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                                                 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ

---- Γεια σου ρε Περικλή
---- Γεια σου και σένα, κάθισε.
---- Τέλειωσες με τη σχολή; Δηλαδή τι θα κάνεις τώρα, θ’ ανοίξεις μαγαζί και θα 
κάνεις κάντρα;
---- Τι λες μωρ’ αδερφέ μου, τι κάντρα και μπούρδες μου λες;
---- Ε, ζωγράφος δεν τέλειωσες ρε;
---- Ναι ρε Μπάμπη, ζωγράφος αλλά...άσε, τι να σου εξηγώ τώρα δε θα καταλάβεις...
---- Γιατί ρε, βλάκας είμαι;
---- Όχι, όχι δεν εννοούσα αυτό, με συγχωρείς. Δεν είσαι βλάκας αλλά άσχετος, για 
να καταλάβεις πρέπει να σου πω μερικά πράγματα...Άκου αδερφέ, παλιότερα οι 
ζωγράφοι δεν πήγαιναν σε σχολές γιατί δεν υπήρχαν τέτοιες, δούλευαν κοντά σ’ 
άλλους παλιότερους ζωγράφους, σε συντεχνίες μαστόρων δηλαδή, μαζί με άλλες 
ειδικότητες: χτίστες, πετράδες κι έπαιρναν παραγγελίες για δουλειά. Τώρα δουλεύουν 
μόνοι τους, κάνουν πίνακες, «κάντρα» όπως τα λες...
---- Καλά δε λέω; Έτσι δεν τα λέμε ελληνικά;
---- Όχι ρε γαμώτο, ελληνικά τα λέμε πίνακες, κάντρα είναι ιταλικά...
---- Δηλαδή μιλάω ιταλικά και δεν το ξέρω;
---- Αμάν μπελάς είσαι ρε Μπάμπη. Γι’ αυτό είπα πως δε θα καταλάβεις.
---- Καλά, καλά αδερφέ μου, άστο...
---- Όχι, τώρα που άρχισα πρέπει να σου εξηγήσω. Λοιπόν όπως είπα, οι ζωγράφοι 
κάνουν πίνακες, είκοσι, τριάντα, πενήντα  κομμάτια και τα εκθέτουν σε κάτι χώρους 
που τα λένε «γκαλερί»...».
---- Κατάλαβα, σ’ αυτά τα μαγαζιά που κάνουν κορνίζες...
---- Όχι γαμώτο, δεν κατάλαβες. Σ’ αυτό το μέρος που σου λέω βάζει πίνακες του, 
ένας ζωγράφος και πηγαίνουν πελάτες κι αγοράζουν ο,τι τους αρέσει...
---- Έ, αυτό δεν είπα κι εγώ;

Ο Περικλής έκανε μια κίνηση απελπισίας με τα χέρια. Όλ’ αυτά λέγονταν 
ανάμεσα σε δυο νέους άντρες, καθισμένους στον εξώστη ενός διαμερίσματος του 
πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, κοντά στην Κεντρική Λαχαναγορά της πρωτεύουσας. 

Για  λίγη  ώρα,  ο Περικλής  συνέχισε  να εξηγεί  στο συνομιλητή του, τα σχετικά 
με τις εκθέσεις καλλιτεχνικών έργων. Γνώριζε τον Μπάμπη-που ήταν δυο χρόνια 
μικρότερος του κι αδερφός ενός συμμαθητή του στο γυμνάσιο, του Πέτρου-εφτά 
χρόνια τώρα...
... Ακριβώς εφτά χρόνια είχαν περάσει από τότε που ο Περικλής, δεκαεφτάχρονος 
εμφανίστηκε στη λαχαναγορά όπου είχε δώσει ραντεβού, στις πέντε το πρωί με τον 
Πέτρο. Τον πρώτο που συνάντησε εκεί ήταν ο Μπάμπης. Ο νεαρός δεκαπεντάχρονος, 
ήταν γεροδεμένος, και κουβαλούσε κασόνια τραγουδώντας λαϊκά τραγούδια. Κοίταξε 
παραξενεμένος, μια-δυο φορές, τον Περικλή, σταμάτησε τελικά κοντά του, άφησε σ’ 
ένα παραπέτο τα κασόνια και του είπε:
---- Πως από δω παλικάρι;
---- Ψάχνω για τον Πέτρο, τον γνωρίζεις;
---- Αμέ, είναι το αδερφάκι μου...
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---- Α, εσύ είσαι ο Μπάμπης;
---- Δεν ξέρω τι μαλακ... μπαρούφες σου έχει πει ο Πέτρος για μένα...
---- Απεναντίας, μου είπε πως είσαι καλό παιδί.
---- Α, και δε μου λες, τι ζητάς τέτοια ώρα εδώ; 
---- Έχουμε ραντεβού.
---- Μάγκα, τι είν’ αυτά που λες; Ραντεβού πάμε με κορίτσια, είπε ο Μπάμπης 
κοιτάζοντας τον περίεργα.
---- Ραντεβού, στα γαλλικά, θα πει συνάντηση με όποιονάναι και όχι μόνο με 
κορίτσια.
---- Έτσι ε; Γραμματιζούμενος είσαι,...Να ο Πέτρος, έρχεται. Δε μου λες μπας και 
ήρθες για δουλειά; 
---- Είσαι σαϊνι, τόπιασες.

Ο Μπάμπης του έριξε μια ματιά που μάλλον έδειχνε αμφιβολία για την 
ικανότητα του Περικλή, σ’ αυτή τη δουλειά. 

Ξεπρόβαλε πίσω από κάτι κασόνια ο Πέτρος. Συνομήλικος του Περικλή, λίγο 
κοντύτερος αλλά πιο γεροδεμένος.
---- Γεια, γνωριστήκατε; Ο αδερφός μου ο Μπάμπης, πρόσεχε τον μη του γνωρίσεις 
γκόμενα γιατί θα σου τη φαει, είπε γελώντας, στον Περικλή.
---- Σιγά ρε, δε μας παρατάς λεω γω;..., είπε νευριασμένος ο νεαρός, φορτώθηκε τα 
κασόνια κι έφυγε προς ένα υπόστεγο.  
---- Πάμε να σου γνωρίσω το γέρο μου, είπε ο Πέτρος,  αγκάλιασε από τους ώμους 
τον Περικλή κι ακολούθησαν τον Μπάμπη...
... Μπήκαν  σ’ ένα   τεράστιο  υπόστεγο  όπου,  με  μεγάλο  θόρυβο, συνωστίζονταν 
αχθοφόροι, ιδιοκτήτες μαγαζιών, παραγωγοί οπωροκηπευτικών και πελάτες. 
Μεγαλόφωνες διαπραγματεύσεις, μικροτσακωμοί αστεϊσμοί και πειράγματα γέμιζαν 
τον αέρα.

Καθώς οι δυο νεαροί προχωρούσαν στο βάθος του υπόστεγου, είδαν έναν άντρα 
να πηδάει από ένα φορτηγό με λαχανικά και φρούτα και να φωνάζει ανήσυχος, σε 
κάποιον οστεώδη και γεροδεμένο άντρα, γύρω στα πενήντα:
---- Μαστρο-Φώτη, σε παρακαλώ όσο γίνεται πιο γρήγορα, πρέπει ν’ αδειάσω και να 
φύγω...

Πλησίασαν και τον σύστησε στον πατέρα του...

... Ο μαστρο-Φώτης χρόνια στη λαχαναγορά, δούλευε κοντά σ’ ένα χοντρέμπορα. 
Είχε φτιάξει ένα συνεργείο με μόνιμο προσωπικό τους γιους του. Ανάλογα με το 
φόρτο δουλειάς έπαιρνε κι άλλους για να δουλέψουν μαζί του. Έτσι μπήκε κι ο 
Περικλής στο σχήμα αυτό και κάθε πρωί στις τέσσερις, μαζί με τον Πέτρο και τον 
Μπάμπη έπιαναν δουλειά. Στις οχτώ σταματούσαν οι δυο μαθητές στο γυμνάσιο, 
Πέτρος και Περικλής κι ο Φώτης τους πήγαινε με το μικρό φορτηγάκι του στον 
κοντινό σταθμό του ηλεκτρικού τρένου. Από εκεί έφταναν στο κέντρο της 
πρωτεύουσας, κάτω από την Ακρόπολη σ’ ένα πολύ καλό γυμνάσιο. Ήταν δημόσιο κι 
οι μαθητές του ανήκαν σ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις. «Από Μήτσους μέχρι Λελέδες», 
όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Πέτρος. Εκείνος  είχε  πάει  εκεί  χάρη σ’ ένα  φίλο του 
πατέρα του που ήταν καθηγητής σ’ αυτό το γυμνάσιο, ενώ ο Περικλής, είχε το 
δικαίωμα φοίτησης γιατί ήταν στην περιοχή του πατρικού του σπιτιού, ένα 
διαμέρισμα σε παλιό αρχοντικό εκεί απέναντι, περίπου, από την Πύλη του 
Αδριανού...
... Ο Μπάμπης έσιαξε τον «μπερέ» του, ήταν ένα χρόνο κιόλας στρατιώτης, 
σηκώθηκε και δήλωσε:
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---- Φεύγω.
---- Για που;
---- Για το κέντρο. Χαμογέλασε πονηρά στον Περικλή και συμπλήρωσε:
---- Έχω ραντεβού, με γκόμενα φυσικά.
Ο Περικλής χαμογέλασε επίσης καθώς θυμήθηκε τη λέξη αυτή που είχε 
χρησιμοποιήσει πριν εφτά χρόνια κι ο νεαρός Μπάμπης τον είχε 
παρεξηγήσει...Καθώς  παρακολουθούσε το  νεαρό του φίλο να  φεύγει άρχισε ν’ 
αναπολεί το παρελθόν...

Θυμήθηκε τη μέρα που πρωτοσυνάντησε τον Πέτρο στο γυμνάσιο. 
Δεκαπεντάχρονοι και οι δυο. Ο Περικλής ψηλότερος αλλά ο Πέτρος πιο 
σκληραγωγημένος και δυνατός. Του είχε κάνει εντύπωση αυτό το μεθοδικό και 
σοβαρό παιδί που δούλευε στη λαχαναγορά από νωρίς τα χαράματα κι ύστερα έτρεχε 
στο σχολείο.

Ο Περικλής δεν έπιανε εύκολα φίλους. Για την ακρίβεια δεν είχε έναν 
πραγματικό φίλο και στο σπίτι του δεν έρχονταν ποτέ παιδιά. Ο πατέρας του ήταν 
δικαστής, ένας άντρας αυστηρός και δυναμικός, ενώ η μητέρα του ευαίσθητη κι 
εξαιρετικά καλλιεργημένη με αδύνατο  όμως  χαρακτήρα. Πήρε κι από τους δυο, τη 
σοβαρότητα και την εμφάνιση από τον πατέρα, ήταν ωραίος άντρας ο δικαστής κι  
από τη  μητέρα του την ευαισθησία. Όσο για το χαρακτήρα κάτι ανάμεσα στους δυο. 

… Συμπάθησε αμέσως τον Πέτρο κι έγιναν αχώριστοι στο σχολείο. Τις άλλες ώρες 
ο νεαρός από τη λαχαναγορά δεν είχε χρόνο παρά για τα μαθήματα του και να 
βοηθάει τον πατέρα του σε διάφορες άλλες δραστηριότητες έξω από την αγορά που τ’ 
απογεύματα ήταν κλειστή. Μικροεπισκευές χτισμάτων, υδραυλικά, διάφορα 
μαστορέματα. «Έπιανε το χέρι» του μαστρο-Φώτη «εξ ου» και το μάστορας.

Στα διαλείμματα οι δυο νέοι ήσαν πάντα μαζί. Οι συζητήσεις τους είχαν σχέση 
με τη ζωή τους. Ο Περικλής ήθελε να μαθαίνει διάφορα για τη δουλειά, το σπίτι και 
την οικογένεια του Πέτρου κι εκείνος το αντίθετο. Κι όσο διαπίστωναν την ταξική 
τους διαφορά τόσο περισσότερο ενδιαφέρονταν, ήταν ο ένας για τον άλλο, ένα 
παράθυρο στους διαφορετικούς κόσμους τους...

Τη χρονιά που γνώρισε τον Πέτρο ο Περικλής, αρρώστησε βαριά η μητέρα του. 
Μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία, ώσπου οι γιατροί αποφάσισαν πως η περίπτωσή της 
ήταν ανίατη. Ο Περικλής αν και πριν, σπάνια έβγαινε από το σπίτι, τώρα βρισκόταν 
συνέχεια κοντά της. Υπήρχε βέβαια μόνιμη αποκλειστική νοσοκόμα για να τη 
φροντίζει αλλά η παρουσία του γιου της, της ήταν πολύτιμη. Οι δυο τους όλ’ αυτά τα 
χρόνια ήσαν πολύ καλοί φίλοι, ο, τι γνώριζε εκτός από τις τυπικές γνώσεις του 
σχολείου, το είχε μάθει από τη μητέρα του.   Αυτή  τον  μύησε  στ’  αριστουργήματα   
της  Τέχνης,  από  την κινέζικη κεραμική ως τις γιαπωνέζικες γκραβούρες κι από τη 
ζωγραφική των σπηλαίων, τη γλυπτική και ζωγραφική της Μεσοποταμίας, της  
Αιγύπτου  και  της Ελλάδας ως την Αναγέννηση κι από εκεί μέχρι τον Πικασσό. Η 
βιβλιοθήκη της ήταν γεμάτη βιβλία Τέχνης κι ο Περικλής από μικρός χανόταν στις 
σελίδες τους, ένας ιστορικός Τέχνης θα γνώριζε λιγότερα πράγματα από αυτόν. 
Φυσικά και στο χώρο της λογοτεχνίας είχε εντρυφήσει με τη φροντίδα της μητέρας 
του, από τον Όμηρο ως τους σύγχρονους ποιητές. Πριν κλείσει τα δεκαοχτώ του είχε 
διαβάσει όλους τους Έλληνες τραγικούς αλλά και τον Σαίξπηρ. 

Ο δικαστής-πατέρας είχε αντίρρηση γι’ όλ’ αυτά που στο βάθος τα θεωρούσε 
δευτερεύοντα, μάλλον τα περιφρονούσε και προτιμούσε να μελετάει ο γιος του, 
τουλάχιστον τώρα πια που κόντευε να τελειώσει το σχολείο, Πλάτωνα και 
Αριστοτέλη και ο,τι είχε σχέση με τη νομική επιστήμη γιατί ήθελε τον Περικλή να 
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συνεχίσει τη δική του καριέρα, που πραγματικά λογιζόταν πετυχημένη. Ήταν 
αξιοσέβαστος και για το ήθος του και για τη νομική του κατάρτιση.

Ο δικαστής, είχε διαβάσει και μελετήσει σε μετάφραση ή στο πρωτότυπο, στις 
γλώσσες που γνώριζε, κυρίως τη γερμανική, τα πάντα σχεδόν που είχαν γραφτεί για 
τη νομική επιστήμη.  Στις  σπάνιες φορές που βρισκόταν σε κοσμικές συντροφιές, 
ήταν γοητευτικός ομιλητής και οι γυναίκες του κύκλου του τον περιτριγύριζαν. 
Μπορεί να μην καταλάβαιναν πολλά από αυτά που έλεγε αλλά πολλές θα τον ήθελαν 
ερωτικό τους σύντροφο.

Η αλήθεια είναι πως δεν είχε αποκαλυφθεί καμιά εξωσυζυγική δραστηριότητα 
του αλλά αυτό οφειλόταν μάλλον στη ικανότητα του να φυλάγεται γιατί υπήρχαν, 
αναπόδειχτες βέβαια φήμες, πως κάποιες κυρίες ή νεαρές γεύονταν και τ’ αντρικά 
θέλγητρα του δικαστή.

Εκείνη, που είχε αποδεχτεί-χωρίς να του ζητήσει ποτέ εξηγήσεις-πως ο 
σύντροφος της την απατούσε, ήταν η μητέρα του Περικλή γιατί χρόνια τώρα η 
ερωτική τους ζωή ήταν προβληματική και τα τελευταία χρόνια μάλιστα, εξαιτίας και 
της αρρώστιας της, ανύπαρκτη. Κάπου λοιπόν θα εκτόνωνε τις γενετήσιες του ορμές 
ο δικαστής.

Γι’ όλ’ αυτά βέβαια ο Περικλής είχε άγνοια. Ήξερε πως η συμπεριφορά του 
πατέρα του απέναντι στη μητέρα, πριν αρρωστήσει, ήταν πολλές φορές σχεδόν 
τυραννική, αυτό έκανε συχνά το μικρό να τον μισεί, αλλά είχε τοποθετήσει το 
δικαστή σ’ ένα ψηλό βάθρο εντιμότητας, που ακόμα και η εφηβική αμφισβήτηση, δεν 
είχε καταφέρει να τον κατεβάσει. Τελευταία όμως οι σχέσεις τους, που ήσαν γενικά 
καλές, όσο μεγάλωνε ο μικρός κι όσο ο πατέρας του επέμενε να τον κατευθύνει προς 
το δικαστικό κλάδο, είχαν διαταραχτεί. 

Ο Περικλής αν και γενικά ήταν πιο κοντά, σχετικά με τη μόρφωση του στην 
καλαισθησία της  μητέρα του, είχε διαβάσει όμως και αρκετά από αυτά που 
προτιμούσε ο πατέρας του. Συχνά άφηνε άναυδο το δικαστή με την ικανότητα του να 
θυμάται ολόκληρα κατεβατά, στην αρχαία γλώσσα, από τον Πλάτωνα ή τους 
Αθηναίους ρήτορες...

... Τα τελευταία  δυο χρόνια που η μητέρα του ήταν άρρωστη, είχε προσέξει-ήταν 
σχεδόν άντρας πια-πως οι αποκλειστικές νοσοκόμες που τη φρόντιζαν και που τις 
διάλεγε ο πατέρας του, ήσαν πολύ ωραίες κοπέλες και μόνο τρία ή τέσσερα χρόνια 
μεγαλύτερες από τον Περικλή. Παρ’ όλ’ αυτά τις αντιμετώπιζε περίπου σαν 
υπηρέτριες, κάπως υπεροπτικά. Και γενικότερα καθώς μεγάλωνε απομονωμένος 
σχεδόν χωρίς την ελεύθερη συντροφιά άλλων αγοριών όπου μεταξύ τους λέγονταν 
ενδιαφέροντα πράγματα για τις γυναίκες και τον έρωτα, δεν είχε νιώσει κάποιο 
ερωτικό σκίρτημα. Ο, τι ήξερε ήταν μέσα από τα βιβλία. Τραγικούς έρωτες στις 
τραγωδίες αλλά και ρομαντικούς στα ερωτικά μυθιστορήματα. Είχε βέβαια πάντα την 
πρόθεση να ερωτευτεί, να νιώσει κάτι συναρπαστικό αλλά τα κορίτσια που γνώριζε 
και που ήσαν πολύ λίγα δε διάθεταν τα χαρίσματα που είχαν οι γυναίκες των μεγάλων 
λογοτεχνικών ερώτων.

Είχε κλείσει τα δεκάξι του χρόνια, όταν ανακάλυψε τον αυνανισμό κι αυτόν μέσα 
από τα βιβλία. Απο μικρό παιδάκι βέβαια πάντα έπαιρνε κάποια μηνύματα από τα 
γεννητικά του όργανα αλλά του ξέφευγε το νόημα τους. Στα εφτά-οχτώ του χρόνια 
καθώς είχαν πάει επίσκεψη σ’ ένα φιλικό σπίτι των γονιών του, η συνομήλικη του 
κόρη των φίλων τους καθώς έπαιζαν στο δωμάτιο της, του είπε αν θέλει να βάλει το 
χέρι του μέσα από το κυλοτάκι και να της χαϊδέψει το μουνάκι. Έτσι το είπε 
υποκοριστικά και με έμφαση. Ο Περικλής δεν το έκανε, όχι γιατί του είχε πει κάποιος 
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πως αυτό ήταν κακό και απαγορευμένο αλλά γιατί δεν καταλάβαινε τη χρησιμότητα, 
του να χαϊδέψει ένα ξένο όργανο, δεν του γεννήθηκε καν η περιέργεια. 

Ένα βιβλίο, σε μια προθήκη βιβλιοπωλείου, που ο τίτλος του αναφερόταν  στο   
γενετήσιο   ένστικτο με τη λέξη ΣΕΞ, τελευταία άκουγε συχνά αυτή τη λέξη καθώς 
και τη λέξη σεξ- απήλ, σεξουαλισμός, τον παρακίνησε και το αγόρασε για να το 
ξεκοκαλίσει μέσα σε μια νύχτα.

Τον εντυπωσίασαν όσα διάβασε εκεί μέσα αλλά το μόνο άμεσα κατανοητό και 
εφικτό ήταν ο αυνανισμός. Ήξερε βέβαια ήδη για τις πόρνες και πως μ’ ένα ποσό θα 
μπορούσε να ικανοποιήσει και την περιέργεια του και την ανάγκη του αλλά δεν 
τολμούσε να βρεθεί σ’ ένα τέτοιο σπίτι. 

Αν τον έβλεπε κάποιος τι θα σκεφτόταν για το γιο του δικαστή; Ύστερα θα ήταν 
ολοφάνερα πρωτάρης κι αυτό δε θα το άντεχε. Ο αυνανισμός λοιπόν ήταν η λύση κι 
όπως κάθε νεοφώτιστος ρίχτηκε με μανία που ανακόπηκε όμως από μια δυσκολία στο 
όργανο του. Πονούσε και δε μπορούσε να το εξηγήσει γιατί.

Με τον Πέτρο είχαν μιλήσει για πολλά πράγματα, ποτέ όμως για γυναίκες. Ο 
Περικλής τόλμησε να του αναφέρει για το βιβλίο που είχε διαβάσει. Εκείνος του 
έριξε μια ματιά και το βρήκε ενδιαφέρον αλλά είπε πως τίποτα δεν είχε καινούργιο, 
γι’ αυτόν εκεί μέσα.
---- Δηλαδή εσύ...αυνανίζεσαι; 
---- Μαλακίζομαι θες να πεις, ούου από μικρός γιατί εσύ όχι;
---- Πριν να διαβάσω το βιβλίο, όχι. Μετά το επιχείρησα αλλά δεν το άντεξα γιατί 
πονούσα...
---- Πονούσες; Τι πονούσες ρε φίλε;
---- Ναι, πονούσα...

Ο Πέτρος τον τράβηξε στα ουρητήρια του σχολείου και του  είπε να βγάλει έξω 
το πέος του. Ο Περικλής δίστασε αλλά τελικά το έκανε. 
---- Τράβα το πετσάκι πίσω ρε.
---- Πετσάκι; Ποιο πετσάκι...
---- Το πετσί ρε, να βγει έξω το παπάρι.
---- Δε σε καταλαβαίνω...

Ο Πέτρος έβγαλε έξω το δικό του όργανο και του έδειξε τι να κάνει.
---- Δεν μπορώ...Πονάω, είπε ο Περικλής.
---- Μάλιστα έχεις πρόβλημα. Όταν σχολάσουμε θα πάμε κάπου, σ’ ένα φίλο φοιτητή 
της ιατρικής, αυτός θα μας πει τι μπορεί να γίνει.

Λίγο αργότερα έμπαιναν σ’ ένα καφενείο. Ο Πέτρος πλησίασε ένα νέο άντρα που 
έπαιζε τάβλι, κάτι του είπε κι εκείνος σηκώθηκε και βγήκε μαζί τους έξω. Του είπαν 
τι συμβαίνει.
---- Καλά  ρε  συ,  μαλακία  δεν  τραβούσες  τόσα  χρόνια;  ρώτησε ο φοιτητής.

---- Όχι...
---- Άσε, είναι...Λελές, είπε χαμογελώντας ο Πέτρος.
---- Μην ανησυχείς, φίμωση είναι. Θάρθεις αύριο στο νοσοκομείο, κατά τις δώδεκα, 
να με βρεις και θα το διορθώσουμε, είπε ο φοιτητής και μπήκε στο καφενείο να 
συνεχίσει το τάβλι.

Έτσι ο Περικλής χωρίς θρησκευτική επιταγή, αναγκάστηκε να κάνει...περιτομή. 
Έπαψε να υποφέρει και  για  να  το  γιορτάσουν,  οι  δυο φίλοι, ένα μήνα αργότερα 
αποφάσισαν να θυσιάσουν τις παρθενιές τους. Το συζήτησαν μέρες, πήραν και 
ειδικές συμβουλές από το φίλο τους το φοιτητή κι ένα απόγευμα βρέθηκαν σ’ ένα 
πορνείο, όπου όλα πήγαν καλά για τον Πέτρο,  το  έπαιξε μάλιστα κι έμπειρος, πως 
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δεν ήταν η πρώτη του φορά. Ο Περικλής τελικά δεν τόλμησε και περίμενε απ’ έξω 
και ζήτησε από το φίλο του να μην του ζητήσει να ξαναπάει μαζί του...     

Όταν γύρισε στο σπίτι κοντά στην άρρωστη μητέρα του ένιωσε δυσάρεστα, είχε 
την εντύπωση πως εκείνη κατάλαβε αυτό που πήγε να κάνει. Η μητέρα του 
χαροπάλευε κι αυτός σκεφτόταν το σεξ, τι ντροπή! Απανωτά ήρθε κι ένα άλλο 
γεγονός που τον έκανε να σιχαθεί το σεξ και τις γυναίκες...

Είχε μπει ο Νοέμβρης, ο Περικλής, βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο του 
γυμνασίου, η κατάσταση της μητέρας του ήταν απελπιστική, είχε απομακρυνθεί από 
τον Πέτρο και τ’ απογεύματα, μετά το σχολείο κλεινόταν στο δωμάτιο του αν και 
κάθε τόσο έτρεχε  κοντά της. Εκείνη είχε αρχίσει ήδη να χάνει συχνά την επαφή της 
με το περιβάλλον.

Μια τέτοιαν ώρα που βρισκόταν κοντά της, χωρίς την παρουσία της νοσοκόμας, 
εκείνη συνήρθε από τον λήθαργο, τον αναγνώρισε και του έσφιξε το χέρι μ’ όση 
δύναμη της είχε απομείνει. Ύστερα του μίλησε ξέπνοα αλλά σταθερά:
---- Αγόρι μου εγώ θα φύγω...μη στενοχωρεθείς, αργά ή γρήγορα όλοι 
φεύγουμε...Κοίτα να ζήσεις τη ζωή σου... Να κάνεις όλα εκείνα που ονειρευτίκαμε 
μαζί, να σπουδάσεις να ταξιδέψεις...Σου αφήνω ένα ποσό για να...για να... την έπνιξε 
ο βήχας. Ο Περικλής έβαλε την παλάμη του στο μέτωπο της.
---- Ναι, μητέρα ησύχασε, ησύχασε, μην κουράζεσαι... 

Η άρρωστη ύστερα από μερικά τραντάγματα του στήθους ηρέμησε. Άνοιξε τα 
μάτια και συνέχισε:
---- Για τα χρήματα θα σε πληροφορήσει ο Χρήστος, ο συμβολαιογράφος μας... 
Θα… θα τα… πάρεις όταν ενηλικιωθείς...Έβηξε πάλι κι έπεσε σε λήθαργο. 

Ο Περικλής ακούμπησε το πρόσωπο του στο στήθος της αλλά δεν έκλαψε. 
Έκλαιγε όλη η ύπαρξη του εκτός από τους δακρυγόνους αδένες του. Εκεί τον βρήκε ο 
πατέρας του, τον έπιασε απαλά από το χέρι και τον οδήγησε έξω. Πήγε κάτι να του 
πει για παρηγοριά αλλά ο νεαρός έκανε νόημα πως δεν ήθελε ν’ ακούσει και τράβηξε 
προς το δωμάτιο του. Ήταν δυσαρεστημένος με τον δικαστή, πιστεύοντας πως δε 
συμπαραστεκόταν αρκετά στη μητέρα. Εκτός από το πρακτικό μέρος της νοσηλείας, 
ο πατέρας του σπάνια έμπαινε στο δωμάτιο της άρρωστης κι αυτό για να τη ρωτήσει 
τυπικά πράγματα...

                                                                              *
Ένα μουντό απογευμα, στα τέλη του 

Νοέμβρη, ο Περικλής μπήκε στο σπίτι ορμητικά, κάτι τον ανησυχούσε. Ο δικαστής 
τον είχε στείλει στο νοσοκομείο να βρει το γιατρό της μητέρας του, ο οποίος είχε 
επισημάνει ένα παυσίπονο για να καταπραϋνει τους πόνους της.  

Γύρισε με το φάρμακο, είχε λείψει κάπου δυο ώρες κι έτρεξε στο δωμάτιο της 
άρρωστης. Η νοσοκόμα δεν ήταν εκεί και η μητέρα του τρανταζόταν από αγωνία.  
Έτρεξε  κοντά  της δεν ήξερε τι να κάνει, της μιλούσε γεμάτος αγωνία αλλά εκείνη 
έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται ούτε την παρουσία του. Πετάχτηκε έξω από το 
δωμάτιο ψάχνοντας τη νοσοκόμα. Δε φαινόταν πουθενά, έτρεξε στο γραφείο του 
πατέρα του να τον ειδοποιήσει για την κατάσταση της άρρωστης αλλά ήταν άδειο. 
Από την αγωνία του άρχισε, απεγνωσμένα, ν’ ανοίγει διάφορες θύρες.

Άνοιξε και τη θύρα στο δωμάτιο της υπηρεσίας κι έμεινε άναυδος! Πάνω σ’ ένα 
ντιβάνι, ο πατέρας του αγκομαχούσε ανάμεσα στα σκέλια της νοσοκόμας. Ο δικαστής 
τινάχτηκε κι άρπαξε το παντελόνι ενώ η νοσοκόμα προσπάθησε, με το σεντόνι, να 
σκεπάσει τη γύμνια της.
---- Κάθαρμα, η γυναίκα σου πεθαίνει και συ πηδάς τη νοσοκόμα της, ούρλιαξε ο 
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Περικλής. Ήταν η πρώτη φορά που ξεστόμιζε μια τέτοια λέξη! Ήταν η πρώτη φορά 
που του μιλούσε στον ενικό. Τώρα καταλάβαινε γιατί οι νοσοκόμες ήσαν πάντα νέες 
και ωραίες.

Έβγαλε μια κραυγή οργής, βρόντηξε τη θύρα κι  έτρεξε  στο δωμάτιο της 
μητέρας του. Τη βρήκε να έχει τα μάτια ορθάνοιχτα, ακίνητα, καθρέφτες του 
τελευταίου πόνου. Έπεσε πάνω της την ψαχούλευε, την ταρακουνούσε, την 
παρακαλούσε να μη φύγει, της μιλούσε τρυφερά...

Σε λίγο έφτασαν κι ο δικαστής με τη νοσοκόμα. Στάθηκαν στο κατώφλι βουβοί 
και ταραγμένοι. Ο νεαρός σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς τη θύρα. Το πρόσωπο 
του ήταν μια μάσκα πόνου και τα μάτια του απλανή αλλά ούτε ένα δάκρυ δεν 
κυλούσε στα μάγουλα του. Παραμέρισαν για να περάσει και η νοσοκόμα έτρεξε προς 
το μέρος της άρρωστης, την ακολούθησε ο δικαστής.

Ο Περικλής βγήκε από το σπίτι και χάθηκε στους δρόμους...Λίγο αργότερα, ο 
δικαστής, αφού διαπιστώθηκε ο θάνατος  της  γυναίκας του, βγήκε ορμητικά από το 
δωμάτιο ψάχνοντας το γιο του. Δεν τον βρήκε πουθενά στο σπίτι. Κάθισε τότε στο 
γραφείο του και φρόντισε τα σχετικά με την κηδεία. Ύστερα πήρε στο τηλέφωνο το 
φίλο του τον συμβολαιογράφο. Πίστευε πως εκεί θα είχε καταφύγει ο Περικλής. Ο 
Χρήστος και η γυναίκα του ήσαν σχεδόν οι μόνοι από τους φίλους της οικογένειας 
που συμπαθούσε κι εκτιμούσε ο Περικλής. Μάλιστα αποκαλούσε θείο το Χρήστο και 
θεία τη συμβία του. Έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν άλλοι συγγενείς, ούτε από την 
πλευρά του δικαστή ούτε από της γυναίκας του. Ο Περικλής ήταν «ανάδελφος», δεν 
είχε γνωρίσει αδέρφια, παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες και ξαδέρφια. Φαίνεται το 
είχε ανάγκη και είχε κάνει δικούς του...εξ αγχιστείας συγγενείς τους δυο αυτούς 
ανθρώπους. Αλλά κι εκείνοι τον αγαπούσαν πολύ, τον γνώριζαν από μωρό.

Στο τηλέφωνο, απάντησε ο συμβολαιογράφος. Ο δικαστής τον ρώτησε αν  είχε 
φανεί από εκεί ο Περικλής κι όταν εκείνος απάντησε αρνητικά, τον πληροφόρησε για 
το θάνατο της γυναίκας του και για ο,τι είχε συμβεί με τη νοσοκόμα και την 
αντίδραση του γιου του, που είχε εξαφανιστεί. Ο Χρήστος, ήταν ο μόνος που γνώριζε 
τις ερωτικές δραστηριότητες του δικαστή και δεν είχε αποκαλύψει τίποτα σχετικό 
ούτε στη γυναίκα του. Τον καθησύχασε πως αν εμφανιζόταν το παιδί, θα του 
τηλεφωνούσε αμέσως.

Ο δικαστής ακουγόταν συντριμμένος. Για το ότι αποκαλύφτηκε η υποκρισία του 
ή για το πόσο κακό είχε κάνει πιθανόν στο γιο του αυτή η αποκάλυψη; Δε θα 
μπορούσε να το βεβαιώσει κανένας αυτό. Ο συμβολαιογράφος  απόφυγε  να του 
κάνει οποιαδήποτε κριτική και του έστειλε τη γυναίκα του, να του συμπαρασταθεί 
στη φροντίδα για τα σχετικά με το ξόδι...

Αργά το βράδι, ο Περικλής αφού περιπλανήθηκε στους δρόμους, τηλεφώνησε 
στο συμβολαιογράφο. 
---- Έλα Περικλή μου, που είσαι αγόρι μου; Μόλις έφυγες από το σπίτι τηλεφώνησε 
ο πατέρας σου, ήταν ανήσυχος και συντριμμένος...
---- Ο πατέρας μου θείε, είναι κάθαρμα...
---- Μη συνεχίσεις παιδί μου, τα ξέρω όλα μου τα είπε, ηρέμισε. Έλα από δω, η θεία 
πήγε στο σπίτι σου να φροντίσει τη νεκρή...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Στην κηδεία της μητέρας του, δεν πήγε ο Περικλής κι ούτε γύρισε στο σπίτι του, 
έμεινε στου συμβολαιογράφου. Ο πατέρας του ζήτησε να τον δει αλλά ο νεαρός 
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αρνήθηκε και ζήτησε μέσω του Χρήστου να υπογράψει ο δικαστής για να πάρει τα 
χρήματα από την κληρονομιά της μητέρας του, πράγμα που εκείνος δεν αρνήθηκε 
αφού πρώτα, επίμονα αλλά μάταια προσπάθησε να τον πείσει, πάντα μέσω του 
συμβολαιογράφου, να γυρίσει στο σπίτι, πως τον είχε ανάγκη, τον χρειαζόταν...

Ο Περικλής κατάθεσε το ποσό στ’ όνομα του σε μια τράπεζα, δεν ήταν τεράστιο 
αλλά, με σχετική οικονομία θα έφτανε να τελειώσει το γυμνάσιο και τουλάχιστον 
άλλα πέντε χρόνια σπουδών.  

Ο «θείος», του πρότεινε να συνεχίσει τη διαμονή του στο σπίτι, θα ήταν χαρά γι’ 
αυτόν και τη γυναίκα του, τουλάχιστον ώσπου να τελειώσει το σχολείο, αλλά ο νέος 
αρνήθηκε, ήθελε να μείνει μόνος.
---- Όχι, θα ψάξω και θα βρω να νοικιάσω ένα μικρό διαμέρισμα. Θα έρχομαι να σας 
βλέπω συχνά και έχετε την άδεια μου να τον πληροφορείτε για την υγεία μου γιατί 
ξέρω πως θ’ ανησυχεί. Αν και τον μισώ, δε θέλω να τον κάνω να υποφέρει απλώς 
θέλω να είμαι μακριά του. Και πέστε θείε στο δικαστή αν θελήσει να μου επιβάλει 
την πατρική κηδεμονία, επειδή είμαι ανήλικος  θα φτάσω να τον καταγγείλω 
δημόσια...

Ο δικαστής αναγκάστηκε ν’ αποδεχτεί την κατάσταση κι έστειλε, με τον Χρήστο, 
τα πράγματα που είχε ζητήσει ο Περικλής...
... Όταν  τελείωσε  το  γυμνάσιο ο Περικλής  έξη  μήνες  μετά την    εγκατάσταση    
του    στη    γειτονιά του Πέτρου και δουλεύοντας σκληρά στη λαχαναγορά, ένιωθε 
πραγματική ικανοποίηση. Είχε δοκιμάσει τη σωματική του δύναμη και το ψυχικό του 
σθένος και τα κατάφερε μια χαρά. Το συναίσθημα της ανεξαρτησίας που ένιωσε 
αυτόν τον καιρό ήταν συναρπαστικό. 

Οι σχέσεις του με τον συμβολαιογράφο ήσαν αρμονικές, συχνά τα μεσημέρια της 
Κυριακής τον καλούσαν για γεύμα. Πολλές φορές έπαιρνε μαζί του και τον Πέτρο να 
του προσφέρει μια «μπουρζουάδικη» γαστριμαργική πανδαισία, όπως έλεγε ο νεαρός 
αχθοφόρος της λαχαναγοράς. Ο συμβολαιογράφος και η συμβία του ήσαν 
ευτυχισμένοι, εκείνες τις ώρες που είχαν κοντά τους αυτούς τους νεαρούς. Ένιωθαν 
γονείς, δεν είχαν αποχτήσει δικά τους παιδιά.

Ο δικαστής μάθαινε όλα τα σχετικά με το γιο του. Το ότι ο Περικλής περνούσε 
συχνά τις Κυριακές κοντά στους φίλους του, έκανε τον πατέρα να ζηλέψει και να 
παραπονεθεί χαμογελώντας θλιμμένα πως του πήραν το γιο του. 
---- Το παιδί σ’ αγαπάει αλλά είναι περήφανος και πεισματάρης σαν και σένα, κάνε 
υπομονή, του έλεγε ο συμβολαιογράφος.                          

                                                                              *

Για να τιμήσει την αποφοίτηση, με άριστα, του Πέτρου και του Περικλή, ο 
μαστρο-Φώτης οργάνωσε μια γιορτή στην αυλή του σπιτιού. Μαζεύτηκε εκεί όλη η 
μικρή φτωχογειτονιά, πρώτη φορά αποφοιτούσε από το γυμνάσιο παιδί της  περιοχής  
και  μαζί με τον Πέτρο τιμούσαν και τον Περικλή σα να ήταν δικός τους.

Έξη μήνες βέβαια δεν είναι αρκετοί για ν’ αφομοιωθείς σε μια τάξη ανθρώπων 
όταν η επαφή μαζί   τους  είναι   μόνο  ο  χώρος  της   δουλειάς  και  μάλιστα  όταν  
είσαι   υποχρεωμένος,   να
μαθητεύσεις σ’ αυτή τη δουλειά. Όμως ανακάλυπτε έναν καινούργιο κόσμο και ήταν 
ενθουσιασμένος.

Στο σπίτι, εκτός από την οικογένεια του μαστρο-Φώτη δεν έβλεπε σχεδόν 
άλλους, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό κλεινόταν στο δωμάτιο του, είχε μεταφέρει 
στοιχειώδη πράγματα από το πατρικό του εκεί, το κρεβάτι και γενικά τα έπιπλα του 
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δωματίου του. Τη βιβλιοθήκη της μητέρας του θα την έπαιρνε όταν θα μπορούσε να 
νοικιάσει κάποιον μεγαλύτερο χώρο. Όλα εδώ ήσαν προσωρινά ώσπου να τελειώσει 
το γυμνάσιο και να που είχε φτάσει αυτή η ώρα...

Την άλλη μέρα από το γλέντι, ήταν Κυριακή, εκεί γύρω στις δέκα το πρωί 
μαζεύτηκαν στο μόνιμα στρωμένο τραπεζάκι της αυλής, με τους δυο πάγκους, ο 
μαστρο-Φώτης, ο Πέτρος, ο Περικλής, ο Μπάμπης είχε πιει κάτι παραπάνω και 
κοιμόταν ακόμα.

Η κυρά-Φώταινα, τους έψησε καφέ πικρό να συνεφέρουν από το χτεσινοβραδινό 
γλέντι. Η αυλή είχε αδειάσει από τραπέζια και καρέκλες, ο μαστρο-Φώτης σηκώθηκε 
πρωί και με το φορτηγάκι του τα μετάφερε στο καφενείο απ’ όπου τα είχε δανειστεί...
---- Λοιπόν λεβέντες από αύριο η ζωή σας αλλάζει. Πετρή, το αφεντικό μας από 
καιρό μου έχει πει πως μόλις τελειώσεις το σχολείο σε θέλει ν’ αναλάβεις να 
τσεκάρεις τα εμπορεύματα, τα τιμολόγια και τα ρέστα. Τέρμα το ιδροκόπι και το 
κουβάλημα,  είπε  ο Φώτης  και  γυρνώντας  προς τον Περικλή του είπε:
---- Εσύ Περικλή, τι σκοπεύεις να κάνεις; Από αύριο πάλι στο γκεζί, ή σκοπεύεις να 
τα παρατήσεις;
---- Στο γκεζί;...Τι είναι το γκεζί;
---- Αμάν μωρ’ αδερφέ  μου, έξη μήνες  είσαι μαζί  μας  ακόμα δεν έμαθες τη 
γλώσσα της πιάτσας; είπε γελώντας ο Πέτρος.
---- Εύκολο τόχεις, η γλώσσα αυτή έχει λέξεις απ’ όλα τα Βαλκάνια και τη Μικρά 
Ασία...Αν κατάλαβα, γκεζί είναι η καθημερινότητα...η δουλειά μας.
---- Τόπιασες μάγκα, είπε ο Πέτρος και του έριξε μια στην πλάτη.
---- Ναι, στο γκεζι. Δεν ξέρω άλλη δουλειά, προς το παρόν τουλάχιστον, είπε ο 
Περικλής ρουφώντας τον καφέ του και συνέχισε:
---- Κουτσά στραβά μιλάω και δυο ξένες γλώσσες, γαλλικά και γερμανικά, θα 
μπορούσα να δουλέψω και σε ξενοδοχείο αλλά δε γουστάρω. Κατά τα μέσα Ιουλίου-
Αυγούστου θα πάρω ένα μήνα άδεια, θα κάνω διακοπές σε κανα αιγαιοπελαγίτικο 
νησί, θα μου δώσεις άδεια αφεντικό, είπε γυρνώντας προς το μαστρο-Φώτη.
---- Άδεια; τι άδεια Περικλή μου. Δεν είμαι αφεντικό, όποτε γουστάρεις φεύγεις κι 
όποτε γουστάρεις έρχεσαι. Φτάνει να υπάρχει δουλειά και δουλειά βέβαια στο 
επάγγελμά μας, υπάρχει γι’ ανθρώπους σαν εμάς που έχουν κουράγιο να 
ιδρώνουν...Ξέρεις τι ανεργία υπάρχει στον τόπο; Για εξακόσιες χιλιάδες μιλάνε, όσο 
για μετανάστες ξεπέρασαν τις ογδόντα χιλιάδες...Εσύ  δε  θα  πας στο πανεπιστήμιο, 
δε θα σπουδάσεις τη δουλειά του πατέρα σου; 
---- Όχι, τα νομικά δε μ’ αρέσουν αλλά ούτε και κάτι άλλο αποφάσισα ακόμα.
---- Αλήθεια Περικλή, τόσο καιρό δε σε ρώτησα, δε μου πέφτει λόγος, να πούμε, 
αλλά γιατί έφυγες από το σπίτι σου; ρώτησε με κάποιο δισταγμό ο πατέρας του 
Πέτρου.
---- Αν με ρωτούσες πριν έξη μήνες δε θα σου έλεγα, ούτε του Πέτρου του έχω πει 
κι ούτε με ρώτησε ποτέ, αλλά τώρα μπορείτε να το μάθετε γιατί σας θεωρώ δικούς 
μου ανθρώπους και γενικά είστε πια η οικογένεια μου.

Τους διηγήθηκε όσα έγιναν με το θάνατο της μητέρας του αλλά και τις σχέσεις 
του με τους γονείς του και για την ανατροφή του. Από την παιδική του ηλικία, άκουγε 
τους γονείς του να τσακώνονται. Από τα έξη του χρόνια σχεδίαζε πολύ καλά και η 
μητέρα του τον ήθελε καλλιτέχνη, ενώ ο πατέρας του νομικό. Εκείνος βέβαια, σαν 
παιδί, έκανε εκείνο που του άρεσε περισσότερο. Έκανε από τότε σκίτσα της μητέρας 
του, πολλά σκίτσα μέχρι σχεδόν πέρυσι, επίσης του πατέρα του αλλά εκείνου του τα 
έκανε κρυφά, παρ’ όλ’ αυτά τον πετύχαινε, ήξερε τόσο  καλά το  πρόσωπο  του,  τον 
θαύμαζε πάντα.  Έχει  ένα μεγάλο  χαρτοφύλακα  μ’  αυτά τα
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σχέδια.  
---- Πραγματικά ζωγραφίζεις πολύ ωραία, έχεις κάνει τις φάτσες ολονών μας, είπε ο 
μαστρο-Φώτης.
---- Γιατί δε δίνεις στη Σχολή Καλών Τεχνών; ρώτησε ο Πέτρος.
---- Δε θέλω, δεν ξέρω δεν είμαι πολύ πειθαρχικό άτομο. Θέλω να μαθαίνω μόνος 
μου, ερασιτεχνικά...
---- Ναι, βέβαια μέχρι ερασιτεχνικά ήρθες να μάθεις...χαμάλης, είπε γελώντας ο 
Πέτρος και γέλασαν όλοι.
---- Τέλος πάντων θα πάω πρώτα διακοπές και βλέπουμε...Τι θα έλεγες μαστρο-Φώτη 
νάρθει κι ο Πέτρος μαζί μου;
---- Ο Πέτρος δεν μπορεί γιατί τον χρειάζομαι. Βέβαια, του αξίζει να κάνει διακοπές, 
μας έκανε όλους περήφανους αλλά Περικλή μου έχουμε πάρει ένα διαμέρισμα, εδώ 
παρακάτω στην πολυκατοικία, αυτή που χτίζεται τώρα και πρέπει ως το Σεπτέμβρη 
που θα τελειώσει, να έχουμε τα λεφτά, χρόνια τα μαζεύουμε. Έχουμε δώσει 
προκαταβολή και δίνουμε δόσεις κάθε μήνα και καταλαβαίνεις αν δεν πληρώσουμε 
θα το χάσουμε και θα  χάσουμε και τα λεφτά.  Είναι καλό σπίτι,  τρία δωμάτια, νάχει 
ο καθένας τη γωνιά του, να δούμε άσπρη μέρα. Φτάνει πια σ’ αυτό το ρημάδι...

Το ρημάδι ήταν ένα μονώροφο παλιό οίκημα, στο ισόγειο έμενε ο μαστρο-Φώτης 
με την οικογένεια του και ο Περικλής στον όροφο, σ’ ένα δωμάτιο, κουζίνα και 
τουαλέτα.
---- Αν είναι να μείνεις στη γειτονιά, υπάρχει μια γκαρσονιέρα στην πολυκατοικία, 
είπε πάλι ο Φώτης.
---- Θα δούμε μετά τις διακοπές...
... Ένα βράδι στο «ρημάδι», την κατοικία του μαστρο-Φώτη και του Περικλή, 
εμφανίστηκε κάποιος που ο Πέτρος κι ο Μπάμπης αποκαλούσαν θείο ήταν αδερφός 
της Φώταινας και μόλις είχε γυρίσει από την εξορία.
---- Εξορία; Τι εξορία ρε παιδιά; ρώτησε ο Περικλής που όλ’ αυτά τα χρόνια μέσα 
στο χώρο που μεγάλωνε δεν είχε πάρει είδηση τι ακριβώς είχε  γίνει  στη  χώρα. 
Άκουγε για Δεξιά, Κέντρο, Αριστερά αλλά εκτός από το ότι καταλάβαινε πως ήσαν 
πολιτικές παρατάξεις που διεκδικούσαν την εξουσία δεν ήξερε πολλά πράγματα.

Μέσες-άκρες του εξήγησε ο Πέτρος κι αυτό ήταν όλο για τον Περικλή. Ο ίδιος 
στην οικογένεια του δεν είχε τέτοιες περιπτώσεις.

      
                                                                              *

Στα μέσα του Ιουλίου ο Περικλής κατέβηκε στο κέντρο της πόλης. Στη γωνία, 
στη συμβολή δυο δρόμων που είχαν τα ονόματα περίφημων γλυπτών της 
αρχαιότητας, υπήρχε ένα κατάστημα με είδη ζωγραφικής. Από εκεί είχε αγοράσει, 
μαζί με τη μητέρα του, τα πρώτα κραγιόνια από κάρβουνο για να κάνει τα σκίτσα του 
πιο έντονα. Ήταν τότε που μπήκε στο γυμνάσιο.

Με τη βοήθεια ενός ηλικιωμένου πωλητή αγόρασε ένα βαλιτσάκι με τέμπερες 
και χρωματιστές κιμωλίες «παστέλ» και μερικά μπλοκ. Τυπικά γνώριζε, από 
διαβάσματα του, όλα σχεδόν τα υλικά ζωγραφικής αλλά μέχρι τώρα είχε κάνει μόνο 
σχέδια με μαύρο και «σαγκουίνι» κραγιόνι. Δεν είχε δουλέψει χρώμα, το φοβόταν, 
αλλά τώρα ήταν αποφασισμένος να το επιχειρήσει εκεί στις ερημικές ακτές του 
νησιού που είχε διαλέξει για τις διακοπές του. Κάποιος του είχε μιλήσει γι’ αυτό. 
Ήταν ήσυχο, οι τουρίστες ήσαν σπάνιοι ακόμα εκεί...
... Γύρω στις δέκα, ένα φωτεινό, ήσυχο πρωινό, το καράβι μπήκε στο λιμάνι του 
νησιού. Ο Περικλής βγήκε από τους  πρώτους στη στεριά ανακουφισμένος. Τα πλοία 
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της συγκοινωνίας, στα νησιά, δεν ήσαν ακόμα καλά εξοπλισμένα για άνετα ταξίδια, 
ιδιαίτερα σ’ αυτά που ο τουρισμός ήταν περιορισμένος. 

Η  πρώτη του φροντίδα  ήταν να βρει  δωμάτιο και βρήκε στο λιμάνι,  σ’ ένα 
νεόχτιστο σπίτι
όπου έμενε κι ο ιδιοκτήτης, ένας ψαράς με την οικογένεια του. 

Το παλιό χωριό, η Χώρα, ήταν χτισμένο ψηλά σ’ ένα λόφο αλλά τα τελευταία 
χρόνια  τα σπίτια, κάτασπρα  κατέβαιναν προς τη θάλασσα κι έμοιαζαν με μεγάλες 
ασβεστόπετρες που είχαν κατρακυλίσει την πλαγιά κι έζωσαν το λιμάνι.

Ο σπιτονοικοκύρης του ήταν νέος άντρας, γύρω στα τριάντα, παντρεμένος με μια 
όμορφη γυναίκα, πραγματικά εκπληκτικά όμορφη και μόνο όταν μιλούσε, ο Περικλής 
απογοητευόταν γιατί η φωνή της και η προφορά της, βαριά νησιώτικη, δεν ταίριαζε 
στην αισθητική του. Είχαν κι ένα γλυκό κοριτσάκι εφτά χρονώ που ο νέος κέρδισε 
πολύ γρήγορα τη συμπάθεια του. 

Την πρώτη μέρα στο νησί την πέρασε ανεβαίνοντας ψηλά στη Χώρα. 
Περιδιαβάζοντας τα   πλακόστρωτα δρομάκια, έφτασε στην κορυφή του λόφου όπου 
υπήρχε ένα ερειπωμένο κάστρο κι από τον αυλόγυρο μιας εκκλησιάς αγνάντεψε, 
κάτω χαμηλά, το λιμάνι και τη θάλασσα ως εκεί που έφτανε το μάτι. Ευχάριστη θέα 
που πρώτη φορά αντίκρυζε.

Ο Περικλής δεν είχε ταξιδέψει πολύ στη ζωή του. Οι δικοί του δε συνήθιζαν τα 
ταξίδια. Η μητέρα του ως κοπελίτσα, πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε κάνει 
μερικά στο Παρίσι και κάποια άλλα στα κοντινά στην πρωτεύουσα νησιά, ο δικαστής 
ακόμα λιγότερα...
... Την άλλη μέρα ο σπιτονοικοκύρης του, πήρε στη βάρκα του τον Περικλή και τον 
άφησε μισό μίλι πιο πέρα από το λιμάνι, σε μια ακτή που ήταν η επίσημη «πλαζ» του 
τόπου.

Βρισκόταν κάτω από έναν κατακόρυφο όχτο από μεγάλα συμπαγή τμήματα 
μαρμαρόπετρας, με ύψος γύρω στα σαράντα μέτρα. Πάνω στην κορυφή, στο φρύδι 
του όχτου φύτρωναν χαμοπρίναρα και θυμάρια. Που και που, ανάμεσα στα 
πετρώματα όπου είχε σωρευτεί φτενό χώμα, φύτρωναν διάφορα φυτά. Για ν’ ανέβεις 
τον όχτο είχε μόνο μια πρόσβαση, ένα στενό μονοπάτι χαραγμένο από τα γίδια. 

Κάτω λοιπόν από αυτόν τον τεράστιο κάθετο βράχο, σχηματιζόταν ένας 
πανέμορφος ορμίσκος με μια εκτεταμένη λουρίδα ψιλής άμμου που έσβηνε ομαλά 
μέσα στα ρηχά γαλανά νερά, που ύστερα από τρία-τέσσερα μέτρα σκούραιναν 
σημάδι πως βάθαινε η θάλασσα. Ιδανικός τόπος για κολύμπι.

Ανεβαίνοντας το μονοπάτι έβγαινες σ’ ένα δρόμο που κατηφόριζε για το λιμάνι. 
Από αυτή την πρόσβαση πηγαινοέρχονταν όσοι είχαν γερά πόδια και πνευμόνια, για 
τους άλλους υπήρχαν βάρκες που έρχονταν από το λιμάνι για να μεταφέρουν ή να 
πάρουν πίσω κολυμβητές. 

Ο Περικλή δεν ήταν ιδιαίτερα καλός κολυμβητής, ίσα-ίσα που κατάφερνε να 
επιπλέει.  Γενικά δεν είχε καλές σχέσεις με τον αθλητισμό κι αν δεν είχε δουλέψει, 
τους τελευταίους εφτά μήνες στη λαχαναγορά θα ήταν ένα τυπικό δείγμα «Λελέ», 
όπως έλεγε ο Πέτρος.

Η χειρονακτική δουλειά, πραγματικά μέστωσε το εφηβικό σώμα του. Είχαν 
δυναμώσει οι βραχίονες του, ο θώρακας είχε φαρδύνει κι απόχτησε στιβαρότητα στα 
πόδια. Τώρα με το «μαγιό» όλ’ αυτά ήσαν φανερά και καθώς ήταν  όμορφος  στο 
πρόσωπο, εντυπωσίαζε.

Οι  λουόμενοι  στον   ορμίσκο   ήσαν   στο  σύνολο  τους  σχεδόν,  
παρεπιδημούντες,  οι ντόπιοι, ιδιαίτερα οι γυναίκες σπάνια έφταναν εδώ. Έτσι οι 
συνηθισμένοι, καθημερινά ήσαν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, εκείνος γύρω στα εξήντα 
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κι εκείνη πενήντα, πενήντα πέντε, διάφορα άλλα ζευγάρια πάνω από τριάντα χρονώ, 
μερικά από αυτά ήσαν ξένοι, έτσι ο Περικλής είχε την ευκαιρία ν’ ασκήσει τα 
γαλλικά και τα γερμανικά του. 

Ήταν ο μικρότερος σε ηλικία, εκτός από μερικά παιδιά των ζευγαριών ή 
κάποιους νεαρούς ντόπιους... 

Την πρώτη μέρα ο Περικλής κολύμπησε ώσπου κουράστηκε. Ύστερα ξάπλωσε 
στον ήλιο πάνω σ’ ένα ψαθί που είχε φέρει μαζί του, στριφογυρίζοντας το κορμί να 
μην καεί. Δεν ήταν μελαχρινός αλλά είχε σκούρα καστανά μαλλιά και μάτια κι 
επιδερμίδα σταρένια έτσι δεν κινδύνευε να γίνει «σαν αστακός» παρ’ όλ’ αυτά 
έπαιρνε προφυλάξεις για ένα σωστό μαύρισμα.

Δυο ώρες αργότερα φόρεσε ένα «μακό» μπλουζάκι, το παντελόνι, μάζεψε την 
ψάθα και σκαρφάλωσε στο μονοπάτι.

Καθώς  γύριζε  στο  σπίτι  σκεφτόταν πως  αύριο  έπρεπε να  φέρει  μια ομπρέλα  
και  μαύρα
γυαλιά...
... Την άλλη μέρα, πολύ πρωί φάνηκε στην κορυφή του βράχου, στην αρχή του 
μονοπατιού. Ήθελε ν’ απολαύσει τον ήλιο  να  βγαίνει μέσα  από το  ασπρογάλιασμα 
τ’ ουρανού  και της  θάλασσας.  Ήταν ήρεμη, αυτό που λενε «λάδι» και μόνο απαλοί 
κυματισμοί έφταναν  στην ακρογιαλιά μ’ ένα ελαφρό φλοίφλισμα. Το νερό ήταν τόσο 
διάφανο που ο Περικλής ένιωσε πως βουτούσε τα πόδια σε βερνίκι, όταν έφτασε 
κάτω κι έκανε μερικά βήματα μέσα σ’ αυτό. Είχε πετάξει στην άμμο μια ομπρέλα, το 
ψαθί, τα μαύρα γυαλιά κι ένα παλιό βιβλίο της μητέρας του, με ερωτικά διηγήματα 
του Γκυ ντε Μωπασάν...
... Γλίστρησε απαλά, ξαπλωμένος στα ρηχά κι απόλαυσε το δροσερό νερό. Σιγά-
σιγά, με απλωτές προχώρησε πιο βαθιά και καθώς ο φωτεινός δίσκος του ήλιου 
καθρεφτίστηκε στο νερό ένιωσε να βυθίζεται στην αντανάκλαση του...

Γύρισε ανάσκελα, άπλωσε χέρια και πόδια κι έμεινε να επιπλέει. Τα κατάφερνε 
σ’ αυτό και του άρεσε, τον βοηθούσε να σκέφτεται. Ήταν τόσο ήσυχα, μόνο κάποιοι 
κρωγμοί γλάρων ακούγονταν και κάποιοι μακρινοί ήχοι από το λιμάνι. Θυμήθηκε τη 
μητέρα του, όχι πως δε τη θυμόταν συχνά αλλά τούτη τη στιγμή η θύμηση της ήταν 
πολύ ζωντανή.  Είχαν  περάσει σχεδόν οχτώ μήνες από το θάνατο της, δεν είχε πάει  
στην  κηδεία,  ούτε  όλους   αυτούς   τους   μήνες   στο νεκροταφείο, στον τάφο της. 
Δεν προσευχήθηκε ποτέ «υπέρ αναπαύσεως της ψυχής» της. Ήξερε πως εκείνη δεν 
πίστευε σε καμιά θρησκεία, ήταν θαυμάστρια του Ντιντερό, οπαδός του 
Διαφωτισμού, αντιλήψεις που του είχε μεταδώσει παρά την αντίδραση του πατέρα 
του. Ο δικαστής χωρίς να είναι φανατικός, ήταν θεοσεβούμενος...

Τις σκέψεις του τάραξε ήχος από κουπιά και πίσω από ένα βράχο  πρόβαλε  
ξαφνικά  μια  μεγάλη  βάρκα μεταφέροντας τους πρώτους κολυμβητές. Λίγο 
αργότερα άρχισαν να φτάνουν κι άλλοι με βάρκες ή από το μονοπάτι κι έτσι ο 
ορμίσκος πήρε την καθημερινή του όψη.  

Ο Περικλής, απογοητευμένος από τη διακοπή των στοχασμών του βγήκε από τη 
θάλασσα και ξάπλωσε στην ψάθα, φόρεσε τα γυαλιά και δέχτηκε τις πρωινές αχτίνες 
του ήλιου.

Μ’ αυτή την επανάληψη των γεγονότων 
πέρασε η πρώτη βδομάδα στο νησί. Τη δεύτερη έφερε μαζί του το βαλιτσάκι με τα 
χρώματα, τα κραγιόνια και τα μπλοκ και αποτραβηγμένος σε κάτι βράχια 
προσπάθησε, για πρώτη φορά, να ζωγραφίσει τοπίο με χρώματα. Ο ορμίσκος 
προσφερόταν και σε μια ώρα περίπου απασχόλησης είχε καταφέρει ν’ αποδώσει 
αρκετά πετυχημένα την πρωινή όψη του, τον ήλιο που ανέτειλε και τη διάφανη ήσυχη 
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θάλασσα. Διαπίστωσε πως η τέμπερα ήταν ένα γρήγορο κι εύχρηστο υλικό με την 
καλυπτικότητα του ελαιοχρώματος. Αν και το αποτέλεσμα της προσπάθειας του δεν 
τον ικανοποιούσε απόλυτα, εντόπισε γρήγορα τα λάθη στο χειρισμό ώστε να τα 
διορθώσει.  

Ο Περικλής την πρώτη βδομάδα ήταν 
εξαιρετικά κοινωνικός, μιλούσε μ’ όλους, συζητούσε σχεδόν σε τρεις γλώσσες. Τη 
δεύτερη ξαναβρήκε τον εαυτό του. Απομονώθηκε σε κάτι βράχια, με τα σύνεργα του 
και ζωγράφιζε από εκεί πάνω ο, τι ενδιαφέρον έπεφτε στο μάτι του. Τις βάρκες που 
μετάφεραν τους κολυμβητές, κάποιους ξαπλωμένους στην πλαζ, ανθρώπους που 
κολυμπούσαν, γλάρους.

Όσοι ήσαν στον ορμίσκο τον 
παρακολουθούσαν με περιέργεια αλλά το σκαρφάλωμα στα βράχια μείωνε τη 
διάθεση τους να τον πλησιάσουν εκτός από τα τρία τέσσερα πιτσιρίκια που αφού 
χάζευαν για λίγο κι έκαναν τα σχόλια τους, που ήσαν πάντα ευνοϊκά βέβαια, 
ξαναγύριζαν στη χαρά του νερού και του παιχνιδιού.

Την τελευταία βδομάδα της παραμονής 
του στο νησί δεν έπιασε χρώματα στο χέρι. Για την ακρίβεια δεν ξαναζωγράφισε με 
τέμπερες αλλά μόνο με παστέλ και κραγιόνια και όχι τοπία αλλά πορτρέτα. 
Αποτύπωνε, στα γρήγορα, στο τελευταίο μπλοκ που του απόμεινε, όποια πρόσωπα 
εύρισκε ενδιαφέροντα, παιδιών ή ενηλίκων και τις σκληρές σκιές που σχημάτιζε το 
φως του ήλιου πάνω τους τις απάλυνε με διάφορα χρώματα παστέλ και διαπίστωνε 
πως μπορούσε έτσι να έχει έγχρωμα σκίτσα... 
       ...Καθισμένος στον ίσκιο της ομπρέλας του, τράβηξε τις τελευταίες μολυβιές στο 
μπλοκ που
κρατούσε. Κοίταξε από κάποια απόσταση αυτό που είχε κάνει κι έδειξε 
ικανοποιημένος. Ύστερα σηκώθηκε και προχώρησε προς το μέρος της ηλικιωμένης 
κυρίας που καθόταν και διάβαζε ένα βιβλίο κάτω από την ομπρέλα της.
---- Κυρία, μου επιτρέπετε; της είπε.

Εκείνη σήκωσε το κεφάλι, τον κοίταξε και 
του χαμογέλασε.
---- Ορίστε...
---- Θέλω να σας κάνω ένα μικρό δώρο...

Της πρότεινε το φύλλο χαρτί που είχε 
σκιτσάρει.

Εκείνη το πήρε, το κοίταξε και 
αναφώνησε με κάποια έκπληξη.
---- Ω, είναι πολύ πετυχημένο...Τέτοιο 
πορτρέτο ούτε ο σύζυγος μου δε μου έχει κάνει...
---- Ο σύζυγος σας είναι ζωγράφος;
---- Ναι, καθηγητής στη Σχολή Καλών 
Τεχνών. Και γυρνώντας προς τον εξηντάρη που ο Περικλής, είχε δει κοντά της από 
την πρώτη μέρα που είχε έρθει, του φώναξε:
---- Αριστείδη, έλα να δεις εδώ...

Ο άντρας που εκείνη τη στιγμή έβγαινε 
από τη θάλασσα πλησίασε. Κοίταξε το σκίτσο χωρίς να το πιάσει γιατί τα χέρια του 
ήσαν υγρά και είπε:
---- Μμ, πολύ ωραίο. Ποιος το έφτιαξε;
---- Ο νεαρός. Δεν είναι υπέροχο;

Ο καθηγητής κούνησε καταφατικά το 

14



κεφάλι καθώς σκουπιζόταν με μια πετσέτα.
---- Σας ευχαριστώ πολύ κύριε, είπε η γυναίκα. 
Πρέπει όμως να το υπογράψετε, δεν έχει υπογραφή, γιατί;
---- Υπογραφή; Ναι ίσως αλλά...,είπε αμήχανα 
ο νέος. Ο καθηγητής κάθισε σταυροπόδι, τα κατάφερνε καλά και είπε στον Περικλή 
να καθίσει κοντά τους. Ύστερα πήρε το σκίτσο από το χέρι της γυναίκας του το 
κοίταξε καλά και είπε:
---- Σε  άκουσα   να   μιλάς   σε  αρκετές   
γλώσσες,  που   σπουδάζεις ζωγραφική, στο Παρίσι ή στη Γερμανία;
---- Δε σπουδάζω κύριε, μόλις τελείωσα το 
γυμνάσιο... Μιλάω όμως γαλλικά και γερμανικά, σχετικά υποφερτά, τα έμαθα με 
δασκάλους στο σπίτι.
---- Δηλαδή, δεν έχεις διδαχτεί σχέδιο, 
χρώμα...
---- Όχι, ζωγραφίζω από μικρός, έτσι 
ερασιτεχνικά.
---- Καταπληκτικό! Έτσι Αριστείδη μου;
---- Ναι. Νεαρέ έχεις πολύ ταλέντο, θα δώσεις 
στη Σχολή μας; Αν το αποφασίσεις, να έρθεις να με βρεις, είμαι καθηγητής εκεί, αν 
και δεν θα χρειαστείς βοήθεια για να μπεις...

Άρχισε μια συζήτηση ανάμεσα στους 
τρεις, όχι μόνο για ζωγραφική αλλά και γι’ άλλα θέματα και η συντροφιά 
συνεχίστηκε κι εκτός πλαζ, στην ταβέρνα του λιμανιού για φαγητό και συζήτηση, 
ολόκληρη την τελευταία βδομάδα της παραμονής τους στο νησί. 

Ο Αριστείδης διαπίστωσε πως ο νεαρός 
είχε πολλές γνώσεις σχετικά με την ιστορία της Τέχνης και μπορούσαν να συζητούν 
για ώρες και ν’ ανταλλάζουν απόψεις για αισθητικά θέματα. Η κυρία Σοφία, η 
σύζυγος του καθηγητή, συμμετείχε σ’ αυτές τις  συζητήσεις  μ’ επιτυχία,   είχε  μια  
πολύ καλή μόρφωση, αν και η ίδια δήλωνε καλή νοικοκυρά και σκοπός της ήταν η 
φροντίδα του Αριστείδη.

Είχε εντυπωσιάσει τον Περικλή αυτή η 
γυναίκα με την ομορφιά και τη σύνεση της. Του θύμιζε σε πολλά τη μητέρα του αλλά 
η κυρία Σοφία έδειχνε ευτυχισμένος άνθρωπος. Είχε πάντα ένα αμυδρό, ανεπαίσθητο 
χαμόγελο και στο σκίτσο που της είχε κάνει, προσπάθησε να το αποτυπώσει...

... Στην πρωτεύουσα επέστρεψαν με το ίδιο 
πλοίο, έτσι είχαν την ευκαιρία να συνεχίσουν τις ενδιαφέρουσες  συζητήσεις τους.  
Είπαν τα πάντα που τους αφορούσαν αλλά ο Περικλής  έκρυψε
το γεγονός που τον έκανε να φύγει από το σπίτι και τη δουλειά του στη λαχαναγορά.

Αν και στη διάρκεια του ταξιδιού ο 
Αριστείδης προσπάθησε να τον πείσει, με διάφορα επιχειρήματα  να μπει στη  Σχολή 
Καλών  Τεχνών  ο Περικλής δεν το είχε ακόμα αποφασίσει.
---- Κοίταξε, η δική μας σχολή είναι καλύτερη 
από αυτές του εξωτερικού  για  έναν  απλό  λόγο.  Είναι πιο αυστηρή και πιο επίμονη 
στην εκμάθηση της τεχνικής. Το κακό είναι ότι αυτό βοηθάει τους ατάλαντους..., είπε 
ο καθηγητής. 
---- Δεν καταλαβαίνω, πως γίνεται αυτό;
---- Ε, είναι η διαφορά  που υπάρχει ανάμεσα σ’ έναν αμόρφωτο αλλά ευφυή 
άνθρωπο και σ’ ένα μέτριας αντίληψης αλλά μορφωμένο. Ο δεύτερος φαίνεται 
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εξυπνότερος γιατί έχει γνώσεις. Όπως και η διαφορά ανάμεσα σ’ έναν ηλικιωμένο 
ανόητο και σ’ έναν έξυπνο νεαρό. Οι γνώσεις και η πείρα του ηλικιωμένου τον 
δείχνουν εξυπνότερο. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να διδαχτούν πάρα 
πολλά πράγματα, ακόμα κι αυτά που παλιότερα προϋπόθεταν αυτό που ονομάζουμε 
ταλέντο. Ο καθένας μπορεί σήμερα να μάθει να ζωγραφίζει...

Και βλέποντας τον Περικλή να τον 
κοιτάζει με απορία συνέχισε:
---- Ήρθε μια μέρα στο ατελιέ μου ένας 
γείτονας, ένας νεαρός καθηγητής της γυμναστικής και ζήτησε να του κάνω μαθήματα 
ζωγραφικής. «Εδώ και δυο χρόνια ζωγραφίζω, μ’ αρέσει και θα ήθελα να μου δείξετε 
μερικά πράγματα...», είπε. Του ζήτησα να μου δείξει κάποια από αυτά που 
ζωγράφισε. Όταν τα είδα διαπίστωσα πως χρησιμοποιούσε την τεχνική που θα 
χρησιμοποιούσε οποιοσδήποτε, αν του έδινες χρώματα, πινέλα κι ένα τελάρο. Ζήτησα 
να δω κάποια σχέδια. Μου είπε πως δε σχεδιάζει αλλά δουλεύει απευθείας γιατί του 
αρέσει ο...εξπρεσιονισμός και πως έτσι νιώθει ότι εκφράζεται. Φυσικά του είπα πως 
σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορούσα να τον βοηθήσω να εκφραστεί καλύτερα.

Θέλω να πω πως ο άνθρωπος είχε δίκιο να 
νομίζει πως κάνει εξπρεσιονισμό αφού μεγάλα ονόματα της Τέχνης ζωγραφίζουν με 
τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα αν έχουν φοιτήσει σε ακαδημίες ζωγραφικής και 
γνωρίζουν σχέδιο, χρώμα κι όλα τα σχετικά. Πως λοιπόν να ξεχωρίσεις πια τι είναι 
έργο Τέχνης και τι, κατασκεύασμα;
---- Δίκιο έχετε η σχολή, σου γνωρίζει τα μέσα 
να εκφραστείς και όχι πως θα κάνεις Τέχνη...
---- Περίπου, σου μαθαίνει βέβαια και 
κάποιους κανόνες αισθητικής αλλά αυτό δε σημαίνει πως γνωρίζοντας τους μπορείς 
να κάνεις Τέχνη. Δεν είναι και πολύ ξεκάθαρα όλ’ αυτά. Πιστεύω πως εσύ γνωρίζεις 
ήδη πολλά από αυτά που θα σου μάθει μια σχολή, ίσως μόνο κάποιες τεχνικές και 
κάποιες ευκολίες θα μάθεις στο ν’ αποδώσεις διάφορα σχετικά με το χρώμα γιατί το 
σχέδιο σου είναι θαυμάσιο, ο τρόπος που δουλεύεις τα κραγιόνια είναι σχεδόν 
πρωτότυπος. Έχεις ένα εξαιρετικό χάρισμα, να  πιάνεις μέσα σε λίγο  χρόνο  αυτό  
που θέλεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν σχεδιάζουμε μοντέλο. Το εξήντα τοις 
εκατό των σπουδαστών δεν το πετυχαίνουν ποτέ, ακόμα κι εγώ που ζωγραφίζω 
χρόνια δεν καταφέρνω πάντα, στην πράξη, αυτό που θεωρητικά γνωρίζω και 
διδάσκω. Πόσες φορές προσπάθησα να συλλάβω αυτό το μυστηριακό μισοχαμόγελο 
της γυναίκας μου χωρίς ποτέ να το καταφέρω απολύτως, εσύ το πέτυχες με την 
πρώτη κι ας μην τη γνώριζες καλά-καλά.  

Ο Περικλής γύρισε και κοίταξε την κυρία 
Σοφία χαμογελώντας. Εκείνη χαμογέλασε ακριβώς με το μυστηριακό της χαμόγελο. 
---- Δεν έχετε δίκιο κύριε Αριστείδη. Πριν 
επιχειρήσω να την ζωγραφίσω, τη μελετούσα καιρό. Μου άρεσε πολύ. Πρόσεξα και 
προσπάθησα να πιάσω αυτό το χαμόγελο που παραπέμπει κατευθείαν στη 
Τζιοκόντα... Μ’ έχει εντυπωσιάσει πολύ σαν τύπος γυναίκας, συγχωρείστε με αν 
είμαι πολύ τολμηρός...
---- Όχι, όχι αγόρι μου τι λες, είμαι εξαιρετικά 
κολακευμένη για το ότι σου αρέσω, είπε εκείνη μ’ ένα πλατύ χαμόγελο. 
---- Τώρα που σας γνώρισα από κοντά κυρία 
Σοφία, μου θυμίζετε σε πολλά τη μητέρα μου...
---- Α, μου το χαλάς Περικλή μου, είπε εκείνη 
κι ακολούθησε ιλαρότητα...

16



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ

Ο Περικλής βρέθηκε πάλι κοντά στους 
φίλους του, στη δουλειά του στην Κεντρική Λαχαναγορά. Κράτησε τις ώρες εργασίας 
που είχε κι όταν πήγαινε στο γυμνάσιο κι έτσι είχε ελεύθερη όλη την υπόλοιπη μέρα 
να κάνει ο, τι θέλει.

Σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε την πρόταση 
του καθηγητή Αριστείδη, να δώσει εισαγωγικές στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο φίλος 
του ο Πέτρος, που τώρα ήταν προϊστάμενος του, τον βοήθησε στο να πάρει την 
απόφαση αλλά ώσπου να το πετύχει, πέρασαν δυο χρόνια. Ο Περικλής είχε βαρεθεί 
να πηγαίνει στο σχολείο, ήθελε όμως να γίνει ζωγράφος κι έτσι αυτά τα δυο χρόνια 
ζωγράφιζε. Όταν συναντούσε δυσκολίες τεχνικής φύσεως κατάφευγε στον Αριστείδη. 
Η γκαρσονιέρα που είχε νοικιάσει στην πολυκατοικία όπου είχε αγοράσει διαμέρισμα 
ο μαστρο-Φώτης, είχε μεταβληθεί σε ατελιέ. Εκεί κουβάλησε και τη βιβλιοθήκη της 
μητέρας του, μέχρι στα ράφια της κουζίνας είχε βιβλία, τόσο στριμωγμένος ήταν παρ’ 
όλ’ αυτά επέμενε να ζει μ’ αυτόν τον τρόπο και να διαβάζει με μανία ο, τι είχε σχέση 
με την Τέχνη...

Τελικά, το αποφάσισε κι έδωσε 
εισαγωγικές στη Σχολή. Μπήκε ως εξαιρετικό ταλέντο. Η ζωή του δεν άλλαξε, μόνο 
που αντί να πηγαίνει στο γυμνάσιο μετά τις πρωινές ώρες δουλειάς στη λαχαναγορά, 
πήγαινε στο πολυτεχνείο.

Ούτε συναισθηματικά άλλαξε η ζωή του, 
όλ’ αυτά τα χρόνια των σπουδών του, έζησε απομονωμένος κι ανέραστος. Τα 
κορίτσια στη φτωχογειτονιά που ζούσε ή στη Σχολή, εντυπωσιάζονταν από την 
εμφάνιση του και τον πλησίαζαν προσπαθώντας να κερδίσουν τη συμπάθεια του. 
Απογοητεύονταν γρήγορα όμως γιατί διαπίστωναν πως δεν ήταν σαν τους άλλους. 
Μονόχνωτος, υπερφίαλος, εύθικτος που είχε αίσθηση του χιούμορ αλλά όταν αυτό 
αφορούσε άλλους όχι τον εαυτό του. Ήταν σαρκαστικός κι έτσι οι γυναίκες ένιωθαν 
δυσάρεστα. Κάποιες τον εύρισκαν γοητευτικό στη συντροφιά αλλά η πολυμάθεια και 
η ευφυϊα του τις προξενούσε σύμπλεγμα κατωτερότητας και δεν προχωρούσαν σε 
κάποιο δεσμό.

Ο ίδιος, δεν έτρεξε ποτέ πίσω από κάποια 
αν και υπήρξαν πολλές που τον είχαν συγκινήσει και μερικές φορές συγκλονίσει. 
Παρίστανε τον αδιάφορο κι απαιτούσε να τον πλησιάζουν εκείνες κι όταν αυτό 
γινόταν, στην προσπάθεια του να τις εντυπωσιάσει τις έδιωχνε...

Ήταν στην προσωπική του ζωή απρόσιτος 
για τους πολλούς. Κανένας απ’ όσους βρίσκονταν κοντά του όλ’ αυτά τα χρόνια, 
εκτός από τα μέλη της οικογένειας του Πέτρου, που γνώριζαν κάποια πράγματα, δεν 
είχε γνωρίσει γονείς ή συγγενείς του. Ουσιαστικά ζούσε δυο τρόπους ζωής. Έμοιαζε 
να είχε έρθει από το πουθενά και φρόντιζε να δίνει αυτή την εντύπωση. Όσοι έμεναν 
στη γειτονιά του ή δούλευαν μαζί του, έβλεπαν πως ο νέος αυτός δεν ανήκει στην 
τάξη τους.  

Αυτά στη γειτονιά του αλλά στο κέντρο 
της πόλης, στους συμφοιτητές του κι όσους γνώριζε εκεί, έδινε την εντύπωση αστού 
που δεν πολυκαταδεχόταν να συγχρωτίζεται και πολύ μαζί τους. Ήταν πάντα άψογα 
ντυμένος και πάντα στη μόδα, όχι βέβαια στις εξωφρενικές της εκφάνσεις. Εκείνο 
που μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος ήταν  ότι τα υλικά της αμφίεσης του δεν ήσαν 
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ακριβά. Και δεν μπορούσαν να είναι μια κι ο Περικλής έκανε οικονομία για να μην 
ξοδέψει το κεφάλαιο του. Σε σχετική παρατήρηση που του έκανε κάποιος, έδωσε μια 
λογική απάντηση, λέγοντας πως η μόδα αλλάζει πολύ γρήγορα και δεν αξίζει να 
ξοδεύει κάποιος για κάτι που δε θα φορέσει του χρόνου...

Εξακολουθούσε να έχει καλές σχέσεις με 
το δάσκαλο του, τον Αριστείδη και την κυρία Σοφία. Μάλιστα όλ’ αυτά τα χρόνια 
των σπουδών του, ένιωθε μέλος της οικογένειας μια και βρισκόταν συχνά στο σπίτι 
τους. 

Οι άλλοι δικοί του άνθρωποι, ήσαν η 
οικογένεια του Πέτρου και του συμβολαιογράφου. Αυτός ο τελευταίος ήταν ο κρίκος 
που τον σύνδεε ακόμα με τον πατέρα του, ο οποίος είχε παραιτηθεί από το δικαστικό 
σώμα και δικηγορούσε με μεγάλη επιτυχία. Τώρα έκανε ο, τι είχε αρνηθεί ως 
δικαστής. Κέρδιζε χρήματα, είχε αποχτήσει φήμη κι άρχισε να ζει μ’ έναν καινούργιο 
τρόπο ζωής, να πίνει να χαρτοπαίζει και φυσικά να έχει σχέσεις με γυναίκες αλλά σ’ 
αυτό εξακολουθούσε να είναι προσεχτικός. Υπήρχε η διάχυτη εντύπωση πως η νεκρή 
γυναίκα του επηρέαζε ακόμα τη ζωή του, όλα έδειχναν πως την είχε αγαπήσει βαθιά, 
αν και δεν της το έδειξε ποτέ.

Οι σχέσεις του πρώην δικαστή με το γιο 
του, δεν εξομαλύνθηκαν. Όταν κάποιος φίλος παρατήρησε πως ο γιος του είναι 
σκληρός και πεισματάρης γιατί τόσα χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε για τον πατέρα του, 
εκείνος αντέδρασε λέγοντας: «Ο γιος μου είμαι εγώ και ίσως καλύτερος γιατί πήρε κι 
από  τη   μητέρα  του...», είπε  και  δε  δέχτηκε παραπέρα συζήτηση....

Ο Περικλής ένιωθε για τον πατέρα του, 
πάντα μεγάλο θαυμασμό αν και με τα χρόνια αυτός είχε κάπως ξεθωριάσει αλλά 
εξακολουθούσε και να τον μισεί για τη συμπεριφορά του απέναντι στη μητέρα του...
... Ήταν στο τρίτο έτος των σπουδών του 
όταν στη χώρα έγινε πραξικόπημα από μια ομάδα αξιωματικών. Δυο μήνες αργότερα 
ο Περικλής σκέφτηκε πως κάτι έπρεπε να κάνει, δεν μπορούσε να δεχτεί έτσι απλά 
την επιβολή δικτατορίας. Δυο φίλοι συμφοιτητές από το πολυτεχνείο, του 
ανακοίνωσαν πως είχαν την πρόθεση  να συνδεθούν με μια  αντιστασιακή  ομάδα, 
που όπως πίστευαν την είχε οργανώσει ο ιδρυτής της αριστερής νεολαιίστικης 
οργάνωσης που κυριαρχούσε στις κινητοποιήσεις της Αριστεράς πριν το 
πραξικόπημα. Ο ένας μάλιστα ήταν ήδη θύμα καθώς είχε δεχτεί το πρωί της πρώτης 
μέρας του πραξικοπήματος μια αδέσποτη σφαίρα που του έκοψε, ένα μικρό, ευτυχώς, 
κομμάτι του αφτιού.

Ο Περικλής πήρε πρόθυμα μέρος αλλά δεν 
πρόλαβε να δράσει. Μια βδομάδα αργότερα ο ένας από τους φίλους πιάστηκε από την 
αστυνομία, ομολόγησε-δεν ήξερε και πολλά να πει-ανάφερε και το όνομα του 
Περικλή που βρέθηκε κρατούμενος. Το τίμημα ήταν μερικοί μώλωπες από το ξύλο 
της πρώτης μέρας.

Όταν μερικές μέρες αργότερα τον άφησαν 
ελεύθερο δεν απόρησε. Δεν είχαν κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο, δεν είχε κάνει 
τίποτα. Φυσικά δεν τον άφησαν γιατί δεν είχαν στοιχεία-αυτά μπορούσαν να τα 
κατασκευάσουν-αλλά γιατί φρόντισε ο πατέρας του που έμαθε την κράτηση του. Αν 
και δεν ήταν άνθρωπος που θα μπορούσε να παρακαλέσει, όταν έμαθε για το γιο του, 
πήγε και κατάφερε να συναντήσει το διορισμένο από τους πραξικοπηματίες 
πρωθυπουργό που ήταν παλιός συνάδελφος στο δικαστικό σώμα και κάποια περίοδο 
και φίλος. 

Βέβαια ο Περικλής δε φαντάστηκε, ούτε 
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του πέρασε από το μυαλό, πως σ’ αυτή την ιστορία είχε ανακατευτεί ο πατέρας του...
... Ξαφνικά με αφορμή μια νέα απασχόληση 
του, ο Περικλής άλλαξε ζωή αν και δεν έφυγε από την παλιά γειτονιά κοντά στη 
λαχαναγορά. Έπαψε να είναι αχθοφόρος κι έγινε γραφίστας κάτι που ταίριαζε με την 
ιδιότητα που του παρείχαν οι σπουδές του. Ένας συμφοιτητής του στη Σχολή, τον 
σύστησε σ’ ένα διαφημιστικό γραφείο. Ήταν μια νέα εμπειρία και είχε αρκετή   
σχέση με τη ζωγραφική. Ήταν υποχρεωμένος εδώ, να στριμώχνει την έμπνευση, δεν 
την άφηνε να του «έρθει» όποτε εκείνη ήθελε. Διαπίστωσε έτσι, πως εκτός από το 
θαυμάσιο σχέδιο, που έτσι κι αλλιώς ήταν γνωστό στους δασκάλους και τους 
συμφοιτητές, πως είχε επίσης μια καταπληκτική ευχέρεια να κατεβάζει ιδέες σχετικά 
με τη διαφήμιση. Άρχισε λοιπόν να κερδίζει χρήματα και περισσότερα και 
τουλάχιστον πιο ξεκούραστα, σωματικά...

Μόλις είχε κλείσει τα είκοσι τέσσερα του 
χρόνια και ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας. Αδρά κανονικά  χαρακτηριστικά και  
σώμα γυμνασμένο όχι στα γυμναστήρια αλλά  δουλεύοντας. 

Τελειώνοντας τη Σχολή, πήρε υποτροφία 
για το Παρίσι αλλά την αρνήθηκε. Η δικαιολογία στο δάσκαλο του και σ’ όσους τον 
ρωτούσαν γιατί, ήταν πως είχε διαβάσει τελευταία ένα βιβλίο συνονόματου του 
λογοτέχνη που  είχε  αυτοκτονίσει  στην πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα 
μπαίνοντας στη θάλασσα καβάλα σ’ ένα άσπρο άλογο στεφανωμένος με λουλούδια. 
Ο ποιητής φύτεψε μια σφαίρα στον κρόταφο του. 

Η  ανάγνωση  αυτού  του  βιβλίου,  τον  
εντυπωσίασε.   Επιτέλους  είχε  βρει  κάτι  που  τον βοηθούσε  στην  αισθητική  του  
επιλογή.  Μπορεί  να  μην  ασπαζόταν  όλες  τις  απόψεις,  είχαν
περάσει τόσα χρόνια από τότε, αλλά πολλά από αυτά που διάβαζε ζέσταιναν την 
καρδιά του...

Ό Περικλής δεν ακολούθησε καμιά από 
τις τεχνοτροπίες των δασκάλων του, έψαχνε για νέους δρόμους, με υπερβολές 
φτάνοντας σε ακρότητες, η εποχή ήταν τέτοια που ο κάθε καλλιτέχνης επέμενε να 
ιδρύσει δική του σχολή.  

Πριν τρία χρόνια είχε γίνει μια έκθεση 
γλυπτικής στην πρωτεύουσα με έργα σύγχρονων ευρωπαίων καλλιτεχνών που η 
προσπάθεια τους να κάνουν πρωτότυπες προτάσεις και να δημιουργήσουν δικούς 
τους δρόμους, τον είχε επηρεάσει. Η επιβολή της δικτατορίας τον έκανε ν’ 
αναθεωρήσει τις θέσεις του αυτόχειρα συνονόματου του. Αν και το βιβλίο εκείνο  
μιλούσε  για αισθητική εθνικιστικής αντίληψης ήταν βέβαιο πως ταίριαζε αρκετά με 
τις αντιλήψεις των συνταγματαρχών και στο χώρο της Τέχνης. Οι μετέπειτα εξάρσεις, 
υποτιθέμενων καλλιτεχνικών  εκδηλώσεων «υπό την αιγίδα» τους τον έκαναν να 
ξεκόψει εντελώς από τέτοιες απόψεις...

Συνέχισε για λίγο τη δουλειά στο 
διαφημιστικό γραφείο του κυρίου Πανταζή που καθώς ήταν δεξιός, το πραξικόπημα 
τον είχε βολέψει. Είχε πάρει, με τη βοήθεια φίλων του αξιωματικών μεγάλες δουλειές 
και κέρδιζε πολλά. Εκτιμώντας τις ικανότητες του Περικλή, του πρότεινε να του 
πάρει αναβολή από το στρατό, μέχρι και να τον απαλλάξει εντελώς από τη θητεία. Ο 
νέος αρνήθηκε γιατί κατάλαβε τις επιδιώξεις του επιχειρηματία να τον κάνει 
υποχείριο του. 

Μια και αρνήθηκε αυτή την εκδούλευση 
του εργοδότη του και αφού δεν είχε δεχτεί την υποτροφία έπρεπε να πάει στρατιώτης 
κι αυτό έκανε...

19



... Μετά τη βασική εκπαίδευση, μετατέθηκε 
στα σύνορα και ύστερα από δυο χρόνια απολύθηκε χωρίς να πάρει ούτε μια μέρα 
άδεια, πήρε την κανονική του φεύγοντας ένα μήνα νωρίτερα. Σ’ όλο αυτό το 
διάστημα δε ζωγράφισε, ούτε καν ασχολήθηκε με το σχέδιο λες και του είχε φύγει η 
ικανότητα... Ήταν ένας στρατιώτης, πρόθυμος να κάνει ο, τι του ανάθεταν και το 
μόνο που έκανε στις ελεύθερες ώρες ήταν να διαβάζει βιβλία που αφορούσαν την 
Τέχνη, ήσαν και τα μόνα που δε λογοκρίνονταν. Έγραφε γράμματα στο δάσκαλο του 
τον Αριστείδη, συζητώντας, μέσω αυτών, μαζί του ζητήματα πάλι Τέχνης και που και 
που έγραφε και στον Πέτρο...
... Φτάνοντας στην πρωτεύουσα, ήταν στα 
μέσα του Νοέμβρη, ντυμένος με τη στολή γιατί όσο υπηρετούσε δεν είχε φορέσει 
πολιτικά, πήγε στο σπίτι του δάσκαλου του. Η κυρία Σοφία τον  υποδέχτηκε με 
δάκρυα σα να ήταν ο γιος της. Έτσι οι πρώτες μέρες της απόλυσης του, 
φιλοξενούμενος τους, πέρασαν ευχάριστα. Άργησε να πάει στο δικό του σπίτι 
χρειαζόταν ένα μικρό διάστημα προσαρμογής και με το δάσκαλο και τη γυναίκα του 
ξαναμπήκε στη ζωή του πολίτη.

Η πολιτική κατάσταση για τον Περικλή 
ήταν αυτή που είχε εισπράξει, αυτά τα δυο χρόνια, από τον στρατιωτικό περίγυρο. 
Δηλαδή μια απόλυτη βεβαιότητα για την εδραίωση της δικτατορίας. Εδώ όμως 
άκουσε πως παρ’ όλο που αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν αλήθεια, είχαν αρχίσει 
κάποιες ρωγμές Τα μέτρα όμως εξακολουθούσαν να είναι σκληρά και συχνά 
συλλαμβάνονταν και βασανίζονταν, από τη στρατιωτική αστυνομία, αντιστασιακοί. 

Ο δάσκαλος του, εξακολουθούσε να ζει 
μια ήσυχη ζωή, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η ζωγραφική του και η αγαπημένη 
του γυναίκα. Πραγματικά ο Αριστείδης και η Σοφία ήσαν ένα απίστευτα αγαπημένο 
ζευγάρι. Ο ένας ζούσε για τον άλλο! Όταν ο ζωγράφος δούλευε στημένος μπροστά 
στο καβαλέτο η συμβία του, πλάι, έπλεκε, κεντούσε, του διάβαζε-ο δάσκαλος ήταν 
ακουστικός τύπος-ή συζητούσαν. Στο δρόμο κρατούσε ο ένας τον άλλο από το χέρι 
και το θέαμα δεν ήταν, από αισθητικής πλευράς, ταιριαστό. Η κυρία Σοφία τον 
περνούσε, στο ύψος, ένα κεφάλι! Αυτή η αγάπη τους, είχε   εντυπωσιάσει τον 
Περικλή που έλεγε: 
---- Κυρία Σοφία νομίζω, είστε η γυναίκα που 
μου ταίριαζε, φαίνεται όμως πως άργησα να γεννηθώ κι ο δάσκαλος μου ήταν ο 
τυχερός...
---- Μη στεναχωριέσαι ψυχή μου, είσαι πολύ 
νέος ακόμα θα βρεθεί η γυναίκα που σου ταιριάζει,  αλλά πρέπει και συ να 
προσπαθήσεις, μην περιμένεις από την τύχη, τον καθησύχαζε και τον συμβούλευε 
εκείνη.

Ο Περικλής επισκέφθηκε, τυπικά το 
διαφημιστικό γραφείο που δούλευε άλλοτε, γιατί δεν είχε ακόμα αποφασίσει για το τι 
θα έκανε, αν και ήταν απαραίτητο ν’ αρχίσει να κερδίζει τη ζωή του. 

Είχαν αλλάξει αρκετά πράγματα εκεί και 
προπαντός πρόσωπα. Ο χώρος υποδοχής των πελατών ήταν επιπλωμένος πολύ 
μοντέρνα-τρία χρόνια με τη δικτατορία στην εξουσία κι ο Πανταζής είχε βολευτεί μια 
χαρά-δυο κοπέλες, μια καστανή ασκημούλα και μια μικρότερη της, συμπαθητική και 
«αλανιάρα» με την καλή έννοια, η πρώτη καθιστή σ’ ένα μακρύ γραφείο με 
τηλεφωνικές συσκευές και φακέλους και η άλλη γερμένη κοντά της ν’ ακουμπάει στο 
γραφείο με τουρλωμένο έναν εντυπωσιακό πισινό γύρισαν και τον κοίταξαν 
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ξαφνιασμένες.
---- Συγγνώμη, αλλά η πόρτα ήταν ανοιχτή..., 
είπε ο Περικλής.

Η «αλανιάρα» σηκώθηκε και πήρε μια 
«ευπρεπή» στάση και η άλλη τον ρώτησε τι θέλει.
---- Τον κύριο Πανταζή.
---- Μάλιστα, το όνομα σας;

Είπε τ’ όνομα του και η κοπέλα σήκωσε 
το ακουστικό και πάτησε ένα κουμπί σε μια συσκευή.
---- Κύριε διευθυντά, θέλει  να σας δει ο 
κύριος Περικλής...

Δεν πρόλαβε να τελειώσει, έβαλε το 
ακουστικό στη θέση του, κοίταξε περίεργα το νέο και είπε:
---- Περάστε σας περιμένει...

Πριν προλάβει να κάνει δυο βήματα ο 
Περικλής, άνοιξε απότομα η θύρα του διευθυντή κι εμφανίστηκε ο Πανταζής πάντα 
οστεώδης, παρά την κάποια ηλικία του κομψός μ’ ένα πλατύ χαμόγελο.
---- Α, φίλε μου, επιτέλους...

Πλησίασε το νέο, του έδωσε το χέρι και 
αγκαλιάζοντας τον από τους ώμους  τον παράσυρε προς το γραφείο του κλείνοντας  
πίσω τους την πόρτα.
---- Ποιος είναι αυτός που του κάνει τόσες 
τσιριμόνιες το αφεντικό, ρώτησε η μικρή.
--- Ποιος ξέρει, πάντως αποκλείεται να είναι 
πελάτης... , είπε η άλλη.

Στο γραφείο ο Πανταζής, δεν τον κράτησε 
πολύ.
---- Όπως βλέπεις, εδώ έχουν αλλάξει πολλά, 
κάθισε, τι να σου παραγγείλω;...ή καλύτερα μην καθίσεις, πάμε να σου δείξω τις 
αλλαγές.

Τον ξαναγκάλιασε από τους ώμους και 
βγήκαν από το γραφείο. Πήγαν πρώτα στο χώρο όπου ήταν άλλοτε εγκαταστημένος ο 
Περικλής. Κι εδώ όλα είχαν αλλάξει, στο μεγάλο χώρο υπήρχαν δυο σχεδιαστήρια 
υπερσύγχρονα κι ένα γραφείο. Δυο νέα παιδιά, μια κοπέλα κι ένας νεαρός δούλευαν 
σ’ αυτά.

Ο Πανταζής τους παρουσίασε με το 
γνωστό του τρόπο που ήταν κάτι μεταξύ οικειότητας αλλά και ύφους που δεν 
επέτρεπε πολύ θάρρος.
---- Η Αννούλα μας, είπε και χάιδεψε την 
κοπέλα στα μαλλιά. Έχει τελειώσει γραφικές τέχνες στου...και είπε το όνομα μιας 
ιδιωτικής σχολής. Ο Νικολάκης μας, είναι σπουδαστής στη Σχολή Καλών Τεχνών, 
στη χαρακτική, πολύ καλό χέρι.

Ο Περικλής χαμογέλασε στα δυο παιδιά κι 
ο Πανταζής άνοιξε τη θύρα του δωματίου όπου υπήρχε το παλιό σχεδιαστήριο. 
---- Να και το παλιό σου στέκι το θυμάσαι; Το 
αφήσαμε όπως ήταν σε περίπτωση που θα χρειαστεί να δουλέψει και κάποιος άλλος. 
Πήραμε καινούργια σχεδιαστήρια, μοντέρνα για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν 
καλή δουλειά.
---- Την καλή δουλειά δεν την κάνουν τα 
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σχεδιαστήρια αλλά οι καλοί σχεδιαστές, είπε ο Περικλής.
---- Σωστά, σωστά φίλε μου, πάντα 
ακριβολόγος, είπε ο διαφημιστής. Ύστερα γύρισε στα παιδιά
---- Από αύριο ο κύριος Περικλής θα είναι ο 
προϊστάμενος σας, είναι σπουδαίος ζωγράφος, απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών.

Όταν ξαναγύρισαν στο γραφείο του 
διευθυντή, ο Περικλής του είπε:
---- Δε βιάστηκες ν’ ανακοινώσεις την 
πρόσληψη μου-του μιλούσε πάντα στον ενικό-πως το ξέρεις ότι θα δεχτώ;
---- Α, Περικλή μου πρέπει ν’ αναγνωρίσεις 
πως έχω ένστικτο.
---- Ένστικτο; Μάλλον ξέρεις τις ανάγκες 
μου...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Την άλλη κιόλας μέρα, μετά την επίσκεψη 
του στο διαφημιστικό γραφείο ο Περικλής έμπαινε στο χώρο που βρίσκονταν τα δυο 
κορίτσια, μαζί τους ήταν και η Άννα, η νεαρή μακετίστα. Τις χαιρέτισε κι 
απευθυνόμενος στην Άννα της είπε:
---- Πρέπει να πεταχτώ για λίγο κάπου, αν στο 
μεταξύ έρθει ο κύριος Πανταζής και με ζητήσει πέστε του σας παρακαλώ, πως δε θ’ 
αργήσω. Γύρισε προς την έξοδο κι έφυγε...
---- Όπα δίνει κι εντολές ο τύπος, ποιος είν 
αυτός βρε κορίτσια; είπε η «αλανιάρα».
---- Ο προϊστάμενος μου, είπε χαμογελώντας η 
Άννα.

Η μικρή γούρλωσε χαριτωμένα τα μεγάλα 
της μάτια.
---- Θα δουλέψει εδώ; Παναγία μου πολύ 
γκόμενος...
---- Έλα, έλα Γωγώ, μιλάς σαν αλήτισσα, 
παρατήρησε η άλλη κοπέλα.
---- Τυχερή, είπε η Γωγώ, κουνώντας, με 
μαργιολιά, το κεφάλι και κλείνοντας το μάτι προς την Άννα που έφυγε για το δικό της 
χώρο χαμογελώντας...
... Ο Περικλής, πήρε το μικρό γραφείο με το 
παλιό σχεδιαστήριο, τον απομόνωνε κάπως από τους άλλους. Ρίχτηκε στη δουλειά 
και δεν περιορίστηκε στη μακέτα αλλά παρακολουθούσε και την εκτύπωση της, έτσι 
μπαινόβγαινε στα λιθογραφεία και σιγά-σιγά έγινε ειδικός μέχρι που καθοδηγούσε 
τον εκτυπωτή για καλύτερη απόδοση. Ήσαν πολύ ενδιαφέροντα όλ’ αυτά που 
μάθαινε, ήξερε βέβαια στοιχειωδώς τα σχετικά με τη λιθογραφία αλλά από αυτή την 
τεχνική είχε μείνει μόνο η διαδικασία, όλα τ’ άλλα τώρα γίνονταν με φωτογραφικό 
τρόπο, με τη μέθοδο της «φώτο-όφσετ», που μόνο με τέσσερα χρώματα κατόρθωνε ν’ 
αποδίνει μια εικόνα με χιλιάδες αποχρώσεις.

Η φωτογραφία και ιδιαίτερα η 
φωτογράφηση στο στούντιο, άρχισε να τον ενδιαφέρει σε σημείο που εισηγήθηκε 
στον Πανταζή την απόχτηση ενός στούντιου όπου θα έκαναν τις φωτογραφίες που θα 

22



χρειάζονταν για τη διαφήμιση αντί να τρέχουν αλλού. Εκείνος βρήκε καλή την ιδέα 
και μέσα σ’ ένα μόνο χρόνο το διαφημιστικό γραφείο έγινε ένα από τα καλύτερα της 
πρωτεύουσας. Διάθετε και κινηματογραφικό συνεργείο ακόμα…

Ο διαφημιστής ήταν ενθουσιασμένος με 
τον Περικλή, χάρη σ’ αυτόν είχε αποχτήσει αυτό που ονειρευόταν από τη μέρα που 
είχε ανοίξει εκείνο το μικρό γραφείο και προσπαθούσε να μπει στο χώρο της 
διαφήμισης, με απογοητεύσεις και πολύ κόπο. Τώρα κάπνιζε πούρα Αβάνας, δεχόταν 
στο γραφείο, μεγαλέμπορους, βιομηχάνους και τα χρήματα που κέρδιζε δεν είχαν 
σχέση μ’ αυτά που έβγαζε με τις μικροκομπίνες και τις αρπαχτές του παρελθόντος. 
Μια μέρα του είπε: 
---- Περικλή μου, τι τα θες, διαπίστωσα πως η 
διαφήμιση έχει δυο σκέλη: Το ψάρεμα και ψήσιμο του πελάτη-χρησιμοποιούσε 
ακόμα λαϊκές εκφράσεις-και τον τρόπο να τον κάνεις να σε παίρνει στα σοβαρά με 
την καλή δουλειά που θα του προσφέρεις. Το πρώτο το κατάφερνα και το 
καταφέρνω, στο δεύτερο όλ’ αυτά τα  χρόνια  χώλαινα  γιατί στριμοχνόμουνα, έριχνα 
τον πελάτη για να τα βγάλω πέρα, βλέπεις οι συνεργάτες μου ήταν σκάρτοι. Τώρα με 
σένα όλα έχουν αλλάξει, είσαι σοβαρός, μετρημένος, δεν ορμάς να κάνεις μια 
δουλειά που δεν την ξέρεις όπως έκανα παλιά εγώ και τα θαλάσσωνα. Ακόμα και το 
προσωπικό που έχουμε σήμερα αποτελείται από ανθρώπους που τους διάλεξες εσύ. 
Με γλίτωσες  από πολλούς  άχρηστους  που είχα εδώ,  με  γλίτωσες από τη σαβούρα. 
Δεν ξεχνώ εκείνο που μου είπες κάποτε, πως είναι προτιμότερο κάποιον ανίκανο να 
τον πληρώνεις χωρίς να κάνει κάτι-ζημιώνεις λιγότερο-παρά να του αναθέτεις 
δουλειά που θα την καταστρέψει...Είσαι πολύτιμος, γι’ αυτό ο, τι ιδέα σου κατεβαίνει 
να μου τη λες...
... Άλλη μια φορά άλλαξε τρόπο ζωής ο 
Περικλής. Αν και κέρδιζε καλά χρήματα δεν ξανοίχτηκε σε πολυέξοδη πολυτελή ζωή. 
Νοίκιασε μια γκαρσονιέρα στο κέντρο της πόλης όπου μετάφερε τα βιβλία του και το 
παλιό καβαλέτο. Το είχε «περί πολλού» αυτό το εργαλείο, ανήκε σ’ έναν από τους 
παλιούς δασκάλους της Σχολής. 

Επιτέλους  εγκατάλειψε την γκαρσονιέρα  
στην  παλιά γειτονιά  αν και σ’ όλη τη θητεία  του
πλήρωνε κανονικά το νοίκι. Αυτό είχε βολέψει τον Μπάμπη που τη χρησιμοποιούσε  
για να πηγαίνει εκεί τις γκομενίτσες του.

Μια από αυτές, σπουδάστρια στη σχολή 
εθνικού θεάτρου, όταν μπήκε στο σπίτι εντυπωσιάστηκε από τα βιβλία της 
βιβλιοθήκης του Περικλή, ιδιαίτερα με τα θεατρικά του Πιραντέλο και του Σαίκσπηρ, 
πιστεύοντας πως ήταν του Μπάμπη τον ερωτεύτηκε. Σ’ ένα βιβλίο από αυτά, 
μάλιστα, υπήρχε και μια αφιέρωση της Μαρίκας Κοτοπούλη στη μητέρα του 
Περικλή, που ξετρέλανε την κοπέλα. Όταν όμως διαπίστωσε πως ο νεαρός ήταν 
άσχετος και πως oλ’ αυτά ανήκαν σε φίλο του ζωγράφο, εξαφανίστηκε αφήνοντας σε 
μεγάλη απορία τον Μπάμπη...

Ο Περικλής αφού ταχτοποιήθηκε, άρχισε 
να ζωγραφίζει στο σπίτι του. Είχε περάσει χρόνος που δούλευε στο διαφημιστικό 
γραφείο, είχε πετύχει τόσα που είχαν ενθουσιάσει τον εργοδότη του καιρός όμως να 
κοιτάξει κι άλλα πράγματα και προπάντων να ζωγραφίσει. 

Είχε  κάνει μια  σειρά από μικρούς  
πίνακες  που  γενικά  η τεχνοτροπία τους τον ικανοποιούσε. Αλλά ήταν ανήσυχος και 
σκοτισμένος.
---- Βρε συ, τι σ’ απασχολεί και είσαι έτσι; 
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Έχεις τη δυνατότητα να ζωγραφίζεις, τι άλλο θέλεις; Ζωγράφοι είμαστε, αυτή είναι η 
δουλειά μας και τα πας μια χαρά. Οι τελευταίοι πίνακες σου αν και είναι έξω από το 
δικό μου κλίμα δουλειάς, μου αρέσουν πολύ. Έχουν νεωτερισμούς, μια νέα ματιά. 
Έπειτα, παράλληλα κάνεις και μια άλλη δουλειά που δε χρειάζεται μόνο Τέχνη αλλά 
και μια ικανότητα ειδικής σκέψεις, μια ευρηματικότητα, «εδώ και τώρα» και τα 
καταφέρνεις πολύ καλά. Με τις μακέτες, τις αφίσες και τη λιθογραφία δεν αισθάνεσαι 
σαν τον Τουλούζ-Λωτρέκ; του είπε μια μέρα χαμογελώντας ο Αριστείδης.
---- Ναι δάσκαλε, σαν τον Τουλούζ, μόνο που 
εκείνος ζώντας στα καμπαρέ και στα πορνεία  ήξερε από γυναίκες. Τι ξέρω εγώ; 
Τίποτα. Αυτές που ζωγραφίζω εγώ  δεν  είναι   πραγματικές, εξιδανικευμένα  είδωλα 
τους είναι...

... Οι πίνακες του Περικλή, απεικόνιζαν, 
συνήθως, γυναίκες. Γυμνές γυναίκες. Χρησιμοποιούσε μόνο όσα στοιχεία θεωρούσε 
αναγκαία χωρίς αυτό να κάνει αφηρημένη τη δουλειά του. Στη σχολή είχε μελετήσει 
με πάθος το γυναικείο μοντέλο κι έχοντας δυνατή ζωγραφική μνήμη μπορούσε να 
θυμάται όλες τις συσπάσεις των μυών που είχε δει σε διάφορες στάσεις.

Δε χρειαζόταν πια μοντέλο ίσως εκείνο 
που χρειαζόταν πραγματικά ήταν μια γυναίκα στη ζωή του, είχε κάνει κιόλας τη 
διαπίστωση αυτή και την ανάφερε στο δάσκαλο του.
---- Και γιατί διάολε να μην την έχεις; Όλα τα 
προσόντα, εμφάνιση, εξυπνάδα, γοητεία που εκπέμπει ένας καλλιτέχνης τα έχεις. Τι 
σου λείπει;
---- Μάλλον η επικοινωνία. Φαίνεται πως 
εκπέμπω σ’ ένα μήκος κύματος που δεν το πιάνουν. Δεν ξέρω τι να πω...κι από την 
πλευρά μου δε βρήκα ακόμα καμιά  που να με συναρπάσει, να με κάνει  να νιώσω 
ερωτικό ρίγος...
---- Βρε παιδί μου, που να τη βρεις αφού δεν 
κυκλοφορείς; Εσύ, γραφείο-σπίτι είσαι, πως θα γίνει έτσι;
---- Μα και συ Αριστείδη, Σχολή-σπίτι είσαι...
---- Ναι βρε αλλά εγώ έχω τη Σοφία μου, 
που...  
---- Σωστά, σωστά μη συνεχίσεις, άμποτε να 
βρω κι εγώ μια Σοφία, που δεν το βλέπω.
---- Θα τη βρεις αγόρι μου, θα τη βρεις...
---- Πότε θα τη βρω; Κοντεύω να κλείσω τα 
είκοσι εφτά μου χρόνια, μια ολόκληρη ζωή...

Έφυγε από το σπίτι του δάσκαλου του, 
παρ’ όλη την  τελευταία αποστροφή του, με αναπτερωμένο το ηθικό κάπως...
... Οι τρεις κοπέλες, η Γωγώ, η Έλλη και η 
Άννα έπιναν τον πρωινό καφέ τους στο σαλόνι της υποδοχής. Ο Περικλής, 
μπαίνοντας τις χαιρέτισε βιαστικά και χάθηκε στο διάδρομο που οδηγούσε στο 
γραφείο του.
---- Λοιπόν, πάω για δουλειά, είπε η Άννα 
αφού ρούφηξε την τελευταία γουλιά του καφέ της.
---- Σιγά μη σε κάνει ντα, ο προϊστάμενος σου, 
είπε κοροϊδευτικά η Γωγώ.
---- Ναι βρε τρελοπαντιέρα, προϊστάμενος της 
είναι πρέπει να πάει, αν μπει τώρα ο Πανταζής αμέσως θα γίνεις Παναγία κάνοντας 
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τάχα πως δουλεύεις, είπε η Έλλη. Γέλασαν και οι τρεις και η Άννα έφυγε για το χώρο 
της.

Ο Περικλής καθόταν μπροστά στο 
σχεδιαστήριο και σκεφτόταν, προσπαθούσε να βρει κείμενα και να κάνει σκίτσα για 
μια γεωργοκτηνοτροφική έκθεση σε μια κοντινή επαρχιακή πόλη,  μέχρι  εκεί  έφτανε  
η  χάρη του Πανταζή.  Ένιωθε  όμως άδειος. 

Χτες βράδι είχε βάλει την τελευταία 
πινελιά σ’ έναν πίνακα, έτσι τουλάχιστον πίστευε, αλλά να που τον απασχολούσε 
ακόμα. Το θέμα ήταν ένας οργανοπαίχτης, ένας μπουζουκτσής. Ήταν ο πρώτος 
πίνακας που δεν παρίστανε γυναίκα. Τον τελευταίο μήνα είχε πάει γύρω στις δέκα 
φορές σε μαγαζιά με μπουζούκια. Καθόταν κοντά στο πάλκο και μελετούσε τους 
μουσικούς. Τον τρόπο που κάθονταν, τον τρόπο που κρατούσαν τα όργανα. 

Δεν έκανε σκίτσα, δεν ήθελε σε καμιά 
περίπτωση να γίνει   αντικείμενο περιέργειας, αποτύπωνε στο μυαλό όλ’ αυτά τα 
στοιχεία με ευχέρεια και μάλιστα χωρίς περιττές λεπτομέρειες. Καθώς ήταν πολύ 
καλός πορτρετίστας και με χρώμα αλλά και στα γρήγορα σκίτσα, που άλλοτε τα 
έκανε τονικά με θαυμάσιες φωτοσκιάσεις κι άλλοτε γραμμικά, μπορούσε να 
πετυχαίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα... 

Από τις σκέψεις του τον  απόσπασε  η 
είσοδος του Πανταζή  στο γραφείο του,  φωνακλάδικη 
όπως πάντα, που για ένα τέταρτο της ώρας τον βομβάρδισε με το πως τα πέρασε χτες 
το βράδι σε μια δεξίωση και για μια ενδιαφέρουσα δουλειά που είχε κλείσει. 
---- Κυριάκο-τον προσφωνούσε με το μικρό 
του όνομα πότε, πότε-ξέρεις πως μου είναι αδιάφορα όλ’ αυτά αλλά σήμερα δεν έχω 
και διάθεση για δουλειά. Πάω για καμιά βόλτα... 
---- Γιατί όχι Περικλή μου, εσύ κι όταν πας 
βόλτα σκέφτεσαι, δουλεύεις...Να πας, να πας...
... Βγήκε στον περιφερειακό της Ακρόπολης αλλά το μετάνιωσε, κυκλοφορούσαν 
τόσοι τουρίστες, ακόμα και στο λόφο των Μουσών με το μνημείο του, δεν εύρισκες 
ησυχία. Η πρωτεύουσα δεν είχε κήπους αναψυχής αλλά αρχαιολογικούς χώρους.   
Μπήκε  λοιπόν  σ’  έναν  τέτοιο,  την  αρχαία  αγορά. Υπήρχαν κι εδώ τουρίστες 
αλλά οι περισσότεροι στη στοά  που είχε το όνομα ενός βασιλιά της Περγάμου, όπου 
στεγαζόταν το μουσείο του χώρου.

Περιδιάβαζε τα ερείπια, τελευταία είχαν 
αρχίσει να καλλιεργούν φυτά που πιθανολογούσαν πως υπήρχαν εκεί και  στην 
αρχαιότητα, στα κλασικά χρόνια. Όσο ήταν σπουδαστής ερχόταν συχνά στους 
χώρους αυτούς σχεδιάζοντας απομεινάρια αγαλμάτων, κιονόκρανων και ανάγλυφων. 
Τώρα βρισκόταν εδώ για να ξεδώσει...
---- Μήπως μιλάτε γαλλικά;

Την ερώτηση την έκανε μια γυναίκα, γύρω 
στα σαράντα πέντε με πενήντα χρονώ. 
---- Ναι, όχι αρκετά καλά, της είπε, 
επιστρατεύοντας τα γαλλικά του, που τελευταία είχε αρχίσει να τα μελετάει. 
Σκεφτόταν τη μετάβαση του στο Παρίσι έστω για λίγο.  

Προχώρησαν μαζί. Τον ρωτούσε διάφορα 
για το χώρο κι εκείνος της απαντούσε θετικά μια και γνώριζε πολλά πράγματα, 
διαπιστώνοντας πως τα γαλλικά του ήσαν ικανοποιητικά. Τον ρώτησε αν είχε σχέση 
με την αρχαιολογία κι εκείνος της είπε πως ήταν ζωγράφος άρα είχε αρκετή σχέση με 
το χώρο και κάνοντας χιούμορ είπε:
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---- Εξάλλου με λένε Περικλή, όπως  έλεγαν  
τον  ηγέτη  της  πόλης αυτής της περιόδου που έγιναν όλ’ αυτά τ’ αριστουργήματα..

Εκείνη γέλασε και του είπε πως κι εκείνη 
είχε ελληνικό όνομα ή μάλλον το ένα από τα ονόματα της, αν και δεν το χρησιμοποιεί 
συχνά, τη λένε Τερέζ-Ντοροτέ. Η μητέρα της ήταν Ελληνίδα, φεύγοντας, με τους 
διωγμούς από τη Σμύρνη, οι δικοί της χάθηκαν κι εκείνη βρέθηκε στο Παρίσι όπου, 
παντρεύτηκε αργότερα τον πατέρα της.   

Ένιωθε δυσάρεστα που, παρά την 
καταγωγή της, ήταν η πρώτη   της  φορά   που   ερχόταν  στην  Ελλάδα  και  αν και 
φιλόλογος, δίδασκε σ’ ένα γυμνάσιο, δε φρόντισε να μάθει ελληνικά.

Ο Περικλης της είπε πως σκόπευε να 
επισκεφθεί το Παρίσι γι’ αυτό προσπαθεί να μάθει, όσο γίνεται, καλά τη γλώσσα. 
Του έδωσε τη διεύθυνση της και του ζήτησε να τη συναντήσει εκεί.

Χώρισαν συγκινημένοι και οι δυο, εκείνος 
γιατί είχε την ευκαιρία να εξασκήσει τα γαλλικά του κι εκείνη γιατί είχε βρει έναν 
απροσδόκητο ξεναγό....
---- Κύριε Περικλή...

Σήκωσε το κεφάλι του από το 
σχεδιαστήριο. Ήταν η κοπέλα του γραφείου, η Έλλη.
---- Τι συμβαίνει; τη ρώτησε μάλλον αυστηρά 
κι αδιάφορα.
---- Να...Τώρα εσείς θα θυμώσετε, δηλαδή 
μπορεί να θυμώσετε και θα έχετε δίκιο...
---- Τι λες ρε κορίτσι μου, τι θέλεις;
---- Σταμάτησε το ρολόι μου... Εσείς τα 
καταφέρνετε παντού...Ίσως θα μπορούσατε να μου...

Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση κι ο 
Περικλής τη διέκοψε αυστηρά.
---- Τι με πέρασες, ρολογά; Είσαι με τα καλά 
σου;

Η κοπέλα πάγωσε. Τράβηξε πίσω το χέρι 
που κρατούσε το ρολόι έτοιμη να κλάψει.
---- Συγγνώμη, ψέλλισε κι έκανε να φύγει
---- Έλα, έλα δω...Με συγχωρείς, δώσμου το, 
κάτι θα κάνω.

Το πρόσωπο της φωτίστηκε και του 
χαμογέλασε καθώς άφηνε το ρολογάκι στη χούφτα του. Την κοίταξε στα μάτια, 
εκείνη τα χαμήλωσε.
---- Εντάξει, της είπε και η Έλλη, συγκινημένη 
αποχώρησε. 

Ο Περικλής κάθισε στο πλαϊνό γραφείο, 
πήρε ένα κατσαβίδι κι έβγαλε με προσοχή το σκέπασμα του ρολογιού. Δεν είδε 
τίποτα να λείπει. Δεν είχε βέβαια ιδέα τι θα μπορούσε να λείπει ώστε να μη δουλεύει, 
πάντως τα γραναζάκια, το ελατήριο, καλοκουρδισμένο μάλιστα, έστεκαν εκεί ήσυχα. 
Άγγιξε διάφορα σημεία στην τύχη. Δε συνέβη τίποτα, εξακολουθούσαν όλα να 
παραμένουν ακίνητα. Έσκυψε και φύσηξε δυνατά και κατάπληκτος είδε τα 
γραναζάκια να δουλεύουν. Ταρακούνησε το ρολόι, το άφησε ανάσκελα, το γύρισε 
μπρούμυτα, αλλά εκείνα συνέχισαν να δουλεύουν. Κοίταξε το ρολόι του κι έβαλε την 
ώρα στο ρολογάκι, ύστερα έβαλε το σκέπασμα κι ένιωσε ικανοποίηση σκεπτόμενος 
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το χαμόγελο της Έλλης όταν θα της έδινε το ρολόι. Είχε όμορφο χαμόγελο...
---- Αχ, τα χρυσά του τα χέρια, μέχρι το 
ρολογάκι μου διόρθωσαν...
---- Αχαχούχα, εσύ μωρή την έχεις δαγκώσει για καλά μαζί του. Βρε χαζοβιόλα, είναι 
δυνατόν να ερωτευτεί εμάς ένας τέτοιος άντρας; Για σύνελθε...
---- Και ποιος σου είπε εσένα πως είμαι 
ερωτευμένη μαζί του, είπε παγωμένα η Έλλη στη Γωγώ.
---- Έλα, άστα αυτά...σε τα μας τώρα; Χωριό 
που φαίνεται...Ρε συ Άννα, μπας κι έχεις εσύ τίποτα μαζί του; είπε η Γωγώ σμίγοντας 
τα φρύδια της.
---- Εγώ; Πως σου ήρθε αυτό;
---- Έ, να εσύ είσαι ωραίο κορίτσι, γιατί όχι, 
μαζί δουλεύετε όσο να πεις έχεις ευκαιρίες.
---- Μπα, αυτός το μόνο που κοιτάζει είναι τα 
χέρια μου κι αυτό για να δει αν έκανα καλά αυτό που μου είπε...
---- Προχθές, είπε η Γωγώ, μόλις βγήκα από 
την μπανιέρα τον σκέφτηκα κι ένιωσα κάτι  αναψοκαούρες ρε κορίτσια άλλο πράμα. 
Να τον είχα εκεί στο μπάνιο να μου τον... 
---- Ά, να χαθείς χαζή, σταμάτα τι είν’ αυτά 
που λες; είπε η Έλλη.
---- Γιατί μωρή, έτσι ένιωσα. Ύστερα όμως, 
όταν είδα τη φάτσα μου στον καθρέφτη είπα: Με τέτοια μούρη που πας γαμώτο...δεν 
είναι για τα μας...
... Τέτοια σχόλια έκαναν συχνά, τα κορίτσια 
του γραφείου κάθε πρωί πίνοντας τον καφέ τους.

Κι όσο εκείνες σκέφτονταν έτσι γι’ αυτόν, 
ο Περικλής παράμενε ανέραστος. Η ερωτική του ζωή εξακολουθούσε να είναι 
ανύπαρκτη, η ιδανική αγαπημένη δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Ζωγράφιζε με μανία κι 
όταν ο Πανταζής επισκέφτηκε, για πρώτη φορά ύστερα από οχτώ μήνες το 
εργαστήρι-κατοικία του Περικλή, ενθουσιάστηκε με τους δυο μεγάλους πίνακες, 
ξεπερνούσαν το μέτρο και τους αγόρασε για να τους βάλει στο γραφείο του. Ήδη 
υπήρχε εκεί ένας πίνακας του νέου, μεγάλων διαστάσεων, το θέμα του ήταν σχετικό 
με τη διαφήμιση, ακριβώς στον τοίχο πίσω από το γραφείο του Πανταζή...  
... Άρχισε να σκέφτεται σοβαρά τη μετάβαση 
του στο Παρίσι. Είχε χάσει βέβαια την υποτροφία αλλά κέρδιζε αρκετά χρήματα και 
με το κληροδότημα της μητέρας του θα μπορούσε να περάσει άνετα μερικά χρόνια 
στην πόλη του φωτός όπως άκουγε να λεει η μακαρίτισσα η μητέρα του.
---- Να πας οπωσδήποτε, του είπε ο 
Αριστείδης, εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω. Επειδή κατάγομαι από τη Μικρά 
Ασία και είχα μάθει από τους γονείς μου την τουρκική γλώσσα-η γιαγιά μου δε 
μιλούσε καθόλου ελληνικά - πήρα υποτροφία για την Κωνσταντινούπολη. Έμεινα ένα 
χρόνο εκεί στην Σχολή Καλών Τεχνών. Δεν ήταν άσκημα, αν και το καθεστώς δεν  
ήταν δημοκρατικό αλλά κι εδώ η δημοκρατία μας δεν ήταν καλύτερη.

Μπορεί οι πολιτιστικοί χώροι της Πόλης 
να ήταν πιο σημαντικοί από του Παρισιού,  δυστυχώς  όμως η  αξιοποίηση τους δεν 
μπορούσε να συγκριθεί μαζί τους. Αργότερα ταξίδεψα, με τη Σοφία στην Ευρώπη και 
διαπίστωσα τη διαφορά...
... Ο πατέρας του Περικλή ζήτησε τη 
διεύθυνση του γιου του από τον συμβολαιογράφο κι ένα απόγευμα τον επισκέφθηκε 
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στο σπίτι. Ο νέος ένιωσε έκπληξη και στο βάθος χάρηκε χωρίς όμως να το δείξει. 
Είχαν περάσει δέκα χρόνια χωρίς να ειδωθούν. Παρ’ όλ’ αυτά έδωσαν μόνο τα χέρια. 

Ο πρώην  δικαστής έδειχνε 
καταβεβλημένος.  Ήταν  πενήντα εφτά χρονώ και είχε χαθεί  πια,
στα μάτια του Περικλή η παλιά αίγλη.
---- Πατέρα, είσαι καλά από υγεία; 
---- Ε, έχω κάποια προβλήματα αλλά τα 
καταφέρνω... 

Ακολούθησε σιωπή για λίγα λεπτά. Ο 
πατέρας παρατηρούσε με τρυφερότητα το νεαρό, ο γιος του είχε γίνει ένας πολύ 
ωραίος άντρας.
---- Έμαθα πως σκοπεύεις να φύγεις για το 
Παρίσι...
---- Ναι, θα ήθελα να παρακολουθήσω μερικά 
μαθήματα στην εκει Σχολή Καλών Τεχνών και γενικότερα να ενημερωθώ καλύτερα 
για τη δουλειά μου, για τα νέα ρεύματα στην Τέχνη...
---- Θα μείνεις καιρό εκεί;
---- Δεν ξέρω, αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 
ίσως. Δυστυχώς εδώ πρέπει να κάνω παράλληλα κι άλλη δουλειά για να ζήσω. 
Μπορεί όμως και να μη μου αρέσει εκεί...
---- Μου είπε ο Χρήστος πως τα χρήματα της 
μητέρας σου δεν τα ξόδεψες. Στο Παρίσι θα χρειαστείς λεφτά και σκέφτηκα να 
βοηθήσω. Όλ’ αυτά τα χρόνια έβαζα στην τράπεζα ένα ποσόν για σένα. Σου έφερα το 
βιβλιάριο, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι βέβαιο πως αυτά που θα σου 
επιτρέπουν να παίρνεις ως σπουδαστής  δε θα σου φτάνουν. Έχω τον τρόπο να σου 
στέλνω περισσότερα.
---- Ξέρω πως σου είναι οδυνηρό να 
παρακαλέσεις και να ζητήσεις χάρη...
---- Μα τι λες, για σένα μπορώ να κάνω τα 
πάντα.

Αυτή η φράση ήταν κατα κάποιο τρόπο η 
αίτηση συγγνώμης του πρώην δικαστή. Δεν αναφέρθηκε κανένας σ’ αυτά που είχαν 
συμβεί πριν δέκα χρόνια...

                                         

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΕΜΠΤΟ

Ο Περικλής έφτασε στο Παρίσι ένα 
απόγευμα στα μέσα του Σεπτέμβρη. Λίγους μήνες πριν είχε πέσει η δικτατορία και 
μέρα με τη μέρα η πολιτική κατάσταση στην πατρίδα εξομαλυνόταν. Με τη βοήθεια 
της καθηγήτριας που είχε γνωρίσει στον αρχαιολογικό χώρο βρήκε ένα δωμάτιο σ’ 
ένα όχι πολύ ακριβό ξενοδοχείο στο κέντρο, στο Καρτιέ Λατέν. Από το παράθυρο 
του χάζευε τα δίδυμα καμπαναρία της Παναγίας των Παρισίων.

Το ίδιο βράδι, η Τερέζ-Ντοροτέ τον 
κάλεσε στο σπίτι της για δείπνο όπου γνώρισε τον άντρα της και το γιο της... 
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Μια βδομάδα ύστερα από την άφιξη του, 
με τη  βοήθεια του γιου της Δωροθέας-έτσι την αποκαλούσε πια-βρήκε ένα 
διαμέρισμα κοντά στη μπουλβάρ Σαιν Μισέλ, ήταν παλιό χτίσμα αλλά σχετικά φτηνό 
και ήταν τυχερός γιατί όλη εκείνη η περιοχή, όπου κυριαρχούσαν τα ελληνικά 
εστιατόρια, λόγω και της δικτατορίας που είχε μεσολαβίσει στην πατρίδα 
κατοικούνταν από Έλληνες και δύσκολα εβρισκες σπίτι. Είχε αρχίσει να 
παρακολουθεί μαθήματα στη Σχολή και το σπιτι αυτό τον βόλευε...
... Χρειάστηκε έξη μήνες για να μάθει καλά 
την περιοχή που τον είχε γοητεύσει. Το Καρτιέ Λατέν δεν ήταν μόνο Γαλλία αλλά ο 
κόσμος όλος. Περπατούσε με τις ώρες στα δρομάκια και στις λεωφόρους, χαζεύοντας 
σε βιτρίνες απίθανων μαγαζιών και συναντώντας όλες τις φυλές του πλανήτη.

Τελικά έξη μήνες αργότερα όλη αυτή η 
βαβούρα της περιοχής τον ενόχλήσε και νοίκιασε ένα διαμέρισμα στην οδό 
Μπότσαρη, κοντά στον ομώνυμο σταθμό του μετρό απέναντι από το πάρκο Μπιουτ-
Σιομόν. Ήταν μακριά από τη Σχολή αλλά το μετρό εξουδετέρωνε την απόσταση...

... Καθισμένος μπροστά στο σχεδιαστήριο 
στο διαφημιστικό γραφείο του Πανταζή, ο Περικλής σκεφτόταν το Παρίσι. Αυτούς 
τους τελευταίους μήνες είχαν συμβεί δραματικά γεγονότα στη ζωή του. Είχε πεθάνει 
ο πατέρας του! Έτσι ξαφνικά. Πριν φύγει για το Παρίσι, όταν τον είχε επισκεφθεί, 
του είχε πει πως δεν αισθανόταν καλά αλλά σ’ όλο αυτό το διάστημα των έξη μηνών 
που έλειπε κι επικοινωνούσε μαζί του τηλεφωνικώς, τον διαβεβαίωνε πως ήταν μια 
χαρά. Και ξαφνικά μια νύχτα, ο συμβολαιογράφος, του τηλεφώνησε  πως ο πατέρας 
του είχε πεθάνει! 

Δεν ήξερε να του πει, παρά πως ο πρώην 
δικαστής είχε πεθάνει από πνευμονικό οίδημα και πως η κηδεία θα γινόταν την άλλη 
μέρα κι ο Περικλής έπρεπε να γυρίσει στην Αθήνα. Υπήρχε ένα γράμμα, κλειστό του 
πατέρα του που βρέθηκε στο γραφείο και απευθυνόταν στο γιο του. 

Αναστατωμένος, προσπάθησε να βρει 
εισιτήριο αλλά καθώς ήταν «περίοδος αιχμής» δεν τα κατάφερε. Τελικά κάποιος του 
υποσχέθηκε ένα αλλά μετά δυο μέρες, πολύ αργά για την κηδεία. Τηλεφώνησε στο 
συμβολαιογράφο για τις δυσκολίες που είχε και τον παρακάλεσε να φροντίσει για όλα 
πράγμα που εκείνος θα το έκανε έτσι κι αλλιώς. Τελικά δε γύρισε στην Αθήνα και 
ζήτησε από το Χρήστο να του στείλει το γράμμα.

Το γράμμα ήταν σύντομο. Εδώ κι ένα 
χρόνο περίπου, έγραφε ο πατέρας του, οι γιατροί διέγνωσαν πως έπασχε από καρκίνο, 
δεν ήσαν βέβαιοι για το πόσο χρόνο ζωής είχε, άλλοι του έδιναν ένα χρόνο, άλλοι 
δύο, για τον θάνατο του όμως ήσαν απολύτως βέβαιοι. Τον πρώτο χρόνο τον 
αντιμετώπισε χωρίς πόνους αλλά ήταν βέβαιος πως ο δεύτερος, αν ζούσε για πολύ, θα 
ήταν οδυνηρός γι’ αυτό αποφάσισε να φύγει...

Επειδή  ήξερε  πως ο γιος του  αν μάθαινε  
την  κατάσταση του θα γύριζε να τον φροντίσει και θα υπόφερε ότι είχε υποφέρει κι 
εκείνος με την αρρώστια της γυναίκας του δε θέλησε να τον υποβάλλει σε τέτοια 
δοκιμασία. Φρόντισε να πάρει κάτι που το βρήκε δύσκολα-όταν θέλεις να πεθάνεις 
πάντα βρίσκεις τον τρόπο-έτσι φεύγει και του εύχεται να ευτυχίσει εκείνος 
τουλάχιστον. Το γράμμα είχε ημερομηνία την παραμονή του θανάτου... 

Το   Παρίσι  τον  είχε   απογοητεύσει,   ο  
θάνατος  του  πατέρα  του  απλώς  επέσπευσε  την
επιστροφή. Χόρτασε Τέχνη σ’ όλες τις εκφάνσεις της, πότε ικανοποιημένος κι πότε 
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απελπισμένος. Πληροφορημένος πάντα καλά, από φωτογραφίες κι έντυπα, για τα 
πράγματα στο χώρο της Τέχνης απλώς στο Παρίσι διαπίστωσε πως οι καλλιτέχνες 
έφτασαν να προσπαθούν περισσότερο να εντυπωσιάσουν και να σοκάρουν παρά να 
κάνουν Τέχνη. Τι ήταν πια Τέχνη;

Ξαναγύρισε στις απόψεις του 
συνονόματου αυτόχειρα συγγραφέα για την ελληνική γραμμή. Ξαναδιάβασε το 
βιβλίο, του έκανε λιγότερη εντύπωση από την πρώτη φορά.

Του άρεσε η άποψη πως δυο ειδών 
καλλιτέχνες υπάρχουν. Ο «απ’ αρχής  δημιουργός»,  ο  φυσικός, ο αυθόρμητος, ο μη 
διδασκόμενος, και «το αενάως τελειοποιητικόν, ο υπομονετικός, ο εργατικός, ο 
μελετηρός, δηλαδή οι πολλοί»... 

Αναρωτιόταν που ανήκε ο ίδιος και τι πάει 
να πει αυθόρμητος; Φτάνει ο αυθορμητισμός για να γίνει Τέχνη; Μάλλον θα 
χρειαζόταν να πετύχει μια σύνθεση αυτών των δυο ειδών καλλιτέχνη, αν υπήρχαν 
τέτοιοι...

Σιγά-σιγά εγκατέλειψε, για δεύτερη φορά 
αυτές τις απόψεις, πίστεψε πως η «ελληνική γραμμή» και η «Αττική γη» δεν 
κάλυπταν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης Τέχνης. Έπρεπε να δουλέψει πολύ κι 
άρχισε να σχεδιάζει ασταμάτητα τα βράδια, στο σπίτι του, είχε πάλι κρατήσει  το 
διαμέρισμα του όσο καιρό έλειψε στο Παρίσι, περισσότερο γιατί δεν είχε που ν’ 
αφήσει τα πράγματα του....

Το πατρικό σπίτι, που στην 
πραγματικότητα ήταν «μητρικό», μια και ανήκε στη μητέρα του, που πριν πεθάνει το 
είχε μεταβιβάσει στον Περικλή, πουλήθηκε. Ο νέος αρνήθηκε να μείνει εκεί ύστερα 
από τα δραματικά γεγονότα που είχαν συμβεί στο σπίτι αυτό και είχε αναθέσει στο 
συμβολαιογράφο να το πουλήσει πριν γυρίσει ακόμα από το Παρίσι...
... Το μολύβι του άρχισε πάλι να τρέχει πάνω 
στο χαρτί, σχεδιάζοντας για μια διαφημιστική καμπάνια γνωστής μάρκας τσιγάρων 
που τον τελευταίο καιρό ο Περικλής όχι μόνο είχε αρχίσει να καπνίζει αλλά ν’ 
αυξαίνει μέρα με τη μέρα τον αριθμό τους. Είχε διαπιστώσει  πως το πακέτο και κάτι, 
που κατανάλωνε τη μέρα, του κάλυπτε ένα άδειασμα ψυχής που είχε υποστεί τους 
τελευταίους μήνες με όσα είχαν συμβεί. Πρόσεξε επίσης πως το κάπνισμα, είχε πάρει 
και μια τελετουργική μορφή, μαζί με τον καφέ που άλλοτε έπινε μόνο ευκαιριακά. 
Άρχιζε το κάπνισμα μόλις άνοιγε τα μάτια του, το πρωί κι έσβηνε το τελευταίο 
τσιγάρο λίγο πριν πέσει για ύπνο...

Στην προσωπική του ζωή δεν άλλαξε 
τίποτα σχεδόν. Ζούσε με τον ίδιο τρόπο που ζούσε πριν παει στο Παρίσι. Έβλεπε 
συχνά τον Αριστείδη και τη Σοφία, τον Πέτρο και την οικογένεια του, είχε αποχτήσει 
αυτός δεύτερη οικογένεια καθώς είχε παντρευτεί την κόρη του αφεντικού του στη 
λαχαναγορά και προόδευε ως έμπορας.

Από τα κορίτσια, στο γραφείο, είχε μείνει 
μόνο η Έλλη, η μικρή «αλανιάρα» και η σχεδιάστρια είχαν φύγει. Στο σχεδιαστήριο 
ήρθε ένας άντρας, γύρω στα πενήντα, χαρτογράφος. Ο Πανταζής είχε αποφασίσει να 
εκδώσει χάρτες-οδηγούς της πρωτεύουσας αλλά και άλλων τουριστικών περιοχών. 
Κοντά στην Έλλη είχε έρθει μια εξαιρετικά όμορφη κοπέλα που μόλις είχε τελειώσει 
το σχολείο. Ο Πανταζής τη χρησιμοποιούσε συχνά σε εξωτερικές δουλειές, να 
μεταφέρει σε πελάτες διάφορα έγγραφα, μακέτες κι ο, τι άλλο σχετικό.

Με την παρουσία της μικρής, ο Περικλής 
ένιωσε έναν αισθηματικό κραδασμό. Στην αρχή άρχισε να της κάνει ένα διακριτικό 
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φλερτ στο οποίο η Βιβή, έτσι ονομαζόταν η κοπέλα, ανταποκρίθηκε κολακευμένη. 
Τελικά δεν προχώρησε με τη δικαιολογία πως ήταν μικρή, την περνούσε 
δεκατέσσερα χρόνια.

Όταν λίγο αργότερα, διαπίστωσε πως 
παρά τα πενήντα του χρόνια ο χαρτογράφος, σχετίστηκε ερωτικά με τη μικρή, «έπεσε 
από τα σύννεφα». Αυτό το γεγονός τον έπεισε όμως πως καλά είχε κάνει να 
σταματήσει έγκαιρα, θα είχε κάνει ένα τραγικό λάθος. Η Βιβή αποδείχτηκε κατώτερη 
των προσδοκιών του, δεν ήταν παρά ένα γυναικάκι που της ενδιέφερε το βόλεμα.

Ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος, όχι από 
τη συμπεριφορά της Βιβής αλλά από την τύχη του. Επιτέλους είχε νιώσει κάτι για μια 
γυναίκα κι αυτή βγήκε ένα ασήμαντο θηλυκό. Η μικρή διαμονή του στο  Παρίσι του 
εδραίωσε την πεποίθηση πως παντού  οι γυναίκες ήσαν ίδιες κι εκεί
δε συνάντησε κάποια ενδιαφέρουσα...

... Άρχισε να πηγαίνει πάλι στον 
κινηματογράφο. Αν και η τηλεόραση είχε μπει στη ζωή της χώρας, ο Περικλής 
απόφυγε συστηματικά να βάλει συσκευή στο σπίτι, προτιμούσε τη μεγάλη οθόνη. 
Έτσι ένα απόγευμα μπήκε σε κάποιο κινηματογράφο, στο κέντρο της πόλης για να δει 
ένα έργο από αυτά που θεωρούσε έργα Τέχνης, ενός Ούγγρου σκηνοθέτη.

Στην αίθουσα υπήρχε πολύς κόσμος. 
Εκείνος πήγε και κάθισε στις πίσω σειρές, σ’ ένα σημείο που δεξιά-αριστερά του 
υπήρχαν δυο-τρία άδεια καθίσματα με την ελπίδα πως θα έμεναν έτσι για να είναι 
ήσυχος, παντού αποζητούσε την «αποστασιοποίηση», ήταν η λέξη του συρμού τότε. 
Πίσω του επίσης υπήρχαν μερικά άδεια καθίσματα. Είχε μαζί του την εφημερίδα την 
άνοιξε και βυθίστηκε στο διάβασμα, περιμένοντας ν’ αρχίσει η προβολή.

Μια συντροφιά, δυο νεαροί και δυο 
κοπέλες ήρθαν και κάθισαν πίσω του. Ο ένας από τους νέους ήταν θορυβώδης σε 
σημείο ενοχλητικό. Έλεγε διάφορες ανοησίες, δε βολευόταν στο κάθισμα και 
διαμαρτυρόταν διαρκώς.

Ο Περικλής, γύρισε για μια στιγμή και 
τους κοίταξε κι έμεινε, για μερικά δευτερόλεπτα, έκθαμβος στη θέα της μιας από τις 
δυο κοπέλες. Ήταν ένα αριστούργημα! Καστανόξανθη με υπέροχα πράσινα μάτια 
που του έριξε μια μάλλον συνεσταλμένη ματιά και με σοβαρό ύφος μίλησε 
χαμηλόφωνα στον πλαϊνό της θορυβώδη νεαρό, συνιστώντας του ησυχία και 
κοσμιότητα...

Χαμήλωσαν τα φώτα κι άρχισαν οι 
διαφημίσεις. Ο Περικλής έκλεισε την εφημερίδα, περιέφερε το βλέμμα του ένα γύρω 
στην αίθουσα, προσπαθώντας να βρει τρόπο να στρέψη τη ματιά του πίσω για να 
ξαναδεί εκείνο το υπέροχο γυναικείο πρόσωπο. 

Του δόθηκε η ευκαιρία εξαιτίας του 
νεαρού που εξακολουθούσε να χαχανίζει και να κάνει δήθεν σκωπτικά σχόλια στις 
διαφημίσεις. Το βλέμμα του καρφώθηκε στα πράσινα μάτια γεμάτο θαυμασμό αλλά 
και κάπως επιτιμητικό για το ότι είχε στη συντροφιά της ένα τόσο γελοίο άτομο. Η 
κοπέλα φάνηκε να πήρε το μήνυμα κι έσπρωξε με τον αγκώνα της τον πλαϊνό της. Το 
άλλο ζευγάρι ήταν αρκετά ήσυχο.

Ο Περικλής δεν μπορούσε βέβαια να είναι 
γυρισμένος πίσω για πολύ ώρα  κι  έτσι  με λύπη  του ξαναγύρισε προς την οθόνη. 
Εκείνη τη  στιγμή έσβησαν τα φώτα κι άρχισε η προβολή.

Καθώς έπεφταν οι τίτλοι, ο νεαρός πίσω 
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του, εξακολουθούσε να μιλάει, χαμηλόφωνα κάπως κι ο Περικλής σκεφτόταν πως θα 
περνούσε άσκημα μ’ αυτόν εδώ. Κοίταξε μπρος-πίσω, δεξιά-αριστερά μήπως υπήρχε 
κάποια θέση αλλά η αίθουσα είχε γεμίσει. 

Δεν πέρασε ένα τέταρτο της ώρας με 
κάποια σχετική ησυχία κι ο νεαρός πίσω του άρχισε να δυσανασχετεί με την ταινία 
σχεδόν φωναχτά, χρησιμοποιώντας ένα χυδαίο λεξιλόγιο. Δεν καταλάβαινε τι έβλεπε 
και κάθε τόσο ρωτούσε τους άλλους.

Ο Περικλής άρχισε να νιώθει δυσάρεστα. 
Οι κρίσεις και οι ανόητοι χαρακτηρισμοί του νεαρού ανέβαιναν κρεσέντο, ενώ η 
κοπέλα προσπαθούσε ν’ αναχαιτίσει αυτόν τον βόρβορο της ανοησίας.

Ο Περικλής γύρισε πίσω και είπε 
χαμηλόφωνα και αρκετά ήρεμα:
---- Φίλε, μάλλον σε λάθος κινηματογράφο 
μπήκες. Εδώ δεν παίζουν μπαλαφάρες, είναι έργα Τέχνης.  Αν δε σ’ αρέσει μπορείς 
να φύγεις.
---- Μωρ’ τι μας λες, έργα Τέχνης, μαλακίες 
είναι...

Άρχισε ένας διαπληκτισμός που 
προκάλεσε αντιδράσεις απ’ όλη την αίθουσα κι έτσι ο νεαρός αναγκάστηκε, 
απειλώντας και προκαλώντας τον Περικλή, «αν είναι άντρας να βγει έξω» 
αποχώρησε.

Ευτυχώς η κοπέλα δεν τον ακολούθησε. 
Έσκυψε προς το μέρος του και ζήτησε συγγνώμη.
---- Δεν είναι φίλος, απλώς γνωστός που μας 
ακολούθησε, δεν ήξερα πως είναι τόσο πίσω σ’ αυτά   τα  θέματα,  είπε.  Ο   
Περικλής   δεν  κατάφερε   να   πει   λέξη,   απλώς   της χαμογέλασε.
Τον έπνιξε η συγκίνηση που εκείνο το πλάσμα- καθώς είχε σκύψει πάνω από τον ώμο 
του, τον τύλιξε το άρωμα της-του μίλησε νιώθοντας την ανάγκη να δικαιολογηθεί για 
την παρουσία του νεαρού πλάι της. Καθώς εκείνη έγειρε πίσω στη θέση της έστριψε 
το κεφάλι του προς την οθόνη, αλλά στον εγκέφαλο του τίποτα δεν έφτανε από αυτά 
που συντελούνταν εκεί. Ήταν βέβαιο πως του ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει το 
έργο. Σκεφτόταν πως όταν τελειώσει η ταινία θα είχε την ευκαιρία να μιλήσει στην 
κοπέλα καταστρώνοντας διάφορα σχέδια για το τι θα της έλεγε και προσπαθώντας να 
βρει τρόπο να την εντυπωσιάσει...

Ήταν τόσο απορροφημένος με τις σκέψεις 
του που για μερικά λεπτά δεν είχε πάρει είδηση πως η ταινία είχε τελειώσει. 
        Όταν άναψαν τα φώτα, ταραγμένος γύρισε πίσω και διαπίστωσε πως η κοπέλα 
είχε φύγει. Ένιωσε να φεύγει το δάπεδο κάτω από τα πόδια του. Στηρίχτηκε στη ράχη 
του καθίσματος και κοίταξε μέσα στο πλήθος. Τη διέκρινε ψηλά στη σκάλα που 
οδηγούσε στην έξοδο. Έτρεξε προς τα εκεί, βγήκε στο πεζοδρόμιο αλλά δε την είδε 
πουθενά. Ήταν απελπισμένος, η τύχη του έπαιζε πάλι ένα δυσάρεστο παιχνίδι...

Για μερικές μέρες πήγαινε κάθε μέρα στην 
περιοχή του κινηματογράφου και δεν άφηνε προβολή έργου Τέχνης, ακόμα κι αν είχε 
ξαναδεί το έργο μήπως τη συναντήσει... 
... Είχαν περάσει τρεις μήνες από τη μοιραία 
εκείνη μέρα στον κινηματογράφο, όπου είχε συναντήσει εκείνα τα υπέροχα πράσινα 
μάτια κι ο Περικλής ακολουθώντας τη συνήθεια του να τρέχει σε κινηματογραφικά 
έργα Τέχνης, βρέθηκε πάλι σ’ έναν κινηματογράφο. Ήταν ένα καινούργιο φιλμ 
Έλληνα σκηνοθέτη, με διάφορα βραβεία και ήθελε να το δει οπωσδήποτε. 
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Ήταν μόνος, πάντα πήγαινε μόνος σε 
χώρους όπου έπρεπε να υπάρχει ησυχία. Πίστευε πως οι συντροφιές, πάντα 
θορυβώδεις, αλλά και σύντροφος ακατάλληλος, που σ’ εκνευρίζει και σου αποσπά 
την προσοχή, δε σ’ αφήνουν να παρακολουθήσεις σωστά. Μια θεωρία που πιθανόν 
να ήταν και η αιτία που ο νέος δεν είχε καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Οι 
σχέσεις πάνω απ’ όλα θέλουν ανοχή.

Μπήκε στον κινηματογράφο βιαστικά. 
Κατέβηκε σχεδόν τρέχοντας τα σκαλιά, ο κινηματογράφος ήταν υπόγειος, γιατί είχε 
αργήσει και κινδύνευε να χάσει την αρχή. Μπήκε στη σκοτεινή αίθουσα, είχε αρχίσει 
η προβολή διαφημίσεων, ανέβηκε προς το πίσω μέρος της αίθουσας που ήταν γεμάτη 
κόσμο.

Κάπου στη μέση, κοντά σε μια κολόνα 
είδε μια άδεια θέση, έτρεξε και κάθισε. Αδιαφορώντας για τις διαφημίσεις, έριξε ένα 
βλέμμα γύρω. Στο φως που αντανακλούσε η οθόνη, είδε κοντά του μια κοπέλα και 
πλάι της μια άλλη, πιο πέρα δεν ξεχώριζε καλά αλλά δεν είχε και σημασία.

Γύρισε πάλι προς την οθόνη και καθώς 
παρακολουθούσε τις διαφημίσεις, θυμήθηκε πως στα χρόνια της δικτατορίας, πριν 
από το έργο, προβαλλόταν ένα φιλμάκι μ’ επίκαιρα γεγονότα, η τηλεόραση στη χώρα 
δεν ήταν ακόμα σε θέση να παίξει αυτόν τον ρόλο, εξ άλλου πολλοί λίγοι διέθεταν 
συσκευές. 

Σ’ ένα κινηματογράφο, που εκείνη την 
εποχή προβάλλονταν μόνο έργα Τέχνης και κατά τεκμήριο το κοινό ήταν αριστερών, 
αντιδικτατορικών τάσεων, την ώρα των επικαίρων εμφανίστηκε στην οθόνη ένας από 
τους Έλληνες πραξικοπηματίες που έκανε επίσκεψη σε μια αφρικάνικη χώρα. Στο 
αεροδρόμιο τον περίμενε ο αρχηγός της χώρας επίσης πραξικοπηματίας, ένας τύπος 
που εις βάρος του είχε κυκλοφορήσει η φήμη πως είχε...μαγειρέψει και φαει κάποιους 
από τους αντιπάλους του.

Οι δυο δικτάτορες αγκαλιάστηκαν και 
φιλήθηκαν. Τότε κάποιος από τους θεατές φώναξε:
---- Φάτον, να ησυχάσουμε.

Χειροκροτήματα και τρανταχτά γέλια 
υποδέχτηκαν την παρότρυνση. Βέβαια μέσα στο πλήθος θα ήσαν και ασφαλίτες αλλά 
ποιόν να πιάσουν; Και πως να τολμήσουν...

Άρχισε   η   προβολή   κι   ο   Περικλής,   
αναστέλλοντας   τις   μνήμες,   αφοσιώθηκε    στην
παρακολούθηση του έργου...
... Όταν άναψαν τα φώτα, μετά το τέλος του 
φιλμ, σηκώθηκε πρώτος και καθώς έριξε μια ματιά προς το μέρος των κοριτσιών που 
ήσαν κοντά του έμεινε εμβρόντητος! Η δεύτερη από τις πλαϊνές του ήταν εκείνη! Το 
κορίτσι με τα πράσινα μάτια.! 

Το ίδιο έκπληκτη έδειξε κι εκείνη, τον 
αναγνώρισε. Στάθηκαν για λίγο αμήχανοι και οι δυο.
---- Εσείς! ψιθύρισε ο Περικλής.

Η φίλη της πέρασε από μπροστά του και 
βγήκε στο διάδρομο, την ακολούθησε η κοπέλα, όταν έφτασε κοντά του είπε: 
---- Με θυμηθήκατε ύστερα από τόσο καιρό;
---- Να σας θυμηθώ; Μα δεν έπαψα να σας 
θυμάμαι ούτε στιγμή. Όλον αυτό τον καιρό ήσασταν η ευτυχία και η δυστυχία μου. 
Σας παρακαλώ μην εξαφανιστείτε πάλι, δε θα το αντέξω...
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Τα είπε όλ’ αυτά μονορούφι-απορούσε 
που βρήκε το κουράγιο-λες και φοβόταν πως θα έχανε τη φωνή του, θα πάθαινε 
γλωσσοδέτη.
---- Μα, τι λέτε  τώρα... Υπερβολές, είπε 
χαμογελώντας μισοκλείνοντας τα υπέροχα πράσινα μάτια. Εξ άλλου δεν 
εξαφανίστηκα… 
---- Ερμιόνη, θα έρθεις; της φώναξε η φίλη της 
καθώς την παράσερνε το πλήθος προς την έξοδο.
---- Μπορώ...Μου επιτρέπετε να σας 
συνοδεύσω;
---- Ναι, αν και η φίλη μου θα έχει 
αντίρρηση...

Προχώρησαν μαζί, είχε πολύ κόσμο και η 
πορεία προς την έξοδο γινόταν αργά, πράγμα που ο Περικλής ευχόταν να κρατήσει 
όσο γίνεται περισσότερο ώστε να είναι κοντά σ’ αυτό το εκπληκτικό πλάσμα που η 
τύχη ξανάφερε κοντά του.

Ανέβηκαν τη σκάλα στριμωγμένοι 
ανάμεσα στον κόσμο και κάποτε βγήκαν στο πεζοδρόμιο, η φίλη της προχωρούσε 
μπροστά.

Σταμάτησαν στην άκρη του πεζοδρομίου 
και συνέχισαν τη συζήτηση που είχαν αρχίσει, βασικά για τα φιλμ Τέχνης.

Κάποια στιγμή και κάτω από το 
δυσάρεστο βλέμμα της φίλης, ευτυχώς είχε τη διακριτικότητα να στέκεται σε κάποια 
απόσταση, ο Περικλής ένιωσε τις παλάμες του να ιδρώνουν από αγωνία, είπε 
βιαστικά:
---- Τι θα γίνει με μας, δε φαντάζομαι να σας 
χάσω πάλι; Θα μου δώσετε το τηλέφωνο σας; 

Οι ερωτήσεις του διατυπώνονταν απανωτά 
κι απορούσε κι ο ίδιος που είχε βρει όλη αυτή την ευγλωττία και το θάρρος. Ήταν 
ενθουσιασμένος! Επί τέλους συνέβαινε κάτι στη ζωή του! 

Συνέχισαν να μιλούν για κινηματογράφο, 
έδειχνε ενήμερη. Συζητούσαν με μια άνεση παλιών φίλων, που συναντήθηκαν έπειτα 
από καιρό και μόνο οι απελπισμένες προσπάθειες με νοήματα της φίλης της που 
αδημονούσε, πιο πάνω, τάραζαν κάπως αυτή την ξενοιασιά. Η Ερμιόνη έκανε 
καθησυχαστικό νόημα προς τη φίλη της κι ο Περικλής ξαναρώτησε αγωνιώντας:
---- Θα μου δώσετε το τηλέφωνό σας;

Η κοπέλα έδειξε κάποια ταραχή, έμοιαζε 
να μην ήθελε να του το δώσει, τα μάτια της έδειχναν ανήσυχα.
---- Ξέρετε...Δεν...δεν έχω τηλέφωνο...

Γύρισε προς το μέρος της φίλη της και 
συνέχισε βιαστικά.
---- Όχι, δυστυχώς δεν έχω τηλέφωνο... είμαι... 
είμαι επαρχιώτισσα...φοιτήτρια και μένω σε μια θεία μου που δεν έχει τηλέφωνο... 
---- Ω, να πάρει η ευχή και πως θα σας 
ξαναβρώ; Σας παρακαλώ δώστε μου τη διεύθυνση...
---- Δε χρειάζεται θα μου δώσετε εσείς το 
τηλέφωνο σας...Θα σας πάρω εγώ.

Ο Περικλής έβγαλε ένα σημειωματάριο 
έσκισε ένα φύλλο κι έγραψε το τηλέφωνο του γραφείου.
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---- Δεν έχω ούτε εγώ τηλέφωνο στο σπίτι, στο 
γραφείο όμως είμαι κάθε μέρα μέχρι τις τρεις...
---- Ωραία, θα σας τηλεφωνήσω εκεί. Λοιπόν, 
η φίλη μου ανυπομονεί πρέπει να φύγω...Αλήθεια
πως σας λένε;  
---- Περικλή...
---- Χαίρω πολύ, το δικό μου το ακούσατε  
ήδη.
---- Ναι είναι υπέροχο όνομα...

Του έδωσε το χέρι κι εκείνος το έσφιξε με 
τρυφερότητα. Οι κοπέλες προχώρησαν κι ο Περικλής έμεινε εκεί να τις 
παρακολουθεί. Λίγο πριν στρίψουν στη γωνία για τη λεωφόρο, η Ερμιόνη γύρισε και 
κοίταξε πίσω. Του χαμογέλασε, της ανταπόδωσε το χαμόγελο και σήκωσε το χέρι σε 
νεύμα χαιρετισμού. 

Ξαφνικά, όρμησε αλαφιασμένος πίσω από 
τις κοπέλες, καθώς σκέφτηκε την πιθανότητα να μην του τηλεφωνήσει η Ερμιόνη. Τι 
θα γινόταν τότε, πως θα την εύρισκε; έπρεπε οπωσδήποτε να μάθει τη διεύθυνση της.

Έφτασε στη γωνία, κοίταξε δεξιά-
αριστερά αλλά δεν τις είδε πουθενά. Δεν ήξερε ούτε τη συνοικία που έμενε. Έτρεξε 
προς την Ακαδημία, ήξερε πως εκεί, πίσω από το ίδρυμα, υπήρχαν αφετηρίες 
λεωφορείων για τις συνοικίες και τα προάστια, έψαξε σ’ όλα τα σταθμευμένα 
λεωφορεία αλλά μάταια, η μοιραία κοπέλα είχε εξαφανιστεί πάλι. Ένιωσε κράμπα 
στο στομάχι, ήταν απελπισμένος και παραμιλούσε, κάποιοι περαστικοί τον κοίταξαν 
περίεργα. 

Πηγαίνοντας προς το σπίτι του άρχισε να 
ηρεμεί και να σκέφτεται πιο ψύχραιμα. Δεν είχαν τελειώσει όλα, οπωσδήποτε θα του 
τηλεφωνούσε, δε γίνεται να του συμβούν όλ’ αυτά τα δεινά που σκεφτόταν. Η κοπέλα 
έδειχνε πως ενδιαφερόταν...

Η νύχτα του πέρασε μ’ έναν εφιάλτη. Η 
Ερμιόνη εμφανιζόταν πανέμορφη κι αέρινη και μόλις την πλησίαζε εξαφανιζόταν 
αφήνοντας πίσω της ένα τρομαχτικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο Μέδουσας που 
διαλυόταν σε μια πύρινη έκρηξη... 
... Σηκώθηκε πολύ πρωί, έψησε καφέ, 
κάπνισε δυο τσιγάρα και ύστερα κατηφόρισε προς το γραφείο. Πίεσε το κουδούνι 
αλλά η θύρα δεν άνοιξε. Πίεσε ξανά και ξανά αλλά η θύρα εξακολουθούσε να μένει 
κλειστή. Κοίταξε το ρολόι του και διαπίστωσε πως ήταν φυσικό να μην ανοίγει η 
θύρα μια και δεν ήταν κανένας στο γραφείο. Είχε πάει πολύ νωρίς. 

Κατέβηκε την κλίμακα, το γραφείο ήταν 
στον πρώτο όροφο και βγήκε στη λεωφόρο. Μπήκε σ’ ένα μικρό πεζόδρομο και 
κάπνισε μερικά τσιγάρα αναπολώντας τα χτεσινοβραδινά γεγονότα και τη μορφή της 
Ερμιόνης...
... Μετά την καλημέρα στα κορίτσια του 
γραφείου, τα παρακάλεσε να τον συνδέσουν αμέσως αν τον ζητούσε κάποιος στο 
τηλέφωνο.

Εκείνα τον κοίταξαν παραξενεμένα και η 
Βιβή απορώντας είπε:
---- Γιατί, υπάρχει περίπτωση να μη σε 
συνδέσουμε; Τι είν’ αυτά που λες;
---- Συγγνώμη, συγγνώμη...μου ξέφυγε, είπε 
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και χάθηκε στο εσωτερικό, αλλά κάθε τόσο οι κοπέλες τον έβλεπαν να προβάλει στο 
σαλόνι ανήσυχος.

Σε μια από αυτές τις εμφανίσεις βγήκε από 
το γραφείο του ο Πανταζής και βλέποντας τον του είπε:
---- Περικλή, έχω κλείσει ραντεβού με τον 
Θεοδωρόπουλο, τον βιομήχανο να πας στο γραφείο του και να του δείξεις τα 
προσχέδια για τη διαφήμιση του.
---- Σήμερα αποκλείεται.
---- Πως; Τι θα πει αυτό, αφού έχω δώσει 
ραντεβού...
---- Σήμερα αποκλείεται να φύγω όλη μέρα 
από το γραφείο, περιμένω ένα σπουδαίο τηλεφώνημα. 
---- Τηλεφώνημα, τι τηλεφώνημα, από πελάτη;
---- Όχι, προσωπικό...
---- Προσωπικό! Μα τι λες τώρα, τα μόνα 
σπουδαία εδώ στην επιχείρηση είναι αυτά που αφορούν τους πελάτες.
---- Μπορεί για την επιχείρηση και για σένα, 
αλλά για μένα αυτό το τηλεφώνημα είναι πολύ σημαντικό. 

Οι κοπέλες παρακολουθούσαν 
μουδιασμένες ενώ ο Πανταζής έδειχνε νευρικός κι αμήχανος.
---- Άκουσε  αφεντικό,  το  να πάω  στο 
γραφείο  του  Θεοδωρόπουλου  είναι  άσκοπο.  Θα  του
τηλεφωνήσω να έρθει αυτός εδώ, αν δεν τον καταφέρω τότε θα πάω.

Ο Πανταζής τον κοίταξε νευριασμένος, 
περισσότερο τον ενόχλησε που η συζήτηση έγινε μπροστά στα κορίτσια, κάτι 
μουρμούρισε και δυνατότερα άφησε ένα: 
---- Καλά,  καλά  συνεννοήσου  μαζί  του...  κι  
έφυγε προς το γραφείο του.

Η Βιβή έλαμπε ολόκληρη απο χαρά. 
Πλησίασε τον Περικλή-κάνοντας του ένα νεύμα ικανοποίησης ενώνοντας το δείκτη 
με τον αντίχειρα και τον παράμεσο-και του έδωσε ένα ηχηρό φιλί στο μάγουλο.
---- Τι έπαθες εσύ, γιατί ο ενθουσιασμός;
---- Ε, μα καλά του έκανες...Το καθίκι...
---- Είσαι θεότρελη κορίτσι μου..., είπε η Έλλη 
χαμογελώντας.
---- Έλλη, πάρε σε παρακαλώ τον 
Θεοδωρόπουλο, είπε ο Περικλής στην κοπέλα και σε λίγο μιλούσε με τον βιομήχανο. 
Του εξήγησε πως τα σχέδια έπρεπε να τα δει στο ατελιέ, σε μεγέθυνση στο φυσικό 
μέγεθος για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και αυτό ήταν αδύνατο με το να πάει 
στο γραφείο του. Τελικά τον κατάφερε κι ο βιομήχανος υποσχέθηκε να έρθει.

Ύστερα ο νέος πλησίασε το γραφείο του 
Πανταζή, χτύπησε τη θύρα, την άνοιξε και σκύβοντας μέσα είπε:
---- Εντάξει ο Θεοδωρόπουλος, θα έρθει 
εκείνος...
---- Α, ωραία-ακούστηκε η φωνή του 
διαφημιστή-τι ώρα;
---- Δε μου είπε, κάποια ώρα μέχρι τις τρεις 
μόλις ευκαιρήσει...
... Ο Περικλής στριφογύριζε στο σαλόνι, δεν 
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έλεγε να μείνει στο γραφείο του περιμένοντας εκείνο το σημαντικό τηλεφώνημα. Το 
τηλέφωνο χτύπησε πολλές φορές αλλά κανένα δεν ήταν για εκείνον. Κάποια στιγμή 
άκουσε την Έλλη να λεει:   
---- Ναι εδώ είναι, μια στιγμή παρακαλώ και 
του έκανε νόημα πως ήταν για εκείνον.
---- Δώστο στο γραφείο μου, της είπε 
ταραγμένος και χάθηκε στο βάθος του διαδρόμου. 

Ήταν η Ερμιόνη! Μετά τα πρώτα τυπικά 
τον ρώτησε τι δουλειά κάνει σ΄ εκείνο το γραφείο. 
---- Είμαι ζωγράφος...
---- Ω, καλλιτέχνης...Και είσθε στο ατελιέ σας;
---- Όχι, όχι εδώ είναι διαφημιστικό γραφείο 
και δουλεύω για να...για να κερδίζω το ψωμί μου τέλος πάντων.

Είπαν διάφορα, πολλά από αυτά 
ασήμαντα, γεμίσματα για να κρατήσουν τη συζήτηση και κάποια στιγμή η κοπέλα 
είπε πως πρέπει να διακόψει, γιατί τηλεφωνάει από το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς και 
περιμένουν και άλλοι για να τηλεφωνήσουν. Έκλεισαν ραντεβού να συναντηθούν 
εκεί γύρω στις πέντε μπροστά στη Ακαδημία...
... Ο Περικλής περιμένοντας, έκανε 
περιπάτους πάνω-κάτω, είχε πάει τουλάχιστον μισή ώρα πριν στο ραντεβού. Κάποια 
στιγμή σταμάτησε και κοίταξε τα τοποθετημένα σε πανύψηλες κολόνες αγάλματα της 
Αθηνάς και του Απόλλωνα να φωτίζονται από τις τελευταίες αχτίδες του ήλιου. Ο 
ουρανός προς τη δύση ήταν καθαρός, αν και χειμώνας το κρύο δεν ήταν πολύ 
τσουχτερό, ο Δεκέμβρης είχε μπει ήπιος. 

Το μυαλό του ήταν πλημμυρισμένο από 
σκέψεις σχετικά με την Ερμιόνη. Πως θα την υποδεχόταν, τι θα της έλεγε, που θα 
πήγαιναν. Την πιθανότητα να μην έρθει δεν τη σκεφτόταν καθόλου. Περίμενε 
υπομονετικά φορώντας το χοντρό μαύρο πανωφόρι του όταν ξαφνικά εμφανίστηκε, 
στην ώρα της, η Ερμιόνη ντυμένη ζεστά κι απλά μ’ ένα επίσης μακρύ μαύρο 
πανωφόρι.

Έδωσαν τα χέρια και προχώρησαν αφού 
πρώτα συναποφάσισαν για την κατεύθυνση. Η πρόθεση τους ήταν να κάνουν ένα 
γύρω από την Ακρόπολη... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ

Πριν φτάσουν ακόμα στην ανατολική 
πλευρά του Βράχου είχε πέσει κιόλας η νύχτα, ο περιφερειακός δρόμος ήταν σχεδόν 
έρημος και το κρύο άρχισε να γίνεται αισθητό.

Ο Περικλής πρότεινε να καθίσουν σε 
κάποιο ταβερνάκι αλλά η Ερμιόνη αρνήθηκε με κάποια ταραχή, επέμενε να 
συνεχίσουν το γύρο και δήλωσε πως δεν κρύωνε. Φυσικά ο νέος δεν είχε αντίρρηση 
κι έτσι δυο ώρες σχεδόν περπατούσαν συζητώντας. Ήταν ένας καλός τρόπος να 
γνωριστούν.

Οι σπουδές της νέας στη φιλολογία, τους 
περιπλάνησαν αρκετά στην παγκόσμια λογοτεχνία αλλά και στις άλλες Τέχνες. 
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Διαπιστώθηκε πως ήσαν και οι δυο εξαιρετικά καλλιεργημένοι και στον Περικλή 
έκανε εντύπωση η πνευματική υποδομή που είχε μια επαρχιώτισσα φοιτήτρια. Τα 
γαλλικά της ήσαν άψογα αλλά μιλούσε και καλά αγγλικά και  γερμανικά.

Απόφυγε να ρωτήσει, πως τα είχε 
καταφέρει αφού, όπως όλα έδειχναν η οικονομική της κατάσταση δεν ήταν καλή. 
Αυτά που είχε πετύχει η κοπέλα ήθελαν ειδικά σχολεία, φροντιστήρια...
... Είχαν περάσει δυο βδομάδες κιόλας από 
το πρώτο ραντεβού κι ο Περικλής ήταν ενθουσιασμένος, δεν κρατιόταν. Είχε 
γνωστοποιήσει το δεσμό του σχεδόν σε όσους γνώριζε.
---- Χαίρομαι πραγματικά, που είσαι 
ευτυχισμένος, του είπε η Έλλη, ένα πρωί πριν έρθει η Βιβή.

Η Σοφία κι ο Αριστείδης, αν και δεν την 
είχαν γνωρίσει ακόμα ήσαν χαρούμενοι που ο βασανισμένος φίλος τους συνάντησε 
επιτέλους τη «γυναίκα των ονείρων του». 

Προς το παρόν ο μόνος που την είχε 
γνωρίσει ήταν ο Πέτρος, όταν ένα βράδι ο Περικλής την οδήγησε στα παλιά του 
στέκια, στη γειτονιά όπου πέρασε ένα σημαντικό μέρος της ζωής του. Ο παλιός φίλος 
με τη γυναίκα του τους υποδέχτηκαν μ’ ενθουσιασμό. 

Η Ερμιόνη έδειχνε μια καταπληκτική 
προσαρμογή μια και καταγόταν κι αυτή από εργαζόμενους ανθρώπους. Δε μιλούσε 
εύκολα για τους γονείς της και απόφευγε ν’ αναφέρεται στην πατρίδα της... 
---- Είναι όμορφη; τον ρώτησε μια μέρα η 
Βιβή.

Ο Περικλής την κοίταξε χαμογελώντας 
και της είπε:
---- Εσύ κούκλα, είσαι πολύ όμορφη αλλά 
εκείνη είναι πολύ πιο όμορφη, έτσι τουλάχιστον τη βλέπω εγώ. Πέρασε ο πρώτος 
μήνας, πέρασε ο δεύτερος κι ο Περικλής περιφερόταν με την Ερμιόνη σε στενορύμια 
και απόκεντρα μέρη. Όλον αυτόν τον καιρό δεν την είχε φιλήσει παρά μόνο στο 
μάγουλο κάθε φορά που συναντιόνταν ή χώριζαν. Η κοπέλα, του είχε πει πως 
μπορούσαν να είναι μαζί ως τις έντεκα, η θεία της ήταν αυστηρή στο ωράριο, κι 
εκείνος το είχε σεβαστεί απόλυτα. Μπορούσαν να βλέπονται, εκτός από το 
Σαββατοκύριακο, όλες τις άλλες μέρες. Τις δυο αυτές μέρες, περνούσαν οικογενειακά 
στο σπίτι με τη θεία της ή έβγαινε μαζί της.

Ο Περικλής λαχταρούσε να φιλήσει τα 
χείλη της και με την επίδραση της άνοιξης που είχε μπει κάποιες φορές έφτασαν στο 
σημείο να φιληθούν στο στόμα αλλά την τελευταία στιγμή εκείνη τον απόφευγε 
ευγενικά κι ο νέος αναρωτιόταν γιατί. Του κόλλησε η ιδέα πως μπορεί να μύριζε 
δυσάρεστα το στόμα του. Χουχούλιζε τις χούφτες του κι ύστερα ανάσαινε μέσα τους 
για να διαπιστώσει κάποια οσμή. Φυσικά δεν υπήρχε τίποτα αλλά εκείνος σκεφτόταν 
πως ο ίδιος δε θα μπορούσε να το αντιληφθεί έτσι κι αλλιώς.

Έψαχνε τρόπο να ελέγξει αν μυρίζουν τα 
χνώτα του και τελικά  βρήκε.  Πήγε στον οικογενειακό τους οδοντίατρο, είχε να τον 
δει από τότε που πήγαινε με τη μητέρα του. Ο οδοντίατρος δε διαπίστωσε κάποιο 
πρόβλημα, τα δόντια του ήσαν γερά, τα ούλα του επίσης υγιέστατα και δεν υπήρχε 
δυσοσμία.

Την άλλη μέρα, στη συνάντηση του με την 
Ερμιόνη τόλμησε να τη φιλήσει, όχι ακριβώς στο στόμα αλλά πολύ κοντά. Μύριζε 
υπέροχα το χνώτο της καθώς το ρούφηξε κυριολεκτικά με τα ρουθούνια του. Εκείνη 

38



το ανέχτηκε και τον φίλησε περίπου στην ίδια περιοχή. 
Ο καιρός περνούσε και η Ερμιόνη 

εξακολουθούσε να φέρεται περίεργα, όχι μόνο σχετικά με
τα φιλιά και τα χάδια αλλά και με τους χώρους όπου πήγαιναν ή συναντιόνταν. Ήταν 
πάντα ερημικοί λες και η κοπέλα φοβόταν μην τους δει κάποιος.

Στην αρχή το βρήκε λογικό. Ίσως η 
επαρχιώτικη της νοοτροπία, σ’ ο’ τι αφορούσε τις σχέσεις άντρα-γυναίκας, να την 
έκανε να παίρνει προφυλάξεις αλλά η καλλιέργεια και η μόρφωση της δε 
δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο.

Σιγά-σιγά,  προσπάθησε  να  πάρει  σ’ 
όλες  αυτές τις  διαπιστώσεις  κάποια   απάντηση,  που  να  στέκει. Έτσι κάποια μέρα, 
μετά από μια πρώτη πραγματική παραχώρηση της, δηλαδή ένα απαλό φιλί στο 
στόμα, άνοιξε ένα διάλογο μαζί της για τη σχέση τους.
---- Ερμιόνη, η αλήθεια είναι πως ως τώρα δε 
σου είπα πως σ’ αγαπώ. Το θεώρησα αυτονόητο, γιατί είμαι βέβαιος πως το 
κατάλαβες ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου από την πρώτη μέρα που σε συνάντησα. 
Πίστευα πως και συ θα αισθανόσουν το ίδιο για μένα. Διαπιστώνω όμως πως είσαι 
επιφυλακτική, γιατί; Τι φοβάσαι, μίλησε μου σε παρακαλώ, με τρωει η αγωνία κάθε 
φορά που χωρίζουμε...

Η κοπέλα  τον κοίταξε με αμηχανία. ήταν 
ολοφάνερο  πως δυσκολευόταν ν’ απαντήσει. Για να τη βοηθήσει ο Περικλής 
συνέχισε.
---- Φοβάσαι μην εκτεθείς σε γνωστούς, 
συγγενείς ή φίλους επειδή βγαίνεις με κάποιον; Γι’ αυτό με πηγαίνεις σε απόκεντρα 
μέρη; Αντίθετα εγώ θέλω να το φωνάξω σε όλους πως είσαι το κορίτσι μου, η 
γυναίκα μου... 
---- Ναι, ναι αυτό είναι..., είπε κομπιάζοντας η 
Ερμιόνη και τα μάγουλα της κοκκίνισαν.
---- Μα γλυκιά μου, εσύ μια ενήλικη γυναίκα, 
μορφωμένη έχεις τέτοιες...
---- Μπορεί εγώ να μην έχω προκαταλήψεις 
αλλά δυστυχώς έχουν οι άλλοι κι εγώ τι να κάνω; Έπειτα θα το έχεις καταλάβει, δεν 
έχω πείρα με τους άντρες, εννοώ ερωτική. Δεν είχα ποτέ δεσμό και παρ’ όλο που 
είμαι βέβαιη πως σ’ αγαπώ, δεν μπορώ να ξεπεράσω κάποια πράγματα. Πρέπει να 
κάνεις υπομονή αγάπη μου...

Φυσικά δε χρειαζόταν να του πει τίποτα 
άλλο. Η τελευταία φράση της, γέμισε ευτυχία τον Περικλή και αγκαλιάζοντας την 
απαλά από τη μέση, έσκυψε στο πρόσωπό της αναζητώντας τα χείλη της. Του τα 
πρόσφερε πρόθυμα κι αφέθηκαν για πολλή ώρα σε φιλιά και χάδια-μέχρι για πρώτη 
φορά χάιδεψε το στήθος της...

Η σχέση τους είχε κλείσει εξάμηνο. Ο 
Περικλής δούλευε με τέτοιο ενθουσιασμό εντυπωσιάζοντας τον Πανταζή, ήταν 
τρυφερός με τα κορίτσια του γραφείου αλλά και γενικά η συμπεριφορά του προς 
όλους ήταν άψογη. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά αλλά ο Περικλής 
εξακολουθούσε να έχει απορίες γιατί η Ερμιόνη όσο πλησίαζαν ο ένας τον άλλον τον 
απομόνωνε. Τώρα πήγαιναν περισσότερο στο σπίτι του και κυκλοφορούσαν όλο και 
λιγότερο έξω. Όχι πως ήταν άσκημα, ίσα-ίσα που την είχε πολλές ώρες κοντά του και 
μπορούσαν να εκφράζουν την αγάπη τους, με την επαφή, χωρίς τις αναστολές που 
ένιωθαν όταν ήσαν έξω. 
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Παρ’ όλο  που  η  δραστηριότητα  τους  
στον  ερωτικό  τομέα,  περιορίζονταν  στα  φιλιά  και στα συγκρατημένα χάδια, 
υπήρχαν πολλά άλλα σημεία επαφής, που κρατούσαν ζεστή τη σχέση τους, όπως το 
διάβασμα λογοτεχνικών κειμένων, απαγγελίες ποιημάτων...
... Εκείνο το απόγευμα του Σαββάτου, η 
Ερμιόνη ήρθε στο σπίτι του με καλή διάθεση και άνεση. Για πρώτη φορά η κοπέλα 
ήπιε ένα κονιάκ και κάπνισε ένα τσιγάρο αντιδρώντας και στα δυο με τη δυσαρέσκεια 
του πρωτάρη. Αρνήθηκε να πιει δεύτερο ποτήρι και δεύτερο τσιγάρο. Ένιωθε όμως 
μια περίεργη ευφορία.

Σιγά-σιγά, με ανταλλαγή φιλοφρονήσεων 
και εκδηλώσεις τρυφερότητας παρασύρθηκαν, έκανε ζέστη κι άρχισαν να  
ξεντύνονται. Ήταν κάτι που για πρώτη φορά γινόταν  στη διάρκεια της σχέσεις τους. 
Η Ερμιόνη έφτασε στο σημείο να μείνει σχεδόν ολόγυμνη, φορούσε μόνο το 
κυλοτάκι της.  

Ο Περικλής, στην αρχή,  καθώς ξεντύθηκε 
ένιωσε κάποια συστολή όταν στάθηκε ολόγυμνος
μπροστά της, αντικρίζοντας όμως το υπέροχο κορμί της αγαπημένης του έπαθε 
στύση. Εκείνη κοίταξε τα σκέλη του εντυπωσιασμένη με αυτό που έβλεπε και 
κοκκίνισε.

Ο νέος έβαλε μπροστά τη παλάμη του και 
την πλησίασε δισταχτικά. Την αγκάλιασε, εκείνη δεν έφερε αντίρρηση αλλά δεν 
έδειξε και πολύ πρόθυμη. Τελικά έγιναν ένα όρθιο σύμπλεγμα κι αντάλλαξαν για λίγο 
φιλιά και χάδια. Η Ερμιόνη αισθάνθηκε το πέος να τρίβεται στην κοιλιά της κι ένιωσε 
κάτι πρωτόγνωρο. Ο Περικλής την ξάπλωσε με προσοχή στο κρεβάτι όπου συνέχισαν 
τα χάδια και τα φιλιά.

Λίγο αργότερα  καθώς η αγαπημένη του 
ήταν  παραδομένη στον πόθο, της έβγαλε με απαλές κινήσεις την κυλότα. Πέρασε, με 
προσοχή και κάποιο δισταγμό, ανάμεσα στα σκέλη της κι έγειρε το κορμί προς τα 
μπρος χαϊδεύοντας τα στήθη της και κολλώντας τα χείλη του στα δικά της. Η 
Ερμιόνη τύλιξε τα χέρια γύρω από το λαιμό του κι ένιωσε το πέος ν’ ακουμπά στο 
αιδοίο της...

Ξαφνικά η κοπέλα τραβήχτηκε απότομα, 
έβγαλε μια κραυγή και τινάχτηκε, ξεφεύγοντας από την αγκαλιά του σπρώχνοντας 
τον βίαια. Στάθηκε όρθια ακουμπώντας στον  τοίχο, το πρόσωπο της  είχε  πάρει μια 
έκφραση τρόμου ενώ ο Περικλής, βρέθηκε πεσμένος κάτω από το κρεβάτι 
κοιτάζοντας την με απορία.
---- Μη, μη με πλησιάζεις σε 
παρακαλώ...φώναξε η κοπέλα, τα μάτια της είχαν διασταλεί και σκέπαζε με τα δυο 
χέρια τα σκέλη της. Προχώρησε προς την άκρη του κρεβατιού, χάνοντας συχνά την 
ισορροπία από το βαθούλωμα που έκανε ο σομιές φωνάζοντας:
---- Άσε με σε παρακαλώ να φύγω...
---- Μα τι έπαθες κορίτσι μου, μη φοβάσαι 
δε...δε θα σε πειράξω, ηρέμησε αγάπη μου...

Εκείνη κατέβηκε από το κρεβάτι κι άρχισε 
να ντύνεται βιαστικά, κοιτάζοντας-σαν τρομαγμένο ζώο που προσπαθεί να ξεφύγει-
προς το μέρος του νέου που εξακολουθούσε να βρίσκεται στο δάπεδο.

Όταν ντύθηκε η Ερμιόνη, άρπαξε την 
τσάντα της, άνοιξε τη θύρα και όρμησε έξω χωρίς να ρίξει βλέμμα πίσω. Ο Περικλής 
είχε μείνει αποσβολωμένος!
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Προσπαθούσε να καταλάβει τι ήταν το 
τρομερό που είχε κάνει. Όταν συνήλθε, ντύθηκε στα γρήγορα και πετάχτηκε έξω.

Προχώρησε προς την Ακαδημία, στην 
αφετηρία των λεωφορείων. Δεν την είδε πουθενά,   μπήκε ακόμα και στο λεωφορείο 
της γραμμής της αλλά μάταια. Κάθισε σ’ ένα κάθισμα αποφασισμένος να πάει στη 
συνοικία της, διαπίστωσε πως δεν είχε διεύθυνση αλλά κάτι έπρεπε να κάνει, να 
γυρίσει στο σπίτι του στην κατάσταση που ήταν δεν μπορούσε...

Στα μισά του δρόμου κατέβηκε. Σκέφτηκε 
πως κι αν ακόμα την έβρισκε εκείνη δε θα τον δεχόταν. Γύρισε με τα πόδια  στο σπίτι 
του και σ’ όλη τη διαδρομή τον απασχολούσε αυτό που είχε συμβεί και δεν μπορούσε 
να το κατανοήσει. Έκανε λάθος να προσπαθήσει να της κάνει έρωτα, ίσως έπρεπε 
πρώτα να της το ζητήσει, να την πείσει σιγά-σιγά, με κάποιο τρόπο...Μα πόσο σιγά; 
Είχαν περάσει έξη μήνες και ήταν ολόκληρη γυναίκα και όχι κοριτσάκι. Μπορεί να 
ήταν παιδί κάποιας καθυστερημένης επαρχίας αλλά αυτή μιλούσε τρεις γλώσσες, στη 
σκέψη ήταν ευρωπαία πως ήταν δυνατόν ν’ αντιδράσει έτσι; Έπειτα εκείνος 
προσπάθησε όταν την είδε να είναι έτοιμη γεμάτη πάθος...Τι έφταιξε;

Εκείνο το βράδι δεν κοιμήθηκε, δυο φορές 
που τον πήρε ο ύπνος ξύπνησε με εφιάλτη, τον ίδιο πάντα. Την Ερμιόνη με το 
πρόσωπο συσπασμένο σ’ έκφραση τόμου που μεταμορφωνόταν σε τρομαχτικό 
πρόσωπο που τον καταβρόχθιζε...
... Η Ερμιόνη δεν τηλεφώνησε. Ο Περικλής 
ήταν δυστυχισμένος κι επειδή δεν ήθελε να το καταλάβει κανένας, ζήτησε ένα μήνα 
άδεια από τον Πανταζή, εκείνος του είπε πως είχαν πολύ δουλειά και να την πάρει 
αργότερα αλλά ο νέος επέμενε πως τώρα τη χρειαζόταν, την πήρε και κλείστηκε στο 
σπίτι. Σκεφτόταν πολύ, κοιμόταν λίγο και περίμενε την επιστροφή της. Έβγαινε αργά 
τα βράδια, περιδιαβάζοντας στους χώρους που είχε πάει μαζί της κι αναπολούσε τα 
χάδια και τα φιλιά τους. Δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει για να τη βρει, να της ζητήσει 
να τον συγχωρήσει για ο, τι είχε κάνει αλλά τι ήταν αυτό που είχε γεμίσει τρόμο την 
κοπέλα;

Δεν μπορούσε να δώσει κάποια εξήγηση. 
Αποφάσισε να παει στη συνοικία  της  και  να  ψάξει, εν  ανάγκη  από  σπίτι σε 
σπίτι...Τα στοιχεία που είχε ήσαν τόσο λίγα, μόνο το μικρό της όνομα..

Πήρε το λεωφορείο και κατέβηκε στην 
πρώτη πλατεία που συνάντησε. Κάθισε σ’ ένα παγκάκι και ξανασκέφτηκε το 
εγχείρημα του. Διαπίστωσε πως η συνοικία ήταν μεγάλη και θα ήθελε πολύ χρόνο να 
τη γυρίσει ολόκληρη. Άρχισε λοιπόν πρώτα από τα ψιλικατζίδικα και τα περίπτερα 
που συναντούσε, ρωτώντας αν γνώριζαν μια φοιτήτρια που την έλεγαν Ερμιόνη. Η 
απάντηση ήταν αρνητική, κανένας δε γνώριζε φοιτήτρια μ’ αυτό το όνομα και μ’ 
αυτά τα χαρακτηριστικά που τους περίγραφε. Πήγε και τις επόμενες μέρες και 
ρωτούσε σε σπίτια που έμενε κάποια φοιτήτρια. Τίποτα! ήταν σα να μην είχε υπάρξει. 
Στο τέλος σκέφτηκε την πιθανότητα να του είχε δώσει ψεύτικη περιοχή της διαμονής 
της. Ίσως έμενε στο κέντρο. Όλα πάνω της έδειχναν πως ανήκε μάλλον σε αστική 
τάξη της πρωτεύουσας και πως δεν μπορούσε να είναι επαρχιώτισσα. Τον είχε 
κοροϊδέψει λοιπόν; Αυτή η πιθανότητα τον πλήγωσε περισσότερο.

Κόντευε να τελειώσει ο μήνας της άδειας 
του και η κατάσταση του ήταν απελπιστική. Είχε αδυνατίσει εμφανώς, όλες οι 
βλαβερές συνήθειες του, το τσιγάρο, οι καφέδες, το οινόπνευμα είχαν αυξηθεί, 
αντίθετα είχε ελαττωθεί και σχεδόν ήταν ανύπαρκτη κάθε διάθεση του για δουλειά. 

Την παραμονή της επιστροφής του στο 
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γραφείο, έπρεπε να δουλέψει δεν πήγαινε άλλο, ηρέμησε κάπως. Πήρε την απόφαση 
πως δε θα την ξαναδεί, πως έπρεπε να συνεχίσει τη ζωή του έστω κι αν αυτή δεν του 
άρεσε.

Ήταν το τελευταίο απόγευμα. Ο ήλιος είχε 
κατεβεί αρκετά κι  ο  Περικλής ξαπλωμένος  στο  κρεβάτι  κάπνιζε.  Ξαφνικά 
χτύπησε το θυροτηλέφωνο! Αν και δεν περίμενε κανένα, αν και δεν έλπιζε πια σε 
τίποτα, τινάχτηκε και πλησίασε στη θύρα. Όταν σήκωσε το ακουστικό έμεινε 
εμβρόντητος!! Ήταν η φωνή της που του ζητούσε να της ανοίξει. Ένιωσε ένα 
απερίγραπτο συναίσθημα ευτυχίας κι οργής. Άνοιξε τη θύρα του διαμερίσματος και 
στάθηκε δυο βήματα πίσω περιμένοντας όρθιος...
... Η Ερμιόνη, εμφανίστηκε δισταχτική και 
στάθηκε απέναντι του. Τα μεγάλα μάτια της, έμοιαζαν μεγαλύτερα καθώς είχε 
αδυνατίσει, έδειχνε να είχε περάσει δύσκολες μέρες. Τον κοίταξε για μια στιγμή στα 
μάτια, εκείνος την κοίταζε συνέχεια κι επίμονα και πέρασε μέσα. Έκλεισε τη θύρα 
πίσω της κι ακούμπησε σ’ αυτή λέγοντας. 
---- Πόσο αδυνάτισες αγάπη μου, συγχώρεσέ 
με και άκουσε με σε παρακαλώ...Πρέπει να σου εξηγήσω...

Ο Περικλής έκανε πίσω, έπιασε τη 
μοναδική πολυθρόνα που υπήρχε στο δωμάτιο, τη μετακίνησε προς το μέρος της και 
είπε απλά σα να είχαν χωρίσει μόλις χτες:
---- Κάθισε ψυχή μου, ελπίζω να μη με 
φοβάσαι πια...

Εκείνη χαμογέλασε θλιμμένα, άφησε την 
τσάντα της στο κρεβάτι και πιάνοντας του τα χέρια κάθισε. Ο νέος γονάτισε κι 
ακούμπησε το κεφάλι στα γόνατα της.
---- Νάξερες πόσο υπόφερα αυτές τις μέρες, 
ψιθύρισε.

Του χάιδεψε τα μαλλιά κι ύστερα έσκυψε 
και του τα φίλησε. Έμειναν αρκετή ώρα έτσι σιωπηλοί ύστερα η Ερμιόνη ανασήκωσε 
το πρόσωπό του και το έκλεισε στις παλάμες της ενώ δάκρυα λαμπίριζαν στα 
μάγουλα της. Του φίλησε απαλά τα χείλη και είπε:
---- Συγχώρεσε με λατρεία μου, σου είπα τόσα 
ψέματα…Παρασύρθηκα, το ένα φέρνει το άλλο... Δεν είμαι ψεύτρα αγάπη μου...
---- Μη, μη ζητάς συγγνώμη ψυχή μου, μου 
φτάνει που είσαι εδώ...Δεν ξέρω πόση ώρα θα είσαι κι αν ήρθες να μου πεις πως θα 
μ’ εγκαταλείψεις για πάντα...μου φτάνει που είσαι εδώ...
---- Όχι, όχι Περικλή μου, δε φτάνει αυτό. 
Πρέπει να μ’ ακούσεις, να μάθεις γιατί φέρθηκα έτσι...

Ο νέος σηκώθηκε τη ρώτησε αν θέλει κάτι 
να πιει, εκείνη  ζήτησε νερό. Εκείνος πήγε στην κουζίνα και γύρισε μ’ ένα ποτήρι 
νερό κι ένα κονιάκ. Η κοπέλα ήπιε μερικές γουλιές και κράτησε το ποτήρι στα χέρια 
της ενώ ο Περικλής κάθισε στο κρεβάτι έτοιμος ν’ ακούσει οποιαδήποτε δικαιολογία.
---- Όλον αυτόν τον καιρό που ήμουν στην 
Ελβετία...  
---- Στην Ελβετία! Δεν καταλαβαίνω...
---- Ναι, στη Γενεύη σε μια νευρολογική 
κλινική. 
---- Πως! Σε κλινική;
---- Σε μια κλινική όπου είχα νοσηλευθεί και 

42



πριν δεκατέσσερα χρόνια...
Τα πράγματα έπαιρναν αναπάντεχη 

εξέλιξη για τον Περικλή. Το ύφος του έδειχνε τη κατάπληξη του.
---- Πρέπει να σου τα πω όλα, από την αρχή 
αγάπη μου. Ο τρόπος που αντέδρασα όταν πήγες να μου κάνεις έρωτα έχει κάποια 
εξήγηση...

Ήπιε ξανά μερικές γουλιές νερό κι άφησε 
το ποτήρι στο παρακείμενο τραπεζάκι. Ύστερα άρχισε ν’ αφηγείται.  Γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στη Γενεύη, ο πατέρας της, μεγαλοεπιχειρηματίες έχοντας την έδρα του 
στην Αθήνα, είχε δραστηριότητες σ’ όλη τη Μέση Ανατολή. Ορφάνεψε πολύ μικρή-
ήταν δεν ήταν δυο χρονώ-και τη μεγάλωσε μια Ελβετογερμανίδα νταντά στη Γενεύη. 
Στα δώδεκα της χρόνια είχε μια δραματική εμπειρία. Κάθε πρωί την πήγαινε στο 
σχολείο με το αυτοκίνητο ο οδηγός του πατέρα της που ήταν κι ένα είδος 
σωματοφύλακα και την έφερνε πίσω το μεσημέρι.

Ένα τέτοιο μεσημέρι, έφτασαν στο σπίτι 
σ’ ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Γενεύης όπου έμεναν, χτύπησε το κουδούνι αλλά 
δεν άνοιξε κανένας. Η αλήθεια είναι ότι είχε γυρίσει μισή ώρα νωρίτερα απ’ ότι 
συνήθως, ήταν πιθανό η νταντά με τη μαγείρισσα να είχαν πάει για ψώνια κάπου εκεί 
κοντά.

Θυμήθηκε πως είχε κλειδιά στην τσάντα 
της, έψαξε τα βρήκε και άνοιξε. Έφτασε στο σαλόνι ακολουθούμενη από τον οδηγό 
που κουβαλούσε συνήθως την τσάντα με τα βιβλία. Έβγαλε το πανωφόρι και το 
πέταξε σε μια πολυθρόνα. Ήταν πανέμορφη στα δώδεκα της, αθώα στη σκέψη αλλά 
γυναίκα στο σώμα.

Ο οδηγός, ένας νέος άντρας, λες και τον 
είχε πιάσει ξαφνικό ερωτικό πάθος-το πιο πιθανό ήταν πως υπήρξαν πολλές φορές 
που θα την πόθησε αλλά τώρα εύρισκε την ευκαιρία-την άρπαξε και την έριξε στον 
καναπέ ξεσκίζοντας το εσώρουχο της.

Το κορίτσι έβγαλε μια κραυγή, εκείνος της 
έκλεισε το στόμα κι έπεσε πάνω της. Πριν χάσει τις αισθήσεις, η μικρή, είδε το πέος 
του άντρα ανάμεσα στα σκέλη της...
... Όταν συνήρθε, βρισκόταν σε κάποιο 
δωμάτιο νοσοκομείου με πλάι της τη νταντά, ο πατέρας της έλειπε σε ταξίδι. Στο 
πλησίασμα ενός νεαρού γιατρού, το κορίτσι έβαλε τρομαγμένο τις φωνές, ανεχόταν 
μόνο την παρουσία των γυναικών γιατρών και τις νοσοκόμες Μια μέρα αργότερα 
γύρισε ο πατέρας της, ακόμα και τη δική του παρουσία με δυσκολία τη δεχόταν. 

Την μετάφεραν σε μια φημισμένη 
νευρολογική κλινική. Η διευθύντρια, ήταν φίλη του πατέρα της και  γνώριζε καλά τη 
μικρή. Σχετικά με την υπόθεση του βιασμού ζήτησε από  τον πατέρα του κοριτσιού 
να μην υποβάλλουν το παιδί στο μαρτύριο να ξαναζήσει τη φοβερή   σκηνή γιατί 
υπήρχε κίνδυνος να του κάνουν μεγάλο κακό έτσι αποσιώπησαν το γεγονός. Ο 
οδηγός, είχε εξαφανιστεί, ήταν αλλοδαπός και ήταν απίθανο να τον βρουν αν είχε 
φύγει στην πατρίδα του. Έμεινε ένα χρόνο στην κλινική και σιγά-σιγά και με 
υπομονή η γιατρός, κατάφερε να την συνεφέρει...

Όταν γύρισαν στο σπίτι-με τη συμβουλή 
της γιατρού, ο πατέρας της άλλαξε και την κατοικία-το κορίτσι ήταν άλλος 
άνθρωπος, δεν εμπιστευόταν, εκτός από τον πατέρα της άλλον άντρα. Αποκλειστική 
συντροφιά της, τον πρώτο καιρό ήταν η νταντά. Στο σχολείο που ήταν θηλέων, δεν 
είχε πρόβλημα παρά ίσως κάποιο με τους καθηγητές αλλά γενικά όλα πήγαιναν καλά.  
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Δεν  είχαν  οικογενειακούς  φίλους, εξάλλου  ο πατέρας  της  ταξίδευε  πολύ  και  δεν  
είχε
στενές σχέσεις και συναναστροφές παρά μόνο με τους πελάτες του. 

Είχε  μπει στα  δεκαοχτώ,  γυναίκα  πια,  
όταν  πήγε  στο  Παρίσι  να  σπουδάσει  φιλολογία.
Μαζί της φυσικά πήγαν και η νταντά και ο πατέρας της, που για τη διαμονή τους εκεί, 
αγόρασε ένα διαμέρισμα.

Στο πανεπιστήμιο αναγκάστηκε να έχει 
επαφή και με άντρες, που πολλοί τη φλέρταραν, επιζητούσαν ερωτικές σχέσεις εκείνη 
αρνιόταν κι έτσι της είχαν κολλήσει τη ρετσινιά της ακατάδεχτης, πως δεν τους 
θεωρούσε αντάξιους της μια και ήταν πλούσια κι ωραία.

Φυσικά αυτό την ενοχλούσε γιατί τίποτα 
από αυτά δεν ήταν αλήθεια, αλλά η άποψη αυτή τη βόλευε κιόλας και τη δεχόταν 
χαμογελώντας.

Σ’ όλο το διάστημα των σπουδών είχε το 
ίδιο πρόβλημα με τους άντρες. Η γιατρός της, που την έβλεπε μια φορά τουλάχιστον 
το χρόνο, όχι σαν ασθενή αλλά σα φίλη, τη συμβούλευε ν’ ανοίγεται σιγά-σιγά να 
κάνει συντροφιά με άντρες,  να  τους συνηθίσει,  έπρεπε  να  πεισθεί  πως δεν  ήσαν 
όλοι τέρατα. Να ερωτευθεί, θα τη βοηθούσε πολύ να ξεπεράσει αυτό που της είχε 
συμβεί. 

Όλ’ αυτά ήσαν σωστά αλλά η κοπέλα 
κάθε φορά που κάποιος νέος την πλησίαζε με ερωτική διάθεση, απομακρυνόταν 
έντρομη.

Άρχισε να κάνει φίλες ανάμεσα στις 
ασκημούλες, ανέραστες συμφοιτήτριες ή γειτόνισσες της έτσι ησύχασε κι από 
κάποιες  φίλες, ωραίες αυτές, που συνεχώς ανησυχούσαν μην τους πάρει τους 
εραστές, αρραβωνιαστικούς ή και συζύγους. 

Ήθελε όμως να ερωτευθεί. Ν’ αγαπήσει 
και να την αγαπήσουν, ζήλευε τ’ αγκαλιασμένα ζευγάρια που έβλεπε στους δρόμους 
ν’ ανταλλάσσουν φιλιά.  Συχνά φανταζόταν έναν άντρα να την σφίγγει στην αγκαλιά 
του αλλά όταν αυτό πήγαινε να γίνει πραγματικότητα, έκανε τα πάντα να την 
αποφύγει. Τα χρόνια έφευγαν κι εκείνη ανέραστη, το είχε ρίξει στο διάβασμα, στις 
σπουδές. Όταν τελείωσε τις σπουδές στη Σορβόννη ήρθε πάλι στην Αθήνα για να 
σπουδάσει ελληνική φιλολογία...
---- Εκείνο το βράδι στον κινηματογράφο 
άρχισαν τα ψέματα αγάπη μου, ήταν έμπνευση της στιγμής που αποδείχτηκε πολύ 
κακή. Η επαρχιώτισσα φοιτήτρια υπήρχε, καθώς και η φτωχή θεία που δεν είχε 
τηλέφωνο στη συνοικία που έμενε, μόνο που ήταν η φίλη συμφοιτήτρια, αυτή που με 
συνόδευε.

Προσπάθησα πάλι να ξεφύγω από κάτι 
που ήθελα πάρα πολύ, ένιωθα ερωτευμένη μαζί σου, είχα χαρεί τόσο πολύ που σε 
ξανασυναντούσα αλλά ο φόβος εκείνος που ένιωθα για τους άντρες δε μ’ άφηνε. Μου 
φάνηκες τόσο επικίνδυνος, σαν άντρας, ένα κορίτσι θα μπορούσε να κάνει τα πάντα 
για σένα. Όλη τη νύχτα σκεφτόμουν αν έπρεπε να σου τηλεφωνήσω την άλλη  μέρα.  
Τις  πρωινές   ώρες  είχα   αποφασίσει   να μη  σε συναντήσω  κι  αποκοιμήθηκα.  
Αργότερα  ξαφνικά κι αυθόρμητα σου τηλεφώνησα κι έτσι ζήσαμε τις υπέροχες μέρες 
που ακολούθησαν.
---- Κι ως πότε σκόπευες να κρύβεσαι; Δεν 
μπορούσε να συνεχιστεί αυτό γλυκιά μου...
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---- Δεν ξέρω, το είχα αφήσει έτσι στην τύχη, 
συχνά συμπεριφέρομαι έτσι, αφήνω ν’ αποφασίζουν άλλοι για μένα...
---- Αντίθετα εγώ είχα κάνει σχέδια για την 
πιθανή κοινή ζωή μας: Οικογένεια, παιδιά...και ξαφνικά χάθηκαν όλα, είπε 
απελπισμένα ο Περικλής.
---- Γιατί το λες αυτό αγάπη μου;
---- Γιατί είχα πιστέψει πως ήσουν η 
επαρχιώτισσα φοιτήτρια, η φτωχιά που δεν είχε ούτε τηλέφωνο, τώρα τι μπορώ να 
περιμένω;

Η Ερμιόνη σηκώθηκε. Έκανε μερικές 
κινήσεις πέρα-δώθε στο δωμάτιο, ύστερα στάθηκε μπροστά στον καθισμένο στο 
κρεβάτι Περικλή και είπε:
---- Ήρθα  να  σου ζητήσω  συγγνώμη  γι’ όλ’ 
αυτά  που έγιναν  αλλά ήρθα και για ένα επίσης σημαντικό λόγο. Η γιατρός μου μ’ 
έπεισε πως είσαι ο άντρας που μπορεί να με κάνει γυναίκα, μόνο που το τίμημα θα 
είναι πολύ σκληρό για σένα και φυσικά θα έχεις δίκιο και κάθε δικαίωμα ν’ 
αρνηθείς...

Ο Περικλής την κοίταξε με απορία.
---- Δηλαδή; ρώτησε αλλά συνέχισε με ορμή: 
Μπορώ να κάνω ο, τι θέλεις αγάπη μου, δε με
νοιάζει για το τίμημα όποιο και νάναι...Πες μου τι θέλεις να κάνω…Έκλεισε μέσα 
στις τρυφερές παλάμες της το πρόσωπο του, έσκυψε και τον φίλησε στα χείλη 
κάνοντας τον ν’ ανατριχιάσει από ευτυχία. Είχε πιστέψει πως δεν θα ξανάνιωθε έτσι 
ποτέ πια.
---- Λοιπόν ψυχή μου, μπορούμε να 
συνεχίσουμε όπως πρώτα; Μόνο  μη μου  ζητήσεις  ή  επιχειρήσεις να μου κάνεις  
έρωτα. Αυτό θα το αφήσουμε να έρθει μόνο του. Η γιατρός δεν ξέρει σε πόσο χρόνο 
θα συμβεί, σ’ ένα μήνα, σ’ ένα χρόνο, σε δυο, πάντως είναι βέβαιη πως θα συμβεί. Κι 
εγώ το πιστεύω, ήδη είχε πετύχει αρκετά η σχέση μας, ίσως ο, τι έγινε ήταν σε λάθος 
στιγμή. Αγάπη μου εγώ θα είμαι ευτυχισμένη μ’ ο, τι θα  έχουμε, εσύ  όμως  πόση 
υπομονή μπορείς  να κάνεις ακόμα;
---- Αν χρειαστεί όλη μου τη ζωή, είπε εκείνος 
και το πίστευε. Είχε αποφασίσει κιόλας, για να μην τη χάσει να κάνει τα πάντα. Η 
Ερμιόνη, γονάτισε μπροστά του, ακούμπησε το κεφάλι της στα γόνατα του κι 
αναλύθηκε σε δάκρυα για αρκετή ώρα οι ώμοι της αναταράζονταν...
... Η ζωή ξανάρχισε. Ο Περικλής και η 
Ερμιόνη ξαναζούσαν αυτό που είχε διακοπή τόσο απότομα και περίεργα. 
Ξαναπερπάτησαν όλους τους δρόμους και τα στενορύμια που είχαν άλλοτε διαβεί 
ανταλλάσσοντας φιλιά, χωρίς προφύλαξη πια. Ένιωθαν ελεύθεροι...

Σαν παιδιά και οι δυο δεν είχαν ποτέ 
συντροφιές, αυτό που λένε «παρέες». Τώρα άρχισαν σιγά-σιγά να μπαίνουν σ’ ένα 
τέτοιο κύκλωμα από νέους, που στην πραγματικότητα ανήκαν στον κύκλο της 
Ερμιόνης, παιδιά μεγαλοαστών και αστών. Τους καλούσαν σε δεξιώσεις, πάρτι, 
συναντιόνταν με άλλους στα κοσμικά κέντρα και καφενεία και όλοι ήξεραν πως ο 
Περικλής ήταν ο εραστής της Ερμιόνης.

Όπως ήταν φυσικό, αυτό το έμαθε κι ο 
πατέρας της. Ο μεγαλοεπιχειρηματίας, στη αρχή χάρηκε. Χρόνια προσπαθούσε να 
συνδεθεί η κόρη του με κάποιον νέο, για να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα της. 
Και φυσικά προσδοκούσε, αυτός να είναι κάποιος της τάξης τους.
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Ζήτησε να τον γνωρίσει αλλά όταν έμαθε 
πως είναι καλλιτέχνης ενοχλήθηκε, όχι πως δεν τον ενδιέφερε η Τέχνη, είχε αρκετούς 
πίνακες γνωστών καλλιτεχνών, αλλά εκείνος ήθελε γαμπρό, κάποιον που θα συνέχιζε 
τη δική του δουλειά μια και δεν είχε γιο.

Ας ήταν φτωχός, δε θα τον ενοχλούσε 
αυτό, φτάνει φυσικά να είχε τις ίδιες  φιλοδοξίες μ’ αυτόν. Ο Περικλής όμως ήταν 
καλλιτέχνης και παραήταν διανοούμενος, δηλαδή εντελώς ακατάλληλος. 

Διαπίστωσε όμως, πως η σχέση των δυο 
νέων έκανε πολύ καλό στην κόρη του, υπήρχε η πιθανότητα κοντά στον Περικλή, να 
γίνει μια φυσιολογική γυναίκα 

Παρ’ όλο που η Ερμιόνη, πίστευε πως ο 
πατέρας της δεν ήξερε τίποτα για την τελευταία νοσηλεία της, την είχε δικαιολογήσει 
σαν τη συνηθισμένη επίσκεψη στη γιατρό, εκείνος ήξερε και μάλιστα είχε μάθει από 
τη φίλη του κι όσα συνέβησαν. Εκείνη του είπε, πως ο νέος αυτός έκανε πολύ καλό 
στην Ερμιόνη και ήταν βέβαιη, πως παρά την κρίση που έπαθε η κοπέλα, ο άντρας 
αυτός ήταν εκείνος που θα την έκανε γυναίκα. Να λοιπόν η ευκαιρία και σαν καλός 
επιχειρηματίας δε θα την έχανε.

Το παράδοξο ήταν πως κανένας δεν 
μπορούσε να φανταστεί ότι κι ο Περικλής ήταν κάτι σαν την Ερμιόνη, ένας 
ευνουχισμένος άντρας από υπέρμετρη αισθητική καλλιέργεια και μόνο η κοπέλα 
αυτή θα του έδινε αυτό που χρόνια περίμενε....

Ο κύριος Δοξαράς, όπως ήταν το όνομα 
του πατέρα της Ερμιόνης, πρότεινε να αρραβωνιαστούν και μάλιστα με μια κοσμική 
συγκέντρωση, που δεν είχε κάνει ποτέ άλλοτε. 

Ο Περικλής δέχτηκε, αν και στο βάθος 
πίστευε πως όλ’ αυτά ήσαν προσωρινά. Από τη στιγμή που έμαθε ποια ήταν η 
οικονομική κατάσταση της Ερμιόνης όλα ανατράπηκαν. Το όνειρο που είχε κάνει για 
μια ήσυχη ζωή, σαν αυτή του Αριστείδη  και της Σοφίας,  έσβησε.   Δεν  μπορούσε  
όμως  να κάνει τίποτα, την αγαπούσε κι αφέθηκε σε μια σχέση που δεν είχε μέλλον, 
είχε όμως παρόν και μάλιστα πολύ δυνατό...

Οι αρραβώνες ήταν πραγματικά ένα 
κοσμικό γεγονός! Παραβρέθηκαν, από τον επιχειρηματικό κόσμο αρκετοί, αλλά και 
άνθρωποι που αυτού του είδους οι συγκεντρώσεις ήταν ο τρόπος ζωής τους, τους 
συναντούσε κάποιος σε κάθε τέτοια εκδήλωση, να προβάλλονται, να κάνουν 
επωφελείς γνωριμίες και να κουτσομπολεύουν.

Ο Περικλής, κυριεύθηκε ξαφνικά από μια 
περίεργη ματαιοδοξία και κάλεσε κι αυτός δικούς του ανθρώπους. Εκτός από τον 
συμβολαιογράφο και τη γυναίκα του, τον Αριστείδη και τη Σοφία, κάλεσε και 
παλιούς συνάδελφους του πατέρα του, από τον δικαστικό και δικηγορικό χώρο. 
Κάποιους από αυτούς είχε να τους δει από τα παιδικά του χρόνια και άλλους δεν τους 
γνώριζε καν. Φυσικά κάλεσε και τον Πανταζή, που τρελαινόταν για τέτοια...
... Παρ’ όλο που ο Περικλής ως 
αρραβωνιαστικός μπαινόβγαινε στο σπίτι του πεθερού, οι δυο νέοι προτιμούσαν τη 
γκαρσονιέρα του όπου είχαν φτάσει να κοιμούνται μαζί με μεγάλη άνεση, 
προσφέροντας ο ένας στον άλλο ο, τι μπορούσαν. Είχαν αρχίσει μια προσαρμογή 
συμβίωσης, ένιωθαν ευτυχισμένοι..

Ο Περικλής είχε αφήσει την πρωτοβουλία 
στην κοπέλα αν και σαν άντρας υπόφερε έχοντας πλάι του ένα υπέροχο θηλυκό. 
Ουσιαστικά αυνανιζόταν με χάδια φιλιά κι οπτική ικανοποίηση. Ήταν πολύ δύσκολα 
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όλ’ αυτά γιατί έπρεπε να προσέχει μην παραβιάσει έναν κώδικα με ημερομηνία λήξης 
αλλά που δεν τη γνώριζε κανένας. Μια πολύ περίεργη κατάσταση κι όμως ήσαν οι 
δυο τους, ευτυχισμένοι μέσα στη δυστυχία τους...
... Ο νέος χρόνος τους βρήκε πάλι  «άσπιλους 
κι αμόλυντους» στο σώμα αλλά όχι και στη σκέψη και την επιθυμία. Είχαν αρχίσει να 
γνωρίζουν ο ένας το κορμί του άλλου. 

Η Ερμιόνη έδειχνε να ερεθίζεται με την 
επαφή των γυμνών σωμάτων, να ενδιαφέρεται και να περιεργάζεται τα γεννητικά 
όργανα του Περικλή. Εκείνος αφηνόταν στις θωπείες της και συχνά ηδονιζόταν σε 
τέτοιο βαθμό που εκσπερμάτιζε. Εκείνη γελούσε ευτυχισμένη κάθε φορά που 
πετύχαινε κάτι τέτοιο αλλά ο Περικλής δεν είχε τολμήσει ν’ αγγίξει το αιδοίο της, 
φοβόταν μια πιθανή κρίση πάλι.

Κι ο, τι δεν τολμούσε να κάνει το 
διηγιόταν. Της έλεγε τολμηρές ιστορίες από το Βοκκάκιο και τον Αρετίνο, εκείνη 
γελούσε αλλά συνήθιζε και στην ιδέα της ερωτικής επαφής. Είχε αρχίσει να δέχεται 
στην αγκαλιά της το γυμνό κορμί του, όπως παλιά κι ο Περικλής είχε αρχίσει να 
πιστεύει πως πέρασε ο κίνδυνος κρίσης κι άρχισε να γίνεται πιο τολμηρός αλλά με 
σύνεση.

Αναπάντεχα ένα βράδι, του Γενάρη καθώς 
χάιδευε και φιλούσε το κορμί της, η Ερμιόνη του ζήτησε ψιθυριστά, γεμάτη πόθο να 
της κάνει έρωτα.

Ξαφνιάστηκε, τη ρώτησε αν είναι βέβαιη 
πως το θέλει, εκείνη πήρε την πρωτοβουλία και τον βοήθησε να μπει ανάμεσα στα 
σκέλη της αφήνοντας μια κραυγή πόθου και ηδονής... 

Το φως της μέρας έμπαινε από τις γρίλιες 
στη γκαρσονιέρα  του  Περικλή.  Στο  κρεβάτι,  ένα  διπλό σύγχρονο  κρεβάτι,  το  
παλιό μπήκε στην αποθήκη, κοιμόταν η αγαπημένη του. Της έριχνε λοξές ματιές 
καθώς ήταν πλάι του και δεν πίστευε ακόμα πως είχε γίνει δική του, έτσι απλά μ’ ένα 
σπασμό. Η ηδονή που ένιωσε ο ίδιος, μια και δεν ήταν μόνο σαρκική ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία. Η Ερμιόνη ύστερα από την πρώτη φορά ήταν ασυγκράτητη, του ζήτησε 
πολλές φορές ως το πρωί, να μπει μέσα της κι έλεγε πως ήταν μεγάλη ανοησία να 
στερηθεί τόσα χρόνια αυτήν την ευτυχία. Ευχαρίστησε πολλές φορές τον Περικλή 
που τη βοήθησε με την υπομονή και την αγάπη του να γίνει μια φυσιολογική γυναίκα. 
Εκείνος όμως δεν της είπε πως κι εκείνη με την αγάπη της τον είχε κάνει φυσιολογικό 
άντρα. Αν το έλεγε θα μείωνε το μέγεθος της θυσίας του κι αυτό δεν θα  του άρεσε. 

Η Ερμιόνη δεν τον ρώτησε ποτέ αν είχε 
σχέση πριν με άλλη γυναίκα, το είχε σα δεδομένο γιατί ο νέος ήταν επαρκώς 
διαβασμένος και σ’ αυτόν τον τομέα κι έδινε την εντύπωση πως γνωρίζει καλά τις 
γυναίκες...

Η νταντά ήταν η πρώτη που έμαθε το νέο 
και δεύτερη η γιατρός στη Γενεύη. Ο Δοξαράς το έμαθε κι αυτός πριν γυρίσει από 
ένα ταξίδι και η αλήθεια είναι πως χάρηκε. Ίσως ήταν από τους λίγους πατεράδες που 
χάρηκαν γιατί η κόρη τους έκανε έρωτα αλλά σιγά, μεθοδικά άρχισε να υπονομεύει 
το δεσμό της κόρης του με το ζωγράφο. Όποτε συναντιόνταν είχαν σχεδόν πάντα μια 
σύγκρουση ή στην πολιτική ή σε άλλα κοινωνικά θέματα πάντα βέβαια στα πλαίσια 
της υποτιθέμενης ευπρέπειας πράγμα που έκανε τον Περικλή να νευριάζει γιατί 
διαπίστωνε πως ο κύριος Δοξαράς  ήταν  απαράμιλλος  στην  υποκρισία  και  τη 
σκευωρία.

Κατάλαβε πως για να ζήσεις με κάποιον, 
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δεν ήταν εύκολο γιατί υπήρχαν πάντα οι άλλοι, συγγενείς, φίλοι που άμεσα ή έμμεσα, 
επηρέαζαν τη ζωή σου...
---- Θα μπορούσες να κάνεις μια έκθεση στο 
Παρίσι ή στη Ζυρίχη, ακόμα και στη Νέα Υόρκη. Έχουμε τον τρόπο, γνωρίζω 
ανθρώπους που θα βοηθήσουν. Με το αζημίωτο φυσικά, πρόσθεσε με ειρωνικό 
χαμόγελο ο Δοξαράς  καθώς ήσαν καθισμένοι με τον Περικλή και την Ερμιόνη στο 
σαλόνι του διαμερίσματος του επιχειρηματία.

Του μιλούσε πάντα στον ενικό ενώ ο νέος 
επέμενε στον πληθυντικό, όχι από σεβασμό αλλά γιατί δεν μπορούσε να έχει 
οποιαδήποτε οικειότητα μ’ αυτόν τον άνθρωπο. Εξάλλου στον πληθυντικό μιλούσε 
στον πατέρα και τη μητέρα του.                          
---- Για να κάνω έκθεση πρέπει να έχω έργα 
και δεν έχω...Θα χρειαζόμουν χρόνο...
---- Δεν είσαι και μικρός, τι κάνεις τόσα 
χρόνια; Δε ζωγραφίζεις; δεν κερδίζεις χρήματα από τη δουλειά σου; πως ζεις;

Οι παρατηρήσεις ήρθαν απανωτές, η 
Ερμιόνη ένιωσε δυσάρεστά και πήγε κάτι να πει, αλλά ο πατέρας της τη σταμάτησε. 
---- Σε παρακαλώ  κόρη μου, άφησε τον ν’ 
απαντήσει εκείνος, μην επεμβαίνεις.
---- Ναι, θα σας απαντήσω, προς το παρόν δε 
ζω από τη ζωγραφική μου, δουλεύω σ’ ένα διαφημιστικό γραφείο...
---- Ω, διαφημιστής δηλαδή και μάλιστα 
υπάλληλος, είπε σχεδόν με περιφρόνηση και συνοδεύοντας τη φράση μ’ ένα ειρωνικό 
χαμόγελο, ο Δοξαράς.

Ο Περικλής ένιωσε να τρέμει, τα νεύρα 
του ήσαν τεντωμένα, κοίταξε τα μάτια της αγαπημένης του που τον ικέτευαν να μην 
αντιδράσει και δεν μίλησε..
---- Λοιπόν τι σ’ εμποδίζει να στρωθείς στη 
δουλειά και να σκαρώσεις μερικούς πίνακες, καμιά τριανταριά είναι αρκετοί, για να 
κάνεις μια έκθεση; Μάλιστα στη Νέα Υόρκη, όπου σ’ έξη μήνες θα πάρω μέρος κι 
εγώ σε μια διεθνή εμπορική έκθεση με τα προϊόντα που αντιπροσωπεύω. Με την 
ευκαιρία αυτή θα σου οργανώσουμε μια έκθεση σε μια από τις καλύτερες γκαλερί 
εκεί.

Ο Περικλής σηκώθηκε. Εξωτερικά έδειχνε 
ήρεμος μέσα του όμως ήταν έτοιμος να εκραγεί.
---- Δε σκοπεύω να κάνω έκθεση, τουλάχιστον 
τον επόμενο χρόνο κι επειδή αντιμετωπίζετε, μ’ αυτά που λετε, την Τέχνη σαν 
εμπόρευμα θα προτιμούσα να μην ξανασυζητήσουμε γι’ αυτό. Χαίρετε, είπε και 
προχώρησε προς την έξοδο.

Η Ερμιόνη έριξε μια επιτιμητική ματιά 
στον πατέρα της, που χαμογελούσε περιπαικτικά ρουφώντας το χαβανέζικό πούρο 
του κι έτρεξε πίσω από τον αρραβωνιαστικό της. Τον πρόλαβε στην έξοδο και τον 
παρακάλεσε:
---- Μην τον παίρνεις στα σοβαρά αγάπη 
μου...
---- Δεν ξέρω τι να κάνω γλυκιά μου, έχω 
υποστεί κι ανεχτεί πολλές προσβολές, δεν ξέρω αν θ’ αντέξω...
---- Μα ψυχή μου αυτό επιδιώκει, κάνει 
υπομονή...
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---- Γιατί να κάνω υπομονή; Εγώ δεν περιμένω 
κάτι από τον πατέρα σου, για να κάνω υπομονή ώστε να το αποχτήσω... 
---- Εμένα δε με θέλεις αγάπη μου;
---- Το μόνο που θέλω στη ζωή μου! 
---- Μα, για να μ’ έχεις πρέπει να τα πας καλά 
με τον πατέρα μου, έχει οικονομική δύναμη, μπορεί να σε βοηθήσει ν’ αναδειχτείς 
ψυχή μου...
---- Δεν θέλω ν’ αναδειχτώ με τον τρόπο 
του...Αν ήθελες θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε οι δυο μας, έχεις προσόντα 
μπορείς να δουλέψεις, να δουλέψουμε μαζί. Θα τα καταφέρουμε... Η Ερμιόνη άρπαξε 
το πανωφόρι της και τον ακολούθησε έξω από το σπίτι. Έκανε τσουχτερό
κρύο, περπάτησαν αγκαλιασμένοι και κατάληξαν στο σπίτι του. Γι’ αρκετή ώρα, τους 
απασχόλησε η συμπεριφορά του Δοξαρά αλλά σιγά-σιγά παρασύρθηκαν από τα 
αισθήματα, που ένιωθαν ο ένας για τον άλλο και βρέθηκαν στο κρεβάτι να κάνουν 
έρωτα. Η άνεση της κοπέλας, σε κάτι που λίγο καιρό πριν της ήταν τρομαχτικό να το 
δεχτεί, έκανε κατάπληξη και στην ίδια... 

Εκείνο το πρωί ο Περικλής, την άφησε 
στο σπίτι του να κοιμάται κι εκείνος έφυγε για τη δουλειά του, αφήνοντας της ένα 
σημείωμα γεμάτο ευχαριστίες και τρυφερότητα Η Ερμιόνη πριν γυρίσει στο σπίτι της 
σκέφτηκε να του κάνει έκπληξη περνώντας από το γραφείο του.

Όταν βρέθηκε στο σαλόνι υποδοχής, 
πρώτη φορά βρισκόταν εκεί, οι δυο κοπέλες την κοίταξαν με περιέργεια κι 
ενδιαφέρον. 
---- Παρακαλώ; είπε η Έλλη και σηκώθηκε. 
---- Θα ήθελα να δω τον κύριο Περικλή...

Η Βιβή πετάχτηκε χαμογελαστή και 
πρόθυμη γεμάτη περιέργειά.
---- Καθίστε παρακαλώ, θα τον ειδοποιήσω, 
είπε και χάθηκε στο διάδρομο που οδηγούσε στο γραφείο του Περικλή. Μόλις μπήκε 
του φώναξε:
---- Έκπληξη...

Τι έκπληξη παιδί μου; Εσύ είσαι η 
έκπληξη; είπε ο Περικλής ζαρώνοντας τα φρύδια.
---- Όχι, μια πολύ ωραία δεσποινίδα που σε 
περιμένει στο σαλόνι με πολύ γαλλική φινέτσα...
---- Τι; η Ερμιόνη! Τι θέλει εδώ...
---- Ε, καιρός ήταν να τη γνωρίσουμε κι 
εμείς...Μας την έκρυβες τόσο καιρό...

Ο Περικλής τινάχτηκε, την παραμέρισε 
και όρμησε προς το σαλόνι, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια του κοριτσιού. Μετά δυο-
τρία βήματα σταμάτησε, πισωγύρισε και την αγκάλιασε από τους ώμους.
---- Με συγχωρείς κορίτσι μου, σε 
παρακαλώ...
---- Καλά, καλά σε καταλαβαίνω...Πήγαινε, 
είπε η Βιβή με κατανόηση.

Ο  Περικλής  μπήκε  ορμητικός  κι  
ανήσυχος  στο  σαλόνι.
---- Ερμιόνη, τι συμβαίνει αγάπη μου; Πως, 
πως από δω; Την αγκάλιασε και τη φίλησε.
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---- Δεν συμβαίνει τίποτα ψυχή μου. 
Περνούσα απ’ έξω και...και είπα να σε δω...Μήπως δεν έπρεπε; Αυτό το είπε στα 
γαλλικά. 
---- Όχι, όχι εντάξει...την παράσυρε προς το 
γραφείο του. Ξαφνικά σταμάτησε, χαμογέλασε με κάποια αμηχανία στις δυο κοπέλες 
και τις σύστησε, ζητώντας συγγνώμη για την παράλειψη.

Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η θύρα του 
γραφείου του Πανταζή και ο διαφημιστής εμφανίστηκε έτοιμος να δώσει κάποια 
εντολή στα κορίτσια. Βλέποντας την Ερμιόνη σταμάτησε  γοητευμένος.
---- Ω, δεσποινίς Δοξαρά, τι τιμή να μας 
επισκεφθείτε. Υποκλίθηκε με φινέτσα, η Ερμιόνη του έδωσε το χέρι κι εκείνος το 
έφερε στα χείλη του με αβρότητα.
---- Περικλή, περάστε στο γραφείο μου να 
προσφέρουμε κάτι στη μνηστή σου, πρώτη φορά έρχεται στο γραφείο μας...
---- Ευχαριστούμε αλλά μια άλλη φορά, 
βιαζόμαστε πρέπει να πάμε κάπου, δεν έχεις αντίρρηση να λείψω για λίγο. 
---- Μα τι λες τώρα, ξέρεις ότι μπορείς να 
φεύγεις και να έρχεσαι όποτε θέλεις...

Όταν βρέθηκαν στο δρόμο, η Ερμιόνη 
ρώτησε παραξενεμένη:
---- Γιατί του είπες ψέματα του ανθρώπου 
αφού...
---- Για να σε απαλλάξω από τη φλυαρία του 
αγάπη μου, υποφέρω εγώ δε χρειάζεται να υποφέρεις και συ...  
... Όλα έδειχναν πως η άνοιξη είχε μπει, η 
ατμόσφαιρα ήταν καθαρή, ο καιρός μαλακός, το βράδι ήρεμο αλλά στο σαλόνι του 
Δοξαρά, υπήρχε  πάλι  αναστάτωση. Πεθερός και  γαμπρός είχαν αρχίσει, με 
πρωτοβουλία πάντα του Δοξαρά, μια έντονη διαμάχη. Στην πραγματικότητα δεν ήταν 
απλώς διαμάχη αλλά μονομαχία δυο ανθρώπων που διεκδικούσαν την ίδια γυναίκα. 
Ο ένας την αγαπημένη του κι ο άλλος την κόρη του. Ο Περικλής, ύστερα από τις 
παρακλήσεις της  Ερμιόνης  κρατούσε  μια  αμυντική  στάση  απέναντι  στην  
επιθετικότητα  του  πεθερού, μια ήπια άμυνα. 

Αυτό το βράδι ο Δοξαράς  ήταν  
προκλητικός, ανάπτυξε για άλλη μια φορά τη θεωρία του, που δεν ήταν παρά αυτή 
των απανταχού εμπόρων κι αδίστακτων επιχειρηματιών. Στην ουσία περιέγραφε το 
πως θα ήθελε αυτός τον σύζυγο της κόρης του και κληρονόμο όλων αυτών που είχε 
πετύχει εκείνος. 
---- Ο άντρας της κόρης μου, πρέπει να είναι 
ικανός να την προστατέψει κι όχι να έχει τις δικές της ανασφάλειες κι ευαισθησίες. 
Δε χρειάζομαι άλλον έναν αδύνατο χαρακτήρα αλλά κάποιον σαν εμένα. Να μπορεί 
να τη στηρίξει...
---- Ναι το είδαμε αυτό στην πράξη. Πόσο την 
προφυλάξατε  όταν είχε μια τρομαχτική εμπειρία, σαν παιδί και παρά τον πλούτο σας, 
δεν καταφέρατε τόσα χρόνια, αυτό που πέτυχε ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, που 
τόσο περιφρονείτε, να την κάνει μια φυσιολογική γυναίκα.

Ο Δοξαράς τινάχτηκε όρθιος! 
Αναψοκοκκίνισε, ανοιγόκλεισε τα χέρια, τα δάχτυλά του συσπάστηκαν και τον 
κοίταξε με τέτοιο μίσος που αντί να κατευνάσει τον Περικλή τον έκανε να συνεχίσει  
χαιρέκακα.
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---- Πάρτε το απόφαση κύριε Δοξαρά, πως η 
Ερμιόνη είναι ενήλικη κι έχουμε αποφασίσει να παντρευτούμε, έστω και χωρίς τη 
θέληση σας, να κάνουμε τη δική μας οικογένεια, η κόρη σας είναι πια και δική μου...
---- Αυτό ποτέ!! Ούρλιαξε ο επιχειρηματίας 
και τινάχτηκε όρθιος, πλησίασε τον Περικλή που καθόταν σε μια πολυθρόνα και του 
άστραψε ένα δυνατό χαστούκι.

Εκείνος πετάχτηκε όρθιος, τίναξε τη 
γροθιά του στο σαγόνι του Δοξαρά και τον έριξε ανάσκελα στο χαλί. Εκείνη τη 
στιγμή μπήκαν η Ερμιόνη και η νταντά κι έτρεξαν αλαφιασμένες, προς το μέρος του 
επιχειρηματία που είχε ανασηκωθεί και κρατώντας το στήθος του φώναζε.
---- Με σκότωσε το κάθαρμα, ωχ, ωχ η καρδιά 
μου...
---- Τι υποκριτής, τι ψεύτης, ψιθύρισε 
οργισμένος ο Περικλής  και όρμησε προς την έξοδο. Στο χολ άρπαξε το πανωφόρι 
από το πορτ- μαντό, άνοιξε την εξώθυρα και βγήκε στο διάδρομο. Από τα νεύρα του, 
δεν είχε την υπομονή να περιμένει το ασανσέρ. Κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες και 
στο πεζοδρόμιο παραμιλούσε προκαλώντας την περιέργεια των περαστικών.

Δεν πήγε στο σπίτι του, περπατούσε για 
δυο ώρες στους δρόμους ώσπου βρέθηκε μπροστά σ’ ένα μπαρ και μπήκε μέσα. Ήπιε 
απανωτά δυο κονιάκ και συνέχισε να πίνει σκεπτόμενος όλα τα γεγονότα. Άρχισε ν’ 
αναρωτιέται, αν έπρεπε ν’ αντιδράσει έτσι. Δεν είχε χτυπήσει ποτέ του άνθρωπο, δεν 
ήταν βίαιος τι διάολο είχε πάθει; 

Μια ώρα αργότερα, σκέφτηκε μήπως 
πραγματικά ο Δοξαράς έπασχε από την καρδιά του, μήπως είχε πάθει έμφραγμα; 
Έπρεπε να τηλεφωνήσει στην Ερμιόνη, να μάθει. Πήγε στο τηλέφωνο αλλά παρ’ όλο 
που περίμενε αρκετά δεν απάντησε κανένας. Πήρε και ξαναπήρε αλλά τίποτα. Άρχισε 
ν’ ανησυχεί.

Βγαίνοντας από το μπαρ, σταμάτησε στον 
πρώτο τηλεφωνικό θάλαμο που συνάντησε. Παρά την επιμονή του, το τηλέφωνο δεν 
απαντούσε. Κοίταξε το ρολόι του, είχαν περάσει σχεδόν πέντε ώρες από τη στιγμή 
της σύγκρουσης. Έπρεπε να πάει στο σπίτι του Δοξαρά, να δει την Ερμιόνη, να της 
εξηγήσει...

Στάθηκε μπροστά στην είσοδο της 
πολυκατοικίας και πίεσε το κουδούνι. Δεν απαντούσαν, ξαναπίεσε πολλές φορές 
τίποτα. Δεν ήταν δυνατόν! Κι αν ακόμα είχε πάθει κάτι ο επιχειρηματίας και τον 
είχαν πάει στο νοσοκομείο θα ήσαν στο σπίτι η υπηρέτρια και η μαγείρισσα. Πίεσε το 
κουδούνι του θυρωρείου κι εκεί πίεσε και ξαναπίεσε. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο 
θυρωρός.
---- Τι συμβαίνει κυρ-Θωμά, γιατί δεν 
απαντάνε από του Δοξαρά;
---- Μα δεν τα μάθατε; Αρρώστησε η 
δεσποινίς Ερμιόνη και την πήγαν στο νοσοκομείο...
---- Η Ερμιόνη! Πού, που σε ποιο νοσοκομείο; 
Και που είναι οι άλλοι, όλοι πήγαν στο νοσοκομείο; 
---- Απάνω δεν είναι κανένας...Δυο ώρες 
αργότερα, που το πρώτων βοηθειών πήρε τη δεσποινίς,
ήρθε ο κύριος Δοξαράς, πλήρωσε την υπηρέτρια και τη μαγείρισσα και τις έδιωξε, 
γιατι λεει το σπίτι έκλεισε κι εκείνος με τη κόρη του θα έφευγαν για την Αγγλία, 
Ελβετία, κάτι τέτοιο. 
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Ο Περικλής πέταξε ένα ευχαριστώ και μια 
καληνύχτα στο θυρωρό και όρμησε στους δρόμους. Στο μυαλό του, σκάρωνε 
αλληλοσυγκρουόμενες ιστορίες για να εξηγήσει αυτά που είχαν συμβεί.

Πάντως από τη γροθιά του, δεν είχε πάθει 
τίποτα ο Δοξαράς μια και δυο ώρες αργότερα, είχε ενεργήσει τα σχετικά με την 
αναχώρηση του στο εξωτερικό. Όσο για την Ερμιόνη είναι βέβαιο πως είχε πάθει 
κρίση και γι’ αυτό και η μετάβαση στην Ελβετία. 

Όλη τη νύχτα γύριζε στους δρόμους και τα 
χαράματα κατάκοπος έπεσε στο κρεβάτι του. Όταν ξύπνησε ήταν απόγευμα, μόνο 
που γι’ αρκετή ώρα δεν είχε συνείδηση ποιας μέρας. Πρέπει να ήταν Κυριακή, 
θυμήθηκε πως το Σάββατο βράδι  βρισκόταν  στο  σπίτι  του  πεθερού  του.  
Κατέβηκε στο δρόμο πήρε ένα ταξί και πήγε στην παλιά γειτονιά της Λαχαναγοράς, 
στο σπίτι του Πέτρου. Του τα είπε όλα και μπροστά στο φίλο του, δε ντράπηκε να 
κλάψει. Έμεινε εκείνο το βράδι κοντά του...

Την άλλη μέρα, τηλεφώνησε στον 
Πανταζή πως θα έλειπε μερικές μέρες, με την αρραβωνιαστικιά του στο Παρίσι. 
Εκείνος ξαφνιάστηκε δεν του είχε μιλήσει γι’ αυτό το ταξίδι.
---- Ήταν κάτι ξαφνικό κι απρόβλεπτο θα σου 
εξηγήσω όταν επιστρέψω, του είπε κι έκλεισε.

Σκεφτόταν να ψάξει να τη βρει, να μάθει 
τι είχε συμβεί ακριβώς. Πήγε στην τηλεφωνική εταιρία και πήρε στη Γενεύη για να 
ρωτήσει στην εκεί τηλεφωνική εταιρία, αν υπήρχε στους καταλόγους της το όνομα 
Δοξαράς. Η απάντηση ήταν αρνητική. Ήταν φυσικό, ο πρώην πεθερός του είχε 
χρόνια που είχε φύγει απο την πόλη αυτή. Θα έμενε όποτε βρισκόταν εκεί σε 
ξενοδοχείο. Τηλεφώνησε στην τηλεφωνική εταιρία στο Παρίσι, του είπαν πως υπήρχε 
καταχωρημένο όνομα Δοξαράς και του έδωσαν τον αριθμό. Με λαχτάρα τον πήρε 
αλλά όσες φορές κι αν προσπάθησε δεν πήρε απάντηση.

Απελπίστηκε δε γινόταν τίποτα, έπρεπε να 
πάει στην Ελβετία, ευτυχώς το διαβατήριο του ίσχυε, κατάφερε βρήκε εισιτήριο και  
πέταξε για τη Γενεύη.

Έμεινε δυο μέρες σ’ αυτή την  πόλη αλλά 
δεν είδε τίποτα παρά την τηλεφωνική εταιρία, απ’ όπου τηλεφώνησε σ’ όλες τις 
νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές, ρωτώντας αν είχαν ασθενή με το όνομα της 
αγαπημένης του. Οι απαντήσεις ήσαν αρνητικές. Την άλλη μέρα πήγε ο ίδιος στα 
θυρωρεία τους  αλλά και πάλι δεν βρήκε τίποτα. Θυμήθηκε τις τελευταίες λέξεις στη 
φράση του θυρωρού, πως πήγαν στην  Αγγλία ή στην Ελβετία. Μήπως είχαν πάει 
στην Αγγλία; Γρήγορα όμως απόκλεισε την περίπτωση αυτή γιατί η γιατρός της 
Ερμιόνης ήταν στη Γενεύη, κρίμα που τόσο καιρό δεν είχε ρωτήσει το όνομα της. Όλ’ 
αυτά τα αρνητικά έδιναν μια...κατάφαση, ίσως η Ερμιόνη να μη χρειάστηκε 
θεραπεία, να ήταν καλά. Αυτό τον χαροποίησε αλλά όχι για πολύ. Αν ήταν έτσι δεν 
έπρεπε να του τηλεφωνήσει; Να τον καθησυχάσει; Ξαφνικά φώναξε:
---- Είμαι ηλίθιος τι κάνω εδώ πέρα, αν 
πραγματικά είναι καλά και μου τηλεφωνήσει; Που θα με βρει; 

Το ίδιο βράδι ξαναγύρισε στην Αθήνα και 
την άλλη μέρα πήγε από τους πρώτους στο γραφείο.

Περίμενε κάθε μέρα, ένα τηλεφώνημα της 
που όμως δεν έγινε ποτέ. Πέρασαν δυο βδομάδες και η εκδοχή, του να είναι καλά η 
Ερμιόνη, απομακρυνόταν. Ήταν βέβαιος πως αν η κοπέλα ήταν καλά, όλον αυτόν τον 
καιρό, θα εύρισκε τρόπο να επικοινωνήσει μαζί του. Και τότε του πέρασε μια 
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τρομερή σκέψη! Το ότι δεν το έκανε, σήμαινε  πως ήταν έγκλειστη σε κάποια κλινική 
ή πως ήταν καλά και τον είχε απορρίψει. Είχε πάρει το μέρος του πατέρα της.

Σιγά-σιγά αποδέχτηκε την τελευταία 
εκδοχή και παρ’ όλο που πόνεσε πολύ, ησύχασε. Ο Δοξαράς είχε παίξει ένα παιχνίδι 
πόκερ μαζί του και με μια επιδέξια μπλόφα, είχε κερδίσει… 

... Τις βδομάδες που ακολούθησαν, στο 
γραφείο είχαν μάθει όλοι πως ο Περικλής και η αρραβωνιαστικιά του χώρισαν και 
πως εκείνη, είχε φύγει στο εξωτερικό. Κανένας δεν ήξερε λεπτομέρειες και ούτε θα 
μάθαινε ποτέ. Ρίχτηκε  στη δουλειά πιστεύοντας πως έτσι θα ξεπερνούσε τη συμφορά 
του.

Και πραγματικά, απασχολημένος τη μέρα 
στο γραφείο, ξεχνούσε, τα βράδια όμως η θύμηση της αγαπημένης του ήταν οδυνηρή. 
Περισσότερο πονούσε που δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς είχε γίνει. 

Άρχισε και να ζωγραφίζει. Αποφάσισε να 
κάνει έκθεση, ξύπνησε η φιλοδοξία του  καλλιτέχνη  και  το  κίνητρο  ήταν κάπως 
απλοϊκό. Αποκτώντας φήμη θα μπορούσε ν’ αποδείξει στους Δοξαράδες-έτσι τους 
αντιμετώπιζε πια, σαν οικογένεια-πως ήταν πολύ πιο σπουδαίος από αυτούς που το 
μόνο που είχαν ήσαν τα χρήματα...

Παρ’ όλο που είχε την οικονομική 
δυνατότητα να νοικιάσει ένα μεγάλο χώρο γι’ ατελιέ. εξακολουθούσε να ζει στην 
γκαρσονιέρα και να ζωγραφίζει σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Κοιμόταν πλάι 
σε τελάρα, στο καβαλέτο και στα χρώματα.
---- Θα πάθεις μολυβδίαση έτσι που ζεις βρε 
παιδί μου, του έλεγε ο Αριστείδης αλλά ο Περικλής χαμογελούσε μελαγχολικά και 
δεν άλλαζε τον τρόπο ζωής του...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΕΒΔΟΜΟ

---- Έχω χρόνια να ταξιδέψω έξω και δεν 
μπορώ να πω πως παρακολουθώ από κοντά, τι συμβαίνει στο χώρο της Τέχνης, 
νομίζω όμως, πως η ζωγραφική σου, αν δε φέρνει κάτι καινούργιο στην Τέχνη, 
σίγουρα όμως είναι κάτι διαφορετικό! Είπε στον Περικλή ο Αριστείδης.

Πραγματικά, η νέα δουλειά του ήταν κάτι 
πολύ διαφορετικό. Η αντίληψη περί «ελληνικής γραμμής», είχε πάψει να υπάρχει και 
στους προηγούμενους πίνακες του αλλά τώρα είχε απομακρυνθεί πολύ. Ήταν μια 
ζωγραφική βίαιη, στο σχέδιο και στο χρώμα. Τίποτα δεν είχε σχέση με τις απαλές 
γραμμές και την ομαλή βαθμιαία ενότητα των χρωμάτων που τώρα συναντούσαν το 
ένα το άλλο, με βάναυση σκληρότητα κι αιχμηρότητα… Όλες οι δραματικές 
εμπειρίες του Περικλή, λες και είχαν αφομοιωθεί στο έργο του. 

Ήταν έργα μικρών διαστάσεων και 
τουλάχιστον δέκα από αυτά, ήσαν ακουμπισμένα ανάποδα στους τοίχους του 
δωματίου του.

Δούλευε στο διαφημιστικό γραφείο, 
ζωγράφιζε και σκεφτόταν την Ερμιόνη. Σιγά-σιγά ξαναγύρισε στην πρώτη εκδοχή, 
πως η αγαπημένη του ήταν άρρωστη. Πίστευε πως μόλις συνερχόταν θα έτρεχε κοντά 
του. 

Το καλοκαίρι δεν πήγε διακοπές 
συνάντησε όμως έναν παλιό συμμαθητή από το γυμνάσιο που είχε σπουδάσει ιστορία 
της Τέχνης και δίδασκε σε πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είδε τα έργα του Περικλή 
ενθουσιάστηκε και του υποσχέθηκε να προσπαθήσει για μια έκθεση στο Λονδίνο...
... Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα κι ο 
Περικλής αναθυμόταν πως πέρυσι τέτοιο καιρό κυκλοφορούσαν αγκαλιασμένοι, με 
την Ερμιόνη στους στολισμένους για τις γιορτές δρόμους,   ευτυχισμένοι. Τώρα 
απόφευγε και να βγαίνει από το σπίτι. Κόντευε να περάσει χρόνος και ούτε η Ερμιόνη 
είχε τρέξει κοντά του ούτε κάποιο τηλεφώνημα της είχε ακουστεί. 

Πέντε μέρες πριν τα Χριστούγεννα όμως, 
η Έλλη τον κάλεσε στο τηλέφωνο, λέγοντας του πως τον ζητούσε κάποιος κύριος, 
άγνωστος σ’ αυτήν.
---- Ο κύριος Περικλής; Καλημέρα σας. 
Δικηγόρος Δημόπουλος, εκ μέρους του κυρίου Δοξαρά, θα ήθελα να σας συναντήσω 
κύριε...
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---- Πως! του Δοξαρά; Σας παρακαλώ, πέστε 
μου τι κάνει η Ερμιόνη...είναι καλά;
---- Μην ανησυχείτε κύριε, είναι πολύ καλά. 
Θα μπορούσαμε να σας δούμε στο σπίτι σας; Θα είναι μαζί μου κι ένας Ελβετός 
φίλος του κυρίου Δοξαρά που θα ήθελε να συζητήσει μαζί σας κάποια πράγματα. 
Υποθέτω ότι μιλάτε γαλλικά.
---- Ναι μιλάω αρκετά καλά. Αλλά τι 
συμβαίνει;
---- Θα το μάθετε όταν συναντηθούμε. Μου 
δίνετε τη διεύθυνση σας παρακαλώ; 

Ο Περικλής του έδωσε τη διεύθυνση και 
συμφώνησαν να συναντηθούν κατά τις έξη.

Φυσικά μετά το τηλεφώνημα, ο Περικλής, 
δεν μπορούσε να δουλέψει και ζητώντας άδεια  από τον Πανταζή έφυγε αλλά δεν 
πήγε στο σπίτι. Γύριζε στους δρόμους με αισθήματα ανάμειχτα χαράς κι ανησυχίας. 
Το μεσημέρι δεν έφαγε, τσίμπησε κάτι σ’ ένα μπαρ καπνίζοντας και πίνοντας ως την 
ώρα της συνάντησης με τον δικηγόρο. 

Λίγο πριν φτάσουν οι επισκέπτες στο σπίτι 
συγύρισε λίγο, πράγμα δύσκολο με το στρίμωγμα που υπήρχε εκεί μέσα, βιβλίων, 
τελάρων, σκόρπιων σχεδίων. Τελικά όταν έφτασαν κάτι είχε καταφέρει.

Ο δικηγόρος ήταν  ένας μεσογειακός  
μελαχρινός  τύπος με μουστακάκι κι ο συνοδός του ένας ψηλός ξανθός άντρας, γύρω 
στα εξήντα-εξήντα πέντε με ασθενική εμφάνιση.  

Μετά τις συστάσεις και το βόλεμα των 
επισκεπτών, ο Περικλής, δεν έκανε τον κόπο να δικαιολογηθεί για την ακαταστασία, 
ρώτησε με αγωνία και ανυπομονησία:
---- Λοιπόν, πέστε μου πως είναι η Ερμιόνη;
---- Ησυχάστε καλά είναι, είπε στα γαλλικά ο 
κύριος Γκιγιόμ Μπρισό-έτσι του συστήθηκε-που κατάλαβε από το ύφος και την 
αγωνία, την ερώτηση του Περικλή. Από εκεί και πέρα ο διάλογος συνεχίστηκε στα 
γαλλικά...
---- Θα πρέπει να σας δώσω αυτό το γράμμα 
της, όπου υποθέτω, σας εξηγεί κάποια πράγματα, είπε ο ξένος βγάζοντας από τη μέσα 
τσέπη του σακακιού του το γράμμα.

Ο Περικλής, το πήρε με χέρι που έτρεμε 
από συγκίνηση. Το άνοιξε με το μαχαίρι της ζωγραφικής και άρχισε να διαβάζει 
σιωπηλά. Το γράμμα έγραφε: «Αγαπημένε μου, δεν είμαι ακόμα σε θέση να σου 
εξηγήσω πολλά πράγματα. Πρέπει όμως να μάθεις πως πέρασα μια τρομερή 
δοκιμασία και για καιρό μισούσα όλους τους άντρες ακόμα και τον  πατέρα μου. 
Ήθελα να πεθάνω. Συνήλθα κάπως όταν έμαθα πως ήμουν έγκυος κι έζησα για να 
φέρω στον κόσμο αυτό το παιδί, το παιδί μας. Είναι δύο μηνών και αγόρι. Δυστυχώς 
δεν αντέχω να σου πω περισσότερα παρά μόνο πως σ’ αγαπώ...Για το τι ακριβώς 
έγινε και το τι πρέπει να γίνει θα  σε πληροφορήσει ο κύριος Μπρισό, σε παρακαλώ 
να του δείξεις εμπιστοσύνη». Έτσι απότομα τελείωνε το γράμμα.

Ο Περικλής απογοητευμένος από τη 
λιτότητα του γράμματος αλλά συγκινημένος μαθαίνοντας πως είχε ένα γιο 
απευθύνθηκε με σπουδή στον Ελβετό.
---- Λοιπόν; Σας ακούω, τι ακριβώς έγινε απο 
εκείνη  τη μοιραία μέρα; 
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Ο Γκιγιόμ Μπρισό άρχισε να αφηγείται με 
γλώσσα αρκετά κατανοητή στον Περικλή που ελάχιστες φορές ζήτησε διευκρινήσεις.
---- Όταν, χτυπήσατε το Δοξαρά κι έπεσε 
κάτω, παριστάνοντας ότι έπαθε  καρδιακό επεισόδιο-είναι μεγάλος θεατρίνος ο φίλος 
μου-η Ερμιόνη λιποθύμησε και προξενήθηκε ένας πανικός, προς στιγμήν. Ο πατέρας 
της βλέποντας την, αναίσθητη σταμάτησε το θέατρο και τη φρόντισε. Πρέπει να 
παραδεχτούμε πως αγαπάει υπερβολικά την κόρη του, έστω και με λάθος τρόπο. Τη 
μετάφερε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και μου τηλεφώνησε, ζητώντας να 
στείλω το προσωπικό μου αεροπλάνο, για να τη μεταφέρει στη Γενεύη, στη γιατρό 
της. Γνωρίζω την Ερμιόνη από τότε που γεννήθηκε, ανησύχησα και ήρθα ο ίδιος με 
τον πιλότο. Όπως καταλαβαίνεται γυρίσαμε αγωνιώντας όλοι, στην Ελβετία. Την 
μεταφέραμε στο σπίτι μου και ειδοποιήσαμε τη γιατρό. Αυτό ήταν κάτι που το ζήτησε 
η γιατρός για ν αποφύγουμε το περιβάλλον της κλινικής. Οι άνθρωποι που τη 
φρόντιζαν ήταν μόνο γυναίκες, ευτυχώς το σπίτι είναι μεγάλο και δεν συναντούσε τον 
πατέρα της κι εμένα. Τον πρώτο μήνα ήταν σε τραγική κατάσταση, δεν έτρωγε, δε 
μιλούσε κι όταν έλεγε κάτι, ήταν πως ήθελε να πεθάνει. Το δεύτερο μήνα η γιατρός, 
παρατηρώντας κάποια συμπτώματα, που δεν είχαν και πολύ σχέση με ψυχασθένεια, 
της έκανε κάποιες εξετάσεις και διαπίστωσε πως η Ερμιόνη ήταν έγκυος. Αυτό, το 
χρησιμοποίησε για να την εκβιάσει λέγοντας της πως δεν είχε δικαίωμα να πεθάνει, 
γιατί κουβαλούσε μέσα της μια ζωή. Όταν η Ερμιόνη συνειδητοποίησε αυτό το 
γεγονός ενθουσιάστηκε  και   σε  πολύ  λίγες  μέρες η κατάσταση της καλυτέρευσε 
σημαντικά. 

Λίγο αργότερα,  αποδέχτηκε την  
παρουσία του πατέρα της καθώς και τη δική μου, χωρίς ποτέ ν’ αναφερθεί στα 
γεγονότα που την είχαν φέρει στο σπίτι μου, έδειχνε σα να σας είχε ξεχάσει, το μόνο 
που την ενδιέφερε ήταν το παιδί. Ακολουθούσε κατά γράμμα της οδηγίες της γιατρού 
και όσο πλησίαζαν οι μέρες, όλα έδειχναν πως είχε περάσει ο κίνδυνος για την 
ψυχική της υγεία. 

Κύριε Περικλή, είμαστε φίλοι με το 
Δοξαρά από τα νιάτα μας. Είμαι επιχειρηματίας κι έχω και μια βιομηχανία. Αυτό 
σημαίνει πως είμαι πλούσιος, πολύ πιο πλούσιος από το φίλο μου. Δυστυχώς δεν έχω 
οικογένεια και είμαι πολύ άρρωστος. Πάσχω από καρκίνο, έχω κάνει τρεις 
εγχειρήσεις και δεν είναι γνωστό πόσες άλλες θα υποστώ ακόμα. Η Ερμιόνη υπήρξε 
πάντα σαν παιδί μου, πάντα  έκανα  για  εκείνη ο, τι θα έκανα για την κόρη μου. Τη 
ρώτησα λοιπόν αν θα μπορούσε να επιστρέψει κοντά σας και μου είπε πολύ λογικά, 
πως εξακολουθεί να σας αγαπάει αλλά δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον πατέρα της 
γιατί ήταν σα να τον σκότωνε και επίσης τώρα που θα είχε και την ευθύνη μιας νέας 
ζωής δε θα μπορούσε να την εμπιστευτεί στο αβέβαιο μέλλον ενός καλλιτέχνη. Της 
είπα πως θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε αλλά είπε πως είστε πολύ περήφανος 
για να δεχτείτε, εξάλλου, είπε, αυτή ήταν πάντα και η αιτία της σύγκρουσης σας με 
τον Δοξαρά. 

Όπως είπα, δεν έχω κληρονόμους και της 
πρότεινα να την παντρευτώ, με λευκό γάμο φυσικά, ώστε το παιδί όταν γεννηθεί να 
είναι κι ο κληρονόμος μου. Συμφώνησε με κάποια δυσκολία αλλά όταν γεννήθηκε το 
παιδί, στην κλινική το δήλωσε στο όνομα σας. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει γιατί κι 
όπως καταλαβαίνετε τώρα έχουμε ένα σύνθετο πρόβλημα. Είμαι διατεθειμένος να 
παντρευτώ την Ερμιόνη και να υιοθετήσω το παιδί, αλλά θα πρέπει πρώτα  να  
υπογράψετε κάποια  έγγραφα, πως αποδέχεστε την πατρότητα του παιδιού και δίνετε 
την άδεια για υιοθεσία. Έτσι μόνο θα μπορέσω να το υιοθετήσω. Σκεφθείτε κύριε 
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Περικλή πως ο γιος σας θα έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία και τη δυνατότητα να 
κάνει ο, τι θέλει στη ζωή του, το ίδιο φυσικά και η Ερμιόνη που είμαι βέβαιος ότι την 
αγαπάτε...

Ο Περικλής έδειχνε να είναι κάπου 
χαμένος, κάπνιζε  ακατάπαυστα. Με την τελευταία φράση του Ελβετού σα να  γύρισε 
στην πραγματικότητα.
---- Ναι, βέβαια...Τι σημασία έχει πια, 
μπορείτε να μου δώσετε τα χαρτιά να υπογράψω...

Ο δικηγόρος του έδωσε τα χαρτιά κι ο 
Περικλής έβαλε την υπογραφή του όπου του ζητήθηκε.
---- Δεν τα διαβάσατε κύριε Περικλή, 
παρατήρησε ο κύριος Μπρισό.
---- Δεν υπάρχει λόγος, η Ερμιόνη μου γράφει 
να σας έχω εμπιστοσύνη. Κανονίστε τα έτσι που να είναι όλα καλά για εκείνη και το 
παιδί... 
---- Υπάρχει ένας όρος που σας υποχρεώνει να 
μην πλησιάσετε το παιδί και να του αποκαλύψετε ότι είστε ο φυσικός του πατέρας, 
είπε ο Ελβετός.
---- Δε μ’ ενδιαφέρει. Το παιδί είναι της 
Ερμιόνης, είπε θλιμμένα και τους ζήτησε να τον αφήσουν μόνο. Μετά την 
αναχώρηση τους, ακούμπησε το πρόσωπο του στο τραπεζάκι που του χρησίμευε για 
γραφείο, σχεδιαστήριο αλλά και  για  τραπέζι  φαγητού  κι  έμεινε  έτσι  γι’ αρκετή
ώρα. Ύστερα σηκώθηκε και βγήκε στους δρόμους όπου γύριζε  για ώρες... 
... Την άλλη μέρα το πρωί όταν ετοιμαζόταν 
να φύγει για το γραφείο   είδε   στο   καβαλέτο,   ακουμπισμένη πλάι σ’ ένα 
μισοτελειωμένο πίνακα, μια κάρτα. Ήταν του Γκιγιόμ Μπρισό με  όλα τα 
επαγγελματικά στοιχεία και τη διεύθυνση του. Την πήρε στο χέρι την κοίταξε τη 
χτύπησε ελαφρά στο άλλο του χέρι και μετά την έσκισε σε κομμάτια, που πέταξε στο 
καλάθι με τ’ άχρηστα...

Τελικά, δεν πήγε στο γραφείο αλλά γύριζε 
άσκοπα στην πόλη για αρκετές ώρες. Για να μη σκέφτεται αυτό που του είχε  συμβεί, 
γέμιζε το μυαλό του με παραστάσεις του δρόμου, της αγοράς και των αρχαιολογικών 
χώρων. Το μεσημέρι γευμάτισε σ’ ένα ταβερνάκι, κάτω από την Ακρόπολη. 

Την  επόμενη  βδομάδα, ο Περικλής 
έδειχνε  πως το είχε πάρει απόφαση και ξαναμπήκε στη ρουτίνα της δουλειάς αλλά 
όχι για πολύ. Ένα απόγευμα πήγε να δει τον Πέτρο στην παλιά  γειτονιά, στην 
περιοχή της Λαχαναγοράς. Τον βρήκε στο σπίτι του.
---- Τι συμβαίνει ρε, πως είσαι έτσι;

Ο Περικλής τον κοίταξε χαμογελώντας 
θλιμμένα και είπε:
---- Σκατά, όπως πάντα με μένα...
---- Τι είναι ρε φίλε; Γιατί τόση μαυρίλα, τι θα 
κάνω γω με σένα γαμώτο; Ακόμα τη σκέφτεσαι, χέστην ρε δεν είναι για σένα...

Του εξιστόρησε «τα καθέκαστα» που 
είχαν συμβεί και είπε:
---- Ειρωνεία της τύχης, με το που έμαθα την 
ύπαρξη ενός γιου αποκλείσθηκα κι από τη χαρά να τον γνωρίσω και να τον ζήσω. Δεν 
γίνεται τίποτα με μένα, είμαι καμένο χαρτί...

Ο Πέτρος τον αγκάλιασε από τους ώμους 

57



αλλά δε βρήκε τίποτα να του πει για να τον παρηγορήσει.
---- Σκέφτομαι να φύγω...
---- Να φύγεις; Να πας που, για το εξωτερικό;
---- Όχι, λέω να πάω ν’ αράξω σ’ ένα νησί... 
---- Χειμωνιάτικα ρε φίλε! Τι να κάνεις στο 
νησί;
---- Να εγκατασταθώ μόνιμα.
---- Δεν είσαι καλά...
---- Ακριβώς δεν είμαι καλά, γι’ αυτό πρέπει 
να φύγω από δω...Στην αρχή, σκέφτηκα να πάω σε μοναστήρι να γίνω μοναχός, αλλά 
δεν είμαι πιστός, ούτε αυτή την ευτυχία της αυταπάτης δεν μπορώ να έχω...Ύστερα 
είπα να ενταχθώ σε κάποια ομάδα των Ηνωμένων Εθνών, για να προσφέρω τις 
υπηρεσίες μου σε χώρες που έχουν ανάγκη αλλά ούτε γι’ αυτό κάνω, εκείνο που θέλω 
είναι μάλλον να φροντίσω τον εαυτό μου, για να μην τρελαθώ...

Εκείνη τη στιγμή μπήκε ορμητικός και 
φωνακλάς, στο σαλόνι ο Μπάμπης.
---- Ρε Περικλή, σαν τα χιόνια. Πόσο καιρό 
έχω να σε δω ρε; Τι έγινε; Εμείς σ’ αγαπάμε...
---- Το ξέρω ρε Μπάμπη, γι’ αυτό είμαι εδώ. 
Δε μου λες πότε παντρεύεσαι...
--- Παντρεύομαι! Ποιος εγώ; Δεν είμαστε 
καλά. Περικλή μου δεν τα βγάζω πέρα για πάρτι μου, να βάλω και οικογένεια στο 
κεφάλι...Μη κοιτάς που ο αδερφός μας πήρε κονομημένη γυναίκα και την έψησε.
---- Σκάσε μαλάκα, μην μπει και σ’ 
ακούσει...του είπε ο Πέτρος ρίχνοντας του μια ελαφριά γροθιά στον ώμο.

Ο Μπάμπης κάθισε βαριά σε μια 
πολυθρόνα έπαιξε μόρτικα, ένα κομπολογάκι που κρατούσε στο χέρι και είπε:
---- Τι τα θες, από δω το σκαλίζω απο κει το 
σκαλίζω πάντα τελικά δίκιο έχει εκείνος ο Μαρξ, που λεει ο Πέτρος, πως το 
οικονομικό είναι πάνω απ’ όλα. Εδώ πλάι πουλιέται ένα διαμέρισμα μούρλια, αν είχα 
χρήματα να το πάρω...
---- Τόχεις ρε μπαγάσα αν παντρευτείς, έχεις 
καποια που να την αγαπάς; Να την αγαπάς όμως όχι γκομενλίκι...
---- Μωρέ την αγαπάω και μ’ αγαπάει αλλά 
είναι μπατίρω σαν και μένα.
---- Λοιπόν θα στο αγοράσω εγώ αλλά μ’ έναν 
όρο...
---- Μάγκα με δουλεύεις; είπε ο Μπάμπης μ’ 
ένα μουδιασμένο χαμόγελο.
---- Γιατί ρε κόπανε σ’ έχω δουλέψει ποτέ;
---- Όχι, εδώ που τα λέμε εγώ λέω διάφορες 
μαλακίες αλλά εσύ ότι λες το εννοείς, είπε ο νεαρός και σηκώθηκε όρθιος.
---- Πάμε τώρα να το κλείσουμε κιόλας, πριν 
το φαει κάνας άλλος γιατί είναι τύχη που είναι εδώ κοντά στον Πέτρο...
... Όταν ξαναγύρισαν στο σαλόνι, ο 
Μπάμπης δεν μπορούσε να κρατηθεί από τη χαρά του κι ο Πέτρος κρατούσε αγκαλιά 
τον Περικλή από τους ώμους.
---- Λοιπόν αύριο θα πάμε στο «θείο μου», το 
συμβολαιογράφο για να κάνουμε τα συμβόλαια και είναι δικό σου, με τον όρο να 
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πάρεις τη βιβλιοθήκη μου και να τη στεγάσεις στο διαμέρισμα σου. Συμφωνείς;
---- Άκου λεει! Μπορεί βέβαια εγώ να μη 
διαβάσω ποτέ εκείνον τον Σαίκσπηρ-Μέξπηρ αλλά να είσαι σίγουρος πως τα παιδιά 
μου θα τον διαβάσουν, είπε με συγκίνηση ο Μπάμπης.
---- Για στάσου ρε Περικλή, τι θα γίνει με 
σένα; Σοβαρά θα πας σε νησί; Θέλεις ν’ απομονωθείς για να ζωγραφίσεις..., είπε ο 
Πέτρος.
---- Όχι, δεν πρόκειται να ξαναζωγραφίσω, θα 
γίνω ψαράς.

Οι δυο φίλοι του, τον κοίταξαν με 
κατάπληξη...

                                     

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΟΓΔΟΟ

Πέρασαν  τα Χριστούγεννα, ήρθε ο 
καινούργιος χρόνος, η άνοιξη μπήκε με πολύ καλό καιρό κι ο Περικλής δούλευε 
ακόμα στο διαφημιστικό γραφείο σιωπηλός κι απρόσιτος.

Ο Μπάμπης είχε παραλάβει το 
διαμέρισμα του αλλά η βιβλιοθήκη εξακολουθούσε να βρίσκεται στο σπίτι του 
Περικλή που μια μέρα, κάλεσε τον οδηγό του μικρού φορτηγού που διέθετε το 
διαφημιστικό γραφείο και του είπε να πάνε στο σπίτι του για να φορτώσουν κάποια 
πράγματα..

Τα πράγματα ήσαν οι πίνακες που 
βρίσκονταν εκεί. Τους φόρτωσαν στο φορτηγάκι κι ο Περικλής είπε στον οδηγό, να 
πάρει μια κατεύθυνση προς τη θάλασσα. Έφτασαν σε κάτι ερημικές ακτές, 
συγκεκριμένα σε μια, που για να φτάσεις στο γιαλό έπρεπε να κατεβείς ένα μονοπάτι 
σκαλισμένο στα βράχια.

Κατέβασαν τους πίνακες-θα ήσαν κάπου 
δεκαπέντε μικροί, μεγάλοι-και τους τοποθέτησαν στην άκρη της θάλασσας τον έναν 
πάνω στον άλλο φτιάχνοντας ένα μικρό πύργο. Ο οδηγός αναρωτιόταν γιατί αλλά ο 
Περικλής του έλυσε την απορία, όταν με τον αναπτήρα, που άναψε το τσιγάρο του, 
έβαλε φωτιά στους πίνακες.
---- Μα, μα τι κάνεις εκεί κύριε Περικλή! Καις 
τη δουλειά σου, κρίμα δεν είναι;
---- Όχι δεν είναι κρίμα. Από αυτή την εποχή 
της δουλειάς μου δε θέλω να μείνει τίποτα...

Στο μεταξύ ο πύργος  με τους  πίνακες  
είχε  πάρει στα γρήγορα φωτιά και είχε κορώσει μια και ήσαν δουλεμένοι μ’ 
ελαιόχρωμα και σε λίγη ώρα, δεν έμειναν παρά στάχτες από τα τελάρα,  που  σιγά-
σιγά  τις  έπαιρνε  το  ελαφρό  κυματάκι  της  ακτής  και  τις  παράσερνε  στα  βαθιά  
κάνοντας τες ένα με το γαλανό νερό.  

Ο Περικλής έμεινε για λίγο παρατηρώντας 
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σιωπηλός, να σβήνουν στο νερό τα τελευταία ίχνη της, ίσως, αξιολογότερης δουλειάς 
του. Ύστερα έκανε νόημα στον οδηγό να φύγουν. Παρ’ όλο που ο ίδιος δεν ανάφερε 
την ενέργεια του αυτή, στο γραφείο την έμαθαν όλοι, φυσικά από τον οδηγό...
... Είχε μπει ο Μάης όταν ο Περικλής 
γνωστοποίησε στον Πανταζή ότι φεύγει από το γραφείο και από την πρωτεύουσα για 
πάντα. Όλες οι προσπάθειες, όλων όσων συνδέονταν μαζί του πήγαν χαμένες, τίποτα 
δεν έπεισε τον Περικλή να μη φύγει κι ένα πρωί έφτασε, με το πλοίο της γραμμής, 
στο νησί που είχε πάει για διακοπές όταν είχε τελειώσει το γυμνάσιο.

Η βιβλιοθήκη του, το καβαλέτο του-το 
ήθελε πολύ ο Μπάμπης- και διάφορα σχέδια και από την παιδική του ηλικία, είχαν 
μεταφερθεί στο διαμέρισμα του φίλου του. Έφτασε στο νησί απογυμνωμένος από το 
παρελθόν, ακόμα και τα ρούχα του ήσαν όλα καινούργια. Το μόνο που έμεινε ήταν το 
βιβλιάριο καταθέσεων, αυτό ήταν χρήσιμο.

Ήταν προχωρημένο απόγευμα όταν βγήκε 
από το πλοίο, κρατώντας μόνο μια βαλίτσα και μια πέτσινη τσάντα, κρεμαστή από 
τον ώμο. Κοίταξε τ’ αραγμένα καράβια στην αποβάθρα. Άραγε ο Κωνσταντής, ο τότε 
σπιτονοικοκύρης του, το είχε αποχτήσει το δικό του; 

Πέρασε τα καφενεία της προκυμαίας κι 
ανηφόρησε προς το σπίτι του Κωνσταντή, αν και είχαν αλλάξει κάμποσα πράγματα, 
το θυμήθηκε. Μπήκε στη μικρή αυλή ανοίγοντας το ξύλινο πορτάκι. και μόλις 
έφτασε στην εξώπορτα του σπιτιού που ήταν ορθάνοιχτη φώναξε:
---- Είναι κανείς εδώ;

Αμέσως, σχεδόν ξεπρόβαλλε ένας άντρας. 
Τον αναγνώρισε αν και το μουστάκι και οι κρόταφοι του είχαν γκριζάρει, ήταν ο 
Κωνσταντής. 
---- Ορίστε, ποιος είναι;
---- Εγώ είμαι καπετάνιε-έτσι τον φώναζε τότε 
κι ας είχε μια μικρή βάρκα-δε με γνώρισες...

Ο άντρας μισόκλεισε τα βλέφαρα και τον 
παρατήρησε προσεχτικά. Ύστερα σχεδόν έτρεξε κοντά του και του άπλωσε το χέρι.
---- Μπρε, ο ζωγράφος! Όι, όι, όι πως μας 
θυμήθηκες μωρέ Περικλή;

Έσφιξαν τόσο δυνατά τα χέρια ! Ο 
Περικλής δε θυμόταν τέτοιο εγκάρδιο χαιρετισμό ποτέ στη ζωή του.
---- Μωρή Αστέρω, κόπιασε να δεις ποιος μας 
ήρθε...

Από το σπίτι βγήκε η γυναίκα του 
Κωνσταντή, με κάποια κιλά παραπάνω αλλά όμορφη ακόμα, παρά τα χρόνια που 
είχαν περάσει. Μισόκλεισε κι αυτή τα βλέφαρα κι έβαλε την παλάμη αντήλιο.
---- Τον θυμάσαι μωρή;
---- Μπα! Τον θυμούμαι αμέ, ο Περικλής δεν 
είναι;

Του έδωσε το χέρι και του ζήτησε να 
περάσουν μέσα στο σπίτι. Ήταν το ίδιο, δεν είχε  αλλάξει παρά μόνο στην επίπλωση, 
είχαν προστεθεί κάποια έπιπλα σύγχρονα, «μοντέρνα». 

Στο σαλόνι σταμάτησε ο Περικλής, 
μπροστά  σ’ ένα θαυμάσιο έγχρωμο σκίτσο με παστέλ που είχε φτιάξει της κορούλας 
τους.
---- Αλήθεια πως είναι το Μαρουλιώ; ρώτησε. 
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Το Μαρουλιώ; Καλά είναι, πολύ καλά, 
μεγάλωσε το παντρέψαμε, μας έκαμε κι εγγόνια, δυο παρακαλώ.  Να εδώ πιο κάτω 
είναι το σπίτι της, θα τη δεις, είπε η Αστέρω και του ετοίμασε καφέ. 
---- Πολύ καπνίζεις Περικλή, είπε ο 
Κωνσταντής βλέποντα τον ν’ ανάβει τα τσιγάρα το ένα πίσω από το άλλο καθώς 
συζητούσαν.
---- Τι να γίνει, η ζωή είναι δύσκολη, για να 
την αντέξεις χρειάζεσαι κακές συνήθειες...
... Ο Κωνσταντής, ήταν πια καπετάνιος, είχε 
αποχτήσει τη δική του τράτα, στο πλήρωμα του είχε και τον άντρα της Μαρουλιώς. 
Το ψάρεμα ήταν δύσκολη δουλειά. Όταν η ψαριά ήταν καλή, όλα ήσαν εύκολα, ποιος 
δεν ήθελε φρέσκο ψάρι, μα όταν είχε «καιρό» και οι βάρκες ήσαν τραβηγμένες στην 
αμμουδιά και οι τράτες αραγμένες, οι ψαράδες κι αυτοί αραγμένοι στα καφενεία, το 
καλοκαίρι και κλεισμένοι στα σπίτια τους το χειμώνα, μπροστά στο παραγώνι ή πλάι 
σε κάποια θερμάστρα, στο καφενείο έλεγαν ιστορίες από τα περασμένα. «Του 
κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, τρεις μέρες είν’ αδειανό και μια φορά γεμάτο», ήταν 
η παροιμία που ακουγόταν συχνά.

Τέτοια άκουγε ο Περικλής όλη τη 
βδομάδα, όταν είπε πως ήθελε να γίνει ψαράς αλλά εκείνος το είχε αποφασίσει και 
ζήτησε από τον Κωνσταντή να μάθει, αν πουλιέται το χωράφι που ήταν πάνω από τον 
κάθετο όχτο, στον ορμίσκο που πήγαινε για κολύμπι και ζωγράφισε τις πρώτες του 
θαλασσογραφίες.
---- Τι να το κάμεις μωρέ το χωράφι; Εκεί 
πάνω είναι ξεραΐλα...
---- Θα χτίσω ένα σπιτάκι...
---- Εκεί στην ερημιά μωρέ, είσαι καλά;
---- Μα αν ήθελα στην πολυκοσμία θα έμενα 
στην πρωτεύουσα...
... Αγόρασε το χωράφι ο Περικλής κι άρχισε 
να μελετάει μερικά βιβλία, νησιώτικης αρχιτεκτονικής, που είχε φέρει μαζί του. Σ’ 
ένα μήνα είχε κάνει τα σχέδια  και ο Κωνσταντής,  του γνώρισε έναν καλό τεχνίτη, 
ειδικό σ’ αυτού του είδους τα σπίτια.

Πέρασε το καλοκαίρι βγαίνοντας στο 
ψάρεμα με τον Κωνσταντή και δουλεύοντας το σπίτι του. Έφτιαξε ένα παραδοσιακό 
νησιώτικο σπίτι με το λιακωτό του και τη στέρνα  για  να μαζεύει  τα νερά της 
βροχής. Διόρθωσε, στο χωράφι, τις σκαλινάδες όπου είχαν χαλάσει από τις 
νεροσυρμές κι αγόρασε μια μικρή «φρέζα» για να οργώνει το χώμα. Με τις 
συμβουλές των ντόπιων, έσπειρε ξερικά λαχανικά και κάποιος του υποσχέθηκε «σαν 
έρθει ο καιρός» να του βάλει μερικά κούρβουλα αμπέλι. 

Όλ’ αυτά είχαν μια γοητεία που έκαναν 
τον Περικλή να ξεχνάει τον καημό του. Σ’ αυτό βοηθούσε κι η συντροφιά του 
Κωνσταντή και της γυναίκας του και χαιρόταν τα παιδιά της Μαρουλιώς, λέγοντας 
τους τραγουδάκια και παραμύθια, ότι δε θα μπορούσε να κάνει ποτέ για το γιο του...

... Στην πρωτεύουσα οι φίλοι του Περικλή 
είχαν αναστατωθεί τον πρώτο καιρό, δεν ήξεραν που βρίσκεται τι κάνει, ήξεραν πως 
είχε  εγκατασταθεί σε κάποιο νησί αλλά κανένας δεν ήξερε που. Ώσπου δυο χρόνια 
αργότερα, ο Μπάμπης ανακάλυψε στη βιβλιοθήκη ένα άλμπουμ με φωτογραφίες 
έργων ζωγραφικής, τις έδειξε στον Πέτρο κι αυτός στον Αριστείδη που είδε εκεί τις 
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φωτογραφίες των έργων που είχε καταστρέψει ο Περικλής! Ήσαν έγχρωμές και 
υπήρχαν και διαφάνειες που ο ζωγράφος ετοίμαζε για τη μελλοντική του έκθεση.

Αποφάσισαν, ο Αριστείδης με τον Πέτρο, 
μ’ αυτό το υλικό να κάνουν ένα βιβλίο και ν’ αναλάβουν από κοινού τη 
χρηματοδότηση της έκδοσης. Βέβαια θα έπρεπε να έχουν την έγκριση του Περικλή 
αλλά αυτό δεν τους απασχόλησε. Σημασία είχε να γίνει γνωστό το έργο του 
καλλιτέχνη. Η κυρία Σοφία, με τη βοήθεια του άντρα της, ανάλαβε να ετοιμάσει τα 
κείμενα κι ένα μικρό βιογραφικό. Η καλλιτεχνική επιμέλεια θα ήταν φυσικά του 
Αριστείδη...

... Στο μεταξύ στο νησί, ο Περικλής 
συμμετείχε έντονα στη ζωή των ψαράδων, απομακρύνθηκε σιγά-σιγά απο την 
οικογενειακή ζωή του Κωνσταντή και, σχεδόν μόνο στη δουλειά, ήσαν μαζί. Οι 
συντροφιές του ήσαν οι νέοι ψαράδες, που τους άρεσε το γλέντι και το ποτό. Είχε 
αποχτήσει και το αμπέλι του και καλλιεργούσε στο χωραφάκι του, λαχανικά. Έμαθε 
να φτιάχνει και καλό κρασί, από τη λίγη σοδειά του αμπελιού του, που το 
απολάμβανε με τους φίλους. Ζούσε απλά, δε διάβαζε τίποτα, ούτε κι εφημερίδες. Δεν 
είχε τηλεόραση μήτε και ηλεκτρικό ρεύμα. Το σπίτι του φωτιζόταν με γκαζόλαμπες 
και για να γυρίζει τη νύχτα στο σπίτι, συνήθως ζαλισμένος από το κρασί, 
χρησιμοποιούσε ηλεκτρικό φακό. 

Λιγόλογος, μόνο όταν ήταν στο ψάρεμα 
μιλούσε  με  τους άλλους. Είχε γίνει καλός ψαράς μαθαίνοντας από τους  παλιούς 
αλλά και διαβάζοντας σχετικά βιβλία, που είχε  φέρει μαζί του, για τα ψάρια και το 
ψάρεμα τους, Στην ταβέρνα όσο ήταν νέος γλεντούσε χορεύοντας και πίνοντας αλλά 
με τα χρόνια, τώρα που είχε πιάσει τα πενήντα, το κάπνισμα και το ποτό καθώς και ο 
καφές ήσαν τα μόνα που τον ενδιέφεραν.

Πέρασαν τα χρόνια κι είχε γίνει 
αγνώριστος! Τίποτα σχεδόν δε θύμιζε τον ωραίο άντρα που ήταν. Μαυρισμένος από 
τον ήλιο, με το πρόσωπο χαραγμένο από ρυτίδες, οστεώδης, περισσότερο έπινε παρά 
έτρωγε. Λίγα χρόνια πριν είχε αρχίσει να ζωγραφίζει πάλι αλλά μόνο σκίτσα-
προσωπογραφίες ανθρώπων του μόχθου, ψαράδες, αγρότες, νοικοκυρές αλλά και 
παιδιά. Τώρα όμως και να ήθελε δε θα μπορούσε, έτρεμαν τα χέρια του. Τα βράδια, 
στην ταβέρνα, πήγαινε πάντα στην ίδια, καθόταν μόνος σ’ ένα τραπεζάκι κι αφού 
έπινε μερικά ποτήρια έπιανε   συζήτηση με κάποιο φανταστικό συνομιλητή. Στην 
αρχή προκαλούσε θυμηδία αλλά σιγά-σιγά συνήθισαν και δεν τον πρόσεχαν  καν...

... Η Ερμιόνη ζούσε τη ζωή μιας 
μεγαλοαστής. Στα σαράντα της, εξακολουθούσε να είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Ο 
άντρας της είχε πεθάνει πριν πέντε χρόνια κι ο γιος της, στα δεκαέξι του, ήταν από 
τους πλουσιότερους ανθρώπους της Γενεύης. Ο Δοξαράς ζούσε ακόμα, με 
κλονισμένη όμως την υγεία και είχε παραιτηθεί από τις επιχειρήσεις που είχαν 
περάσει στη διαχείριση της κόρης του. Η Ερμιόνη είχε αποδειχτεί πολύ καλός 
επιχειρηματίας, το προσόν της ήταν  να τα καταφέρνει να φορτώνει δουλειά στους 
άλλους πράγμα σημαντικό.

Ο νεαρός Γκιγιόμ-Περικλής, είχε τα 
ονόματα των δυο πατεράδων, του θετού και του φυσικού, μεγάλωσε κάτω από την 
υπερβολική προστασία της μητέρας του, που ευτυχώς μετριαζόταν από τις 
παρεμβάσεις του βιομηχάνου, που ήθελε να μεγαλώνει ο γιος του μέσα στον 
πραγματικό κόσμο, προσφέροντας μόνο όσα έκρινε πως ήσαν απαραίτητα για το 
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παιδί κι όχι όσα εκείνο ήθελε. Κάτι άλλο που προσπάθησε, ήταν να πείσει τη γυναίκα 
του ν’ αποκαλύψουν στο παιδί, τον πραγματικό του πατέρα αλλά η Ερμιόνη δεν 
ήθελε. Πίστευε πως αυτό θα πλήγωνε το νεαρό Γκιγιόμ, που εκείνη τον αποκαλούσε 
πάντα Περικλή και του μάθαινε η ίδια ελληνικά. 
---- Αλήθεια, γιατί μου βάλατε δεύτερο όνομα 
το Περικλής, αφού δεν είναι το όνομα του παππού; τη ρώτησε μια μέρα ο μικρός. 
---- Αυτό ήταν δική μου επιθυμία αγάπη μου, 
δεν πιστεύω να σε πειράζει; απάντησε εκείνη και η συζήτηση σταμάτησε εκεί όχι 
όμως και για τον Μπρισό, που πριν πεθάνει κάλεσε το γιο του, και του αποκάλυψε 
όλα όσα είχαν γίνει μετά τη γέννηση του παιδιού. Ζήτησε να του υποσχεθεί, πως θα 
ψάξει να βρει τον πατέρα του και να κάνει ο, τι μπορεί γι’ αυτόν. «Είναι ένας 
σπουδαίος άνθρωπος αγόρι μου και τον αδικήσαμε πολύ, για χάρη σου».

Ο νεαρός Γκιγιόμ, όταν έμαθε το μυστικό 
της γέννησης του αντέδρασε άσκημα, όπως φοβόταν η μητέρα του. Δήλωσε πως ο 
πατέρας του ήταν ο Μπρισό, τον άλλον δεν τον ήξερε  και πίστευε πως μια και δεν 
έκανε τίποτα για το παιδί του δεν είχε και κανένα δικαίωμα πάνω του.
---- Μα αγόρι μου, εμείς του ζητήσαμε να 
παραιτηθεί από τα δικαιώματα του και δέχτηκε επειδή μ’ αγαπούσε αλλά και γιατί 
ήθελε να σου δώσει μια πολύ καλή ζωή που εκείνος δε θα μπορούσε...
---- Δεν ξέρω...Πάντως τώρα δε μ’ ενδιαφέρει 
αυτός ο άνθρωπος...Θα δούμε...

Τα πράγματα έμειναν εκεί κι ο νεαρός 
άρχισε να δουλεύει από τώρα στις επιχειρήσεις της οικογένειας, πριν τελειώσει τις 
σπουδές και έδειχνε να έχει μια καταπληκτική προσαρμογή...
... Το βιβλίο για τη δουλειά του Περικλή, 
που είχαν υποσχεθεί να το εκδώσουν ο Αριστείδης με τον Πέτρο, αν και είχαν 
περάσει αρκετά χρόνια, δε βγήκε στην αγορά, έμεινε σχεδόν έτοιμο το «κασέ», στα 
συρτάρια του καθηγητή. Ο Αριστείδης είχε πεθάνει και η Σοφία είχε μαραζώσει μόνη 
της, βυθισμένη σε βαθιά μελαγχολία. Τελευταία ο Πέτρος, πήγε και ζήτησε  όλη τη 
δουλειά του βιβλίου από τη Σοφία που του είπε να ψάξει στα συρτάρια, γιατί εκείνη 
δε θυμόταν και πολλά. Έχοντας το υλικό για το βιβλίο προσπάθησε ένα διάστημα ν’ 
ανακαλύψει που μπορεί να είχε καταφύγει ο Περικλής κι αν ζούσε, γιατί ποτέ δεν 
έδωσε σημεία ζωής. Ύστερα έχοντας δικά του προβλήματα ξέχασε και τον Περικλή 
και το βιβλίο...

.... Αν και είχαν περάσει τόσα χρόνια, είκοσι 
πέντε περίπου, από τότε που εξαφανίστηκε ο   Περικλής, το διαφημιστικό γραφείο 
του Πανταζή εξακολουθούσε να υπάρχει. Το ίδιο κι ο Πανταζής, οστεώδης και 
κομψός πάντα, με κάτασπρα μαλλιά πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα στο γραφείο, αν και 
τη δουλειά την είχε αναλάβει ο γιος του. Μια τέτοια ανοιξιάτικη μέρα που ο 
Κυριάκος βρισκόταν στο γραφείο,  για  την  ακρίβεια  στο  σαλόνι,  όπου  
χαριεντιζόταν  με  τις κοπέλες, όχι βέβαια εκείνες της εποχής του Περικλή, χτύπησε 
το κουδούνι κι όπως η  κοπέλα  άνοιξε τη θύρα πατώντας ένα  ηλεκτρικό κουμπί, 
μπήκε μέσα μια πολύ όμορφη και κομψή κυρία, άψογα ντυμένη ακολουθούμενη από, 
ένα ψηλό ωραίο, νέο που προχώρησαν δισταχτικά προς το μέρος τους.
---- Παρακαλώ, τι επιθυμείτε; είπε η κοπέλα 
που άνοιξε τη θύρα και σηκώθηκε. Το ίδιο έκανε, σιάχνοντας τα γυαλιά του και 
παρατηρώντας καλύτερα τους επισκέπτες κι ο Πανταζής. 

Η κυρία κοίταξε δεξιά-αριστερά με 
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αμηχανία. Είδε τον Κυριάκο και πλησίασε.
---- Αν δεν κάνω λάθος είστε ο κύριος 
Πανταζής...
---- Όχι δεν κάνετε λάθος κυρία μου 
αλλά...εσείς ποια είστε, κάπου σας ξέρω...κάπου σας ξέρω.
---- Και βέβαια με ξέρετε, είμαι η Ερμιόνη 
Δοξαρά, ήμουν αρραβωνιασμένη με τον...
---- Περικλή, μα βέβαια, βέβαια τι κάνετε 
κυρία μου;

Υποκλίθηκε μπροστά της κι εκείνη του 
έδωσε το χέρι που ο Πανταζής το φίλησε. Η Ερμιόνη του σύστησε το γιο της κι ο 
διαφημιστής τους οδήγησε στο γραφείο του. Τους ζήτησε να καθίσουν και ρώτησε τι 
θα ήθελαν να τους προσφέρει Πέρασε από τη μέσα μεριά του γραφείο και πατώντας 
ένα κουμπί στο εσωτερικό τηλέφωνο έδωσε παραγγελία. Ύστερα κάθισε  και η 
Ερμιόνη κοιτώντας το μεγάλο πίνακα πίσω του, είπε:
---- Έχετε ακόμα τον πίνακα του Περικλή...
---- Μα είναι δυνατόν; Αυτό το αριστούργημα 
είναι το σήμα του γραφείου μου. Όποιος μπαίνει εδώ μέσα μπορεί, ύστερα από λίγο, 
να μας έχει ξεχάσει όλους, αυτόν ποτέ.
---- Κύριε Πανταζή, σας παρακαλώ μήπως 
ξέρετε κάτι να μας πείτε για τον Περικλή; Ψάχνουμε καιρό τώρα αλλά δυστυχώς δεν 
βρήκαμε κανένα στοιχείο...Ο γιος μου είναι και δικός του...
---- Πως! Και το γνωρίζει αυτό ο Περικλής;  
---- Ναι, βέβαια μόνο που δεν τον έχει δει 
ποτέ.

Ο Πανταζής είχε μείνει κατάπληκτος. 
Σηκώθηκε και προχώρησε προς τους επισκέπτες του.
---- Δυστυχώς κυρία μου, εδώ και είκοσι πέντε 
σχεδόν χρόνια, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τον Περικλή ακόμα και οι πιο στενοί 
του φίλοι, δε γνωρίζουν τι απόγινε. Μας αποχαιρέτησε μια μέρα και χάθηκε...

Η Ερμιόνη, είχε μάθει το θάνατο του 
Αριστείδη και της Σοφίας κι έτσι απόμεινε, ν’ απευθυνθεί μόνο στον Πέτρο. 
Δυστυχώς, δε θυμόταν το επίθετο του για να ψάξει στον τηλεφωνικό κατάλογο και 
στο σπίτι του είχε πάει μόνο μια φορά κι αμφέβαλε αν θα μπορούσε να το βρει. 
---- Μητέρα ματαιοπονούμε, δεν ξέρεις το 
επίθετο του, δε γνωρίζεις τη διεύθυνση κι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πιστεύεις ότι θα 
τον βρούμε αυτόν τον Πέτρο, της είπε ο Γκιγιόμ-Περικλής.
---- Θα τον βρούμε αγόρι μου, θα τον βρούμε, 
θυμάμαι κάποια πράγματα κι ελπίζω να μην έχουν αλλάξει τόσο...

Ο νεαρός υποτάχθηκε στην επιθυμία της  
μητέρας του και μ’ ένα ταξί έφτασαν στην περιοχή της Λαχαναγοράς. Τα πράγματα 
είχαν πραγματικά αλλάξει πολύ εκεί.  Ένα  μικρό  παρτέρι, σε  άθλια κατάσταση, της 
θύμισε πως η πολυκατοικία του Πέτρου πρέπει να ήταν εκεί απέναντι. Πλησίασαν 
στη εξώθυρα και σ’ ένα από τα κουδούνια υπήρχε το όνομα Πέτρος και  βλέποντας  
το  επίθετο,  το θυμήθηκε.  Ήταν  ο  δικός  τους Πέτρος! Πάτησε δυνατά κι 
ανυπόμονα το κουμπί του κουδουνιού, αρκετές φορές, προκαλώντας τη γρήγορη 
έξοδο στον εξώστη του πρώτου ορόφου, μιας γυναίκας περίπου συνομήλικης της που 
ρώτησε νευριασμένα:
---- Ποιος είναι;
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---- Σας παρακαλώ κυρία μου, θα ήθελα να δω 
τον κύριο Πέτρο...

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε, πλάι στη 
γυναίκα του ο Πέτρος με γκρίζα μαλλιά. Η Ερμιόνη τον αναγνώρισε αλλά κι εκείνος, 
γιατί φώναξε έκπληκτος:
---- Ερμιόνη! Περάστε, περάστε είναι ανοιχτά 
κάτω,  έρχομαι...φώναξε και χάθηκε από τον εξώστη.

Συναντήθηκαν στην αρχή της σκάλας  και 
ο Πέτρος της έδωσε το χέρι με κάποιο δισταγμό η Ερμιόνη όμως τον αγκάλιασε και 
τον φίλησε και σχεδόν αγκαλιασμένοι, ακολουθούμενοι από τον Γκιγιόμ-Περικλή, 
ανέβηκαν τα σκαλιά.

Μπήκαν στο διαμέρισμα και μετά τις 
σχετικές τυπικότητες κάθισαν στο σαλόνι, σ’ αυτό που πριν είκοσι πέντε χρόνια, 
είχαν καθίσει με τον Περικλή.

Η Ερμιόνη ήταν συγκινημένη και 
σκουπίζοντας συχνά τα μάτια της με το μαντίλι, ρωτούσε και άκουγε τον Πέτρο να 
της μιλάει για τον Περικλή.
---- Δυστυχώς δεν μπορώ να  σου πω τίποτα, 
Ερμιόνη για το που  μπορεί  να  βρίσκεται  ή αν ζει. Ποτέ δεν τηλεφώνησε ποτέ δε 
μου έγραψε...  

Της είπε για τους πίνακες που έκαψε ο 
Περικλής-που εκείνος κι αυτό το έμαθε από τον Αριστείδη, όταν ο αδελφός του ο 
Μπάμπης, βρήκε τις φωτογραφίες των πινάκων-και για το διαμέρισμα που χάρισε ο 
Περικλής στον Μπάμπη για να στεγάσει τη βιβλιοθήκη του. Της είπε  ακόμα και για 
την προσπάθεια του, με τον Αριστείδη, να εκδώσουν ένα βιβλίο με τους πίνακες κι 
όλα τα σχετικά αλλά τίποτα για το που μπορεί να βρίσκεται ο Περικλής. Στάθηκε 
όμως σε κάτι που του είχε πει ο Αριστείδης λίγο πριν το θάνατο του, για ένα νησί, σ’ 
αυτό που είχε περάσει τις διακοπές του ο Περικλής όταν τελείωσαν το γυμνάσιο. 
Αλλά ο καθηγητής δεν ήταν βέβαιος, απλώς το υποπτευόταν.
---- Πες μου αυτό το νησί σε παρακαλώ, 
φώναξε σχεδόν ανυπόμονα, η Ερμιόνη.
---- Είναι ένα μικρό νησί, δε θυμάμαι τ’ 
όνομα, το έχω κάπου γραμμένο..., είπε και σηκώθηκε να ψάξει.

Τελικά δεν βρήκε που το είχε γραμμένο 
αλλά νόμιζε πως θυμόταν ένα όνομα και της το είπε...
... Όταν έφυγαν από του Πέτρου, η Ερμιόνη 
με τον Γκιγιόμ-Περικλή, ήξεραν το πιθανό νησί
που είχε καταφύγει ο Περικλής και είχαν πάρει όλο το υλικό και τις φωτογραφίες για 
το βιβλίο. Από το ξενοδοχείο τους, τηλεφώνησαν σ’ ένα πρακτορείο και ζήτησαν 
πληροφορίες για το νησί και πως θα μπορούσαν να πάνε...  
...    Το ταξίδι ήταν δύσκολο, αν και είχαν καμπίνες δικές τους στο πλοίο, αλλά οι 
συνθήκες ήσαν σχεδόν άθλιες για τη δική τους αντίληψη ανέσεων. Ακόμα και το 
κατάστρωμα ήταν κατειλημμένο από χωρικούς-νησιώτες που μετάφεραν μαζί τους τα 
πιο απίθανα πράγματα, κάνοντας τον Γκιγιόμ-Περικλή ν’ ανοίγει διάπλατα τα μάτια 
από απορία...

Καθώς το πλοίο πλησίαζε στο λιμάνι η 
Ερμιόνη με το γιο της, είχαν βγει στο κατάστρωμα. Σχολίαζαν, ακουμπισμένοι στην 
κουπαστή, τη θέα του λιμανιού και του οικισμού που σκαρφάλωνε μέχρι την κορυφή 
ενός κακοτράχαλου λόφου. Όλα έμοιαζαν όμορφα, όπως τα είχαν δει σε 
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φωτογραφίες. 
---- Δε μου λέτε μητέρα, τι θα κάνουμε μόλις 
βγούμε στο λιμάνι; Θ’ αρχίσουμε να ρωτάμε δεξιά-αριστερά αν γνωρίζουν τον 
πατέρα; 
---- Το πρώτο που θα κάνουμε Περικλή μου, 
είναι να πάμε σ’ ένα ξενοδοχείο κι από εκεί θα δούμε τι θα κάνουμε...

Ο νεαρός, δεν έδειχνε και πολύ πρόθυμος 
για την αναζήτηση του πατέρα του, δεν είχε αποδεχτεί ακόμα πως είχε κάποια 
υποχρέωση απέναντι σε κάποιον που δε γνώριζε. Βέβαια, εκτιμούσε πάρα πολύ τον 
θετό του πατέρα και βρισκόταν σ’ αυτό το μικρό νησί γιατί του υποσχέθηκε να βρει 
τον άνθρωπο, που ήταν ο φυσικός του πατέρας. Η αλήθεια είναι πως μετά τη μελέτη 
που έκαναν, με τη μητέρα του, στο υλικό του βιβλίου που είχε ετοιμάσει ο καθηγητής 
Αριστείδης, του έκαναν μεγάλη εντύπωση οι φωτογραφίες των έργων του Περικλή. 
Πρέπει να ήταν σημαντικός ζωγράφος και άξιζε να βοηθήσει τη μητέρα του να 
πραγματοποιήσει, το όνειρο των δυο φίλων του ζωγράφου. Τώρα, πως θ’ 
αντιμετώπιζε τον ίδιο όταν τον συναντούσε, αν ζούσε, γιατί δεν μπορούσε να  
καταλάβει  πως  τόσα χρόνια, ο άνθρωπος αυτός δεν είχε δώσει σημεία ζωής, όχι 
μόνο στη γυναίκα που είχε τόσο αγαπήσει, όπως έλεγαν και να γνωρίσει το παιδί του, 
αλλά ούτε στους φίλους του.  

Όταν κατέβηκαν από το πλοίο, οι σκέψεις 
αυτές του Γκιγιόμ-Περικλή υποχώρησαν  μπροστά σ’ αυτά που έβλεπε γύρω του. 
Είχε ταξιδέψει, σχεδόν, σ’ όλον τον κόσμο αλλά στα νησιά αυτά, πρώτη φορά 
ερχόταν και του έκανε εντύπωση το κάθε τι...

Η θέα από το ξενοδοχείο ήταν υπέροχη! 
Έβλεπαν κάτω το λιμάνι αλλά και ψηλά τον κατοικημένο λόφο. Η Ερμιόνη ήταν 
χαρούμενη κι ανήσυχη. Θα τον συναντούσαν άραγε και πως θα ήταν; Πως έζησε σ’ 
ένα τόσο μικρό μέρος-δεν της πέρασε στιγμή η περίπτωση να μη ζούσε-χωρίς αυτά 
που αγαπούσε;

Αφού ταχτοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο, 
άρχισαν μια συζήτηση σχετικά με την αναζήτηση του Περικλή. Βέβαια ο τόπος ήταν 
τόσο μικρός που κανονικά θα έπρεπε να τον γνωρίζουν όλοι. 
---- Είναι πιθανό, να βγούμε στο δρόμο και 
ρωτώντας τον πρώτο τυχόντα, να μάθουμε για τον πατέρα σου.
---- Το σωστό είναι να πάμε στην αστυνομία. 
Είναι αδύνατο να μην γνωρίζουν τα πάντα για έναν άνθρωπο που ζει τόσα χρόνια 
εδώ. Έτσι θα μάθουμε αυτό που θέλουμε, χωρίς να μαθευτεί σ’ όλο το χωριό πως τον 
ψάχνουμε, είπε ο Γκιγιόμ-Περικλής και η μητέρα του συμφώνησε.

Στο αστυνομικό σταθμό τους υποδέχτηκαν 
με μεγάλη ευγένεια. Όταν άκουσαν το όνομα του Περικλή, ο σταθμάρχης κι ο 
χωροφύλακας που καθόταν σ’ ένα γραφείο και κάτι έγραφε σε μια γραφομηχανή, 
αντάλλαξαν  περίεργο βλέμμα.
---- Ποια ήταν η σχέσης σας μαζί του κυρία 
μου; ρώτησε ο σταθμάρχης. 
---- Μα είναι ο πατέρας του γιου μου..., είπε η 
Ερμιόνη κι έδειξε τον Γκιγιόμ-Περικλή.  

Ο αστυνομικός σηκώθηκε και τους 
πλησίασε.
---- Δυστυχώς κυρία μου, ο εξαίρετος αυτός 
άνθρωπος εδώ κι ένα χρόνο δε ζει πια...Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και η 
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Ερμιόνη, βγάζοντας μια μικρή κραυγή οδύνης, λιποθύμησε. Τις πρόσφεραν τις 
πρώτες βοήθειες κι όταν συνήλθε, θέλησε να μάθει περισσότερα. Ο σταθμάρχης της 
σύστησε να συναντήσει τον καπετάν-Κωνσταντή που ήταν φίλος του κι από αυτόν θα 
μάθαινε τα πάντα...

Με τη βοήθεια ενός χωροφύλακα, 
βρέθηκαν έξω από τη θύρα του σπιτιού του Κωνσταντή. Μπήκαν στη μικρή αυλή, 
ανοίγοντας το μικρό πορτάκι, που είχε περάσει πριν είκοσι πέντε χρόνια ο Περικλής 
και τους υποδέχτηκε, στην είσοδο του σπιτιού, η Αστέρω. Όταν έμαθε πως ζητούσαν 
τον Περικλή, τους είπε να περάσουν μέσα αλλά ο Κωνσταντής θα έλειπε όλη μέρα. 
Είπε πως γνώρισε καλά τον Περικλή, μα θα ήταν καλύτερα να μιλήσουν με τον άντρα 
της...

Το βράδι, επισκέφτηκαν πάλι το σπίτι του 
Κωνσταντή, που τους υποδέχτηκε θερμά αλλά και με περιέργεια. Ποιοι να ήσαν 
αυτοί που ζητούσαν τον Περικλή μετά τόσα χρόνια; αναρωτήθηκε.

Κάθισαν στο λιακωτό, ένα δροσερό 
αεράκι έφτανε από το  πέλαγος  και  η  νύχτα  ήταν  φωτεινή  μ’  έναν ουρανό γεμάτο 
αστέρια, θέαμα σπάνιο για τον Γκιγιόμ-Περικλή.

Η Ερμιόνη τους διηγήθηκε τα πάντα  
αφήνοντας κατάπληκτους τους αγαθούς ανθρώπους, ο Περικλής δεν τους είχε μιλήσει 
ποτέ για όλ’ αυτά. Βέβαια, υποψιάζονταν πως κάτι πολύ σοβαρό του είχε συμβεί, για 
να έρθει ένας άνθρωπος με τη δική του μόρφωση και τις ικανότητές του, να θαφτεί σ’ 
αυτόν τον μικρό τόπο.

Από την πλευρά του ο Κωνσταντής, 
αφηγήθηκε τα πάντα, από τη πρώτη φορά που είχε πάει στον τόπο τους, νεαρός τότε, 
ο Περικλής και την επάνοδο του αργότερα. Για το σπιτάκι που έχτισε πάνω από τον 
όχτο, το ομορφότερο σπίτι του νησιού όπως το χαρακτήρισε καμωμένο από πέτρα και 
«κουρασάνι», δε χρησιμοποίησε καθόλου τσιμέντο και που φυσικά θα ήταν δικό τους 
τώρα. Αύριο δεν θα πήγαινε στο ψάρεμα για να τους πάει ως εκεί...

Ήταν δέκα η ώρα, όταν ήρθε ο 
Κωνσταντής να τους πάρει και τους βρήκε έτοιμους για κακοτράχαλο τόπο, όπως 
τους είχε προειδοποιήσει.

Δεν ήταν μακριά, μισής ώρας δρόμος και 
μόνο στα τελευταία  λεπτά κάπως ανηφορικός.  Όταν  έφτασαν στο  σπίτι έμειναν, 
μητέρα και γιος, εντυπωσιασμένοι και από το χτίσμα αλλά και από τη θέα που 
πρόσφερε ο εξώστης του, ένα λιακωτό στρωμένο με σχιστόλιθο και πέτρινες 
στενόμακρες γλάστρες όπου άνθιζαν απεριποίητα, διάφορα τοπικά άνθη με κυρίαρχο 
ένα αγιόκλημα που είχε απλωθεί σ’ όλη την πρόσοψη και σκορπούσε έντονη 
μυρουδιά.

Μπήκαν στο σπίτι, τα κλειδιά τα κρατούσε 
ο Κωνσταντής. Τους είπε, πως όλα ήσαν όπως τα άφησε ο μακαρίτης, εκτός από 
κάποια σχέδια που τα είχε πάρει στο σπίτι του. Πίστευε πως αυτά θα ήταν πολύτιμα 
για τους κληρονόμους του Περικλή αν κι εκείνος δεν του μίλησε ποτέ για τη ζωή του 
και δεν ήξερε τότε αν υπήρχαν. Μια φορά που τον ρώτησε στην αρχή, απόφυγε να 
του απαντήσει κι από τότε δεν τον ξαναρώτησε.

Η Ερμιόνη ρώτησε, αν ο Περικλής ήταν 
θαμμένος στο νεκροταφείο του χωριού.
---- Όχι, εδώ να, είναι θαμμένος. Εκείνος το 
ζήτησε και μάλιστα  είχε ετοιμάσει και την πλάκα του...

Τους οδήγησε στο πλάι του σπιτιού, πάνω 
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σ’ ένα είδος μικρού τύμβου όπου είδαν μια όρθια πέτρινη πλάκα λαξευμένη 
ακανόνιστα και πάνω της χαραγμένο, μονοκοντυλιά, το «προφίλ» του Περικλή, όπως 
ήταν στα νιάτα του και μια λιτή επιγραφή με μόνο το ονοματεπώνυμο του. 

Η Ερμιόνη για δεύτερη φορά έχασε τις 
αισθήσεις της, μόλις πρόλαβε να την συγκρατήσει στην αγκαλιά του ο γιος της. Όταν 
συνήλθε, αγκάλιασε την κρύα πλάκα κι έκλαψε σιωπηλά, καθώς οι δυο άντρες 
τραβήχτηκαν διακριτικά στο σπίτι...
...  Παρ’ όλο που δεν είχε ανέσεις το σπίτι, ούτε ηλεκτρικό φως, η Ερμιόνη κι ο 
Γκιγιόμ-Περικλής διανυκτέρευσαν εκεί, αγναντεύοντας κάτω χαμηλά τη θάλασσα, 
όπως πιθανόν έκανε ο  Περικλής.  Σχεδόν  δεν κοιμήθηκαν όλη τη  νύχτα,  μέχρι  τα 
μεσάνυχτα τους έκανε συντροφιά κι ο Κωνσταντής, που τους διηγιόταν ιστορίες 
μεγαλείου και κατάπτωσης από τη ζωή του φίλου του... 

Το πρωί, η Ερμιόνη κι ο γιος της 
κατηφόρισαν προς το λιμάνι και πέρασαν  από το σπίτι του Κωνσταντή. Εκείνος τους 
έδωσε τα σχέδια και στο ξενοδοχείο τα μελέτησαν, διαπιστώνοντας πως, αν και είχαν 
την κλασική επιδεξιότητα του Περικλή, ήσαν σπαρακτικές προσωπογραφίες 
ανθρώπων του μόχθου. Εκτός από τα σχέδια αυτά, ο Περικλής, δεν είχε ασχοληθεί 
καθόλου με την Τέχνη όλ’ αυτά τα χρόνια. Είχαν ψάξει καλά στο σπίτι αλλά δεν 
είχαν βρει τίποτ’ άλλο. Μητέρα και γιος, συζήτησαν ώρες για το τι έπρεπε να κάνουν 
με το σπίτι. Με τη συντροφιά του Κωνσταντή επισκέφθηκαν τον κοινοτάρχη. 
Πρότειναν να φτιάξουν το χωράφι του Περικλή ένα μικρό πάρκο, χωρίς να χαλάσει 
το σπίτι και ο τάφος του, όπου οι κάτοικοι μπορούσαν να το χρησιμοποιούν για 
αναψυχή και θα το δώριζαν στην κοινότητα. Φυσικά θα αναλάμβαναν τα έξοδα και 
θα έστελνα έναν αρχιτέκτονα για τη διαμόρφωση του χώρου...

... Πριν μπει το φθινόπωρο, το παρκάκι πάνω 
από τον όχτο ήταν έτοιμο. Το σπίτι του Περικλή είχε γίνει όπως όταν το έχτισε, στη 
θέση του μικρού τύμβου που τον σκέπαζε, υπήρχε τώρα ένα μικρό μνημείο με 
κυρίαρχη τη δική του πλάκα, μόνο που είχε προστεθεί η χρονολογία γέννησης και 
θανάτου καθώς και το ότι ήταν ζωγράφος. Οι νησιώτες βέβαια ήξεραν πως ο ψαράς 
που πριν χρόνια είχε εγκατασταθεί στο νησί τους και είχε έρθει από το πουθενά, 
ζωγράφιζε πολύ καλά και ήταν πολύ μορφωμένος, τώρα μάθαιναν πως ήταν 
σπουδαίος ζωγράφος και πως η οικογένεια του, που ήταν πολύ πλούσια, δώρισε το 
σπίτι του κι αυτό το πάρκο στην κοινότητα...

Κάθε καλοκαίρι η Ερμιόνη κι ο γιος της κι 
όταν ακόμα εκείνος απόχτησε οικογένεια και έδωσε εγγόνια στον Περικλή έρχoνταν 
και περνούσαν τις διακοπές τους στο νησί, δεν έχτισαν όμως ποτέ σπίτι δικό τους 
έμεναν στο ξενοδοχείο.

Από το σπίτι-πάρκο του Περικλή 
αγνάντευε όλη η οικογένεια τη θάλασσα, ένα μνημόσυνο στον Περικλή, της 
αγαπημένης του, των εγγονιών και του γιου του...

                                                                 Τ Ε Λ Ο Σ
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