπέροχη, συμπλήρωσε ο Παύλος.
----Παιδιά, αφήστε την πλάκα ε, είπε εκείνη κολακευμένη.
---- Δώρα  σε  παρακαλώ,  θα  πας  την  ωραία  μας  στο δωμάτιο  της  να  τη  βάλεις  
στο κρεβάτι; Γιατί έτσι κουρασμένη, είναι ικανή να κοιμηθεί με τα ρούχα, είπε ο 
αρχιτέκτονας.
---- Ξύπνα γλυκιά μου, πάμε για ύπνο, είπε η Δώρα στην Ελπινίκη και τη σήκωσε 
τραβώντας την από το χέρι.
     Εκείνη, άνοιξε το στόμα σ’ ένα παρατεταμένο χασμουρητό, χωρίς να την 
ενοχλήσει η παρουσία των αντρών. Ύστερα, σχεδόν, σύρθηκε πίσω από τη Δώρα για 
το δωμάτιο της.
----Πάω να ψήσω καφέ, η Τασία πήγε για ύπνο. Μετά από τόσο που ήπιαμε μας 
χρειάζεται, είπε ο Παύλος πηγαίνοντας προς την κουζίνα κι ο Μιχάλης κατευθύνθηκε 
προς το μπάνιο... 
      Το σαλόνι άδειο από ανθρώπους, εξακολουθούσε να είναι κατάφωτο, στο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβόσβηναν τα λαμπιόνια κι επικρατούσε ησυχία. Λίγο 
αργότερα ο Παύλας καθισμένος στον καναπέ, μ’ ένα τσιγάρο στο χέρι ακούμπησε 
μπροστά του, στο τραπεζάκι, το φλιτζάνι με τον καφέ. Απέναντι του, καθισμένοι στον 
καναπέ, ο Μιχάλης και η Δώρα, έπιναν κι αυτοί τον καφέ τους συζητώντας, το 
πρόβλημα που είχε ο αρχιτέκτονας με την Ελπινίκη.
---- Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι δύσκολη θέση βρίσκομαι. Ξέρετε πως το βράδι της 
μέρας που πήγαμε στην παιδική χαρά, είχα μια τρομερή δοκιμασία;
---- Δηλαδή; Ρώτησε μ’ ενδιαφέρον το ζευγάρι.
---- Αφού την έβαλα κι έκανε ένα ντους, με το στανιό-το τι έγινε θα σας το πω μιαν 
άλλη φορά-φάγαμε και πήγε για ύπνο. Σκέφτηκα, πως με την κούραση που είχε θα 
ξυπνούσε αργά την άλλη μέρα κι έλεγα να κοιμηθώ κι εγώ λίγο περισσότερο, γιατί 
είχα ανάγκη από ύπνο. Έτσι δεν έβαλα το ξυπνητήρι...
       Έβγαλε ένα στεναγμό ήπιε μια γουλιά καφέ και συνέχισε: 
---- Όταν το πρωί, άνοιξα τα μάτια μου, η λάμπα στο κομοδίνο ήταν αναμμένη, εγώ 
όμως κοιμάμαι πάντα χωρίς φως. Δεν ξύπνησα όμως από το φως αλλά από τη ζέστη 
που ένιωσα, όταν κάποιο κορμί τριβόταν πάνω μου. Τινάχτηκα! Ήταν η Ελπινίκη! 
Χωμένη κάτω από το πάπλωμα, είχε γαντζωθεί πάνω μου κι έκλαιγε. Τα έχασα, δεν 
ήξερα τι να κάνω. Τελικά την αγκάλιασα και της σκούπισα τα δάκρυα. Τη ρώτησα τι 
είχε και γιατί βρισκόταν στο κρεβάτι μου. Μου είπε πως την κυνηγούσε ένα τέρας, 
δεν μπορούσε να μου το περιγράψει αλλά φαίνεται να ήταν τρομαχτικό. Πήγε στην 
αρχή, να βρει τον παππού της αλλά μη βρίσκοντας τον πήγε στην κουζίνα, δε βρήκε 
την Τασία εκεί κι έτσι ήρθε σε μένα. Κοίταξα το ρολόι η ώρα ήταν εφτά, η ώρα που 
συνήθως βρισκόμαστε στην τραπεζαρία. Καθώς τη χάιδευα και την καθησύχαζα 
σκεφτόμουν τι έπρεπε να κάνω. Τη λύση την έδωσε εκείνη. Αποκοιμήθηκε! Έμεινα 
κατάπληκτος και καθώς χρησιμοποίησε το χέρι μου σα μαξιλάρι έμεινα εκεί ακίνητος 
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για να μην την ξυπνήσω, υποφέροντας για πάνω από μια ώρα ξάγρυπνος, ένα 
πραγματικό «ταντάλιο μαρτύριο»! Να έχω να κάνω έρωτα για πάνω από τέσσερις 
μήνες και να βρίσκεται στην αγκαλιά μου το ωραιότερο θηλυκό από όσα μου έτυχαν 
στη ζωή...
      Η Δώρα κι ο Μιχάλης έβαλαν τα γέλια.
---- Γελάτε ε; Κι όμως δεν είναι για γέλια...
---- Όχι Παύλο, δεν είναι για γέλια, είπε η Δώρα σοβαρά.

Επικράτησε για λίγο σιωπή. Από έξω ακούστηκε να περνάει μια συντροφιά 
τραγουδώντας το «πάει ο παλιός ο χρόνος ας γιορτάσουμε παιδιά...».
      Καθώς έσβηνε ο απόηχος του τραγουδιού, η Δώρα σοβαρά κι έντονα ρώτησε:
---- Παύλο, αγαπάς την Ελπινίκη;
---- Αν την αγαπώ; Και βέβαια την αγαπώ...
---- Εννοώ, είσαι ερωτευμένο ς μαζί της; εγώ το πιστεύω πως είσαι, σου το έχω 
ξαναπεί... .

---- Και τι θέλεις να σου απαντήσω; Μ’ ένα ναι ή μ’ ένα όχι; Πώς να το ξέρω; Όταν 
την πρωτοείδα συγκλονίστηκα από την ομορφιά της. Τις πρώτες μάλιστα ώρες της 
γνωριμίας μας αφέθηκα να τη φλερτάρω κιόλας, δηλαδή όπως κάνουμε μ’ ένα 
κοριτσάκι, απλά κι αθώα...Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση, όχι δεν μπορώ γιατί 
δεν έχω απάντηση.
---- Εκείνη πάντως είναι ερωτευμένη μαζί σου...
---- Τι σε κάνει να το πιστεύεις;
---- Μα δεν είδες, προχτές, στην παιδική χαρά, όταν μας είδε να είμαστε καθισμένοι 
κοντά-κοντά και συζητούσαμε, άφησε το παιχνίδι και ήρθε να καθίσει ανάμεσα μας. 
Κι απόψε το έκανε αρκετές φορές. Ζηλεύει, και ποιοι ζηλεύουν; Οι ερωτευμένοι.
---- Ε, δεν είναι έτσι, ζηλεύουν τα παιδιά, οι άνθρωποι γενικώς, ερωτευμένοι ή όχι, 
ακόμα και τα ζώα.
---- Όχι, όχι αυτή είναι ερωτευμένη. Πρώτη φορά τη βλέπω έτσι, τόσο αναστατωμένη 
και να ενδιαφέρετε τόσο για...
---- Δεν ξέρω αν είναι ερωτευμένη, πιστεύω όμως εξαιτίας της τελευταίας 
συμπεριφοράς της, πως από ένστικτο αυτοσυντήρησης μ’ έχει ταυτίσει με τον παππού 
της. Δηλαδή φοβήθηκε μη χάσει τον προστάτη-παππού και  προσκολλήθηκε στον 
προστάτη-Παύλο.  Φυσικά  όλ’ αυτά δεν έχουν και τόση σημασία, είναι ψυχανάλυση 
στο γόνατο, γιατί πρακτικά εμένα δε μου προσφέρει τίποτα ο έρωτας της. Σημασία 
έχει ότι αυτό το πλάσμα χρειάζεται προστασία...
      Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση κι εμφανίστηκε στη θύρα η Ελπινίκη, 
τρομοκρατημένη. Έτρεξε και χώθηκε στην αγκαλιά του Παύλου κι όπως εκείνος, 
καθόταν στον καναπέ άπλωσε τα πόδια της σα να ήταν σε κρεβάτι. Φορούσε μόνο 
ένα φανελένιο νυχτικό που τόνιζε τις καμπύλες της.
---- Φοβάμαι μουρμούρισε, θέλω να κοιμηθώ μαζί σου Παύλο.
      Η Δώρα κι ο Μιχάλης σηκώθηκαν. Παρ’ όλο που ο Παύλος πριν λίγο ακόμα τους 
είχε αναφέρει τέτοιες ενέργειες, έμειναν κατάπληκτοι.. Ο νέος σήκωσε ψηλά τα χέρια 
με απελπισία.
---- Όπως βλέπετε αυτά τραβάω…Δώρα σε παρακαλώ, στρώσε το μεγάλο κρεβάτι 
των γονιών της. Τις τρεις τελευταίες μέρες κοιμάμαι, τρόπος του λέγειν δηλαδή, στην 
καρέκλα στο δωμάτιο της, πλάι στο κρεβάτι κρατώντας της το χέρι. Θα κοιμηθώ πλάι 
της, δεν αντέχω άλλο, να ξεκουραστεί η ραχοκοκαλιά μου…

              Η Δώρα εντυπωσιασμένη μ’ όσα έβλεπε κι άκουγε έφυγε κουνώντας το κεφάλι 
και χαμογελώντας για να στρώσει το κρεβάτι, ενώ ο Μιχάλης παρατηρούσε μ’ 
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ενδιαφέρον την ξαπλωμένη στην αγκαλιά του Παύλου Ελπινίκη.
----Κοιμάται;
---- Ναι, είδες; Καρφί δεν της καίγεται για μένα, με το που ακούμπησε πάνω μου, την 
πήρε ο ύπνος!
      Ο  Μιχάλης κούνησε το κεφάλι με κατανόηση.
---- Εντάξει, όλα είναι έτοιμα. Πέσε καημένε μου πλάι της να ξεκουραστείς, με την 
κούραση που έχεις δε θα σου περάσουν πονηρές σκέψεις, είπε η Δώρα γελώντας.
---- Ας πηγαίνουμε κι εμείς, κουράγιο φίλε, είπε ο Μιχάλης χαμογελώντας.

Το διασκεδάζεται ε; τους είπε χαμογελώντας κι ο αρχιτέκτονας καθώς εκείνοι 
είχαν φτάσει κιόλας στην έξοδο του σαλονιού...
                                                      
                                                             *

      Όταν άκουσε τη θύρα να κλείνει πίσω από το ζευγάρι, ο Παύλος σηκώθηκε με 
δυσκολία κρατώντας στην αγκαλιά του την Ελπινίκη που είχε τυλίξει τα χέρια γύρω 
από το λαιμό του και τη μετάφερε στο κρεβάτι. Τη σκέπασε και πήγε να φύγει αλλά 
εκείνη του έπιασε σφιχτά το χέρι.
---- Κοιμήσου κορίτσι μου...Τώρα θα έρθω, πάω να φέρω την πιζάμα μου.
      Του άφησε το χέρι κι έτριψε το πρόσωπο της στο μεταξωτό μαξιλάρι, 
χαμογελώντας.
      Ο Παύλος πήγε στο δωμάτιο του, φόρεσε την πιζάμα κι επιστρέφοντας πέρασε 
από το δωμάτιο της να πάρει τη ρόμπα της. Εκεί τον περίμενε μια έκπληξη. Κάτω στο 
χαλί, στα πόδια του κρεβατιού, ήσαν πεταμένα, ο στηθόδεσμος και η κυλότα! Τα είχε 
βγάλει, γιατί άραγε;
     Έσκυψε και σήκωσε το στηθόδεσμο και διστακτικά τον έφερε στο πρόσωπο. Η 
ανάκατη μυρουδιά του ιδρώτα και της κολόνιας τον έκανε να κλείσει τα μάτια μ’ 
ευχαρίστηση. Ύστερα σήκωσε το κυλοτάκι το ακούμπησε  κι  αυτό  στα  ρουθούνια  
του  κι  ερεθίστηκε…Πέταξε και τα δυο, απότομα, πάνω στο κρεβάτι, λες και του 
είχαν κάψει τα χέρια. Ένιωσε να ιδρώνει, άρπαξε τη ρόμπα της, αν και δεν ήταν 
λιγότερό ερεθιστική κι εκείνη και πήγε κοντά της...
      Τη βρήκε όπως την άφησε, έμοιαζε να την είχε πάρει ο ύπνος. Άνοιξε με προσοχή 
το πάπλωμα και ξάπλωσε πλάι της, σε κάποια απόσταση. Εκείνη, λες και την άγγιξαν 
μαγνητικά κύματα, κόλλησε αμέσως πάνω του. Με την επαφή, δεν μπόρεσε να μη 
σκεφτεί πως το υπέροχο κορμί της ήταν γυμνό κάτω από τη νυχτικιά…
      Όταν ξύπνησε το πρωί, το δωμάτιο ήταν πλημμυρισμένο με το φως της μέρας. 
«Λες να έχουμε λιακάδα;», αναρωτήθηκε καθώς κατέβαινε από το κρεβάτι. Η 
Ελπινίκη είχε ξυπνήσει κι αυτή και τον τράβηξε από την πιζάμα, καθώς εκείνος 
έσκυψε να σβήσει το φως στο λαμπατέρ της. Γύρισε και την κοίταξε κι όπως εκείνη 
τεντώθηκε σε χασμουρητό, από το ντεκολτέ της νυχτικιάς βγήκε σχεδόν έξω όλο το 
βυζί της.
      Ταραγμένος, άρπαξε το ρολόι από το κομοδίνο και προχωρώντας προς τη θύρα 
του εξώστη, κοίταξε την ώρα, ήταν δέκα! Τράβηξε τις κουρτίνες, άνοιξε τα 
θυρόφυλλα κι έσπρωξε, με δύναμη, προς τα έξω τις γρίλιες. Το φως, 
πολλαπλασιασμένο, όρμησε μέσα στο δωμάτιο και μπροστά στα κατάπληκτα μάτια 
του, άστραψε ένας εξώστης κάτασπρος από χιόνι!
---- Νίκη τρέξε να δεις!

Εκείνη κατέβηκε από το κρεβάτι κι έτρεξε προς το μέρος του. Αντικρίζοντας τον 
χιονισμένο εξώστη, φώναξε χαρούμενη:
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---- Χιόνι, χιόνι! Τι ωραία…
      Έκανε  να  την  αγκαλιάσει  από  πίσω,   για   να   την   παραμερίσει,   ώστε   να 
κλείσει τα θυρόφυλλα, γιατί ένα κύμα παγωμένου αέρα όρμησε στο δωμάτιο, αλλά 
σταμάτησε με τα χέρια μετέωρα. Αποφεύγοντας να την αγγίξει, πέρασε μπροστά της 
κι έκλεισε τα θυρόφυλλα. Εκείνη κόλλησε τη μύτη της στο γυαλί και κοίταζε έξω 
μαγεμένη.

Ο Παύλος, φόρεσε τη ρόμπα του κι ύστερα παίρνοντας τη δική της, την πλησίασε 
και την έριξε στους ώμους της.
---- Φόρεσε την, γιατί θα κρυώσεις, της είπε κι έφυγε για το λουτρό αφήνοντας την 
εκεί να χαζεύει, το χιονισμένο εξώστη.
      Έριξε μια ματιά στην κουζίνα, η Τασία δεν ήταν εκεί. Κοιμόταν τέτοια ώρα; Γιατί 
όχι, η καημένη είχε ξεθεωθεί στη δουλειά αυτές τις μέρες.
      Στο λουτρό, κοίταξε το πρόσωπο στον καθρέφτη. Να ξυριστεί ή όχι; Βαριόταν να 
το κάνει αλλά σκέφτηκε την Κατερίνα, την κόρη της Δώρας, που θα του 
παραπονιόταν πως τα γένια του τη «γρατσουνάν», όταν θα τη φιλούσε. Λάτρευε αυτά 
τα παιδάκια που τα χρησιμοποιούσε, κατά κάποιο τρόπο σαν καταπραϋντικό της 
Ελπινίκης. Φυσικό και υγιεινό καταπραϋντικό. Ξυρίστηκε γρήγορα-γρήγορα με τα 
ξυριστικά του κυρίου Σπύρου, έκανε ένα ντους και καθώς έπιασε να φορέσει το 
μπουρνούζι, πρόσεξε το δικό της κρεμασμένο πλάι στο δικό του κι ένιωσε μια γλυκιά 
ανατριχίλα. Είδε τον εαυτό του σύζυγο της Ελπινίκης, στο ίδιο αυτό λουτρό, να τη 
λούζει ή να της τρίβει την πλάτη…
      Η εικόνα αυτή χάθηκε απότομα καθώς η θύρα άνοιξε κι όρμησε μέσα η κοπέλα 
κάπως ταραγμένη. Όταν τον είδε τον αγκάλιασε.
---- Νόμισα πως έφυγες..., είπε καθησυχασμένη. Εκείνος την έσπρωξε απαλά.
---- Δεν μπαίνουμε έτσι στο μπάνιο Νίκη μου. Πρώτα χτυπάμε την πόρτα, αν εγώ 
τώρα, ήμουν γυμνός;
      Τον κοίταξε από πάνω ως κάτω, χαμογέλασε και σήκωσε τους ώμους, σα να 
έλεγε πως αυτό δε θα την πείραζε καθόλου.
----Θα κάνεις ντους; Αν δε θέλεις δεν πειράζει, της είπε για να προλάβει κάποια 
αντίδραση, αλλά έκπληκτος την άκουσε να λέει:
----Θα κάνω...
----Ταράχτηκε. Τώρα, ποιος θα τη βοηθούσε; Τι βλακεία να της το προτείνει. Ύστερα 
σκέφτηκε: «ας δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει μόνη της» και βάλθηκε να την 
καθοδηγήσει.
----Λοιπόν, θα βάλεις πρώτα αυτό, να μη βραχούν τα μαλλιά σου, δεν έχω καμιά 
διάθεση να χτενίζω...
     Της φόρεσε έναν ειδικό πλαστικό σκούφο, της είπε να βγάλει τη ρόμπα. Εκείνη 
την έβγαλε κι αυτός την κρέμασε στην κρεμάστρα.
----Τώρα θα βγάλεις τη νυχτικιά...
----Η Ελπινίκη, καταπιάστηκε χωρίς κανέναν ενδοιασμό να τη βγάλει.
----Όχι, όχι ακόμα, περίμενε. Πλησίασε στην μπανιέρα, άνοιξε και ρύθμισε τη 
θερμοκρασία του νερού και το άφησε να τρέχει. Ύστερα την πλησίασε και της είπε:
----Θα μπεις στην μπανιέρα, κάτω από το ντους, θα πάρεις το σαπούνι και θα 
σαπουνίσεις τις μασχάλες σου, το στήθος σου, τον...ποπό σου-λέγοντας το τελευταίο 
της χαμογέλασε ύστερα θ’ αφήσεις πολύ νερό να τρέξει πάνω σου,  σ’ όλο σου το 
σώμα κι όταν φύγουν οι σαπουνάδες  θα πιάσεις αυτά τα δυο πόμολα μαζί και θα τα 
γυρίσεις δεξιά. Της έδειξε πως είναι το δεξιά. Μετά θα βγεις από τη μπανιέρα και θα 
φορέσεις το μπουρνούζι σου. Εγώ θα είμαι έξω από την πόρτα, θα σε περιμένω. 
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Κατάλαβες κούκλα μου;
----Κούνησε καταφατικά το κεφάλι μ’ ένα ευτυχισμένο χαμόγελο κι ετοιμάστηκε να 
βγάλει τη νυχτικιά.
----Όχι ακόμα, μόλις βγω έξω, της είπε κι αποχώρησε βιαστικά αφήνοντας 
μισάνοιχτη τη θύρα.
     Καθώς περίμενε, σκεφτόταν πως έπρεπε να ζητήσει από την Τασία να την 
εκπαιδεύσει εντατικά σχετικά με το μπάνιο…Άκουγε το νερό να τρέχει πάνω στο 
κορμί της. Κάποια στιγμή έπαψε ν’ ακούγεται, περίμενε λίγο κι ύστερα μπήκε. Η 
Ελπινίκη προσπαθούσε να φορέσει το μπουρνούζι αλλά δυσκολευόταν καθώς αυτό δε 
γλιστρούσε πάνω στο βρεγμένο σώμα. Τη βοήθησε, έβγαλε τον πλαστικό σκούφο και 
τα μαλλιά χύθηκαν στους ώμους της. Πήρε μια χνουδάτη πετσέτα και με πολύ 
τρυφερότητα, σα να είχε να κάνει με κοριτσάκι, της σκούπισε το πρόσωπο. Ύστερα 
της έδωσε ένα ηχηρό φιλί στο μέτωπο.
----Μπράβο γλυκιά μου, τα κατάφερες είδες πόσο εύκολο είναι; Από δω και πέρα θα 
κάνεις μόνη σου μπάνιο.
     Εκείνη έδειχνε ευχαριστημένη. Ίσως να κατάλαβε την αξία της προσπάθειας της, 
που είχε ενθουσιάσει τόσο τον Παύλο. Πραγματικά, εκείνος ήταν ενθουσιασμένος σε 
τέτοιο βαθμό, που τη σήκωσε στα χέρια και τη μετάφερε στο δωμάτιο της για να 
ντυθεί. Η κοπέλα τον είχε αγκαλιάσει σφιχτά και κουνούσε τα πόδια της γελώντας 
χαρούμενη.
     Την ακούμπησε, μαλακά, στο κρεβάτι. Η Ελπινίκη χαμογελούσε κι έριχνε ματιές 
ένα γύρω. Ξαφνικά, το χαμόγελο της κόπηκε καθώς πρόσεξε πως έλειπε το 
μαγνητόφωνο. Τινάχτηκε όρθια τόσο απότομα, που λύθηκε η ζώνη από το 
μπουρνούζι και φάνηκε γυμνό ολόκληρο, σχεδόν, το μπρος μέρος του κορμιού της.
      Ο Παύλος ένιωσε να ζαλίζεται. Την αγκάλιασε προσπαθώντας να δέσει τη ζώνη 
ενώ εκείνη πάλευε να ξεφύγει και να πάει προς το σημείο που βρίσκονταν τα 
μηχανήματα. Την ακινητοποίησε, σχεδόν, με τη βία. Το πρόσωπο της είχε 
σκληραίνει, ήταν νευριασμένη.
----Πες μου τι συμβαίνει; Τη ρώτησε αυστηρά.
----Το μαγνητόφωνο...
----Ε, λοιπόν; Το μαγνητόφωνο είναι στο σαλόνι, ντύσου πρώτα και μετά θα το 
φέρουμε.
----Όχι, τώρα...
      Νευρίασε ο αρχιτέκτονας. Την άρπαξε από το χέρι και την πήγε σέρνοντας στο 
σαλόνι. Της φόρτωσε τα ηχεία και πήρε αγκαλιά το μαγνητόφωνο.
      Το πρόσωπο της κοπέλας, φωτίστηκε από το αιώνιο χαμόγελο της καθώς ένιωσε 
στην αγκαλιά της τα ηχεία.
----Εμπρός προχώρα, της είπε επιτακτικά.
      Εκείνη πάντα χαμογελώντας, προχώρησε και κάθε τόσο γύριζε πίσω να δει αν την 
ακολουθούσε, έχοντας πιθανόν την υποψία πως μπορούσε να της πάρει το 
μαγνητόφωνο και να...φύγει.
      Μπήκαν στο δωμάτιο, ο νέος ηρέμησε και τα έβαλε με τον εαυτό του, «γιατί της 
μίλησα έτσι; Τι φταίει η καημένη...».
      Αφού σύνδεσε το μαγνητόφωνο με τα ηχεία, το έβαλε σε λειτουργία για να 
βεβαιωθεί η Ελπινίκη,  πως δούλευε, ότι όλα ήσαν εντάξει. Με τους πρώτους ήχους 
εκείνη άρχισε να τραντάζεται ευτυχισμένη, τον είχε ξεχάσει.
      Ο Παύλος την πλησίασε και της μίλησε όσο πιο ήρεμα και γλυκά μπορούσε.
----Νίκη, καρδούλα μου-ταράχτηκε ακούγοντας τη φωνή του σ’ αυτή τη φράση-αλλά 
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συνέχισε. Πρέπει να ντυθείς, θα κρυώσεις έτσι που είσαι γυμνή.
----Δεν είμαι γυμνή, φοράω το μπουρνούζι.
      Κάθισε στο κρεβάτι και την πήρε στα γόνατα, πρώτη φορά το έκανε. Τον κοίταζε 
χαρούμενη κι ευτυχισμένη αλλά καθώς ξεχυνόταν η μουσική από το μηχάνημα, της 
αποσπούσε την προσοχή κι εξακολουθούσε να τραντάζεται. Ο Παύλος, έκανε ακόμα 
μερικές προσπάθειες για να την πείσει να ντυθεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Ήσαν και οι 
δυο εκνευρισμένοι.
      Τότε πήρε την απόφαση. Έπρεπε να ντυθεί η κοπέλα και θα την έντυνε. Την 
κατέβασε από τα γόνατα του, σηκώθηκε έπιασε το κυλοτάκι, στάθηκε ανακούρκουδα 
μπροστά της και της είπε να σηκώσει το πόδι. Εκείνη, δεν έφερε αντίρρηση κι έτσι 
της πέρασε το ένα ποδανάρι και με τον ίδιο τρόπο και το άλλο. Ύστερα, της ζήτησε 
να σηκώσει το κυλοτάκι. Η Ελπινίκη το έκανε μηχανικά με προσηλωμένο πάντα, το 
βλέμμα στην μπομπίνα, που γύριζε αργά-αργά. Με τον στηθόδεσμο, τα πράγματα 
ήσαν πιο εύκολα. Στάθηκε πίσω της, κατέβασε το μπουρνούζι μέχρι τη μέση και της 
έδωσε το στηθόδεσμο να βάλει μέσα τα στήθη της κι εκείνος πέρασε στους ώμους 
της, τις τιράντες και τον κούμπωσε.
      Για λίγο στάθηκε κοιτώντας την πλάτη της, είχε μια πολύ όμορφη ελίτσα στη 
δεξιά ωμοπλάτη. Τώρα έπρεπε να  της  φορέσει  και τα υπόλοιπα, το  υπέροχο  κορμί 
της έτσι όπως ήταν μόνο με τα εσώρουχα, τον αναστάτωνε. Πήγε στην ιματιοθήκη, 
την άνοιξε κι έβγαλε μια μάλλινη φούστα, την πρώτη που έτυχε μπροστά του, σ’ ένα 
χρώμα βαθύ βυσσινί. Ξεκρέμασε μια άσπρη μεταξωτή μπλούζα, με μακριά μανίκια κι 
ένα πουλόβερ, επίσης σε χρώμα βυσσινί.
      Καθώς έκλεινε την ιματιοθήκη, σκέφτηκε πως όλος αυτός ο ενδυματολογικός 
εξοπλισμός της κοπέλας, έπρεπε να μεταφερθεί στο άλλο υπνοδωμάτιο κι αυτό να 
ήταν το «στούντιο» της. Είχε παρασυρθεί με όλ’ αυτά που έκανε σήμερα, σκεφτόταν 
κιόλας σα να ήταν ο σύζυγος της. Κάθε φορά που το διαπίστωνε αυτό νευρίαζε και τα 
έβαζε με τον εαυτό του. Πως διάβολο είχε μπλέξει έτσι; Ένα δωμάτιο είχε ζητήσει 
και βρέθηκε να φροντίζει ένα τόσο χαριτωμένο αλλά προβληματικό πλάσμα...
      Τελικά, με επιμονή και υπομονή κατάφερε να τη ντύσει, ευχόμενος να μην του 
δοθεί άλλη μια τέτοια ευκαιρία. Με την προτροπή του, φόρεσε τη φούστα αλλά 
χρειάστηκε να τραβήξει εκείνος το φερμουάρ γιατί εκείνη με το που τη φόρεσε, τα 
παράτησε κι άρχισε πάλι να τραντάζεται μπροστά στην μπομπίνα του μαγνητοφώνου. 
Τα ίδια έγιναν και με το πουλόβερ. Νευριασμένος, την παράτησε αφήνοντας την να 
συνεχίσει την ιδιόμορφη ακρόαση μουσικής, ώσπου να κουραστεί και πήγε στην 
κουζίνα να ετοιμάσει κάτι για να φάνε.
      Εκεί βρήκε την Τασία, που ζήτησε συγγνώμη γιατί ξύπνησε αργά. Τον ρώτησε αν 
έφαγαν πρωινό, όταν έμαθε πως είχε σηκωθεί και η Ελπινίκη. Φυσικά ο νέος δεν της 
είπε τίποτα για την άτυχη έμπνευση που είχε να τη βάλει να κάνει μπάνιο μόνη της.
----Όχι κυρία Τασία, δε φάγαμε και καθόλου μη σκοτίζεσαι για το μεσημεριανό. 
Βάλε στο τραπέζι ο, τι περίσσεψε από χτες το βράδι. .

     Πήγε στο σαλόνι και κάθισε στον καναπέ, κρατώντας την χτεσινή εφημερίδα, 
περισσότερο για να περάσει την ώρα του, ώσπου να ετοιμάσει η Τασία, παρά για να 
διαβάσει. Άλλοτε, ακόμα κι όταν ήταν στην Αμερική, τα χαράματα της πρωτοχρονιάς 
πάντα αγόραζε την πρωινή εφημερίδα.
      Χτύπησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε κι άκουσε τη φωνή της Δώρας, που ρωτούσε 
πως πέρασε η νύχτα.
----Άσε, τι τράβηξα... Μου είναι δύσκολο να σου τα πω από το τηλέφωνο...
----Γιατί δεν ήταν φρόνιμη στο κρεβάτι;
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----Στο κρεβάτι ήταν φρόνιμη, γαντζωμένη πάνω μου αλλά φρόνιμη. Το μαρτύριο 
άρχισε όταν σηκωθήκαμε το πρωί...
----Για λέγε, για λέγε. . .
----Όχι δε θα σου πω. Μου έφαγε τη μισή μέρα μ’ ένα μπάνιο…Δε μου λες, τι θα 
έλεγες να πάμε το απόγευμα σε κάποια εξοχή, τώρα με το χιόνι, να παίξει με τα 
παιδιά για να ησυχάσω λίγο; Έτσι θα τα πούμε κιόλας, είμαι σίγουρος πως θα 
διασκεδάσετε εσύ κι ο Μιχάλης με τα βάσανα μου.
      Η Δώρα συμφώνησε γελώντας...
...  Δε χρειάστηκε να φωνάξει την Ελπινίκη για φαγητό, ήρθε μόνη της. Πες γιατί δεν 
έφαγε πρωινό, πες γιατί βαρέθηκε το μαγνητόφωνο στρώθηκε στο τραπέζι και χωρίς 
να περιμένει τους άλλους άρχισε να τρώει. Ο Παύλος, στάθηκε όρθιος μπροστά στο 
πιάτο του και την παρακολουθούσε  σοβαρός και  δυσαρεστημένος. Εκείνη, σήκωσε 
τα μάτια, τον κοίταξε και του χαμογέλασε λίγο ανήσυχη. .

----Τι κοιτάς; Ρώτησε κι έσκυψε να δει στο στήθος της αν είχε στάξει φαγητό.
----Τίποτα, τίποτα, είπε ο Παύλος και κάθισε.
      Ξανάσκυψε στο πιάτο της κι έφαγε καλά, ακόμα κι ένα κομμάτι τούρτα. 
Σηκώθηκε από το τραπέζι, μασουλώντας ένα κουλουράκι και είπε:
----Θέλω τσίσια μου κι έτρεξε προς το λουτρό.
      Ο αρχιτέκτονας, όταν τελείωσε κι αυτός το φαγητό άναψε τσιγάρο, άνοιξε το 
ραδιόφωνο της τραπεζαρίας ν’ ακούσει ειδήσεις. Ο νέος χρόνος έμπαινε με 
παρόμοια γεγονότα του περσινού, τελείωνε ένας πόλεμος κι άρχιζε άλλος. Ήταν σα 
να μην είχε αλλάξει τίποτα. Στη ζωή του Παύλου όμως κάτι είχε αλλάξει, είχε μπει σ’ 
αυτή η Ελπινίκη και δεν είχε ιδέα που θα κατέληγε αυτή η ιστορία.
      Η Ελπινίκη έφτασε από το μπάνιο σιάχνοντας, πάνω από τη φούστα, το λάστιχο 
της κυλότας της με την αφέλεια μικρού κοριτσιού. Τον πλησίασε και τον τράβηξε 
από το μανίκι.
----Δε θα μαζέψουμε τα πιάτα; Ρώτησε.
      Την κοίταξε με απορία αλλά δεν έχασε την ευκαιρία να συνδράμει στην προθυμία 
της.
----Ναι, βέβαια σε περίμενα να τα μαζέψουμε μαζί.
----Ναι, μαζί, είπε χαμογελώντας κι άρχισε να μαζεύει.
----Με μεγάλη σπουδή τη μιμήθηκε κι αυτός πριν εκείνη μετανιώσει, ενώ η Τασία 
παρακολουθούσε έκπληκτη κι ευχαριστημένη…
                                                               
                                                                   *

      Το απόγευμα, με το αυτοκίνητο του Παύλου, βρέθηκε όλη η συντροφιά σ’ ένα 
κατάφυτο λόφο από πεύκα κι έλατα, με άφθονο χιόνι.
      Καθώς τα παιδιά και η Ελπινίκη έπαιζαν χιονόμπαλες, ο Παύλος, η Δώρα κι ο 
Μιχάλης έκαναν περίπατο συζητώντας. Τους διηγήθηκε, όσα είχαν συμβεί την 
προηγούμενη νύχτα αλλά και το πρωί κι εκείνοι, όχι απλώς γέλασαν αλλά 
ξεκαρδίστηκαν. Σε μια στιγμή, που η Δώρα γελούσε τρανταχτά, κρατώντας από το 
μπράτσο τον Παύλο, η Ελπινίκη έτρεξε κοντά τους και χώθηκε στην αγκαλιά του.
      Η Δώρα τραβήχτηκε γελώντας πάντα, κλείνοντας με σημασία το μάτι στο νέο και 
κάνοντας μια χιονόμπαλα, την πέταξε στον άντρα της κι άρχισε ο χιονοπόλεμος με τη 
συμμετοχή και των παιδιών.
      Ο Παύλος έσκυψε πήρε λίγο χιόνι και το έτριψε στη μύτη της Ελπινίκης. Εκείνη 
προσπάθησε να του το ανταποδώσει εκείνος δεν την άφησε κι άρχισε να τρέχει ενώ η 
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κοπέλα τον ακολούθησε προσπαθώντας να τον χτυπήσει με μια χιονόμπαλα 
αποδείχνοντας πως ήταν εντελώς αδέξια.
      Όταν τελείωσε το παιχνίδι είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει, οι εκδρομείς είχαν φύγει 
από την περιοχή κι από το δρόμο περνούσαν αυτοκίνητα που επέστρεφαν στην πόλη.
----Εμπρός, φεύγουμε, φώναξε στα παιδιά η Δώρα χτυπώντας τις παλάμες της…
… Ο  Παύλος  σταμάτησε  έξω  από  την  πολυκατοικία  τους.  Τα  πιτσιρίκια 
πετάχτηκαν έξω στο πεζοδρόμιο κι άρχισαν ν’ ανεβαίνουν τρέχοντας τις σκάλες, μαζί 
τους και η Ελπινίκη.
---- Ε, εσύ που πας; Της φώναξε ο αρχιτέκτονας, εκείνη όμως παρασυρμένη από τα 
παιδιά ανέβηκε μαζί τους.
---- Έλα, έλα ανέβα κι εσύ, νωρίς είναι ακόμα. Ευκαιρία να δεις και το σπιτικό μας, 
είπε η Δώρα.
      Όταν έφτασαν επάνω τους υποδέχτηκε η γιαγιά των παιδιών που βγάζοντας τα 
πανωφόρια τους τα πέταξαν όπου βρήκαν, μαζί τους και η Ελπινίκη. Η Δώρα έβαλε 
τις φωνές:
----Για ελάτε δω και μαζέψτε τα παλτά σας, γρήγορα. 
      Τα παιδιά με την ίδια ανεμελιά που τα πέταξαν με την ίδια τα μάζεψαν και τα 
κρέμασαν στην κρεμάστρα του προθάλαμου. Η Ελπινίκη στάθηκε για μια στιγμή 
αμήχανη, κοίταξε χαμογελώντας τη φίλη της, πήρε το πανωφόρι και το κρέμασε μαζί 
με τον παιδιών. Η Δώρα, της χαμογέλασε και τη φίλησε, θέλοντας να της δείξει πως 
οι φωνές δεν ήταν για κείνη. Ύστερα η Ελπινίκη έτρεξε κι ανακατεύτηκε με τα παιδιά 
και το έριξε στο παιχνίδι.
---- Μαμά, ψήσε μας καφέ σε παρακαλώ, είπε η Δώρα.
      Πέρασαν στο σαλόνι, ο Παύλος κάθισε στον καναπέ. Ο Μιχάλης αντίκρυ του, σε 
μια πολυθρόνα το ίδιο και η Δώρα, μετά από λίγο αφού σύστησε στα παιδιά, που 
έτρεχαν από δωμάτιο σε δωμάτιο, να παίζουν πιο ήσυχα.
----Σα να κουράστηκα, φαίνεται πως αρχίζω να γερνάω, είπε ο Παύλο; προκαλώντας 
την αντίδραση των άλλων.
----Ε, όχι δα, αλήθεια πόσο χρονώ είσαι; Ευκαιρία να μάθουμε την ηλικία σου, είπε η 
Δώρα.
----Η αιώνια περιέργεια των γυναικών, είπε ο Μιχάλης.
----Ε, το λιγότερο δέκα χρόνια μεγαλύτερος σας, κοντεύω τα σαράντα.
----Δε θα σ’ έκανα τόσο, δε σου φαίνεται...
----Κι όμως Δώρα μου, τόσο είμαι. 
      Όταν ήρθαν οι καφέδες, ο Παύλος έβαλε τσιγάρο στο στόμα, πρόσφερε και στο 
Μιχάλη και πήγε να του το ανάψει όταν ζήτησε ένα και η Δώρα.
----Μα εσύ δεν καπνίζεις, της είπε ο Παύλος αλλά της πρόσφερε και της το άναψε.
      Τη στιγμή που της το άναβε, η Ελπινίκη είδε τη σκηνή κι έτρεξε κοντά τους. 
Κοίταξε περίεργα τη φίλη της κι έκανε τη γνωστή ανόητη ερώτηση, που κάνουν όλοι 
σχεδόν οι κανονικοί άνθρωποι.
----Καπνίζεις;
----Ναι καπνίζω, είπε γελώντας η Δώρα και της έστειλε μια τουλούπα καπνού στο 
πρόσωπο.
      Η Ελπινίκη κούνησε δεξιά-αριστερά την παλάμη της να τη διαλύσει, 
στραβομουτσουνιάζοντας. Ύστερα κάθισε στον καναπέ, κόλλησε στο σώμα του 
Παύλου κι έχωσε τη μύτη της στο κολάρο του, ρουθουνίζοντας μ’ ευχαρίστηση.
----Μ’ αρέσει η μυρουδιά, είπε.
      Οι άλλοι γέλασαν κι άρχισε μια συζήτηση, έτσι γενικά, με παρούσα την Ελπινίκη 
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προσκολλημένη στον Παύλο, χωρίς να δείχνει ενδιαφέρον για ο, τι έλεγαν.
      Ο Μιχάλης διηγήθηκε μια πρόσφατη περιπέτεια του με τους χωροφύλακες όταν 
ένα βράδι, με άλλους συντρόφους του, κολλούσαν αφίσες.
----Δώρα, ο άντρας σου είναι κομμουνιστής ε;
----Και γιατί ρωτάς τη Δώρα κι όχι τον άντρα της; Ναι, είμαι πειράζει;
----Όχι σύντροφε, δεν πειράζει. Προσωπικά δεν ήμουν ποτέ μέλος του κόμματος, 
αλλά πάντα ήμουν φίλος, θαύμαζα  και  συμπαθούσα  αυτούς  τους ανθρώπους,  για 
την αγωνιστικότητα και το θάρρος τους. Ο πατέρας μου ανήκε στην ευρύτερη 
αριστερά και σαν οικοδόμος, ήταν χρόνια οργανωμένος στο σωματείο, ένα διάστημα 
ήμουν κι εγώ μαζί του. Σήμερα όμως, μετά τη μεταπολίτευση, οι κομμουνιστές δεν 
είναι ίδιοι...
----Γιατί δεν είναι ίδιοι; Όσο ο καπιταλισμός θα είναι αυτό που είναι, οι κομμουνιστές 
θ’ αγωνίζονται...
----...ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, συμπλήρωσε την πιθανή  
φράση του Μιχάλη ο Παύλος. Ο καπιταλισμός Μιχάλη μου, έχει αλλάξει, έστω κι 
επιφανειακά, πολλές φορές γι’ αυτό κι επιζεί. Και σ’ αυτό βοήθησε κι ο Μαρξ.
----Μα τι λες τώρα, ο Μαρξ βοήθησε τον καπιταλισμό; Τι πράγματα είν’ αυτά, είναι 
δυνατόν;
----Μιχάλη μου, σήμερα δεν διευθύνουν τις επιχειρήσεις οι καπιταλιστές, αλλά 
εργαζόμενοι νέοι άνθρωποι όπως εσύ. Σπουδαγμένοι, με πτυχία οικονομικών 
επιστημών και γνώσεις του Μαρξισμού και άλλων οικονομικών θεωριών, που οι 
κομμουνιστές αρνούνται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, μια και γνωρίζουν-και εξαιτίας 
της θαυμάσιας ανάλυσης του καπιταλισμού που έκανε ο Μαρξ-καταφέρνουν να 
εντοπίζουν κάθε φορά τις αδυναμίες του συστήματος κι έτσι αυτό μπορεί ν’ αμύνεται 
αλλά και ν’ αντεπιτίθεται σκληρά, όταν μπορεί. Κι απ’ ο, τι έδειξε η ιστορία ως τώρα, 
τα καταφέρνει καλά.
----Που θα πάει όμως, αργά ή γρήγορα ο σοσιαλισμός θα επικρατήσει. Όσο υπάρχει η 
Σοβιετική Ένωση, θ’ αναγκάζει τις καπιταλιστικές χώρες να βάζουν νερό στο κρασί 
τους...
----Σωστά, έχουμε ισορροπία όπλων, την «ισορροπία του τρόμου». Στην οικονομία 
όμως δεν τα πήγε καλά το υποτιθέμενο σοσιαλιστικό σύστημα...
      Η Ελπινίκη, καθώς κοίταζε τον Παύλο να μιλάει και να κουνάει τα χέρια 
αγορεύοντας, άρχισε να σειέται ολόκληρη σφίγγοντας και ξεσφίγγοντας τις γροθιές, 
ενώ χαμογελούσε λες και άκουγε μουσική.
      Η Δώρα, έκανε νόημα στον Παύλο να κοιτάξει την κοπέλα. Εκείνος γύρισε 
και καθώς την είδε έτσι, την αγκάλιασε και τη φίλησε λέγοντας:
----Γλυκό μου κορίτσι..., κάνοντας την να σειέται ακόμα περισσότερο...
…  Τα παιδιά έτρεχαν πέρα-δώθε κι αναστάτωναν τον κόσμο με τις φωνές.
----Παιδιά, ησυχία! Φτάνει πια ε; Παίξτε κάτι πιο ήσυχο και φωνάξτε και την 
Ελπινίκη να παίξετε κάτι, ήσυχα όμως, είπε η Δώρα.

Τα πιτσιρίκια, εγκρίναν την πρόταση της μητέρας τους και σε λίγο ήταν πάλι μαζί 
τους η Ελπινίκη.
      Η συζήτηση, ξανάρχισε ανάμεσα στους νέους αλλά η Δώρα την έφερε πάλι στη 
συμπεριφορά της Ελπινίκης.
----Ύστερα μου λες πως δεν είναι ερωτευμένη, την είδες πως έκανε όταν μιλούσες;
----Μα Δώρα μου, έτσι κάνει κι όταν ακούει μουσική, μπροστά στην μπομπίνα του 
μαγνητοφώνου και στο δίσκο στο πικ-απ, όταν γυρίζουν. Φαίνεται, πως την είχαν 
γοητεύσει η φωνή μου και οι κινήσεις των χεριών. Σίγουρα μ’ έβλεπε σα 
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μαγνητόφωνο, είπε γελώντας ο Παύλος.
----Α, να χαθείς, τι είν’ αυτά που λες! Καλλιτέχνης εσύ, να σκέφτεσαι τόσο 
ορθολογιστικά;
     Ο  Παύλος   γέλασε  τρανταχτά.  Ύστερα  γύρισε  και κοίταξε την Ελπινίκη να 
παίζει χαρτιά με τα παιδιά και είπε μελαγχολικά:
----Όπως σκεφτόμουν και το πρωί, τα παιδιά σας είναι το πιο φυσικό και υγιεινό 
κατευναστικό της Ελπινίκης.
----Αλήθεια, θυμάμαι πως τις έδινε, η μητέρα της, κάτι χάπια, δε ρώτησα ποτέ αλλά 
πρέπει να ήταν ηρεμιστικά.
----Δεν ξέρω, δεν είδα τον παππού ή την Τασία να τις δίνουν φάρμακα. Φυσικά δε 
σκέπτομαι να της δώσω φάρμακα για να την ηρεμίσω…
----Μπορεί όμως να σου χρειαστούν εσένα. Εγώ πάντως θα τα χρειαζόμουν, άσε που 
και τώρα τα χρειάζομαι με τα παιδιά, τη γυναίκα μου, είπε ο Μιχάλης αστειευόμενος 
κοιτάζοντας χαμογελώντας τη Δώρα.
----Ναι, βέβαια εσύ υποφέρεις πολύ πασά μου, από τα παιδιά και τη γυναίκα σου. 
Παύλο μου εγώ είμαι η κακιά σ’ αυτό το σπίτι κι αυτός ο καλός πατερούλης. Δεν τα 
μαλώνει ποτέ, ιδιαίτερα την κόρη, άστα είν’ ερωτευμένος μαζί της. Που να στα λέω.
----Εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο, η Κατερίνα είναι αξιολάτρευτη, είπε ο Παύλος.
      Εκείνη τη στιγμή ξέσπασε φιλονικία μεταξύ των παιδιών.
----Σταμάτα να της λες τι να παίξει, φώναξε θυμωμένος ο Μίμης στην αδελφούλα 
του.
----Ναι έξυπνος είσαι. Γιατί να μην της πω; Αφού δεν ξέρει, βλάκα τη Νίκη πας να 
ξεγελάσεις; Αν μπορείς, να γελάσεις εμένα.
----Μωρ’ τι μας λες...
----Αυτό που ακούς, είπε η Κατερίνα κι αγκάλιασε την Ελπινίκη. Άρχισαν τα φιλιά οι 
δυο τους κι έδειχναν ευτυχισμένες,  πράγμα  που έκανε το Μίμη να  νευριάσει, να 
χτυπήσει την τράπουλα στο τραπέζι και να φύγει. 
----Για δέστε μια καταπληκτική εικόνα, πολύ θα ήθελα να είχα τη μηχανή να τη 
φωτογραφίσω, είπε ο αρχιτέκτονας, βλέποντας το σύμπλεγμα Ελπινίκης και 
Κατερίνας.
----Παύλο…, είπε η Δώρα.
Ναι, είπε αυτός χωρίς να πάρει τα μάτια του από την εικόνα που τον είχε συνεπάρει.
----Γιατί δεν παντρεύεσαι την Ελπινίκη;
----Πως! Τι είπες; Φώναξε σχεδόν, γυρνώντας προς το μέρος της. Μα σοβαρά το λες;
----Γιατί όχι Παύλο μου, όλ’ αυτά τα προβλήματα που είχες αυτές τις μέρες, θα 
εξαφανιστούν. Και γυμνή θα μπορείς να τη βλέπεις και μπάνιο θα μπορείς να της 
κάνεις και να κοιμάσαι μαζί της χωρίς να υποφέρεις.
----Σε παρακαλώ μη μου βάζεις τέτοιες ιδέες...
----Πες μου ένα λόγο που δεν πρέπει να την παντρευτείς.
----Να σου πω τον πρώτο που μου έρχεται στο νου, χωρίς να είναι και ο μόνος. 
Φαντάζεσαι να γεννηθεί ένα παιδί προβληματικό; Διπλή τραγωδία! Αλλά κι αν το 
παιδί γεννηθεί φυσιολογικό, σκέφτεσαι πως θ’ αντιδράσει, μεγαλώνοντας, όταν 
διαπιστώσει πως έχει μητέρα σ’ αυτή την πνευματική κατάσταση; Επίσης τραγωδία!
----Παντού βλέπεις τραγωδίες. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα απ’ 
όλ’ αυτά γιατί η Ελπινίκη δεν μπορεί να κάνει παιδιά...
----Τι;...
----Δεν μπορεί, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα στις σάλπιγγες. Η μητέρα της, από φόβο 
μη βρεθεί κάποιος ασυνείδητος  και της κάνει  έρωτα, την  πήγε  στο  γιατρό στην 
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πρώτη της περίοδο κιόλας. Έτσι διαπιστώθηκε αυτή η ανωμαλία, εξάλλου και τώρα 
μπορείς να την πας για εξέταση…
----Ω, ω Δώρα, πολύ βιάζεσαι...Μη μου βάζεις σε παρακαλώ ιδέες, πρέπει να 
ξεμπλέξω από αυτήν την ιστορία.
----Και το ότι είναι ερωτευμένη μαζί σου; Τι θα γίνει όταν φύγεις, πως θα ξεχάσει; Δε 
σε απασχολεί;
----Όχι αυτό δε μ’ απασχολεί. Είμαι βέβαιος πως θα με ξεχάσει, όπως ξέχασε τους 
γονείς της, τη γιαγιά της. Το θέμα είναι αν, όπως λες, είμαι ερωτευμένος εγώ μαζί 
της, θα μπορέσω να την ξεχάσω;
----Έλα ρε γυναίκα, δεν είναι λύση αυτό που προτείνεις. Ο άνθρωπος είναι νέος, θα 
θέλει να παντρευτεί μια κανονική γυναίκα….να κάνει παιδιά. Ύστερα είναι μεγάλη 
θυσία να ξοδέψει τη ζωή του για ένα τέτοιο άτομο...
----Για μένα η Ελπινίκη δεν είναι «ένα τέτοιο άτομο», ξέρεις ότι τη λατρεύω...
----Θα μπορούσες να την αναλάβεις εσύ; Ρώτησε ο Μιχάλης τη γυναίκα του.
----Εγώ...εγώ θα το έκανα αν δεν είχα οικογένεια. Δεν έχω το δικαίωμα να επιβάλω 
σε σένα και τα παιδιά μας κάτι που δεν θα θέλατε...Πάντως Παύλο, εγώ θα το ήθελα 
πολύ να μείνεις, είμαι σίγουρη πως κι ο κύριος Σπύρος αυτό θα σου προτείνει. Αν 
αποφασίσεις να μείνεις εμείς θα είμαστε πάντα κοντά σου, είπε φανερά συγκινημένη 
η Δώρα.
     Ο Παύλος σιωπούσε, κοίταζε μια τη Δώρα μια το Μιχάλη...Το παιχνίδι των 
παιδιών τελικά σκόρπισε, η Ελπινίκη ήρθε και κάθισε στον καναπέ, πλάι στον 
Παύλο. 
Έγειρε το κεφάλι πάνω στον ώμο του και ψιθύρισε:
---- Νυστάζω, θέλω να κοιμηθώ...
---- Ωπ,   ωπ,  μην  κοιμηθείς  κούκλα  μου,  φεύγουμε αμέσως, είπε ο νέος και 
σηκώθηκε ρίχνοντας μια ματιά στο ρολόι του.
---- Έχει μια υπέροχη συνήθεια, το βιολογικό της ρολόι δουλεύει τέλεια. Η ώρα είναι 
ακριβώς δέκα, αυτές τις μέρες με τα ξενύχτια, ξεστράτισε λίγο. Λοιπόν παιδιά, θα τα 
ξαναπούμε.
----Το ζευγάρι σηκώθηκε να τους ξεπροβοδίσει. Πριν φτάσουν στη θύρα ο Παύλος 
σταμάτησε.
----Δε μου λες Δώρα...αλλά άστο, θα σου τηλεφωνήσω από το σπίτι, δε θέλω να το 
ρωτήσω μπροστά της κι έδειξε την Ελπινίκη που ήταν γαντζωμένη πάνω του και 
παραπατούσε από τη νύστα.
----Περίμενε, περίμενε θα χρησιμοποιήσουμε το κατευναστικό. Κατερίνααα, φώναξε 
η Δώρα και καθώς πλησίασε η μικρή της είπε:
----Πάρε κορίτσι μου την Ελπινίκη να της δείξεις το καινούργιο σου βιβλίο.
----Ποιο βιβλίο, καλέ μαμά;
----Πάρτη και κράτησε την για λίγο στο δωμάτιο σου, για να πούμε κάτι με τον 
Παύλο, είπε ψιθυριστά στην κόρη της η Δώρα.
----Η μικρή, κατάλαβε και πιάνοντας την Ελπινίκη από το χέρι, την οδήγησε στο 
δωμάτιο της, ενώ ο νέος ρώτησε:
----Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, αν η Ελπινίκη είχε ποτέ κρίσεις επιληψίας 
και τέτοια...
----Μμ, μ’ αρέσει που ρωτάς, αυτό θα πει πως σκέφτεσαι όσα σου είπα. Όχι Παύλο,    
ποτέ δεν είχε  τέτοια προβλήματα κι εγώ είμαι σε θέση να το ξέρω καλύτερα από τον 
καθένα.
----Γι’ αυτό ρωτάω εσένα, σ’ ευχαριστώ και μη με πολυπιέζεις. Ύστερα φώναξε:
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----Νίκηηη, φεύγουμε.
      Η κοπέλα εμφανίστηκε Και πέρασε τα χέρια στα μανίκια του πανωφοριού της που 
κρατούσε ο Παύλος. Αφού ετοιμάστηκε, της είπε να φιλήσει τους φίλους της κι 
εκείνη το έκανε με μεγάλη ευχαρίστηση. Όταν τους φίλησε όλους έκανε να φιλήσει 
και τον αρχιτέκτονα που τη συγκράτησε λέγοντας:
----Ε, εγώ θαρθώ μαζί σου, δε χρειάζεται να με φιλήσεις.
      Οι άλλοι γέλασαν και καθώς ήρθε η μητέρα της Δώρας από την κουζίνα, ο 
Παύλας χαιρετώντας την, της φίλησε το χέρι. Η Ελπινίκη το πρόσεξε και φίλησε κι 
εκείνη το χέρι της γιαγιάς των παιδιών.
----Η γυναίκα την αγκάλιασε και φιλώντας την, της είπε:
----Αχ, κορίτσι μου γλυκό, αθώο μου πλάσμα, μακάρι να έχεις αυτόν τον λεβέντη για 
πάντα κοντά σου...
----Και συ γιαγιά; Όλοι βαλθήκατε να μου κάνετε πλύση εγκεφάλου, είπε ο νέος 
γελώντας…

                                                    * 

      Τις επόμενες πρώτες μέρες του χρόνου, ο Παύλος συνόδευε, κάθε απόγευμα, στον 
περίπατο του τον κύριο Σπύρο που είχε επιστρέψει στο σπίτι. Οι γιατροί του είχαν 
συστήσει, να περπατάει μια-δυο ώρες τη μέρα. Η Ελπινίκη επέμενε να πηγαίνει μαζί 
τους κι αυτό δυσκόλευε τη συντροφιά των αντρών, γιατί πώς να συζητήσουν  
προσέχοντας την;  Δεν μπορούσαν όμως και να της αρνηθούν.
      Οι γείτονες και γνωστοί που τους συναντούσαν, έδιναν ευχές για την 
καλυτέρευση της υγείας του κυρίου Σπύρου και φυσικά αναρωτιόνταν, ποιος ήταν ο 
νέος μαζί τους
----Κάποιος συγγενείς θα είναι…
----Συγγενείς; Μπα, ο κύριος Σπύρος δεν έχει συγγενείς εδώ.
----Και που το ξέρεις εσύ; Μπορεί να είναι από κάπου αλλού, αν ήταν από δω, θα τον 
ξέραμε.
----Όχι ρε παιδιά, είπε ο καλύτερα πληροφορημένος, ο κύριος είναι μηχανικός, αυτός 
που φωτογραφίζει τα παλιά σπίτια στον απάνω μαχαλά. Είναι φίλος του κυρ-Σπύρου, 
μένει στο γραφείο του γαμπρού του.
----Αυτή είναι η εγγονή του γέρου; Τι όμορφη κοπέλα! Αλήθεια είναι 
καθυστερημένη;
----Ναι, είναι κρίμα τέτοια κοπέλα...
----Όπως βλέπεις, τα λεφτά δεν ωφελούν, ο κυρ-Σπύρος έχει χρήματα αλλά κοίτα τι 
του σκάρωσε η μοίρα...
      Αν και τέτοιοι διάλογοι γίνονταν στο πέρασμα τους, η Ελπινίκη, ξάφνιαζε τους 
ανθρώπους με τη διαχυτικότητα της και τους αφόπλιζε. Τους χαιρετούσε όλους γιατί 
τους γνώριζε όλους, ακόμα και τα ονόματα τους, ρωτούσε για την υγεία τους αν και 
δεν περίμενε ποτέ την απάντηση.
      Με τα μωρά, στα καροτσάκια τους ή στην αγκαλιά της μητέρας τους, παθιαζόταν. 
Ο Παύλος κάθε τόσο γύριζε πίσω να την αποσπάσει από τέτοιες δραστηριότητες. Στο 
τέλος, αναγκάστηκαν να παίρνουν και την Τασία μαζί για να την προσέχει.
      Κάθε απόγευμα, λοιπόν, ολόκληρη η οικογένεια του κυρίου Σπύρου, με νέο μέλος 
της τον αρχιτέκτονα, έκανε έναν αρκετά μεγάλο γύρο. Ουσιαστικά, ο Παύλος 
σταμάτησε να δουλεύει τ’ απογεύματα, ώσπου μια μέρα ο γέροντας του είπε πως, 
παρ’ όλο που περνούσε πολύ καλά μαζί του, δεν έπρεπε να παραμελεί τη δουλειά του, 
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δεν ήταν ανάγκη να πηγαίνει μαζί του, έφταναν η Τασία και η Ελπινίκη.
      Η συμβουλή αυτή, βόλεψε τον Παύλο γιατί ένιωθε δυσάρεστα καθώς απ’ όπου 
περνούσαν γύριζαν όλοι και τους κοίταζαν, αυτόν περισσότερο και θα σχολίαζαν 
ποιος ξέρει τι...'Έτσι κατέβαιναν όλοι στο δρόμο, αλλά ο αρχιτέκτονας πήγαινε στο 
γραφείο.
      Η Ελπινίκη στην αρχή αντέδρασε, αλλά όταν πείστηκε πως εκείνος θα ήταν πάλι 
πίσω στο σπίτι την ώρα του δείπνου, ησύχασε και τον έσπρωχνε να πάει στη δουλειά 
του, αν και δεν είχε καταλάβει ούτε νοιάστηκε να μάθει τι δουλειά έκανε.
      Τελικά, για ν’ αποφύγουν όλη αυτή τη βαβούρα που γινόταν με την έξοδο της 
οικογένειας, ο Παύλας πρότεινε στο γέροντα να τους πηγαίνει, με το αυτοκίνητο, στο 
πάρκο του «Ρέματος». Αν και ήταν χειμώνας το μέρος αυτό πρόσφερε, αν όχι αυτά 
που έδινε το καλοκαίρι, άπλα και μεγάλο χώρο για περίπατο.
      Ο κύριος Σπύρος, βρήκε καλή την ιδέα και την εφάρμοσαν. Έτσι οι μέρες 
κυλούσαν...οικογενειακά. Με την επιστροφή τους από το «Ρέμα», απ’ όπου τους 
έφερνε το βράδι, ο Παύλος, ύστερα από το δείπνο, ο γέροντας αποσυρόταν, ανάλογα 
με τη διάθεση του, στο δωμάτιο του, η Τασία ταχτοποιούσε τις δουλειές της στην 
κουζίνα, συνήθως ως τις έντεκα, ο νέος με πείσμα, δίδασκε διάφορα πράγματα στην 
Ελπινίκη μέχρι τις δέκα που η κοπέλα αποσυρόταν για ύπνο. Ύστερα έφευγε για το 
σπίτι του...
      Οι Απόκριες ενθουσίασαν την Ελπινίκη, όλη αυτή η εορταστική ατμόσφαιρα, οι 
μασκαράδες, ήσαν πράγματα που κάλυπταν την κινητικότητα της. Δεν είχε εκφράσει 
την επιθυμία να μασκαρευτεί αλλά μακιγιάριζε με πολύ γούστο το Μίμη και την 
Κατερίνα. Η Δώρα την έπαιρνε, μαζί με τα παιδιά, σε όλες τις αποκριάτικες υπαίθριες 
εκδηλώσεις.
      Η Ελπινίκη, προσπαθούσε να παρασύρει και τον Παύλο σ’ αυτό το εορταστικό 
κλίμα αλλά εκείνος αντιστεκόταν σθεναρά, προτιμούσε να παίζει τάβλι με τον κύριο 
Σπύρο. Ο γέροντας, παρ’ όλο που είχαν περάσει δυο μήνες από την έξοδο του από το 
νοσοκομείο, δεν του είχε αναφέρει τίποτα για εκείνη τη συζήτηση που είχε πει πως 
ήθελε να κάνει μαζί του. Αλλά ούτε κι ο νέος του τη θύμισε, όντας βέβαιος πως θα 
είχε σχέση με την Ελπινίκη κι ήταν αλήθεια, πως φοβόταν να την ακούσει.
      Πέρασαν οι Απόκριες, μπήκε η Σαρακοστή, η άνοιξη άρχισε να δίνει χρώμα στο 
πάρκο της«Ρεματιάς», ο καιρός ήταν μαλακός και οι περίπατοι του κυρίου Σπύρου 
πιο άνετοι και πιο ευχάριστοι. Μια τέτοια μέρα, ήταν Κυριακή, ο Παύλος πήρε την 
«οικογένεια του», με το αυτοκίνητο, για τον καθημερινό απογευματινό περίπατο στο 
πάρκο. Καθώς έφευγαν από το σπίτι η Δώρα τους φώναξε, από τον εξώστη του 
σπιτιού της, πως αργότερα θα πήγαινε να τους συναντήσουν εκεί, με το Μιχάλη και 
τα παιδιά.
      Στο «Ρέμα» είχε αρκετή κίνηση, βοηθούσε σ’ αυτό ο καλός καιρός. Κατά μήκος 
του πάρκου περνούσε ένας φαρδύς αυτοκινητόδρομος που οδηγούσε στα ορεινά, 
πάνω  από  την  πόλη. Σε μια πλευρά  αυτού  του  δρόμου υπήρχαν κάποια μαγαζιά, 
ταβέρνες, αναψυκτήρια ακόμα κι ένας θερινός κινηματογράφος. Κάποια μαγαζιά 
είχαν αρχίσει να λειτουργούν, κυρίως αναψυκτήρια.
      Ο Παύλας στάθμευσε το αμάξι, μπροστά από ένα κλειστό εστιατόριο όπου όμως 
κάποιοι εργάτες δούλευαν φτιάχνοντας διάφορες επισκευές. Ο ιδιοκτήτης γνώριζε 
πως ο Παύλος ήταν αρχιτέκτονας και ζήτησε τη γνώμη του για κάποια διακόσμηση.
      Ο κύριος Σπύρος, με την Τασία και την Ελπινίκη πέρασαν απέναντι στο πάρκο. Η 
κοπέλα κάθε τόσο γύριζε και κοίταζε πίσω στο εστιατόριο, όπου ο αρχιτέκτονας 
έκανε κάποιες υποδείξεις στον ιδιοκτήτη.
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---- Έλα, θα έρθει μην ανησυχείς, της είπε ο παππούς της και προσπάθησε, μάταια 
βέβαια, να της εξηγήσει τι ακριβώς έκανε ο Παύλας εκεί.
      Λίγο αργότερα τους πρόλαβε ο νέος βρίσκοντας την Ελπινίκη να χαριεντίζεται μ’ 
ένα μωρό και πιο ύστερα έφτασαν μ’ ένα ταξί η Δώρα κι ο Μιχάλης με τα παιδιά 
κάνοντας ευτυχισμένη την Ελπινίκη.
      Πέρασαν όλοι μαζί ένα ευχάριστο απόγευμα κι όταν άρχισε να σουρουπώνει 
ετοιμάστηκαν να φύγουν. Ο Παύλος προθυμοποιήθηκε να ξαναγυρίσει για να πάρει 
την οικογένεια της Δώρας. Εκείνη δε δέχτηκε «έρχονται ένα σωρό ταξί» του είπε.
      Η Ελπινίκη και τα παιδιά, εξακολουθούσαν να παίζουν με μια μπάλα, παρ’ όλο 
που είχαν φτάσει στο δρόμο, ξαφνικά αυτή ξέφυγε από τα χέρια της Κατερίνας και 
κύλησε στο δρόμο. Η Ελπινίκη, πετάχτηκε να την πάρει αλλά εκείνη τη στιγμή 
έφτανε ένα αυτοκίνητο και παρ’ όλο που η ταχύτητα του δεν ήταν μεγάλη, ήταν 
βέβαιο πως θα χτυπούσε την κοπέλα. Ο Παύλος, από το πεζοδρόμιο, τινάχτηκε προς 
το μέρος της Ελπινίκης, την αγκάλιασε και πέφτοντας μαζί της, κατρακύλησε στην 
άλλη μεριά του δρόμου.
      Ο οδηγός φρενάρισε και το αμάξι, με μια στριγκιά, σταμάτησε δυο μέτρα πιο 
πέρα από το σημείο που ήταν η κοπέλα. Βγήκε ταραγμένος κι έτρεξε προς το κουβάρι 
που είχαν γίνει ο Παύλος και η Ελπινίκη.
      Όσοι ήσαν εκεί γύρω έτρεξαν προς το μέρος των δυο νέων. Αυτοκίνητα που 
ανέβαιναν ή κατέβαιναν το δρόμο, σταμάτησαν κι επικράτησε μια μικρή σύγχυση. Ο 
Μιχάλης έτρεξε κι έπιασε από τις μασχάλες την Ελπινίκη και τη σήκωσε. Δεν είχε 
πάθει απολύτως τίποτα! Ο Παύλος ανασηκώθηκε στο δεξί του χέρι, το αριστερό 
έδειχνε παράλυτο. Η Δώρα πήρε την Ελπινίκη στο πεζοδρόμιο κοντά στον ταραγμένο 
κύριο Σπύρο και την Τασία. Τα παιδιά κοίταζαν ανήσυχα και η Ελπινίκη έκλαιγε 
τρέμοντας, ίσως είχε καταλάβει τον κίνδυνο που είχε διατρέξει. Καθώς η Δώρα την 
αγκάλιαζε και προσπαθούσε να την καθησυχάσει, μουρμούριζε συνέχεια το όνομα 
του Παύλου με τα μάτια στραμμένα στο δρόμο. Ο Μιχάλης έσκυψε πάνω από τον 
αρχιτέκτονα.
---- Πως είσαι; Χτύπησες, πονάς πουθενά;
---- Νομίζω πως το αριστερό μου χέρι έσπασε, είπε αυτός κάνοντας μια γκριμάτσα 
πόνου. Η Ελπινίκη πως είναι;
---- Η Ελπινίκη, εκτός από τη λαχτάρα που πήρε, είναι μια χαρά. Δεν έπαθε τίποτα.
      Ο οδηγός πρότεινε να μεταφέρει τον Παύλο στο νοσοκομείο, εκείνος αρνήθηκε, 
του είπε πως έχουν αυτοκίνητο και θα τον πάει ο φίλος του. Ύστερα με τη βοήθεια  
του Μιχάλη σηκώθηκε, το χέρι κρεμόταν από τον αγκώνα και κάτω με την παλάμη 
ανάποδα. Βγήκαν στο πεζοδρόμιο ακολουθούμενοι από τους περίεργους κι ο Παύλος 
κάθισε σ’ ένα παγκάκι ενώ ο Μιχάλης πήγε να φέρει το αυτοκίνητο. Όλοι οι δικοί του 
έκανα έναν κλοιό γύρω του και η Ελπινίκη τον αγκάλιασε κλαίγοντας και τρέμοντας.
---- Έλα ησύχασε, δεν είναι τίποτα θα περάσει. Εσύ είσαι καλά ψυχή μου; Της είπε ο 
Παύλος. Εκείνη δεν απάντησε εξακολουθούσε να κλαίει.
---- Πρόσεχε το χέρι του Ελπινίκη μου, της είπε η Δώρα και η κοπέλα τραβήχτηκε 
από την αγκαλιά του.

Ο κύριος Σπύρος τον πλησίασε ανήσυχος, με βουρκωμένα μάτια. .

----Τι ήταν αυτό που θα παθαίναμε παιδί μου; Έσωσες το κοριτσάκι μου, πως 
είναι το χέρι σου;
---- Μην ανησυχείς ένα σπάσιμο είναι…

Έφτασε ο Μιχάλης με το αυτοκίνητο του Παύλου και τον έβαλε, με τη βοήθεια 
της Δώρας, μέσα. Ο κύριος Σπύρος μπήκε κι αυτός στο αμάξι να συνοδέψει το νέο 
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και είπε στη Δώρα να φροντίσει την Ελπινίκη.
...   Στο νοσοκομείο φρόντισαν τον αρχιτέκτονα κι έγιναν όλα όσα γίνονται σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις. Ο κύριος Σπύρος, με το Μιχάλη, ώσπου να μάθουν την τελική 
κατάσταση του Παύλου περίμεναν στο διάδρομο όπου τους βρήκε η Δώρα που αφού 
πήγε τους άλλους στο σπίτι, άφησε τα παιδιά με την Ελπινίκη να την παρηγορήσουν 
κάνοντας την, με το παιχνίδι, να ξεχάσει την σημερινή δυσάρεστη εμπειρία της.
      Ο κύριος Σπύρος, ήταν σε ανησυχητικό βαθμό συγκινημένος κι αυτό ήταν κακό
για την υγεία του. Η Δώρα, τον αγκάλιασε από τους ώμους, προσπαθώντας να τον 
καθησυχάσει.
---- Έλα, παππού δεν είναι τίποτα, ένα σπάσιμο χεριού...
---- Τα   χέρια   αυτού   του   ανθρώπου,   αξίζουν   πολλά κορίτσι μου, είναι χρυσά.
---- Ευτυχώς είναι το αριστερό, είπε ο Μιχάλης.
---- Ησύχασε κύριε Σπύρο μην έχουμε κι άλλα, η υγεία σου δεν είναι...
---- Δώρα, κορίτσι μου...Καταλαβαίνεις; Αυτός ο άνθρωπος διακινδύνεψε τη ζωή του 
για να σώσει την Ελπινίκη...
      Εκείνη τη στιγμή βγήκε στο διάδρομο ο γιατρός και τους πλησίασε. Ήταν φίλος 
του γέροντα.
---- Εντάξει κύριε Σπύρο, ένα συνηθισμένο κάταγμα είναι, σε μια βδομάδα θα είναι 
στο σπίτι.
---- Γιατρέ να τον μεταφέρεις στην κλινική σου, τα έξοδα δικά μου.
      Ο γιατρός, τον διαβεβαίωσε πως όλα θα γίνουν όπως πρέπει και τους σύστησε να 
γυρίσουν στο σπίτι. Ο αρχιτέκτονας, κοιμόταν, έπρεπε να τον αφήσουν να 
ξεκουραστεί…

                                              * 

      Την άλλη μέρα, η Ελπινίκη όρμησε κυριολεκτικά στο δωμάτιο της κλινικής που 
βρισκόταν ο Παύλος. Πλησίασε, τον κοίταξε στο σύνολο του, έτσι που ήταν 
ξαπλωμένος με το αριστερό του χέρι, από τον αγκώνα και κάτω, μπανταρισμένο στο 
γύψο, μόνο ο αντίχειρας και τα  ακροδάχτυλα ήσαν έξω. Άνοιξε με απορία στόμα και 
μάτια κι ύστερα τον αγκάλιασε σφιχτά με το ένα χέρι και τον  γέμισε φιλιά, στο άλλο  
κρατούσε μια ανθοδέσμη με λουλούδια. Ακολούθησαν ο γέροντας και η Τασία. Ο 
κύριος Σπύρος πλησίασε του έσφιξε το χέρι κι ύστερα τον φίλησε δακρυσμένος.
---- Σ’ ευχαριστώ λεβέντη μου, που έσωσες το κοριτσάκι μου...
---- Έλα, έλα κύριε Σπύρο, αρκετές φορές μ’ ευχαρίστησες, όχι συγκινήσεις, μην 
πάθεις πάλι τίποτα και τρέχω μ’ ένα χέρι στο νοσοκομείο;
      Η Τασία στεκόταν σε κάποια απόσταση κι έκλαιγε.
---- Έλα δω κυρία Τασία, μην κλαις…
      Εκείνη τον αγκάλιασε, τον φίλησε και πιάνοντας του το χέρι το φίλησε πολλές 
φορές
      Η Ελπινίκη, έβλεπε για πρώτη φορά τον παππού της να φιλάει τον Παύλο, την 
Τασία να του φιλάει το χέρι κι ένιωθε μια ευχάριστη αμηχανία.
---- Ελάτε τώρα, φτάνουν τα κλάματα και οι ευχαριστίες, είπε ο νέος συγκινημένος. 
Κι αμέσως ρώτησε:
---- Με το Μιχάλη ήρθατε; Που είναι αυτός...
---- Πήγε να φέρει και τους άλλους, είπε ο παππούς.
---- Ω, θα έχουμε κόσμο, σωστό πάρτι, είπε ο Παύλος κι απευθυνόμενος στην 
Ελπινίκη, που έστεκε όρθια, στην πλευρά του κρεβατιού που βρισκόταν το σπασμένο 
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χέρι και του χάιδευε με το ένα χέρι τα μαλλιά και με το άλλο το γύψο στο σπασμένο 
χέρι, της είπε:
---- Κοιτάς το άσπρο μου χέρι;
---- Πονάει;
---- Όχι κούκλα μου-πρώτη φορά χρησιμοποιούσε μπροστά στον κύριο Σπύρο αυτή 
τη λέξη-δεν πονάει, μόνο να το κουνήσω δεν μπορώ.
---- Τι είναι αυτό που έβαλαν στο χέρι σου;
---- Αυτό είναι γύψος.
---- Τι είναι γύψος;
---- Άστο, άστο κορίτσι μου, που να σου εξηγώ τώρα...

Δεν του άρεσε όμως η απάντηση του και είπε στην κοπέλα να καθίσει στο 
κρεβάτι, πλάι στα πόδια του. Ύστερα πήρε από το κομοδίνο τα σπίρτα που ήσαν 
πάνω στο πακέτο με τα τσιγάρα. Της έδωσε το κουτί και της είπε:
---- Άνοιξε το και βγάλε ένα σπίρτο.

Κι όταν εκείνη το έκανε, της είπε να το σπάσει στα δυο.
      Η Ελπινίκη τον κοίταξε απορώντας, γύρισε κοίταξε τον παππού, την Τασία κι 
ύστερα έσπασε το σπιρτόξυλο.
---- Τώρα ένωσε πάλι τα δυο κομμάτια…Έτσι μπράβο, ακούμπησε τα στην ποδιά 
σου…

Άπλωσε το γερό χέρι κι έδειξε ένα σημείο πάνω στο γύψο, λέγοντας:
---- Εδώ, έσπασε το κόκαλο κι ο γιατρός το ένωσε, όπως ένωσες εσύ το σπιρτόξυλο. 
Ύστερα το έδεσε γερά με μια γάζα, πήρε γύψο, ο γύψος είναι όπως το αλεύρι που 
κάνεις κουλουράκια και τον αραίωσε με νεράκι. Τον άλειψε στο χέρι μου, ο γύψος 
όταν στεγνώσει ξεραίνετε κι έγινε αυτό που βλέπεις. Δεν ξέρω ψυχή μου-δεύτερη 
τολμηρή λέξη μπροστά στον κύριο Σπύρο-αν κατάλαβες, έκανα ο, τι μπορούσα...
      Η Ελπινίκη τον άκουγε και κουνούσε το κεφάλι καταφατικά χαμογελώντας. 
Έδειχνε να είχε καταλάβει τουλάχιστον γιατί ήταν έτσι δεμένο το χέρι του.
       Όλη αυτή τη σκηνή, ο γέροντας και η Τασία, την παρακολουθούσαν 
κατασυγκινημένοι όταν τους διέκοψε ένας χτύπος στη θύρα.
      Ο  Παύλος  φώναξε  «εμπρός»  και  καθώς  μισάνοιξε σιγά-σιγά η θύρα πρόβαλε 
το μουτράκι της Κατερίνας. Ακολούθησαν ο Μίμης, η Δώρα κι ο Μιχάλης.
---- Κατερινιώ, τι όμορφη που είσαι! Για έλα κοντά.
      Η μικρή, πλησίασε δισταχτικά στην αρχή κι ύστερα όρμησε στην αγκαλιά του και 
τον φίλησε. Ο Παύλος, της ανταπόδωσε την αγάπη της κι άπλωσε το χέρι στο Μίμη. 
Εκείνος του έδωσε το δικό του δισταχτικά. Η Κατερίνα του έδωσε μια ελαφρά γροθιά 
στην πλάτη ψιθυρίζοντας του: «Φίλησε τον βλάκα, αφού θέλεις να τον φιλήσεις»...
      Ο Παύλος, το άκουσε και τράβηξε το νεαρό στην αγκαλιά του. Η Δώρα πλησίασε, 
του έσφιξε το χέρι, τον φίλησε και του είπε:
---- Η κόρη μου πάντα σ’ αγαπούσε, αλλά τώρα σε λατρεύει, είσαι ο ήρωας της γιατί 
έσωσες την Ελπινίκη της.
---- Ελάτε τώρα, φτάνει πια μ’ αυτά. Χαμογέλασε στο Μιχάλη που είχε σταθεί στα 
πόδια του κρεβατιού. Εκείνος του είπε ήσυχα:
---- Λοιπόν Παυλάκη, όλα καλά ε;
---- Ναι και τώρα, παραπάνω από καλά, έχοντας όλους σας γύρω μου. Ξαναγκάλιασε 
την Κατερίνα κι έτριψε το μάγουλο του στο δικό της. Εκείνη τράβηξε λίγο πίσω το 
κεφάλι και του είπε:
---- Είσαι αξούριστος, τα γένια σου με γρατσουνάν…
      Ο Παύλος γέλασε τρανταχτά, ένιωθε πραγματικά ευτυχισμένος. Στον τόπο του, αν 
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του είχε συμβεί κάτι τέτοιο θα ήταν μόνος στο νοσοκομείο ή θα είχε την τυπική 
επίσκεψη κάποιων φίλων.
---- Μιχάλη, φυσικά έχεις τα κλειδιά μου μαζί σου.
     Ο Μιχάλης έβγαλε τα κλειδιά από την τσέπη, τα περιεργάστηκε και είπε:
---- Αυτά αδερφέ μου είναι αρμαθιά δεσμοφύλακα, είναι ένα σωρό...
---- Ε, μια ζωή δεν είχα δικό μου σπίτι, τώρα έχω κλειδιά από τρία σπίτια. Εκείνα, 
κοντά στα κλειδιά του αυτοκινήτου, είναι αυτά που θέλουμε. Πετάξου σε παρακαλώ, 
ως το γραφείο, στο κάτω δεξιό συρτάρι έχω μια ξυριστική μηχανή. Φέρτη να ξυριστώ 
γιατί η κόρη σου, δε με ανέχεται αξύριστο. Α, και τις πιζάμες μου και μια αλλαξιά 
εσώρουχα. Επίσης πάνω στο γραφείο υπάρχει ένα βιβλίο, με τίτλο «Λαϊκή 
αρχιτεκτονική», φέρτο μου κι αυτό σε παρακαλώ.
---- Έφυγα, είπε ο Μιχάλης και κινήθηκε προς τη θύρα.
---- Μπαμπά, με το αυτοκίνητο θα πας;
---- Ναι.
---- Να έρθω κι εγώ, να δω το γραφείο του Παύλου; Ρώτησε δισταχτικά ο Μίμης.
---- Κι εγώ κι εγώ, φώναξε η Κατερίνα.
---- Ο, τι πει η μαμά. .

---- Ο, τι πει ο επιλοχίας, σχολίασε γελώντας ο Παύλος.
      Η Δώρα γύρισε τον κοίταξα, τάχα, αυστηρά κι έδωσε την άδεια λέγοντας:
---- Δε θ’ αγγίξετε τίποτα, όμως. Για σένα το λέω, περισσότερο, μικρή.

Η Κατερίνα, σταύρωσε τα δαχτυλάκια της και τα φίλησε, σημείο όρκου, πως δε 
θ’ άγγιζε τίποτα...
      Στο δωμάτιο επικράτησε για λίγο ησυχία μετά την αναχώρηση του Μιχάλη και 
των παιδιών. Ο γέροντας και η Τασία, ήσαν καθισμένη στις δυο καρέκλες που 
υπήρχαν στο δωμάτιο, η Ελπινίκη στη μια πλευρά του κρεβατιού και η Δώρα πήγε 
και κάθισε από την άλλη. Άρχισαν να συζητούν   διάφορα,  αποφεύγοντας   ν’ 
αναφερθούν στο γεγονός του ατυχήματος γιατί αυτό ενοχλούσε τον Παύλο.
      Την Ελπινίκη εξακολουθούσε να τη απασχολεί το μπανταρισμένο χέρι του 
αρχιτέκτονα. Το περιεργαζόταν επιμελώς, ποιος ξέρει τι σκεφτόταν και πόσα είχε 
καταλάβει από αυτά που της είχε πει ο Παύλος, ώσπου ξαφνικά έπεσε η ματιά της, 
επίμονη στ’ ακροδάχτυλα του. Τα χάιδεψε, τα ξανακοίταξε, ύστερα έπιασε την 
παλάμη του δεξιού χεριού, περιεργάστηκε τα δάχτυλα και δήλωσε, δείχνοντας τ’ 
ακροδάχτυλα που πρόβαλαν από το γύψο
---- Αυτά είναι πιο χοντρά...
       Ο  Παύλος  και η Δώρα την κοίταξαν ξαφνιασμένοι.
---- Είναι πιο χοντρά, είπε πάλι η Ελπινίκη και σκύβοντας τ’ άγγιξε με τα χείλη της 
ένα-ένα.
      Ο νέος ανασηκώθηκε, έφερε το δεξί χέρι κοντά στο αριστερό και είπε, σχεδόν 
φώναξε:
---- Το είδατε αυτό; Είναι καταπληκτικό! Πρόσεξε τα πρησμένα δάχτυλα και είδε:τη 
διαφορά.. Έλα εδώ κορίτσι μου, κοντά μου στο καλό μου χέρι, να σ’ αγκαλιάσω, να 
σε φιλήσω γι’ αυτό που είπες.
      Η Ελπινίκη, έτρεξε χωρίς χρονοτριβή, κανένας όμως δε θα μπορούσε να 
βεβαιώσει, αν πήγαινε να πάρει την αμοιβή για την αντίληψη της ή για το φιλί.
      Ο Παύλος, την έσφιξε στην αγκαλιά του και της έδωσε δυο ηχηρά φιλιά κι εκείνη 
του τα’ ανταπόδωσε θερμά. Έδειχνε πανευτυχής με το ξέσπασμα αυτό του νέου, 
χωρίς πιθανόν ν’ αντιλαμβανόταν την αιτία.
---- Πραγματικά κύριε Σπύρο τα δάχτυλα είναι πρησμένα, σχολίασε η Δώρα 
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γυρίζοντας προς το μέρος του γέροντα.
---- Ω,  ελαττωματική  μου  ιδιοφυϊα, είπε  ο  αρχιτέκτονας  σφίγγοντας  την  πάνω 
του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γνώσεις έχει συσσωρεύσει αυτό το μυαλουδάκι 
και τη χτύπησε με το δείχτη στον κρόταφο.
      Η θύρα του δωματίου άνοιξε κι  εμφανίστηκαν τα παιδιά με το Μιχάλη. Η 
Κατερίνα έτρεξε κι έδωσε στον Παύλο, μια μαύρη δερμάτινη θήκη.
---- Έγινε  ένας  μικρός  καυγάς,  για  το  ποιος  θα  σου την έδινε, είπε ο Μιχάλης.
      Ο Παύλος, σήκωσε το κάλυμμα της θήκης κι έβγαλε έξω την ξυριστική μηχανή. 
Την είχε φέρει από την Αμερική κι απ’ ο ,τι ήξερε, εδώ δε συνηθιζόταν και πολύ.
      Τα μάτια των παιδιών αλλά και της Ελπινίκης ήσαν στραμμένα πάνω του, για να 
δουν πως θα δούλευε αυτό το πράγμα.
      Ο αρχιτέκτονας, έβγαλε ένα καλώδιο, εφάρμοσε τη μια του άκρη στη μηχανή, 
στην άλλη είχε ένα φις. Ζήτησε από το Μιχάλη να βγάλει το φις του λαμπατέρ του 
κομοδίνου και να βάλει το φις της μηχανής στην πρίζα. ..

      Πάτησε το διακόπτη και η μηχανή άρχισε να κάνει ένα θόρυβο, σαν αυτόν που 
κάνουν οι κρεατόμυγες όταν, την άνοιξη μπαίνουν από τα’ ανοιχτά παράθυρα. Την 
ακούμπησε στο πρόσωπο κι ο θόρυβος εντάθηκε, καθώς το χτένι της, έκοβε όσες 
τρίχες προεξείχαν από το δέρμα. Άρχισε λοιπόν να ξυρίζεται κάτω από τα έκπληκτα 
μάτια των παιδιών και της Ελπινίκης.
---- Έλα να με ξυρίσεις, είπε ο Παύλος στην Κατερίνα, προτείνοντας της τη μηχανή.
---- Ναι;.. .Αν όμως σε κόψω;
---- Μη φοβάσαι δεν κόβει, η μηχανή του μπαμπά σου κόβει;
---- Ο μπαμπάς δεν έχει τέτοιο, έχει ξουράφι σαν αυτό που έχουν οι κουρέηδες…
---- Οι κουρέηδες; Γέλασε ο Παύλος.
---- Οι κουρείς, λέμε μωρό μου, τη διόρθωσε η Δώρα γελώντας.
      Το ξύρισμα δεν κράτησε ούτε τρία λεπτά, παρατάθηκε όμως ο περίπατος της 
ξυριστική ς μηχανής στο πρόσωπο του Παύλου, μια και τη δοκίμασαν τα παιδιά 
ακόμα και η Ελπινίκη…

… Κάθε   πρωί,   όσο   ο   Παύλος   ήταν   στην  κλινική,  ο  Μιχάλης   έφερνε   την 
Ελπινίκη και το γέροντα για επίσκεψη. Τα λουλούδια που είχε φέρει, την πρώτη μέρα 
η Ελπινίκη, κόβοντας τα από τον κήπο του εξώστη, είχαν μαραθεί. Καινούργια, 
εκείνος δεν της επέτρεψε να φέρει.
      Μ’ ένα μαρκαδόρο, ο Παύλος είχε διακοσμήσει το γυψαρισμένο χέρι, με διάφορα 
αστεία πρόσωπα και ανθρωπάκια που έκαναν την Ελπινίκη και τα παιδιά της Δώρας, 
να ξεκαρδίζονται στα γέλια.
      Ένα μήνα αργότερα, το χέρι του αρχιτέκτονα βγήκε από το γύψο, εξακολουθούσε 
όμως να είναι κρεμασμένο από τον αυχένα του για άλλον ένα μήνα. Τη δουλειά του, 
δεν τη σταμάτησε αν και του είχαν δώσει αναρρωτική άδεια από την υπηρεσία του. 
Τώρα, δούλευε και τα πρωινά στο σχεδιαστήριο και τα κατάφερνε καλά και με το ένα 
χέρι. Όσο δούλευε είχε σταματήσει, σχεδόν, εκείνη την συνεχή απασχόληση του με 
την Ελπινίκη Και καθώς βρισκόταν κάπως μακριά από τη γοητεία της, σκεφτόταν 
να βρει έναν τρόπο να συνηθίσει η κοπέλα τη μελλοντική απουσία του. Ο καιρός 
που έπρεπε να φύγει πλησίαζε, ήδη το Πάσχα ήταν κοντά. Υπολόγιζε, πως  σε  δυο 
μήνες θα τελείωνε τη δουλειά  του  εδώ. Τις φωτογραφήσεις τις είχε κάνει, σχεδόν, 
όλες τα σχέδια θα μπορούσε να τα δουλέψει στην πρωτεύουσα.
      Άρχισε να καλλιεργεί την ιδέα της αναχώρησης του, στην Ελπινίκη αλλά και 
στους άλλους. Αναφερόταν συχνά στο ότι η δουλειά του εδώ τελείωνε και πως ήταν 
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υποχρεωμένος να γυρίσει,  ύστερα από τους θαυμάσιους μήνες  που πέρασε σ’ αυτή 
την πόλη, στο χάος της πρωτεύουσας. Αυτές του όμως οι αναφορές αντί να τον 
βοηθήσουν τον έμπλεξαν περισσότερο.
      Ο γέροντας, με αφορμή τη δήλωση του πως θα γύριζε με μεγάλη του λύπη στην 
πρωτεύουσα, μια μέρα που βρίσκονταν μόνοι στο γραφείο, του μίλησε επιτέλους γι’ 
αυτό που ήθελε να συζητήσει μαζί του από καιρό.
---- Λοιπόν Παύλο, αφού σου αρέσει ο τόπος μας και δεν έχεις συγγενείς εκεί κάτω, 
γιατί δε μένεις εδώ;
---- Μα κύριε Σπύρο, εδώ δεν έχει θέση της υπηρεσίας μου για μένα...
---- Να παραιτηθείς, να δουλέψεις εδώ σαν αρχιτέκτονας...
---- Μα εδώ, δε γνωρίζω κανένα...Δεν έχω χρήματα ούτε να συντηρηθώ, όχι ν’ 
ανοίξω γραφείο. Άσε που τόσα χρόνια δεν έκανα προκοπή στο εξωτερικό και στην 
πρωτεύουσα, θα κάνω εδώ σ’ αυτή τη μικρή πόλη;
---- Μην το λες, έχουμε πλούσιους ανθρώπους εδώ, θα μπορούσες να τους χτίσεις 
ωραία, σπίτια. Όσο για χρήματα μη σε νοιάζει…
---- Δηλαδή;
---- Θα βάλω εγώ το κεφάλαιο κι εσύ τη δουλειά και θα κάνουμε μια οικοδομική 
εταιρία.
---- Αποκλείεται. Κάποιος πρέπει να βρίσκει δουλειές κι εγώ είμαι ακατάλληλος για 
κάτι τέτοιο...
---- Θα βοηθήσω εγώ, από γνωριμίες έχω πολλές. Θα σου βρω επίσης, τι θα σου βρω 
που τον έχω έτοιμο φτάνει να του το ζητήσω, έναν επιστάτη που θ’ αναλάβει όλη τη 
χοντρή δουλειά. Εσύ θα σχεδιάζεις και θα επιβλέπεις.
      Ο Παύλος έμεινε αμήχανος και μετέωρος. Δεν μπορούσε να βρει κάποια 
δικαιολογία για ν’ αρνηθεί μια τέτοια ευκαιρία. Έμεινε για λίγο σκεφτικός κι ύστερα 
είπε:
---- Κύριε Σπύρο, δε θα πετύχει, θα χάσεις τα λεφτά σου. Είμαι μια «πέτρα που δε 
μαλλιάζει», όπως έλεγε η συχωρεμένη η μάνα μου. Είμαι ονειροπόλος, αφού σου 
είπα γιατί μπήκα στο υπουργείο.
---- Δε με πείθεις, είσαι ικανός και ξεχωριστός άνθρωπος. Πρέπει ν’ αποφασίσεις να 
κάνεις κάτι στη ζωή σου, να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν.
---- Μα  εδώ  είναι  το  πρόβλημα,  μ’  αρέσουν  πράγματα που  δεν  μπορούν  να 
πραγματοποιηθούν. Τρέχω πέρα από την εποχή μας, αυτά που σχεδιάζω είναι όνειρα 
για το μέλλον...Σταμάτησε για λίγο κοίταξε χαμογελώντας αμήχανα το γέροντα και 
συνέχισε:
---- Το είχες σκεφτεί από καιρό αυτό ε; Αναρωτιόμουν τι ακριβώς θέλεις και είσαι 
τόσο καλός μαζί μου αλλά ποτέ δε φανταζόμουν πως θα έφτανες να μου προσφέρεις 
τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής μου...
      Ο γέροντας, σα να μην είχε ακούσει όλ’ αυτά που είπε ο νέος, ξαναγύρισε στο 
λόγο, που ο Παύλος είχε μπει στην υπηρεσία που δούλευε.
---- Για πες μου πάλι γιατί μπήκες στο υπουργείο;
      Ξαφνικά ακούστηκε το κουδούνι της εξώθυρας. Ο Παύλος σηκώθηκε, κοίταξε το 
γέροντα και είπε:
---- Ποιος να είναι άραγε, δεν περιμένω κανέναν.
      Κατευθύνθηκε προς τον προθάλαμο και ξαναγύρισε ακολουθούμενος από τη 
Δώρα και το Μιχάλη.
---- Περάστε παιδιά, είναι εδώ κι ο κύριος Σπύρος…
---- Το ζευγάρι χαιρέτησε κι η Δώρα είπε με κάποια  αμηχανία:
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---- Μήπως έχετε να πείτε κάτι σοβαρό, κάτι ιδιαίτερο. Μήπως πρέπει να φύγουμε; 
---- Όχι, όχι κορίτσι μου. Λέμε σοβαρά πράγματα και μάλιστα πολύ σοβαρά, αλλά 
μπορείτε να τ’ ακούσετε κι εσείς, δεν έχουμε τίποτα κρυφό από σας, είπε ο γέροντας.
---- Ναι παιδιά, καθίστε πραγματικά δεν έχουμε μυστικά από σας. Να, ο κύριος 
Σπύρος μου δίνει μια σπουδαία ευκαιρία να μείνω στην πόλη σας...
---- Αυτό είναι υπέροχο, θα είναι πολύ καλό και για μας...Λοιπόν, λοιπόν δέχτηκες; 
Φώναξε, σχεδόν η Δώρα.
---- Ο Παύλος τους διηγήθηκε όλα τα σχετικά με την προηγούμενη συζήτηση και 
κατάληξε:
---- Του είπα πως δε θα πετύχει αυτή η ιστορία. Δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί να 
τον εμπιστευτεί κανείς και...
---- Εσένα! Δεν μπορεί να σ’ εμπιστευτεί κανείς; Τι λέει καλέ Μιχάλη; Παύλο δεν 
είσαι καλά, είπε η κοπέλα.
---- Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ, δεν είμαι καλά, είμαι...δεν ξέρω τι διάολο είμαι. Η ζωή 
μου δεν είχε ποτέ μιαν ευθεία, την ανατρέπω συνεχώς. Δεν μπορώ τις ευθύνες και 
είμαι...
---- Για πες μας τέλος πάντων γιατί μπήκες στο υπουργείο. Εκεί κάνεις ο, τι θέλεις; 
Ρώτησε για τρίτη φορά ο κύριος Σπύρος.
---- Όχι βέβαια αυτό που κάνω εκεί, μου είναι αδιάφορο. Η δουλειά μου αρχίζει όταν 
σχολάω και κλείνομαι στο σπίτι.
---- Δηλαδή, δουλεύεις στο σπίτι σου, γιατί πράγμα, δε σχεδιάζεις σπίτια;
---- Ο Παύλος έβγαλε έναν αναστεναγμό που δήλωνε δυσαρέσκεια:
---- Α, κύριε Σπύρο, όπως σου είπα, για ένα μεγάλο διάστημα μελέτησα τους 
αρχαιολογικούς χώρους. Έμεινα χωρίς χρήματα αλλά η ωφέλεια, όπως την εννοώ 
εγώ, ήταν σημαντική. Δεν μπορούσα να συνεχίσω όμως κι από την αρχιτεκτονική της 
αρχαιότητας, πέρασα σ’ αυτή του μέλλοντος. Άρχισα μια πολεοδομική μελέτη για το 
πώς θα έπρεπε να είναι οι κατοικήσιμοι χώροι, στο μέλλον...
---- Αγόρι μου, στο υπουργείο γιατί μπήκες;
---- Όταν είπα στο σημερινό μου διευθυντή, τι ήθελα να κάνω μου είπε πως για να το 
πετύχω έπρεπε να μπω στο υπουργείο. Θα είχα εξασφαλισμένα «τα προς το ζην» για 
ν’ ασχοληθώ απερίσπαστα με το όνειρο μου. Έτσι δέχτηκα και μπορεί να ζω φτωχά 
αλλά κάνω κάτι που θέλω...
---- Και τι έγινε; Για μένα είναι πρωτόφαντα όλ’ αυτά αλλά για συνέχισε, τι έγινε 
μετά; Είπε ο γέροντας.
----Τι να σας πω, ξόδεψα άλλα τρία χρόνια, την τελείωσα τη μελέτη κι ένα μήνα πριν 
έρθω στην πόλη μας τη έστειλα στο αρχιτεκτονικό περιοδικό που μου είχε 
δημοσιεύσει εκείνο το σπίτι, που σου είχα πει κύριε Σπύρο.
---- Θα κερδίσεις χρήματα από αυτή τη μελέτη; Ρώτησε ο Μιχάλης.
---- Χρήματα; Όχι Μιχάλη μου, αν δημοσιευθεί κάποια φήμη και τέτοια.. .Ξαφνικά 
σταμάτησε κι έπιασε το ακουστικό του τηλεφώνου και συνέχισε:
---- Αλήθεια,  το περιοδικό  πρέπει να έχει  κυκλοφορήσει από το Γενάρη. Πολλές 
φορές αργεί κάνα μήνα αλλά όπως και νάχει θα πρέπει να κυκλοφόρησε. Είμαι 
συνδρομητής, μπορεί το τεύχος να είναι κιόλας στο σπίτι μου. Μου επιτρέπετε μια 
στιγμή να τηλεφωνήσω σ’ ένα φίλο...
      Σχημάτισε κάποιον αριθμό στο τηλέφωνο, περίμενε λίγο κι όταν του απάντησαν 
είπε:
---- Έλα Νικόλα, εγώ είμαι ο Παύλος, ξέχασες κιόλας τη φωνή μου; Τι; Σας ξέχασα 
εγώ; Ε, όχι δεν πήρα τα Χριστούγεννα; Ναι ξέρεις τώρα με τη δουλειά εδώ, είχα κι 
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ένα ατύχημα, έσπασα το χέρι. Τι, όχι εντάξει είμαι, πέρασε τώρα...Πότε θα κατέβω; 
Ε, σχεδόν, έχω τελειώσει, κάποια από τα σχέδια μπορώ να τα τελειώσω και κάτω. Θα 
το τρενάρω όμως κάνα-δυο μήνες, είν’ ωραία εδώ...Νικόλα, ξέρεις τι θέλω;...Να πας 
στο σπίτι μου...από πότε έχεις να πας; Από το Γενάρη, βρήκες τίποτα στο κουτί; Όχι 
ε; Θα μου κάνεις τη χάρη να πας πάλι, περιμένω εκείνο το περιοδικό...Ναι, σ’ αυτό 
που έστειλα τη μελέτη. Είμαι βέβαιος πως θα έχει έρθει τώρα, ξεφύλλισε το κι αν έχει 
κάτι για μένα τηλεφώνησε μου...Κι απόψε αν μπορείς.
      Ο αρχιτέκτονας άφησε το ακουστικό, κοίταξε τους φίλους του και συνέχισε:
---- Δεν περιμένω και πολλά πράγματα, το περιοδικό δημοσιεύει τρεις μελέτες μόνο 
και αναφέρεται και σε άλλες δέκα. Και σ’ αυτές τις δέκα να είναι η δική μου θα είναι 
μεγάλη τιμή.
---- Έχει  το  τηλέφωνο  του  σπιτιού  μου,  ο  φίλος  σου;  Ρώτησε  ο  γέροντας  και 
κατέβασε το πόδι από το σκαμπό.
---- Ναι, το έχει.
---- Λοιπόν κοντεύει  η  ώρα  για φαγητό,  καιρός  να  πάμε σπίτι, είπε ο κύριος 
Σπύρος και σηκώθηκε με κόπο.
      Σηκώθηκαν και οι άλλοι και η Δώρα ρώτησε:
----Δε μας είπες Παύλο, τι αποφάσισες, θα μείνεις μαζί μας ή όχι;
----Ε, κορίτσι μου, δεν τον άκουσες στο τηλέφωνο. Τελείωσε η δουλειά, αν θα μείνει 
λίγο ακόμα το κάνει για μας, να μη μας στενοχωρήσει απότομα, είπε μ’ ένα θλιμμένο 
χαμόγελο, πιάνοντας το μπαστούνι και προχωρώντας προς την έξοδο ο γέροντας.
----Να πάρει η ευχή, τα κάνω πάντα θάλασσα, είπε με ολοφάνερη στενοχώρια ο 
Παύλος.
---- Δε  φταις   εσύ  παιδί μου,   δεν  είναι  κακό  να  σ’ αγαπάνε   οι   άνθρωποι.  Άντε 
πάμε τώρα στο σπίτι...
----Η καημένη η Ελπινίκη, είπε η Δώρα καθώς κατέβαιναν με το ασανσέρ αυτή κι ο 
κύριος Σπύρος, ενώ ο Παύλος με το Μιχάλη κατέβαιναν από τις σκάλες.
---- Η Ελπινίκη θα τον ξεχάσει κορίτσι μου. Στην αρχή θα κλάψει, θα τον αναζητάει. 
Θα της πούμε πως πήγε ταξίδι κι όπου νάναι θα γυρίσει, θα μας πιστέψει το μανάρι 
μου, ίσως δε θα τον ξεχάσει ποτέ, θα τον θυμάται όπως θυμάται τους γονείς της, τη 
γιαγιά της, εμένα αργότερα...
---- Έτσι είπε κι ο Παύλος, σε μια συζήτηση που είχα μαζί του, χρησιμοποιώντας, 
σχεδόν, τα ίδια λόγια. Είπε όμως και κάτι άλλο: «Αν την ερωτευτώ εγώ θα είναι η 
δυστυχία μου». Είμαι σίγουρη πως είναι ερωτευμένος μαζί της κύριε Σπύρο...
---- Ίσως κόρη μου, εξάλλου μας το απέδειξες πως την αγαπάει. Διακινδύνεψε τη ζωή 
του για να τη σώσει. Αλλά εκείνος είναι διάσημος, ένας άξιος άνθρωπος, τι αξία έχεί 
η Ελπινίκη; Καμιά εκτός από αυτή που της δίνουμε εμείς που την αγαπάμε κι εγώ 
γιατί είναι αίμα μου....

… Μπήκαν στο αυτοκίνητο του Παύλου κι ο Μιχάλης, του έδωσε τα κλειδιά.
---- Γιατί μου τα δίνεις ρε φίλε; Κάθισε στο τιμόνι σε παρακαλώ, εξάλλου δε 
χρειάζομαι το αμάξι όποτε είμαι μέσα είσαι κι εσύ, γιατί λοιπόν να οδηγήσω εγώ; 
Έτσι κι αλλιώς δεν είχα ποτέ στη ζωή μου προσωπικό σοφέρ, ευκαιρία είναι.
      Ο Μιχάλης χαμογέλασε, έβαλε μπρος και σε λίγο σταματούσαν μπροστά στην 
πολυκατοικία τους.
----Παιδιά, ύστερα από καμιά ώρα, ελάτε πάνω για συντροφιά, είπε στο ζευγάρι, ο 
κύριος Σπύρος...
… Η συμπεριφορά της Ελπινίκης στο δείπνο ήταν άψογη. Εκείνες οι παλιές 

53



ιδιοτροπίες, είχαν φύγει και ένα βλέμμα του Παύλου καταφατικό ή επιτιμητικό ήταν 
αποδεκτό. Η κοπέλα είχε δεχτεί ότι ο αρχιτέκτονας φρόντιζε για το καλό της.
      Μετά το δείπνο, ο γέροντας κι ο Παύλος πέρασαν στο σαλόνι. Από το δωμάτιο-
στούντιο της Ελπινίκης, σε λίγο ακούστηκαν κελαηδίσματα πουλιών εναλλάξ με 
κομμάτια κλασικής ή λαϊκής μουσικής.
      Οι δυο άντρες, συνέχισαν μια συζήτηση που είχε σχέση με τη μελέτη που ο νέος 
είχε στείλει στο περιοδικό. Ο γέροντας, ήθελε να μάθει κι άλλες λεπτομέρειες, 
πράγμα που εντυπωσίασε ευχάριστα τον αρχιτέκτονα.
      Άρχισε, λοιπόν, μ’ ενθουσιασμό να κάνει στον παππού μια εισαγωγή της μελέτης 
του, όταν ακούστηκε το κουδούνι της εξώθυρας.
      Σε λίγο η Τασία, άνοιξε τη θύρα του σαλονιού κι οδήγησε μέσα τη Δώρα και το 
Μιχάλη. Δεν πρόλαβαν να καθίσουν  κι  εμφανίστηκε η Ελπινίκη, λες και τους  πήρε 
μυρουδιά. Ρώτησε γιατί δεν ήσαν τα παιδιά μαζί τους και η Δώρα προσπάθησε να της 
εξηγήσει, πως τα παιδιά έπρεπε να διαβάσουν για το σχολείο. Απογοητευμένη, έπιασε 
τον Παύλο από το χέρι και του ζήτησε να πάνε στο δωμάτιο της ν’ ακούσουν 
μουσική. Εκείνος τη συγκράτησε και την κάθισε στην πολυθρόνα απέναντι του.
---- Άκουσε  κυρά  μου.  Δε θέλω ν’ ακούσω μουσική, θέλω να κουβεντιάσω με τον 
παππού, τη Δώρα και το Μιχάλη. Κατάλαβες; Κάθισε εκεί κι άκου τι θα λέμε, η ζωή 
δεν είναι μόνο μουσική...Ψυχή μου, τι κάθομαι και σου λέω ο χαζός, είπε και σήκωσε 
τα χέρια του με απελπισία.
---- Είσαι χαζός; Κι εγώ είμαι χαζούλα, έτσι δε με λες; Είμαι χαζούλα κι εσύ χαζός, 
είπε γελώντας η Ελπινίκη.
---- Ναι   κορίτσι   μου   είμαι   χαζός.   Χαζός   εγώ,   χαζούλα   εσύ   κάνουμε   ένα 
ζευγάρι...Μόλις το είπε μετάνιωσε, πρώτη φορά μιλούσε μπροστά στο γέροντα, για 
την πιθανότητα να γίνει ζευγάρι με την κοπέλα.
      Οι άλλοι, χαμογέλασαν κάπως μουδιασμένα κι ο κύριος Σπύρος είπε:
---- Δε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μ’ αυτήν εδώ. Πήγαινε γλυκιά μου στο δωμάτιο 
σου ν’ ακούσεις μουσική...
---- Όχι, δε θέλω, είπε η κοπέλα πολύ σοβαρά.
---- Γιατί δε θέλεις;
---- Θέλω  ν’  ακούσω  τον  Παύλο  να  μιλάει  και  να  κουνάει  τα χέρια, είπε κι το 
πρόσωπο της φωτίστηκε πάλι από χαμόγελο.
---- Δεν  σου είπα Δώρα, πως με ταυτίζει με το μαγνητόφωνο; Εντάξει κούκλα μου, 
μείνε εκεί που είσαι να με βλέπεις και να μ’ ακούς.

Ο γέροντας αναστέναξε. Κοίταξε όλους γύρω και είπε:
---- Λοιπόν, όταν ήρθατε ο Παύλος είχε αρχίσει να μου μιλάει γι’ αυτή τη μελέτη του. 
Δηλαδή εγώ του το ζήτησα γιατί μ’ ενδιαφέρει, αν σας ενδιαφέρει κι εσάς να τον 
ακούσουμε.
---- Και βέβαια μας ενδιαφέρει είπε το ζευγάρι.
---- Κι εμένα μ’ ενδιαφέρει, είπε απρόσμενα η Ελπινίκη.
       Όλοι γύρισαν και ην κοίταξαν με ολοφάνερη απορία και χαμογέλασαν.
---- Εντάξει Νίκη μου, θα είσαι όμως φρόνιμη, της είπε ο Παύλος.
---- Φρόνιμη, πολύ φρόνιμη, είπε και σταύρωσε τα χέρια μπροστά της κοιτάζοντας 
τους όλους, χαμογελώντας.
---- Δεν ξέρω πως ν’ αρχίσω. Θα προσπαθήσω να σας δώσω να καταλάβετε με λίγα 
λόγια, τι ακριβώς είναι αυτή η μελέτη. Βέβαια αν είχα τα σχέδια εδώ θα ήταν πιo 
εύκολο...
      Για αρκετή ώρα τους έλεγε και τους έδειχνε, είχε πάρει ένα μπλοκ από αυτά της 

54



Ελπινίκης και τους σχεδίαζε, πρόχειρα διάφορα πράγματα. Ρωτούσαν οι άλλοι, αυτός 
τους εξηγούσε και φαίνεται οι συνομιλητές του εντυπωσιάστηκαν, εκτός από την 
Ελπινίκη. Μετά τα πρώτα λεπτά που έδειχνε γοητευμένη, βλέποντας τον αρχιτέκτονα 
να μιλάει με θέρμη για τη δουλειά του, παραδόθηκε στον ύπνο. Την παράλαβε η 
Τασία και την πήγε στο κρεβάτι. Οι άλλοι συνέχισαν και κάποια στιγμή ο Μιχάλης 
ρώτησε:
---- Δηλαδή αυτά είναι χωριά, πόλεις και σπίτια που θα ζουν οι άνθρωποι, ύστερα από 
διακόσια και τριακόσια χρόνια;
---- Κι αυτό δεν είναι σίγουρο.
---- Τότε ρε καλλιτέχνη, γιατί σκοτίζεσαι για το πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι στο 
μέλλον και δεν κάνεις σπίτια, που θα μένουν σήμερα και να κονομάς;
---- Ωραίος επαναστάτης είσαι αδερφέ μου! Ο νους σου στην κονόμα. 
Μικροαστούλης δηλαδή, απλώς σου λείπουν τα λεφτά, στη συνείδηση είσαι έτοιμος.
---- Ε, όχι και μικροαστός...Αλλά όσο να πεις το χρήμα χρειάζεται. Κακό είναι, να 
πούμε, εσύ αντί να ονειρεύεσαι πως θα ζουν οι άνθρωποι, σε πόλεις και χωριά μετά 
από αιώνες, να χτίζεις σπίτια σημερινά;
---- Όχι, δεν είναι κακό και υπάρχουν εκατομμύρια αρχιτέκτονες, μηχανικοί κι 
εργολάβοι που χτίζουν σημερινά σπίτια που όμως έχουν το χάλι τους
      Ο Παύλος είχε ερεθιστεί, σηκώθηκε όρθιος και πήγαινε πέρα-δώθε μιλώντας και 
χειρονομώντας. Αν η Ελπινίκη ήταν παρούσα, θα είχε ενθουσιαστεί, μπορεί και να 
χειροκροτούσε.
---- Ο μεγάλος Μαρξ, ονειροπόλο ς ήταν κι αυτός κι ας ζητούσε αμέσως επανάσταση. 
Την ιδανική του πολιτεία, τον απόλυτο κομμουνισμό, μας τον υποσχέθηκε όταν θα 
γίνουμε άνθρωποι γιατί τώρα πίστευε πως είμαστε στην προϊστορία του ανθρώπου. 
Και φυσικά κανένας δεν μπορεί να μας βεβαιώσει πως θα γίνουμε άνθρωποι, όπως 
τους εννοούσε...
---- Α, μη με μπλέκεις με θεωρίες, δεν ξέρω από αυτά, είπε χαμογελώντας ο Μιχάλης.
---- Να τις μάθεις αγάπη μου, να τρέχεις τις νύχτες για να γράφεις συνθήματα στους 
τοίχους και να σε κυνηγάνε οι χωροφύλακες ξέρεις, είπε η Δώρα.
---- Γέλασαν  όλοι  κι ο γέροντας ζήτησε από την  κοπέλα να του φέρει ένα ποτήρι 
νερό και κάποιο αναψυκτικό για τα παιδιά.
---- Στέγνωσε το λαρύγγι του Παύλου να μιλάει τόση ώρα, είπε.
      Ξαφνικά κουδούνισε το τηλέφωνο. Ο Παύλος έτρεξε και το σήκωσε. Το πρόσωπο 
του φωτίστηκε κι άρχισε να λέει διάφορα που έμοιαζαν ασυναρτησίες για τους 
άλλους μια και άκουγαν μόνο το νέο.
---- Ήρθε!... Πως... τι;... Αλήθεια...τι λες ρε παιδί...πέντε  σελίδες…καταπληκτικό!!
      Ο γέροντας, η Δώρα κι ο Μιχάλης άκουγαν μ’ ενδιαφέρον κι όσο καταλάβαιναν, 
γιατί πράγμα μιλούσε ο Παύλος με τον συνομιλητή του, ένιωθαν κάποια στενοχώρια, 
μια επιτυχία, όσο να πεις, ήταν ένα ενδεχόμενο απομάκρυνσης του αρχιτέκτονα.
      Λίγο αργότερα ο Παύλος, άφηνε το ακουστικό στη θέση του κι έτριβε τα χέρια, 
σαν παιδί που είχε κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό.
---- Το δημοσίευσαν! Μου αφιέρωσαν πέντε σελίδες! Πέντε ολόκληρες σελίδες!! 
Καταλαβαίνετε; Αισθάνομαι την ανάγκη να σας φιλήσω, αλλά βλέπω στα μάτια σας 
πως δε συμμερίζεστε...Αν σας πω ότι λυπάμαι που είμαι χαρούμενος, δε θα με 
πιστέψετε κι όμως έτσι νιώθω, μετά τον πρώτον ενθουσιασμό. Κύριε Σπύρο σ’ αγαπώ 
πραγματικά. Παιδιά σας αγαπώ, είπε και κάθισε βαριά. Πήρε το ποτήρι με το 
αναψυκτικό και κατέβασε μια κι έξω το περιεχόμενο.
      Επικράτησε για λίγο σιωπή. Την έσπασε ο γέροντας:
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---- Κι εγώ νιώθω άσκημα αγόρι μου που στενοχωρήθηκα. Όχι, δεν στενοχωρήθηκα 
για την επιτυχία  σου  αλλά  για  το γεγονός που  θα  σε  κάνει  να φύγεις μακριά μας. 
Αυτό όμως δε σημαίνει πως δεν πρέπει να σε συγχαρώ…
      Του έδωσε το χέρι χαμογελώντας. Το ίδιο έκανε και το ζευγάρι, αλλά η Δώρα 
ήταν φανερά στενοχωρημένη.
---- Το περιοδικό, οργανώνει ένα παγκόσμιο αρχιτεκτονικό συνέδριο στο Μεξικό για 
τις αρχές Ιουνίου. Είμαι καλεσμένος για να μιλήσω για τη δουλειά μου. Όπως 
καταλαβαίνετε, σε καμιά εικοσαριά μέρες, πρέπει να είμαι στην πρωτεύουσα, για να 
ζητήσω και άδεια από την υπηρεσία, το ταξίδι θα κρατήσει, μάλλον, πολύ είπε ο 
Παύλος πάντα μ’ ένα ένοχο ύφος.
---- Μετά το συνέδριο θα γυρίσεις πάλι στο υπουργείο; Ρώτησε ο γέροντας.
---- Ε, ναι μάλλον, εκεί είναι η δουλειά μου...
---- Όπως σου είπα και πιo μπροστά, θα μπορούσες να παραιτηθείς και να έρθεις 
εδώ…
---- Κύριε Σπύρο με στενοχωρείς, δεν είμαι για δουλειές εγώ, δεν μπορώ να χτίζω 
σπίτια σύμφωνα με τα κέφια του ενός και του άλλου.
---- Καλά, καλά ξέχασε την εταιρία, θέλω κάτι άλλο να σου προτείνω. Κάτι που 
νομίζω πως σου κάνει.
---- Δηλαδή;
---- Να, πώς να σου το πω...βέβαια κι εδώ υπάρχει ευθύνη αλλά είναι ένας τρόπος να 
κάνεις αυτό που θέλεις. Θα έχεις χρήματα θα είσαι ανεξάρτητος οικονομικά σ’ όλη 
σου τη ζωή. Στην πραγματικότητα αυτό ήθελα να σου προτείνω από την αρχή...
      Η Δώρα κι ο Μιχάλης παρακολουθούσαν με ψυχική συμμετοχή και πάρα πολύ 
ενδιαφέρον, η κοπέλα είχε καταλάβει ήδη τι ήθελε να προτείνει ο κύριος Σπύρος κι 
αγωνιούσε για την απάντηση.
---- Δε σε καταλαβαίνω κύριε Σπύρο, τι θέλεις να πεις, με μπερδεύεις πάλι, είπε ο 
Παύλας.
---- Είμαι ογδόντα χρονώ, θα ζήσω ακόμα δυο, τρία, πέντε χρόνια, αλλά και γι’ αυτά 
θα χρειαστώ εγώ φροντίδα κι όχι να φροντίσω την εγγονή μου. Όταν μάλιστα 
πεθάνω, η Ελπινίκη θα μείνει ξεκρέμαστη. Θα έχει μια σημαντική περιουσία αλλά θα 
είναι ανίκανη να τη διαχειριστεί και να φροντίσει τον εαυτό της…
---- Σε παρακαλώ κύριε Σπύρο. Μη μου βάζεις τέτοια διλήμματα...κατάλαβα που το 
πας. Αποκλείεται, αυτή η ευθύνη είναι πολύ...
---- Άφησε με βρε παιδί μου να τελειώσω μπααα...Πες ότι συζητάμε για μια εμπορική 
πράξη, που συμφέρει και σε μένα και σε σένα. Περίμενε ν’ ακούσεις και τα υπόλοιπα 
και δεν είσαι υποχρεωμένος να δεχτείς. Μπορώ να το κανονίσω το ζήτημα και χωρίς 
εσένα, υπάρχουν τρόποι. Θα αναθέσω στο συμβολαιογράφο μου, είναι έντιμος 
άνθρωπος, την κηδεμονία της Ελπινίκης και τη διαχείριση της περιουσίας…
---- Ε, αυτό είναι μια καλή λύση...
---- Δεν είναι καλή για μένα. Η ιδανική θα ήταν ν’ αναλάβεις εσύ...
---- Μα σου είπα πως...
---- Περίμενεεε. Με τον συμβολαιογράφο η εγγονή μου θα έχει προστασία, καλή 
διατροφή αλλά θα ζει μια άχρηστη ζωή, ενώ μ’ εσένα θα είναι ευτυχισμένη, γιατί εσύ 
την αγαπάς πιο πολύ κι από μένα...
---- Ε, τα παραλέμε τώρα, φυσικά την αγαπάω αλλά...
---- Τι αλλά παιδί μου εσύ διακινδύνευσες τη ζωή σου για χάρη της, υπάρχει 
καλύτερη απόδειξη από αυτό; Πέστε κάτι  κι εσείς βρε παιδιά, είπε ο γέροντας  
απευθυνόμενος στο ζευγάρι.
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---- Όσο γι’ αυτό Παύλο, ήταν κάτι που δεν ξέρω αν θα το έκανε εγώ για την κόρη 
μου, είπε ο Μιχάλης.
---- Μάλλον δίνετε περισσότερη σημασία, σ’ αυτό, απ’ ότι πραγματικά έχει. Μιχάλη 
πιστεύω πως κι εσύ στη θέση μου θα έκανες το ίδιο. Αυτά γίνονται αυθόρμητα, 
μπορεί βέβαια η αγάπη μου για την Ελπινίκη να βοήθησε, αλλά πιθανόν να το 
έκανα και για έναν άσχετο άνθρωπο που θα κινδύνευε...
---- Προσπαθείς να μειώσεις την αξία της πράξης σου Παύλο, λες και ντρέπεσαι. 
Μήπως πραγματικά ντρέπεσαι, γιατί αυτό που έκανες φανέρωσε την αγάπη σου για 
την Ελπινίκη; Είπε επιτιμητικά η Δώρα.
---- Μα τι είν’ αυτά που λες, εγώ δεν αρνούμαι ότι την αγαπώ...
---- Ε, τότε γιατί δεν την παντρεύεσαι;
---- Τι; Τι είν’ αυτό το ξαφνικό που μου πετάς...
---- Δεν είναι ξαφνικό, στο έχω ξαναπεί. Νομίζω πως εσύ, δεν μπορείς να ζήσεις με 
μια συνηθισμένη, με μια κανονική γυναίκα...
---- Δώρα παιδί μου, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, είπε ο γέροντας.
---- Είναι φίλος μας κύριε Σπύρο κι έχω δικαίωμα να του πω τι σκέφτομαι…
---- Δώρα! Δώρα σε παρακαλώ. Αισθάνομαι πολιορκημένος, με συγχωρείτε μια 
στιγμή. Αναστατωμένος ο Παύλος βγήκε από το σαλόνι.
---- Δώρα δεν έπρεπε να του μιλήσεις έτσι, δε μας έχει καμιά υποχρέωση και δεν 
θέλω να κάνει κάτι από υποχρέωση, τον αγαπώ και θέλω να είναι ευτυχισμένος.
---- Κύριε  Σπύρο, είμαι  σίγουρη  πως είναι  ερωτευμένος μαζί της, δεν την αγαπάει 
απλώς. Αυτό που του προτείνεις είναι σπουδαίο γι’ αυτόν, απορώ πως δεν το 
καταλαβαίνει...
      Ο Παύλος εμφανίστηκε στη θύρα του σαλονιού, αργά κοιτάζοντας τους με 
αμηχανία.
----Έλα, έλα εδώ, μην πας να μου ξεφύγεις, θα τ’ ακούσεις θέλεις δε θέλεις, είπε η 
κοπέλα και του ζήτησε να καθίσει.
      Ο αρχιτέκτονας κάθισε χαμογελώντας, έδειχνε να μην τον ενόχλησε η 
επιθετικότητα της Δώρας, ένιωθε όμως αρκετά στριμωγμένος.
---- Λοιπόν, μια  φυσιολογική  γυναίκα  δύσκολα  θα  την κουλάντριζες εσύ…
---- Κουλάντριζα; Τι πάει να πει αυτό;
---- Ε, πώς να σου το πω, εσείς εκεί κάτω δεν το λέτε; Να, μεταχειρίζομαι ή κάτι 
τέτοιο…
---- Δηλαδή, τι θέλεις να πεις;
---- Να βρε συ, αν εγώ ήμουν γυναίκα σου, θα τσακωνόμασταν συνέχεια, έτσι 
ονειροπαρμένος που είσαι. Και καλά εγώ θα μπορούσα να σε ανέχομαι γιατί, πώς να 
το κάνουμε σε θαυμάζω, είσαι καλλιτέχνης, είσαι μυαλό, αλλά αν σου τύχαινε μια 
άσχετη, μια γλωσσού και συμφεροντολόγα, σαν αυτές που περιέγραψες τότε που μας 
είπες πως δεν ξαναπαντρεύεσαι, τι θα κάνεις;

Ο Παύλος έβαλε τα γέλια, ο γέροντας χαμογελούσε κι ο Μιχάλης φώναξε 
γελώντας:
---- Ε, ρε γυναίκά, είσαι απίθανη…
---- Τι γελάς κύριε αρχιτέκτονα; Έτσι είναι. Η γλυκιά μας η Ελπινίκη, ποτέ δε θα σου 
ζητήσει τίποτα, ποτέ δε θα σου αντιμιλήσει και μάλιστα τώρα που έχει πειστεί πως 
ότι λες είναι σωστό. Δε θα σου πει, τι βλακείες είν’ αυτές που σκέφτεσαι για τις 
πόλεις του μέλλοντος, γιατί το χρυσό μου είναι κι αυτή σαν και σένα, ζει στο δικό της 
κόσμο. Κι αν εκείνη, δεν μπορεί να μπει στο δικό μας κόσμο, εσύ απόδειξες πως 
μπορείς να μπεις στο δικό της και να τη βοηθήσεις. Έχεις πετύχει τόσα πράγματα 
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μαζί της, ενώ εμείς, ο παππούς κι εγώ το είχαμε πάρει απόφαση και την αφήσαμε στα 
μηχανήματα της. Τα παιδιά μας, όσο είναι μικρά θα της δίνουν χαρά, ύστερα θα 
μεγαλώσουν και δε θ’ ασχολούνται μαζί της...
---- Ομολογώ πως με κατέπληξες, έπρεπε να σπουδάσεις νομικά, είπε ο Παύλος.
---- Δυστυχώς δεν είχα αυτή την ευκαιρία και το γυμνάσιο που τελείωσα και τη 
δουλειά μου στο Δημαρχείο, τα χρωστάω στον πατέρα της Ελπινίκης. Και στη 
μητέρα της χρωστάω πάρα πολλά, μ’ αντιμετώπιζε σαν κόρη της. Όλα μου τα 
προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι μου τα έλυναν. Τον πατέρα μου δεν τον θυμάμαι τον 
έχασα όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, μόνο οι φωτογραφίες του μου δείχνουν πως 
υπήρξε κάποτε. Την έννοια του πατέρα την συνδέω πάντα με τον πατέρα της 
Ελπινίκης. Ακόμα και τώρα, θυμάμαι την κολόνια του ανακατωμένη με τη μυρουδιά 
της νικοτίνης, που μικρό κοριτσάκι οσφραινόμουν μ’ ευχαρίστηση όταν έσκυβε και 
με φιλούσε. Η Δώρα σταμάτησε για λίγο και πρόσθεσε:
---- Και τη δουλειά του Μιχάλη, στον κύριο Σπύρο τη χρωστάμε...Καταλαβαίνεις 
γιατί τους αγαπώ τόσο...Ίσως το παράκανα μ’ αυτά που σου είπα, στο κάτω-κάτω, 
όπως είπε κι ο παππούς, δεν έχεις υποχρέωση…
---- Δώρα μου, πολλά του ζητάς. Εγώ δε φτάνω ως εκεί, δεν  είναι  απαραίτητο να την 
παντρευτεί, θα  ήταν  άδικο για εκείνον. Παύλο, μπορείς να κάνεις τη δική σου ζωή, 
να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά αν και είπες πως δε σ’ ενδιαφέρει. Εκείνο που θα 
ήθελα εγώ είναι να φροντίζεις την εγγονή μου, όπως τη φροντίζεις τώρα. Εκτός από 
την κηδεμονία και τη διαχείριση της περιουσίας, να είσαι κάποιες ώρες, καθημερινά, 
μαζί της. Έτσι θα έχει νόημα η ζωή της και μια και την αγαπάς δε θα είναι δύσκολο. 
Γι’ αυτά που θέλεις να κάνεις, αν η έλλειψη χρημάτων είναι το εμπόδιο, ορίστε τώρα 
θα τα έχεις. Για να κερδίσεις λεφτά, κάποιο χρόνο από τη ζωή σου έτσι κι αλλιώς θα 
τον ξοδέψεις, ξόδεψε τον για την Ελπινίκη. Στο κάτω-κάτω, η απασχόληση με το 
κορίτσι μου θα είναι πιο ευχάριστη από αυτή που έχεις στο υπουργείο και η αμοιβή 
σου, σε σχέση μ’ αυτή που έχεις εκεί, θα είναι τεράστια. Η περιουσία μου είναι 
μεγάλη και δε σου βάζω κανέναν περιορισμό, μπορείς να ξοδεύεις όσα θέλεις.
      Ο Παύλος, σηκώθηκε ταραγμένος. Σκεφτόταν όλ’ αυτά που άκουσε κι απορούσε 
πως γινόταν, ο γέροντας να του δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη.
---- Μα κύριε Σπύρο, είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι τόσο έναν άνθρωπο που το μόνο 
που ξέρεις γι’ αυτόν, είναι αυτά που σου έχει πει εκείνος;
---- Σου το έχω ξαναπεί, ξέρω από ανθρώπους παιδί μου κι εσύ είσαι ακριβώς αυτό 
που χρειάζομαι.
      Ο νέος άρχισε να κάνει διαδρομές πέρα-δώθε στο σαλόνι, σαν παγιδευμένο 
αγρίμι. Τελικά πλησίασε στο τραπεζάκι, πήρε ένα ποτήρι με νερό που υπήρχε εκεί και 
ήπιε λίγο. Επικρατούσε ησυχία. Ο Μιχάλης, πήγε κάτι να πει αλλά η Δώρα, του έκανε 
νόημα να μη μιλήσει. Ο γέροντας  κοίταζε σκεφτικός τις μύτες από τις  παντόφλες 
του και τις έτριβε με τη μεταλλική βάση του μπαστουνιού του. Ο Παύλος, άρχισε 
πάλι να μιλάει, στην αρχή χαμηλόφωνα, η φωνή του ήταν βραχνή από τη συγκίνηση:
---- Είναι υπέροχα όλ’ αυτά που μου συμβαίνουν, η καλύτερη ευκαιρία που μου έτυχε 
και δεν εννοώ μόνο την οικονομική πλευρά αλλά και τη δική σας συντροφιά. Όλον
αυτόν τον καιρό, ένιωθα πως έχω οικογένεια. Ποτέ ως τώρα δεν έχω ζήσει τόσο 
κοντά με παιδιά, όσο με τα δικά σας Δώρα και Μιχάλη. Με την Ελπινίκη, ζω μια 
σημαντική εμπειρία. Με βρίσκετε σπουδαίο, παραβλέπω το γεγονός πως η Δώρα δε 
με βρίσκει και πολύ φυσιολογικό-η κοπέλα χαμογέλασε με την παρατήρηση-ξεχνάτε 
όμως, πως εκτός από αυτά είμαι και καλλιτέχνης κι εμείς οι καλλιτέχνες, είμαστε 
ματαιόδοξα πλάσματα. Θέλουμε επαίνους, χειροκροτήματα κι όλ’ αυτά που 
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ζεσταίνουν τις καρδιές μας. Βέβαια, είμαι πια σε ηλικία που νομίζω, δεν είμαι 
βέβαιος, πως έχω ξεπεράσει τη ζωή των μεγάλων πόλεων, τις διασκεδάσεις που σου 
προσφέρουν, τις συντροφιές, συχνά ευχάριστες, τις επίσης ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις, ακόμα και τιμές και διακρίσεις. Στη μεγάλη πόλη όπως και να το 
κάνουμε, έχεις πολλές εναλλακτικές λύσεις, στη μικρή, σχεδόν, καμία...
      Τους κοίταξε όλους ένα γύρω. Τον άκουγαν μ’ ενδιαφέρον κι έδειχναν πολύ 
συγκινημένοι.
---- Όπως κάθε άνθρωπος, θέλω κι εγώ την αναγνώριση της δουλειάς μου, την 
επιβράβευση της και προπάντων την επιβεβαίωση της με κάθε ευκαιρία και μια 
τέτοια, μου έτυχε τώρα. Αυτό, μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Είναι  πολύ  
σημαντικό, ομότεχνοι μου, απ’ όλον τον κόσμο να δουν και να μάθουν για τη δουλειά 
μου. Γι’ αυτό θέλω να πάω σ’ αυτό το συνέδριο, να μιλήσω γι' αυτή.
---- Δηλαδή δεν έχουμε ελπίδα, είπε ο γέροντας, φανερά απογοητευμένος.
---- Ξέρεις κύριε Σπύρο…
---- Όχι, όχι παιδί μου, μη δώσεις καμιά υπόσχεση, γιατί μπορεί να σε ξέρω λίγο αλλά 
πιστεύω πως αν τη δώσεις θα την κρατήσεις, έστω κι αν υποφέρεις κι εγώ σε θέλω 
ευτυχισμένο...

                                  * 
      Η ώρα ήταν δώδεκα, όταν ο Παύλος και το ζευγάρι των φίλων του έφυγαν από το 
σπίτι της Ελπινίκης. Όλοι ήσαν κατηφείς αλλά κανένας δεν είπε λέξη μετά τα 
τελευταία λόγια του γέροντα.
      Καθώς πήγαινε για το σπίτι του-ο καιρός ήταν υπέροχος, ο αέρας μύριζε 
ευχάριστα, είχε αρχίσει η ανθοφορία και σε λίγες μέρες άρχιζε η Μεγάλη Βδομάδα ο 
αρχιτέκτονας σκεφτόταν όσα είχαν προηγηθεί. Τα λόγια της Δώρας, τα σχετικά με το 
ποια γυναίκα θα του ταίριαζε. Η αλήθεια είναι πως είχε αποτύχει στο θέμα γυναίκα. 
Δεν ήταν, ο τύπος του άντρα που του άρεσε ν’ αλλάζει συχνά σύντροφο κι όμως δεν 
είχε καταφέρει να ερωτευτεί πραγματικά. Ο γάμος του, ήταν συμβατικός, χειρότερος 
από προξενιό. Στην Αμερική, παρ’ όλο που είχε συνδεθεί με αρκετές γυναίκες, δεν 
ερωτεύτηκε. Φαίνεται πως και στον έρωτα πρέπει να έχεις τύχη.
      Συχνά είχε ακούσει την έκφραση «κεραυνοβόλος έρως»  και  πως είχε συμβεί σε 
κάποιους, ο ίδιος δεν  τον είχε νιώσει ποτέ. Η ερωτική του σχέση, άρχιζε πάντα με 
μια γυναίκα που θα τη γνώριζε αρκετά, που θα την εκτιμούσε πρώτα...
      Θυμήθηκε, την πρώτη του συνάντηση με την Ελπινίκη. Η συγκίνηση που ένιωσε, 
είχε όλα τα γνωρίσματα του κεραυνοβόλου έρωτα. και μόνο όταν θυμήθηκε, αυτά 
που του είπε για την πνευματική της κατάσταση, ο γέροντας μειώθηκε το ενδιαφέρον 
και η ερωτική έλξη που υπήρξε στο πρώτο αντίκρισμα...Αυτό που είχε ξεκινήσει σαν 
πόθος για την όμορφη γυναίκα έγινε αγάπη, στοργή, τρυφερότητα για ένα πλάσμα 
αγνό, αθώο μα ελαττωματικό. Φαίνεται πως στον κόσμο μας, μόνο ελαττωματικός 
μπορείς να είσαι αγνός...
…  Στις μέρες που ακολούθησαν δεν άλλαξε σε τίποτα τη συμπεριφορά του. 
Εξακολούθησε να έχει την ίδια σχέση με τους φίλους του, όλοι εκτός από την 
Ελπινίκη, που δε γνώριζε τίποτα, προσποιούνταν πως είχαν ξεχάσει την προσεχή 
αναχώρηση του.
      Οι μέρες του Πάσχα για την Ελπινίκη, ήσαν μέρες χαράς, την ενθουσίαζαν οι 
ψαλμοί, τα’ απολυτίκια. Δεν την πήγαιναν στην εκκλησία γιατί με την κινητικότητα 
και την αυθόρμητη διάθεση της να ψέλνει κι αυτή, μια και είχε την ικανότητα να 
πιάνει τις μελωδίες, ακόμα και τα λόγια κι ας μην καταλάβαινε τη σημασία τους, 
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γινόταν στόχος των εκκλησιαζόμενων. «Νάτη, την είδατε; Η παλαβή του κυρ-Σπύρου 
ψέλνει», έλεγαν και κρυφογελούσαν.
      Ο Παύλος, αν και είχε πληροφορηθεί για όλ’ αυτά, τόλμησε να την πάει ένα βράδι 
στους χαιρετισμούς. Ο ίδιος δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την εκκλησία αλλά η 
βυζαντινή μουσική τον γοήτευε, τον συνάρπαζε. Χρόνια είχε προσπαθήσει να 
μπολιαστεί με τη λεγόμενη κλασική μουσική αλλά δεν τα κατάφερε πολύ καλά, αν 
και τον συγκλόνιζε ο Μπετόβεν. .. ....

      Όταν μπήκαν στην εκκλησία., προκάλεσαν την προσοχή πολλών από το 
εκκλησίασμα. Ο Παύλος, την κρατούσε από το χέρι και κάποια στιγμή έσκυψε κοντά 
στο αφτί και της ψιθύρισε πως δεν έπρεπε να μιλήσει καθόλου, αλλά μόνο ν’ ακούει. 
Εκείνη του είπε ναι, επίσης ψιθυριστά, με πολύ σοβαρό ύφος, παίρνοντας αυτή τη 
χαμηλόφωνη στιχομυθία για παιχνίδι. Παιχνίδια έπαιζε συχνά στο σπίτι μαζί της 
βάζοντας την να παίζει διάφορους ρόλους ηρώων των παραμυθιών για να την 
παρασύρει, με τη γοητεία του μύθου, να σχηματίζει και να εκφέρει μεγαλύτερες 
προτάσεις, ώστε να καλυτερέψει η ομιλία της...
      Στα πρώτα πέντε λεπτά ήταν ήσυχη, αν και γύριζε το κεφάλι δεξιά-αριστερά 
χαμογελώντας στον πρώτο που το βλέμμα της έπεφτε πάνω του, σφίγγοντας 
σπασμωδικά το χέρι του Παύλου. Όταν όμως βγήκαν, ένας νέος και μια νέα, μπροστά 
στο ιερό ν’ απαγγείλουν μελωδικά τους χαιρετισμούς, η Ελπινίκη άρχισε σιγά-σιγά 
να σειέται και ν’ ανοιγοκλείνει τις παλάμες. Ο αρχιτέκτονας προσπάθησε να τη 
συγκρατήσει βάζοντας την μπροστά του. Κρατώντας της τα χέρια, της ψιθύρισε να 
ηρεμήσει. Μάταια! Εκείνη έτρεμε ολόκληρη. Καθώς τις κρατούσε τα χέρια και την 
έσφιγγε στην αγκαλιά του, ένιωθε το σπαρτάρισμα της, μέσα του. Αναγκάστηκε να 
την πάρει και να φύγουν.
---- Παύλο, γιατί φύγαμε; Ήταν ωραία εκεί!

Προσπάθησε να της εξηγήσει, συχνά παρασυρόταν και  της  μιλούσε  όπως σ’ ένα 
κανονικό άτομο, μετά το πρώτο ή το δεύτερο λεπτό, διαπίστωνε πως η κοπέλα δεν 
πρόσεχε κι ούτε έδειχνε πως είχε καταλάβει κάτι από αυτά που είχε ακούσει. Η 
προσοχή της, είχε στραφεί στο πέταγμα κάποιου πουλιού ή στο πέρασμα κάποιας 
μάνας με το μωρό της ή σε κάποια άλλη σκηνή του δρόμου. Έτσι λοιπόν και τώρα 
εγκατάλειψε την προσπάθεια με μια χειρονομία που σήμαινε «άστο καλύτερα».
      Είχε ακούσει την Ελπινίκη να τραγουδάει, με μια πολύ καλή φωνή, διάφορα 
τραγούδια λαϊκά, ελαφρά και παιδικά. Καθώς προχωρούσαν προς το σπίτι σκέφτηκε 
πως θα του άρεσε να την ακούσει να ψάλει εκκλησιαστικούς ύμνους. Πως όμως θα 
τους μάθαινε; Δεν μπορούσε να διαβάσει τη βυζαντινή παρασημαντική, άλλωστε 
ούτε την ευρωπαϊκή γνώριζε. Ο μόνος τρόπος ήταν ο ακουστικός και σ’ αυτόν ήταν 
ιδιοφυϊα.
      Θυμήθηκε πως είχε δει στη δισκοθήκη κάποιου φίλου, στην πρωτεύουσα, ένα 
δίσκο με βυζαντινούς ύμνους του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ». Την άλλη μέρα κιόλας, του τηλεφώνησε να του στείλει έναν τέτοιο 
δίσκο.
      Λίγες μέρες αργότερα, ο δίσκος έφτασε και άρχισε να γυρίζει ολοκαίνουργιος κι 
αστραφτερός στις τριάντα τρεις στροφές, στο πικ-απ της Ελπινίκης ξετρελαίνοντας 
την.
      Σε μια βδoμάδα η κοπέλα ήξερε «από στήθους» και τα λόγια και τη μουσική των 
απολυτίκιων και των στάσιμων του Επιτάφιου και την καταβασία «ο Άγγελος εβόα» 
και το «Φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ» κι ευτυχισμένη συνόδευε το δίσκο ή έψελνε 
μόνη...
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      Ο Παύλoς, έφτιαξε μια μαγνητοταινία με την Ελπινίκη να ψέλνει υπέρoχα  
συνοδευόμενη από τους ψάλτες του δίσκου-το μαγνητόφωνο είχε τέτοιες δυνατότητες 
στην ηχογράφηση-κι ενθουσιασμένη, έβαζε και ξανάβαζε την μπομπίνα κι άκουγε τη 
φωνή της γεμάτη φιλάρεσκη διάθεση.
---- Εγώ τραγoυδάω, ακούς εγώ τραγουδάω, έλεγε σ’ όποιον άκουγε τη 
μαγνητοταινία. Και ποιος δεν την άκουσε! Όλοι οι φίλοι και κάποιες φορές και οι 
περίοικοι μια και η κoπέλα, ασυγκράτητη παρά τις συστάσεις της Tασίας, του παππού 
και του Παύλoυ, έβαζε το μεγάφωνο στη διαπασών…
… Είχε μπει η Μεγάλη Βδομάδα και είχαν αρχίσει οι προετοιμασίες, από τις 
νοικοκυρές. Τα βράδια ο κόσμος πήγαινε στις εκκλησίες, η πασχαλιάτικη 
ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη και Ελπινίκη τη ζούσε ψέλνoντας, συχνά ετεροχρονισμένα 
τ’ απολυτίκια και τους διάφορους ύμνους. Η Τασία της έλεγε, ακούγοντας την να 
ψέλνει αναστάσιμους ύμνους:
---- Παιδάκι μου, μη! Αμαρτία είναι ο Χριστός μας ακόμα δε σταυρώθηκε, εσύ τον 
ανάστησες κιόλας; Η Ελπινίκη γελούσε, μια και δεν καταλάβαινε αυτή τη διαδοχή 
των γεγονότων και συνέχιζε να πηγαίνει, από τα αναστάσιμα στα επιτάφια κι από εκεί 
στα δοξαστικά.
      Ο Παύλoς ζούσε με την Ελπινίκη μια παράξενη φαντασίωση. Μια φαντασίωση 
όμως με πραγματικό υλικό την κοπέλα. Όλο και πιο συχνά ξεχνούσε την κατάσταση 
της και η ζωή του ήταν γεμάτη από αυτό το όμορφο πλάσμα. Παρασυρόταν κι ένιωθε 
σα σύζυγός της-που κατά κάποιο τρόπο, στη συμπεριφορά του απέναντί της ήταν-και 
σαν εραστής της. Όταν σκεφτόταν αυτό το τελευταίο, ένιωθε κάποιου είδους ενοχή. 
Τι ήξερε άραγε εκείνη, για τη γενετήσια πράξη; Ένιωθε πραγματικά γυναίκα; Οι 
εκδηλώσεις απέναντί του, ήσαν επιθυμίες μιας γυναίκας ή ενός μικρού κοριτσιού 
απέναντι στον πατέρα του, στον αδερφό του;
      Όταν η Δώρα, υποστήριξε πως η Ελπινίκη ήταν ερωτευμένη μαζί του, εκείνος τη 
ρώτησε αν ήταν βέβαιη πως το πλάσμα αυτό, καταλάβαινε το ρόλο του άντρα σ’ ένα 
ζευγάρι.
---- Όταν  γέννησα  το  Μίμη,  ήταν  ενθουσιασμένη.  Το χαιρόταν το μωρό αλλά δε 
με ρώτησε πως το έκανα και είχα την εντύπωση πως ήξερε. Όταν όμως γεννήθηκε η 
Κατερίνα, με ρώτησε και της είπα πως με βοήθησε ο Μιχάλης. Άνοιξε διάπλατα τα 
μάτια και μου είπε πως κι εκείνη ήθελε ένα μωρό κι αν μπορούσε να τη βοηθήσει...ο 
Μιχάλης. Της είπα πως ο Μιχάλης μπορούσε να κάνει μόνο με μένα μωρό και της 
είπα ακόμα, πως εκείνη δε μπορούσε να γεννήσει γιατί δεν κάνουν όλες οι γυναίκες 
μωρά. Μια βδομάδα, προσπαθούσα να της εξηγήσω μερικά πράγματα, της μίλησα για 
τα γεννητικά της όργανα, έτσι γενικά κι αόριστα που στο τέλος βαρέθηκε και δε με 
ξαναρώτησε…

                                                             *

      Ήταν απόβραδο, μ’ ένα θαυμάσιο καιρό. Ο Παύλος πήρε μαζί του την Ελπινίκη, 
για. έναν περίπατο έξω από τις εκκλησίες. Τον γοήτευε αυτή η ατμόσφαιρα με τους 
ψαλμούς ν’ ακούγονται, έστω κι από αυτά τα φριχτά μεγάφωνα που είχαν στηθεί πια 
έξω απ’ όλες τις εκκλησίες.
      Μόλις βγήκαν από το σπίτι, άρχισαν τα «βάσανα» του Παύλου. Η Ελπινίκη 
άρχισε τις «επαφές» της. Χαιρετούσε ανθρώπους, φιλούσε μωρά κι αντάλλαζε 
κουβέντες. Φτάνοντας έξω από την εκκλησία της γειτονιάς τους, η κοπέλα ήθελε να 
μπει μέσα. Ήταν Μεγάλη Τρίτη κι ο αρχιτέκτονας θα ήθελε ν’ ακούσει το τροπάριο 
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της Κασσιανής-ακόμα τον γοήτευε η ιστορία της με τον Θεόφιλο, που είχε μάθει στα 
μαθητικά του χρόνια-και μπήκε στον πειρασμό αλλά όταν θυμήθηκε τη σκηνή με 
τους χαιρετισμούς, του κόπηκε κάθε διάθεση. Την απομάκρυνε λέγοντας της πως θα 
περάσουν πρώτα από άλλες εκκλησίες.
      Τελικά έκαναν ένα μεγάλο γύρο, σε δρόμους και στενά που δεν είχε ξαναπάει. 
Βάδιζαν αργά, αγκαλιασμένοι «σα ζευγαράκι». Εκείνη είχε περάσει το χέρι γύρω από 
τη μέση του κι εκείνος το δικό του γύρω από τους ώμους της. Μέρα με τη μέρα, 
διαπίστωνε πως όσο πλησίαζε ο καιρός, που έπρεπε να φύγει, δενόταν περισσότερο 
με την κοπέλα, δηλαδή το αντίθετο από ότι είχε επιδιώξει.
      Καθώς προχωρούσαν, ο Παύλος καταλάβαινε ποιοι από αυτούς που 
συναντούσαν, γνώριζαν την Ελπινίκη από τον τρόπο που γύριζαν και τους κοίταζαν. 
Θ’ αναρωτιόνταν ποιος είναι αυτός ο άντρας που κρατάει αγκαλιά την εγγονή του 
κυρίου Σπύρου και ποιος ξέρει τι σχόλια θα έκαναν.
      Προχώρησαν αγκαλιασμένοι και σιωπηλοί, μόνο τα χέρια τους, το δικό της γύρω 
από τη μέση του και το δικό του γύρω από τους ώμους της, μιλούσαν τη δική τους 
γλώσσα. Καθώς τα δάχτυλα της, ανήσυχα μάλαζαν το νεφρό του, ένιωθε μια 
παράξενη ευχαρίστηση, το ίδιο θα ένιωθε  κι  εκείνη  από την περίπτυξη του  κι ίσως  
κι  ένα αίσθημα ασφάλειας.
      Κάποια στιγμή συνάντησαν, αγκαλιασμένο με τον ίδιο τρόπο ένα νεαρό ζευγάρι. 
Η Ελπινίκη το πρόσεξε και είπε:
---- Να κοίτα, είναι αγκαλιασμένοι σαν εμάς.
      Σταμάτησε, αναγκάζοντας τον να κάνει το ίδιο. Το ζευγάρι, περπατώντας αργά, 
αντάλλαζε φιλιά. Η Ελπινίκη, τους παρακολουθούσε με πολύ ενδιαφέρον.
---- Την αγαπάει; Ρώτησε, δεν ρώτησε αν τον αγαπάει η κοπέλα, αυτό το είχε 
δεδομένο.
---- Ναι, την αγαπάει, είπε συγκρατημένα ο αρχιτέκτονας αλλά δεν μπόρεσε ν’ 
αποφύγει αυτό που φοβόταν, γιατί η Ελπινίκη, στρέφοντας το πρόσωπο προς το 
μέρος του, είπε χαμογελώντας και τρέμοντας από προκαταβολική χαρά για την 
απάντηση.
---- Μ’ αγαπάς;
---- Και βέβαια σ’ αγαπώ χαζούλα...
---- Φίλησε με, του είπε αγκαλιάζοντας τον, από το λαιμό με τα δυο χέρια.
      Έσκυψε και τη φίλησε μια φορά στο μάγουλο ενώ εκείνη δε σταματούσε να τον 
φιλάει. Κοίταξε γύρω του, βρίσκονταν σ’ ένα σημείο που το φως από τα φανάρια του 
δρόμου, έφτανε αμυδρό και η κυκλοφορία ήταν ελάχιστη. Άρχισε να φοβάται το 
ενδεχόμενο, να δει ερωτικά την Ελπινίκη και να κάνει καμιά τρέλα. «Πρέπει να 
γυρίσουμε στο σπίτι γιατί αλλιώς...», σκέφτηκε. Ένα περαστικό ταξί τον διευκόλυνε 
και σε λίγο έμπαιναν στο διαμέρισμα.
      Η Ελπινίκη, αφού φίλησε ορμητικά την Τασία και τον παππού προσπάθησε να 
τους πει διάφορα από τον περίπατό  τους αλλά μόλις δυσκολεύτηκε στην  έκφραση, 
τα παράτησε κι έφυγε για το «στούντιο» της απ’ όπου σε λίγο ακούστηκε το 
«Φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ», από την μπομπίνα που έψελνε η ίδια.
----Σε κούρασε ε; είπε ο κύριος Σπύρος βλέποντας τον Παύλο σοβαρό, να κάθεται 
στον καναπέ μ’ ένα επιφώνημα ανακούφισης.
----Δεν την πήγα μέσα στις εκκλησίες, κάναμε ένα μεγάλο περίπατο και περάσαμε 
έξω από μερικές. Με δυσκολία προσπαθούσα να τη συγκρατώ, να μην ψέλνει μαζί με 
τα μεγάφωνα που έχουν βάλει απ’ έξω.

Ο γέροντας χαμογέλασε, τον χτύπησε χαϊδευτικά στο γόνατο και είπε:
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---- Τι ήθελες και της τα έμαθες;
Ο Παύλος, έξυσε από αμηχανία τον αυχένα, κάτι ήθελε να πει αλλά δίσταζε. 

Τελικά το αποφάσισε.
---- Δεν ξέρω τι να κάνω...Όσο πλησιάζει ο καιρός που θα φύγω, αισθάνομαι άσκημα. 
Μου φερθήκατε όλοι τόσο καλά κι εσύ ιδιαίτερα, έτσι που ούτε ο πατέρας μου...
---- Παύλο, παιδί μου δε μου ζήτησες τίποτα, ο, τι έκανα το έκανα γιατί το ήθελα. 
Είμαι βέβαιος, πως είσαι σπουδαίος άνθρωπος αλλά δεν μπόρεσα να. φανταστώ πως 
είσαι τόσο σπουδαίος, ώστε η φήμη σου να ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας μας. Να 
σου πω την αλήθεια, όταν σου παραχώρησα το γραφείο του γαμπρού μου, το έκανε 
με κάποια υστεροβουλία. Σκέφτηκα καλό παιδί φαίνεται, δουλεύοντας στο υπουργείο 
δε θα κερδίζει πολλά, πίστεψα πως θα μπορούσα να σου δώσω μια ευκαιρία να 
φτιάξεις οικονομικά τη ζωή σου. Θα μου πεις, γιατί αυτό το ενδιαφέρον για έναν 
άνθρωπο που γνώριζα πολύ λίγο και τυχαία. Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να  το  
εξηγήσω, ίσως  γιατί θα ήθελα να  είχα  ένα  γιο  ή έναν εγγονό σαν εσένα.
      Αργότερα, όταν έμαθα την ιστορία του γάμου σου και ότι έζησες στην Αμερική, 
χωρίς να κάνεις κάποια οικονομική κατάσταση-αν και με προβλημάτισε αυτό το 
τελευταίο, βλέπεις παλιός έμπορας είμαι-σκέφτηκα να σε κρατήσουμε εδώ. Σου το 
είπα και στο ξαναλέω, εδώ μπορείς να κερδίσεις χρήματα…
---- Κύριε Σπύρο, δεν είμαι από αυτούς που κερδίζουν χρήματα…
---- Ωραία, ας το δεχτούμε. Η πρόταση που σου έκανα σε βολεύει, τα χρήματα 
υπάρχουν, δε θα κάνεις τίποτα για να τα κερδίσεις. Αν ήταν του πατέρα σου δε θα τα 
δεχόσουν; Σε βεβαιώ, πως δε σκέφτηκα ούτε στιγμή να παντρευτείς την εγγονή μου, 
αυτά τα λέει η Δώρα. Όμως θα είχα φύγει ήσυχος αν αναλάβαινες τη φροντίδα της. Σ’ 
αγαπάει πολύ και την αγαπάς και δε θα σκεφτόσουν ποτέ το κακό της. Τι άλλο θέλω 
εγώ από τη ζωή, στην ηλικία που βρίσκομαι;
---- Σ’ ευχαριστώ για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη
αλλά...
---- Εδώ παιδί μου, σου στέλνουν την εκτίμηση τους άνθρωποι από την άλλη άκρη 
του κόσμου, άνθρωποι σπουδαίοι κι ευχαριστείς εμένα;
---- Η δική σου εκτίμηση παππού, είναι χίλιες φορές πιο σημαντική…
---- Σ’ ευχαριστώ αγόρι μου για το «παππού». Το ξέρεις πόσο θα ήθελα να ήσουν 
εγγονός μου...Η φωνή του έτρεμε, έβγαλε το μαντίλι και σκούπισε τα μάτια και 
γενικά η συγκίνηση του ήταν τόσο εμφανής, που ο αρχιτέκτονας ανησύχησε και τον 
αγκάλιασε από τους ώμους.
---- Έλα, έλα ησύχασε σε παρακαλώ…

Η Ελπινίκη όρμησε στο σαλόνι, ήταν η ώρα της να κοιμηθεί, φίλησε τον παππού, 
αγκάλιασε τον Παύλο και τον γέμισε φιλιά όπως και στο δρόμο.
---- Παππού, ο Παύλος μ’ αγαπάει, μου είπε «σ’ αγαπώ χαζούλα μου». Ε, δε μου το 
είπες Παυλάκο; Δε μ’ αγαπάς; Και τον αγκάλιασε πάλι.
---- Καλά, καλά πήγαινε τώρα να κοιμηθείς, της είπε σιγά απωθώντας την απαλά.
---- Γιατί; Είσαι θυμωμένο ς μαζί μου, έκανα κακό, δε μ’ αγαπάς; Ρώτησε με αγωνία 
η κοπέλα.
---- Κορίτσι μου γλυκό μπορεί να θυμώσει κανείς μαζί σου; Και βέβαια σ’ αγαπώ.. 
.Πήγαινε τώρα να κοιμηθείς, έλα η Τασία σε περιμένει...

                                                    * 

      Τη Μεγάλη Παρασκευή, την ώρα του Επιτάφιου θρήνου, η Ελπινίκη άκουγε τα 
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στάσιμα από τα μεγάφωνα της κοντινής, στο σπίτι, εκκλησίας και ήταν 
αναστατωμένη. Είχε βάλει τη δική της μαγνητοταινία κι έψελνε μαζί ώσπου ο 
Παύλος έκλεισε το μαγνητόφωνο κι έγινε μια μικρή δυσάρεστη σκηνή ανάμεσα τους. 
Στο τέλος, όταν η περιφορά του Επιτάφιου πέρασε κάτω από το σπίτι, ο αρχιτέκτονας 
αναγκάστηκε, για να την ηρεμίσει να κατεβεί μαζί της και ν’ ακολουθήσουν τον 
Επιτάφιο. Πλησίασαν όσο μπορούσαν κοντά στα παιδιά που έψελναν, την κρατούσε 
αγκαλιά για να μειώνει το ταρακούνημα από την υπερδιέγερση αλλά την άφησε 
ελεύθερη να ψάλει μαζί τους.
      Η ικανότητα της, να γνωρίζει τους στίχους και τη μελωδία «από στήθους», 
εντυπωσίασε τους γύρω και κάποιες γυναίκες εκεί κοντά, έκαναν κάποια σχόλια που 
νευρίασαν τον Παύλο.
---- Καλέ αυτή τα ξέρει απ’ όξω!!
---- Και λεν πως είναι καθυστερημένη! Ψιθύρισε κάποια.
      Η περιφορά του Επιτάφιου, στους γύρω δρόμους είχε ενθουσιάσει την Ελπινίκη 
καθώς είδε τόσο κόσμο μαζεμένο. Όταν όμως τελείωσαν όλ’ αυτά, τρέμοντας ελαφρά 
από υπερδιέγερση-πρώτη φορά είχε προσηλωθεί σε κάτι για τόση ώρα-
σφιγγόταν πάνω στον Παύλο ζητώντας του να πάνε σπίτι γιατί νύσταζε, ήταν 
περασμένες δέκα...
      Το βράδι της άλλης μέρας, στην Ανάσταση, η Ελπινίκη έψαλε με την ψυχή της 
έχοντας κοντά της τον Παύλο, την Τασία, τη Δώρα, τα παιδιά, ακόμα και τον 
κομμουνιστή Μιχάλη. Το θέαμα του αλληλοασπασμού, στο Χριστός Ανέστη, τη 
γέμισε τρελό ενθουσιασμό. Φίλησε με πάθος τη συντροφιά της. Τα περισσότερα 
φιλιά της φυσικά ήσαν για τον αρχιτέκτονα...
…  Ο Παύλος, πριν και μετά το Πάσχα είχε εγκαταλείψει εντελώς τη δουλειά του. 
Τον απασχολούσε, πλήρως η Ελπινίκη, λες και πίστευε πως έπρεπε να της μάθει τα 
πάντα ως την ώρα που θα έφευγε μακριά της, για να μην τον χρειάζεται.
      Η σχέση του με τον κύριο Σπύρο, παράμεινε η ίδια. Ο γέροντας είχε πάψει να του 
αναφέρει οτιδήποτε για την πρόταση του κι ο Παύλος, είχε αφήσει μετέωρη κι 
αόριστη μιαν απάντηση σ’ αυτή.
      Όταν η Ελπινίκη, πήγαινε για ύπνο κι αργότερα την ακολουθούσε και η Τασία, ο 
νέος με τον παππού έκαναν θαυμάσια  συντροφιά,  συζητώντας  διάφορα  ως αργά  τη 
νύχτα. Ο γέροντας είχε γενικά μια καλή μόρφωση και παρακολουθούσε από κοντά τη 
ζωή, πολιτική και πολιτιστική. Τελευταία διάβαζε οτιδήποτε εύρισκε σχετικά με τον 
Επίκουρο.
---- Παύλο, πιστεύω απολύτως αυτό που λέει ο σπουδαίος αυτός φιλόσοφος, ότι 
πρέπει να επιμείνουμε σ’ αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους, γιατί ευτυχισμένοι τα 
έχουμε όλα. Πρέπει να κάνουμε ο, τι μπορούμε για την ευτυχία, γι’ αυτό κι εσύ 
συγχώρεσε με, που θέλοντας να κάνω την εγγονή μου ευτυχισμένη, σε στενοχωρώ. 
Δεν πιστεύω σε παράδεισο και κόλαση, πιστεύω στη ζωή πάνω στη γη, που συχνά 
είναι κόλαση και παράδεισος. Δε φοβάμαι το θάνατο, το κουρασμένο, από τα χρόνια 
και τον πόνο της φθοράς κορμί μου, θα χρειαστεί το θάνατο για να λυτρωθεί, η 
Ελπινίκη όμως θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει αρκετά ακόμα χρόνια κι αφού η φύση 
δεν της έδωσε την ικανότητα να μπορεί να φροντίσει για την ευτυχία της πρέπει να 
βοηθήσω σ’ αυτό...
---- Κύριε Σπύρο…
---- Άιντε πάλι κύριε Σπύρο. Γιατί βρε παιδάκι μου, καλό ήταν εκείνο το παππού κι ας 
μην είναι αλήθεια. Εμένα με κάνει ευτυχισμένο.
---- Συγγνώμη, δίκιο έχεις. Δε μου είναι εύκολο, δε γνώρισα παππού, μόνο μια από τις 
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γιαγιάδες μου και δεν έχω συνηθίσει τη λέξη...Τέλος πάντων δεν έχω διαβάσει 
Επίκουρο και γενικώς λίγα πράγματα θυμάμαι, από αυτά που διδάχτηκα στα σχολεία. 
Μάλλον είναι καιρός, ν' αρχίσω να διαβάζω πιο συστηματικά. Βέβαια κάποια 
σκόρπια αποσπάσματα, μέσα από τους θεωρητικούς και την ιστορία της 
αρχιτεκτονικής, από τον Ικτίνο μέχρι το Βιτρούβιο κι από εκεί μέχρι την 
Αναγέννηση, μου έχουν μείνει στο μυαλό αλλά δεν είναι αρκετά. Χαίρομαι τη 
συντροφιά σου γιατί από τη μέρα που σε γνώρισα συνεχώς μ’ εκπλήσσεις. Από τότε 
που ήρθα στην πόλη σας, πες η συντροφιά σας, πες το ότι μια μικρή πόλη δεν έχει 
τους πειρασμούς μιας μεγάλης, η γνωριμία μου με την Ελπινίκη, βοήθησαν να σκύψω 
αρκετά πάνω στη ζωή μου κι αυτή που έχω ζήσει κι αυτή που μου μένει να ζήσω. 
Από αυτά που μου έχεις πει, φαίνεται πως εσύ έχεις ζήσει καλά, εκτός βέβαια από την 
περίπτωση της εγγονής και το θάνατο των γονιών της. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται 
στη μικρή πόλη που έζησες…
---- Ναι, έζησα καλά. Προσπάθησα να είμαι ευτυχισμένος, αν και δεν είχα 
ανακαλύψει ακόμα τον Επίκουρο, έζησα σύμφωνα μ’ αυτό που πρεσβεύει, περίπου 
δηλαδή...
      Με τέτοιες συζητήσεις, περνούσε ο καιρός και πλησίαζε η μέρα της αναχώρησης 
του Παύλου. Η Ελπινίκη ανυποψίαστη συνέχιζε τη ζωή της με το μαγνητόφωνο και 
το πικ-απ και με το να ρωτάει τον αρχιτέκτονα αν την αγαπάει...

                                              *

      Μετά την εορταστική είσοδο του Μάη, ο Παύλος από επαγγελματική 
ευσυνειδησία ή για να ξεχνάει, όσο γινόταν την κατάσταση που βρισκόταν σχετικά μ’ 
αυτό που ονόμαζε πρόβλημα Ελπινίκη, άρχισε να δουλεύει. Δεν έβλεπε τόσο συχνά 
την κοπέλα, τον παππού και τους φίλους του και με δικαιολογία πως έπρεπε να 
τελειώσει τη δουλειά που είχε αρχίσει, προσπαθούσε ν’ απομακρυνθεί    
συναισθηματικά προετοιμάζοντας την αναχώρηση του.
      Η Ελπινίκη, αντιλήφθηκε αυτή τη συμπεριφορά και αντέδρασε έντονα. 
Προσπάθησε να της εξηγήσει πως αυτό είχε σχέση με τη δουλειά του που έπρεπε να 
τελειώσει.
---- Γιατί να τελειώσει; Ήταν η απορία της.
---- Μα πάντα πρέπει να τελειώνει μια δουλειά για να κάνουμε μιαν άλλη...Τώρα πώς 
να στο εξηγήσω γλυκιά μου;
      Δε χρειάστηκε όμως πολύ κόπο για να την πείσει-όχι να της εξηγήσει-πως έτσι 
έπρεπε να γίνει μια και η Ελπινίκη πίστευε ο, τι της έλεγε όσο κι απίθανο να ήταν...  
…  Η  μέρα  της  αναχώρησης  του  Παύλου,  ήταν ηλιόλουστη και θερμή, είχε μπει ο 
Ιούνιος, αλλά όλοι γύρω του ήσαν παγωμένοι εκτός από την Ελπινίκη.
      Ο αρχιτέκτονας αποχαιρετώντας την, την έσφιξε στην αγκαλιά του και τη φίλησε 
με απόγνωση, εκείνη ανταπόδωσε τα φιλιά χαμογελώντας, ανυποψίαστη κι έφυγε για 
το στούντιο της προτρέποντας τον να πάει στη δουλειά του για να γυρίσει γρήγορα 
για το φαγητό.
      Ο κύριος Σπύρος έδειχνε ψύχραιμος, έσφιξε το χέρι του Παύλου και του 
ευχήθηκε καλό ταξίδι. Ο νέος δεν αρκέστηκε σ’ αυτό, τον αγκάλιασε και τον φίλησε, 
για πρώτη φορά. Ύστερα φίλησε με τρυφερότητα την Τασία, που τα μάτια της είχαν 
γεμίσει δάκρυα και βγήκε βιαστικά από το σπίτι.
      Κατέβηκε στο διαμέρισμα της Δώρας και τους αποχαιρέτησε. Ήσαν όλοι, φανερά 
συγκινημένοι αλλά η Κατερίνα τρανταζόταν από τα’ αναφιλητά και δεν τον άφηνε να 
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φύγει, δεν ξεκολλούσε από την αγκαλιά του.
---- Να  προσέχεις την Ελπινίκη, της είπε και η μικρή του το υποσχέθηκε, με μεγάλη 
σοβαρότητα...
… Το μεσημέρι της μέρας που αναχώρησε ο Παύλος, η Ελπινίκη μπήκε στην 
τραπεζαρία χαρούμενη. Διαπιστώνοντας την απουσία του αρχιτέκτονα, έσμιξε τα 
φρύδια και ρώτησε ανήσυχη:
----Ο Παύλος, που είναι ο Παύλος; .

---- Ο Παύλος δε θα έρθει κορίτσι μου, έχει δουλειά, θα έρθει το βράδι... .

---- Όχι, που είναι ο Παύλος, θέλω τον Παύλο. . .
---- Σου είπα μανάρι μου, θα έρθει το βράδι και. . .
---- Όχι, θέλω τον Παύλο.
---- Θεέ μου, τι θα κάνουμε τώρα; Είπε η Τασία. Έπιασε την κοπέλα από το χέρι Και 
την τράβηξε προς το τραπέζι.
---- Έλα αγάπη μου, έλα καρδούλα μου να φας.
---- Δε θέλω να φάω, θέλω τον Παύλο...
      Το ένστικτό της, έλεγε πως κάτι είχε συμβεί με τον Παύλο και τα μάτια της 
γεμάτα αγωνία κοίταζαν δεξιά αριστερά, ζητώντας βοήθεια.
      Τελικά κατάφεραν να την πείσουν να καθίσει για φαγητό. Μόλις που τσίμπησε. 
Δεν κοιμήθηκε καθόλου το μεσημέρι και πέρασε όλο το απόγευμα ανήσυχη, 
ακούγοντας μουσική δυνατά, άγρια, τόσο που ο παππούς αναγκάστηκε να τη 
μαλώσει, λέγοντας της πως ενοχλούσε τους γείτονες. Ήταν η πρώτη φορά, εδώ και 
χρόνια από το θάνατο της γυναίκας του, που μιλούσε αυστηρά στην Ελπινίκη. Πριν 
τη μάλωνε συχνά και μπροστά του η κοπέλα, ήταν πάντα συμμαζεμένη.
      Η Ελπινίκη, συμμορφώθηκε αλλά όταν άρχισε να νυχτώνει μπαινόβγαινε στην 
τραπεζαρία, για να δει αν το τραπέζι ήταν στρωμένο για δείπνο. Είχε συνδέσει το 
δείπνο,   με  την  παρουσία  του  Παύλου.  Την  τελευταία φορά που μπήκε, μόλις είδε 
το τραπέζι στρωμένο αλλά έλειπε το πιάτo του νέου, αναστατώθηκε. Κοίταξε 
ερωτηματικά τον παππού, που είχε καθίσει κιόλας κι ύστερα την Τασία που 
ταχτοποιούσε κάποια πράγματα στο τραπέζι.
---- Ο Παύλος; Δεν ήρθε ο Παύλος!
---- Θ’ αργήσει ψυχή μου, θα έρθει πολύ αργά, είπαμε έχει δουλειά... της είπε ο 
παππούς.
      Η Ελπινίκη άρχισε πάλι, όπως το μεσημέρι, να γκρινιάζει πως θέλει τον Παύλο κι 
αυτό εκνεύρισε το γέροντα, αλλά συγκρατήθηκε και προσπάθησε να την πείσει να 
καθίσει στο τραπέζι. Εκείνη αρνήθηκε και δήλωσε πως θα τον περιμένει για να φάνε 
μαζί. Ύστερα έφυγε για τα μηχανήματα της.
      Όταν τελείωσε το δείπνο, ο κύριος Σπύρος, πέρασε στο σαλόνι να καπνίσει το 
τσιμπούκι του, ένα με κεχριμπαρένιο επιστόμιο, το είχε αγοράσει, πρόσφατα-ο 
γιατρός του είπε πως έτσι θα κάπνιζε λιγότερο. Σε λίγο μπήκε στο σαλόνι και η 
Ελπινίκη, κρατώντας τα κουτιά με τα «παζλ» που της είχε φέρει ο Παύλος. Κάθισε 
στο χαλί κι ανοίγοντας ένα από αυτά, άδειασε το περιεχόμενο του. Ύστερα βάλθηκε 
να σχηματίσει την εικόνα με τα σκόρπια κομμάτια.
      Κάθε τόσο, έριχνε ματιές στον παππού της, περιμένοντας κάποια αντίδραση. 
Έδειχνε αποφασισμένη να μείνει εκεί, περιμένοντας τον Παύλο. Ο κύριος Σπύρος, 
διάβαζε ένα βιβλίο αλλά στην πραγματικότητα, παρακολουθούσε, με τρόπο την 
κοπέλα. . .
      Κατά τις δέκα, ο γέροντας που είχε μισοκοιμηθεί, τινάχτηκε ακούγοντας 
κουδούνισμα κι έκανε να πιάσει το ακουστικό του τηλεφώνου, που ήταν πλάι του. 
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Κατάλαβε γρήγορα όμως, πως ήταν το κουδούνι της εξώθυρας και ξανακάθισε. 
Κοίταξε την εγγονή του, που ξαπλωμένη στο χαλί, είχε αποκοιμηθεί πάνω στα 
«παζλ».

Στη θύρα του σαλονιού, εμφανίστηκε η Δώρα. Ο γέροντας της έκανε νόημα 
σιωπής, δείχνοντας την Ελπινίκη.
---- Πως πήγε, τον ξαναζήτησε;
---- Δεν έφαγε βραδινό, καλά-καλά ούτε μεσημεριανό κι
όπως βλέπεις τον περιμένει να φάνε μαζί.
---- Θα την πάω στο κρεβάτι, έτσι ζαλισμένη από τον ύπνο, ελπίζω να μην τον 
θυμηθεί, είπε η Δώρα κι άγγιξε στον ώμο την κοπέλα. Την ταρακούνησε, η Ελπινίκη, 
ξύπνησε και ανακάθισε.
---- Πάμε στο κρεβάτι κούκλα μου...
---- Στο κρεβάτι...ποιο κρεβάτι.
---- Μα, στο δικό σου χαρά μου.
---- Α, τα «πάζλ»…
---- Άσε τα «παζλ», θα τα μαζέψει η Τασία.
      Υπάκουη παραδόξως, με τη Δώρα να την κρατάει από τη μέση, ξεκίνησαν για το 
υπνοδωμάτιο της. Εκεί η φίλη της τη βοήθησε να ξαπλώσει και η Ελπινίκη, 
αποκοιμήθηκε αμέσως.
---- Δεν τηλεφώνησε; Ρώτησε, όταν γύρισε στο σαλόνι η Δώρα το γέροντα.
---- Όχι, αλλά μέχρι τις έντεκα πιστεύω, είμαι βέβαιος, πως θα τηλεφωνήσει. 
Χαμήλωσε σε παρακαλώ, τον ήχο του τηλεφώνου, μην την ξυπνήσει.
---- Λες να ξυπνήσει; Μπα αυτή τώρα με τη νύστα που έχει αποκλείεται…
---- Μπήκε στο σαλόνι η Τασία, κάθισε σε μια πολυθρόνα και σταυρώνοντας τα χέρια 
στην ποδιά είπε:
---- Τι θα κάνουμε Δώρα μου, όλη μέρα ήταν ξεσηκωμένη, τον ζητούσε συνέχεια…
      Η Δώρα σήκωσε τα χέρια σε ένδειξη απελπισίας και βημάτισε πάνω-κάτω. Ο 
κύριος Σπύρος σύστησε στις δυο γυναίκες να μην αναφέρουν τίποτα στον Παύλο για 
την αντίδραση της Ελπινίκης.
      Κουδούνισε το τηλέφωνο κι ο παππούς το σήκωσε αμέσως.
----Εμπρός, ναι Παύλο...Έφτασες καλά μπράβο... Εμείς,...εμείς εδώ καλά είμαστε...Ε, 
ναι σε ζήτησε πολλές φορές αλλά της είπα πως δουλεύεις στο γραφείο...Ε, μάλλον με 
πίστεψε. Πως; Όχι δεν είναι δω, ξέρεις τέτοια ώρα κοιμάται…Φεύγεις αύριο κιόλας 
για το Μεξικό; Να μου τηλεφωνάς, με χρέωση μου όπου κι αν είσαι...να μην 
ξοδεύεσαι...ε, ναι εσύ δεν έχεις χρήματα για ξόδεμα. Είναι η Δώρα και η Τασία εδώ, 
θέλουν να σου πουν μια καληνύχτα...Άκου μόλις φτάσεις κάνε ένα 
τηλεφώνημα...Καληνύχτα από μένα, πάρε τη Δώρα...
---- Γεια σου Παύλο...Άντε να μη σου τρώω χρόνο, τ’ άκουσα από τον παππού...Ναι 
μια χαρά είναι η Ελπινίκη...η Κατερίνα; Δεν ξεχνάει εύκολα, εξακολουθεί να είναι 
λυπημένη...Ναι, ναι καληνύχτα, πάρε την Τασία.
---- Έφτασες καλά ψυχή μου; Ο Θεός μαζί σου παιδί μου...Μη μας ξεχάσεις, εμείς σ’ 
αγαπάμε. Άντε καληνύχτα αγόρι μου...
      Μετά το τηλεφώνημα άρχισε μια συζήτηση ανάμεσα στο γέροντα και στις 
γυναίκες που κράτησε μέχρι τις δώδεκα και περιστρεφόταν γύρω από τον 
αρχιτέκτονα. Η Δώρα, πίστευε ακράδαντα πως ο Παύλος ήταν ερωτευμένος με την 
Ελπινίκη και πως θα γύριζε κοντά της. Η  Τασία,  σταυροκοπιόταν κι αράδιαζε  ευχές  
κι ο κύριος Σπύρος έδειχνε αισιόδοξος...
      Την άλλη μέρα, την ίδια ώρα ο Παύλος τηλεφώνησε από το Μεξικό, κάνοντας 
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ευτυχισμένο τον κύριο Σπύρο. Του παρατήρησε όμως πως ξοδεύτηκε, δεν του χρέωσε 
το τηλεφώνημα.
---- Δεν πειράζει παππού-ο γέροντας ένιωσε αγαλλίαση ακούγοντας το νέο, να τον 
αποκαλεί έτσι-δεν κάνει, θα με θεωρήσουν τσιγκούνη ή μπατίρη. Εδώ στα μεγάλα 
ξενοδοχεία όλοι σ’ εκτιμάνε ανάλογα με τα χρήματα που ξοδεύεις, του είπε γελώντας 
ο Παύλος.
      Στην ερώτηση του παππού, που βρήκε χρήματα για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, 
απάντησε πως όλα τα έξοδα τα κάνουν αυτοί που τον κάλεσαν. Όσο για τα χρήματα 
που πήρε μαζί του τα δανείστηκε από φίλους.
---- Γιατί βρε παιδί μου δεν τα ζήτησες από μένα, γιατί με στεναχωρείς;
---- Εσύ με στενοχωρείς παππού, όταν σκοτίζεσαι για τέτοια, να προσέχεις την υγεία 
σου σε παρακαλώ, είμαι εντάξει εδώ...
       Ρώτησε για την Ελπινίκη, ο γέροντας παρ’ όλο που η κοπέλα ήταν πιο ανήσυχη 
από την πρώτη μέρα και η γκρίνια της ανυπόφορη, τον καθησύχασε πως όλα 
πήγαιναν καλά...
      Η βδομάδα που ήρθε, πέρασε χωρίς τηλεφώνημα του Παύλου. Η Ελπινίκη, 
έμοιαζε με λέαινα σε κλουβί. Πηγαινοερχόταν από το «στούντιο» της, στην 
τραπεζαρία, στο σαλόνι, στην κουζίνα για να ρωτάει συνέχεια για τον αρχιτέκτονα 
την Τασία και τελευταία συχνοπήγαινε στην τουαλέτα. Η Τασία το πρόσεξε και 
διαπίστωσε πως η κοπέλα είχε ευκοίλια. Η ευκοίλια έγινε διάρροια  κι  ο γέροντας  
κάλεσε το γιατρό που δε βρήκε κάτι σοβαρό, γνώριζε την Ελπινίκη από τότε που 
ήταν παιδί και είπε πως ήταν μάλλον νευρικό.
---- Θυμάσαι κύριε Σπύρο είχε πάθει το ίδιο και με το θάνατο των γονιών της κι 
αργότερα με το θάνατο της γιαγιάς της.
---- Ναι δίκιο έχεις γιατρέ, τι κάνουμε τώρα;
---- Ε, τι θα κάνουμε, θα περάσει. Θα της δώσω ένα ηρεμιστικό και κάτι να 
σταματήσει η διάρροια. Φαίνεται πως στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί, τι έγινε;
---- Έφυγε ο Παύλος...
---- Α, ο αρχιτέκτονας. Τον συμπαθούσε πολύ ε;
---- Ναι, τον παρασυμπαθούσε μάλιστα...
----Λοιπόν κύριε Σπύρο μην ανησυχείς για την Ελπινίκη, θα είναι μια χαρά σε λίγες 
μέρες...

                                                     *

      Η Ελπινίκη, συνήρθε αλλά ο Παύλος δεν τηλεφώνησε. Η κοπέλα έπαψε να 
ρωτάει γι’ αυτόν, τον ανάφερε συχνά όμως όταν έβλεπε διάφορα πράγματα που της 
είχε χαρίσει. Άλλωστε, είχε τη φωτογραφία του στο κομοδίνο της και τη φιλούσε 
κάθε τόσο. Η γκρίνια όμως είχε σταματήσει…
      Ένα βράδι στο σαλόνι του κυρίου Σπύρου-είχε περάσει μήνας από τότε που είχε 
φύγει ο Παύλος-ήσαν μαζεμένοι η Δώρα, ο Μιχάλης κι ο γέροντας, συζητώντας για 
τον αρχιτέκτονα. Η Ελπινίκη, έπαιζε με τα παιδιά που κυκλοφορούσαν σ’ όλο το 
σπίτι. Η κουζίνα, ήταν το πιo συχνοπέραστο μέρος γιατί εκεί εύρισκαν διάφορες 
λιχουδιές που είχε ετοιμάσει η Τασία.
---- Ανησυχώ βρε παιδιά για τον Παύλο, δε θα έπρεπε να είχε γυρίσει στο σπίτι του 
ως τώρα; Τηλεφώνησα αλλά δεν απαντάει, είπε ο κύριος Σπύρος.
---- Εγώ  αυτή  τη  βδομάδα,  πήρα  τρεις  φορές,  ακόμα  και στις  τρεις  το  πρωί 
αλλά τίποτα. Δεν έχει γυρίσει, εκτός αν έχει πάει κάπου για διακοπές, είπε η Δώρα.
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---- Δε  θα  μας  τηλεφωνούσε;  Όχι,  όχι  δεν  είναι  τέτοιος  άνθρωπος,  κάτι άλλο 
συμβαίνει. Ανησυχώ μην του έχει συμβεί κάτι…
----Ο Μιχάλης, ανασήκωσε τους ώμους χωρίς να μιλήσει αλλά σα να μετάνιωσε, τους 
κοίταξε και είπε:
----Μάλλον πρέπει να τηλεφωνήσουμε στο υπουργείο, στο διευθυντή του, αυτός θα 
ξέρει.
---- Δίκιο έχει ο Μιχάλης, θα τηλεφωνήσω αύριο κιόλας, είπε η Δώρα...
… Μετά τις δέκα, το ζευγάρι των φίλων με τα παιδιά, αποχώρησε, η Τασία βοήθησε 
την Ελπινίκη να ξαπλώσει κι ο γέροντας μισoξαπλωμένoς στον καναπέ, προσπαθούσε 
να συγκεντρωθεί για να διαβάσει ένα βιβλίο που περιείχε αποσπάσματα του 
αγαπημένου του φιλόσοφου, με πρόθεση στην πραγματικότητα να μείνει ξυπνητός, 
ελπίζοντας πως θα τηλεφωνούσε ο Παύλος.
      Το ένστικτό του, αποδείχτηκε σωστό. Έντεκα και δέκα κουδούνισε το τηλέφωνο. 
Το άρπαξε με αγωνία κι ελπίδα και η χαρά, έκανε να λάμψει το πρόσωπό του καθώς 
άκουσε τη φωνή του.
---- Ναι Παύλο μου, ναι παιδί μου, τι έγινε; Ανησυχήσαμε, φοβηθήκαμε μην έπαθες 
κάτι.. Καλά είσαι...Που βρίσκεσαι; Στην Αμερική; Α, στους παλιούς σου 
φίλους...Εμείς εδώ καλά είμαστε, πριν μια ώρα ήταν εδώ η Δώρα, ο Μιχάλης και τα 
παιδιά...Η Ελπινίκη, καλά είναι  κι αυτή...ναι και η Τασία...Εγώ;  Ε, γεράματα  κάθε 
μέρα και λιγότερο καλά...
      Το τηλεφώνημα, συνεχίστηκε με δυσάρεστα νέα για τον γέροντα αλλά ευχάριστα 
για τον Παύλο. Του είχαν προτείνει να διδάξει, στο πανεπιστήμιο της πόλης που είχε 
ζήσει παλιότερα. Δέχτηκε, γιατί πιστεύει πως είναι σημαντική η θέση αυτή. Σκέφτηκε 
να δοκιμάσει, πάντα του άρεσε να δοκιμάζει, αν δεν του αρέσει θα τα παρατήσει. «Τα 
πάντα δοκιμάζετε το καλόν κατέχετε», είπε γελώντας και διαβεβαίωσε τον γέροντα, 
πως πάντα τους αγαπάει και πάντα τους σκέφτεται. Θα τηλεφωνάει συχνά, καμιά 
φορά όμως οι ασχολίες του εκεί, ίσως τον κάνουν ν’ αργεί.
      Ο κύριος Σπύρος, του έδωσε τα συγχαρητήρια του και του είπε πως καλά έκανε-τι 
να του έλεγε, πως η αγάπη του κι ότι θα τους σκέφτεται από μακριά, δεν ωφελούσαν 
ούτε αυτόν ούτε την Ελπινίκη-έπρεπε να κοιτάξει την καριέρα του. Ο αρχιτέκτονας, 
του ζήτησε συγγνώμη που άργησε να τηλεφωνήσει, αιτία ήταν η απασχόληση του με 
το συνέδριο, που είχε μεγάλη επιτυχία και τον έκανε ευτυχισμένο. Ήταν κι ο 
δάσκαλος του εκεί, που δήλωσε, από το βήμα του συνεδρίου, ότι ήταν περήφανος για 
το μαθητή του. Ύστερα βρέθηκε στην πόλη όπου είχε ζήσει, συνάντησε παλιούς 
φίλους κι όλες οι άλλες συγκινήσεις τον έκαναν να τους ξεχάσει για λίγο. Ντρεπόταν 
γι’ αυτό αλλά έτσι ήταν...
… Αυτό ήταν και το τελευταίο τηλεφώνημα του Παύλου. Πέρασε το καλοκαίρι, 
μπήκε το φθινόπωρο, στο σπίτι του κυρίου Σπύρου συνεχιζόταν η ζωή, θλιβερή όπως 
ήταν πριν μπει σ’ αυτή ο αρχιτέκτονας.
      Η Δώρα, είπε στο γέροντα να τηλεφωνήσουν στην Αμερική,  στο πανεπιστήμιο 
για να μάθουν νέα του  αλλά εκείνος αρνήθηκε. Έπρεπε ν’ αφήσουν το νέο ήσυχο, να 
κοιτάξει τη ζωή του, η πόλη τους ήταν μικρή γι’ αυτόν. Η κοπέλα όμως ήταν 
οργισμένη, δεν περίμενε τέτοια συμπεριφορά από τον Παύλο...
      Είχε μπει ο Δεκέμβρης, όταν στη μικρή πόλη έπεσε το πρώτο χιόνι. Ο κύριος 
Σπύρος έκανε ένα αναπάντεχο δώρο στη Δώρα και το Μιχάλη. Τους χάρισε ένα 
αυτοκίνητο.
---- Σας αξίζει, έχετε κάνει τόσα για την Ελπινίκη, τους είπε.
---- Όταν η Δώρα διαμαρτυρήθηκε, πως ο, τι κάνουν για την εγγονή του, είναι γιατί 
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την αγαπάνε και πάντα θα την φροντίζουν, της είπε:
----Δώρα μου, το έκανα και για μας. Ώσπου να μεγαλώσουν τα παιδιά σας, την 
Ελπινίκη θα την παίρνετε μαζί σας. Δίκιο είναι να έχετε ένα αμάξι...

                                              *

      Λίγες μέρες αργότερα, η Δώρα μετάφερε με το καινούργιο αυτοκίνητο-δώρο, τον 
γέροντα στο νοσοκομείο με βαρύ εγκεφαλικό. Τρεις μέρες αργότερα,- ο κύριος 
Σπύρος ήταν απλώς Σπύρος κι έπαψε να συγκαταλέγεται, μεταξύ των ζώντων. Η 
Ελπινίκη, δεν παραβρέθηκε στην κηδεία του παππού της, όπως δεν παραβρέθηκε 
στων γονιών της και στης γιαγιά της. Την κατέβασαν στο διαμέρισμα της Δώρας, 
όπου ο Μίμης και η Κατερίνα, ανάλαβαν να την κάνουν να μην πάρει είδηση το κακό 
που τη βρήκε....
      Τρεις μέρες αργότερα, η Ελπινίκη βρέθηκε πάλι στο σπίτι  της  κοντά  στ’ 
αγαπημένα της μηχανήματα και τη μουσική της, ο παππούς γι’ αυτήν ήταν στο 
νοσοκομείο και σε λίγες μέρες θα επέστρεφε.
      Η απουσία του παππού, ξανάφερε στο προσκήνιο την επιθυμία της να δει τον 
Παύλο κι άρχισε να γκρινιάζει, ζητώντας από την Τασία, να πάνε στο γραφείο του 
πατέρα της να τον δει. Η καημένη η γυναίκα-που μετά το θάνατο του γέροντα δεν 
ήξερε ποια θα είναι η τύχη της-ζήτησε τη βοήθεια της Δώρας, που έπεισε τελικά την 
Ελπινίκη πως ο Παύλος έλειπε σε ταξίδι και σε λίγο θα γύριζε στο σπίτι. 
Περιμένοντας τον, ξαναγύρισε στα μηχανήματα...
      Η Δώρα, αποφάσισε να ψάξει για να τον Παύλο και να τον ειδοποιήσει, πίστευε 
πως ήταν ο κληρονόμος, αν και ο παππούς δεν είχε πει κάτι τέτοιο. Για να βεβαιωθεί, 
επισκέφτηκε τον συμβολαιογράφο του γέροντα. Εκείνος, της είπε πως πραγματικά 
κληρονόμος της περιουσίας και κηδεμόνας της εγγονής ήταν ο αρχιτέκτονας. Στην 
περίπτωση που δε θα δεχόταν, θ’ αναλάβαινε ο συμβολαιογράφος την κηδεμονία της 
κοπέλας και τη διαχείριση της περιουσίας. Ζήτησε να μάθει τη διεύθυνση του, για να 
τον ειδοποιήσει επισήμως.
---- Αφήστε το αυτό σε μένα, του είπε η Δώρα.
---- Την ίδια μέρα, πήγε και βρήκε ένα παλιό συμμαθητή, καθηγητή της αγγλικής Και 
με τη βοήθεια του, τηλεφώνησε στο πανεπιστήμιο που δίδασκε ο Παύλος. Όταν τον 
βρήκε στο τηλέφωνο του είπε κοφτά και θυμωμένα:
---- Ο παππούς πέθανε και πρέπει να έρθεις. Είσαι ο κληρονόμος.
      Και χωρίς να του πει ούτε τα τυπικά, να τον ρωτήσει πως   είναι   έστω   η  υγεία   
του,  έκλεισε  το   τηλέφωνο. Ύστερα περίμενε μέρες τηλεφώνημα του αλλά εκείνος 
δεν τηλεφώνησε…
      Κόντευε να περάσει βδομάδα και η Δώρα σκεφτόταν, να του τηλεφωνήσει πάλι 
και να του ζητήσει συγγνώμη, ίσως το είχε παρακάνει πάνω στο θυμό της όταν 
χτύπησε το κουδούνι της θύρας του διαμερίσματός της.
---- Παύλο! Καλωσόρισες παιδί μου, άκουσε τη μητέρα της να βγάζει φωνή χαράς. 
Έτρεξε στο διάδρομο και τον είδε, σοβαρό και καταπονημένο να την κοιτάζει 
θλιμμένος. Χάθηκε στην αγκαλιά του καθώς ήταν μικρόσωμη. Εκείνος την έσφιξε 
πάνω του και τη φίλησε. Τον οδήγησε στο σαλόνι και κάθισαν αντικριστά, 
κοιτάζοντας βουβοί ο ένας την άλλη για λίγη ώρα. Η χαρά της Δώρας ήταν έκδηλη, 
αν και δεν ήξερε ακόμα την απόφασή του. Δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλα της.
       Η μητέρα της, τους έφερε καφέ και τους άφησε μόνους.
---- Συγχώρεσε με Παύλο, σου μίλησα άσκημα, σου φέρθηκα ανόητα.
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---- Όχι κορίτσι μου, καλά έκανες...Είχα βουλιάξει σε μια ζωή που δε μου πάει. Τα 
παράτησα λοιπόν, παραιτήθηκα και ήρθα. Θα μείνω για πάντα εδώ...
---- Του έσφιξε τα χέρια ενώ το αυλάκι από τα δάκρυα της έβρεχε τα χείλη της, όταν 
τον ρώτησε:
---- Είδες την Ελπινίκη;
---- Όχι ακόμα...Που είναι τα παιδιά;
---- Τα πήγε ο Μιχάλης στην αγορά...
      Ο Παύλος ήταν κουρασμένος, τέσσερις μέρες ταξίδευε συνεχώς. Κοίταξε 
θλιμμένος τη Δώρα και είπε:
---- Είναι κρίμα που δε θα ξαναδώ τον παππού, ήταν υπέροχος  άνθρωπος κι εγώ τον  
πίκρανα.  Ο  ηλίθιος, δεν του έδωσα την ευκαιρία να βεβαιωθεί πως θα δεχόμουν 
αυτό που ήθελε...
---- Το ξέρεις πως ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος. Είμαι σίγουρη πως ήξερε ότι θα 
δεχτείς, σε ήξερε καλύτερα απ’ ότι εσύ τον εαυτό σου, είπε η Δώρα…

                                                     *

      Άνοιξε με τα κλειδιά. Τα κλειδιά του διαμερίσματος της Ελπινίκης, ήσαν μαζί με 
τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αυτό που τον ξανάφερε πίσω. Μπήκε στον προθάλαμο, 
από το «στούντιο» της κοπέλας, ακουγόταν μουσική. Κάποιοι θόρυβοι κατσαρολικών 
στην κουζίνα, δήλωναν την παρουσία της Τασίας. Όλα τόσο οικεία, τόσο δικά του. 
Είχε την αίσθηση πως μπαίνοντας στο σαλόνι θα έβλεπε τον παππού, καθισμένο στην 
πολυθρόνα, να διαβάζει την εφημερίδα.
      Πλησίασε στην κουζίνα, η θύρα ήταν ανοιχτή και η Τασία λιποθύμησε στην 
αγκαλιά του.
---- Παύλο μου, παιδί μου, ήρθες επιτέλους...
---- Ναι Τασία μου, ήρθα για πάντα-ήταν η πρώτη φορά που την έλεγε Τασία χωρίς 
το κυρία, είχε γίνει πια δικός του άνθρωπος-μέσα είναι η χαζούλα μου; Ρώτησε αν και 
δε χρειαζόταν, που αλλού μπορούσε να είναι;
      Η γυναίκα έγνεψε καταφατικά σκουπίζοντας τα δάκρυα της με την ποδιά.
      Ο Παύλος μπήκε στο σαλόνι να ικανοποιήσει εκείνη την αίσθηση που είχε πριν 
λίγο της παρουσίας του παππού, εκεί. Ο θόρυβος από το άνοιγμα της θύρας ή το 
ένστικτο της, έκαναν την Ελπινίκη να ορμήσει στο σαλόνι.
      Στάθηκε για μια στιγμή μαρμαρωμένη, με διάπλατα μάτια και στόμα κι ύστερα 
έτρεξε και χώθηκε στην αγκαλιά του. Τον γέμισε φιλιά δεν άφησε τετραγωνικό 
εκατοστό του προσώπου του χωρίς να το γευτεί, να το φιλήσει. Εκείνος, τη 
σφιχταγκάλιασε με πάθος και για πρώτη φορά, κόλλησε τα χείλη του στα δικά της. 
Επιτέλους αυτό το όμορφο πλάσμα ήταν κι ερωτικά δικό του! Ρούφηξε και 
ξαναρούφηξε τα χείλη της, ενώ οι παλάμες του ταξίδεψαν ερωτικά στο κορμί της...

                    ΤΕΛΟΣ
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