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Ήταν απόβραδο όταν πήραν το τραμ, από την πλατεία όπου παλιά ήταν η δυτική 
πύλη της πόλης. Κατέβηκαν σε μια στάση, λίγο πριν από την αψίδα που είχε το όνομα 
Ρωμαίου αυτοκράτορα και μπήκαν σ’ ένα αγιογραφείο.

Τους υποδέχτηκε ένας κοντός, ευτραφής άντρας, γύρω στα σαράντα, που έτριβε, 
μ’ ένα γυαλόχαρτο, ένα ξύλινο πίνακα, προφανώς το στοκαρισμένο υπόστρωμα, 
κάποιας εικόνας.

Σταμάτησε, έτριψε τα χέρια για να φύγει η σκόνη, έβγαλε τα γυαλιά του και τους 
πλησίασε χαμογελώντας.
--- Καλώς τα παιδιά, είπε κι έδωσε το χέρι στο νεώτερο, τον άλλον τον γνώριζε και 
τον έβλεπε συχνά.

Οι νεοφερμένοι, ήσαν ο ένας γύρω στα είκοσι κι ο άλλος στα δεκαεννέα.
--- Λοιπόν πότε ήρθες; ρώτησε ο αγιογράφος τον μικρότερο στον οποίο είχε δώσει 
το χέρι.
--- Χτες, δεν ήρθα όμως γιατί ο Μίλτος μου είπε πως ήθελες να είναι κι εκείνος μαζί. 
Έτσι τον περίμενα να τελειώσει τη δουλειά του... 
--- Καλά έκανες. Καλό είναι να βρίσκεται κι ένας τρίτος για να μην έχουμε 
αργότερα παρεξηγήσεις.

Ο νεαρός με τ’ όνομα Μίλτος, προχώρησε και κάθισε σε μια καρέκλα, μπροστά 
από το γραφείο-πάγκο που χρησιμοποιούσε ο αγιογράφος για να τρίβει τους στόκους 
αλλά και να γράφει τις παραγγελίες της δουλειάς του. Ήταν μελαχρινός, με «σπαστό 
μαλλί» κι ένα λεπτό μουστακάκι σε στυλ χολιγουντιανού σταρ της εποχής. 
Χαμογέλασε στον αγιογράφο και είπε:
--- Όλα καλά κυρ-Στέφανε;
--- Μια χαρά, μια χαρά, είπε ο αγιογράφος, σήκωσε τον πίνακα και τον ακούμπησε 
πλάι, χαμηλά στον τοίχο. Πήρε ένα υγρό σφουγγάρι και σκούπισε το γραφείο. 
Ύστερα πήγε σ’ ένα καβαλέτο - υπήρχαν δύο το ένα κοντά στο άλλο - σ’ αυτό που 
είχε πάνω του μια μισοτελειωμένη εικόνα κι έφερε μια καρέκλα στο γραφείο, για να 
καθίσει ο άλλος νεαρός που ήταν καστανός, λεπτός, τρία με πέντε εκατοστά 
κοντύτερος από το Μίλτο, εκεί γύρω στο ένα εβδομήντα και πήγε να καθίσει στην 
από μέσα μεριά του γραφείου. Πριν καθίσει ρώτησε αν ήθελαν καφέ. Ο Μίλτος, είπε 
πως έναν καφέ θα τον έπινε κι έβγαλε από την τσέπη ένα πακέτο τσιγάρα με ύφος 
θεριακλή. Ο άλλος δήλωσε πως δεν κάπνιζε και δεν πίνει καφέ.
--- Δίκιο έχεις, καφές χωρίς τσιγάρο, κατούρημα δίχως κλάσιμο, είπε ο αγιογράφος.

Γέλασαν κι ο κυρ-Στέφανος βγήκε από το μαγαζί να παραγγείλει μια γκαζόζα και 
δυο καφέδες στο πλαϊνό καφενείο. Όταν γύρισε κάθισε, έσκυψε μπροστά και είπε:
--- Λοιπόν  Θέμη, με το Μίλτο τα είπαμε, έχω μόνο έξη μήνες που άνοιξα το μαγαζί, 
δεν έχει πολύ δουλειά ακόμα, ο, τι είχα και δεν είχα το ξόδεψα και τώρα πρέπει να 
παλέψουμε για να ζήσουμε. Ευτυχώς δεν είμαστε πολλοί στο επάγγελμα, τέσσερις 
είμαστε όλοι κι όλοι, η πόλη είναι αρκετά μεγάλη έχει ψωμί για όλους. Βγαίνω τα 
Σαββατοκύριακα στην επαρχία για να γνωρίσω παπάδες και δεσποτάδες πρέπει, όπως 
καταλαβαίνεις να γνωριστούμε σαν επαγγελματίες. 

Άναψε τσιγάρο, στο μεταξύ ήρθαν οι καφέδες και η γκαζόζα.
--- Αυτό που μπορώ να σου εξασφαλίσω είναι σχεδόν μόνο το φαγητό, ο Μίλτος 
μου είπε πως βρήκες μέρος να μένεις. Στην αρχή τώρα, αφεντικό και παραγιός 
είμαστε στην ίδια μοίρα. Κι εγώ ίσα-ίσα να τρωω, να πληρώνω το νοίκι του σπιτιού 
μου, τι σπίτι δηλαδή ένα δωμάτιο σ’ ένα ερείπιο και τα έξοδα του μαγαζιού, θα 
κερδίζω. Θα τρωμε εδώ κοντά, σ’ ένα μαγέρικο όπου τρωει η εργατιά, φτηνό και 
καλό φαγητό και θα μας κάνει πίστωση, θα πληρώνουμε κάθε Σάββατο.
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Είπε κι άλλα πολλά, περισσότερο απευθυνόταν στο Μίλτο, που ήταν 
ο...διαπραγματευτής, όπως φαίνεται και κατάληξε ρωτώντας τον Θέμη αν συμφωνεί. 
Ο νεαρός όλο αυτό το διάστημα, φαίνεται πως απουσίαζε νοερά. Ανάμεσα στα δυο 
καβαλέτα υπήρχε ένα ερμάρι που πάνω του ήσαν μια παλέτα, δεν ήξερε πολλά 
πράγματα σχετικά με της ζωγραφικής τα σύνεργα, ηξερε όμως πως οι παλέτες ήσαν 
καμωμένες από ξύλο, αυτή ήταν από ένα υλικό σε βαθύ βυσσινί χρώμα, αργότερα 
έμαθε πως ήταν από βακελίτη και την είχε κατασκευάσει, ο ίδιος ο αγιογράφος. 
Παρατηρούσε τα σωληνάρια με τα χρώματα που φαίνονταν στο ανοιχτό συρτάρι, δεν 
είχε καν αγγίξει ποτέ ένα τέτοιο. Τα έβλεπε μόνο στη βιτρίνα ενός μεγάλου 
καταστήματος χρωμάτων και ειδών ζωγραφικής πάνω στον κεντρικό μεγάλο δρόμο, 
στη γωνία απέναντι  από ένα  βυζαντινό ναό του ενδέκατου αιώνα, την κόκκινη 
εκκλησία όπως την έλεγε ο κόσμος.

Ξαφνιάστηκε με την ερώτηση και απάντησε γρήγορα αλλά χωρίς σιγουριά. 
--- Ναι, ναι πως, συμφωνώ...

                                                                        *

Πέρασε ο πρώτος μήνας κι ο Θέμης είχε συνηθίσει τον καινούργιο τρόπο ζωής. 
Ο Στέφανος του είχε δώσει κλειδί για το μαγαζί κι άνοιγε πρώτος μια και έφευγε 
πολύ πρωί από το σπίτι που έμενε. Τον φιλοξενούσε ένας θείος, αδελφός του παππού  
του.  Ήταν  ένα  μικρό  σπίτι  σχεδόν  ρημάδι,  ο  θείος κατοικούσε εκεί με την κόρη 
του κι ένα μωρό, ο γαμπρός του ήταν στρατιώτης, έτσι περίσσευε μέρος για το Θέμη, 
για ένα χρόνο τουλάχιστον, όταν θα γύριζε ο γαμπρός έπρεπε να φύγει. Ε, ένας 
χρόνος, όταν είσαι δεκαεννέα χρονώ και άστεγος είναι αρκετός καιρός.

Κατηφόριζε  λοιπόν  κάθε  πρωί  το  ύψωμα  της  περιοχής  που  έμενε  κι έφτανε 
χαμηλά στο ρέμα που κατέβαινε προς τα δυτικά της πόλης, περνούσε τη γέφυρα και 
περνώντας μέσα από τα στενορύμια της παλιάς πόλης, έφτανε στο Διοικητήριο από 
εκεί έβγαινε στη λεγόμενη «πλατεία δικαστηρίων» που ποτέ δεν έγινε τέτοια και τη 
διάσκιζε διαγώνια. Μια τεράστια αλάνα ήταν, σπάνια είχε κάποιο δέντρο κι αυτό 
αυτοφυές, σκόπευαν, άκουγε να λένε, πως εκεί θα έχτιζαν τα δικαστήρια της πόλης.

Ο  Θέμης διασχίζοντας την και περνώντας από μια στοά, μικρή αγορά με 
μανάβικα  και  μπακάλικα, έβγαινε στον πιο πλατύ και πιο γνωστό δρόμο της πόλης 
κι έφτανε στο αγιογραφείο. Η πρώτη ασχολία του ήταν η φροντίδα και η καθαριότητα 
του μαγαζιού. Ο Στέφανος είχε πάθος με την τάξη και την καθαριότητα. Ακόμα και οι 
εικόνες του, μπορεί η τέχνη τους να μην ήταν σημαντική αλλά η δουλειά τους ήταν 
καθαρή κι επιμελημένη. Κρατούσε το αγιογραφείο, από πλευράς καθαριότητας, σ’ 
επίπεδο φαρμακείου. 

Ο νεαρός δεν ήταν ιδιαίτερα ταχτικός κι επιμελής, προσαρμόστηκε όμως 
γρήγορα και δεν τον ενοχλούσαν οι παραινέσεις και οι παρατηρήσεις του αφεντικού, 
που συχνά χρησιμοποιούσε παροιμίες, τις οποίες ο Θέμης τις εύρισκε ενδιαφέρουσες 
και τις αποστήθιζε μ’ ευκολία και μεγάλη ευχαρίστηση.

Αφού καθάρισε και ταχτοποίησε, κάθισε μπροστά  στο καβαλέτο, έβγαλε από το 
συρτάρι του ερμαριού την παλέτα, είχε δική του και σήμερα ήταν γι’ αυτόν η μεγάλη 
μέρα. Θα την κρατούσε επιτέλους στο αριστερό του χέρι βάζοντας τον αντίχειρα στην 
ειδική τρύπα και με τον αντίχειρα και τον δείχτη του δεξιού θα πίεζε μαλακά το 
αστραφτερό μέταλλο στο σωληνάριο και θα έβλεπε το πολτοποιημένο χρώμα, ν’ 
απλώνεται πάνω στην παλέτα, σαν καλοδουλεμένη αλοιφή. Χτες το βράδι, ο 
Στέφανος του είπε πως από αύριο θα μπορούσε να προπλάθει, δηλαδή να ζωγραφίζει 
«το πρώτο χέρι» στις εικόνες.
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Μπροστά λοιπόν στο καβαλέτο, που πάνω του υπήρχε σχεδιασμένη μια εικόνα 
της Παναγίας, μιας Παναγίας Οδηγήτριας, έγειρε πίσω στο κάθισμα, κοίταξε την 
παλέτα, τα χρώματα τα είχε τοποθετήσει στη σειρά που του είχε  υποδείξει ο 
αγιογράφος, τα σκούρα στο μπροστινό μέρος και τ’ ανοιχτόχρωμα πίσω.

Πάνω στο ερμάρι υπήρχε ένα πήλινο βάζο με πινέλα διαφόρων τύπων στρογγυλά 
και πλακέ σε διάφορα νούμερα. Έπιασε ένα πλακέ μετρίου πλάτους για το φόντο και 
τις μεγάλες επιφάνειες κι ένα στρογγυλό νούμερο δύο για τις λεπτομέρειες και τα 
έβαλε στο αριστερό του χέρι, συγκρατώντας τα με τον αντίχειρα. Ύστερα έπιασε το 
μαχαίρι της ζωγραφικής. Κοίταξε τη σχεδιασμένη εικόνα αλλά δεν αποφάσιζε ν’ 
αρχίσει. Στην «Ερμηνεία των ζωγράφων», του Διονυσίου του εκ Φουρνά των 
Αγράφων, που βρήκε σ’ ένα συρτάρι του γραφείου και είχε φυλλομετρήσει μερικές 
φορές διάβασε, πως πριν αρχίσει ο αγιογράφος έκανε την προσευχή του στο Θεό ή 
στην Παναγία ή στον άγιο και την αγία που θα ζωγράφιζε για να τον βοηθήσει. Ο 
Θέμης δεν ήταν θρησκευόμενος, η αγιογραφία ήταν το πρώτο του βήμα στην τεχνική  
που  αφορούσε τη  ζωγραφική  κι  αυτό  ήταν  που  τον ενδιέφερε. Η σχολή καλών 
τεχνών ήταν γι’ αυτόν κάτι ανέφικτο, δεν υπήρχε στην πόλη κι έτσι το αγιογραφείο 
ήταν ο χώρος που σ’ αυτόν ευελπιστούσε ν’ αποχτήσει τις γνώσεις που χρειαζόταν 
για τη δουλειά του.

Με το μαχαίρι ανάμειξε, στο κέντρο της παλέτας τα χρώματα κι άρχισε τη 
δουλειά, δεν είχε να ζητήσει βοήθεια παρά μόνο απο τον εαυτό του... 

...   Ο Στέφανος δεν ήταν παντρεμένος, η καθαρίστρια που τον συγύριζε ήταν 
ερωμένη του. Ήταν παντρεμένη μ’ έναν μέθυσο αχθοφόρο της λαχαναγοράς, που την 
κακοποιούσε σωματικά και ψυχικά. Στον αγιογράφο εύρισκε κατανόηση και 
παρηγοριά κι εκείνος, είχε μια διέξοδο στην ερωτική του στέρηση. Της πλήρωνε 
κανονικά το μεροκάματο για τη δουλειά που του έκανε στο σπίτι, δεν έβγαινε όμως 
ποτέ έξω μαζί της, γιατί ήταν επικίνδυνο, μπορούσε να το μάθει ο άντρας της. 
Συναντιόνταν σε ξενοδοχεία γιατί στο δωμάτιο του, η σπιτονοικοκυρά, 
θεματοφύλακας της ηθικής των νοικάρηδων της, δεν επέτρεπε, τέτοιου είδους 
δραστηριότητα, ούτε στα γατιά. «Στο διάολο βρομόζωα, εδώ ήρθατε να βγάλετε τα 
μάτια σας...», φώναζε με το σκουπόξυλο στο χέρι.

Ο αγιογράφος, χωρίς να τον ρωτήσει ο Θέμης, του είπε τα σχετικά με τη σχέση 
του και τον παρακάλεσε να μη βγει τίποτα προς τα έξω και φτάσει κάτι στ’ αυτιά του 
άντρα της. Ο νεαρός από τη φύση του ήταν διακριτικός κι ο Στέφανος το 
αντιλήφθηκε νωρίς αυτό κι έτσι η σχέση τους έγινε, κάτι παραπάνω από τη σχέση 
αφεντικού - παραγιού, ήταν φιλική.

Όπως συμβαίνει στα εργαστήρια κι εκείνη την εποχή περισσότερο, οι άνθρωποι 
που δουλεύουν σ’ αυτά έχουν μια ειδική σχέση. Λένε μυστικά και καημούς, ο ένας 
στον άλλον, πειράζονται μεταξύ τους για τις αδυναμίες τους, αλλά κι εκτιμούν τις 
ικανότητες τους. 

Σε λίγους μήνες ο αγιογράφος ήξερε όσα αφορούσαν το βοηθό του κι εκείνος τα 
σχετικά με τον αγιογράφο. Σ’ αυτό το διάστημα, ο Στέφανος διαπίστωσε πως ο 
νεαρός μάθαινε πολύ γρήγορα όσα του έδειχνε σχετικά με τη δουλειά σε ο,τι 
αφορούσε την τεχνική, γιατί στο σχέδιο ήξερε πως ήταν πολύ καλύτερος του.

Έτσι μια μέρα, θα είχαν περάσει έξη ή εφτά μήνες από την έναρξη της 
συνεργασίας τους, έδωσε την παλέτα του, εκείνη τη θαυμάσια παλέτα από βακελίτη, 
στο Θέμη και του είπε:
--- Εγώ, από σήμερα δεν ξαναζωγραφίζω, εκτός αν χρειαστεί. Θα σου ετοιμάζω τα 
ξύλα, τα στοκαρίσματα, τα χρυσώματα και όποια άλλη προεργασία και συ θα 
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ζωγραφίζεις. Αναγνωρίζω πως ο μαθητής έγινε καλύτερος από το δάσκαλο.
Φυσικά αυτό δεν το έκανε μόνο γιατί αναγνώριζε την υπεροχή του βοηθού του 

αλλά και γιατί τον βόλευε. Περισσότερο του άρεσε να μαστορεύει διάφορα παρά να 
ζωγραφίζει. Είχε γίνει συμβατικά αγιογράφος και είχε μάθει μια τέχνη όπως μαθαίνει 
κάποιος να χτίζει ή να κάνει υδραυλικές εγκαταστάσεις. Η ζωγραφική του, ήταν 
τυποποιημένη. Έλεγε στο Θέμη, δείχνοντας του πως να πλάθει ένα πρόσωπο, ότι 
πρώτα έπρεπε να βάζει τη σκιά που συνήθως ήταν ψημένη όμπρα ανακατωμένη με 
κάποιο ψυχρό χρώμα, πλάι να τοποθετεί ένα επίσης ψυχρό χρώμα ένα πράσινο, 
ύστερα ένα έντονο ροζ και μετά το σάρκωμα.

Όλ’ αυτά να τα χτυπάει, για να ενωθούν μεταξύ τους με το χτυπητάρι, ένα 
στρογγυλό πινέλο με κοντή σαμουρένια τρίχα. Κι όταν αυτός τον ρώτησε αν μπορεί 
να χρησιμοποιεί κι άλλους τρόπους φτάνοντας στο ίδιο αποτέλεσμα του είπε:
--- Δεν ξέρω πάντως εμάς έτσι μας έμαθαν....

Ο Στέφανος είχε έρθει σ’ αυτήν την πόλη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 
Είχε ζήσει όλα τα  προηγούμενα χρόνια σ’ ένα όμορφο νησί, απέναντι από τη 
μικρασιάτικη ακτή απ’ όπου ήταν η καταγωγή του. Με τους πρώτους διωγμούς, ο 
πατέρας του χάθηκε και η οικογένεια του βγήκε στο αντικρινό νησί, «με την ψυχή 
στο στόμα». Η μητέρα του με τα ορφανά της, τρία αγόρια κι ένα κορίτσι, 
προστατεύτηκαν από τον κουνιάδο της που ήταν καλόγερος-αγιογράφος.

Ο καλόγερος πήρε κοντά του το μικρό Στεφανή να του μάθει την τέχνη του, για 
να μπορεί να ζήσει. Ο μεγάλος αδερφός πήγε βοηθός σε κουρέα κι ο μικρότερος με 
την αδελφή, έμειναν στις φροντίδες της μητέρας. Αργότερα η οικογένεια σκόρπισε, ο 
μεγάλος αδερφός που είχε μάθει την τέχνη του κουρέα, εγκαταστάθηκε εδώ στη 
δεύτερη πόλη της χώρας, παντρεύτηκε και όταν μεγάλωσε ο μικρός αδερφός, τον 
κάλεσε κοντά του και τον βοήθησε να τελειώσει μια σχολή μηχανικών. 

Ο Στέφανος έφτασε κι αυτός εδώ με την έναρξη του εμφύλιου. Ο μεγάλος 
αδερφός είχε πεθάνει κι ο μικρός είχε πάρει μέρος στην Αντίσταση, ήταν 
ανθυπολοχαγός του απελευθερωτικού στρατού, είχε όμως συλληφθεί και 
καταδικαστεί σε δέκα χρόνια φυλακή. Η κατηγορία ήταν, η δήθεν συμμετοχή του σε 
συνομωσία κατά του σημερινού καθεστώτος.

Ο αγιογράφος ήρθε για να τον συνδράμει και παρ’ όλο που ο αδερφός του 
μεταφέρθηκε σε φυλακές της νότιας χώρας, εκείνος έμεινε στην πόλη αυτή, 
ασκώντας το επάγγελμα του αγιογράφου. Στην αρχή δούλεψε με δυο ζωγράφους -
επιγραφοποιούς, ύστερα άνοιξε αυτό το εργαστήρι και κάλεσε το Θέμη. Είχε 
γνωρίσει το νεαρό ένα χρόνο πριν και είχε διαπιστώσει την ικανότητα του στο 
σχέδιο...

                                                                       *

Ο Στέφανος ήταν ενδιαφέρων άνθρωπος. Αν και είχε πάει μόνο δυο τάξεις στο 
σχολείο είχε μια ιδιόμορφη καλλιέργεια. Για κάθε περίπτωση είχε και μια παροιμία ή 
ένα αρχαιοπρεπές ρητό πράγματα που εντυπωσίαζαν το Θέμη.

Από πλευράς πολιτικής τοποθέτησης, ανήκαν στο χώρο της Αριστεράς αν και δεν 
είχαν ενεργό συμμετοχή παρά μόνο των συγγενών τους. Ο Στέφανος είχε 
φυλακισμένο τον αδερφό του κι ο πατέρας και θείοι του Θέμη είχαν σκοτωθεί στον 
εμφύλιο αφού είχαν πάρει μέρος και στην Αντίσταση. Ένας αδερφός του πατέρα του 
ήταν ακόμα στη φυλακή κι ο άλλος εξόριστος έξω από τη χώρα. 

Η σχέση τους με την εκκλησία και των δυο, ήταν αρνητική. Ο αγιογράφος παρά 
τον καλόγερο θείο του και το επάγγελμά του, δεν ήταν θρησκευόμενος. Τα πήγαινε 
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όμως μια χαρά με τους πελάτες. Συχνά ο Θέμης έβαζε την παλέτα μπροστά στο 
πρόσωπό του για να κρύψει το χαμόγελο που του προξενούσαν αυτά που έλεγε στους 
πελάτες για θαύματα και οράματα. 

Όταν, εκμυστηρευόταν κάποιος πελάτης ή πελάτισσα, στον αγιογράφο πως είχαν 
δει στον ύπνο τους το Χριστό ή την Παναγία ή κάποιον άγιο και πως τους είχαν 
ζητήσει να παραγγείλουν στη χάρη τους κάποια εικόνα, εκείνος υπερθεμάτιζε σ’ 
ευλάβεια, δηλώνοντας πως ήταν μεγάλο αμάρτημα η ανυπακοή στη θέληση των 
αγίων.

Ο Θέμης αναρωτιόταν, αν σαν επαγγελματίας αργότερα ή και τώρα ακόμα, σε 
περίπτωση που έλειπε ο Στέφανος κάποια  ώρα  από το μαγαζί, θα μπορούσε να πει 
όλ’ αυτά που άκουγε να λεει ο αγιογράφος στους πελάτες, με την ίδια άνεση...

                                                                         * 

Από ποίηση ο Θέμης δε γνώριζε πολλά πράγματα. Είχε διαβάσει μόνο μερικά 
ποιήματα, από αυτά που υπήρχαν στα αναγνώσματα του γυμνασίου και ήξερε τα 
ονόματα μερικών ποιητών. Του άρεσαν πολύ οι σατιρικοί στίχοι, ιδιαίτερα ενός πολύ 
γνωστού στη χώρα σατιρικού ποιητή, του περασμένου αιώνα.

Μια μέρα μπήκε στο μαγαζί κάποιος γνωστός τους, ρώτησε για την υγεία τους, 
για τις δουλειές κι όλα αυτά τα τυπικά και βομβαρδίζοντας τους με ευχές έφυγε. Ο 
Θέμης απάγγειλε κάποιους στίχους, του ποιητή που θαύμαζε, κατάλληλους για την 
περίσταση και γέλασαν.
---  Ξέρεις, έχω ένα παιδικό φίλο που είναι σπουδαίος ποιητής. Μάλιστα πριν τον 
πόλεμο, έβγαζε μια μικρή σατιρική εφημερίδα στο νησί μας, που γι’ αυτήν ένας 
κριτικός από την πρωτεύουσα είχε γράψει: «Άξιον προσοχής το εκδιδόμενον 
σατιρικόν περιοδικόν του κυρίου Φωτίου Αγγουλέ. Εις αυτό συναντά κανείς το 
αθάνατον πνεύμα του...» κι αναφερόταν στο όνομα του ποιητή που θαυμάζεις, είπε ο 
Στέφανος.

Αυτή, ήταν η πρώτη φορά που ο Θέμης άκουγε το όνομα του Αγγουλέ. Ο 
Στέφανος του απάγγειλε μερικούς στίχους από αυτήν την εφημερίδα, αν και είχαν 
περάσει τόσα χρόνια τους θυμόταν, που ενθουσίασαν το νεαρό.

Η εφημερίδα, είχε τον τίτλο «Μιχαλού» και παράπεμπε στη λαϊκή έκφραση   
«χρωστάς   της Μιχαλούς» που λεγόταν σε άτομα που δεν είχαν «σώας τας φρένας». 
Από τον τίτλο μέχρι το τέλος της ήταν γραμμένη σε ομοιοκατάληκτους στίχους και 
άρχιζε: «Η «Μιχαλού» εφημερίς σατιρική, βγαίνει κάθε Κυριακή, τρεις δραχμές το 
φύλλο και σε ξένο και σε φίλο...».

Ο  αγιογράφος  απάγγελνε συχνά στίχους του Αγγουλέ στο Θέμη που τους 
αποστήθιζε με μεγάλη ευκολία. 
--- Δε μου λες κυρ-Στέφανε που βρίσκεται ο Αγγουλές; 
--- Εδώ και τέσσερα χρόνια βρίσκεται στη φυλακή... Είχαν περάσει δυο χρόνια από 
το τέλος του εμφυλίου, αλλά οι φυλακές από πολιτικούς κρατούμενους ήσαν γεμάτες. 
--- Στη φυλακή; Δηλαδή πολιτικός κρατούμενος.
--- Ναι, τον έπιασαν τον ίδιο χρόνο που έπιασαν και τον αδερφό μου...

Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο μαγαζί ένας πελάτης. 
--- Ορίστε, είπε ο Στέφανος σκουπίζοντας τους στόκους από τα χέρια του και 
πλησιάζοντας τον.
--- Θέλω μια εικόνα δε βλέπω όμως να έχετε έτοιμες...
--- Όχι, μόνο παραγγελία, σπάνια  τυχαίνει να  έχουμε κάτι έτοιμο.

Ο Θέμης συνέχισε τη δουλειά του, ζωγράφιζε μια Αγία Παρασκευή. Ο πελάτης 
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πλησίασε και  στάθηκε  πίσω  του  παρακολουθώντας  τον  να  δουλεύει  πράγμα  που 
εκνεύριζε  το νεαρό αλλά φυσικά δεν αντέδρασε.
--- Η Αγία Παρασκευή δεν είναι; ρώτησε.
--- Ναι, είπε ο Στέφανος.
--- Αγία  Παρασκευή  θέλω  κι  εγώ, μου φανερώθηκε στον ύπνο μου και...

Τη συνέχεια δεν την άκουσε ο Θέμης. Ο Στέφανος παράσυρε τον πελάτη προς το 
γραφείο, του πρόσφερε καρέκλα και άρχισε μια συνομιλία σε χαμηλό τόνο, που αν 
έκρινε από το ύφος και τις χειρονομίες του αγιογράφου θα είχε σχέση με θαύματα και 
με οράματα «κατ’ όναρ» ή μη.

Ξαφνικά ο Στέφανος, είπε στο νεαρό:
--- Θέμη, σε παρακαλώ παράγγειλε έναν καφέ για τον κύριο.

Αυτό ήταν απόδειξη πως ο πελάτης, είχε πεισθεί να παραγγείλει την εικόνα. Ο 
αγιογράφος, ποτέ δεν πρότεινε να κεράσει, αν προηγουμένως δεν ήταν βέβαιος πως 
σε λίγο, θα έπαιρνε την παραγγελία. Το ποσό που άκουσε ο Θέμης ήταν 
προσαυξημένο κάπως, σε σχέση με τη συνηθισμένη τιμή αλλά ο πελάτης δε φάνηκε 
να δυσαρεστήθηκε, απεναντίας προσφέρθηκε να δώσει και περισσότερα φτάνει να 
είχε την εικόνα το συντομότερο, ο ένας μήνας παράδοσης που είχε γράψει ο 
Στέφανος στο δελτίο, δεν τον εξυπηρετούσε.

Σηκώθηκε και πλησίασε πάλι το νεαρό, στάθηκε πίσω του και είπε:
--- Να, θα μπορούσατε να μου δώσετε αυτή.

Ο αγιογράφος πλησίασε κι αυτός και είπε: 
--- Ξέρετε αυτή είναι παραγγελία και...
--- Θα πληρώσω κάτι παραπάνω, δε με πειράζει τα λεφτά υπάρχουν...
--- Α, όχι δε θα πληρώσετε παραπάνω, τι λέτε τώρα. Θα σας τη δώσουμε, είναι 
σχεδόν έτοιμη, θέλει ένα φινίρισμα, γράμματα και το αφιέρωμα σας. Σε μια βδομάδα 
περάστε να την πάρετε, είπε ο Στέφανος.
--- Είναι πολύ ωραία, μπράβο νεαρέ! Τόσο νέος και τα καταφέρνει πολύ καλά ε;
--- Ναι, ναι είναι πολύ καλός, καμιά φορά ο μαθητής ξεπερνάει το δάσκαλο, είπε ο 
αγιογράφος.

Ο πελάτης ανάσυρε από τη μέσα τσέπη του σακακιού του, ένα φουσκωμένο 
πορτοφόλι, έβγαλε μερικά χαρτονομίσματα που κάλυπταν ολόκληρη την τιμή της 
εικόνας και τ’ άφησε πάνω στο γραφείο. Ο αγιογράφος κράτησε το ένα τρίτο κι 
επέστρεψε τα υπόλοιπα. 
--- Σας παρακαλώ η προκαταβολή είναι το ένα τρίτο, αυτή έγραψα στο δελτίο, τα 
υπόλοιπα θα μας τα δώσετε όταν παραλάβετε την εικόνα.
--- Μα γιατί τα λεφτά υπάρχουν...
--- Όχι, όχι εμείς έτσι δουλεύουμε. Θα ήταν άδικο για σας αν για κάποιο λόγο, 
πάθαινα κάτι βρε αδερφέ και δε θα μπορούσα να σας παραδώσω την εικόνα αλλά 
ούτε και να σας επιστρέψω τα χρήματα, θα χάνατε τα λεφτά σας άδικα. Έτσι 
τουλάχιστον, αν συμβεί κάτι θα χάσετε μόνο την προκαταβολή...

Ο πελάτης εντυπωσιάστηκε με τη συμπεριφορά του Στέφανου, κούνησε το 
κεφάλι χαμογελώντας.
--- Είσαστε πολύ έντιμος άνθρωπος κύριε, δε συμβαίνει συχνά αυτό...
--- Μα η δουλειά μας έχει σχέση με την τιμιότητα κύριε κι όπως έλεγαν οι Ρωμαίοι, 
η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να δείχνει τίμια αλλά και να είναι τέτοια, 
είπε ο αγιογράφος.

Ο πελάτης κούνησε, χαμογελώντας, πάλι το κεφάλι, χαιρέτησε κι έφυγε.
Ο Θέμης είχε μείνει άναυδος! Μπράβο κυρ-Στέφανε, ήξερε και τους Ρωμαίους...
Καθώς ο Στέφανος έκλεινε τη θύρα πίσω από τον πελάτη είπε:
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--- Έχεις λεφτά άνθρωπε μου, η αλήθεια είναι πως έπρεπε να σου βάλω κάτι 
παραπάνω στην τιμή, ποιος ξέρει με τι τρόπο τα κέρδισες τα λεφτά σου, σίγουρα δεν 
έχεις ήσυχη τη συνείδηση  γι’ αυτό βλέπεις όνειρα με αγίους...

Ο Θέμης είχε εντυπωσιαστεί με όσα είδε κι άκουσε, ο κυρ-Στέφανος, κάθε μέρα 
όλο κι ανέβαινε στην εκτίμηση του...

                                                                         *

Η κυρία Βέρα, η ερωμένη του αγιογράφου, μπήκε στο μαγαζί. Έξω έβρεχε, ο 
Οκτώβρης ήταν στα μισά του και είχε αρχίσει ψύχρα. Ήταν μια γυναίκα γύρω στα 
τριάντα πέντε, στο πρόσωπο δεν ήταν όμορφη αλλά είχε ένα γεροδεμένο σώμα, 
περνούσε, στο ύψος, ένα κεφάλι σχεδόν το Στέφανο και ήταν κομψά ντυμένη μ’ ένα 
καφέ σκούρο ταγιέρ. Είχε μακιγιάρει πετυχημένα το πρόσωπο αλλά τ’ αργασμένα 
από την καθημερινή λάτρα χέρια της, δεν κρύβονταν.

Χαιρέτησε το Θέμη και κάθισε σε μια καρέκλα. Ήταν  σιωπηλή, έδειχνε να τον 
ντρέπεται μια και ήξερε πως ο νεαρός βοηθός του εραστή της, ήξερε τη σχέση τους. 

Τη ρώτησε αν ήθελε να της παραγγείλει κάτι από το καφενείο. Αρνήθηκε αλλά 
σηκώθηκε και ζήτησε την άδεια να καθίσει στο βάθος του μαγαζιού.
--- Μη με πάρει κάνα μάτι, είπε.

Αυτά ήσαν όλα κι όλα που ειπώθηκαν ανάμεσα τους όταν έφτασε ο Στέφανος 
κρατώντας μια μεγάλη μαύρη ομπρέλα. Καλημέρισε και είπε στη γυναίκα που είχε 
σηκωθεί:
--- Βέρα, θα πας στο ξενοδοχείο - ήταν συγκεκριμένο το ξενοδοχείο που στέγαζε την 
ερωτική τους  συνεύρεση - θα με περιμένεις στο δωμάτιο, σε λίγο θαρθώ κι εγώ.

Η γυναίκα έφυγε κι ο αγιογράφος, με κάποια αμηχανία, γύρισε στο Θέμη και 
είπε:
--- Σε λίγο καιρό θα έχεις και συ τέτοιους μπελάδες. Καλή είναι η ελεύθερη ζωή, δε 
λεω αλλά και να κρύβεσαι στα ξενοδοχεία δεν είναι δουλειά...
--- Γιατί δε βάζεις ένα ντιβάνι στο πατάρι; Ο νεαρός μόλις το είπε το μετάνιωσε, 
μάντευε πως αυτή η ιδέα δεν θ’ άρεσε στο Στέφανο.
--- Το μαγαζί δεν πρέπει να το μαγαρίσουμε. Είναι ένας χώρος που μας δίνει ψωμί 
και πρέπει να τον σεβόμαστε, είπε. Ύστερα άνοιξε τη θύρα και πρόσθεσε:
--- Σε κανα δυο-ώρες θα είμαι πίσω. Βγήκε κι έφυγε.

Ο Θέμης καθώς άπλωνε, με το πινέλο, το χρώμα σ’ ένα φόντο μιας εικόνας, 
σκεφτόταν   πως το «μαγάρισμα του μαγαζιού» αφορούσε κι αυτόν, αλλά προς το 
παρόν δεν είχε τέτοιο πρόβλημα, το κορίτσι που έβγαινε πότε-πότε μαζί του, δεν ήταν 
πάνω από δεκάξι χρονώ, δεν επέτρεπε παρά φιλιά και να χουφτώνει το σφιχτό 
στηθάκι του και γι’ αυτό έφτανε μια σκοτεινή γωνιά ή κάποιο παγκάκι στο πάρκο...
... Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ο Στέφανος έβγαλε ένα  μικρό μουγκρητό κι 
ύστερα έπεσε ανάσκελα, στο πλάι, της εύσωμης ερωμένης του. Καθώς περιεργάστηκε 
το παχύ γυμνό σώμα του, την τουρλωτή κοιλιά του, σκέφτηκε πως έπρεπε να κάνει 
δίαιτα. «Πως διάολο είμαι έτσι γαμώτο, σαν καλοθρεμμένος βάτραχος, αλλά 
αδύνατος και κοντός πάλι, είναι χειρότερα. Έτσι όπως είμαι, τουλάχιστον 
εντυπωσιάζω αυτήν την νταρντάνα. Την άλλη φορά που με είδε με το καινούργιο μου 
κοστούμι και τη ριγέ γραβάτα, είπε πως μοιάζω με πλούσιο άρχοντα...». 

Γύρισε πλάι το κεφάλι και είδε το βυζί της γυναίκας κοντά του, λευκό λοφίσκο 
να τον διατρέχουν μικρές γαλάζιες φλεβίτσες και τη ρόγα σκούρα καφετιά μ’ ένα πιο 
ανοιχτόχρωμο αλώνι γύρω της κι ερεθίστηκε πάλι. Η Βέρα είχε μείνει ανάσκελα με 
τα χέρια πίσω στο σβέρκο, η μασχάλη της, γεμάτη σγουρό πυκνό τρίχωμα ήταν 
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ιδρωμένη, ύστερα από την ερωτική ευωχία δεν έκανε καμιά κίνηση. Σκεφτόταν τον 
άντρα που είχε πλάι της. Ήταν καλός εραστής, της πρόσφερε τρυφερότητα, 
κατανόηση, καλοσύνη και την έκανε να νιώθει άνθρωπος. Δεν είχε καμιά σχέση με το 
κτήνος που είχε παντρευτεί...

Ο Στέφανος ανασηκώθηκε στο ένα χέρι έγειρε πάνω της και με το άλλο μάλαξε 
το στήθος της. Μπήκε ανάμεσα στα σκέλια της για δεύτερη φορά...
  
                                                                     *

Είχε περάσει χρόνος, από τη μέρα, που ο Θέμης είχε δρασκελίσει το κατώφλι του 
αγιογραφείου. Τα οικονομικά του ελάχιστα είχαν βελτιωθεί, εξακολουθούσε να τρωει 
με πίστωση στο μαγέρικο αλλά η ικανότητα του στη δουλειά ήταν εκπληκτική. Είχε 
αρχίσει να ζωγραφίζει κι ελεύθερα θέματα, που ο αγιογράφος τα κορνίζωνε και τα 
κρεμούσε στον τοίχο. Ένας γέροντας, πλανόδιος κουλουροπώλης, δυο εξαθλιωμένοι 
μουσικοί σ’ ένα χιονισμένο δρόμο να τους δέρνει μια χιονοθύελλα και άλλα 
καθημερινά θέματα απεικονίζονταν στους μικρούς αυτούς πίνακες. Όλ’ αυτά έξω από 
το ωράριο της καθημερινής δουλειάς στις εικόνες, που συχνά έφτανε και τις δέκα 
ώρες.

Η ερωτική του ζωή είχε κάπως αλλάξει. Η μικρή που είχε, επέμενε να διατηρήσει 
την παρθενιά της κι ο Θέμης βαρέθηκε ν’ αυνανίζεται μαζί της. Μια ευτραφής νεαρή, 
σχεδόν συνομήλικη του, την αντικατέστησε. Περνούσε κάθε πρωί έξω από το 
αγιογραφείο για να πάει στη δουλειά της, δυο τετράγωνα πιο κάτω, σ’ ένα κατάστημα 
νεωτερισμών. Αν και του άρεσαν οι λεπτές γυναίκες, η Ιουλία τον είχε γοητεύσει με 
το υπέροχο χαμόγελο της που έκανε να λάμπει το παχουλό αλλά πολύ όμορφο 
πρόσωπο της. Δεν είχε κάνει κάποια προσπάθεια για να την κατακτήσει. Εκείνη 
άρχισε ξαφνικά να τον καλημερίζει καθώς περνούσε από το μαγαζί, βλέποντας τον να 
στέκεται μπροστά στην είσοδο ή καθιστό μπροστά στο καβαλέτο να δουλεύει. Οι 
καλημέρες έγιναν δυο, μια πρωινή και μια μεσημεριανή, ύστερα άρχισε να 
κοντοστέκεται και ν’ ανταλλάζουν λίγες λέξεις ώσπου έγιναν φίλοι. Ο Στέφανος που 
είχε αντιληφθεί το ενδιαφέρον της νεαρής άρχισε να τον πειράζει.
--- Τι γίνεται με τη μικρή; Μάλλον είναι τσιμπημένη μαζί σου...
--- Έτσι φαίνεται αλλά προς το  παρόν είμαστε φίλοι.  Δε μου πολυαρέσει, είναι 
χοντρή...
--- Ε, όχι και χοντρή, παχουλούτσικη είναι, αυτές είναι πολύ θερμές γυναίκες, είπε ο 
αγιογράφος.
--- Δεν ξέρω, θα δούμε...

Ένα μήνα αργότερα η Ιουλία, κάτω από τα πεύκα του δάσους που δέσποζε της 
πόλης, σε μια απόμερη γωνιά, πίσω από τους θάμνους, του χάρισε ο, τι πολυτιμότερο 
είχαν εκείνη την εποχή τα κορίτσια...

Ο Θέμης ανακάθισε στα γόνατα και κοίταξε το ματωμένο πέος του και σκέφτηκε 
πως έκανε μεγάλη κουταμάρα να φτάσει στα άκρα. Η νεαρή έπιασε από πλάι το 
κυλοτάκι της και μ’ αυτό, σκούπισε στα γρήγορα το πέος και ύστερα σκουπίστηκε 
και η ίδια.
--- Γιατί  λέρωσες  το  κυλοτάκι; Το αίμα δε βγαίνει εύκολα με το πλύσιμο..., της 
είπε ξαφνιασμένος.
--- Δεν πρόκειται να το πλύνω ποτέ, αυτό θα το κρατήσω έτσι όλη μου τη ζωή, για 
να θυμάμαι την ευτυχία που μου χάρισες αγόρι μου...

Παρ’ όλο που τον κολάκεψε η πράξη και η σκέψη της κοπέλας, αντέδρασε 
αρνητικά.
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--- Τι μαλακίες είναι αυτές που λες, χάλασες ένα τόσο όμορφο βρακάκι, είναι 
μεταξωτό;
--- Ναι από σατέν.

Έχωσε στην τσάντα της το ματωμένο εσώρουχο κι αγκαλιάζοντας τον, τον 
φίλησε στο στόμα. Εκείνος γέμισε την αγκαλιά του με το πληθωρικό κορμί της κι 
ετοιμάστηκε να μπει πάλι μέσα της όταν πρόσεξε δυο μάτια να παρακολουθούν πίσω 
από τους θάμνους.

Τινάχτηκε όρθιος είχε ακούσει για τους «μπανιστηρτζήδες»   αλλά  ήταν  η  
πρώτη  φορά  που ερχόταν αντιμέτωπος μ’ έναν απ’ αυτούς. Όρμησε εναντίον του, 
εκείνος το έβαλε στα πόδια αν και ήταν ένας εύσωμος άντρας. Γύρισε κοντά στην 
Ιουλία και της είπε:
--- Πάμε να φύγουμε...
--- Μα γιατί αγάπη μου, είναι τόσο ωραία...
--- Δεν μπορώ έτσι, να ξέρω πως με παρακολουθούν αυτοί οι ανώμαλοι...

Κατηφόρισαν προς τον προσφυγικό συνοικισμό που συνόρευε με το δάσος. Είχε 
σουρουπώσει και κάτω χαμηλά έλαμπαν τα φώτα της πόλης...

                                                                       *

--- Τι θα γίνει κυρ-Στέφανε; Κάθε μέρα μου απαγγέλνεις στίχους του Αγγουλέ αλλά 
δε μου είπες τίποτα για τη ζωή του. Μ’ ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος...
--- Ναι βέβαια, πρέπει να σου τα πω μια μέρα...ή μάλλον το βράδι, Σαββάτο δεν 
είναι σήμερα; να πάμε σε καμιά ταβέρνα...Ξέρεις με τη Βέρα διέκοψα, δεν πήγαινε 
πια αυτή η ιστορία...Εσύ έχεις ραντεβού με τη μικρή;
--- Όχι, όχι αλλά και  να είχα θα το ακύρωνα για τον Αγγουλέ, είπε ο Θέμης.

Ο αγιογράφος χαμογέλασε. Σηκώθηκε από το κάτω σκαλοπάτι της σκάλας που 
οδηγούσε στο πατάρι όπου μαστόρευε ένα τελάρο, το ακούμπησε στον τοίχο και είπε:
--- Τα συγκρατείς αυτά που σου λέω ε;
--- Τα έχω μάθει απ’ έξω...
... Ο Θέμης με το Στέφανο, έφτασαν, γύρω στις δέκα, σε μια περιοχή που την 
κατοικούσαν πρόσφυγες από τη  μικρασιάτικη  πατρίδα  του αγιογράφου, κοντά στη 
θάλασσα. Κάθισαν σε μια ψαροταβέρνα που βρισκόταν πάνω σ’ έναν όχτο και  που  
κάτω του απλωνόταν η ήρεμη θάλασσα, στραφταλίζοντας στα νερά της ένα ολόγιομο 
φεγγάρι, ενώ απέναντι, σε μιαν ακτή τρεμόπαιζαν τα φώτα ενός προαστίου. 

Ήταν ο Μάης στην αρχή του και η νύχτα γλυκιά. Η θέα του τοπίου έφερε 
αναμνήσεις στο Στέφανο κι άρχισε ξαφνικά ν’ απαγγέλλει:

                               «Να σιγοτρέμει τ’ ασημί 
                               τ’ αυλάκι πάνω στα νερά
                               της θάλασσας νανουριστά
                               το κύμα να πεθαίνει,
                               ν’ αποκοιμίζει αθέλητα

                                    μέσα στη βάρκα τον ψαρά
                               που για της αυγής το βόλιασμα

                                           ξαγρυπνισμένος μένει.

                                    Κι απ’ την απέναντι στεριά,
                               καθώς ξανοίγεις να θωρείς

                                    να παιχνιδίζουν τρέμοντας

10



                                           τα λιγοστά τα φώσα
                                    σα στην ψυχή σου να μιλούν

                               κρυφά και συ να μη μπορείς
                                    να καταλάβεις τι σου λεν

                               στην οπτική τους γλώσσα.

                                     Κι όπως τα μάγια σε μεθούν
                                της θάλασσας και τ’ ουρανού

                                            και στο μεθύσι της χαράς
                                τον πόνο σου ξεχάνεις

                                            τέτοια μιαν ώρα νάτανε
                                να μη σου πέρναγε απ’  το νου

                                            η μαύρη σκέψη να σκεφτείς
                                πως ζεις για να πεθάνεις!».

--- Είναι του Αγγουλέ; ρώτησε σχεδόν με βεβαιότητα ο Θέμης.
Ο αγιογράφος ένευσε καταφατικά και το βλέμμα του πλανήθηκε πάνω από τη 

θάλασσα. Οι μνήμες του γύρισαν πίσω στον τόπο που γεννήθηκε...
--- Πές  μου λοιπόν  για το  φίλο σου τον ποιητή, σου είπα μ’ ενδιαφέρει αυτός ο 
άνθρωπος.
--- Ναι, θα σου πω... 
--- Α, πριν το ξεχάσω, στο στίχο λεει «στα λιγοστά τα φώσα» θα εννοεί «φώτα» 
βέβαια, είπε ο Θέμης. 
--- Έτσι τα λέμε τα φώτα στο νησί, εξάλλου ταιριάζει καλύτερα με τη λέξη γλώσσα, 
που τελειώνει ο στίχος,.
--- Ναι βέβαια...
--- Ο Φώτης είναι μάστορας στο στίχο, εσύ έγραψες ποτέ σου ποίημα;
--- Α, μπα δεν το επιχείρησα ποτέ. Επηρεασμένος, μια φορά, από τα ιπποτικά 
μυθιστορήματα που διάβαζα σε κάτι εβδομαδιαία τεύχη αποφάσισα να γράψω κι εγώ 
ένα. Το θράσος της εφηβείας. Σχεδίασα με σινική μελάνη έναν πύργο σε μια σκοτεινή 
νύχτα κι έναν μυστηριώδη ιππότη να βγαίνει απ’ αυτόν καλπάζοντας. Στόλισα το 
αρχικό γράμμα του κειμένου με διάφορα διακοσμητικά όπως είχα δει στα Ευαγγέλια 
και άρχισα να γράφω. Τι ήξερα όμως εγώ από  ιππότες;  Έτσι τα παράτησα  κι από 
τότε δε γράφω ούτε γράμμα. Άσε  εμένα και πες μου για τον Αγγουλέ. 
--- Λοιπόν  με  το  Φώτη  γεννηθήκαμε  την  ίδια  χρονιά,  στον  ίδιο τόπο.  Ο  
πατέρας του ήταν ψαράς και πότε-πότε και μανάβης, αν η ψαριά δεν πήγαινε καλά. 
Πρώτος στο βόλιασμα αλλά και γλεντζές, ξόδευε τον κόπο του παρέα με τους 
αφεντάδες του τόπου και πάντα πλήρωνε το μερτικό του στο ξεφάντωμα. Κι όχι μόνο 
με χρήμα αλλά και με τα έξυπνα αστεία του αλλά και με τα χουνέρια που σκάρωνε, 
καμιά φορά κάπως χοντρά, όπως τότε που ένας από τους πλούσιους κτηματίες της 
Χώρας, στεριανός αυτός δεν έβρεχε ούτε τα πόδια του στη θάλασσα, γιόρταζε στο 
σπίτι του και είχε καλεσμένους όλους τους πλούσιους συντοπίτες του. 

Ανάμεσα τους κι ο πατέρας του Αγγουλέ, ο Σιδερής κι ας μην ήταν πλούσιος. 
Είχε πλούσια καρδιά και μυαλό εφευρετικό, να πειράζει τους άλλους και να σκαρώνει 
κασκαρίκες. 

Με το που μπήκε στη σάλα του αρχοντικού όπου ήταν στρωμένος ο σοφράς και 
οι αφέντες καθισμένοι ένα γύρω στις μαξιλάρες, του φώναξαν να κάνει κάνα αστείο 
γιατί κινδύνευαν να πλαντάξουν.
--- Έκαμα, έκαμα, τους είπε γελώντας ο ψαράς. 
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--- Τι έκαμες μπρε ευλογημένε, πούντο; 
--- Έκαμα σας λέωωω...

Έτρωγαν κι έπιναν, τσούγκριζαν τα ποτήρια και κάθε τόσο θυμόνταν το αστείο 
του Σιδερή και τον παρότρυναν να το κάνει. Εκείνος τους βεβαίωνε, πως το είχε κάνει 
κιόλας αλλά αυτοί ούτε είχαν ακούσει, ούτε δει τέτοιο μέχρι που τελείωσε η βραδιά 
και σηκώθηκαν όλοι  να  φύγουν, γκρινιάζοντας πως ο Σιδερής τους κορόιδεψε. 
--- Α, μωρέ σερσέμη, απόψε ήσουνα ντιπ χάλια, ούτε ένα χατά δεν έκαμες, του 
φώναξε ένας από τους αφεντάδες, γκρινιάρης, τσιγκούνης και στριμμένος.
--- Έκαμα, είπα αφεντικό και θα το δεις όπου νάναι...

Προχώρησαν  όλοι  προς  το  χαγιάτι  να  φορέσουν   τα  παπούτσια  τους,  όπου  
τα  είχαν αφήσει για να μπουν στο σπίτι και τότε ακούστηκε βλαστήμια από τον 
τσιγκούνη άρχοντα.
--- Άι, να σε πάρει ο διάολος κερατά, φτου με σκυλοβρόμησες πανάθεμα  σε,...

Οι άλλοι έβαλαν τα γέλια κρατώντας τις κοιλιές τους ενώ ο Σιδερής το έβαλε στα 
πόδια...

Τι είχε  γίνει;  Ο ψαράς  τα  είχε  κάνει  μέσα  στ’ ακριβά  παπούτσια του 
άρχοντα που καθώς πήγε να τα φορέσει πασαλείφτηκαν οι πατούσες του. 

Τέτοια συχνά σκάρωνε ο Σιδερής και οι αφέντες όσο κι αν θύμωναν, εκείνοι που 
την πάθαιναν, διασκέδαζαν και πάντα τον συγχωρούσαν.  

Ο Φώτης έμοιασε του πατέρα του, ήταν κι αυτός πειραχτήρι αλλά οι καιροί είχαν 
αλλάξει και μαζί και τα πειράγματα και τ’ αστεία. Όπως σου είπα δεν τελείωσε το 
δημοτικό σχολείο αλλά του άρεσε το διάβασμα κι εκεί στα δεκατέσσερα του, όπως 
έλεγε, διάβασε σε κάποια εφημερίδα που είχε τυλιγμένο κάτι από το μπακάλη, ένα 
ποίημα. Εντυπωσιάστηκε κι άρχισε κι αυτός να σκαρώνει στίχους. 

Άρχισε να το σκάει από τη δουλειά του πατέρα του, που θύμωνε με τα χασομέρια 
του και να τριγυρίζει στα βιβλιοπωλεία ώσπου βρήκε μια άλλη δουλειά, μπήκε  
μαθητευόμενος  τυπογράφος, σε  μια τοπική εφημερίδα.

Ήμασταν μια συντροφιά νεαρών, παιδιά του γυμνασίου, ακόμα και φοιτητές, που 
γύριζαν στο νησί στις γιορτές και στις καλοκαιρινές διακοπές. Εγώ κι ο Φώτης, 
ήμασταν οι πιο αγράμματοι από πλευράς σχολείου ή μάλλον μόνο εγώ γιατί εκείνος 
είχε προχωρήσει πολύ, τους ανταγωνιζόταν στις γνώσεις «επάξια», όπως έλεγε ένας 
φίλος. Βγάζανε τότε ένα εβδομαδιαίο περιοδικό, «Το νησί», από κοντά κι εγώ, τους 
έφτιαχνα κάνα σχέδιο. Λεφτά  δεν  υπήρχαν για την έκδοση, διαφωνούσαν, 
τσακώνονταν, το περιοδικό έκλεισε. Μέσα στη φτώχεια μας, περνούσαμε καλά σα 
νέοι...

                                                                         *

Στο αγιογραφείο επικρατούσε ησυχία. Ήταν πια χειμώνας, η θύρα ήταν κλειστή, 
ο Θέμης και ο Στέφανος μπροστά στα καβαλέτα δούλευαν σιωπηλοί. Απ’ έξω, οι 
διαβάτες πηγαινοέρχονταν, κάποιοι κοντοστέκονταν, συνήθως γυναίκες και χάζευαν 
τις εικόνες στη βιτρίνα κι ακουγόταν το καμπανάκι του τραμ.

Ο Θέμης έγειρε πίσω και κοίταξε την εικόνα που ζωγράφιζε. Ήταν ένας 
αρματωμένος Αρχάγγελος Μιχαήλ, με χρυσαφί θώρακα, κόκκινη χλαμύδα και πύρινη 
ρομφαία στο χέρι. 
--- Κυρ-Στέφανε, οι αγιογράφοι όταν πρωτάρχισαν να ζωγραφίζουν αγίους, τους 
έντυνα ανεξάρτητα σε ποια εποχή είχαν ζήσει αυτοί, σύμφωνα με τη μόδα της εποχής 
τους έτσι δεν είναι; Στα χρόνια της Αναγέννησης οι σπουδαίοι ζωγράφοι έντυναν κι 
αυτοί τους αγίους σύμφωνα με τη μόδα της δικής τους εποχής. Βλέπουμε, Παναγίες 
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να φοράνε φορέματα που φορούσαν οι πυργοδέσποινες, αγίους ντυμένους ιππότες και 
τέτοια.
--- Ε, λοιπόν; Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις...
--- Να, βλέπω αυτόν τον αρχάγγελο και σκέφτομαι πως μάλλον θα έπρεπε να τον 
ντύσω με σύγχρονη στρατιωτική στολή. Δηλαδή σύγχρονο κράνος, τ’ αμερικάνικα 
είναι πιο ωραία από τα εγγλέζικα, παλάσκες κι ένα αυτόματο στο χέρι αντί πύρινο 
σπαθί. Δεν μπορεί παρά κι εκεί πάνω, αν πράγματι οι άγγελοι οπλοφορούν, να 
έχουν...εκσυγχρονιστεί...

Ο αγιογράφος έβαλε τα γέλια.
--- Για φαντάσου ε; Να ζωγράφιζες έναν τέτοιο αρχάγγελο και να τον βάζαμε στη 
βιτρίνα, χα, χα, χα, θα μας αφόριζε ο μητροπολίτης... 

Τέτοιες συζητήσεις γίνονταν συχνά ανάμεσα στο Θέμη και στο Στέφανο, 
φτάνοντας ακόμα και σε φιλοσοφικές αναζητήσεις, αν και οι γνώσεις τους για κάτι 
τέτοια δεν ήσαν αρκετές. Συχνά είχαν αμφιβολίες και για το θρησκευτικό δόγμα αλλά 
και για το αν ήταν σωστό να κάνουν αυτό το επάγγελμα, μια και δεν πίστευαν στην 
ανάγκη της ύπαρξης των εικόνων, αλλά και γενικότερα. 
--- Μα αυτή είναι η δουλειά μας, δεν ξέρουμε να κάνουμε άλλη. Εκείνο που πρέπει, 
είναι να την κάνουμε όσο μπορούμε καλά. Έτσι δε λένε και για τους ιερωμένους; 
Πως πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά τους σαν κληρικοί, αν πιστεύουν στο Θεό ή 
όχι αυτό θα το κρίνει ο Θεός. Κάπως έτσι πρέπει να βλέπουμε κι εμείς το επάγγελμα 
μας, ο κριτής όλων μας είναι, αν υπάρχει, ο Θεός, είπε ο Στέφανος.
--- Είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος θεός, που νοιάζεται γι’ αυτά που κάνουν οι 
άνθρωποι  και μάλιστα να έχει αντιπροσώπους του, ανθρωπάκια σα μερικούς 
παπάδες και δεσποτάδες,  που  εμείς ξέρουμε λίγο πολύ από τη δουλειά μας, τι 
κουμάσια είναι; είπε ο Θέμης.
--- Ξέρεις ο Αγγουλές μια μέρα μου απάγγειλε ένα ποίημα του με τίτλο: «Ο Άγιος 
Ήρωας φονιάς». Μου άρεσε πολύ και του ζητούσα να μου το απαγγέλνει και το 
αποστήθιζα, όπως κάνεις και συ τώρα μ’ αυτά που σου απαγγέλνω. Το πήρε είδηση 
και δε μου το ξαναείπε. «Α, εσύ τα πιάνεις εύκολα, δε σου το ξαναλέω, είν’ 
επικίνδυνο μη το αναφέρεις όπου νάναι γιατί θα μας κλείσουν μέσα...». Ήταν 
δικτατορία τότε, ήμασταν νέοι δεν ξέρω αν μπορώ να το θυμηθώ όλο...
--- Για λέγε, για λέγε, είπε ο Θέμης με ενδιαφέρον.
--- Μμ, πρέπει ν’ άρχιζε έτσι:

                                                  «Αν για τ’ αθάνατο νερό
                                      σε πότισαν αφιόνι
                                      τόπιες εσύ και μέθυσες,
                                      ποια δόξα στεφανώνει 
                                      ένα φονιά; το αμάραντο
                                      που κέρδισες στεφάνι

                                           ποια δόξα τόπλεξε
                                      που δεν τη λένε πλάνη;...

--- Πως ήταν πάρα κάτω μωρέ...
--- Έλα, έλα θυμήσου...Φαίνεται πολύ ωραίο.
--- Α, ναι, δεν πρέπει να είναι το πάρα κάτω αλλά ανάμεσα 
στα άλλα πρέπει να ήταν έτσι: 

                                           ...και πρώτος ρασοφόρε εσύ, 
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                                           έλα που μούγινες βραχνάς
                                           απ’ τη στιγμή που ευλόγησες
                                           του σκοτωμού τη φρίκη
                                           και πες μου αν στο ράσο σου
                                           δεν κρύβεται κάποιος σατανάς,
                                           ο Άγιος Ήρωας φονιάς 

                                                  σε ποιον θεόν ανήκει;
                                           και ποιος θεός υποκριτής

                                                  την ατιμιά για στέμμα 
                                           έχει και τρωει γερά κορμιά 
                                           και ξεδιψάει μ’ αίμα;...»

Ο αγιογράφος σταμάτησε. Έγειρε πίσω στο κάθισμα, ακούμπησε την παλέτα στο   
τραπεζάκι πλάι του και προσπαθούσε να θυμηθεί τη συνέχεια.
--- Πέρασαν τόσα χρόνια, μου ξεφεύγει, δεν το έγραψα να το έχω, βασιζόμουν στη 
μνήμη μου αλλά ούτε κι ο Φώτης το είχε γράψει, δε φαντάζομαι να υπάρχει τώρα πια 
παρά μονάχα στο μυαλό του. Δεν κρατούσε χειρόγραφα κι όταν έβγαζε τη 
«Μιχαλού» στοιχειοθετούσε κατευθείαν χωρίς χειρόγραφο.
---   Λοιπόν, λοιπόν, είπε ανυπόμονα ο Θέμης, για πές το από την αρχή...

Ο Στέφανος ξαναείπε τους στίχους, του ήρθαν πιο εύκολα τώρα στη μνήμη και 
συνέχισε:

                                                 ...σέρνουμαι  μπρος σας, ταπεινός...
                               νεκρών φαντάρων αδερφές, 

                                     νεκρών φαντάρων μάνες
                                     για πια ξεθώριασε ο καημός 

                                          μέσ’ το θαμπό σας λογισμό...
                                     και η στέρηση σας έζωσε 

                                                 και γίνατε πουτάνες
  

                                                 Εγώ είμαι των παιδιών σας ο φονιάς
                                                 μα συγχωράτε με  

                                     άλλοι μου κάναν μάγια
                                     άλλοι μου δώσαν να το πιω 
                                     το τρισκατάρατο πιοτί
                                     και μ’ έκαναν και πίστεψα

                                          την ατιμιά τρισάγια...

Ο αγιογράφος σηκώθηκε έκανε μια διαδρομή πέρα-δώθε ενώ ο Θέμης 
κατάγραφε ζωηρά στη μνήμη του, τους τελευταίους στίχους.
--- Αυτό είναι όλο; ρώτησε ο νεαρός.
--- Όχι, βέβαια έχει κι άλλο, ήταν μεγάλο αλλά δε μπορώ να θυμηθώ...
--- Για προσπάθησε...
--- Σου άρεσε ε; Αντιπολεμικό...
--- Εμ, όταν έχεις περάσει έναν παγκόσμιο πόλεμο κι έναν εμφύλιο και τους έχεις 
πληρώσει με τους δικούς σου...
--- Α, μάλιστα νομίζω πως θυμήθηκα το τέλος, ή όπως τελείωνε τέλος πάντων...

Ο Θέμης τον κοίταξε με αγωνία!
--- Ναι άλλοι..., νομίζω πως έτσι πήγαινε:
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                                          ...ναι άλλοι κι ύστερα 
                                     σα να μην ήμουν’ γώ
                                     που μια βραδιά ο φόβος 

                                                 μ’ έκανε να σύρω το μαχαίρι, 
                                     και να το μπήξω στ’ άγνωστου  

                                                 εχθρού μου την καρδιά,
                                                 με γέμισαν παράσημα
                                                 γιατί έτσι τους συμφέρει

                                     κι ούτε στιγμή δε σκέφτηκαν
                                                 για το φονιά αλυσίδες,

                                     κάτω τις μάσκες άτιμοι
                                                 κάτω τις προσωπίδες».

--- Αυτό οπωσδήποτε είναι το τέλος, έτσι τελείωνε το θυμάμαι αλλά ενδιάμεσα είχε 
κι άλλους στίχους...

Γι’ αρκετή ώρα δεν ασχολήθηκαν με τη δουλειά τους. Ο 
Στέφανος, λες και η μνήμη του βούτηξε στο παρελθόν, άρχισε να διηγείται διάφορα, 
που είχαν σχέση με τον Αγγουλέ. Θυμήθηκε  τα  χρόνια  που  κυκλοφορούσε  η  
«Μιχαλού»,  ένα λιγοσέλιδο  έντυπο.  Ο νεαρός τότε Αγγουλές σατίριζε τους 
συμπολίτες του και ιδιαίτερα τους καθηγητές του γυμνασίου, γι’ αυτό οι μαθητές τον 
αγαπούσαν.
--- Θυμάσαι κι άλλους στίχους από τη «Μιχαλού»; 
--- Μωρέ τότε τους ήξερα όλους απ’ όξω αλλά τώρα...Α, να σου πω μερικούς για να 
πάρεις  μια ιδέα. Τους είχε γράψει την άλλη μέρα μιας εθνικής γιορτής σατιρίζοντας 
τους καθηγητές και ιδιαίτερα το γυμνασιάρχη. Αυτός ήταν σπουδαίο πρόσωπο, πολύ 
γνωστός λαογράφος, είχε γράψει αρκετά βιβλία. 

Περιέγραφε λοιπόν ο Φώτης, μια συγκέντρωση των μαθητών και των καθηγητών 
που τιμούσαν τη σημαία:

                                                 «...επάνω οι μαθήτριες
                          και κάτω οι μαθητές

                                                 και στου Συγγρού 
                                                 τα πισινά δυο τρεις καθηγητές
                                                 στα μπροστινά του έστεκε ο...», εδώ
                                                 αναφερόταν το όνομα του γυμνασιάρχη...

                                     ...και κρατούσε
                                                 τη γαλανή σημαία μας...». 

Αυτό το τελευταίο εξόργισε το γυμνασιάρχη, ώστε έκανε μήνυση στο νεαρό 
ποιητή. Μάλιστα στην κατάθεση του, στο δικαστήριο, είπε: «Γράφει πως στεκόμουν 
στα μπροστινά του Συγγρού, αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν έχει ...μπροστινά το άγαλμα, 
είναι μπούστο...εξάλλου εγώ στεκόμουν στο πλάι, όχι μπροστά...». 

Τότε σηκώθηκε ο Αγγουλές και είπε: 
--- Κύριε πρόεδρε, μπορώ να φέρω πενήντα μάρτυρες από το ακροατήριο, να σας 
βεβαιώσουν πως καθόταν ακριβώς στα ...μπροστινά του.

Φωνές και γέλια ακολούθησαν τη δήλωση του γιατί πολλοί από τους ακροατές, 
ήταν μαθητές και διασκέδαζαν.

Ο Φώτης αθωώθηκε κι απλώς έγινε ρεζίλι ολόκληρος ο καθηγητικός  σύλλογος,  
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γιατί  τον  είχαν  μηνύσει  και  οι καθηγητές.
Έγραφε κι άλλα για τον γυμνασιάρχη, τον πείραζε πολύ αν και ήταν φίλοι, παρά 

τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, ο λαογράφος είχε περάσει τα εξήντα κι ο Αγγουλές 
πλησίαζε τα είκοσι. Συχνά ο γυμνασιάρχης είχε καταφύγει στις γνώσεις του νεαρού 
για έθιμα, συνήθειες   και δημοτικά τραγούδια της απέναντι πατρίδας του ποιητή. 

Στη  «Μιχαλού»  δημοσιεύονταν  σάτιρες,  που  συχνά  αναφέρονταν  στο  
γυμνασιακό κατεστημένο και πάντα στην πρώτη  γραμμή, ήταν ο γυμνασιάρχης -
λαογράφος. Ο Αγγουλές τον πείραζε και για κάποιες...ύποπτες σχέσεις. 

Υπήρχε στην πόλη, ένας γέροντας ιταλικής καταγωγής, ο Παρτσαφόλι, γνωστός 
λάτρης του ωραίου, ιδιαίτερα των κοριτσιών. Την ίδια προτίμηση για την...ομορφιά 
έδειχνε κι ο κύριος γυμνασιάρχης και φυσικά ήταν πασίγνωστο αυτό, στο μαθητικό 
κόσμο. Ο Αγγουλές στην ίδια εκείνη εκδήλωση της σημαίας έγραφε για το 
γυμνασιάρχη:

                                               «...διαβάζοντας το λόγο του, σοφά
                                               απ’ την εφημερίδα φορώντας τα γυαλιά

                                        την ομορφιά, του λόγου του 
να βλέπει...».

Στον πρώτο στίχο,  τον  πείραζε  γιατί  ο  γυμνασιάρχης δε διάβαζε, δικό του 
γραμμένο λόγο αλλά το διάγγελμα του πρωθυπουργού, από την εφημερίδα. Και στο 
δεύτερο πως φορούσε τα γυαλιά για να βλέπει την...ομορφιά αυτού του λόγου αλλά 
και την ομορφιά που αντιπροσώπευαν τα κορίτσια.

Δημοσίευε αινίγματα, δικής του επινόησης για τον γυμνασιάρχη όπως: «Είναι 
γέρος κι άλλου γέρου... καβαλιέρος», υπονοώντας την παρέα που έκανε με τον 
Παρτσαφόλι.

Λίγο πριν του κάνει μήνυση ο γυμνασιάρχης ζήτησε από το Φώτη, να κάνει μια 
διάψευση σε όσα είχε γράψει για να μην του κάνει μήνυση μια και ήταν φίλοι και δεν 
ήθελε  το κακό του.

Ο Αγγουλές  λοιπόν  σε μια τέτοια  τάχα διάψευση έγραφε:

                                               «...κι ότι το Στέλιο δεν μπορώ 
                                        εγώ να σατιρίσω
                                        ήγουν τον...ακολουθούσε 
                                        το επίθετο του λαογράφου…

                                               τον σοφό
                                        όπου τον ξέρουν όλοι
                                        και είν’ ακόμα σεβαστός
                                        κι από τον...Παρτσαφόλι...»    

      
Κι ακολουθούσαν σάτιρες πιο άγριες από τις πρώτες, σ’ έναν καθηγητή οπαδό 

του χιλιασμού, τάχα για την πρωτοχρονιά του χάριζε:

                                               «...μια παλιά θαυματουργή εικόνα 
                                        κι ένα παγιαύλι ηχηρό 
                                        να παίζει τη...Ραμόνα...».

Τέτοια και άλλα πολλά γέμιζαν τις σελίδες της «Μιχαλούς». Ακόμα και 
πειράγματα στο δήμαρχο, που ήταν ένας εύπορος ιδιοκτήτης φυτειών καουτσούκ στη 
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νοτιοανατολική Ασία, φίλος των γραμμάτων καθώς και θαυμαστής του νεαρού 
ποιητή.

                                               «Κι αναρωτιέμαι τάχατε
                        εκεί ψηλά στ’ αστέρια,

                                       υπάρχουν ζώα, άνθρωποι
                                               με χέρια και με πόδια;
                                               Έχουνε δήμαρχο κι αυτοί

                                   σαν τον...αναφερόταν το 
                                   όνομα του δήμαρχου που

                                               είχε την κατάληξη...έση

                                        μα που εμένα ο μικρός
                                   ο νους μου να χωρέσει 

                                        τέτοια μεγάλα πράγματα 
                                   και τι θ’ ωφεληθώ,

                                               γι’ αυτό κι εγώ τα παρατώ 
                                        και πάω να κοιμηθώ».

Σχολίαζε με στίχους τη δυστυχία, τη φτώχια των ανθρώπων της Τέχνης:

            

                                        «Και καταριέμαι το φτωχό
                                        ποιητικό κεφάλι

                                   που ένα καπέλο δεν μπορεί 
                                   απάνω του να βάλει,
                                   μα ύστερα συλλογίζομαι
                                   και γίνεται η λύπη μου χαρά

γιατί υπάρχουν άλλοι 
                                   που έχουν καπέλα περισσά

                                               μα δεν έχουν κεφάλι
              

                                               και λέω ζήτω οι γυμνοί
                                   και οι ντυμένοι γιούχα
                                   κλαίνε τα ρούχα γι’ άνθρωπο

                                        κι ο άνθρωπος για ρούχα...» 

Ο Θέμης ήταν ενθουσιασμένος και ζητούσε κι άλλα.
--- Ε, αρκετά για σήμερα έχουμε και δουλειά είπε ο Στέφανος πιάνοντας την 
παλέτα...

                                       * 
Όσο περνούσε ο καιρός, ο Θέμης έφτανε 

πιο κοντά στην πραγμάτωση του σκοπού του, να γίνει πολύ καλός τεχνίτης. «Έτσι κι 
αλλιώς» σκεφτόταν «αυτά που ζωγραφίζω - εννοούσε τις αγιογραφίες - δε μου δίνουν 
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χαρά. Και το πιο φιλόδοξο έργο, δυστυχώς λίγη καλλιτεχνική ικανοποίηση και 
περισσότερο χοντροδουλειά και αρκετό χαμαλίκι προσφέρει. Η μόνη ικανοποίηση 
είναι να πετυχαίνω καλούς συνδυασμούς χρωμάτων και η εκμάθηση της τεχνικής 
γενικότερα. Επίσης να βελτιώνω το σχέδιο μου, στο τελευταίο, πρέπει να προσπαθώ 
μόνος γιατί ο κυρ-Στέφανος δεν μπορεί να με βοηθήσει...». 
... Είχε αρχίσει να διαβάζει διάφορα που αφορούσαν την Τέχνη. Σκόρπια, εδώ κι 
εκεί, πού να βρει σχετικά βιβλία; Ν’ αγοράσει, ούτε λόγος, το μεροκάματο έφτανε 
μόνο για φαγητό και καθημερινά μικροέξοδα.

Δυο τεύχη, παλιά, από εγκυκλοπαίδεια που είχε κυκλοφορήσει στο διάστημα του 
εμφύλιου, έπεσαν στα χέρια του. Τα εντόπισε στο καρότσι ενός παλιατζή, ανάκατα με 
παλιόχαρτα κι εφημερίδες. Κατά μιαν ευτυχή συγκυρία τα τεύχη αυτά περιείχαν 
λήμματα που άρχιζαν από το γάμα το ένα και   από  ζήτα   το   άλλο.   Έτσι   
πρωτοδιάβασε  σ’  αυτά   για γλυπτική και ζωγραφική, η γλώσσα όμως ήταν 
καθαρεύουσα και του ξέφευγαν πολλά μια και δεν είχε λεξικό. Μένοντας αργά τα 
βράδια, στο αγιογραφείο, με κατεβασμένα τα ρολά, διάβαζε μ’ επιμονή 
προσπαθώντας να καταλάβει, τι ακριβώς ήταν επιτέλους Τέχνη. Δεν έβγαινε τα 
βράδια για κάποια ψυχαγωγία έτσι απομακρύνθηκε και η Ιουλία, βρήκε κάποιον άλλο 
για να κάνει τη ζωή της, έτσι κι αλλιώς, εκτός από «τσαϊράδες» δεν είχε να της 
προσφέρει και πολλά πράγματα. 

Άρχισε να πηγαίνει και σε εκθέσεις ζωγραφικής, είχαν αρχίσει να γίνονται και 
τέτοιες μετά τον εμφύλιο καθώς η κοινωνική ζωή σιγά-σιγά εξομαλυνόταν. 

Στις εκθέσεις αυτές, εκτός από εκείνες που παρουσίαζαν έργα δουλεμένα με τον 
παραδοσιακό τρόπο, υπήρχαν και κάποιες που σ’ αυτές έβλεπες τον απόηχο της 
σύγχρονης αλλά και της πρωτοποριακής ευρωπαϊκής ή αμερικάνικης Τέχνης. Ο 
Πικασσό ήταν πια το συνώνυμο της ζωγραφικής, τον γνώριζαν, σαν όνομα, ακόμα 
και άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την Τέχνη. 

Ο Θέμης βρισκόταν σε αδιέξοδο. Όχι σε προβλήματα Τέχνης, όχι. Το πρόβλημα 
του, εκτός από την κακή οικονομική του κατάσταση - μια μικρή αύξηση του 
μεροκάματου που του έγινε δεν έκανε σχεδόν καμιά διαφορά - ήταν η προοπτική της 
δουλειάς του. Από την αρχή που κάθισε μπροστά στο καβαλέτο πίστευε πως δε θα 
έμενε στην αγιογραφία. Συνέχισε να ζωγραφίζει μικρά έργα πάνω σε «ξυλοτέξ», ένα 
νέο υλικό πεπιεσμένης χαρτομάζας, που το δούλευαν στην ξυλουργία. Καθημερινές 
σκηνές του δρόμου, ήσαν τα θέματα που τον απασχολούσαν. Προσπαθούσε να τ’ 
αποδώσει με κάποια σύγχρονη τεχνοτροπία. Στα τεύχη που είχε διάβασε υπήρχαν, 
δυστυχώς, μόνο κάποιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες κι έτσι ενώ   κάπως έπιανε τον 
τρόπο, τη δομή της πινελιάς, του ξέφευγαν τα χρώματα.

Αυτό που καταλάβαινε στον εμπρεσιονισμό, ήταν το  πλάσιμο του χρώματος  
αλλά  όχι το ίδιο το χρώμα. Τα δικά του χρώματα ήσαν μουντά, κυριαρχούσε σ’ αυτά 
το γκρίζο, προσπαθούσε ν’ αποτυπώσει την αθλιότητα, αυτό που είχε καταλάβει σα 
«ρεαλισμό». Είχε διαβάσει ένα σωρό όρους για την Τέχνη, από την Αναγέννηση 
μέχρι σήμερα, αλλά ήταν δύσκολο να τους ξεχωρίζει και δυστυχώς, δεν είχε κοντά 
του κάποιον άνθρωπο με κάποια καλλιέργεια, για να μπορέσει να του εξηγήσει. Ο 
κυρ-Στέφανος ήταν ο πιο...μορφωμένος άνθρωπος κοντά του, καλός για παροιμίες και 
λαϊκές σοφίες αλλά ο Θέμης χρειαζόταν κάτι παραπάνω...

                                                                  *
  Πέρασε  κι  ο  δεύτερος  χρόνος  που  ο Θέμης  δούλευε  στο  αγιογραφείο. Ήταν  
ευχαριστημένος  από την  πρόοδο του στη δουλειά αλλά τα οικονομικά του 
εξακολουθούσαν να του παρέχουν μόνο την τροφή και να του εξασφαλίζουν κι ένα 
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μικρό ποσό για τα καθημερινά έξοδα, τσιγάρο δεν είχε αρχίσει ακόμα να καπνίζει.
Τα πράγματα δυσκόλεψαν, όταν ο σύζυγος της ξαδέρφης απολύθηκε από το 

στρατό. Ο Θέμης έπρεπε να βρει σπίτι. Προσωρινά βολεύτηκε στο πατάρι του 
μαγαζιού αν κι αυτό δεν άρεσε στο Στέφανο, πιστεύοντας πως ο μικρός θα του 
το...μαγάριζε με κάποια μικρή. Στο νεαρό αντίθετα άρεσε αυτή η εγκατάσταση, μια κι 
έτσι θα μπορούσε να δουλεύει πολλές ώρες, μετά το κανονικό ωράριο, θα είχε χρόνο 
και φως για τα σχέδια του αν και είχε πρόβλημα με το χαρτί. Αλλά και γι’ αυτό βρήκε 
τρόπο, σηκωνόταν πολύ  πρωί  και  περνούσε  έξω από ένα γειτονικό 
βιβλιοχαρτοπωλείο όπου η καθαρίστρια πετούσε διάφορα χαρτιά. Έπαιρνε ο,τι 
εύρισκε, χρωματιστά, άσπρα, ακόμα και τσαλακωμένα και τα γέμιζε με σκίτσα.

Βέβαια η παραμονή του στο πατάρι, δεν κράτησε πολύ. Νοίκιασε τελικά ένα 
καμαράκι εκεί κοντά στη γειτονιά όπου υπήρχε ακόμα μια παλιά συνοικία, ανάμεσα 
στα μνημεία, με παλιά σπίτια. Το νοίκι ήταν φτηνό, σχεδόν χάρισμα χάρη στη 
συμπάθεια και την καλοσύνη της κυρίας Βάσως. Είχε πάει ένα βράδι στο σπίτι αυτής 
της γυναίκας να τη ρωτήσει αν μπορούσε να του πλένει τ’ ασπρόρουχα, αυτή ήταν η 
δουλειά της. 

Καθώς προχωρούσε στο στενάκι για το σπίτι της πλύστρας, σκεφτόταν πως τα 
πράγματα θα δυσκόλευαν οικονομικά μ’ αυτό το επιπλέον έξοδο, άσε που έπρεπε να 
νοικιάσει και δωμάτιο.

Σταμάτησε στον αριθμό που του είχαν δώσει. Ήταν εκεί λαμπερός, 
ολοκαίνουργιος, από άσπρο και μπλε σμάλτο αν και η αυλόθυρα που ήταν πάνω της 
καρφωμένος ήταν ερείπιο. Κάποτε βέβαια θα ήταν σιδεροδεμένη, μ’ εκείνα τα χοντρά 
σιδερόκαρφα που τη στόλιζαν χιαστί σ’ όλο το μήκος και το πλάτος της. Μερικά 
είχαν ξεμείνει φαγωμένα από τη σκουριά όπως και δυο μεγάλα μπρούντζινα κρικέλια 
με ροζέτα στη βάση τους που το πιάσιμο τους άστραφτε από το τρίψιμο των 
δαχτύλων  ενώ το υπόλοιπο είχε πιάσει γάνα.

Δε χρειάστηκε να χτυπήσει, η θύρα, στο ένα φύλλο της, ήταν μισάνοιχτη. Μπήκε 
σε μια πλακόστρωτη  αυλή  με σχιστόλιθο  που στο βάθος της τελείωνε σε χώμα. Μια 
μεγάλη συκιά με απλωμένα τα σκελετωμένα κλαδιά κι ένα-δυο άλλα δέντρα 
φύτρωναν εκεί. Ήταν πια χειμώνας, πλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Όλα στην αυλή 
ήσαν ξερά ακόμα και η κληματαριά που άπλωνε ένα δίχτυ από κληματόβεργες πάνω 
σε μια σαραβαλιασμένη δράνα.

Προχώρησε στο πλακόστρωτο και κάνοντας δεξιά βρέθηκε στην είσοδο του 
σπιτιού που φωτιζόταν από ένα θαμπό γλόμπο. Η θύρα ήταν κλειστή, έψαξε για 
κάποιο ρόπτρο αλλά διαπίστωσε πως εδώ υπήρχε ηλεκτρικό κουδούνι και το πίεσε. 
Ακούστηκαν βήματα και ύστερα από λίγο, στο θύρωμα στεκόταν μια κοντούλα, 
παχουλή γυναίκα, γύρω στα σαράντα.
--- Με συγχωρείτε, μένει εδώ κάποια κυρία που πλένει ρούχα; 
--- Μάλιστα, εγώ είμαι, είπε η γυναίκα μ’ ένα χαμόγελο πλατύ κι ευχάριστο.

Της εξήγησε τι ήθελε κι εκείνη του είπε να περάσει μέσα, οδηγώντας τον σ’ ένα 
χώρο αρκετά μεγάλο, που αν έκρινε από ένα μεγάλο τραπέζι με τέσσερα  καθίσματα, 
κάποια  χτιστή  «μασίνα» με  διάφορα  κουζινικά  κι  ένα νεροχύτη, θα χρησίμευε για 
τραπεζαρία και κουζίνα.

Του ζήτησε να καθίσει και του πρότεινε να του προσφέρει γλυκό κουταλιού. 
Εκείνος αρνήθηκε, από ευγένεια, στο κάτω-κάτω δεν ήταν σπουδαίος πελάτης, αλλά 
η γυναίκα άνοιξε ένα ερμάρι κι έβγαλε ένα βάζο μ’ ένα πολτό με βαθύ βυσσινί 
χρώμα, χαμογελώντας πάντα. Καθώς ετοίμαζε το γλυκό η γυναίκα, από μια 
σκάλα πολυκαιρισμένη, που προφανώς οδηγούσε  στον όροφο,  φάνηκε να κατεβαίνει 
ένα κορίτσι εκεί γύρω  στα δώδεκα-δεκατρία,
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παχουλό και όμορφο.
--- Μορφούλα κορίτσι μου βάλε νερό σ’ ένα ποτήρι και φέρτο στον κύριο.

Η μικρή έριξε μια γρήγορη ματιά, χαμογελώντας, στο Θέμη που της χαμογέλασε 
κι αυτός και πήγε προς το νεροχύτη...

Λίγο αργότερα, αφού συμφώνησαν για την αμοιβή, ευτυχώς δεν ήταν ακριβά, η 
μικρή είπε:
--- Σας γνωρίζω εσάς, δε ζωγραφίζετε αγίους εκεί στο μεγάλο δρόμο;
--- Ναι, ακριβώς...
--- Αλήθεια; Πως το ξέρεις εσύ; ρώτησε η γυναίκα.
--- Ε, κάθε πρωί που πάω στο σχολείο και κάθε μεσημέρι που γυρίζω τον βλέπω, 
καλέ μητέρα.
--- Α, δίκιο έχεις, τώρα που το λες, ναι, ναι κι εγώ σ’ έχω δει. Έχω να περάσω καιρό 
από εκεί. Μια φορά είδα να ζωγραφίζει ένας χοντρός κύριος...
--- Ναι είναι το αφεντικό μου, είπε ο νέος.
--- Μένεις εδώ κοντά στη γειτονιά μας; Σίγουρα θα μένεις μόνος για να μην έχεις να 
σου πλύνουν τα ρούχα, είπε η γυναίκα.
--- Έμενα μακριά από δω, κοντά σε συγγενείς μου αλλά χρειάστηκε να φύγω. 
Πρέπει να νοικιάσω κάποιο δωμάτιο γιατί τώρα, προσωρινά, μένω στο πατάρι του 
μαγαζιού. Μήπως ξέρετε να νοικιάζετε κανά φτηνό δωμάτιο εδώ γύρω; μήπως εσείς 
έχετε κάτι;
--- Εμείς; Όχι εμείς δε νοικιάζουμε. Έχουμε πάνω ένα δωμάτιο κι ένα σαλόνι κι 
αυτό εδώ...
--- Κρίμα, ένα δωματιάκι μου φτάνει, ίσα-ίσα για να κοιμάμαι...

Η γυναίκα έμεινε για λίγο σκεφτική κι ύστερα είπε δισταχτικά: 
--- Ξέρεις...αλλά όχι, δεν κάνει είναι πολύ μικρό...
--- Έχετε κάτι; ρώτησε ο Θέμης με αγωνία. Θα του άρεσε να μένει εδώ, η γυναίκα 
ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος και η μικρή έδειχνε να τον συμπαθεί.
--- Ναι...δηλαδή υπάρχει ένα καμαράκι αλλά...
--- Σας παρακαλώ μπορώ να το δω;

Η γυναίκα σηκώθηκε άνοιξε τη θύρα και μπήκε στο διάδρομο για την εξώθυρα   
κάνοντας του νόημα να την ακολουθήσει. Η μικρή έμεινε καθισμένη ταχτοποιώντας 
κάποια βιβλία του σχολείου της πάνω στο τραπέζι.

Εκεί στ’ αριστερά, ύστερα από μερικά βήματα, η γυναίκα σταμάτησε και άνοιξε 
μια θύρα. Μια μυρουδιά κλεισούρας έφτασε στα ρουθούνια του νέου καθώς εκείνη 
γύριζε ένα διακόπτη κι ένα χλωμό φως απλώθηκε πάνω σε διάφορα παλιοπράγματα. 
--- Το έχουμε γι’ αποθήκη...σίγουρα δε σου κάνει, είπε διστακτικά.

Ο Θέμις έριξε μια ματιά. Πρέπει να είχε τρία μέτρα βάθος και δύο πλάτος.
«Είναι χειρότερο κι από το πατάρι», σκέφτηκε αλλά γύρισε στη γυναίκα και είπε 

βιαστικά:
--- Καλό είναι, καλό...  
--- Να σου πω, άμα το καθαρίσω και το ασβεστώσω θα γίνει καλό. Εσύ ξέρεις από 
μπογιές, θα βάψεις την πόρτα και το παραθυράκι...
--- Ναι, ναι θα γίνει κούκλα, πού βλέπει το παραθυράκι;
--- Στην αυλή, κάτω από την κληματαριά κι εδώ  απέναντι  είναι η τουαλέτα, μόνο 
που θα είναι για όλους μας...είπε η γυναίκα.
--- Αν δε σας πειράζει εσάς..., είπε ο Θέμης.
--- Όχι καλέ, τι λες... 

Μια   βδομάδα  αργότερα   ο  Θέμης   είχε  αποχτήσει   δωμάτιο.   Πραγματικά   
με   τη
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νοικοκυροσύνη της κυρίας Βάσως, της σπιτονοικοκυρά του και τα δικά του βαψίματα 
το δωμάτιο έγινε μια χαρά. Το νοίκι ήταν φτηνό και θα μπορούσε να το πληρώνει 
έστω κι αν δυσκολευόταν.

Ο Στέφανος  πλήρωσε, δώρο, ένα  σιδερένιο ντιβάνι κι ένα στρώμα, το πάπλωμα 
το είχε φέρει ο Θέμης από το χωριό, ένα μαξιλάρι και μια μαξιλαροθήκη και  μάλιστα  
γαρνιρισμένη με δαντέλα, του χάρισε η κυρία Βάσω όπως και δυο σεντόνια. Δε 
διαμαρτυρήθηκε, ευχαρίστως τα δέχτηκε και γενικά ένιωσε σα ν’ αποκτούσε 
οικογένεια. Αργότερα βοηθούσε και τη Μορφούλα στα μαθήματα της, κάτι του είχαν 
μείνει από τα δυο χρόνια που είχε πάει στο γυμνάσιο, ιδιαίτερα στα μαθηματικά που 
το κορίτσι δεν τα πήγαινε και πολύ καλά. Αλλά και οι δυο γυναίκες ένιωθαν πιο 
ασφαλείς έχοντας έναν άντρα στο σπίτι. Ο άντρας της Βάσως είχε πεθάνει στην 
Κατοχή. Και καθώς το δωματιάκι ήταν αμέσως μετά την είσοδο του σπιτιού, ο Θέμης 
ένιωθε σα φρουρός...

Πέρασαν τα Χριστούγεννα, ο Στέφανος σ’ ένα φιλικό σπίτι κι ο Θέμης στο «σπίτι 
του», μαζί με τη Βάσω και τη Μορφούλα. Του πρόσφεραν μια πραγματική 
γιορταστική ατμόσφαιρα οι δυο γυναίκες, που είχε χρόνια να τη ζήσει.

Το πρωί των Χριστουγέννων, η Βάσω με τη Μορφούλα πήγαν στην εκκλησία. 
Εκείνος προφασίστηκε πως είχε κεφαλόπονο και δεν πήγε, τελικά το απόγευμα, 
ομολόγησε πως έλεγε ψέματα, είχε χρόνια να πάει, δε συνήθιζε να πηγαίνει στην 
εκκλησία. Η Βάσω χαμογέλασε, τον κοίταξε με απορία, και είπε:
--- Ε, κι εμείς από συνήθεια πάμε, έτσι το πήραμε από τους γονείς μας, κρατάμε τα 
έθιμα. Όσο να πεις μια τέτοια μέρα είναι ωραία στην εκκλησία με τους ψαλμούς αν κι 
εγώ είμαι σχεδόν αγράμματη δεν καταλαβαίνω και  πολλά...
--- Αυτό θα έπρεπε να το καταλάβουν αυτοί που τα ψέλνουν. Πολλοί απ’ τους 
παπάδες δεν έχουν ιδέα τι λένε, έπρεπε τουλάχιστον τα ευαγγέλια να διαβάζονται στη 
σημερινή γλώσσα γιατί εκεί μέσα υπάρχουν και σωστά λόγια, είπε ο Θέμης.
--- Μας ζητάνε να πηγαίνουμε στο κατηχητικό, είπε η Μορφούλα.
--- Έ, δεν πειράζει κόρη μου, δε σας λένε και κακά πράγματα εκεί...
--- Κακά  δεν  είναι αλλά...πως να το πω, είναι περίεργα  που δε στέκουν στη λογική. 
Και να σκεφτείς ότι καταργήσαμε τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων γιατί τη 
θεωρούμε μυθολογία, είπε ο νέος.

Η Βάσω, τον κοίταξε χαμογελώντας καθώς σερβίριζε στο τραπέζι ένα κομμάτι 
κανταϊφι που το είχε φτιάξει η ίδια και είπε:
--- Εσύ όμως ζωγραφίζεις αγίους, δεν έπρεπε να πιστεύεις;
--- Αυτό δεν έχει να κάνει. Σημασία έχει να κάνεις  καλά  τη  δουλειά  σου -
θυμήθηκε  αυτά  που είχε  πει ο Στέφανος - αν, ας πούμε ήμουν υδραυλικός και καλός 
δε θα μου έδινες να σου κάνω τη δουλειά γιατί δε θα ήμουν στην ίδια θρησκεία με 
σένα; Κι η αγιογραφία πρώτα είναι δουλειά...

Η γυναίκα χαμογέλασε κάπως αμήχανα.
--- Δεν ξέρω απ’ αυτά Θέμη μου...Σου είπα εγώ δεν ξέρω πολλά γράμματα...
--- Εσύ δεν έχεις πάει στο κατηχητικό; ρώτησε η Μορφούλα το νέο.
--- Πως, υποχρεωτικά. Ήταν δύσκολη περίοδος, την εποχή του αντάρτικου, ο 
πατέρας μου ήταν αντάρτης στο βουνό κι εγώ πήγαινα στο γυμνάσιο...
--- Και μένα ο αδερφός μου, είναι ακόμα στη φυλακή, ήταν στο πρώτο αντάρτικο, 
πριν από το δεύτερο τον έπιασαν και τον φυλάκισαν, ίσως έτσι να είναι καλύτερα, 
μπορεί να είχε σκοτωθεί ή να ήταν τώρα εξορία έξω από τη χώρα, είπε η Βάσω...
--- Λες τόσα χρόνια φυλακή να μην έχει πάθει ζημιά; Τους βασάνιζαν  άγρια,  
απάνθρωπα,  
τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά, είπε ο Θέμης.
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--- Το ξέρω, το στομάχι του είναι χάλια κι έχει πρόβλημα με τη μέση του. Η νύφη 
μου ταξιδεύει χιλιόμετρα, για να τον επισκεφτεί, έχουν μια κόρη σαν τη Μορφούλα 
που έχει να δει χρόνια τον πατέρα της. Ήταν άγριοι καιροί, ας ελπίσουμε πως εσείς, 
θα περάσετε καλύτερες μέρες, είπε η γυναίκα και σηκώθηκε να συνδαυλίσει τη φωτιά 
στη μασίνα όπου, στην κατσαρόλα αχνίζοντας, έβραζε μια κότα γεμίζοντας, μ’ 
ευχάριστη μυρουδιά την ατμόσφαιρα.
--- Ώστε πήγες στο κατηχητικό; ξαναρώτησε η Μορφούλα.
--- Ναι για λίγο, μια βδομάδα, αργότερα ο κατηχητής μ’ έδιωξε...
--- Σ’ έδιωξε! Γιατί; ρώτησε το κορίτσι.
--- Μας έκανε μάθημα για το προπατορικό αμάρτημα, ξέρεις αυτό με το μήλο και με 
το φίδι, τον Αδάμ και την Εύα...
--- Ναι, ναι και τι έγινε;
--- Τον ρώτησα αν ο θεός είναι παντογνώστης.

Η Μορφούλα άνοιξε διάπλατα τα όμορφα μάτια της μ’ ενδιαφέρον.
--- Λοιπόν, λοιπόν;
--- Μου είπε: «Και βέβαια, τολμάς ν’ αμφισβητείς την ικανότητα αυτή του Θεού;». 
«Μα κύριε, αφού είναι παντογνώστης ήξερε πως ο Αδάμ και η Εύα θα έτρωγαν το 
μήλο, τότε γιατί τους άφησε να το κάνουν;» Τα άλλά παιδιά παρακολουθούσαν 
μουδιασμένα. Ο κατηχητής που ήταν και καθηγητής μας στο μάθημα της Φυσικής 
αγρίεψε και μου φώναξε: «Για να τους δοκιμάσει ανόητε...». Εγώ όμως, μια και είχα 
πάρει θάρρος και φόρα συνέχισα: «Κύριε, δοκιμάζουμε όταν δεν ξέρουμε κάτι, αφού 
ο θεός ήξερε γιατί να δοκιμάσει; Αναψοκοκκίνισε ο κατηχητής. «Καλά, καλά κάτσε 
κάτω και  θα  σου εξηγήσω  αργότερα». Αργότερα  απλά  μου εξήγησε, πως δεν 
έπρεπε να ξαναπατήσω στο κατηχητικό. 
--- Και δεν ξαναπήγες ε;
--- Όχι δεν ξαναπήγα αλλά το πλήρωσα. Στο μάθημα του ο κύριος καθηγητής μου 
έβαζε πάντα, πέντε-έξη μονάδες πάρα κάτω από το μάθημα που του έλεγα. Γι’ αυτό 
μικρή μη σκεφτείς να κάνεις και συ την έξυπνη ε;

Η Μορφούλα χαμογέλασε και η Βάσω βγήκε έξω να ταΐσει τις λίγες κότες που 
διάθετε το νοικοκυριό της, μια από αυτές είχε καταδικαστεί να προσφέρει το δείπνο 
και ήταν αυτή που έβραζε μέσα στη χύτρα...

                                                                       *  

--- Δε μου λες κυρ-Στέφανε, πως είναι εκείνο το ποίημα του Αγγουλέ που αρχίζει: 
«Νύχτιο πανόραμα, στού νου την υπνοφαντασιά, ουδέ νεράιδα...», πως  είναι,  δε  
μπορώ να το θυμηθώ.
--- Πάλι με τον Αγγουλέ, να σ’ άκουγε ο Φώτης θα το φχαριστιόταν. Ποιος ξέρει σε 
ποια φυλακή βρίσκεται...
--- Αλήθεια, δεν έμαθες τίποτα; ρώτησε ο Θέμης.
--- Την τελευταία φορά που μου έγραψε ο αδερφός μου έλεγε πως συναντήθηκαν 
στη... κι ανάφερε ένα γνωστό ερημονήσι...ξέρεις εκεί που στέλνουν φυλακισμένους κι 
εξόριστους.
--- Ναι ξέρω, εκεί έκανε κι ο θείος μου...
--- Ώρα του καλή όπου κι αν είναι. Οι στίχοι που είπες είναι από την «Αμαβασιά», 
ήταν το πρώτο του βιβλίο. Μου έλεγε πως αμαβασιά πάει να πει το γέμισμα του 
φεγγαριού στα σανσκριτικά, ξέρεις τι είναι τα σανσκριτικά;
--- Κάπου έχω διαβάσει πως είναι η αρχαία γλώσσα της Ινδίας, κάποιος δικός μας 
γλωσσολόγος λεει πως πολλές ελληνικές λέξεις έχουν τη ρίζα τους σ’ αυτή τη 
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γλώσσα, όπως ο πατέρας,  η μητέρα.  Τυχαία  τα  διάβασα  όλ’  αυτά  σε  κάποιο  
περιοδικό,  δυστυχώς  η μόρφωση μου είναι... «περιοδική». Αλλά ο Αγγουλές, είπες 
πως είχε πάει στο σχολείο όσο κι εσύ, που διάβολο είχε μάθει σανσκριτικά;
--- Ε, δε νομίζω πως  τα ήξερε, κάποιος  θα  του την είπε ή κάπου θα διάβασε τη 
λέξη και τη σημασία της και του άρεσε. Αλλά ο Φώτης ήταν μορφωμένος. Διάβαζε 
πάντα ο, τι εύρισκε και είχε μια τρομερή μνήμη, όταν τελείωνε ένα βιβλίο το ήξερε 
σχεδόν απ’ όξω, στο τυπογραφείο, έμαθε τόσο γρήγορα να στοιχειοθετεί που άφησε 
σύξυλους τους τυπογράφους, οι άλλοι έκαναν μήνες και χρόνο ώσπου να μάθουν που 
βρίσκεται το α με βαρεία ή το α με οξεία στη στοιχειοθήκη με τα χωρίσματα, την 
«κάσα με τα σπιτόπουλα» όπως την έλεγαν οι τυπογράφοι. Σου είπα που ο φύλακας 
της δημοτικής βιβλιοθήκης τον κλείδωνε μέσα τη νύχτα για να μπορεί να διαβάζει;
--- Γιατί τον κλείδωνε;  
--- Ε, γιατί ο άνθρωπος έπρεπε να πάει να κοιμηθεί θ’ άφηνε ανοιχτή τη βιβλιοθήκη; 
Αλλά εσύ θες να σου ξαναπώ την «Αμαβασιά» ε; 
--- Θέλω να τη μάθω, άλλη μια φορά αν μου την πεις...
--- Ναι, το πρόσεξα, πιάνεις εύκολα. Λοιπόν ναι, αρχίζει όπως το θυμάσαι!

                                               «Νύχτιο πανόραμα! 
                                               Στου νου την, υπνοφαντασιά
                                               ουδέ νεράιδα, ουδέ στοιχειό
                                               τέτοια νυχτιά έχει πλάσει,
                                               ούτε φτερού φρουφρουλισμα
                                               στη δεντροφυλλωσια,
                                               μήδε κυμάτου φλοίφλισμα
                                               γροικάς στ’ ακροθαλάσσι.

                                               Κι όραμα μέσα στ’ όραμα
                                               γλυκό η αμαβασιά

                                   του φεγγαριού το χλωμό φως
                                               τη γης π’απαλοδέρνει

                                   τέτοιο που ξεγελιέται ο νους
                                               στη μαύρη μοναξιά της Μοίρας,
                                               π’ όλο πιο σφιχτά με τη ζωή σε δένει...». 

--- Έχει κι άλλο αλλά δε το θυμάμαι.
--- Κρίμα! Δε μου λες εκεί που λεει «κυμάτου» εννοεί «κύματος», έτσι τουλάχιστον 
είναι στη γραμματική...
--- Α, αυτά έλεγε ο Φώτης πως γίνονται «ποιητική αδεία», όταν δε βολεύει τον 
ποιητή το φτιάχνει όπως του ταιριάζει.

Η θύρα του μαγαζιού άνοιξε και μπήκε η Μορφούλα, καλημερίζοντας τους.
--- Καλώς το κορίτσι μας, είπε ο Στέφανος αφήνοντας την παλέτα, είναι κιόλας 
μεσημέρι; Σηκώθηκε κι άναψε τσιγάρο. Ύστερα άρχισε να ρωτάει διάφορα τη 
μικρή για το σπίτι της, για το σχολείο. Ο Θέμης εξακολουθούσε να δουλεύει, έπρεπε 
να στρώσει το χρώμα πριν
στεγνώσει.
--- Η μαμά είπε ναρθείς να φαμε μαζί το μεσημέρι, έκανε παστίτσιο που σ’ αρέσει, 
είπε η Μορφούλα στο Θέμη αγγίζοντας τον στον ώμο.

Εκείνος γύρισε την κοίταξε χαμογελώντας.
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--- Να πεις στη μαμά, πως αν θέλει να τρωω στο σπίτι να μ’ αφήσει να πληρώνω...
--- Μορφούλα νομίζω δεν έχεις αδερφό; τη ρώτησε ο αγιογράφος.
--- Όχι αλλά ο Θέμης είναι σα μεγάλος μου αδερφός. Αν ήμασταν  πραγματικά  
αδέρφια,  θα  τσακωνόμασταν όλη την ώρα.
--- Τώρα δεν τσακώνεστε;
--- Όχι, δηλαδή λίγο, όταν μου κάνει μαθηματικά και δεν καταλαβαίνω με λεει χαζή 
κι εγώ θυμώνω...Στο κάτω-κάτω κι αν είμαι χαζή τι φταιω εγώ, ο Θεός μ’ έκανε έτσι.

Ο Στέφανος γέλασε, έσβησε το τσιγάρο, έπιασε πάλι την παλέτα και καθώς 
καθόταν μπροστά στο καβαλέτο της είπε:
--- Μ’ αυτό που λες, παει να πει πως δεν είσαι καθόλου χαζή, άσε το Θέμη να λεει, 
σ’ αγαπάει.
--- Λοιπόν, θάρθεις; ρώτησε πάλι η κοπέλα. 
--- Όχι, είπε ο Θέμης.
--- Γιατί; η μαμά θα στενοχωρηθεί.
--- Πες της να το κρατήσει για το βράδι, τώρα δεν μπορώ, έχω δουλειά σήμερα που 
πρέπει να τελειώσει, θα τσιμπήσω κάτι πρόχειρο εδώ.    
--- Καλά, είπε η μικρή, χαιρέτησε κι έφυγε.

                                                                        *

Μετά μια βδομάδα, από τη μέρα που η Μορφούλα του είπε πως η μητέρα της τον 
περίμενε στο σπίτι για φαγητό, ο Θέμης έγινε οικότροφος της κυρίας Βάσως, αφού 
εκείνη δέχτηκε τους όρους του. Της έδινε κάθε βδομάδα περίπου το ποσόν που 
πλήρωνε στο μαγέρικο κι έτσι είχε πρόγευμα, μεσημεριανό και βραδινό. Είχε το 
δωμάτιο του πεντακάθαρο και δεν του έπαιρνε χρήματα για το πλύσιμο των ρούχων. 
Γενικά η συμπεριφορά των δυο γυναικών απέναντι του ήταν φέρσιμο μητέρας και 
αδερφής.

Ο Στέφανος του αγόρασε, ένα κοστούμι από έναν πλανόδιο παλιατζή. Ήταν 
μεταχειρισμένο αλλά γερό, θα πλήρωνε στον αγιογράφο το ποσόν με δόσεις.

Οι συνθήκες ζωής του νεαρού καλυτέρευσαν, έτρωγε σπιτικό φαγητό, είχε 
φροντίδα και αγάπη.
--- Η κυρία Βάσω, είναι πολύ καλή 
γυναίκα, η Μορφούλα είναι όμορφη και δεν είναι και πολύ μικρότερη σου, θα έλεγα 
πως είναι ο, τι χρειάζεται για να γίνει γυναίκα σου. Θα κάνατε ωραία οικογένεια, είπε 
μια μέρα ο Στέφανος καθώς δούλευαν, ο Θέμης έναν τεράστιο Παντοκράτορα κι ο 
αγιογράφος έτριβε στόκους σε μια εικόνα.
--- Ε, ε κυρ-Στέφανε, πολύ βιάζεσαι, η Μορφούλα είναι μόνο δεκατεσσάρων, είναι 
παιδί ακόμα, τι λες τώρα;
--- Μα δε λεω για τώρα, μετά πέντε-έξη χρόνια, θα έχει τελειώσει το γυμνάσιο και 
θα δουλέψει κι αυτή, θα έχετε δυο μισθούς...

Ο νεαρός χαμογέλασε, με τη ρόδινη προοπτική που έβλεπε το αφεντικό του και  
τίναξε  το χέρι  που κρατουσε  το πινέλο σα να έλεγε:  «Καλά ως τότε βλέπουμε»... 

... Ήταν προχωρημένος Φλεβάρης, αποβραδίς είχε χιονίσει πολύ, τόσο που το είχε 
στρώσει

και μέσα στην πόλη. Μόνο, οι μεγάλοι κεντρικοί δρόμοι γυάλιζαν απαλλαγμένοι από 
αυτό καθώς έλιωσε με το πέρασμα των αυτοκινήτων.

Στο πλαϊνό στενό κοντά στο αγιογραφείο, είχε τόσο χιόνι που τα παιδιά που 
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δούλευαν στα γειτονικά μαγαζιά, μάζεψαν ένα μεγάλο σωρό για να κάνουν 
χιονάνθρωπο.

Ο Θέμης ζήτησε μια φαλτσέτα από έναν τσαγκάρη κι άρχισε να κατεργάζεται 
εκείνον τον όγκο του χιονιού και σε λίγη ώρα σκάρωσε, κάτω από τα έκπληκτα μάτια 
των γειτόνων αλλά και των περαστικών, το γυμνό μπούστο μιας ωραίας κοπέλας, 
αποκαλύπτοντας και το ταλέντο του στη γλυπτική. Δεν ήταν η πρώτη φορά, μικρός 
έκανε με πηλό διάφορα, ανθρώπους, ζώα, ερπετά παίζοντας με τους φίλους του. Η 
λαμαρίνα  για τα τσουρέκια του Πάσχα της μητέρας του, γέμιζε με κλωσόπουλα, 
φίδια και σαύρες από ζυμάρι. Ένιωθε μια ικανοποίηση σκαλίζοντας το χιόνι, είχε βρει 
ένα απρόσμενο υλικό.

Όταν τελείωσε το γλυπτό, προκάλεσε τέτοια εντύπωση που συχνά 
περιτριγυριζόταν από περίεργους περαστικούς. Ο Θέμης και μερικοί νεαροί της 
γειτονιάς έστεκαν στο πεζοδρόμιο και σαχλαμάριζαν, είχαν ξεχάσει κιόλας το 
χιονένιο κορίτσι. Ένας δεκαοχτάχρονος αλανιάρης, από τη συντροφιά, αγράμματος, 
βοηθός ενός υδραυλικού, με τη φαλτσέτα έκανε πως τάχα μαστόρευε στο γλυπτό 
ξύνοντας το χιόνι, εκεί που δε χρειαζόταν και δεν έκανε ζημιά.

Ξαφνικά, πλησίασαν εντυπωσιασμένες δυο νεαρές, φοιτήτριες, κι άρχισαν να 
εκφράζουν το θαυμασμό τους. Κάποια στιγμή, πρόσεξαν το νεαρό υδραυλικό που 
«μαστόρευε» τάχα και η μία του είπε:
--- Αχ, καλέ τι όμορφο που είναι, ωραία το πετύχατε, γλύπτης είσαστε;

Ο νεαρός την κοίταξε άγρια και της είπε:
--- Άι γαμήσου μωρή χαμούρα, που θα με πεις γλείφτη.

Η κοπέλα κοκκίνισε, άρπαξε την άλλη από το μπράτσο και το έβαλαν  στα πόδια, 
σκεπτόμενες  ποιος  ξέρει τι, για τον άξεστο γλύπτη.

Ο Θέμης και οι άλλοι που παρακολούθησαν το διάλογο έσκασαν στα γέλια...

                              *

Οι σχέσεις του Θέμη και του Στέφανου είχαν εξελιχθεί σε...συγγενικές. Ούτε ο 
ένας ούτε ο άλλος είχαν δικούς τους ανθρώπους κοντά τους. Είχαν απόλυτη 
εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Βέβαια σε ο, τι αφορούσε το συμφέρον του, ο 
αγιογράφος ήταν «σφιχτός», δεν   πλήρωνε αυτό που πραγματικά άξιζε ο βοηθός του 
αλλά αδιαφορούσε και ο Θέμης, δεν του μίλησε ποτέ για αύξηση. Οποιαδήποτε 
αύξηση, είχε γίνει με πρωτοβουλία του Στέφανου. Γενικά το ζήτημα της αμοιβής του, 
είχε μείνει σε εκκρεμότητα ώσπου να πάει και να γυρίσει από το στρατό, κατά κάποιο 
τρόπο ο αγιογράφος είχε αφήσει να εννοηθεί πως τότε η αμοιβή του θα ήταν τέτοια 
που θα μπορούσε να ζήσει οικογένεια. Θα μπορούσε ακόμα να γίνει και συνέταιρος...

… Τον επόμενο χρόνο άλλαξαν κάποια πράγματα στη ζωή του Θέμη, του Στέφανου 
αλλά και του ανθρώπου που συχνά τον θυμούνταν οι δυο τους μέσα από τα ποιήματα 
του.

Ο νεαρός θυμήθηκε ένα πρωινό, καθώς δούλευε μπροστά στο καβαλέτο και 
ρώτησε τον Στέφανο που βερνίκωνε πάνω στο γραφείο μιαν εικόνα.
--- Δε μου λες, έμαθες τίποτα για το Φώτη; Έτσι τον έλεγε πια κι αυτός σαν να ήταν 
παλιός φίλος. 
--- Ναι τώρα με τους σεισμούς σ’ εκείνο το νησί, ήταν εκεί. Καταλαβαίνεις τι έγινε, 
έβγαζαν από τη φυλακή τους κρατούμενους σε μια πλατεία. Διαδόθηκε πως μετά τους 
σεισμούς, θα υπήρχε κάποιο ευεργετικό μέτρο να μετριαστεί η ποινή τους, μια και η 
φυλακή είχε πάθει ζημιές, τελικά δεν έγινε τίποτα, απλώς τους μετάφεραν σε ένα 
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άλλο νησί σε άλλη φυλακή, θαρρώ είναι τώρα εκεί.
--- Ξέρεις, ο Φώτης είχε καταδικαστεί σε δώδεκα χρόνια, συνέχισε ο αγιογράφος, 
έχει κάνει τα πέντε, έγιναν κάποιες αναθεωρήσεις της δίκης αλλά δε μειώθηκε η 
ποινή.
--- Τελικά πως τον έπιασαν, είχε βγει στο βουνό;
--- Όχι, ο Φώτης, μ’ ένα φίλο του είχαν κλειστεί σε μια στέρνα και τύπωναν 
παράνομα μια εφημερίδα. Από μια τρύπα στην ταράτσα της στέρνας τους έδιναν 
τροφή. Ήταν μήνες κλεισμένοι εκεί με σπαρματσέτα και φανάρια, δεν έμπαινε φως 
του ήλιου αλλά και ο αέρας ήταν λιγοστός. Μια νύχτα, τους είχαν σωθεί τα παξιμάδια 
και οι ελιές αλλά είχε λιγοστέψει και τ’ οξυγόνο, δεν  άναβαν  ούτε τα  φανάρια,  
βγήκαν  για λίγο έξω. Λένε πως κάποιος τους είδε και τους κάρφωσε. Έτσι πιάστηκε 
ο Φώτης.

Στη δίκη, ήταν πολύ επικίνδυνα τα πράματα τότε, ο εμφύλιος είχε φουντώσει 
κινδύνευε να καταδικαστεί σε θάνατο. Έτρεξαν διάφοροι που είχαν τον τρόπο τους 
και τα μέσα κι από το νησί μας και από αλλού και καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Στο 
δικαστήριο ο Φώτης είπε ωραία πράματα...

... Η θύρα άνοιξε και μπήκε μέσα, όπως πάντα χαμογελαστός, ο συμπατριώτης του 
Στέφανου από το νησί, ο κυρ-Γιάννης ο Καροσάκης. Δούλευε όμως χρόνια, στο 
σιδηροδρομικό σταθμό αυτής της πόλης. Γεροντοπαλήκαρο, ροδομάγουλος, με 
γαλανά μάτια, άσπρα μαλλιά κάποτε θα ήταν ξανθός πάντα χαμογελαστός και μ’ ένα 
ανέκδοτο στο στόμα, ιδιαίτερα, ανέκδοτα για τους Εβραίους. Είχε πολλούς, πριν τον 
πόλεμο, αυτή η πόλη και όχι μόνο μεγιστάνες του πλούτου αλλά πολλούς 
μικροεπαγγελματίες και υπάλληλους -χάθηκαν σχεδόν όλοι στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης - μάλιστα ο κυρ - Γιάννης είχε ένα φίλο και συνάδερφο 
σιδηροδρομικό, τον Γιακό, που δε μπορούσε να προφέρει καλά-καλά ούτε το επίθετο 
του, τον φώναζε «το Γιάννη το Καροτσάκι».

Ο Στέφανος κι ο Θέμης τον υποδέχτηκαν με χαρά γιατί ήταν αστείρευτος σε 
ανέκδοτα κι αστείες ιστορίες.
--- Για πες μας κυρ - Γιάννη, είπε ο Στέφανος εκείνο με τον Γιακό, που άκουγε στο 
ραδιόφωνο για το στρατό μας στον πόλεμο, τι είπε.

Ο κυρ - Γιάννης γέλασε ανοιχτόκαρδα κι άρχισε να λεει:
--- Ήμασταν στο μηχανοστάσιο, δουλεύαμε κι ακούγαμε κάποια ώρα ειδήσεις. 
Ακούστηκε ο  εκφωνητής  να λέει: «Και τώρα πλέον ο στρατός μας προελαύνει και 
μάχεται επί ευρέος εδάφους...». Ο Γιακό που κάποιοι φίλοι του Εβραίοι ήταν 
επιστρατευμένοι και πολεμούσαν στο μέτωπο, φώναξε:
--- Το είδες Γιάννη Καροτσάκι πως πολεμάνε το...Εβρέος; 

Τους είπε κι άλλα και φεύγοντας τους πληροφόρησε πως το βράδι θα ήταν στην 
ταβέρνα του Μηνά, στην πάνω πόλη, για κανά «καρτούτσο». Κάθε βράδι  εκεί  τα  
έπινε  κι  όχι  ένα  «καρτούτσο» αλλά συχνά δυο-τρεις οκάδες. Έτσι μισοζαλισμένος 
πήγαινε στο σπίτι, έκανε ένα δροσερό μπάνιο, χειμώνα-καλοκαίρι κι έπεφτε για 
ύπνο...

--- Κάτι είπες για τη δίκη του Φώτη...Ξανάφερε τη συζήτηση ο Θέμης μόλις έφυγε ο 
σιδηροδρομικός. 
--- Α, ναι είχαν πιαστεί όλοι όσοι συνδέονταν με το δίκτυο του Αγγουλέ και 
ομολόγησαν τα
πάντα άλλοι από άγριο ξύλο και βασανιστήρια άλλοι από φόβο. Ο Φώτης ήταν ο 
μόνος που δε μίλησε καθόλου όχι να ομολογήσει αλλά δε μιλούσε σε κανένα, την ίδια 
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στάση κράτησε και στο δικαστήριο. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος του δικαστηρίου του 
είπε: «Κατηγορούμενε εσύ δε μας είπες τίποτα». Ο Φώτης τον κοίταξε και για πρώτη 
φορά μίλησε, λέγοντας: «Τι να πω; άφησαν τίποτα αυτοί οι πούστηδες να πω κι 
εγώ;»...

Στη δίκη αυτή ο εισαγγελέας καταφέρθηκε και κατά της ποίησης του Αγγουλέ, 
τη θεώρησε αντεθνική και προδοτική. Και να σκεφτείς θεωρήθηκε αντεθνικό  και  
προδοτικό  και  το  «Στίγμα»,  ένα  ποίημα  που  είχε  γράψει ο Φώτης στην Κατοχή. 
Αυτό νομίζω δε στο έχω πει.
--- Όχι, για λέγε...
               
                                               «Και μέσ’ τα χιόνια θησαυρούς 
                                               τ’ άρπαγο μάτι βλέπει

                                        Ξανθέ φονιά, τι σ’ έφερε
                                               σ’ αυτήν εδώ τη στέπη;  
                                               Μέσα στη νύχτα φονικό 
                                               ποιανού έστηνες καρτέρι;

                                        ποιος σ’ έβλαψε τόσο μακριά
                                               ποιον ξέρεις ποιος σε ξέρει;

                                        εδώ που χρόνια μόχθησε 
                                               το εργατικό το χέρι

                                        να χτίσει την καλύβα του
                                               και μια ζωή να φτιάσει

                                        νυχτερινέ διαγουμιστεί 
                                               πως θες να σε δικάσει,

                                        το χέρι αυτό που του γκρεμάς
                                               ότι από χρόνια χτίζει
                                               ποια  καταδίκη στο φονιά 
                                               και στο φασίστα αξίζει;

          
                                              Τώρα φωλιάζουν στ’ άσαρκο 
                                               κρανίο σου σκοτάδια,

                                        κι αφ’ της φυλής σου τα όνειρα
                                               είναι τα στήθια σου άδεια.

                                        Και ίσως μια μάνα ένα παιδί 
                                               κάπου να σε προσμένει,

                                        μα συ θα μένεις πάντοτε 
                                               ξένος σε χώρα ξένη.
                                               Κι η μνήμη σου που της ζωής
                                               το νόημα θα λερώνει

                                        θάναι ένα στίγμα, ένας λεκές 
                                               μέσ’ το κατάσπρο χιόνι.»

--- Υπέροχο είναι.  Πρέπει ν΄ αρχίσω να τα γράφω, αλλιώς θα τα ξεχάσω, είπε ο 
Θέμης, για λέγε τι έγινε στη δίκη;
--- Ο συνήγορος του Φώτη έβγαλε ένα βιβλίο, διάβασε δυο ποιήματα και ρώτησε τι 
γνώμη
είχε ο στρατιωτικός επίτροπος γι’ αυτά, γι’ αυτούς τους ποιητές.
--- Ε, είναι του ιδίου φυράματος κι αυτοί, είπε  αυτός.
--- Σας πληροφορώ κύριε, πως τα ποιήματα αυτά είναι των μεγάλων εθνικών μας 
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ποιητών. Αν λοιπόν οι ποιητές αυτοί είναι κατά του έθνους και προδότες, τότε κι ο 
Αγγουλές είναι προδότης, είπε ο συνήγορος και το ακροατήριο χειροκρότησε, 
αναγκάζοντας τον πρόεδρο να εκκενώσει την αίθουσα... Αυτά με το Φώτη...Για πες 
μου όμως τι γίνεται με σένα;
--- Με μένα; Τι να γίνεται με μένα;
--- Για την κοπέλα, αυτή που έφευγε την ώρα που μπήκα στο μαγαζί.
--- Α, λες την Πία, τίποτα δε σου ξεφεύγει.
--- Πία; Τι όνομα είν’αυτό;
--- Χαϊδευτικό της Ολυμπίας, τρέχα γύρευε, μανία των κοριτσιών ν’ αλλάζουν τα 
ονόματα.
--- Και το δικό σου αλλαγμένο είναι...
--- Σωστά, μόνο που το δικό μου, το άλλαξαν άλλοι ενώ αυτή το διάλεξε μόνη της, 
τέλος πάντων τι θέλεις να μάθεις; είπε χαμογελώντας ο Θέμης κι αφήνοντας την 
παλέτα στο τραπεζάκι πλάι του, σηκώθηκε κι έκανε μερικά πήγαινε-έλα να 
ξεμουδιάσει. Έβγαλε από την τσέπη ένα μικρό πακέτο, ελαφρά τσιγάρα και άναψε 
ένα. Είχε αρχίσει να καπνίζει εδώ και λίγο καιρό, τις περισσότερες φορές, αν του 
πρόσφεραν.
---    Τι θέλεις να μάθεις;
--- Εγώ; Τίποτα, πάντως είναι πολύ ωραίο κορίτσι, ξανθό, γαλανομάτικο, σα 
χερουβίμ! Και πολύ καλοντυμένο, αριστοκράτισσα!
--- Αριστοκράτισσα! Εμείς όμως είμαστε κατά της μπουρζουαζίας, 
προλετάριοι...Όντως η νεαρά έχει μια πλούσια μαμά χήρα και φαίνεται τσιμπημένη 
μαζί μου, όχι πως πάω πίσω κι εγώ...
--- Που τη γνώρισες, σε κανά πάρτι;
--- Α, μπα. Σε ποιο πάρτι, από αυτά τα δικά μας των φουκαράδων θα γνώριζα ένα 
τέτοιο κορίτσι; Εδώ στο μαγαζί τη γνώρισα. Θυμάσαι εκείνη την εικόνα της Αγίας 
Θεοδώρας; που να τη θυμάσαι πριν ένα χρόνο. Μου την παράγγειλε η μικρή και την 
έκανε δώρο στη μαμά της που έχει το ίδιο όνομα με την Αγία αλλά κι αυτή τη 
φωνάζουν κυρία...Λόλα.
--- Και γνώρισες και τη μητέρα της;
--- Αυτό ήταν λάθος. Η κυρία θαυμάζει μεν την τέχνη μου αλλά κάνει τα πάντα για 
να μη μπλέξει η κόρη της μαζί μου, με πολύ «τακτ»-όπως λεν στη γλώσσα του 
κύκλου της-είν’ αλήθεια. Καταλαβαίνεις αυτό με νευριάζει. Όχι τίποτ’ άλλο αλλά η 
υποκρισία της. Δε χάνει, όποτε πάω στο σπίτι τους, την ευκαιρία να μου αποδεικνύει 
πως μια τέτοια σχέση θ’ αποτύχει...Και είναι πολύ ωραία γυναίκα κυρ-Στέφανε. Πολύ 
θα το ήθελα να την...πηδήξω -ήταν η πρώτη φορά, μπροστά στον αγιογράφο, που 
χρησιμοποιούσε τέτοια έκφραση - αλλά θα το ήθελα έτσι σαν εκδίκηση του 
προλετάριου στην αστή μεγαλοκυρά.  
--- Και τη μικρή την έχεις πηδήξει;
--- Όχι ακόμα. Δεν είναι εύκολη, μόνο χάδια και φιλιά, δεν αφήνει τίποτα παραπάνω 
και δεν ξέρω τι να κάνω.
--- Εγώ ξέρεις έμπλεξα πάλι με μια...ξεβράκωτη, βασανισμένη γυναίκα, χήρα, έχει 
δουλέψει πολύ στη ζωή της...Είναι νέα ακόμα, τριαντάρα, λέω να την παντρευτώ 
μπορεί να μου κάνει και κάνα παιδί.
--- Ωραία, δε θα είναι άσκημα, καιρός είναι...

... Η Πία, τον τελευταίο καιρό περνούσε συχνά από το αγιογραφείο αν και ο δρόμος 
της δεν ήταν  από  εκεί.  Έμενε  σ’  ένα  προάστιο,  κάνα   δυο  χιλιόμετρα   από το  
κέντρο  και   το σχολείο της, ήταν ένα γαλλικό σχολείο καλογραιών, έξω από την 
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πόλη. Παρ’ όλ’ αυτά έπαιρνε το τραμ - άλλοτε ταξί - κι ερχόταν στο αγιογραφείο, 
πάντα με τη σάκα της παραμάσχαλα.

Ένα μεσημέρι συναντήθηκαν με τη Μορφούλα κι ο Θέμης τις σύστησε. Αν και 
είπαν και οι δυο πως χάρηκαν μάλλον δε συνέβηκε κάτι τέτοιο. Η Πία δεν έκανε 
κανένα σχόλιο, το αντιμετώπισε αδιάφορα, πολύ  βέβαιη για την υπεροχή της, η 
μικρή δεν ήταν επικίνδυνη. Η Μορφούλα όμως την άλλη μέρα το πρωί, το βράδι δεν 
τον είδε γιατί ο νέος δεν είχε γυρίσει ως την ώρα που έπεσε για ύπνο, του πέταξε 
κάποια υπονοούμενα. Είχε καταλάβει κι από τη συμπεριφορά της Πίας, πως κάτι 
έτρεχε ανάμεσα σ’ αυτή και στο Θέμη. Ο νέος χαμογέλασε και προσπάθησε να 
διασκεδάσει τις εντυπώσεις.
--- Γιατί, δε σου άρεσε η Πία;
--- Άκου Πία, είπε με κάποια περιφρόνηση η μικρή.
--- Λοιπόν δε σου άρεσε;
--- Πως, είναι πολύ όμορφη, αν εννοείς μόνο αυτό...Αλλά φαίνεται να είναι και 
πλούσια και δε σου ταιριάζει...
--- Γιατί ρε Μόρφω, τόσο σκάρτο μ’ έχεις, δεν αξίζω μια πλούσια; Στο κάτω - κάτω, 
αυτό είναι και το σωστό αν θέλουμε εξίσωση των τάξεων. Οι φτωχοί με τις πλούσιες 
και οι πλούσιοι με τις φτωχές...
--- Κούνια που σε κούναγε...

Ο Θέμης χαμογέλασε, το διασκέδαζε με τη ζήλια της μικρής και του άρεσε. 
Τελείωσε το πρωινό του κι έφυγε, αν και η Μορφούλα του ζήτησε να την περιμένει 
να φύγουν μαζί.
--- Ώσπου να φτιαχτείς εσύ στον καθρέφτη, εγώ θα είμαι στο μαγαζί... Ήταν μπηχτή 
για το ότι η μικρή, τελευταία όλο και περισσότερο πρόσεχε την εμφάνιση της.

Η Μορφούλα είχε 
αρχίσει πραγματικά να ζηλεύει, ήταν ερωτευμένη με το νεαρό κι όσο εκείνος την 
αντιμετώπιζε σαν αδελφούλα του, τόσο αυτή νευρίαζε. 
  
                                                                           * 

--- Κυρ-Στέφανε, η μητέρα 
σου ζει;
--- Όχι είναι πεθαμένη 
πολλά χρόνια τώρα. Και η μητέρα του Αγγουλέ έχει πεθάνει πολύ νέα. Ο Φώτης την 
αγαπούσε πολύ, θυμάμαι ένα ποίημα του για τη μάνα:

                                               «Εχτές επάσκιζα να βρω
                                               τρόπο να κλέψω από το δράκο
                                               για σε, τ’ αθάνατο Νερό,
                                               για σε, που πας να μπεις στο λάκκο

                                               Και τώρα ψάχνω για να βρω
                                               τρόπο να πω ένα μοιρολόι
                                               απ’ τον καημό μου πιο πικρό
                                               τον πιο πικρό κι απ’ την αλόη.
   

Ο Θέμης 
εντυπωσιάστηκε από το ποίημα, σταμάτησε να ζωγραφίζει κι έμεινε αρκετή ώρα 
αμίλητος. Ξαφνικά ρώτησε: 
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--- Μήπως θυμάσαι; Τι 
λέω και βέβαια θα το θυμάσαι αφού μου τόχεις ξαναπεί. Δεν ξέρω γιατί μούρθε τώρα,  
ίσως  γιατί είδα  ένα φουκαρά να περνάει απ’ έξω.  Αυτό που μιλάει για
πουλιά χωρίς φωλιά και αλήτες...
--- Α, κατάλαβα ποιο λες. 
Αυτό:

                                        Νύχτα, χειμώνας, παγωνιά
                                               όξω η βροχούλα, κλαίει
                                               φύλαγε Θεέ μου τα πουλιά

                                               που μείνανε χωρίς φωλιά
                                               και τους αλήτες που γυρνούν
                                               στους δρόμους δίχως στέγη. 

--- Αυτό είναι! Άραγε θα τον γνωρίσω ποτέ το Φώτη; αναρωτήθηκε ο νέος.
--- Ποιος ξέρει αν θα τον ξαναδώ κι εγώ, έμαθα πως είναι άρρωστος από το στομάχι 
του, ποτέ δεν τα πήγαινε καλά μ’ αυτό. Τώρα μάλιστα με τη διατροφή του στη 
φυλακή...

Ξαφνικά άνοιξε η θύρα και μπήκε μέσα η Πία, μαζί της ήταν και μια ωραία 
κυρία γύρω στα τριάντα πέντε, με μαύρα μακριά μαλλιά και μάτια σκοτεινά  αλλά  
φωτεινό  χαμόγελο.  Ο Στέφανος σκέφτηκε πως θα ήταν η μητέρα της Πίας.

Καλημέρισαν κι ο αγιογράφος σηκώθηκε με σπουδή αλλά κρατώντας την παλέτα 
στο χέρι, αντιχαιρέτησε δίνοντας το χέρι στην Πία. Το έκανε πάντα αυτό κι ο Θέμης 
συχνά κρυφονευρίαζε, γιατί ο Στέφανος κρατούσε μια στάση, που τη δικαιολογούσε 
σαν ευγένεια αλλά ήταν μάλλον μια συμπεριφορά αποδοχής, στην κόρη «καλής 
οικογενείας».

Αντίθετα ο Θέμης απάντησε στο χαιρετισμό χωρίς να σηκωθεί, συνεχίζοντας τη 
δουλειά του. Η Πία σύστησε την κυρία στο Στέφανο και πλησιάζοντας το νέο, 
έσκυψε κοντά του και τον φίλησε στο ριζάφτι. Κάτι του ψιθύρισε κι εκείνος 
σηκώθηκε αργά, αφήνοντας την παλέτα στο τραπεζάκι.
--- Η θεία μου η Αντιγόνη, είπε η Πία κι εκείνος έδωσε το χέρι στην κυρία μάλλον 
απρόθυμα, αλλά με τέχνη, να δείχνει συστολή.  
--- Θα έχετε ακούσει για μένα, του είπε η Αντιγόνη.
--- Βέβαια, η ανεψιά σας, σας αγαπά και σας θαυμάζει. Δε μοιάζετε καθόλου με την 
αδελφή σας τη Λόλα. Είπε έτσι ξαφνικά το μικρό όνομα της μητέρας της Πίας χωρίς 
το «κυρία» και κάπως ειρωνικά.
--- Α, ναι. Ούτε στο χαρακτήρα, είπε εκείνη και γέλασε μ’ έναν τρόπο που έμοιαζε 
πολύ με το γέλιο της Πίας.

Ο  Στέφανος  έφερε κάθισμα  στην Αντιγόνη. Οι δυο νέοι προχώρησαν στο βάθος 
και στάθηκαν κοντά στο γραφείο, συζητώντας χαμηλόφωνα για κάτι που τους 
απασχολούσε.

Σε λίγο όμως η χαμηλόφωνη συζήτηση οξύνθηκε και καποια στιγμή η νεαρή 
ύψωσε τη φωνή της. Ο Θέμης αγρίεψε.
--- Κόφτο σε παρακαλώ. Και μη μου υψώνεις τη φωνή. Εδώ είναι μαγαζί, δε θα 
λύσουμε εδώ τις διαφορές μας.

Ο Στέφανος πλησίασε τα παιδιά, σηκώθηκε και η θεία κάπως ανήσυχη.
--- Παιδιά, ανεβείτε στο πατάρι να τα πείτε με την ησυχία σας. Πία, κορίτσι μου έχει 
δίκιο ο Θέμης, μπορεί από στιγμή σε στιγμή να μπει πελάτης...
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Ο νέος έσπρωξε, απαλά, προς τη σκάλα το κορίτσι και του είπε ν’ ανέβει. Ο 
αγιογράφος ξαναγύρισε κοντά στη θεία...
--- Είδες που είσαι αγενής, ένας κύριος δε βάζει μια κυρία ν’ ανέβει πρώτη σε μια 
σκάλα, του είπε η κοπέλα μ’ ένα μισοειρωνικό χαμόγελο.
--- Γιατί, φοβάσαι μη δω τα μπούτια σου; Εδώ που τα λέμε ευκαιρία είναι, μήπως τα 
έχω δει ποτέ. Μόνο στα σκοτεινά τα πασπατεύω και μάλιστα πάνω από τις κάλτσες. 
Άσε που μπερδεύω τα δάχτυλα μου στις ζαρτιέρες. 

Η Πία χαμογέλασε κι άρχισε ν’ ανεβαίνει τη σκάλα, κρατώντας, τάχα, κλειστά τη 
φούστα της. Αν και δεν είχε τελειώσει ακόμα το γυμνάσιο, της άρεσε να φοράει 
μεταξωτές κάλτσες με ραφή και ζαρτιέρες.

Ύστερα από λίγο, ψηλά από το πατάρι, ακουγόταν ένα μουρμουρητό 
ακατάληπτο ενώ ο αγιογράφος με μεγάλη ευχαρίστηση, απασχολούσε τη θεία. Μέχρι 
τολμηρά ανέκδοτα της είπε κάνοντας την να γελάει όσο οι ερωτευμένοι 
προσπαθούσαν να τα βρούνε.

Το μουρμουρητό επάνω άρχισε να εντείνεται, ώσπου ο Θέμης έριξε μερικές 
βρισιές κι ακούστηκε η Πία να κλαιει. Ο Στέφανος και η Αντιγόνη, ανήσυχοι, 
σταμάτησαν τα γέλια. 
--- Α, κι αυτός ο δικός μου είναι πολύ νευρικός, γιατί το κάνει το κορίτσι και κλαιει; 
είπε ο αγιογράφος και κινήθηκε προς τη σκάλα.
--- Καλά της κάνει. Και η δικιά μας είναι κακομαθημένη, πολύ καλά της κάνει, γι’ 
αυτό είναι και ξετρελαμένη μαζί του. Ο Θέμης βρήκε αναπάντεχη υποστήριξη από 
την όμορφη θεία.
--- Είναι σκληρός δε σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Πολύ δύσκολος άνθρωπος.
--- Και μόνο από αυτά που μου έλεγε η ανεψιά μου τον συμπάθησα, τώρα που τον 
γνώρισα, πολύ μ’ αρέσει. Και είναι και σπουδαίος καλλιτέχνης ε; Όλ’ αυτά αυτός τα 
ζωγράφισε;
--- Σχεδόν, στην ουσία εγώ είμαι ο βοηθός. Του ετοιμάζω τα ξύλα και κάνω όλες τις 
δευτερεύουσες δουλειές.

Ψηλά από το πατάρι, σταμάτησαν τα κλάματα. Ακουγόταν μόνο ήχος φιλιών. Ο 
Στέφανος ανέβηκε μερικά σκαλιά κι έριξε ένα βλέμμα ύστερα κατέβηκε 
προσπαθώντας να μην κάνει θόρυβο, πλησίασε την Αντιγόνη που τον κοίταξε 
ερωτηματικά.
--- Της κρατάει τα χέρια, να έτσι και τη φιλάει, είπε σιγά κι έπιασε κι αυτός τα χέρια 
της θείας για να της δείξει, αλλά δεν προχώρησε ως τα φιλιά...

Όταν βγήκαν από το αγιογραφείο η Πία και η Αντιγόνη, ο Θέμης σήκωσε ψηλά 
τα χέρια σε χαιρετισμό τους, καθώς εκείνες του κουνούσαν το χέρι έξω από τη 
βιτρίνα και ύστερα τα τέντωσε συνοδεύοντας τα μ’ ένα χασμουρητό ανακούφισης...

Ο  αγιογράφος  θέλησε  να  μάθει  ποια  ήταν  η  αιτία  της  φιλονικίας  με  την  
Πία  και γιατί την έκανε να κλαιει. Ο Θέμης του είπε πως η μικρή, κακομαθημένη 
όπως ήταν, έβαζε εύκολα τα κλάματα, άλλοτε για να κερδίσει κάτι κι άλλοτε από τα 
νεύρα της, όταν δε γινόταν το δικό της. Όσο για τη φιλονικία ήταν γιατί ήθελε ν’ 
αρραβωνιαστούν και σ’ αυτό, παραδόξως, συναινούσε και η κυρία Λόλα. 

Έλεγε πως αντί να βγαίνει η κόρη της με κάποιον και να προξενεί δυσμενείς 
εντυπώσεις, ήταν προτιμότερος ένας αρραβώνας μόλις τελείωνε η Πία το σχολείο, 
δηλαδή σε τρεις μήνες. Ο νεαρός είχε αντίρρηση, γιατί ήξερε πως η μέλλουσα πεθερά 
είχε σκοπό να φθείρει έτσι τη σχέση των δύο νέων αλλά και γιατί δεν είχε νόημα 
αυτός ο αρραβώνας. Ήσαν τόσο νέοι κι ο νεαρός οικονομικά ήταν σε μια κατάσταση 
που δε θα μπορούσε ν’ αρραβωνιαστεί μια φτωχή κοπέλα, πόσο μάλιστα την Πία... 
Συχνά μέχρι τώρα, είχε πάρει την απόφαση ν’ απομακρυνθεί από την Πία αλλά δεν τα 
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κατάφερνε, γιατί ήταν απελπισμένα ερωτευμένος. Του έμενε μόνο η ικανοποίηση να 
παριστάνει τον σκληρό...
... Ο Στέφανος κυκλοφορούσε πάντα με την «ξεβράκωτη» του επίσημα, 
τουλάχιστον αυτός δεν είχε προβλήματα σαν τα δικά του. Κατά κάποιο τρόπο ήσαν 
αρραβωνιασμένοι κι έτσι τη σύστηνε. Η Ουρανία ήταν καλός άνθρωπος και 
θαυμάσια μαγείρισσα, αυτό ήταν ένα στοιχείο 
Που  έκανε τον αγιογράφο να πάρει  τη απόφαση να την παντρευτεί. Ήταν 
καλοφαγάς,  δεν
ήταν τυχαία τα περίσσια του κιλά.

Για το Θέμη όμως για ν’ αρραβωνιαστεί δεν ήταν τόσο απλό. Εκτός του ότι ήταν 
μόνο είκοσι ένα χρονώ, το ότι δεν είχε πάει ακόμα στρατιώτης και το εισόδημα του 
ήταν ασήμαντο για τις απαιτήσεις μιας πολύφερνης νύφης σαν την Πία, είχε και το 
πρόβλημα της κατοικίας.   Η  μέλλουσα αρραβωνιαστικιά ήδη, απ’ έξω-έξω είχε 
ζητήσει να νοικιάσει κάπου αλλού, ας πούμε σ’ ένα διαμερισματάκι. Αν ήταν 
δυνατόν! Εδώ μόλις κατάφερνε να πληρώνει τη διατροφή του σ’ εκείνη την καλή 
γυναίκα που δεν του έπαιρνε  πια ούτε νοίκι. Ύστερα, όσο κι αν δεν έβλεπε ποτέ 
ερωτικά τη Μορφούλα, δεν μπορούσε να πει πως δε σκεφτόταν, ότι το καημένο το 
κορίτσι θα υπόφερε από μια τέτοια εξέλιξη...
... Αν και είχαν περάσει τέσσερα χρόνια από το τέλος του εμφύλιου, πίσω από τις 
εξώθυρες των σπιτιών ήσαν ακόμα  καρφιτσωμένες, οι καταστάσεις όπου 
αναγράφονταν τα ονόματα των κατοίκων του σπιτιού, βεβαιωμένα από την 
αστυνομία. Βέβαια είχε ατονήσει η αυστηρή τήρηση τους κι ο Θέμης χαμογέλασε 
καθώς είδε, το ονοματεπώνυμο του, γραμμένο σε μια τέτοια κατάσταση πίσω από την 
εξώθυρα της κυρίας Βάσως. 

Νόμιζε πως ο χρόνος περνούσε αργά αλλά ήταν κιόλας άντρας. Τον είχαν 
καλέσει να παρουσιαστεί ήδη στο περιοδεύον συμβούλιο για στρατιώτης, λογάριαζε 
πως σ’ ένα χρόνο μάλλον θα είχε καταταγεί. Κανονικά θα έπρεπε από καιρό να ήταν 
στο στρατό και ήθελε να τελειώσει κι αυτή η ιστορία, για να μπορέσει να πάρει μιαν 
απόφαση σχετικά με το επάγγελμα του. Ασφυκτιούσε στην αγιογραφία αλλά προς το 
παρόν δεν υπήρχε διέξοδος.

Όσο για τον αρραβώνα, δεν έγινε, αρνήθηκε κι αυτό είχε σα συνέπεια, η κυρία 
Λόλα ν’ απαγορεύσει στην κόρη της να τον συναντάει κι έτσι τα πράγματα 
δυσκόλεψαν. Για αρκετούς μήνες δεν είδε καθόλου την Πία, εκείνη δεν εμφανίστηκε 
για να ξέρει αν ακόμα τον αγαπάει κι εκείνος δεν πήγε στο σπίτι της, ξέροντας πως 
ήταν ανεπιθύμητος.

Ξαναγύρισε στις παλιές συντροφιές του. Άρχισε να πηγαίνει με το φίλο του το 
Μίλτο σε ταβέρνες με πίστα χορού, τα «οικογενειακά κέντρα», όπως τα ονόμαζαν και 
σε πάρτι. Βέβαια υπήρχε ένα πρόβλημα σ’ αυτές τις συναντήσεις, δεν είχε «ντάμα» 
και όσοι δεν είχαν φιλενάδα, αδελφή ή ξαδέρφη μαζί τους, δεν ήσαν ευπρόσδεκτοι. Ο 
Μίλτος όμως φρόντιζε και γι’ αυτόν, είχε πάντα δύο μαζί του, τη φιλενάδα του ή 
κάποια ξαδέρφη ή την αδελφή του και κάποια φίλη της. Σκέφτηκε μερικές φορές, να 
πάρει τη Μορφούλα μαζί του αλλά, για διασκεδάσεις τέτοιου είδους ήταν μικρή 
ακόμα. 

Η Πία βέβαια δεν είχε ξεχαστεί. Τη θυμόταν ακριβώς όταν βρισκόταν σε κάποιο 
από τα πάρτι της συντροφιάς του, όταν τη σύγκρινε μ’ αυτά τα απλοϊκά, λαϊκά 
κορίτσια και σκεφτόταν πόσο περήφανος θα ένιωθε αν την είχε μαζί του. Ύστερα 
απόρριπτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο γιατί πρώτον η παρουσία της θ’ αναστάτωνε τη 
συντροφιά του, δεύτερον η ψηλομύτα κόρη της κυρίας Λόλας θα τους «σνομπάριζε» 
και θα τον πρόσβελνε δείχνοντας πως περιφρονούσε τους φίλους του. Γι’ αυτήν 
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άνθρωποι σαν αυτούς ήσαν «μπας-κλας», όπως την άκουγε συχνά να χαρακτηρίζει 
λαϊκούς ανθρώπους....

Ήταν μια εποχή που, παρ’ ότι χτίζονταν εκκλησίες - έτσι και οι αγιογράφοι είχαν 
δουλειές - η ανάγκη της επίκλησης του θείου για τα δεινά του πολέμου είχε 
ελαττωθεί. Τα «θαύματα», με την εμφάνιση του Χριστού και της Παναγίας και άλλων 
θαυματοποιών αγίων στις τζαμαρίες και στα παράθυρα είχαν ατονήσει κι ο κόσμος 
ξανάστηνε τη ζωή του. Εξακολουθούσαν βέβαια να υπάρχουν παπάδες και 
ιεροκήρυκες που κατακεραύνωνα από «άμβωνος» τους ηττημένους του εμφύλιου. 
Πολλοί ήσαν ακόμα στις φυλακές και στις εξορίες αλλά στα θέατρα, ιδιαίτερα, στις 
επιθεωρήσεις, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται «νούμερα» με αριστοφανική...ασέβεια. 
Έτσι και στις συζητήσεις των ανθρώπων, λέγονταν   τολμηρά πράγματα, από «σόκιν» 
ανέκδοτα μέχρι ασεβείς ιστορίες γι’ ανθρώπους και θεία. 

Ο Θέμης ξαναβρέθηκε στην παλιά συντροφιά, νέοι φίλοι είχαν προστεθεί 
ανάμεσα τους ένας φοιτητής κι ένας κάπως μεγάλος στην ηλικία, πρέπει να πλησίαζε 
τα τριάντα, σοφέρ σε αστικό λεωφορείο ετοιμόλογος, ευφυής και καλός μίμος. 
Μιμούνταν καταπληκτικά τη διαφήμιση από το ραδιόφωνο, ενός παυσίπονου της 
εποχής κι έτσι τον φώναζαν με το όνομα του παυσίπονου.

Στα πάρτι λοιπόν, αφού με το γραμμόφωνο ή το ραδιόφωνο, συχνά και με κάποιο 
μουσικό όργανο, όπως το ακορντεόν και η κιθάρα, ξεποδαριάζονταν στο χορό στο 
τέλος μαζεύονταν ένα γύρω κι άρχιζαν τ’ ανέκδοτα, «σόκιν», πολιτικά κι ανάμεσα 
τους κάποια που σατίριζαν τις σχέσεις του Χριστού με τους μαθητές και άλλα 
πρόσωπα.

Ο φοιτητής που ήξερε να χειρίζεται αρκετά καλά τη γλώσσα των γραφών, είχε 
αναλάβει ν’ απαγγέλλει τα κείμενα, μιμούμενος τον παπά, που συμπλήρωνε η 
ομήγυρη με λαϊκά τραγούδια της εποχής. Όπως: «Συναντήσας ο Ιησούς Σαμαρείτιδα 
γυναίκα, λέγει αυτής: «Τις ει γυνή;» και απήντησεν αυτή τω Ιησού: «Βρε είμαι εγώ 
γυναίκα φίνα ντερμπεντέρισσα που τους άντρες σαν τα ζάρια τους μπεγλέρισα...». Ή 
το άλλο: «Και εκβαλών ο Πέτρος την μάχαιραν αυτού απέκοψεν το ους του Ιουδαίου. 
Λέγει αυτώ ο Ιησούς: «Βρε μάγκα το μαχαίρι σου...» και απήντησεν αυτώ ο Πέτρος: 
«Μη μου χαλάς τα γούστα μου και πάρε μου τα ούλα». Και άλλο: «Συναντήσας ο 
Ιησούς Μαρίαν την Μαγδαληνήν επί του όρους των ελαιών με την κόμην αυτής 
ανεμίζουσσα, λέγει αυτής: «Άστα τα μαλλάκια σου ανακατωμένα, άστα ν’ 
ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά...». Και άλλο για τη Μαγδαληνή: «Ιδών ο Ιησούς 
Μαρίαν την Μαγδαληνήν υπό του σταυρού κλαίουσαν και θρηνούσαν λέγει αυτής: 
«Όλα τελειώσανε πια μεταξύ μας και δεν υπάρχει τίποτα...» και άλλα τέτοια που 
προκαλούσαν σ’ άλλους θυμηδία και σ’ άλλους αγανάχτηση γιατί θιγόταν το 
θρησκευτικό τους συναίσθημα αλλά τέτοια ακούγονταν στις συντροφιές των νέων, 
όπως και μεταγλωττίσεις στην καθαρεύουσα λαϊκών τραγουδιών, σαν εκείνο της 
εποχής που έλεγε: «Θέλω να πεθάνω για να μην πονώ, αλλά ποιος θα φροντίσει για 
το σπιτικό μου...», είχε γίνει: «Βούλομαι θανείν δια το μη αλγείν, άλλ’ τις θα 
μεριμνήσει δια τα οικιακά μου...».

Στις διασκεδάσεις αυτές ήσαν μόνο νέοι που είχαν περάσει πολλά στον πόλεμο 
και ξεσπούσαν για να εκτονωθούν απορρίπτοντας το παρελθόν και αγωνίζονταν για 
το μέλλον που κι αυτό θα γινόταν παρελθόν για να το απορρίψουν αυτοί που θ’ 
ακολουθούσαν... 

                                                                       *

--- Δε φάνηκε η Πία ε;
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--- Όχι,  καλύτερα  έτσι,  τι  θέλουμε  εμείς  με  την  υψηλή  κοινωνία; είπε ο Θέμης.    
--- Αλήθεια, η Αντιγόνη εκτός από ζωντοχήρα τι άλλο είναι; Δηλαδή θέλω να πω 
ξέρεις με τι ασχολείται; είπε ο Στέφανος σκυμμένος πάνω από το γραφείο, 
χρυσώνοντας μια εικόνα.
--- Απ’ ο, τι μου έχει πει η ανεψιά της, η κυρία είναι μέτοχος σε μια βιομηχανία 
στην Αυστραλία. Την έχουν με τον πρώην άντρα της, χώρισαν αλλά στην επιχείρηση 
είναι μαζί, μοντέρνα πράματα. Πολλά λεφτά, το ίδιο και η κυρία Λόλα έχει ακίνητα, 
το σπίτι της είναι, αυτό που έχω δει δεν ξέρω γι’ άλλα, παλάτι για τα δικά μας μέτρα 
που δεν έχουμε «που την κεφαλήν κλείνε». Ένας γέροντας γείτονας της μου είπε 
φοβερά πράματα για τον πατέρα της Πίας.  Είχε  ένα μεγάλο  μαγαζί  με 
σιδηρολαμαρίνες,  ήταν  από  παλιά  πλούσια  οικογένεια,  
σκληρός εκμεταλλευτής αλλά  και  τοκογλύφος, έγδερνε τον κόσμο...

  
                        Λουριά μας γδάραν το κορμί

                                        με τις δαγκάνες τους
                                        και κάναν τα μεταξωτά

                                               για τις πουτάνες τους
                                        Κι ωστόσο μια σκατοχαρά
                                        ποτέ δε ζήσαμε
                                        κι ούτε γυναίκα, ούτε παιδί

                                               ούτε και σπίτι ορίσαμε...

--- Αυτό μου το απάγγειλε μια φορά ο Αγγουλές όταν μιλούσαμε για μια τέτοια 
περίπτωση, είπε ο αγιογράφος καθώς καθόταν στο γραφείο και περνούσε, με το 
γραμμοσύρτη ένα κόκκινο χρώμα στο στεφάνι ενός αγίου.
--- Γι’ αυτό σου λέω  κυρ-Στέφανε, μακριά από αυτούς...Για δες, για δες εκεί, τον 
τύπο στη βιτρίνα!.., είπε ο Θέμης κοιτάζοντας έξω έκπληκτος.
--- Δεν τον έχεις ξαναδεί; Ο αγιογράφος σηκώθηκε και περνώντας κοντά από το 
νεαρό, συνέχισε:
--- Έλα, έλα σήκω να πάμε πιο κοντά.

Πλησίασαν και οι δυο πίσω από ένα τελάρο αρκετά μεγάλων διαστάσεων που 
ήταν στη βιτρίνα. Η θύρα ήταν ανοιχτή και παρακολουθούσαν τον άνθρωπο χωρίς 
εκείνος να τους βλέπει καθώς ήσαν κρυμμένοι πίσω από το τελάρο. 
--- Άκου τον τώρα τι θα πει, είπε σιγά ο Στέφανος.

Το τελάρο παρίστανε ένα έργο του Θέμη: Το Χριστό να δέχεται το φιλί του 
Ιούδα στον κήπο της Γεσθημανής. Ήταν ένα έργο ρεαλιστικό κι εντυπωσίαζε όσους 
περνούσαν έξω από τη βιτρίνα.

Ο ανθρωπάκος, γύρω στα εξήντα γκριζομάλλης μ’ ένα στριφτό μουστάκι, 
φορούσε τραγιάσκα και το ντύσιμο του ήταν φτωχικό. Είχε δε περασμένο από το 
χερούλι, στο αριστερό του χέρι, ένα ρηχό καλάθι άδειο, ποιος ξέρει τι θα πουλούσε μ’ 
αυτό. 

Στην αρχή έκανε κάτι γκριμάτσες ανυψώνοντας και σμίγοντας τα φρύδια, το 
μουστάκι ακολούθησε τις ίδιες κινήσεις και ξαφνικά άρχισε σιγά-σιγά να βρίζει 
κλαίγοντας. Ναι πραγματικά έκλαιγε! Αυτά που έλεγε ήσαν για τον Ιούδα. Του 
έσουρε ένα σωρό εντείνοντας συνεχώς τη φωνή του. Τι, πούστη τον αποκάλεσε, τι, 
ρουφιάνο, προδότη κι ο, τι άλλο του ερχόταν. Κάποια στιγμή σταμάτησε να κλαιει, 
έβγαλε ένα μαντίλι από την τσέπη του γιλέκου, σκούπισε τα μάτια και ξαφνικά το 
πρόσωπο του έλαμψε. Ένα σαρδόνιο γέλιο τον τράνταξε και φώναξε προς τον 
προδότη Ιούδα. «Αλλά καλά σου έκανε κι ο Κύριος μας ε; Σου γάμησε την 
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αδερφή...». Ύστερα έφυγε βιαστικός ενώ ο Θέμης κι ο Στέφανος έσκαζαν στα γέλια.
--- Αυτό κάνει κάθε φορά, είπε ο αγιογράφος ενώ ο νεαρός κουνούσε το κεφάλι 
σκεπτόμενος τα αισθήματα που ενέπνεε το έργο του...

... Εδώ και καιρό, στη βιτρίνα του αγιογραφείου στεκόταν και περιεργαζόταν τα 
εκθέματα, ιδιαίτερα το φιλί του Ιούδα, μια κοπέλα γύρω στα είκοσι πέντε, ξανθιά με 
μερικές φακίδες στο πρόσωπο που της έδιναν μια ιδιαίτερη χάρη. Περνούσε πάντα, 
σχεδόν, στις δέκα το πρωί, πράγμα που σήμαινε πως πήγαινε σε κάποιο χώρο εκεί 
κοντά όπου και πιθανόν να δούλευε. Ο Θέμης την πρόσεξε κι αναρωτήθηκε για την 
επιμονή της να στέκεται κάθε μέρα για λίγο μπροστά στη βιτρίνα.  Ήταν άραγε 
θρησκευόμενη ή της ενδιέφερε η ζωγραφική γενικά. 

Όταν ήταν ανοιχτή η θύρα και τελευταία ήταν συχνά γιατί είχε μπει σχεδόν το 
καλοκαίρι, προσπαθούσε να δει και μέσα, τι υπήρχε κρεμασμένο στον τοίχο χωρίς 
ποτέ να πάρει το θάρρος να περάσει το κατώφλι. Συχνά τον παρακολουθούσε να 
ζωγραφίζει κι όταν εκείνος 
γύριζε  και  την κοίταζε  έφευγε μ’ ένα συνεσταλμένο  χαμόγελο.  Εκτός όμως  τα  
πρωινά,
τελευταία έστεκε και το μεσημέρι μάλιστα για περισσότερη ώρα.

Ένα μεσημέρι λοιπόν αφού τον παρακολούθησε γι’ αρκετή ώρα να ζωγραφίζει 
έκανε μισό βήμα μέσα από την ανοιχτή θύρα στην προσπάθεια της να δει καλύτερα. 
Το θέμα που ζωγράφιζε ο Θέμης ήταν εντυπωσιακό, ένας αρχιερέας Χριστός σ’ ένα 
τελάρο ύψους δύο μέτρων για την «ωραία πύλη» εκκλησίας.

Γύρισε την κοίταξε και της έγνεψε να μπει μέσα. Εκείνη δισταχτικά, μ’ ένα 
ντροπαλό χαμόγελο μπήκε.
--- Σας βλέπω συχνά στη βιτρίνα, γιατί δεν μπαίνετε μέσα αφού σας αρέσει;
--- Ναι μου αρέσει πολύ η ζωγραφική αλλά δε θέλω να ενοχλώ...Ο καλλιτέχνης 
πρέπει να δουλεύει απερίσπαστος.

Ο Θέμης άφησε την παλέτα στο τραπεζάκι, έπιασε το πακέτο με τα τσιγάρα το 
άνοιξε και της πρόσφερε, αν και το κάπνισμα δεν ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στις 
γυναίκες εκείνη την εποχή. Εκείνη είπε πως δεν καπνίζει κι έπιασαν συζήτηση για την 
Τέχνη. Έδειχνε να γνωρίζει πολλά πράγματα κι αυτό συγκίνησε το Θέμη.

Μίλησαν αρκετή ώρα, του είπε πως είχε έναν ξάδερφο που σπούδαζε στη Σχολή 
Καλών Τεχνών κι αναρωτήθηκε πότε τελείωσε ο Θέμης τη Σχολή, έδειχνε πολύ 
μικρός. 
--- Α,  εγώ  δεν  έχω πάει στη  Σχολή.  Δουλεύω,  δυο  χρόνια  σχεδόν  εδώ,  η  
Σχολή  είναι  το αγιογραφείο. Δυστυχώς μόνο εδώ είχα τη δυνατότητα να έχω 
χρώματα και να μάθω κάποια τεχνικά πράγματα.

Η  κοπέλα  έσκυψε  και  κοίταξε  την  υπογραφή σε μια εικόνα και ρώτησε αν  
ήταν η υπογραφή του Θέμη. Της είπε πως υπογράφει με το όνομα του αγιογράφου 
που έχει το μαγαζί.
--- Μα  εγώ  βλέπω  μόνο  εσάς  να  ζωγραφίζεται,  δικός  σας  δεν είναι  κι ο 
πίνακας με τον Ιούδα, στη βιτρίνα; 
--- Ναι, όλα δικά μου είναι αλλά το εργαστήρι είναι άλλου κι εγώ, υποτίθεται, είμαι 
μαθητευόμενος. Και δυστυχώς και η αμοιβή μου είναι μαθητευόμενου...
--- Αυτό είναι άδικο..., είπε η κοπέλα και τον κοίταξε θλιμμένα.
---  Ε, όχι ακριβώς, αυτά γίνονταν πάντα με τα εργαστήρια. Ποιος μπορεί να μας 
βεβαιώσει αν ένας πίνακας του Ραφαήλ ή του Ντα Βίντσι ήταν καμωμένος ολότελα 
από αυτούς; Είναι πιθανόν να υπάρχουν πίνακες τους, που είναι καμωμένοι από τους 
μαθητές αλλά έχουν την υπογραφή των δασκάλων.  

35



Η Ισμήνη, έτσι ήταν το όνομα της, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μικρούς 
πίνακες που είχε ζωγραφίσει ο Θέμης. Είπε πως θα μάζευε χρήματα, δούλευε σ’ ένα 
δικηγορικό γραφείο, για ν’ αγοράσει έναν.
--- Δυστυχώς, δε μου ανήκουν, ο, τι κάνω εδώ μέσα ανήκει στον αγιογράφο, αν ήταν 
δικοί μου οι πίνακες θα σας έλεγα να διαλέξετε έναν, να τον πάρετε και να 
πληρώσετε όποτε μπορείτε.
--- Ω, όχι δε θα ήθελα κάτι τέτοιο...
--- Ναι αλλά μπορεί, όταν θα έχετε τα χρήματα να έχει πουληθεί ο πίνακας.
--- Τι να γίνει, δυστυχώς έτσι είναι, είπε η κοπέλα με καρτερικότητα. 

Όταν έφευγε μιλούσαν πια στον ενικό και τις κατοπινές μέρες, η Ισμήνη, δε 
χάζευε απλώς στη βιτρίνα αλλά, όταν ήταν μόνος, έμπαινε και συζητούσαν διάφορα 
περί Τέχνης.
Του έδινε μάλιστα και σχετικές πληροφορίες που ο Θέμης δεν είχε τη δυνατότητα να 
έχει...

                                                                        *  

Ο έρωτας με την Πία τελείωσε μέσα σε σιωπή. Δεν υπήρξαν συγκρούσεις. Μετά 
από την άρνηση του Θέμη ν’ αρραβωνιαστούν εκείνη δεν ξαναπάτησε στο 
αγιογραφείο, δεν του έδωσε καμιά εξήγηση κι εκείνος δε ζήτησε να μάθει τίποτα, 
καταλάβαινε πως η άρνηση του θεωρήθηκε προσβολή από την κοπέλα αλλά βόλεψε 
θαυμάσια τη μητέρα της.

Όταν ο Στέφανος τον είδε στενοχωρημένο, του είπε: 
--- Να σου απαγγείλω  ένα  ποιηματάκι  του Αγγουλέ που ταιριάζει με την 
περίπτωση; Ο, τι θυμάμαι βέβαια:

                                        «...ω, μείνε μαζί μ’ αυτούς
                                               που οι πόνοι τους

                                        σαν τις χαρές τους είναι.
                                               Κούνιες χρυσές τους λίκνισαν

                                        και πλούσιοι τους προσμένουν τάφοι
                                        κι είναι καλοί τόσο καλοί, 
                                        πούχουν καρδιές από... χρυσάφι.

Ο Θέμης χαμογέλασε θλιμμένα, εγκρίνοντας απολύτως την άποψη 
του Φώτη για τις χρυσές καρδιές…

...  Παραμονές Χριστουγέννων το αγιογραφείο, είχε πολύ δουλειά, για να προλάβουν 
τις παραγγελίες, βοηθούσε, όσο μπορούσε κι ο Στέφανος. Καθώς δούλευαν ως 
συνήθως συζητούσαν. Έλεγαν διάφορα για τα έθιμα των ημερών, μέχρι 
χριστουγεννιάτικα απολυτίκια έψελναν. Κάποια στιγμή ο αγιογράφος, χωρίς  να 
σταματήσει τη δουλειά, ζωγράφιζε μια μικρή εικόνα της Γέννησης, άρχισε ν’ 
απαγγέλλει:

                                               Κράνη και τανκς, της Βηθλεέμ
                                               εγιόμισαν οι δρόμοι

                                        Ω μάγοι, που σας οδηγεί
                                        το άστρο αφ’ την Ανατολή
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                                               κι ως λύκαινα σας ακλουθά
                                               μαύρη του Ηρώδη η γνώμη
                                               στο γυρισμό σας φέρτε μου
                                               δάκρυ αγνό από σκλάβο,
                                               φέτος δε γεύτηκα χαρά
                                               και νήστεψα, να μεταλάβω.
  

Ο Θέμης σταμάτησε να δουλεύει. Κοίταξε το Στέφανο και είπε:
--- Κατάλαβα, Φώτης κι αυτό!
--- Ναι, το είχε γράψει όταν ήταν στη Μέση Ανατολή, πέρασε κι από τη Βηθλεέμ, δε 
σου έχω πει πως ήταν στρατιώτης εκεί κάτω;
--- Όχι, πως βρέθηκε εκεί! Έφυγε με τον στρατό που ακολούθησε το βασιλιά;
--- Όχι, έφυγε αργότερα. Πέρασε στη Μικρά Ασία, όταν ήρθαν Ιταλοί στο νησί... Α, 
δε σου
είπα επίσης πως ο Φώτης είχε γράψει πριν τον πόλεμο, σε μια εφημερίδα, μια σάτιρα-
υβρεολόγιο για το Μουσολίνι. Έγινε διπλωματικό επεισόδιο και τότε με εντολή του 
δικού μας δικτάτορα, ο εισαγγελέας του νησιού του  έκανε μήνυση.

Έγινε δίκη και τον υπερασπίστηκε ολόκληρος ο δικηγορικός σύλλογος του 
νησιού μας. Καταδικάστηκε σε ποινή εξαγοράσιμη, οι δικηγόροι έκαναν έρανο 
μεταξύ τους, πλήρωσαν κι έτσι ο Αγγουλές δεν έκανε ούτε μια μέρα φυλακή. Όπως 
καταλαβαίνεις, όταν ήρθαν εκεί οι Ιταλοί δεν μπορούσε να μείνει στο νησί κι έτσι 
έφυγε. 
--- Έτσι ε, κι έμεινε σ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου εκεί;
--- Όχι μόνο αλλά έκανε και στα σύρματα...
--- Στα σύρματα; Τι είναι αυτό;
--- Πολλοί στρατιώτες, ζήτησαν από την υποτιθέμενη...ελληνική κυβέρνηση της 
Μέσης Ανατολής, την αναγνώριση της Αντίστασης στην πατρίδα και συνεργασία με 
τους αντάρτες. Τότε οι Εγγλέζοι άρχισαν τις ομαδικές συλλήψεις κι αφόπλισαν με 
δόλο όλους τους δημοκρατικούς αξιωματικούς και φαντάρους και τους έκλεισαν σε 
στρατόπεδα και φυλακές. Μέσα σ’ αυτούς ήταν φυσικά κι ο Φώτης...
... Όσο περνούσε ο καιρός, ο Αγγουλές μέσω του φίλου του αγιογράφου, γινόταν 
όλο και πιο κοντινός του Θέμη. Είχε μάθει, ο νεαρός, όλα τα ποιήματα, που του είχε 
απαγγείλει ο Στέφανος και που δεν έχανε ευκαιρία, για κάθε περίσταση να του 
απαγγέλνει κι ένα...
... Την πρωτοχρονιά, ο Θέμης πήγε σε πάρτι έχοντας για «ντάμα» τη Μορφούλα 
που έλαμπε από χαρά. Μόλις είχε μπει στα δεκαπέντε αλλά εξακολουθούσε να 
δείχνει κοριτσάκι, καθώς ήταν κοντούλα και στρουμπουλή. Πέρασαν καλά, τη 
χόρεψε πολλές φορές αλλά και οι φίλοι του, παρ’ όλ’ αυτά όταν επέστρεψαν, τις 
πρωινές ώρες στο σπίτι, του έκανε παράπονα. 
--- Καλά βρε κακομαθημένο, δε ντρέπεσαι να έχεις παράπονα; της είπε 
χαμογελώντας.
--- Ναι, ναι, ούτε με φίλησες κανονικά, την ώρα που άλλαξε ο χρόνος... 
--- Τι, δε σε φίλησα; Μα είσαι καλά κοριτσάκι μου, εδώ σου ρούφηξα τα κόκκινα 
μαγουλάκια σου.
--- Ναι αλλά εκείνη την ξανθιά, την ψηλέγγο τη φίλησες στα χείλη...
--- Εκείνη με φίλησε. Ώστε ήθελες να σε φιλήσω στα χείλη. Δεν είμαστε καλά!
--- Γιατί όχι; Είμαι ολόκληρη γυναίκα...
--- Ε, όχι και ολόκληρη γυναίκα, κοριτσάκι είσαι ακόμα, αφού είσαι παρθένα, ή δεν 
είσαι πια;
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--- Αν ήθελες εσύ, δε θα ήμουν παρθένα.
--- Α, κούκλα μου άρχισες να γίνεσαι επικίνδυνη, μη με βάζεις σε πειρασμό και 
είσαι ομορφούλα, της είπε και την έσφιξε στην αγκαλιά του καθώς περπατούσαν και 
η μικρή χώθηκε σ’ αυτή, ευτυχισμένη...

Ένα μήνα αργότερα ο αδερφός του Στέφανου, με γράμμα του, τον πληροφορούσε 
πως ο Αγγουλές είχε μπει σε νοσοκομείο, έκανε εγχείρηση στομάχου και τα πήγε 
καλά. Ήταν και η τελευταία είδηση που είχαν για το Φώτη... 
… Για δυο μήνες, πριν επιστρατευθεί, ήταν τακτικός «προσκεκλημένος», κάποιου 
αξιωματικού εθνικής ασφάλειας του αστυνομικού τμήματος της περιοχής που έμενε, 
«δι’ υπόθεσιν του», όπως έγραφε η πρόσκληση. Τον ρωτούσε πάντα τα ίδια κι 
έπαιρνε πάντα την ίδια απάντηση. Ο Θέμης προσπαθούσε, όσο μπορούσε, να μην τον 
ερεθίζει κι έτσι εκτός από κάποιες μικροεκρήξεις του υπομοίραρχου δεν έγινε τίποτα. 
Λίγο αργότερα ήρθε η κλήση στο  Θέμη να παρουσιαστεί σ’ ένα κέντρο 
εκπαιδεύσεως έξω από την πρωτεύουσα…

                                                                      *
Εκεί στις αρχές του Μάη, λίγο πριν στρατευτεί, τυχαία συνάντησε τη θεία της 

πρώην αγαπημένης του. Ήταν σα σταρ του σινεμά, υπέροχη! Έδειξε ενθουσιασμένη, 
δεν αρκέστηκε να του δώσει το χέρι αλλά τον φίλησε κιόλας σταυρωτά.

Του πρότεινε να καθίσουν σ’ ένα από τα πολύ «σικ» καφενεία της παραλίας. 
Δέχτηκε αλλά ένιωθε άβολα, δεν ήταν από τους χώρους που σύχναζε. Η αμφίεση του 
βέβαια είχε βελτιωθεί, επιτέλους είχε αγοράσει ένα καινούργιο κοστούμι γκρι-μολυβί 
και φορούσε και κόκκινη φλογάτη γραβάτα, «σαν τη ρομφαία του αρχάγγελου 
Μιχαήλ», όπως τον πείραζε ο Στέφανος. Ήταν πια άντρας είκοσι δύο χρονώ. 

Αφού παράγγειλαν καφέδες, κοιτάζοντας τον, η Αντιγόνη με συμπάθεια, είπε:
--- Η ανεψιά μου και η αδελφή μου είναι ηλίθιες. Έχασαν έναν πραγματικό άντρα, 
γιατί πραγματικά, Θέμη μου, ήσουν ο κατάλληλος γι’ αυτές. Το ότι δεν έχεις 
χρήματα, δεν είχε σημασία αλλά δυστυχώς η Λόλα ζει σε άλλη εποχή κι επηρεάζει 
και τη μικρή. Νομίζουν πως η αριστοκρατία είναι σαν το καλό κρασί, όσο πιο παλιό 
τόσο πιο καλό. Πάνε τώρα αυτά ο κόσμος αλλάζει, υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται 
πλούσιοι από τη μια μέρα στην άλλη. Ο πρώην άντρας μου ήταν εργάτης σε 
βιομηχανία τώρα είναι βιομήχανος. Εσύ με την οικονομική βοήθεια τους, θα 
μπορούσες να γίνεις διάσημος καλλιτέχνης, θα είχαν κι έναν άνθρωπο της Τέχνης 
στην οικογένεια. Εδώ που τα λέμε, ο γαμπρός μου μπορεί να ήταν από «τζάκι» αλλά 
ήταν ένα γομάρι.

Τα είπε όλ’ αυτά μονορούφι, ο Θέμης δεν πρόλαβε να πει τίποτα τον πρόλαβε το 
γκαρσόνι που έφερε τους καφέδες. Έβγαλε τα τσιγάρα του, άνοιξε το πακέτο, κοίταξε 
την Αντιγόνη και είπε μ’ ένα θλιμμένο χαμόγελο.
--- Θα σας πρόσφερα τσιγάρο από τα δικά μου, αλλά είναι «στούκας»...
---- «Στούκας»;
--- Ναι, φτηνό χαρμάνι, δε θα μπορέσετε να τα καπνίσετε.
--- Και καλό να ήταν εγώ έχω τη μάρκα μου, είναι ελαφρά, γλυκόπιοτα, όπως λένε, 
μάλλον και συ δε θα μπορούσες να τα καπνίσεις, δεν είναι για σκληρούς άντρες, είπε 
η ζωντοχήρα και τον κοίταξε βαθιά στα μάτια χαμογελώντας.
--- Εγώ σκληρός άντρας; Ένα καημένο ανθρωπάκι είμαι γεμάτο ευαισθησίες, που 
πληγώνεται εύκολα. Απλώς έχω συνειδητοποιήσει τη θέση μου, εννοώ την ταξική 
μου θέση και αμύνομαι να μην εξευτελιστώ.

Η Αντιγόνη άπλωσε το χέρι, έπιασε το δικό του και το έσφιξε τρυφερά.
--- Κρίμα να πάρει ο διάολος! Έχω πάει σε πολλά μέρη του κόσμου κι έχω 
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διαπιστώσει πως, σώνει και καλά, τους καλύτερους άντρες δεν τους βρίσκεις στον 
κόσμο του χρήματος. Τέλος πάντων πες μου πως τα περνάς;
--- Στην αρχή υπόφερα, αν εννοείς το χωρισμό μου με την Πία, αν και ήμουν εγώ 
που έδωσα την αφορμή. Την αγαπούσα και την αγαπώ την Πία, ήταν το πρώτο 
καλλιεργημένο πλάσμα που συνάντησα στη ζωή μου. Εγώ ο, τι ξέρω το έχω μάθει 
μόνος μου, με κόπο το απόχτησα. Ζούσα και ζω, ανάμεσα σε σπουδαίους ανθρώπους 
αλλά αγράμματους, άσχετους μ’ αυτά που θέλω εγώ και η Πία ήταν εκτός από 
όμορφη, μια υπέροχη συντροφιά. Μου λείπει αφάνταστα! Δεν έχει πια σημασία 
βέβαια, σε λίγο φεύγω στρατιώτης...
--- Μπα σε καλό μου, θα βάλω τα κλάματα, είπε η Αντιγόνη, έβγαλε από την τσάντα 
ένα μεταξωτό μαντίλι και φύσηξε τη μύτη της, μένοντας για λίγο με σκυμμένο 
κεφάλι. Ύστερα έδειξε πάλι ένα χαμογελαστό πρόσωπο αν και τα μαύρα μάτια της 
εξακολουθούσαν να είναι υγρά.

Όταν  χώρισαν,   ο  Θέμης   ένιωθε   ένα   έντονο   αίσθημα   ευφορίας.  Η  
Αντιγόνη  του ζήτησε  να μη διστάσει να την συναντήσει,  αν τη χρειαζόταν κάποια 
μέρα. Του έδωσε  την
κάρτα της με το τηλέφωνο της κι εδώ και στην Αυστραλία.

Τη στιγμή που την αποχαιρετούσε, ο Θέμης, φίλησε με τρυφερότητα το χέρι της 
Αντιγόνης, πολύ συγκινημένος κάνοντας την να ξαναφυσήξει τη μύτη της στο 
μαντιλάκι...

... Λίγες μέρες αργότερα, καθισμένος μπροστά στο καβαλέτο, νύσταξε αν και ήταν 
νωρίς, τις πρωινές ώρες. Η δουλειά που έκανε ήταν μια πολλοστή επανάληψη, έκανε 
ζέστη κι ένιωθε μια γλυκιά αποχαύνωση. Δεν είχε όρεξη για δουλειά αλλά έπρεπε να 
τελειώσει αυτό που είχε αρχίσει. Ήταν μόνος και φαίνεται πως για δευτερόλεπτα 
αποκοιμήθηκε. Είδε την  Αντιγόνη να σκύβει πάνω του, όπως έκανε η Πία και να 
κολλάει τα καλλίγραμμα χείλη της στο στόμα του. Του τα ρούφηξε με τέχνη κι 
εκείνος της το ανταπόδωσε με πάθος...

Ξαφνικά τινάχτηκε! Κοίταξε έξω, όπως πάντα, οι διαβάτες πηγαινοερχόταν στο 
πεζοδρόμιο και το καμπανάκι του τραμ τον ξύπνησε εντελώς. Σηκώθηκε έκανε 
μερικά βήματα πέρα-δώθε, άναψε τσιγάρο. Χαμογέλασε στην ανάμνηση αυτού που 
είχε ονειρευτεί. «Να ήταν αλήθεια», σκέφτηκε. Θυμήθηκε ένα ποίημα του Αγγουλέ, 
μερικούς στίχους:

  
                                               «Αλαφροπάτητη, σειστή 
                                               και λυγιστή σαν τόξο, 
                                               μάτια λαφιού, κορμοστασιά
                                               λιγνή, κυπαρισσένια
                                               χείλη κοράλλια και φωνή 
                                               κρουστάλλι...πως να διώξω 
                                               της θύμησης της μια στιγμή 
                                               τη φαρμακεύτραν έννοια;

Ένα μεσημέρι ο Στέφανος έλειπε, Ο Θέμης δέχτηκε μιαν αναπάντεχη επίσκεψη. 
Ήταν η Ισμήνη, είχε να τη δει καιρό, μαζί της ήταν κι ένας νεαρός περίπου στην 
ηλικία του ή λίγο μεγαλύτερος. Τους σύστησε.
--- Ο Λουκάς είναι ο ξάδερφός μου, ο σπουδαστής στη Σχολή Καλών Τεχνών που 
σου έλεγα.

Ο νέος μετά τα τυπικά, περιεργάστηκε για αρκετή ώρα τις εικόνες και ιδιαίτερα  
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τα  μικρά έργα με τους τύπους της πόλης που τα είχε αυξήσει ο Θέμης σκαρώνοντας 
κι ένα κάθε φορά που εύρισκε ευκαιρία.

Άρχισαν μια συζήτηση περί Τέχνης. Ήταν καλύτερα πληροφορημένος ο 
σπουδαστής κι έβλεπε ανθρώπους της Τέχνης, που ο Θέμης θεωρούσε σπουδαίους, 
μερικοί ήσαν και δάσκαλοι του νέου, στη Σχολή. 

Ο Λουκάς σε δυο χρόνια τελείωνε τις σπουδές του και  προσπαθούσε να πετύχει 
μια υποτροφία για το Παρίσι. Από τη συνέχεια της συζήτησης ο Θέμης έμαθε πως ο 
νέος ήταν γιος ενός ζαχαροπλάστη που είχε ένα από τα μεγαλύτερα ζαχαροπλαστεία 
της πόλης οπότε είχε τη δυνατότητα και χωρίς υποτροφία να πάει στο Παρίσι.
--- Το Παρίσι! Για μένα είναι ένα όνειρο μόνο, είπε ο Θέμης.
--- Αλήθεια, γιατί φθείρεσαι εδώ μέσα, είσαι καλός στη ζωγραφική, τι τη θέλεις την 
αγιογραφία; Κάθεσαι και χαραμίζεσαι ζωγραφίζοντας εικόνες, πρέπει να κατέβεις 
κάτω στη Σχολή, τελειώνοντας θα πάρεις και υποτροφία.
--- Δυστυχώς δεν έχω άλλον τρόπο, αυτή είναι η δουλειά μου, από αυτή 
ζω...Βλέπεις φίλε εσύ ζεις για να ζωγραφίζεις κι εγώ ζωγραφίζω για να ζήσω, υπάρχει 
διαφορά.

Ο σπουδαστής χαμογέλασε δαγκώνοντας, ένα σβηστό καλοκαμωμένο ακριβό 
τσιμπούκι.
Το  είχε  περισσότερο  για  φιγούρα  μια  και  ήταν  καλλιτέχνης  και  μάλιστα  
σχεδόν   με   τη  «βούλα». 

Τελικά όταν αποχαιρετίστηκαν ο Λουκάς είπε στο Θέμη πως όποτε ανέβαινε 
στην πόλη
τους, θα τον επισκεπτόταν. Αν ήθελε κάτι με τη Σχολή θα μπορούσε να βοηθήσει, του 
άφησε και τη διεύθυνση...

Την άλλη μέρα πέρασε η Ισμήνη και τα είπαν.  
---Καλά του τα είπες. Εκείνο το «ζωγραφίζω για να ζήσω ενώ εσύ ζεις για να 
ζωγραφίζεις» πολύ μου άρεσε...

                                                                          *

Στο σπίτι της Βάσως υπήρχε αναταραχή. Η καλή γυναίκα ετοίμαζε διάφορα για 
το ταξίδι κι εκείνος τ’ απέρριπτε γεμίζοντας την, θλίψη. 
--- Δε χρειάζομαι τίποτα μανούλα μου, της έλεγε ο Θέμης, κάνοντάς την, με το 
«μανούλα μου», να σπαράζει στο κλάμα. Η Μορφούλα σοβαρή και θλιμμένη 
αναζητούσε συνέχεια το βλέμμα του. 

Έξω απλωνόταν το δειλινό κι έπρεπε να βρίσκεται σε λίγο στο κέντρο 
διερχομένων στρατιωτών απ’ όπου θα τους έβαζαν στο τραίνο για την πρωτεύουσα.

Είχε φορέσει ο, τι πιο παλιό είχε, ένα σακάκι που το είχε φορέσει τόσο ώστε το 
είχε πια βαρεθεί αν και ήταν γερό ακόμα, ένα φτηνό παντελόνι της δουλειάς, όπως 
και το πουκάμισο. Ολοκάθαρα όμως χάρη στη φροντίδα της  Βάσως, μύριζαν 
σαπούνι και λεβάντα.

Τις κοίταξε καθώς στέκονταν κλαμένες μπροστά του και χαμογέλασε.
--- Μην κάνετε έτσι. Θα σας αποχαιρετήσω μ’ ένα ποίημα του Αγγουλέ 
προσαρμόζοντας το κάπως στην περίπτωση μας, είπε. Τους  είχε, κατά καιρούς, 
απαγγείλει σχεδόν όσα  ποιήματα ήξερε κάνοντας, πάντα τη Βάσω να δακρύζει.

                                        «Το πλοίο περιμένει...
                                        Γιατί την τελευταία στιγμή

                                               κοντά μου να φανείτε;
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                                               Δε θα μ’ αποχαιρέταγε, 
                                               σα θάφευγα κανείς

                                        και θάφευγα αδιάφορος 
                                               σαν από χώρα ξένη

                                        Μα τώρα με το σπίτι αυτό
                                               κάποια φιλία με δένει

                                        και τα δεσμά μου είν’ όμορφα
                                               και να τα σπάσω δεν μπορώ
                                               κι ενώ να μείνω θάθελα πολύ 
                                               κοντά σας να χαρώ

                                        το πλοίο περιμένει...».

--- Εμένα βέβαια ένα τραίνο με περιμένει...
Ρίχτηκαν στην αγκαλιά του, τις φίλησε τον φίλησαν και χωρίς καμιά αποσκευή 

φορτωμένος συγκίνηση και βουβό εσωτερικό κλάμα, βγήκε δρασκελώντας το 
κατώφλι της σαραβαλιασμένης εξώθυρας από την οποία πριν δυο χρόνια είχε μπει... 

... Αν ήξερε τι θα περνούσε, θα είχε πληρώσει εισιτήριο για το τραίνο. Αλλά αφού 
μπήκε
στο κέντρο διερχομένων δεν επιτρεπόταν η έξοδος. Έτσι μετά από ώρες αναμονής 
τους φόρτωσαν, σαν κρέατα, σε φορτηγά βαγόνια από εκείνα που έγραφαν απ’ έξω 
άνδρες τόσοι, ίπποι τόσοι. Το τραίνο, ένας μουντζούρης, τους γέμισε καπνιά στη 
διαδρομή που όταν βγήκαν στο σταθμό της πρωτεύουσας έμοιαζαν με Αιθίοπες 
επιστράτους. 

Στην πρωτεύουσα, τη νύχτα κοιμήθηκε σ’ ένα φτηνό ξενοδοχείο, στο κέντρο 
διερχομένων δεν ξανάμπαινε, αλλά κι εδώ τα πράγματα δεν ήσαν καλύτερα, τον 
έφαγαν όλη τη νύχτα οι κοριοί.

Την άλλη μέρα μπήκε στο κέντρο εκπαίδευσης, γνωστά και τετριμμένα 
πράγματα, δεν υπάρχει άντρας που να πήγε στρατιώτης και να μην τα έχει διηγηθεί 
σε όλους. Είχε μόνο μια μικρή ιστορία, στο Δεύτερο γραφείο, όταν συμπλήρωσε μια 
υπεύθυνη δήλωση για την καταγωγή και την οικογενειακή του κατάσταση, λες και 
δεν τα ήξεραν, μ’ έναν γιγαντόσωμο λοχαγό.

Σε μια παράγραφο της δήλωσης, υπήρχε η ερώτηση, «αν ζει ο πατέρας σου κι αν 
πέθανε από τι;». Ο Θέμης έγραψε πως ο πατέρας του δε ζούσε αλλά δεν απάντησε 
στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Άστραψε και βρόντησε ο λοχαγός κι όταν 
μάλιστα ο Θέμης απάντησε πως σκοτώθηκε στον εμφύλιο ούρλιαξε:
--- Έτσι τον λέμε τον συμμοριτοπόλεμο ε; Θα σε βάλω κάτω και θα σε πατήσω, θα 
σε λειώσω. 

Ευτυχώς γλίτωσε με μερικές σφαλιάρες και την άλλη μέρα ήταν ντυμένος 
στρατιώτης. Άλλη ατυχία, στο στρατό ήταν πως όταν κατατάχτηκε, η θητεία ήταν 
είκοσι ένας μήνες για τις ειδικότητες, τον είχαν επιλέξει σχεδιαστή, έγινε είκοσι 
τέσσερις. Έκανε οχτώ μήνες στην πρωτεύουσα και δεκαέξι σε μια παραμεθόρια πόλη 
του βορά. Ευτυχώς η δική του ήταν κοντά, κάπου ενενήντα χιλιόμετρα και κατέβαινε 
συχνά με άδεια. 

Πέρασε καλά σα σχεδιαστής και μπορούσε να δουλεύει στο αγιογραφείο, όποτε 
κατέβαινε με άδεια και μάλιστα την κανονική του τη δούλεψε κι έβγαλε και κάποια 
χρήματα. Κάθε φορά που κατέβαινε με άδεια ήταν σα να γύριζε στο σπίτι του, όταν 
περνούσε την εξώθυρα της Βάσως, που χαιρόταν σα να ερχόταν ο γιος της.
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                                                                   *  

Ο Θέμης κι ο Αγγουλές απολύθηκαν, σχεδόν μαζί, εκείνος από το στρατό κι ο 
Φώτης από τη φυλακή. Ο ποιητής δεν υποψιαζόταν καν την ύπαρξη του ζωγράφου, 
ενώ εκείνος ξαναπιάνοντας δουλειά στο αγιογραφείο, συνέχισε ν’ αποστηθίζει 
στίχους του, χάρη στο Στέφανο. 

Ένα πρωί ταχτοποιούσε τη βιτρίνα. Ο πίνακας με το φιλί του Ιούδα ήταν ακόμα 
εκεί. Δεν έμοιαζε με «εικόνα», ο Χριστός δεν είχε καν φωτοστέφανο κι ο Ισκαριώτης 
ήταν ντυμένος, όπως οι Εβραίοι της εποχής του. 
--- Δεν πουλήθηκε κυρ-Στέφανε, πέρασαν δυόμισι χρόνια, καλύτερα να τον 
βγάλουμε, είπε ο Θέμης.
--- Α, μπα καλύτερα που δεν πουλήθηκε, είναι κράχτης, δεν περνάει άνθρωπος 
χωρίς να σταματήσει στη βιτρίνα.
--- Αν το βλέπεις έτσι...
--- Ξέρεις ο Αγγουλές έχει γράψει ένα σπουδαίο ποίημα για τον Ιούδα. Αν μπορέσω 
να το θυμηθώ... Γράψτο όμως γιατί είναι δύσκολο. 

Ο  Θέμης  έψαξε  στο συρτάρι  του γραφείου,  βρήκε  ένα  τετράδιο κι ένα 
μολύβι  κι  ο
Στέφανος άρχισε, στην αρχή κομπιάζοντας, την απαγγελία:
  
                                               «Ιούδα, Ιούδα, ξέπεσες
                                               την πιον επίσημη στιγμή.
                                               Μέσα στο φως μιας αστραπής
                                               προδόθηκες ταπεινωμένος.
                                               Σε είδαν, τα ωραία τα μάτια σου 
                                               δειλά να γέρνεις προς τη γη
                                               μετανοιωμένος.
                                              
                                               Τώρα, σα σύμβολο κακού,
                                               σαν έννοια μαύρης προδοσίας,
                                               φαντάζει μεσ’ στη σκοτεινιά
                                               του νου τους η μορφή σου,

                                        γιατί την τρίτη τη νυχτιά,
                                               κανείς δεν είδε το Ραβί

                                   που ανέβαινε στον ουρανό
                                               από το σκοινί ΣΟΥ!

--- Ωραίο! Όσα θα μου λες τώρα θα τα γράφω και δε θα σε κουράζω να τα 
επαναλαμβάνεις.... 
... Ο  Στέφανος  παρ’  όλο  που  εδώ  και  δυο  χρόνια είχε υποσχεθεί να παντρευτεί 
την Ουρανία, ακόμα δεν το είχε κάνει. Εξακολουθούσαν να ζουν χώρια αν και κάθε 
μέρα ήσαν μαζί. Μάζευαν χρήματα για ν’ αγοράσουν ένα διαμέρισμα, οι 
πολυκατοικίες είχαν γεμίσει την πόλη.

Όσο ήταν στην πρωτεύουσα, ο Θέμης, βρέθηκε σε χώρους που είχαν σχέση με 
την Τέχνη έξω από την αγιογραφία.  Παρακολουθούσε  εκθέσεις  ζωγραφικής, δεν 
υπήρχαν  πολλές  αλλά αρκετές να καλύπτουν τις ανάγκες του. Σε κάθε έξοδο του 
έτρεχε σ’ αυτές, κουβαλώντας μαζί του και συναδέλφους σχετικούς ή άσχετους, όπως 
ένα φαντάρο αγρότη, φανατικό κυνηγό τον πήγε σε μια έκθεση του περίφημου 
χαράκτη, καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού και μέλους της 
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Γαλλικής Ακαδημίας Δημήτρη Γαλάνη. Τα θέματα του ήσαν κυρίως νεκρές φύσεις 
με σκοτωμένα  ζώα, λαγούς, φασιανούς και πέρδικες που εντυπωσίασαν τον αγρότη-
κυνηγό.
--- Για ρε, του γέρου μπάμπλιακα, πως τα καμ; είπε με θαυμασμό.

Ο Γαλάνης ήταν τότε εβδομήντα χρονώ ψηλός, λεπτός, ασπρομάλλης. Ο Θέμης 
τον βρήκε ένα βράδι μόνο στην αίθουσα της έκθεσης, οι άνθρωποι ακόμα δεν 
πήγαιναν σε τέτοιους χώρους, οι περισσότεροι που θα είχαν βρεθεί εκεί, ήταν τη μέρα 
των εγκαινίων.

Του είπε πως ασχολείται επαγγελματικά με την αγιογραφία. Δεν τον ενδιέφερε 
αλλά μ’ αυτή ζούσε. Συζήτησαν για πολύ ώρα, άκουγε το Δάσκαλο με κατάνυξη να 
του μιλάει για την Τέχνη, για το Παρίσι και πως σκόπευε να γυρίσει πια στην 
πατρίδα.

Ο Θέμης καθώς ήταν και με τα στρατιωτικά κέρδισε τη συμπάθεια του 
Δάσκαλου που δέχτηκε να δει δυο μικρά έργα του, τα είχε κάνει στο σπίτι ενός 
συνάδελφου στρατιώτη, όταν είχε έξοδο. Το ένα παρίστανε ένα γέροντα ζητιάνο, 
καλοκαίρι σ’ ένα χωματόδρομο, κατασκονισμένο, να παρακολουθεί, ακουμπισμένος 
στο ραβδί του, ένα σκαραβαίο να κατρακυλά ένα σβώλο κοπριά. Η τεχνοτροπία ήταν 
ένα είδος εμπρεσιονισμού καμωμένη με σπάτουλα, με παχιά πάστα χρώματος. Το 
άλλο ήταν αγιογραφία, ένας Νυμφίος με το βυζαντινό τυπικό αλλά με ρεαλιστική 
τεχνοτροπία. Είχε πετύχει ακόμα, εκτός από τις σταγόνες του αίματος που είχαν 
προκληθεί από το αγκάθινο στεφάνι και τις σταγόνες του ιδρώτα της αγωνίας. 

Εντυπωσιάστηκε ο Δάσκαλος κι όταν ο Θέμης του είπε πως δεν είχε φοιτήσει 
στη Σχολή Καλών Τεχνών αλλά θα ήθελε, μετά το στρατιωτικό του να πάει, του είπε: 
«Γιατί; Δεν πρόκειται να σου μάθουν εκεί κάτι που δεν ξέρεις. Και κάτι χειρότερο, θα 
επηρεαστείς από τον ένα ή τον άλλο δάσκαλο και θα χαλάσεις αυτό που έμαθες, που 
έφτιαξες μόνος σου...». Αυτά περίπου ήταν τα λόγια του κι ο Θέμης τα σκεφτόταν 
τώρα, με νοσταλγία εκεί μπροστά   στο καβαλέτο καθώς ζωγράφιζε έναν ολόσωμο 
Χριστό για τέμπλο εκκλησίας. Είχαν πάρει παραγγελία όλες τις εικόνες του τέμπλου, 
σε βυζαντινή τεχνοτροπία. Ο Κόντογλου είχε καταφέρει να πείσει την Αρχιεπισκοπή, 
οι καινούργιες εικόνες να γίνονται μ’ αυτή την τεχνοτροπία αλλά οι πιστοί δεν την 
συμπαθούσαν συνηθισμένοι σ’ αυτήν που είχαν επιβάλλει οι ρωσικές λιθογραφίες 
του περασμένου αιώνα. Μια τεχνοτροπία αναγεννησιακού τύπου με τυπικό βυζαντινό 
στη φόρμα και στα θέματα, που είχε περάσει μέσα από τα σλαβικά μοναστήρια του 
Αγίου Όρους. 

Οι αγιογράφοι δούλευαν και με τους δυο τρόπους, όπως ήθελε ο πελάτης. Στις 
τοιχογραφίες όμως και στα τέμπλα οι μητροπολίτες επέβαλλαν τη βυζαντινή.

Σκεφτόταν όλ’ αυτά και βαριόταν να δουλέψει αλλά έπρεπε γιατί όπως το είχε 
υποσχεθεί ο Στέφανος μετά το στρατιωτικό τον είχε κάνει συνέταιρο μ’ ένα ποσοστό 
πάνω στη δουλειά.
Στα δυο χρόνια που έλειψε στο στρατό η περιοχή είχε αλλάξει πολύ. Ο δρόμος είχε 
φαρδύνει και οι γραμμές του τραμ είχαν βγει έξω από την «Καμάρα», όπως 
ονομαζόταν η ρωμαϊκή αψίδα ή ο, τι είχε μείνει από αυτή, συντηρημένη και 
αποκαταστημένη. Στα γύρω  από  το  αγιογραφείο μαγαζιά είχαν εμφανιστεί νέοι 
επαγγελματίες. Πολλοί ιδιοκτήτες, παιδιά των ιδιοκτητών και υπάλληλοι έμπαιναν 
συχνά στο αγιογραφείο και γίνονταν σοβαρές συζητήσεις αλλά και «πλάκες» και 
πειράγματα.

Τα πρωινά, τρεις-τέσσερις νέοι, ανάμεσα τους κι ο Θέμης, άραζαν στις καρέκλες 
που είχε στο πεζοδρόμιο το γαλακτοζαχαροπλαστείο που ήταν πλάι στο αγιογραφείο 
και βαθμολογούσαν τα ωραία κορίτσια που περνούσαν. Και δεν ήσαν λίγα! Άλλα 
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πήγαιναν στο γυμνάσιο προς το κέντρο της πόλης και άλλα προς την «Καμάρα», σε 
μια οικοκυρική σχολή που υπήρχε εκεί κοντά  αλλά και φοιτήτριες που πήγαιναν 
προς το πανεπιστήμιο.

Δεν πείραζαν όμως ποτέ τα κορίτσια, βλέπεις ήσαν επαγγελματίες, υποτίθεται 
σοβαροί άνθρωποι. Μεταξύ τους όμως έλεγαν φοβερά πράγματα, η ερωτική πείνα 
ήταν εμφανής. 

Ο Γρηγόρης, ένας από τους τέσσερις, λάτρης του ωραίου φύλου, κάθε φορά που 
περνούσε κάποιο θηλυκό εξαιρετικά ωραίο, άνοιγε διάπλατα τα μικρά του μάτια και 
με πάθος σχολίαζε, χρησιμοποιώντας, γαργαλιστικές και πετυχημένες παρομοιώσεις, 
σε μια θαυμάσια «αργκό».

Βέβαια όλ’ αυτά ήσαν μόνο λαχτάρα και λόγια, αρραβωνιασμένος σχεδόν, μ’ ένα 
πολύ καλό κορίτσι καιρό περίμενε να βρει μια πιο προσοδοφόρα δουλειά από αυτή 
που έκανε στο μαγαζί του πατέρα του για να παντρευτούν.

Είχε όμως καημό με τις γυναίκες. Αυτές που θαύμαζε όμως δε θα τις 
παντρευόταν ποτέ. «Μια τέτοια γυναίκα αδερφέ μου είναι ρίσκο, θα σου γαμηθεί 
οπωσδήποτε», έλεγε.

Ένα πρωί πέρασε μια κοπέλα που κανένας δεν είχε ξαναδεί όμοια της. Ένα 
κορίτσι καλλίγραμμο, ψηλό, στητό, και τέλος πάντων ένα πλάσμα που διάθετε ο, τι 
όμορφο μπορούσε να έχει μια γυναίκα. Αφού πέρασε, ανύποπτη την «κριτική 
επιτροπή», ο  Γρηγόρης είπε σιγά στο Θέμη:
--- Ρε συ, δε θέλω τίποτα. Έτσι μόνο να μ’ αφήσει να περπατήσω πλάι της εκατό 
μέτρα. Να, μα την Παναγιά, εκατό μέτρα! Να με δουν οι καργιόληδες και να πουν, 
«κοίτα ρε γκόμενα που περπατάει ο Γρηγόρης...».

Ο  Θέμης χαμογέλασε. Τον κοίταξε για λίγο και είπε:
--- Α, ρε Γρηγόρη, περιβόλι είσαι γαμώτο. Άκου να περπατήσει εκατό μέτρα πλάι 
της...

Ο Γρηγόρης κούνησε το κεφάλι σα να επιδοκίμαζε τον εαυτό του.
--- Τα ξέρει αυτά η Ευδοξία ρε; Αν σ’ ακούσει θα σε πάρει και θα σε σηκώσει 
μάγκα...
--- Α μπα, τα λέω και μπροστά της. Δεν της νοιάζει, αφού ξέρει πως δεν πρόκειται 
να δω τέτοιο μπερεκέτι...

... Οι μέρες περνούσαν κι ο Θέμης σκεφτόταν πως έπρεπε να βρει, κάποιο 
διαμερισματάκι να νοικιάσει γιατί στο σπίτι της Βάσως τα πράγματα στένευαν κι όχι 
μόνο σε χώρο. Η Μορφούλα ήταν πια δεκαεφτά χρονώ, σε λίγο τελείωνε το γυμνάσιο 
και παρ’ όλο που παράμεινε κοντούλα, λίγο ψηλότερη από τη μητέρα της, είχε γίνει 
πολύ όμορφη κάνοντας σχετική δίαιτα για να κρατάει τη «σιλουέτα» της. Έσφιγγε τη 
μέση της με μια φαρδιά ζώνη «λαστέξ» και γινόταν πολύ κομψή. Ο έρωτας της για το 
Θέμη έδειχνε να είχε ατονήσει ή είχε αλλάξει μορφή. Πάντως έκανε συντροφιά μ’ 
ένα νεαρό γείτονα, δυο τρία χρόνια μεγαλύτερο της. Ο Θέμης δεν ήξερε αν υπήρχε 
κάτι ανάμεσα τους και την πείραζε με κάθε ευκαιρία. Το όνομα του ήταν κάπως 
αστείο γι’ αυτόν, τον έλεγαν Ηρακλή. Ήταν ένα αδύνατο παιδί που σε τίποτα δε 
θύμιζε το μυθικό ήρωα.

Εκείνο το πρωινό της Κυριακής, ο Θέμης, καθώς ετοιμαζόταν να βγει, την 
πείραξε:
--- Τι γίνεται ο Ηρακλής σου, Μόρφω;

Εκείνη τον κοίταξε επιτιμητικά και δεν απάντησε. Ανέβηκε τη σκάλα χωρίς να 
γυρίσει να κοιτάξει πίσω, ήταν πολύ θυμωμένη μαζί του και ήταν η πρώτη φορά που  
του το έδειχνε. Καθώς δρασκέλιζε την εξώθυρα της αυλής, ο Θέμης 
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σκεφτόταν πως αν έκλεινε το διαμέρισμα που πήγαινε να δει, θα έφευγε από τις δυο 
γυναίκες και θα έχανε τη φροντίδα τους. Όχι εντελώς βέβαια γιατί για τα άπλυτα του 
κι ο, τι άλλο θα χρειαζόταν εδώ θα ερχόταν πάλι. Δεν τις είχε πει πως έψαχνε για 
σπίτι, αν και τον πρώτο καιρό μετά την απόλυση του, έκανε κάποια νύξη πως έπρεπε 
πια να γλιτώσουν από αυτόν, αρκετά τις είχε ταλαιπωρήσει.

Τα είπε αυτά, περισσότερο για να νιώσει την ευχαρίστηση από την αντίδραση 
τους. Η Βάσω έβαλε τα κλάματα και είπε πως εκείνες τον λογαριάζουν πάντα δικό 
τους άνθρωπο, μίλησε και για λογαριασμό της Μορφούλας μια κι εκείνη σώπαινε. 
«Και πάντα θα είμαι δικός σας αλλά αργά ή γρήγορα θα  πρέπει  να  κάνω δικό μου 
σπίτι. Και γιος σου να ήμουν, πάλι κάποια μέρα θα έφευγα», της είχε πει ο Θέμης.

Ήταν ένα λογικό επιχείρημα, που η γυναίκα το αποδέχτηκε αλλά χωρίς να το 
καταλάβουν πέρασαν έξη μήνες από τότε. Τώρα έπρεπε πάλι να κάνει αυτή τη γλυκιά 
γυναίκα να στενοχωρηθεί. Δεν είχε σκεφτεί ποτέ αν εκείνη τον είχε δει ποτέ σαν 
άντρα, γιατί ήταν νέα γυναίκα όταν εγκαταστάθηκε στο σπίτι της, ήταν σαράντα 
χρονώ, εκείνου ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό μια ερωτική σχέση μαζί της. Κι 
εκείνη η ιδέα του Στέφανου, να παντρευτεί τη Μορφούλα δεν αβγάτισε. Την έβλεπε 
και τη βλέπει και τώρα σαν αδελφή του κι ας καταλάβαινε πως η μικρή ήταν 
ερωτευμένη. Μάλιστα τον τελευταίο καιρό, της φερόταν σαν...κακός αδερφός, 
ακριβώς για να την αποθαρρύνει αλλά στην πραγματικότητα τη λάτρευε χωρίς να 
μπορεί να προσδιορίσει τι είδους αγάπη ένιωθε...

... Το καινούργιο σπίτι, ένα μικρό διαμέρισμα δωμάτιο, κουζίνα και 
«λουτροκαμπινέ» με μπανιέρα, ήταν γεγονός! Σκέφτηκε  ν’ αφήσει  πίσω του ο, τι 
είχε σαν οικοσκευή και  να επιπλώσει το διαμέρισμα με καινούργια, σύγχρονα 
πράγματα. Ένα κρεβάτι-έπιπλο κι όχι το πτυσσόμενο ντιβάνι που είχε και το φτηνό 
στρώμα. Στις βιτρίνες των μαγαζιών με έπιπλα για κρεβατοκάμαρες, που χάζευε 
τελευταία, έβλεπε κάτι «μοντέρνα» στρώματα με σούστες.

Τελικά όμως έφερε όλα τα παλιά και βολεύτηκε μ’ αυτά. «Αργότερα», σκέφτηκε, 
«είναι
νωρίς ακόμα, μπορεί να παίρνω ποσοστά πάνω στη δουλειά αλλά δεν ξέρω πόσα θα 
βγάζω. Ο κυρ - Στέφανος είπε πως αν οι δουλειές πάνε όπως ως τώρα τότε τα 
χρήματα που θα κερδίζω θα είναι πολύ περισσότερα από το μεροκάματο που 
έπαιρνα».

Ξαπλωμένος λοιπόν, στο παλιό ντιβάνι με τα σεντόνια και τη μαξιλαροθήκη με 
τη δαντέλα, που του είχε χαρίσει η Βάσω, τη σκεφτόταν με αγάπη και στοργή. 
Φεύγοντας σήμερα από το σπίτι της δεν μπόρεσε ν’ αποφύγει το κλάμα της, η 
Μορφούλα έλειπε, την αγκάλιασε τρυφερά κι εκείνη χώθηκε στην αγκαλιά του και 
του είπε πράγματα που ποτέ δε φαντάστηκε ο Θέμης πως μπορούσε να νιώθει γι’ 
αυτόν. Του είπε πως από τη μέρα που τον γνώρισε ήταν γι’ αυτήν, ο γιος της, ο 
αδερφός της, ο άντρας της κι ο εραστής που είχε στερηθεί. Αυτό το ξέσπασμα της τον 
τάραξε. Της είπε πως θα είναι πάντα κοντά τους, θα ήταν εκείνη που θα τον φρόντιζε 
και δεν έπρεπε να σκέφτεται έτσι, ήταν νέα ακόμα μπορούσε να φτιάξει τη ζωή της, 
να βρει έναν άντρα. Η Μορφούλα μεγάλωσε, αύριο -μεθαύριο θα παντρευτεί...Όλ’ 
αυτά αντί να την παρηγορήσουν τη έκαναν να κλαίει περισσότερο...

Η Μορφούλα, ήταν πια γυναίκα. Υπήρχαν δυο γυναίκες στη ζωή του κι όμως ο 
Θέμης ένιωθε ένα συναισθηματικό κενό. Θυμόταν συχνά τώρα τελευταία την Πία...

Είχαν περάσει, σχεδόν τρία χρόνια από το χωρισμό τους και  δεν τη συνάντησε 
ποτέ, σα να μην υπήρξε. Υπήρξε όμως και είχε αφήσει πίσω της, μνήμες. Θυμήθηκε  
κάποιους στίχους του Αγγουλέ:
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                                               «...φίλος κανένας δίπλα μου,
                                               μάνα, πατέρας, αδερφός,
                                               μαύρες μονάχα θύμισες 
                                               κι ονείρατα ρημάδια...».

                                                                       *

Ο Θέμης προς το παρόν, αποδέχτηκε πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτ’ άλλο 
παρά να δουλεύει στο αγιογραφείο. Είχε κλείσει χρόνος από τη μέρα που απολύθηκε, 
την Πία δεν την ξανασυνάντησε αλλά ούτε την αναζήτησε. Η σχέση του με τη Βάσω 
και τη Μορφούλα δεν άλλαξε παρά μόνο στην κατοικία, για την ακρίβεια ούτε και σ’ 
αυτό, απλώς το διαμέρισμά του έγινε προέκταση του σπιτιού των γυναικών. Η Βάσω 
το φρόντιζε κι αυτό, με αμοιβή βέβαια, μόνο για το θέμα του φαγητού δε βρέθηκε 
λύση κι έτσι ο νέος χρησιμοποιούσε το εστιατόριο, εκτός από κάποια Κυριακή ή 
γιορτή που η Βάσω, τον προσκαλούσε τα μεσημέρια για να τον ξελογιάζει με τις 
λιχουδιές της. Τώρα που δεν έμενε στο σπίτι της λες κι ένιωθε πιο άνετα η καλή 
γυναίκα και κάποια μέρα του είπε:
--- Σε παρακαλώ Θέμη μου, μη με λες κυρία Βάσω πια...
--- Ε, δεν μπορώ να σε λέω και...Βάσω. Δε μου πάει...πως να το πω. Όπως δεν 
μπορώ να φωνάζω και το αφεντικό μου, Στέφανο. Τώρα είναι συνεταίρος μου κι 
όμως δε μου πάει...Εξακολουθώ να τον λέω «κυρ - Στέφανε».
--- Όταν έφευγες στρατιώτης με είπες μανούλα. Τόσα χρόνια περιμένω από τότε, δε 
μου το ξανάπες. Σου είναι τόσο δύσκολο να με λες έτσι;

Ο  Θέμης  ξαφνιάστηκε!  Δε  θυμόταν  καν  πως  το  είχε  πει.  Ένιωσε  
συγκλονισμένος. Συνειδητοποίησε επιτέλους το είδος της αγάπης που ένιωθε γι’ αυτή 
τη γυναίκα. Είχε μητέρα αλλά εκείνη ήταν μακριά και σε χιλιόμετρα και σε ψυχική 
σχέση. Σηκώθηκε ορμητικά από το 
τραπέζι και την αγκάλιασε,  τη γέμισε φιλιά κάνοντας τη Μορφούλα ν’ ανοίξει 
διάπλατα τα
μάτια της.

Από εκείνη τη μέρα το «μανούλα», της το έλεγε σε κάθε ευκαιρία. Σε μια τέτοια, 
η Μορφούλα του είπε ειρωνικά:
--- Τώρα γίναμε κι αδέρφια! Σε βόλεψε αυτό ε;
--- Ρε κορίτσι μου, τι θέλεις επιτέλους; Αφού έχεις γκόμενο, τον Ηρακλή...
--- Δεν είσαι με τα καλά σου, γκόμενο τον Ηρακλή, εγώ; Είσαι βλάκας αν το 
πιστεύεις αυτό. Απλώς...απλώς είναι φίλος μου, είναι καλό παιδί και κάνουμε καλή 
παρέα...
--- Δηλαδή είσαι ακόμα παρθένα;
--- Τι σ’ έχει πιάσει με την παρθενιά μου, δε γέρασα, είμαι μόνο δεκαεφτά χρονώ.
--- Ε, είχα πιστέψει πως αν κάποιος καταφέρει να σου την πάρει θα ησύχαζα 
εγώ...Καρδούλα μου σ’ αγαπώ, να είσαι σίγουρη πως όποτε με χρειαστείς θα είμαι 
κοντά σου αλλά δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σου...
--- Όπως με την Πία ε; ούρλιαξε κυριολεκτικά η μικρή, έβαλε τα κλάματα κι 
ανέβηκε τρέχοντας τη σκάλα για τον πάνω όροφο.

Ο Θέμης σηκώθηκε και κινήθηκε κι αυτός προς τη σκάλα. 
--- Όχι, όχι αγόρι μου. Άστη, θα της περάσει, θα είναι χειρότερα αν πας κοντά της, 
είπε η Βάσω καθώς έμπαινε εκείνη τη στιγμή στην κουζίνα.
--- Τι θα κάνω μαζί της μανούλα;
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--- Θέμη  μου,  έτσι είναι ο έρωτας και μάλιστα  σ’ αυτήν  την ηλικία...Ίσως φταίω 
κι εγώ γι’ αυτό. Το είχα πιστέψει, το ευχόμουνα να γίνει κάτι με σας τους δυο, έτσι θα 
ήσουνα γιος μου...Με το να σε παινεύω, με το να μιλάω συνέχεια για σένα την έκανα 
να σ’ ερωτευτεί...
--- Να πάρει η ευχή...Δεν ξέρω τι να κάνω!...είπε εκείνος καθώς αποχωρούσε.

... Η ζωή στο αγιογραφείο συνεχιζόταν όπως πρώτα, με δουλειά συζήτηση και 
στίχους του Αγγουλέ. Ο Στέφανος μάθαινε τώρα γι’ αυτόν, ήταν χρόνος που 
βρισκόταν στο νησί και σκεφτόταν, πως του χρόνου που θα παντρευόταν, επιτέλους, 
την Ουρανία, να κάνει το ταξίδι του μέλιτος στην πατρίδα για να συναντήσει το 
Φώτη, ύστερα από δέκα χρόνια!
--- Αλήθεια πως θα είναι να δεις, ύστερα από δέκα χρόνια, ένα φίλο σου;
--- Κι όχι απλώς ένα φίλο, έναν άνθρωπο ξεχωριστό! Έναν αγωνιστή. Πως να τον 
έχουν καταντήσει άραγε τόσα χρόνια οι κακουχίες της φυλακής; Η υγεία του θα είναι 
χάλια. Ξέρεις ο Φώτης είναι μικροκαμωμένος, κοντός σαν εμένα αλλά πάντα ήταν 
αδύνατος, μαυριδερός κι άσκημος. Αγαπούσε τα κορίτσια και κατάφερνε να τα 
συγκινεί. Έγραψε ωραίους στίχους για την αγάπη, για να θυμηθώ κανένα...Α, σαν κι 
αυτό... 
--- Περίμενε να πιάσω χαρτί και μολύβι, είπε ο  Θέμης και πήγε προς το γραφείο.
--- Λοιπόν...Μοσκομυρίζουν, μοσκομυρίζουν...Α, ναι...έτσι πάει:

                                               «Μοσκομυρίζουν οι γαζιές,
                                               κι από τ’ αντικρινό 
                                               το σπίτι κλαίει μια κομπαρσίτα,

                                        αυτό το απομεσήμερο
                                               το χινιπωρινό,

                                        πούναι μαβιά τα σύννεφα
                                               κι έξω στον κήπο βρέχει

                                        κι εγώ μαδώ στιγμή-στιγμή 
                                               το χρόνο σα μια μαργαρίτα

                                        στην προσμονή σου τη γλυκιά
                                               που τελειωμό δεν έχει».

--- Ή το άλλο:

                                        «Πάνω στου Μπουνέντη 
                                        τ’ άστρο λάμπει

                                               σα ρουμπίνι.
                                        Τι όμορφη βραδιά!
                                        Πάψε πια καρδιά

                                               να πονάς για Κείνη.

                                        Άνοιξη είναι. Λούσου
                                        στην ανθοπλημύρα
                                        πόνε. Χαμογέλα, ω,
                                        χαμογέλα Μοίρα...   

--- Μπουνέντης...μπουνέντης, τι σημαίνει;
--- Είναι ο πουνέντες, ο δυτικός άνεμος, έτσι τον λέμε στο νησί, είπε 
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ο Στέφανος.
--- Θα έχει να σου πει τόσα ε; Μακάρι να πήγαινα κι εγώ να τον 
γνωρίσω...
--- Αναγκαστικά πρέπει να μείνει κάποιος στο μαγαζί, δεν μπορούμε 
να το κλείσουμε. Θα σου φέρω όμως κανά βιβλίο του με αφιέρωση. Θα χαρεί ο 
Φώτης όταν του πω πως έχεις μάθει τα ποιήματα του απ’ όξω...
...  Ο Θέμης ξύπνησε από τον ήχο του κουδουνιού στο διαμέρισμα του. Κοίταξε το 
ρολόι στο χέρι του, είχε αποκτήσει και τέτοιο, έδειχνε οκτώ. Από το παράθυρο 
έμπαινε το φως της μέρας μέσα από τις χαραμάδες των θυρόφυλλων. «Ποιος να 
είναι», αναρωτήθηκε καθώς άφηνε το κρεβάτι. Ανησύχησε! Ήταν Κυριακή και τις 
μέρες αυτές συνήθιζε να κοιμάται, παραπάνω, μια-δυο ώρες ξένοιαστος. 

Φορώντας τις πιζάμες, άνοιξε τη θύρα και πέτρωσε καθώς 
αντίκρισε τη Μορφούλα.
--- Τι συμβαίνει, έπαθε τίποτα η μάνα; ρώτησε με τόση έντονη 
ανησυχία που η κοπέλα βιάστηκε να τον καθησυχάσει χαμογελώντας.
--- Όχι, όχι τίποτα δεν έπαθε η «μανούλα» σου, τον παραμέρισε και 
πέρασε μέσα.

Ο Θέμης την ακολούθησε καθησυχασμένος αλλά διαπορώντας για 
την παρουσία της. Η Μορφούλα στάθηκε για λίγο μπροστά στο κρεβάτι με τ’ 
ανακατωμένα σεντόνια κι ύστερα ξάπλωσε μπρούμυτα βυθίζοντας το πρόσωπο της 
στο μαλακό μαξιλάρι. Ανάσανε ηδονικά τη μυρουδιά του νέου που απόπνεε το 
χασεδένιο ύφασμα.

Ο  Θέμης  την  κοίταζε  έκπληκτος!  Πρώτη  φορά  έβλεπε  κάτι  
τέτοιο,  μια  τέτοια συμπεριφορά κοριτσιού.
--- Τι σ’ έπιασε, παλάβωσες εντελώς μου φαίνεται...

Εκείνη γύρισε ανάσκελα, η φούστα της ανασηκώθηκε και 
φάνηκαν οι μηροί της.
--- Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Όταν έμενες στο σπίτι μας 
έμπαινα στο δωμάτιο σου και το έκανα συχνά. Τρελαινόμουν, ήταν σα να μου έκανες 
έρωτα...
---   Έλα, έλα άσε τις βλακείες σήκω πάνω...

Η κοπέλα σηκώθηκε, έσιαξε τη φούστα και είπε:
--- Δίκιο έχεις, όταν έχεις πλαγιάσει με μια καλλονή σαν την Πία πως 
να σε συγκινήσω εγώ;
--- Μόρφω, πάλι τα ίδια;
--- Τέλος πάντων, ντύσου να πάμε ως την παραλία.
--- Στην παραλία! Πρωί-πρωί, τι σ’ έπιασε...
--- Σε χρειάζομαι, όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα κι έχω σηκωθεί από 
τα χαράματα. Θέλω να πάω στην παραλία και δεν μπορώ να πάω μόνη...

Ο νέος την κοίταξε με τρυφερότητα. Πήγε προς την ιματιοθήκη 
λέγοντας:
--- Καλά, πήγαινε στην κουζίνα, να ντυθώ.

Μισή ώρα αργότερα κατηφόριζαν το δρόμο που έβγαζε ακριβώς 
στον Πύργο. Η Μορφούλα κουνούσε πέρα - δώθε ένα τσαντάκι που κρατούσε κι ο 
Θέμης έπαιζε ένα κομπολογάκι από λιοκούκουτσα που είχε αποκτήσει τώρα 
τελευταία.

Έφτασαν σχεδόν αμίλητοι στη θάλασσα κι αφού έκαναν ένα γύρω 
από τον Πύργο, μεσαιωνικό κατάλοιπο του παραλιακού τείχους κάθισαν σ’ ένα 
παγκάκι απέναντι στη θάλασσα. Στο βάθος του κόλπου ο ορίζοντας είχε ενωθεί με 
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τον ουρανό με μια γκριζογάλανη καταχνιά. Ο Μάης είχε προχωρήσει στα μισά του, ο 
καιρός ήταν ζεστός, άρχιζε το καλοκαίρι.
--- Κοίτα, κοίτα τι ήσυχο που είναι το νερό. Η θάλασσα είναι λάδι, 
ούτε ένα κυματάκι, είπε το κορίτσι.
--- Ναι, είναι υπέροχα!

         
                                        «Κάλμα, μπουνάτσα. Με καθρέφτη

                                                μοιάζει ο γιαλός που εγαληνεύτει
                                                και μήτε μια ζαρωματιά

                                         δε βλέπει η πένθιμη ματιά
                                                στο γαλαζί κρουστάλλι ως πέφτει

                                         Κρίμα που δεν μπορεί να γίνει
                                         και στην ψυχή μου έτσι γαλήνη».   

Η Μορφούλα γύρισε και κοίταξε το Θέμη με αγάπη, 
απάγγελνε τόσο ωραία, με αίσθημα και ήταν τόσο ευχάριστο το ξάφνιασμα.
--- Του Αγγουλέ είναι; Είχε αρχίσει κι αυτή να ξεχωρίζει τους στίχους 
του ποιητή.
--- Ναι, δεν είναι υπέροχο;
--- Θαυμάσιο! Φαίνεται όμως «αδερφάκι», πως οι ψυχές μας και η δική 
σου και η δική μου, δε βρίσκουν γαλήνη...

Την έσφιξε πάνω του δυνατά κι εκείνη χώθηκε στην αγκαλιά του. 
Δεν έγινε όμως τίποτ’ άλλο. Έμειναν έτσι γι’ αρκετή ώρα, εκείνος της μάλαζε το 
παχουλό μπράτσο κι εκείνη του χάιδευε το χέρι. 

Στην προβλήτα δυο ερασιτέχνες ψαράδες είχαν πετάξει τις πετονιές 
και περίμεναν να «τσιμπήσει». Οι διαβάτες ήσαν αραιοί και τα κρωξίματα των 
γλάρων, συνέθεταν μια  παράξενη μουσική που συνόδευε τους ομόκεντρους κύκλους, 
που έκαναν τα ράμφη των πουλιών καθώς βουτούσαν κι άρπαζαν κάποιο αφρόψαρο.

--- Σε είδα προχθές με την Πία. Τα ξανάφτιαξες μαζί της ε;
---   Τι, πως; Με είδες με την Πία, που με είδες...
--- Τι σημασία έχει; Σε ρώτησα αν τα ξανάφτιαξες μαζί της, τα ξανάφτιαξες;
--- Ναι, δηλαδή περίπου...
--- Τι πάει να πει αυτό;
--- Δηλαδή βγαίνουμε πάλι μαζί αλλά όχι όπως πρώτα...Είναι φοιτήτρια τώρα, 

βγαίνει με συμφοιτητές της. Το παίζει απελευθερωμένη.
---   Δηλαδή δεν τη γαμάς;
--- Α, έχεις γίνει βρομόστομα, δεσποινίς...
--- Δε μου απάντησες...
--- Και τι να σου πω...Όχι δεν τη γαμάω.
---   Και τότε γιατί βγαίνεις μαζί της;             
---   Ε, γιατί...γιατί...άσε με τώρα ρε Μόρφω. Εσύ γιατί βγαίνεις μαζί μου, ούτε εσένα 
σε γαμ...ουφ παράτα με.
---  Σωστά, δίκιο έχεις. Τώρα καταλαβαίνεις τι δύσκολο είναι να θέλεις να βρίσκεσαι 
κοντά σε κάποιον που δε σε θέλει.

Ο Θέμης γύρισε την κοίταξε και της χαμογέλασε θλιμμένα και της χάιδεψε τα 
μαλλιά.
--- Σήκω να περπατήσουμε, της είπε.

Προχώρησαν πάνω στη νέα παραλία που γινόταν με τεχνητές προσχώσεις, είχαν 
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πλακοστρώσει ένα μέρος της. Της διηγήθηκε, όλα τα σχετικά της νέας του σχέσης με 
την παλιά του αγάπη...

                                                                         *  

Συνάντησε την Πία τυχαία, μετά από τρία σχεδόν χρόνια. Ήταν σε μια 
διαδήλωση φοιτητών. Είχαν κατεβεί με το Γρηγόρη, αυτός τον κατέβασε δηλαδή 
γιατί ο Γρηγόρης δεν είχε σχέση με διαδηλώσεις. Φυσικά δεν ήξερε πως ο Θέμης θα 
τον πήγαινε προς τα εκεί, ούτε είχε πάρει είδηση πως γινόταν διαδήλωση, απλώς είχε 
βγει περίπατο με το σκύλο του  γείτονα τους συνταγματάρχη, επιθεωρητή της 
χωροφυλακής και συναντήθηκαν στο δρόμο. Ο Θέμης τον παράσυρε προς τη μεγάλη 
συγκέντρωση που γινόταν στο μεγάλο κεντρικό, παράλληλο με την παραλία δρόμο.

Όταν έφτασαν εκεί ο Γρηγόρης ταράχτηκε και τράβηξε το λουρί του σκύλου να 
φύγουν πίσω.
--- Ρε γαμώτο που πέσαμε, απάνω στα κουμμούνια...
--- Σουτ, μη το φωνάζεις αυτό εδώ γιατί θα φάμε ξύλο, του είπε ο Θέμης.
--- Πάμε  να  φύγουμε  γαμώτο,  είπε  ανήσυχος  ο  Γρηγόρης  αλλά  δεν  πρόλαβε. 
Ο σκύλος άρχισε να γαβγίζει χαρούμενος, συνοδεύοντας τις φωνές και τα συνθήματα 
των φοιτητών, ενώ πολλά παιδιά τον χάιδευαν. 

Ο σκύλος του συνταγματάρχη, ένα θαυμάσιο κυνηγόσκυλο άσπρο με κανελί 
βούλες, ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος τρόφιμος του Γρηγόρη που είχε αυλή στο σπίτι 
του και του είχε φτιάξει και σπιτάκι. Συνήθως όμως  ήταν επισκέπτης όλων των 
μαγειρείων των αστυνομικών τμημάτων της πόλης όπου οι χωροφύλακες τον τάιζαν 
πολύ καλά, αν και ο συνταγματάρχης τους έβαζε τις φωνές γιατί το ζώο πάχαινε και 
δεν μπορούσε να τρέξει στο κυνήγι.

Ο συνταγματάρχης έμενε, σε διαμέρισμα, στην ίδια πολυκατοικία που ήταν το 
αγιογραφείο. Ο Θέμης δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του, ήξερε όμως τα πάντα γι’ 
αυτόν από τον κουτσομπόλη το Γρηγόρη, που πήγαινε κάθε Κυριακή σχεδόν, την 
περίοδο του κυνηγιού, μαζί του στο κυνήγι...
--- Που μπλέξαμε αδερφέ μου, αν πάθει τίποτα το σκυλί και το μάθει ο 
συνταγματάρχης πως ήμασταν σε διαδήλωση την έβαψα, είπε πάντα ανήσυχος ο 
Γρηγόρης.
--- Έλα ρε, τι θα πάθει το σκυλί, διαδηλωτής είναι κι αυτός, δεν τον ακούς;

Την είδε ακριβώς εκείνη τη στιγμή, να στέκεται απέναντι  του.  Έλαμψε  το 
πρόσωπό του αλλά και της κοπέλας επίσης.
--- Εσύ εδώ; τη ρώτησε περισσότερο από αμηχανία παρά από περιέργεια.
--- Ε, είμαι φοιτήτρια, φυσικό δεν είναι;
--- Ναι, βέβαια...

Μέσα σ’ εκείνη τη βαβούρα της διαδήλωσης και τις παρακλήσεις του Γρηγόρη 
να φύγουν, ο Θέμης και η Πία δεν μπόρεσαν να πουν και πολλά.

Συμφώνησαν να τηλεφωνηθούν την άλλη μέρα, της έδωσε τον αριθμό τώρα 
είχαν  τηλέφωνο πια στο μαγαζί. Σε λίγο έγινε αναταραχή στο  πλήθος κι ακούστηκαν 
φωνές:
--- Οι μπασκίνες χτυπάνε, υποχωρήστε προς τον Πύργο...

Οι διαδηλωτές με συνθήματα και ιαχές θριαμβικές, αν και υποχωρούσαν, 
ξεκίνησαν άλλοι τρέχοντας και άλλοι αργά και ψύχραιμα. Εκεί ο Θέμης έχασε την 
Πία.

Ο Γρηγόρης τον τράβηξε από το μανίκι του παλτού, έκανε κρύο δυνατό, ο 
Φλεβάρης ήταν άγριος.
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--- Τι κάνουμε τώρα ρε;
--- Πάμε μαζί τους, θέλουμε δε θέλουμε, θα κοιτάξουμε να ξεφύγουμε παρακάτω.

Ακολούθησαν το πλήθος, ο Θέμης φωνάζοντας συνθήματα μαζί με τους άλλους 
και τον συνόδευε ο σκύλος με γαβγίσματα...

Όταν έφτασαν στον Πύργο ο Θέμης τράβηξε κοντά του το Γρηγόρη και του είπε:
--- Στον πρώτο δρόμο αριστερά στρίψε αργά και θα σ’ ακολουθήσω. Όπως φαίνεται 
μας στριμώχνουν οι μπασκίνες προς τα στενά εδώ παρακάτω και στο άλσος του 
Πύργου. Δεν πρέπει να πάμε εκεί γιατί θα μας λιανίσουν στο ξύλο, θα έχουν στήσει 
ενέδρες.

Ο  Γρηγόρης  τον  κοίταξε,  ανήσυχος  και  τρομαγμένος, κουνώντας 
επιδοκιμαστικά το  κεφάλι...

Το στενό ήταν έρημο, προχώρησαν βιαστικά και πάνω που νόμιζαν πως είχαν 
ξεφύγει έπεσαν πάνω σε μια ομάδα χωροφυλάκων, με άγριες διαθέσεις.
--- Που πάτε ρε κωλόπαιδα από δω; τους φώναξε κάποιος σηκώνοντας συγχρόνως το 
«κλόμπ» να το κατεβάσει στο κεφάλι του Γρηγόρη.
--- Ρε παιδιά, ρε παιδιά δικός σας είμαι, μη βαράτε...Να έχω και το σκύλο του 
συνταγματάρχη μαζί μου...Μη...
--- Σταμάτα δίκιο έχει, ο σκύλος είναι του συνταγματάρχη, φώναξε ένας 
χωροφύλακας. Πως βρέθηκε εδώ ο σκύλος; 
--- Τον είχα βγάλει βόλτα κι έπεσα πάνω τους, είπε καθησυχασμένος ο Γρηγόρης.

Ο χωροφύλακας που είχε σηκώσει το «κλομπ», χάιδεψε το σκύλο κι εξέτασε την 
αστραφτερή μπρούντζινη πινακίδα που είχε στο περιλαίμιο με χαραγμένο το όνομα 
του συνταγματάρχη. Χαμογέλασε λέγοντας:
--- Εντάξει, πάρτε δρόμο.  Από δω δεν υπάρχει κίνδυνος και τους έδειξε προς μια 
κατεύθυνση.

Όταν βρέθηκαν μακριά απ’ όλ’ αυτά ο Γρηγόρης είπε:
--- Αμάν αδερφέ μου λαχτάρα! Χάιδεψε το σκύλο και συνέχισε.
--- Γεια σου Τζακ, φιλαράκο μας γλίτωσες από μεγάλο κακό! Και γυρνώντας στο 
Θέμη.
--- Καλά ρε, που το ήξερες ότι είχαν στήσει παγάνες;
--- Ε, την έχω πάθει κάμποσες φορές...
--- Κουμούνι,  α  κουμούνι, τρέχεις  στις  διαδηλώσεις  ε;  Καλά δε  φοβάσαι; 
Μπορεί να σκοτωθείς...
--- «Αν δεν καώ εγώ αν δεν καείς εσύ πως θα λάμψουν τα σκοτάδια να γίνει 
φως;...», γράφει σ’ ένα ποίημα του ο Ναζίμ Χικμέτ.
--- Ποιος είν’ αυτός πάλι...
--- Ένας σπουδαίος Τούρκος ποιητής.
--- Τούρκος! Αυτοί είναι εχθροί μας.
--- Αυτός είναι κομμουνιστής  και οι συμπατριώτες του τον είχαν χρόνια στη 
φυλακή. Όσο
για το αν είναι εχθροί μας κάνεις λάθος, είναι σύμμαχοι μας, επίσημα. 

Ο Γρηγόρης στριμώχτηκε, σήκωσε τα χέρια αποδοκιμαστικά και είπε:
--- Δεν   ξέρω,    εγώ   απ’  αυτά.    Και   συ   μάγκα   μου   να  προσέχεις...Αμάν αν 
μου κατέβαζε εκείνο το ρόπαλο στο κεφάλι ο μπασκίνας...

... Η Πία δεν τηλεφώνησε. Είχαν περάσει κιόλας τρεις μέρες από τη μέρα της 
συνάντησης τους. Δεν ήθελε να της τηλεφωνήσει εκείνος γιατί αν σήκωνε το 
ακουστικό η μητέρα της δεν ήξερε τι να της πει.

Ο Στέφανος είχε παντρευτεί και ταξίδευε από χτες στην πατρίδα του. Ο Θέμης 
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ένιωθε παράξενα που θα ήταν για ένα μήνα μόνος, χωρίς το βραχνά αν αργήσει το 
πρωί ή αν κλείσει νωρίτερα το βράδι. Όχι πως ο αγιογράφος του έκανε ποτέ 
παρατήρηση, αλλά ήταν πάντα σκοτισμένος ακριβώς για να μην του πει κάτι. Ήταν 
πάντα άψογος στις υποχρεώσεις του αλλά για να τις τηρεί υπόφερε. Τώρα θα ήταν για 
λίγο ξένοιαστος.

Ξαφνικά, καθώς έμπαινε στο μαγαζί ο Γρηγόρης, σκέφτηκε την Πία και πως 
μπορεί στη διαδήλωση, να είχε χτυπηθεί η κοπέλα γι’ αυτό δεν είχε τηλεφωνήσει. 
--- Γρηγόρη, κάνε μου μια χάρη. Πιάσε το ακουστικό και ζήτα την Πία...Μόνο αν 
βγει η ίδια θα μου τη δώσεις.
--- Ποια είν’ αυτή η Πία ρε συ;
--- Δίκιο έχεις, δεν τη γνωρίζεις, η κοπέλα στη διαδήλωση, τη θυμάσαι; 
--- Ποιος εκείνος ο κορίτσαρος! Αμάν αδερφέ μου πολύ γκόμενα...

Ο Θέμης σχημάτισε τον αριθμό της και του είπε: 
--- Έλα τώρα, άστα αυτά. Αν βγει η μητέρα της και σε ρωτήσει ποιος τη ζητάει πες 
ο, τι θες εκτός από το όνομα μου. 

Στο τηλέφωνο βγήκε η Πία και δε χρειάστηκε ο Γρηγόρης να παίξει θέατρο.
--- Ναι Πία, εγώ είμαι, είσαι καλά; Ανησύχησα μήπως χτύπησες  στη  διαδήλωση... 
Όχι ε;  Τι,  να συναντηθούμε;  Ναι βέβαια. Που; Εντάξει...έξω από το πανεπιστήμιο. 

Έκλεισε το τηλέφωνο αλλά δύσκολα έκλεισε το στόμα του Γρηγόρη, που 
ρωτούσε τα πάντα για την Πία...

... Η Μορφούλα πήρε μια πέτρα και την πέταξε στο νερό και είπε στο Θέμη:
--- Έτσι ξανασυναντηθήκατε...
--- Ναι αλλά δεν προχώρησε το πράγμα. Δεν έχει νόημα πια, δεν πρόκειται για 
ραγισμένο γυαλί αλλά για θρυμματισμένο, δεν κολλάει με τίποτα, βασανίζομαι 
απλώς...Τελικά ενώ εσύ δεν μπόρεσες να κοιμηθείς δεσποινίς, δε μου είπες τι σ’ 
απασχολεί, αλλά κατάφερες να μ’ εξομολογήσεις, είπε ο Θέμης. 
--- Τι να σου πω, ο, τι και να σου πω αγάπη μου, θα έχει σχέση με σένα...Με 
συγχωρείς αλλά χάρηκα που δεν τα πας καλά με την Πία και μακάρι να την ξεχάσεις, 
είπε χαμογελώντας κι άρχισε να τρέχει πάνω στο πλακόστρωτο  πηδώντας πότε στο 
ένα και πότε στο άλλο πόδι, όπως κάνουν τα κοριτσάκια στα παιχνίδια τους.
--- Έλα πίσω παλαβό, πάμε σπίτι, της φώναξε γελώντας ο νέος.

Σταμάτησε το χοροπήδημα και τον πλησίασε.
--- Σε ποιο σπίτι, στο δικό σου ή στο δικό μου;
--- Στο δικό σου να δούμε τι καλό μαγείρεψε η κυρία Βάσω. Δεν έχω διάθεση να 
φάω στο εστιατόριο.
--- Είναι νωρίς ακόμα, δεν πάμε πρώτα στο δικό σου για να...
--- Για να τι; Να τα πούμε; τόσες φορές τα είπαμε.
--- Όχι για να τα πούμε αλλά να κάνουμε.
--- Να κάνουμε, τι να κάνουμε;
--- Έλα μην κάνεις το βλάκα, αφού με θέλεις. Όταν με κρατούσες αγκαλιά στο 
παγκάκι ένιωσα την καρδιά σου να χτυπάει γρήγορα, είμαι σίγουρη πως σου 
σηκώθηκε...
--- Α, δεν τρώγεσαι! Τι γλώσσα είν’ αυτή, γιατί το κάνεις αυτό; Μιλάς σαν...σαν...
--- Πουτάνα, πέστο αγάπη μου, πέστο. Είμαι η πουτάνα σου, μόνο σε σένα μιλάω 
έτσι...

Ο Θέμης έμεινε άναυδος! Σταμάτησε και την κοίταξε συνοφρυωμένος.
--- Αν δεν ήμασταν στη μέση του δρόμου θα σε χαστούκιζα.
--- Γιατί; Λέω αυτό που σκέφτομαι, εσύ μου το έμαθες. Έπειτα με ποιο δικαίωμα θα 
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με χαστούκιζες; Μπορεί να σε θεωρεί γιόκα της η μάνα μου αλλά δεν είσαι αδερφός 
μου.

Ο νέος φανερά εκνευρισμένος, ξεκίνησε αμίλητος, ενώ τον ακολούθησε από 
κοντά η Μορφούλα εκνευρισμένη κι αυτή αλλά κι ευχαριστημένη για την αντίδραση 
του.
--- Για να θέλεις να με χαστουκίσεις θα πει πως είναι αλήθεια αυτά που σου είπα.
--- Κόφτο δε θέλω άλλη συζήτηση. Πήγαινε στο σπίτι σου.
--- Κι εσύ; Δε θα έρθεις να δεις τι μαγείρεψε η «μανούλα» σου;
--- Όχι, δεν έχω όρεξη για φαγητό πια.

Τον έπιασε από το βραχίονα, τρίφτηκε πάνω του και του είπε, με φωνή σιγανή, 
παίρνοντας ένα αθώο ύφος:
--- Συγχώρεσε με αγάπη μου, είμαι κακομαθημένη...

Γύρισε, την κοίταξε κι ένιωσε την επιθυμία να την αρπάξει στην αγκαλιά του, να 
ρουφήξει τα χείλη της και να τη γεμίσει φιλιά. Είχε δίκιο η μικρή πως την ήθελε, 
εκείνος όμως διαπίστωνε πως δεν την ήθελε μόνο ερωτικά αλλά την αγαπούσε κι 
αυτό ήταν επικίνδυνο. Δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Με απίστευτη ταχύτητα έκανε 
μια αναδρομή στην παλιά σχέση του με την Πία. Θυμήθηκε τα λόγια της Αντιγόνης, 
πως θα μπορούσε, με την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας, να γίνει 
σπουδαίος, να ξεφύγει από το «μεροδούλι-μεροφάι» της αγιογραφίας. Όχι δεν έπρεπε 
να γίνει κάτι με τη Μορφούλα, δεν μπορούσε να βοηθήσει η σχέση αυτή στο όνειρο 
του. Το είχε αρνηθεί κιόλας μια φορά, γιατί αν είχε φερθεί πιο επιτήδεια, σήμερα 
ίσως να είχε κάνει και την πρώτη του έκθεση. Η ευκαιρία με την Πία χάθηκε, η 
προσπάθεια να τα βρουν πάλι ήταν αποτυχημένη. Εντάξει συμβιβασμό αλλά όχι 
εξευτελισμό, δε θα έφτανε ποτέ ως εκεί...

Σταμάτησε και έπιασε από το χέρι τη Μόρφω.
--- Άκου Μορφούλα μου. Πάρτο απόφαση πως δεν πρόκειται να γίνει τίποτα 
ανάμεσα μας. Πρέπει να σου πω επιτέλους πως η αιτία είναι πως είσαι φτωχή όπως κι 
εγώ. Δε σκοπεύω να περάσω όλη μου τη ζωή ζωγραφίζοντας αγίους. Πρέπει να βρω 
τρόπο να ξεφύγω, να ταξιδέψω, να εκθέσω τη δουλειά μου σε αίθουσες, να γίνω 
γνωστός και μαζί σου δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο μόνος τρόπος είναι ένας γάμος με 
μια γυναίκα που έχει χρήματα...
--- Με την Πία, είπε το κορίτσι οργισμένο.
--- Όχι με την Πία, χάλασε το πράγμα, πιστεύω πως δε μ’ αγαπάει πια κι εγώ 
χρειάζομαι την αγάπη της.
--- Δηλαδή τέρμα με την Πία;
--- Ναι τέρμα, δεν τη βλέπω και δε θέλω να τη βλέπω πια.

Το κορίτσι τον αγκάλιασε χαρούμενο, έπιασε το χέρι του και το φιλούσε, 
κάνοντας τον, να στριφογυρίζει το κεφάλι κοιτάζοντας με ντροπή τους περαστικούς.
--- Κι εγώ η χαζή δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την τσατίλα μου, όλες αυτές τις 
μέρες...Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ...
--- Ω, πάλι τα ίδια! Μου φαίνεται πως δεν άκουσες τίποτα απ’ όλ’ αυτά που είπα...
--- Άκουσα, άκουσα πολύ καλά αυτά που ήθελα ν’ ακούσω, τ’ άλλα δε μ’ 
ενδιαφέρουν... Πάμε, πάμε τώρα στο σπίτι...
--- Ποιο σπίτι; ρώτησε ο νέος και κοντοστάθηκε.
--- Στο δικό μου, μην ανησυχείς, πάμε για φαγητό...

... Το γαλακτοπωλείο, όπου στα τραπέζια του ο Θέμης και οι «περίοικοι» φίλοι του, 
τα πρωινά έστηναν την επιτροπή εκλογής της ωραιότερης περαστικής, ήταν του κυρ-
Χρήστου, ενός ξύπνιου καλαμπουρτζή. 
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Μια μέρα που συμμετείχε κι αυτός στη συντροφιά των νεαρών και έλεγε τη 
γνώμη του για μια περαστική καλλονή, τον διάκοψε βάναυσα η γκρινιάρα γυναίκα 
του όπως πάντα.    Αυτή τη γκρίνια την ήξεραν όλοι οι παρευρισκόμενοι γι’ αυτό 
έβαλαν τα γέλια όταν ο κυρ- Χρήστος είπε:
--- Α, ρε Φανή, αν ήσουν γάτα θα σε είχα σκοτώσει χίλιες φορές, τώρα τι μπορώ να 
κάνω...και μπήκε στο μαγαζί.

Όταν διαλύθηκε η επιτροπή, ο Θέμης κάθισε μπροστά στο καβαλέτο, έπιασε την 
παλέτα κι έτριψε χρώμα για να συνεχίσει τη χθεσινή δουλειά πάνω σε μια εικόνα...

Κοντά στο μεσημέρι, μπήκε στο μαγαζί μια γυναίκα. Ήταν μια μεγαλοκοπέλα, 
την έβλεπε συχνά να περνάει απ’ έξω και πολλές φορές να χαζεύει στη βιτρίνα. 
Σηκώθηκε τη χαιρέτησε και περίμενε να μάθει τι θα ήθελε.

Του είπε πως είχε κάνει ένα τάμα στην Παναγία, είχε περάσει κιόλας χρόνος και 
θα ήθελε να μάθει τι θα στοίχιζε μια εικόνα. Της έδειξε μερικές - η εικόνα της 
Παναγίας πουλιόταν εύκολα κι έτσι όταν δεν είχαν παραγγελίες ζωγράφιζε σε 
διάφορες διαστάσεις για να είναι έτοιμες - η μικρότερη όμως, στοίχιζε περισσότερο 
από όσα θα μπορούσε να διαθέσει η κοπέλα κι έτσι βρέθηκαν σε αδιέξοδο. Ξαφνικά ο 
Θέμης σκέφτηκε κάτι.
--- Ακούστε, αυτό που θα σας προτείνω είναι αντίθετο με το επαγγελματικό μου 
συμφέρον.  Πέστε μου, στη γειτονιά που μένετε δεν υπάρχουν φτωχά παιδάκια, που 
δεν μπορούν ν’ αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια;
--- Μα, φυσικά πολλά...
--- Ε, λοιπόν με τα χρήματα που διαθέτετε μπορείτε ν’ αγοράσετε ένα ζευγάρι και να 
το χαρίσετε σ’ ένα παιδί. Να είστε σίγουρη, πως η Παναγία θα είναι περισσότερο 
ικανοποιημένη, παρά να κάνετε μια εικόνα της που θα κρεμαστεί σε μια εκκλησία, 
ανάμεσα σε πολλές άλλες χωρίς να προσφέρει κάτι ιδιαίτερο.

Η κοπέλα τον κοίταξε κάπως έκπληκτη, ύστερα του χαμογέλασε και είπε:
--- Δίκιο έχετε, πως δεν το σκέφτηκα...
--- Ο Θεός και οι άγιοι δεν έχουν ανάγκη από εικόνες, τις χρειάζονται οι άνθρωποι 
για να έχουν ήσυχη τη συνείδηση τους ή για να ζητήσουν κάτι από το Θεό, είπε ο 
Θέμης και η κοπέλα αποχώρησε ευχαριστημένη σα να είχε κάνει κιόλας το τάμα 
της...
---   Αγιογράφος, γράμμα, φώναξε ο ταχυδρόμος κάνοντας ένα βήμα μέσα στο 
μαγαζί και δίνοντας στο Θέμη ένα φάκελο. 

Ήταν από το Στέφανο. Χρησιμοποιώντας για χαρτοκόπτη, το μαχαίρι της 
ζωγραφικής, το άνοιξε. Του έγραφε πως όλα πήγαν καλά, συνάντησε τον Αγγουλέ 
και τα βράδια πήγαιναν σε ταβερνάκια όπου θυμούνταν τα παλιά. Ο Φώτης είχε 
εκδώσει κι ένα βιβλίο με ποιήματα και θα του έφερνε ένα, με ιδιόχειρη αφιέρωση. 
Του είχε μιλήσει για το βοηθό του και για τα ποιήματα που του είχε μάθει.

Καθώς διάβαζε το γράμμα μπήκε μέσα ο Γρηγόρης. Στο καβαλέτο ο Θέμης 
τελείωνε ένα πορτρέτο  μιας  κοπέλας,  το  είχε  παραγγείλει  ένας  εργολάβος 
οικοδομών  που έχτιζε  μια
πολυκατοικία απέναντι. 

Ο Γρηγόρης έσκυψε στον πίνακα εξετάζοντας τον σα να ήταν ειδικός. 
--- Πολύ ωραίο ρε συ, λες και είναι  ζωντανή! Η γυναίκα του εργολάβου, έτσι; 
--- Ναι, τη γνωρίζεις;
--- Τη γνωρίζω.  Ίδια είναι, ολοζώντανη! Ρε συ έχω μια ιδέα.  Τι ιδέα δηλαδή, 
φαντασία. Να ζωγράφιζες καμιά δεκαριά ωραίες γκόμενες, να νοικιάζαμε ένα 
διαμέρισμα με πολλά δωμάτια, στο σαλόνι να είχαμε αυτά τα πορτρέτα....

Ο Θέμης γύρισε και τον κοίταξε με απορία. Απτόητος ο Γρηγόρης συνέχισε:
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--- Να είχαμε όμως και τη δύναμη να τις ζωντανεύαμε όποτε θέλαμε...
--- Τι λες ρε!..
--- Ναι ρε, να έρχονται οι πελάτες, να διαλέγουν όποια γουστάρουν...Θα 
κονομούσαμε τρελά, αδερφάκι! Ούτε τμήμα ηθών, ούτε εφορία, αν ερχόταν η 
αστυνομία τα κορίτσια πορτρέτα στον τοίχο...

Ο Θέμης σηκώθηκε και του έριξε δυο φάσκελα.
--- Να, κόπανε. Άκου φαντασίωση, πορτρέτα να πηδιούνται! Ώστε και νταβατζής 
Γρηγοράκη, άσε ρε ούτε για τέτοια δεν κάνεις, είσαι ψυχούλα, πανάθεμα σε μόνο που 
σου έχει κολλήσει να κονομήσεις. Θα πεις το ίδιο σκεφτόμαστε όλοι, Δεν έχεις κάνα 
πιο πραγματικό τρόπο αντί γι’ αυτό το...«πορτρετομπουρδέλο;

Ο Γρηγόρης έβαλε τα γέλια και αποχώρησε...
     

                                                                          *  

Ο Στέφανος γύρισε από το νησί ευχαριστημένος και ηλιοκαμένος. 
---  Περάσαμε πολύ ωραία Θέμη! Ύστερα από τόσα χρόνια στα μέρη που μεγάλωσα, 
είδα παλιούς φίλους  και  προ πάντων  το Φώτη.  Δε σου το είχα  γράψει, τον βρήκα 
με σπασμένο πόδι. «Έχει γούστο να του το έσπασαν οι ασφαλίτες», σκέφτηκα. Αλλά 
όχι, είχε πέσει από ένα γαϊδούρι. Είχε πλάκα όμως με το διοικητή της Ασφάλειας. 
Όταν τον είδε με το πόδι μπανταρισμένο στο γύψο, τον ρώτησε μ’ ενδιαφέρον: «Τι 
έπαθες Φωτάκη! Πως το έσπασες;». «Δεν ξέρεις;», τον ρώτησε τάχα με απορία ο 
Αγγουλές. «Όχι, πως να το ξέρω;». «Ε, το υπόθεσα, γιατί ο πρώτος που το έμαθε ήταν 
ο γάιδαρος που μ’ έριξε και δεύτερος θα ήσουν εσύ». Ήταν μπηχτή για την συνεχή 
παρακολούθηση του από την  Ασφάλεια.

Μια μέρα μάλιστα που καθόμασταν σ’ ένα ταβερνάκι και πίναμε ουζάκι, μου 
έδειξε κάποιον που πηγαινοερχόταν πάνω-κάτω εκεί κοντά μας. «Τον βλέπεις αυτόν; 
ασφαλίτης είναι, με παρακολουθούν συνέχεια. Από τότε που απολύθηκα δε μ’ 
αφήνουν ήσυχο, ζητάνε να τους υπογράψω δήλωση. Είναι ηλίθιοι, αν ήταν να 
υπογράψω, θα το είχα κάνει πριν χρόνια και δε θα πέρναγα αυτά που πέρασα. Τον 
πρώτο καιρό με καλούσαν κάθε μέρα στην Ασφάλεια, είδαν κι απόειδαν δε με 
ξανακάλεσαν, έχουν όμως πίσω μου πάντα ένα χαφιέ».  Αυτά με το Φώτη. Α, σου 
έφερα το βιβλίο. 

Σηκώθηκε πήγε στο γραφείο, άνοιξε το συρτάρι έβγαλε ένα δέμα και το έδωσε 
στο Θέμη. Γεμάτος συγκίνηση εκείνος το άνοιξε κι έβγαλε ένα λιγοσέλιδο βιβλίο. 
Στο εξώφυλλο έγραφε: «ΦΩΤΗ ΑΓΓΟΥΛΕ, ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ.» Το 
άνοιξε, στην πρώτη λευκή σελίδα είδε την αφιέρωση: «Στο φίλο Θέμη, μ’ εκτίμηση 
κι αγάπη, Φώτης Αγγουλές».

Ένιωσε σα να είχε δεχτεί ένα πανάκριβο δώρο! Γύρισε αργά το φύλλο, στην 
άλλη σελίδα ήταν τυπωμένος ο εσωτερικός τίτλος και στην άλλη ένα μικρό κείμενο 
με τίτλο: «ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ». Ήταν ένας πρόλογος για το περιεχόμενο κι ο Θέμης το 
διάβασε γρήγορα Τελείωνε 
έτσι:  «... Σήμερα συμμαζεύοντας τα ποιήματα μου,  μου φαίνεται πως γυρίζω 
ανάμεσα στα
χαλάσματα κάποιας έρημης χώρας και συμμαζεύω τα τελευταία απομεινάρια».

Το πρώτο ποίημα στο βιβλίο ήταν Η ΓΑΛΗΝΗ, αυτό που είχε απαγγείλει στη 
Μορφούλα εκείνο το πρωινό στην παραλία, όταν εκείνη του έδειξε τη θάλασσα που 
ήταν «σα λάδι».
--- Κυρ - Στέφανε, γιατί το «κάλμα» το γράφει «κάρμα»; 
--- Α, έτσι το λέμε στο νησί. Πολλές φορές τα «λάμδα» τα προφέρουμε «ρο».
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Ο Θέμης κάθισε στο γραφείο ξεφυλλίζοντας το βιβλίο του Φώτη. Πολλά από τα 
ποιήματα, αυτά που είχαν τον υπέρτιτλο ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ του τα είχε 
μάθει ο Στέφανος, υπήρχαν άλλες δυο ενότητες, ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ και ΥΣΤΕΡΑ ΑΠ’ 
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ...
... Με τον ερχομό του Στέφανου, η ζωή στο αγιογραφείο συνεχίστηκε όπως πρώτα. 
Δουλειά υπήρχε αλλά όχι κι αρκετή διάθεση από μέρους του Θέμη. Υποτασσόταν 
όμως στην ανάγκη και περίμενε, τι περίμενε ούτε κι αυτός ήξερε, σε λίγο έκλεινε τα 
είκοσι πέντε του χρόνια.

Διάβαζε το βιβλίο του Αγγουλέ, είχε αποστηθίσει όσα  ποιήματα  του  άρεσαν  
πολύ.  Ο Στέφανος του μιλούσε για τον Αγγουλέ και για τη ζωή του στο νησί.
--- Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα για το Φώτη. Συνήθως συχνάζει στο λιμάνι σε 
κάτι χαμοταβέρνες, εκεί δε φτάνουν οι χαφιέδες. Πάντως έχει κουράγιο. Σ' ένα 
ποίημα του λέει:

                                               «Χρόνια και χρόνια η φυλακή
                                    σε παίδεψε σα στρίγγλα.

                                         Αφ’ το χλωμό σου πρόσωπο
                                                το γέλιο έχει σβηστεί,
                                                μόνο η ψυχή σου ξάγρυπνη

                                         κι ολόρθη σε μια βίγλα,
                                         δε λέει να κουραστεί».

--- Είναι περιζήτητος για την παρέα του, τον γνωρίζουν όλοι, παλιοί και νέοι, τον 
κερνάνε, του αρέσει το πιοτό κι εδώ που τα λέμε είναι κι η μόνη του απόλαυση. Οι 
ψαράδες του δίνουν και ψάρια να μεταπουλήσει για κάνα χαρτζιλίκι. Τελευταία όμως 
έπιασε δουλειά σε εφημερίδα, στο τυπογραφείο, εκεί στοιχειοθέτησε και τύπωσε το 
βιβλίο του. Ασφαλίστηκε και στο Ι.Κ.Α. «Τόσα χρόνια με την Ασφάλεια από πίσω 
μου να με κυνηγάει, ας έχω και μια φορά μια ασφάλεια να με βοηθάει», έλεγε.

Ώσπου να τον πείσουν να υπογράψει την αίτηση στο Ι.Κ.Α. είδαν κι έπαθαν. Είχε 
πάθει φοβία μην τυχόν και τον ξεγελάσουν να υπογράψει δήλωση.
--- Έτσι πάντα μόνος ζούσε; 
--- Έχει τις αδερφές του, αλλά όταν ήταν στη Μέση Ανατολή είχε παντρευτεί μια 
νταρντάνα Ελληνίδα από την Αίγυπτο, οικονομημένη. Έζησαν μαζί πολύ λίγο. 
Χώρισαν όταν οι Εγγλέζοι έκλεισαν το Φώτη στα σύρματα...
--- Α, σ’ αυτό αναφέρεται, στο ποίημα για τον Μπάιρον:
                             

                                        «Γιατί να ρθείς στην όμορφη Ελλάδα
                                        να πεθάνεις ξανθέ ποιητή, γιατί;

                                               Εμείς την εχτιμούμε τη φιλία.
                                        Εμείς τη λευτεριά την αγαπούμε.
                                        Τώρα που βάρβαρα οι δικοί σου

                                               μας τυραγνούν τι να τους πούμε;
                                        Κοίταξε απ’ έξω μας φρουρούνε
                                        διπλοφρουροί.

                                          Τούτη τη νύχτα, δεν μπορούμε,
                                        να θυμηθούμε τη μορφή σου.
                                        γιατί στα σύρματα μπορεί
                                        η σκέψη μας ν’ αγκυλωθεί

                                               και να ματώσει την ψυχή σου».
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       Απάγγειλε με πολύ αίσθημα και συγκίνηση, ο Θέμης.
--- Ακριβώς, τα έμαθες απ’ όξω κιόλας ρε θηρίο;     
--- Ναι και σκέφτομαι να ζωγραφίσω μερικούς μικρούς πίνακες με θέματα από τα  
ποιήματα του Φώτη, ιδιαίτερα αυτά που μιλάνε για τον πόλεμο...Άκου αυτό:
  

                                        Οι Μπεντουβίνοι τέλειωσαν απ’ ώρα
                                        το βραδινό τους το ναμάζι.

                                               Στη Λυβική την έρημο βραδιάζει
                                        Οι σαύρες τα μαμούνια τα ζουζούνια
                                        στις τρύπες τους κρυφτήκαν. Δε σαλεύει

                                               μήτε φτερό, μήτε κλαδί
                                               κι ατάραχη η γαλήνη βασιλεύει.                                                                     

                                        Καθώς περνά η Σελήνη και κοιτά
                                        με τη γλυκιά θωριά της κάτου

                                        ριγά μπρος στην ασκήμια του θανάτου.
                                       Χιλιάδες άταφοι νεκροί, 

                                        μέσα στην Έρημο σπαρμένοι
                                        με τρύπια μάτια, δόντια ασπριδερά
                                        σαρκάζουν τη φθορά που δεν τους 

παίρνει.
                                        Κι η φρίκη ολόγυμνη γυρνά

                                               στην ερημιά τα βράδια
                                        μοιράζοντας στους άταφους νεκρούς 
                                        τα κρύα της χάδια.
                                        Κι ενώ η Σελήνη πάει να κρυφτεί.
                                        το Λυβικό αντιμάμαλο παφλάζει
                                        στις έρημες ακτές σα να φωνάζει
                                        της αγωνίας βραχνά η κραυγή,
                                       «Κοιτάξτε πως γλυκοχαράζει
                                        στη Λυβική την έρημο η αυγή».

--- Δεν είναι φοβερό! Πρέπει να μου βρεις οπωσδήποτε  μερικά 
κομμάτια «σελοτέξ».
--- Και  βέβαια θα σου βρω, αύριο  κιόλας θα περάσω από το 
μαραγκό...

Ξαφνικά ο Θέμης, ρώτησε:
--- Για πες μου τι έγινε τελικά με τη γυναίκα του Αγγουλέ;
--- Ο ίδιος μου είπε όταν γύρισε, πως την παράτησε. Από άλλους 
έμαθα πως δεν την άφησαν να τον ακολουθήσει στην πατρίδα, ήταν Αιγύπτια 
υπήκοος....
... Ο Οκτώβρης είχε μπει, ο καιρός ψύχρανε κι έξω από τη βιτρίνα του 
αγιογραφείου, χειρονομώντας ο Γρηγόρης μιλούσε εκνευρισμένος, σε κάποιον που 
του ανταπόδινε τα ίδια.

Ο Θέμης κι ο Στέφανος δούλευαν μπροστά στα καβαλέτα, η θύρα 
ήταν κλειστή και δεν άκουγαν για ποιο λόγο τσακώνονταν. 
--- Ο Γρηγόρης αγορεύει, ποιος ξέρει τι μπούρδες θα λεει του Τώνη, 
είπε χαμογελώντας ο νέος.
--- Σίγουρα για πολιτική θα τσακώνονται, πολύ άσχετος είναι αυτός ο 
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Γρηγόρης κι όμως επιμένει, είναι όμως καλό παιδί ο μπαγάσας, είπε ο αγιογράφος.
Δεν πέρασε λίγη ώρα, άνοιξε η θύρα και μπήκαν μέσα 

λογομαχώντας οι «κοσμοσώστες», όπως τους έλεγε ο κυρ-Χρήστος ο γαλατάς.
--- Άκου  κυρ-Στέφανε  να  τρελαθείς!  Αυτός  ο  χαζός  λέει  πως  δεν  
υπάρχει  Θεός..., είπε αναψοκοκκινισμένος ο Γρηγόρης.

Ο Τώνης έκλεισε το μάτι, χαμογελώντας στο Θέμη και στο 
Στέφανο.
--- Α, έχουμε θεολογική συζήτηση σήμερα, είπε ο Θέμης.
--- Επειδή, λεει, οι Ρώσοι έριξαν, στο διάστημα έναν, πως τον λένε..., 
συνέχισε ο Γρηγόρης. 
--- Δορυφόρο, τον Σπούτνικ, είπε ο Θέμης.
--- Ναι αυτόν. Και με ρωτάει, που είναι ρε τώρα ο Θεός σου; Μέχρι 
τώρα τον είχατε, λεει, στον ουρανό, τώρα που θα τον βάλετε; Κατάλαβες! Αυτός ο 
Πούτνικ, Μούτνικ πως διάολο τον λένε αποδεικνύει πως δεν υπάρχει Θεός. Κι αν 
είναι αλήθεια πως έριξαν οι Ρώσοι τέτοιο πράμα. Αυτοί δεν είναι ικανοί να κάνουν 
μια ραπτομηχανή...
--- Έλα Γρηγόρη άσε τα σάπια, το ξέρεις πως το έκαναν. Οι φίλοι σου 
οι Αμερικάνοι, που προσπαθούν χρόνια να το πετύχουν έχουν λυσσάξει γιατί τους 
πρόλαβαν τα...κομμούνια,  είπε ο Θέμης. 
--- Να κι ο άλλος, εμ, βέβαια ίδιο μιλέτι είσαστε με τον Τώνη, τι θα 
έλεγες εσύ; Και τι σχέση έχει αυτό με το Θεό, αν έριξαν δορυφόρο; Ο Θεός είναι 
πνεύμα, είναι παντού..., είπε ο Γρηγόρης.
--- Αν είναι σαν το δικό σου πνεύμα μπορεί να φανταστεί κανείς τι 
θεός είναι, του είπε ο Τώνης και τον έκανε έξαλλο.  Αναψοκοκκίνισε  πήγε προς τη 
θύρα να φύγει. 
--- Ρε Γρηγόρη, πως το ξέρεις ότι υπάρχει θεός; Κι αν υπάρχει δεν 
μπορεί να έχει εκπροσώπους του αυτούς τους χρυσοφορεμένους παπάδες όλων των 
θρησκειών γιατί τότε θα πρέπει να είναι και υπεύθυνος για τις πράξεις τους...

Ο Γρηγόρης ξαναγύρισε πίσω και μπήκε σε μια συζήτηση, που 
μάλλον δύσκολα θα τα έβγαζε πέρα,  γιατί  οι  άλλοι  ήσαν περισσότερο 
καταρτισμένοι.

Ακολούθησε μια συζήτηση αρκετά ομιχλώδης μ’ εκνευρισμούς 
αλλά και γέλια που μπέρδεψε τόσο πολύ το Γρηγόρη ώστε στο τέλος ζήτησε τη 
βοήθεια του Στέφανου που δεν είχε πάρει ακόμα μέρος στη συζήτηση και το 
διασκέδαζε.
--- Λοιπόν, εσύ τι λες κυρ - Στέφανε για όλ’ αυτά; 
--- Εγώ Γρηγόρη θα σου πω μερικούς στίχους που έγραψε ένας φίλος 
μου ποιητής:

                                        «Θρησκεία μας ο άνθρωπος
                                        κι ο πόνος του θεός μας,
                                        γι’ άλλους θεούς εντός μας
                                        δεν υπάρχει βωμός».

--- Και τι θα πει αυτό; ρώτησε ο Γρηγόρης.
Ο Στέφανος κι ο Θέμης τον κοίταξαν με χαμόγελο συγκατάβασης αλλά ο 

Τώνης αγρίεψε.
--- Άι στο διάολο σαχλαμάρα, καθόμαστε και μιλάμε σοβαρά μαζί σου... Τι δεν 
κατάλαβες ρε, ελληνικά σου τα είπε! 
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Ο Γρηγόρης, μ’ ένα κουτοπόνηρο χαμόγελο το έβαλε στα πόδια.
--- Άστον δεν ξέρει απ’ αυτά, είπε χαμογελώντας ο Στέφανος.
--- Δεν ξέρει αλλά δε χάνει ευκαιρία να ρίχνει το καρφί του. Είδες τι είπε για τους 
Ρώσους; είπε ο Τώνης κι άναψε τσιγάρο.

Δουλεύοντας οι δυο αγιογράφοι και τον Τώνη να τους κάνει συντροφιά 
συνέχισαν τη συζήτηση για την Αριστερά, για τις θρησκείες, για τη ζωή στα 
μοναστήρια.

Κάποια στιγμή ο Στέφανος, άφησε την παλέτα, σηκώθηκε πήγε στο γραφείο 
όπου ήταν ακουμπισμένο ένα πακέτο τσιγάρα κι ένα κουτί σπίρτα. Πρόσφερε τσιγάρο 
στους δυο νέους  κι  άναψε  και  ο  ίδιος. Τράβηξε  μια  γερή  ρουφηξιά  και  καθώς  
φύσηξε  τον  καπνό, έφτυσε, χωρίς σάλιο - αυτό το έκανε πάντα γιατί είχε την 
αίσθηση πως κάποιο κομματάκι καπνού είχε κολλήσει στα χείλη κι έφτυνε να το 
διώξει - και είπε:
--- Ξέρετε ότι ο θείος μου που μου έμαθε την αγιογραφία ήταν καλόγερος. Μου 
έλεγε διάφορες ιστορίες από το μοναστήρι. Έκαναν κι αυτοί πλάκες όπως κάνουμε κι 
εμείς. Μια φορά, λέει, είχαν στο κοινόβιο τους έναν αγαθό καλόγερο, αγαθό και στο 
μυαλό, τον Ιωασάφ. Ο θείος μου, μια μέρα που τον είδε να πηγαίνει προς τ’ 
αποχωρητήρια, του έκανε μια πολύ άσκημη δουλειά. Στην καλογερική υπάρχει 
ιεραρχία, ο νεώτερος πρέπει να σέβεται τον παλιότερο και να υπακούει στις εντολές 
του χωρίς αντίρρηση. Όταν λοιπόν είδε ο θείος μου τον  Ιωασάφ να  περνάει έξω από 
το εργαστήρι της αγιογραφίας  τον φώναξε να πάει κοντά του. Όλοι ήξεραν πως ο 
Ιωασάφ πήγαινε πάντα εκείνη την ώρα «προς νερού του».
--- Μα ευλογημένε, πρέπει να πάω...
--- Κάνε υπακοή αδερφέ.
--- Μα ευλογημένε...
--- Κάνε υπακοή, έχεις υποχρέωση.
--- Μα ευλογημένε θα τα κάμω απάνω μου...
--- Ωωω, κάμε υπακοή μπρε, να σκάσει ο διάβολος.

Έσκασε ο διάβολος αλλά κόντεψε να σκάσει και η «φούσκα» του καλόγερου 
που τελικά ο δύστυχος τα έκανε πάνω του.

Οι νέοι γέλασαν και γι’ αρκετή ώρα ο Στέφανος τους   έλεγε τέτοιες ιστορίες, 
ήταν καλός στο να διηγείται...

Ο Θέμης σηκώθηκε και πήγε κι αυτός στο γραφείο, έβγαλε από το συρτάρι το 
τετράδιο και είπε στο Στέφανο: 
--- Για ξαναπές το ποίημα που είπες στο Γρηγόρη, σίγουρα είναι του Αγγουλέ.
--- Ναι, του Φώτη είναι...
--- Να το γράψω κι εγώ, είναι το καλύτερο επιχείρημα ενάντια στη θρησκοληψία, 
είπε ο Τώνης...

      
                                                                       *

Είχε μπει ο Δεκέμβρης, με τσουχτερό κρύο, πλησίαζαν τα Χριστούγεννα.

                                        «Φύγαν τα πουλιά, πέσαν τα φύλλα,
                                        σκέλεθρα απομείναν τα κλαδιά,

                                        πάει κάθε χαρά κι ελπίδα, 
                                               κι ήρθε η βαρυχειμωνιά,
                                               και στην πονεμένη μου καρδιά

                                        τη θλιμμένη και την άδεια,
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                                        χάραξε βαθιά σημάδια...».   
  
Αυτούς τους στίχους του Αγγουλέ απάγγειλε ο Θέμης, όρθιος, 

μπροστά στο παράθυρο του σπιτιού της Βάσως καθώς κοίταζε τα σκελετωμένα 
δέντρα στην αυλή, έχοντας πίσω του τη Μορφούλα να τον κρατάει αγκαλιά από τη 
μέση. Τέτοιες στιγμές, η μικρή, ήταν ευτυχισμένη, δεν ήθελε τίποτα περισσότερο...

… Η δουλειά στο αγιογραφείο περίσσευε. Δούλευε πολύ κι αυτό ήταν 
καλό γιατί ξεχνούσε τις σκοτούρες που σχετίζονταν πάντα με το ερώτημα: «Τι κάνω, 
τι θα έπρεπε  να κάνω για να ξεφύγω επιτέλους από αυτή τη μιζέρια της 
καθημερινότητας».

Συχνά ξεσηκωνόταν ολόκληρη η ύπαρξη του, πίστευε πως ήταν 
έτοιμος για κάτι καινούργιο, κάτι σπουδαίο κι ύστερα βυθιζόταν στο σκοτάδι της 
απελπισίας.

                                        «Για ποια πετάγματα μιλάς;
                                               Για ποια φευγιά;

                                        Μείνε σε τούτη τη γωνιά, 
                                               σ’ αυτήν εδώ την άκρια.
                                               Σπάσαν τα ξάρτια
                                               κι οι καρδιές ματώσαν

                                   και τα σύννεφα, 
                                               θ’ αναλυθούν σε δάκρυα».  

Να πάλι ο Αγγουλές τον προσγειώνει. Αλλά όχι, δεν πρέπει ν’ αφήνεται, «οι 
στίχοι βοηθάνε να ξεδίνεις μην τους αφήνεις να σε πάρουν από κάτω», έλεγε στον 
εαυτό του...

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ύστερα από πολύ καιρό, θα έβγαινε με το 
Στέφανο για να πάνε σε κάποια «οικογενειακή ταβέρνα» με πίστα χορού. Ο 
αγιογράφος με την Ουρανία κι εκείνος με τη Βάσω και τη Μορφούλα. Συναντήθηκαν 
σ’ ένα από τα εξοχικά παραθαλάσσια κέντρα.

Πέρασαν καλά, αν και ο Θέμης από νωρίς, ήταν κακοδιάθετος, προσπαθούσε 
όμως να μην το δείξει για να μη στενοχωρήσει τη Βάσω και τη Μορφούλα, τις 
«γυναίκες» του όπως τις έλεγε όταν τις σκεπτόταν. Χόρεψαν κιόλας, ακόμα κι ο 
Στέφανος που δεν το συνήθιζε. 

Μετά από ένα μπλουζ του Θέμη με τη Μορφούλα, ο Στέφανος, νομίζοντας πως 
διάκρινε κάποιο πάθος στο αγκάλιασμα των νέων, έκανε νύξη στο Θέμη για τότε που 
του είχε πει πως θα ήταν καλό να παντρευτεί τη Μορφούλα και να που η μικρή ήταν 
σε μια τέτοια ηλικία.
--- Μακάρι να ήμουν ερωτευμένος μαζί της κυρ - Στέφανε, πολύ θα το ήθελα αλλά 
δυστυχώς δε γίνεται, τη Μορφούλα την αγαπώ σαν αδερφή...
--- Ναι αλλά η ιστορία με την Πία τελείωσε εδώ και χρόνια. Ακόμα σε βασανίζει; Ή 
έχεις άλλη και δε μου το είπες. 
--- Όχι, δεν  έχω  άλλη...Τι  μου  θύμησες  την Πία.  Όχι δε  με βασανίζει πια.

Ήθελε να του πει πως εκείνο που τον βασανίζει είναι η αγιογραφία, δεν το έκανε 
γιατί θα στενοχωρούσε τον αγιογράφο, είχε βολευτεί τόσο καλά μαζί του, έπειτα δεν 
είχε άλλη εναλλακτική λύση, τι νόημα είχε να του το πει...

Στο ενδιάμεσο των χορών και του φαγητού που οι τρεις γυναίκες εύρισκαν να 
συζητήσουν μεταξύ τους διάφορα, ο Θέμης με τον Στέφανο ρουφώντας το κρασάκι 
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τους μιλούσαν για τη δουλειά, για την πολιτική κατάσταση που εξακολουθούσε να 
είναι ρευστή. Ο 
αδερφός  του  αγιογράφου  ήταν ακόμα  στη φυλακή,  προσπαθούσαν  βέβαια  να  
πετύχουν
κάποια αναθεώρηση για να μειωθεί η ποινή και να βγει.
--- Κι όταν βγει, πρέπει να τον φροντίζω εγώ, είπε ο Στέφανος.
--- Δεν ξέρει κάποια δουλειά;
--- Είχε σπουδάσει μηχανικός - εφαρμοστής αλλά μετά από  τόσα  χρόνια  τι  πείρα 
μπορεί να έχει, άσε που η Ασφάλεια θα φροντίσει να μη βρίσκει δουλειά. Θα πρέπει 
να κάνει δική του, τέλος πάντων ας βγει με το καλό και βλέπουμε. Εσένα οι δικοί 
σου; Καλά ο πατέρας σου σκοτώθηκε αλλά είχες και θείους...
--- Ναι δυο αδέρφια του πατέρα μου κι ο αδερφός της μητέρας μου. Ο ένας αδερφός 
του πατέρα μου έκανε πέντε χρόνια φυλακή και βγήκε εδώ και τρία χρόνια, ο άλλος 
μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, ήταν λοχαγός, βρίσκεται έξω. Μάλλον 
είναι καλά, στέλνει γράμματα στη γιαγιά μου. Ο αδερφός της μάνας μου 
τραυματίστηκε βαριά στην τελευταία μάχη  και  πέθανε  σε  νοσοκομείο  έξω, ήταν 
συνταγματάρχης, δε μάθαμε  τίποτ’  άλλο,  ούτε που είναι θαμμένος.
--- Ε, ρε παιδί, τι έχεις τραβήξει κι εσύ...Κι όλα πήγαν στράφι, η σκλαβιά 
συνεχίζεται.
--- Τίποτα δεν πάει στράφι κυρ - Στέφανε. Εγώ τιμώ τον πατέρα μου, πέθανε γι’ 
αυτό που πίστευε και δεν το έκανε για προσωπικό κέρδος. Πολέμησε και στην 
Κατοχή, τραυματίστηκε κι όταν νόμισε ότι έπρεπε να συνεχίσει ξαναβγήκε στο βουνό 
ενώ η οικογένεια του έζησε κάτω από τραγικές συνθήκες...
--- Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσουν, ο θάνατος και τα βάσανα αυτών των ανθρώπων 
να πάνε καλύτερα τα πράγματα για μας.

Ο Θέμης μ’ όλο αυτό το κλίμα παραήπιε, είχε ζαλιστεί για τα καλά όταν έφυγαν 
για τα σπίτια τους. Συνόδεψε, τρόπος του λέγειν, τη Μορφούλα και τη Βάσω στο 
σπίτι τους κι ύστερα θέλησε να πάει στο δικό του.
--- Τι λες αγόρι μου, θα μείνεις εδώ, Μορφούλα βάλε το μπρίκι στη φωτιά, να του 
κάνουμε έναν πικρό καφέ να συνέρθει λίγο.  
--- Καλύτερα να μη συνέρθει γιατί θα θέλει να φύγει, ψιθύρισε η κοπέλα στη μητέρα 
της.
--- Το άαακουσα. Τι νομίζεις....πως...πως είμαι μεθυσ...μένος;
--- Μπα πουλάκι μου, εσύ μεθυσμένος; αστείο πράγμα, είπε γελώντας η μικρή 
καθώς ετοίμαζε τον καφέ.

Τον ξάπλωσαν στον καναπέ που βρισκόταν κοντά στη μασίνα. Η Βάσω βάζοντας 
μερικά ξύλα πάνω στη χόβολη που σιγόκαιγε ακόμα, αναζωπύρωσε τη φωτιά, για να 
είναι ζεστά. Ύστερα ανέβηκε να του φέρει πιζάμα, μια δική του, καλοκαιρινή που 
είχε ξεμείνει. Μάνα και κόρη τον ξέντυσαν και του τη φόρεσαν.
--- Μμμ, μυρίζει ωραία,...λεβάντα.  
--- Ναι αγόρι μου, μυρίζει ωραία. Έλα πιες μια γουλιά καφέ, έλα..., τον παρακινούσε 
η Βάσω.

Έτσι ανάμεσα στο παραμιλητό και τις αδέξιες 
κινήσεις που κάνουν οι μεθυσμένοι, σιγά-σιγά τον κατάφερε ν’ αδειάσει ολόκληρο το 
φλιτζάνι.
--- Μόρφω...Μορφουούλα, σ’ αγαπώ...
--- Ναι ψυχή μου, όταν είσαι μεθυσμένος μ’ αγαπάς, όταν συνέρθεις ούτε που θα το 
θυμάσαι, είπε η μικρή.
--- Ας τον αφήσουμε να κοιμηθεί κορίτσι μου, είπε η μητέρα της, της χάδεψε τα 
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μαλλιά και τη φίλησε, ύστερα έσβησε το φως κι ανέβηκαν τη σκάλα...

... Τρεις μέρες αργότερα η Βάσω και η Μορφούλα ταξίδευαν για να κάνουν 
πρωτοχρονιά σ’ επαρχιακή πόλη καλεσμένες από συγγενείς τους.

Νωρίς, την παραμονή, πέρασε από το αγιογραφείο ο Μίλτος. Είχε καιρό να τον 
δει, του είπε διάφορα δικά του και στο τέλος ρώτησε:
--- Τι θα γίνει μάγκα, θα πάμε σε κανά χορευτάδικο απόψε;
--- Κι αν δεν πάμε τι θα γίνει; Έτσι κι αλλιώς δεν έχω ντάμα...
--- Δεν έχεις ντάμα; Και η μικρή, η Μορφούλα;
--- Πήγε σε κάτι συγγενείς στην επαρχία, εκεί θα κάνει πρωτοχρονιά.
--- Λοιπόν κι εγώ δεν έχω ντάμα, χώρισα με τη γκόμενα. Έχω βέβαια την αδερφή  
μου.  Τέλος πάντων αν γίνει τίποτα, αν υπάρξει  καμιά διαθέσιμη ξαδέρφη θα περάσω 
από το σπίτι σου να σε  πάρω. Να περιμένεις ως τις δέκα, αν δεν έρθω θα πει πως η 
δουλειά είναι μούτι...

Καθώς χαιρετούσε αργότερα το Στέφανο, μετά το κλείσιμο του μαγαζιού, εκείνος 
του είπε:
--- Έλα από το σπίτι κι εμείς μόνοι μας θα είμαστε...
--- Άσε, θα βρω κάπου να πάω, είπε ο Θέμης...

                                                                          *

Ένα χρόνο πριν είχε αγοράσει το πρώτο του βιβλίο, με τίτλο «ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ». Είχε διαβάσει για το Γύζη και είχε δει ένα-δυο πίνακες του σε 
τυπωμένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες στα βιβλία του σχολείου. Τώρα είχε ένα 
βιβλίο με πενήντα εφτά φωτογραφίες, δυστυχώς ασπρόμαυρες, έργων και σχεδίων 
του. Τον είχε επηρεάσει, ως ένα βαθμό, η ζωγραφική του σπουδαίου αυτού ζωγράφου 
στα τελευταία μικρά έργα που είχε κάνει.

Κρατούσε τώρα αυτό το βιβλίο και μελετούσε το «Κρυφό σχολειό», ένα 
θαυμάσιο έργο. Κοίταξε το ρολόι, ήσαν κιόλας περασμένες δέκα κι ο Μίλτος δεν είχε 
φανεί, άρα «η δουλειά μούτι», σύμφωνα με την έκφραση του. Η αλήθεια είναι πως 
μάλλον χάρηκε. Δεν είχε και πολλή διάθεση, ξανάριξε μια ματιά στη φωτογραφία, για 
να μελετήσει το φως που έπεφτε στα πρόσωπα, όταν ήχησε το κουδούνι. Άφησε το 
βιβλίο στο τραπέζι και σηκώθηκε. «Ο Μίλτος βρήκε ντάμα», σκέφτηκε κι άνοιξε την 
εξώθυρα. Έμεινε άναυδος! Μπροστά του στεκόταν η Πία, έχοντας πλάι της μια 
κοπέλα. 

Τα κορίτσια καλησπέρισαν και μπήκαν μέσα, πριν προλάβει να τις καλέσει. 
Έκλεισε πίσω τους τη θύρα.
--- Από εδώ η Λούλα, αυτός είναι ο Θέμης, είπε η Πία και συνέχισε, ώστε επιτέλους 
νοίκιασες ένα δικό σου χώρο.

Χτύπησε το βγαλμένο γάντι της στο γαντοφορεμένο αριστερό χέρι. 
Περιεργάστηκε τα γύρω μ’ ενδιαφέρον ενώ η φίλη της έμεινε όρθια κοντά στην 
εξώθυρα.

Η Πία άνοιξε το πανωφόρι της, αν κι ο Θέμης δεν ήξερε πολλά πράγματα από 
υφάσματα, σκέφτηκε πως θα ήταν πανάκριβο. Από μέσα φάνηκε ένα κομψό μάλλινο 
φόρεμα σε χρώμα βυσσινί κι έκανε τέλειο συνδυασμό με το ανοιχτό καφέ χρώμα του 
πανωφοριού. Είχε κοντά κομμένα τα μαλλιά της, δυο εντυπωσιακά μαργαριταρένια 
σκουλαρίκια στόλιζαν τ’ αφτιά της  κι ένα κολιέ, επίσης μαργαριταρένιο, τον όμορφο 
λαιμό της. Ήταν υπέροχη!

Ο Θέμης ένιωσε να κόβεται η αναπνοή του. Αυτό το θαυμάσιο  πλάσμα  πριν  
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τέσσερα   χρόνια - πότε  είχαν  περάσει  κιόλας - σπαρταρούσε στην αγκαλιά του...
Η Πία πλησίασε το τραπέζι κι έσκυψε λίγο για να διαβάσει τον τίτλο του βιβλίου.

--- Είναι το πρώτο βιβλίο που μπόρεσα ν’ αγοράσω..., είπε με αμηχανία ο Θέμης.
--- Α, είναι για τον Γύζη. Αλήθεια κι εγώ σου είχα χαρίσει ένα βιβλίο με έργα 
Τέχνης...Α, νάτο. Έπιασε ένα άλλο βιβλίο με χοντρά εξώφυλλα κι έγχρωμη 
εικονογράφηση, το άνοιξε στην πρώτη λευκή σελίδα και διάβασε φωναχτά: «Στον 
αγαπημένο μου. Ελπίζω μια μέρα κάποιος πίνακας του να εικονίζεται σ’ ένα τέτοιο 
βιβλίο και το θέμα του να είμαι εγώ. Αμέτρητα φιλιά, Πία». 
--- Μμ, δεν είναι κι άσκημη αφιέρωση, μουρμούρισε.

Ο Θέμης στεκόταν όρθιος ακουμπισμένος στον τοίχο και την παρατηρούσε 
γοητευμένος.

Τον πλησίασε, ακούμπησε τα χέρια της στο στήθος του και το άρωμα της τον 
κυρίευσε.
--- Πέρασαν τρία χρόνια από τότε που έφυγες στρατιώτης. Δε μου έγραψες ούτε ένα 
γράμμα. Καλά που συναντηθήκαμε τυχαία σ’ εκείνη τη διαδήλωση...
--- Δε νομίζω πως ήρθες εδώ για να παραπονεθείς, είσαι πολύ περήφανο κορίτσι για 
να κάνεις κάτι τέτοιο.
--- Όχι, όχι, ήρθα για..., σταμάτησε καθώς είδε πάνω στο τραπέζι ανοιχτό το βιβλίο 
του Αγγουλέ. Της είχε μιλήσει γι’ αυτόν, τον πρώτο χρόνο της γνωριμίας τους  αλλά 
και σ’ όλο το διάστημα της σχέσης  τους.  Η Πία άρχισε να διαβάζει φωναχτά:   

                                        «Και φέτος η πρωτοχρονιά
                                               στη φυλακή με βρίσκει

                                        κι άδειο κανίσκι είν’ η καρδιά
                                               και μαύροι γύρω μου ίσκιοι.

                                        Κι έτσι καθώς σε σκέφτομαι
                                               Χαρά που μούχεις λείψει,

                                        μου σιγοτραγουδάει η βροχή
                                               του σύννεφου τη θλίψη».

Σήκωσε το κεφάλι και τον κοίταξε. Είδε τα μάτια της να υγραίνονται.
--- Αυτό διάβαζες;
--- Ναι...περίπου.
--- Ο Αγγουλές είναι ακόμα στη φυλακή;
--- Όχι, βγήκε εδώ και δυο χρόνια. Το ποίημα ήταν για την τελευταία του χρονιά στη 
φυλακή. Το βιβλίο του μου το έστειλε με αφιέρωση, είναι η τελευταία έκδοση.

Η Πία γύρισε τις σελίδες και διάβασε την αφιέρωση.
--- Χαίρομαι που απόχτησες αυτό το βιβλίο, σου αξίζει.

Ο Θέμης άναψε τσιγάρο.
--- Εσύ, δεν καπνίζεις υποθέτω;
--- Όχι ακόμα...
--- Λοιπόν πως από δω, ωραία μου κυρία; Και πως με βρήκες; Δε φαντάζομαι να 
μου πεις πως περνούσες τυχαία από το διάδρομο μου και οσφράνθηκες την κολόνια 
μου;
--- Είσαι κακός. Με ειρωνεύεσαι...δεν πειράζει. Πριν λίγη ώρα συνάντησα εκείνον 
το φίλο σου με το σκυλί, αυτόν που είχες βάλει να μου τηλεφωνήσει...
--- Α, μάλιστα, το Γρηγόρη.
--- Τον ρώτησα για σένα και μου είπε πως μένεις εδώ κοντά και ήρθα...
--- Εξακολουθώ ν’ απορώ... 
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--- Σκέφτηκα πως αν σε βρω εδώ και δεν έχεις να πάς κάπου απόψε, να έρθεις για 
«ρεβεγιόν» στο σπίτι μου. Ξέρω πως σ’ αρέσουν τα ωραία κορίτσια και στο πάρτι 
μου θα είναι πολλά, τ’ αγόρια θα είναι λίγα...  
--- Α, μάλιστα. Και σε τι θα μου χρησιμεύσει αυτό, αφού τα ωραία κορίτσια θα είναι 
σαν και σένα, πλούσια και σνομπ, για να καλύψω μια χορευτική θέση; 

Τον ξαναπλησίασε. Τον αγκάλιασε από το λαιμό, τον κοίταξε μαργιόλικα και 
είπε:
--- Τέλος πάντων, κορόιδευε όσο θες. Αισθάνομαι μια χαρά, υπέροχα, που σε 
συνάντησα μετά τόσο καιρό και σε χρειάζομαι. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια 
άλλη, πήγαινε ντύσου να φύγουμε. Η μητέρα μου, δεν είναι στο σπίτι, αν σε 
απασχολεί αυτό, λείπει στην πρωτεύουσα.

Το πρόσωπο της πλησίασε το δικό του, τα χείλη της ήσαν άβαφα αλλά είχαν 
υπέροχο ρόδινο χρώμα. Για μια στιγμή πίστεψε πως βρισκόταν στο πατάρι του 
αγιογραφείου κι ανάσαινε το άρωμα εκείνης της νεαρής μαθήτριας. Τώρα ήταν 
γυναίκα, πανέμορφη! Της χαμογέλασε και είπε:
--- Μάλλον θα πρέπει να μπείτε στην κουζίνα, γιατί πρέπει ν’ αλλάξω κι όπως 
βλέπετε αυτό το δωμάτιο είναι σαλόνι και κρεβατοκάμαρα...

Ανασήκωσε το κεφάλι της, τον φίλησε ελαφρά στα χείλη και καθώς πήγαινε 
στην κουζίνα παρασύροντας τη φίλη της του είπε:
--- Το πιο ωραίο κοστούμι που έχεις.

Λίγο αργότερα ο νέος ήταν έτοιμος και βγήκαν στο δρόμο όπου επιβιβάστηκαν 
σ’ ένα αυτοκίνητο που στο τιμόνι κάθισε η Πία, ζητώντας του να καθίσει πλάι της...

... Το «ρεβεγιόν» στης Πίας ήταν όντως «ρεβεγιόν». Ο Θέμης γύρισε το πρωί στο 
σπίτι. Εκτός από το ότι νύσταζε κατά τα άλλα ένιωθε μια χαρά. Δεν ήπιε πολύ, 
χόρεψε ελάχιστα με την Πία, την μονοπώλησαν όλοι οι αρσενικοί του πάρτι. Το 
άφησε στην πρωτοβουλία της κι εκείνη σαν οικοδέσποινα, πραγματικά, δεν είχε πολύ 
χρόνο γι’ αυτόν.

Διέπρεψε στ’ ανέκδοτα, στα «σόκιν», φυσικά. Οι κοπέλες τον περιτριγύριζαν 
συχνά για ν’ ακούσουν κάτι πιπεράτο. Γενικά διαπίστωσε πως όλα τα παιδιά ήσαν 
ήπιων τόνων και όλα μικρότερα του. Δε διάκρινε κάποιον να ξεχωρίζει για τις 
γνώσεις, τη μόρφωση του αν και στην πλειονότητα τους ήσαν φοιτητές και 
φοιτήτριες. Τον ίδιο τον θεωρούσαν απόφοιτο της Σχολής Καλών Τεχνών μια και η 
Πία τον σύστησε σα ζωγράφο.

Η Λούλα, ήταν λαμπερή σα θηλυκό και δεν έχανε ευκαιρία, ν’ αντικαθιστά την 
Πία, στη φροντίδα προς το Θέμη. Χόρεψε μαζί του περισσότερο απ’ όλες. Πολλές 
μάλιστα τον θεωρούσαν ερωμένο της. Η Πία έδειξε κάποιον εκνευρισμό για τη 
συμπεριφορά της φίλης της και την ώρα που χόρευε τον τελευταίο χορό μαζί του, 
είπε:
--- Προβλέπεται ειδύλλιον με τη φιλενάδα μου;
--- Δε νομίζω, όμορφη είναι βέβαια αλλά όχι όσο εσύ και δε θα δεχόμουν ποτέ 
υποβιβασμό του γούστου μου.

Σφίχτηκε πάνω του κολακευμένη. Έγειρε το κεφάλι στο στήθος του και 
ψιθύρισε:
--- Είχε δίκιο η θεία μου, που είπε πως έκανα μεγάλη βλακεία που έφυγα από σένα. 
Πόσο θα ήθελα να ήμασταν πάλι όπως πρώτα...
--- Σε παρακαλώ μην προχωρήσεις...Άστο, αυτό που είχαμε έγινε θρύψαλα και δεν 
κολλάει πια.  

Ο Θέμης σταμάτησε το χορό, της φίλησε τα χέρια κι έτσι την αποχαιρέτησε. 
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Σήκωσε το χέρι του σε χαιρετισμό σ’ όσους αντιλήφθηκαν την αναχώρηση του και το 
μάτι του έπιασε για μια στιγμή κάποια κίνηση της Λούλας να τρέξει κοντά του αλλά 
εκείνος έκανε πως δεν την είδε και βγήκε στο δρόμο...

Περπάτησε ως το σπίτι του, θα ήταν περίπου δυο χιλιόμετρα, ο κρύος αέρας του 
έκανε καλό. Και το πανωφόρι του τον προστάτεψε αρκετά αν και δεν ήταν από 
σπουδαίο ύφασμα...

Με το νέο χρόνο, επανεμφανίστηκαν οι παλιές αγάπες του Θέμη. Η αρχή έγινε με 
την Πία αλλά αρνήθηκε να ξαναζεστάνει τη σχέση. Μ’ αυτή την κοπέλα είχε 
υποφέρει, δε θέλησε να το διακινδυνεύσει. Η ευκαιρία, να ξεφύγει από το καθημερινό 
βάσανο της αγιογραφίας, του ξαναδινόταν. «Ο μόνος τρόπος είναι μια γυναίκα που να 
έχει χρήματα αλλά και να μ’ αγαπάει», είχε πει τότε, στη Μορφούλα. Η γυναίκα αυτή 
ξαναβρέθηκε στο δρόμο του αλλά δεν ήταν βέβαιος πως τον αγαπούσε πια. Από μια 
σύμπτωση ξανάσμιξαν για λίγο, αν δεν είχε συναντήσει το Γρηγόρη δε θα τον 
θυμόταν καν. Πίστευε πως όλ’ αυτά ήταν ένα πείσμα, είχε πληγωθεί ο εγωισμός της 
γιατί κάποιος αρνήθηκε να την παντρευτεί. Όλ’ αυτά τα χρόνια  εκείνη, είχε 
διαπιστώσει πως πολλοί θα σέρνονταν στα πόδια της για να πετύχουν γάμο μαζί της 
και μάλιστα άτομα με κοινωνική θέση, με περιουσίες...

... Την πρώτη βδομάδα του Γενάρη, δέχτηκε την επίσκεψη της Ιουλίας. Πραγματικά 
ήταν μια ευχάριστη έκπληξη! Ήταν μόνος στο μαγαζί, την αγκάλιασε και τη φίλησε 
στα παχιά αφράτα μάγουλα της. Εκείνη αντίθετα του ρούφηξε τα χείλη.

Του είπε πως παντρεύτηκε εδώ κι ένα χρόνο. Μετά τη δική τους σχέση, είχε 
άλλον έναν έρωτα αλλά τελικά παντρεύτηκε με προξενιό.
--- Δεν έχω καιρό να σου τα πω όλα, άλλη φορά. Λοιπόν αγάπη μου ο κυρ -
Στέφανος λείπει;
--- Ναι βγήκε στην επαρχία για δουλειά...
--- Έχω  μια  ώρα,  είπε  και  κοίταξε  το ρολόι  στον  παχουλό  καρπό  της,  θέλω  
να γαμηθούμε...Έχει μέρος στο πατάρι;

Την κοίταξε μ’ έκπληξη! Ύστερα χαμογέλασε, θα ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία, 
είχε τόσο καιρό που...σφιγγόταν.
--- Ναι έχει μέρος αλλά γιατί βιάζεσαι τόσο;
--- Γιατί σε μια ώρα θα μου τηλεφωνήσει ο άντρας μου στο σπίτι...Έλα αγάπη μου 
δεν έχω καιρό, εκτός αν δε με θέλεις; ρώτησε ανήσυχη.
--- Σε θέλω, σε θέλω γλυκιά μου...

Η κοπέλα άρχισε να σκαρφαλώνει με δυσκολία στη στενή κι απότομη σκάλα του 
παταριού. Εκείνος πήγε κλείδωσε τη θύρα και την ακολούθησε κουβαλώντας και μια 
καρέκλα για ν’ ακουμπήσουν τα ρούχα τους γιατί η σκόνη περίσσευε.

Έστρωσαν κάτω μια μπατανία, όχι και πολύ καθαρή και πριν ξαπλώσουν 
ολόγυμνοι -έκανε ζέστη, το καλοριφέρ είχε σβήσει αλλά εκει πάνω έκανε ζέστη - της 
είπε:
--- Στάσου να σ’ απολαύσω λίγο στα όρθια κωλάρα μου.

Την  αγκάλιασε  από πίσω χουφτώνοντας  τα μεγάλα βυζιά της. Τη γέμισε φιλιά, 
στους ώμους, στο λαιμό, της δάγκωσε τα χείλη και την ξάπλωσε στη μπατανία.
--- Μη μου κάνεις σημάδια, αγάπη μου...
--- Εσύ μπορείς να μου κάνεις όσα θέλεις, της είπε γεμάτος πάθος, η διέγερση του 
ήταν απίστευτη κι ακολούθησε μια συνουσία χωρίς όρια...

...  Καθώς έβλεπε την Ιουλία να ντύνεται, συμμαζεύοντας τα πληθωρικά στήθη της 
στο σουτιέν, σκεφτόταν πως αυτό που έγινε ήταν ένα ξαφνικό θείο δώρο κι όπως όλα 
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τ’ απρόσμενα, του έδωσε απέραντη ευχαρίστηση και ηδονή.
--- Δεν έχεις φιλενάδα ε; Για να πεις πως δε σε πειράζει να σου κάνω σημάδια...
--- Όχι δεν έχω...
--- Σα να τόξερα και ήρθα.  Εδώ είμαι εγώ  αγάπη μου, όποτε με θέλεις.

Ντυμένοι, πριν κατεβούν του ρούφηξε με μανία τα χείλη και ζήτησε τον αριθμό 
του τηλεφώνου. Φεύγοντας, του φώναξε πως θα του τηλεφωνήσει για να του πει 
λεπτομέρειες...

Κάθισε μπροστά στο καβαλέτο. Θα χρειαζόταν να δουλέψει για μια ώρα ακόμα, 
ώσπου
να τελειώσει την εικόνα που είχε μπροστά του. Καθώς δούλευε σκεφτόταν αυτό που 
είχε συμβεί και χαμογέλασε, όταν πέρασε από το μυαλό του η συμβουλή του 
Στέφανου για το πατάρι, πως «δεν πρέπει να το μαγαρίσουμε». Να που είχε γίνει κι 
αυτό, πρώτη φορά βέβαια και μάλιστα τώρα που δεν το χρειαζόταν, γιατί είχε σπίτι...

… Την άλλη  μέρα, το  απόγευμα  πέρασε  από  το μαγαζί  η Μορφούλα  και  καθώς  
ήσαν μόνοι τους την αγκάλιασε και τη σήκωσε ψηλά χαρούμενος. Τη φίλησε πολλές 
φορές χωρίς να της δώσει την ευκαιρία να κάνει κι εκείνη το ίδιο.
--- Πότε γυρίσατε;
--- Το μεσημέρι, πως τα πέρασες χωρίς εμάς;
--- Καλά...αν και θα προτιμούσα να ήσασταν εδώ. Καλά, καλά, εσείς;
--- Καλά κι εμείς. Η μανούλα σου σε πεθύμησε, θέλει να έρθεις το βράδι, ή μήπως 
έχεις ραντεβού;
--- Ραντεβού! Πως σου ήρθε; Αφού ξέρεις πως ζω σαν καλόγερος. Λίγο ακόμα αν 
κρατούσε αυτό μ’ έβλεπα μοναχό - αγιογράφο στο Άγιον Όρος.
--- Λίγο ακόμα αν κρατούσε, δηλαδή δεν κράτησε, έπιασες γκόμενα.
--- Τι λες βρε χαζό;...
--- Είπες, λίγο ακόμα αν  κ ρ α τ ο ύ σ ε,  δεν είπες λίγο ακόμα αν  κ ρ α τ ή σ ε ι...
--- Ε, λοιπόν τι...τι πάει να πει αυτό;
--- Ότι έχεις γκόμενα. Έχεις;
--- Όχι δεν έχω...Κοίτα γαμώτο που κάθομαι και σου 
δίνω λογαριασμό σα μαλάκας...Σκατούλα, ε, σκατούλα της φώναξε κι έκανε τάχα να 
τη χτυπήσει.

Εκείνη τον απόφυγε και πήγε προς τη θύρα. Πριν βγει του είπε:
--- Αύριο θα πάω στο σπίτι σου να συμμαζέψω, σίγουρα θα είναι σαν αχούρι.
       Έκανε να  φύγει  αλλά  ξαναγύρισε. Του τράβηξε το λαιμό προς τα κάτω, τον 
φίλησε και του ψιθύρισε στ’ αφτί:
--- Αν βρω ψωλόχυμα στα σεντόνια θα σε σκοτώσω. Ύστερα το έβαλε στα πόδια 
χαμογελώντας. Ο Θέμης χαμογέλασε κι αυτός κάνοντας της απειλητική χειρονομία, 
ενώ σκεφτόταν, «ψωλόχυμα μόνο στο πατάρι θα μπορούσες να βρεις καρδούλα 
μου»...

Την άλλη μέρα το μεσημέρι, όταν γύρισε στο σπίτι βρήκε τη Μορφούλα εκεί. 
Όλα ήσαν πεντακάθαρα! Πήρε φόρα και ξάπλωσε στο κρεβάτι, βγάζοντας φωνή 
άφατης ευχαρίστησης.
--- Κάνε πιο εκεί, είπε η κοπέλα και ξάπλωσε πλάι του.

Ο Θέμης κοίταξε ένα γύρω, γύρισε στο πλάι το κεφάλι και μύρισε το μαξιλάρι.
--- Μμ, ωραία που μυρίζει, το άλλο βρομούσε δροτσίλα.

Έβαλε τα χέρια πίσω στον αυχένα και κοιτάζοντας απλανώς την οροφή άρχισε ν’ 
απαγγέλνει:
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                                               «Η κάμαρα μου αφρόντιστη 
                                               κι αστόλιστη καιρό.
                                               Κι αν ήθελε ναρθεί η χαρά,
                                               δε θα τολμούσε νάμπει.
                                               Τώρα η χαρά είναι δίπλα μου
                                               κι η κάμαρα μου λάμπει.

                                        Δεν ξέρω με ποια χρώματα, 
                                               δεν ξέρω με ποια μάγια,

                                        την άδεια καμαρούλα μου
                                              την έχουν πλημμυρίσει

                                       ζουμπούλια και τριαντάφυλλα
                                              κλεμμένα από μια δύση».

Η Μορφούλα έβαλε τα κλάματα. Γύρισε και πέρασε το χέρι του κάτω από τον 
αυχένα της και την έσφιξε πάνω του.
--- Τι έπαθες, γιατί κλαις κορίτσι μου;

Έχωσε το πρόσωπο της στη μασχάλη του και μέσα από τ’ αναφιλητά είπε; 
--- Τι υπέροχοι στίχοι, πως να μην κλάψω...
--- Είναι του... 
--- Ξέρω, ξέρω του Αγγουλέ. Μακάρι να μπορούσα να γράψω κι εγώ τέτοιους 
στίχους για να τους απαγγέλνεις όταν είσαι λυπημένος ή χαρούμενος.
--- Γλυκιά μου όταν δε μπορούμε εμείς τους δανειζόμαστε από τους ποιητές, 
εξάλλου γι’ αυτό τους γράφουν.

Της χάιδεψε τα μαλλιά, της σκούπισε τα δάκρυα και κατέβηκε από το κρεβάτι. 
Έφυγε για το μπάνιο ενώ η Μόρφω, ξαπλωμένη με τα μάτια κλειστά έμεινε για λίγο 
ακόμα. Δεν ήταν δύσκολο να μαντέψει κάποιος τι σκεφτόταν...

       
                                                                        *

Η Ιουλία τηλεφώνησε όπως το υποσχέθηκε. Του είπε πως ο άντρας της ταξίδευε 
συχνά αλλά κέρδιζε πολλά χρήματα. Εκείνη δε δουλεύει πια, έχουν μια μονοκατοικία 
κοντά σ’ ένα πευκοδάσος, σ’ ένα προάστιο. Ο σύζυγος την αγαπάει κι εκείνη 
προσπαθεί, αλλά συχνά αισθάνεται μοναξιά και τότε το κορμί της αποζητάει το 
Θέμη. Του ζήτησε να έρχεται να τον βρίσκει, γιατί στο σπίτι της, παρ’ όλο που είχε 
ευκαιρίες μια κι ο άντρας της απουσίαζε δέκα μέρες σχεδόν κάθε μήνα, είναι 
επικίνδυνο.

Ο Θέμης της είπε πως το πατάρι, όπως είδε και η ίδια, δεν είναι βολικό και πως 
αν τους εύρισκε εκεί ο κυρ - Στέφανος θα είχε ιστορίες.
--- Να έρχομαι στο σπίτι σου, είπες πως είναι γκαρσονιέρα εκεί κανένας δε θα μας 
δει.

Τι να της πει πως η Βάσω και η Μόρφω είχαν κλειδί και μπορεί να τους εύρισκαν 
στο κρεβάτι; Βρήκε μια όχι και πολύ πειστική δικαιολογία και της υποσχέθηκε πως 
θα βρει κάποιο τρόπο... 

... Η Πία του τηλεφώνησε ένα Σάββατο και ζήτησε να συναντηθούν την Κυριακή το 
απόγευμα, έτσι για ένα καφέ, τον χρειαζόταν. Είχε κάποιο πρόβλημα κι εκτιμούσε 
την κρίση του, ίσως τη βοηθούσε.

Κολακεύτηκε αν και δεν του άρεσε αυτή η συνάντηση. Ομολόγησε πως φοβόταν, 
η ομορφιά αυτής της κοπέλας ήταν σα ναρκωτικό, φοβόταν ένα νέο εθισμό...
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Πρόβαλλε διάφορα επιχειρήματα για να ξεφύγει αλλά τελικά δέχτηκε, άκουγε τη 
φωνή της ανήσυχη και ίσως πραγματικά να υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Η Πία δεν 
ήταν άνθρωπος με πρωτοβουλία.

Συναντήθηκαν σε κλειστό χώρο, στο ίδιο «σικ» καφενείο της παραλίας όπου τον 
είχε πάει η Αντιγόνη.
--- Λοιπόν, τι είναι το τόσο σοβαρό που σ’ απασχολεί;
--- Σκέφτομαι να παντρευτώ...

Ξαφνιάστηκε!  Όχι βέβαια,  πως ήταν κάτι που δε θα μπορούσε να το περιμένει 
κανένας
αλλά δεν καταλάβαινε που κολλούσε εκείνος. 

Όταν συνήρθε, την κοίταξε με μισόκλειστα μάτια και χαμογελώντας θλιμμένα 
της είπε:
--- Τελικά, είσαι ανάλγητη.
--- Γιατί αγάπη μου;

Αυτή η προσφώνηση τον εξόργιζε και τον κολάκευε.
--- Μα νομίζω κάτι ήμουν για σένα, κάποτε, όσο να πεις αυτή η αναγγελία, όσο και 
να την περιμένω, μ’ ενοχλεί... 
--- Όχι κάποτε. Εξακολουθείς να είσαι για μένα, όχι απλώς κάτι, αλλά πολύ 
σημαντικός. Θέλεις να μ’ ακούσεις;
--- Γι’ αυτό είμαι εδώ.
--- Λοιπόν, είναι κάποιος τρελά ερωτευμένος μαζί μου. Έχει πολλά χρήματα, 
κοινωνική θέση κι όλ’ αυτά. Δεν είναι ωραίος, δεν είναι εντυπωσιακός, είναι μεγάλος 
στην ηλικία-πλησιάζει τα σαράντα-και όπως ο ίδιος μου είπε είναι και σεξουαλικά 
ανεπαρκής...

Ο Θέμης, σχεδόν τινάχτηκε από το κάθισμα! 
--- Μα τι είν’ αυτά, τι σου συμβαίνει; Αν είναι δυνατόν! Συμφωνεί και η μητέρα 
σου;
--- Η μητέρα μου δεν έχει αντίρρηση, ξέρεις πόσο παραδόπιστη είναι...
--- Μα τόσο σάπιοι είστε στην τάξη σου! Ένα θείο πλάσμα σαν εσένα να δέχεται μια 
τέτοια κοινωνική σύμβαση, να το έκανε μια φτωχούλα, μια άσκημη το καταλαβαίνω 
αλλά εσύ γιατί; Τι συμβαίνει, βρίσκεται σε οικονομική ανάγκη η μητέρα σου;    
--- Όχι βέβαια, η περιουσία μας είναι σε ακίνητα και τα εισοδήματα μας σταθερά. 
--- Τότε; δε βλέπω γιατί να παντρευτείς τον τύπο. Μόνο και μόνο γιατί είναι 
ερωτευμένος μαζί σου; Εσύ δεν έχεις ανάγκη ν’ αγαπάς κάποιον, να σε συναρπάζει, 
να σε συγκλονίζει;
--- Αυτά τα εύρισκα μόνο σε σένα αλλά εσύ δε με θέλεις...Άρα, όποιον κι αν 
παντρευτώ δε θα έχει αυτά που έχεις εσύ...
--- Μικρή είσαι ακόμα, κάποιος θα βρεθεί που θα έχει ο, τι έχω εγώ αλλά κι αυτά 
που δεν έχω, γιατί βιάζεσαι;
--- Σκέφτηκα, πως μια κι αυτός δεν έχει αυτά που έχεις εσύ κι εσύ δεν έχεις αυτά 
που έχει εκείνος να το συνδυάσουμε..., τον κοίταξε σα να περίμενε έκρηξη.

Ο Θέμης δεν εξερράγη. Χαμογέλασε και είπε ήρεμα:
--- Πάει να πει, θέλεις να έχεις έναν πλούσιο σύζυγο κι έναν, ας πούμε ενδιαφέροντα 
εραστή. Και θα κάνεις συμφωνία με τον σύζυγο για την, από μέρους του ανοχή;
--- Αυτό σίγουρα, αν θέλει, αν όχι ας βρει άλλη. Μου είπε πως προτιμάει να τρώει 
ένα εξαιρετικό φαγητό μαζί με άλλους παρά ένα άνοστο μόνος του. 
--- Δεν μπορώ να το πιστέψω! Μέσα στα τέσσερα χρόνια που χωρίσαμε έχεις 
διαφθαρεί τόσο; 
---  Όχι αγόρι μου, πλάκα σου κάνω. Υπάρχει βέβαια ένας τέτοιος τύπος αλλά δε θα 
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έκανα κάτι τέτοιο. Δεν είμαι διεφθαρμένη. Το ξέρεις ότι είμαι ακόμα παρθένα;
--- Τι! Παρθένα;    
--- Ε, αφού δε μου έκανες την τιμή να με διακορεύσεις...
--- Εγώ; Εσύ δε μ’ άφησες, δεν μπορούσα να σε βιάσω...
--- Έκανα τη δύσκολη, φιλιά μόνο κι αγκαλιές, καλά να πάθω...
--- Καλά όλον αυτόν τον καιρό ήσουν ανέραστη;
--- Γιατί εσύ όλον αυτόν τον καιρό τι έκανες, είχες άλλη; Εγώ έμαθα πως δεν είχες, 
αν και με σένα δεν μπορεί να είναι κάποιος σίγουρος.   
--- Γιατί το λες αυτό; Πράγματι δεν έχω αγαπήσει άλλη. Δε μπορούσα, ήμουν 
άρρωστα ερωτευμένος μαζί σου.
--- Και τώρα; 
--- Τώρα, σ’ αγαπώ ακόμα αλλά εξακολουθώ να μη θέλω να σε παντρευτώ...Είμαι 
βέβαιος πως θα ήταν λάθος. Κι όχι επειδή είσαι πλούσια, όχι, απεναντίας θα με 
βόλευε αυτό. Έχεις
κάποια ελαττώματα που εγώ δεν πρόκειται να συμβιβαστώ μ’ αυτά ποτέ.
--- Δηλαδή; Πες μου ποια είναι και θα προσπαθήσω να τα διορθώσω...
--- Είναι μάλλον δύσκολο. Εξάλλου εσύ πιθανόν να μη τα θεωρείς τέτοια...Φαύλος 
κύκλος αγάπη μου.
--- Μου φαίνεται πως ο φαύλος κύκλος είναι στο μυαλό σου, δε φταις εσύ, εγώ 
φταίω, είπε η κοπέλα και βγάζοντας ένα μαντιλάκι από την τσάντα, φύσηξε τη μύτη, 
αν και δεν υπήρχε τίποτα εκεί να βγάλει. Είχε εκνευριστεί και ήταν έτοιμη να 
δακρύσει.

Ο Θέμης έμεινε σιωπηλός κι εκείνη σκεφτόταν, «τον μισώ! Πως μπορεί και μου 
φέρεται έτσι; Τι είναι στο  κάτω - κάτω,  ένας καλλιτέχνης φτωχός και άγνωστος, 
ακόμα ζωγραφίζει εικόνες για να ζήσει...».
--- Τι σκέφτεσαι;
--- Σκέφτομαι πως έχασα τόσα χρόνια, ερωτικής ζωής για χάρη σου...
--- Για χάρη μου; Ε, μη μου πεις πως δεν είχες κάποιον, δε  μπορώ να το πιστέψω ο, 
τι κι αν λες, πως είσαι...
--- Παρθένα; Κι όμως είμαι, είχα δυο σχέσεις αλλά όπως όταν είμαστε μαζί, ήταν ο 
φόβος της μητέρας μου που με σταματούσε να προχωρήσω, έτσι μετά ήσουν εσύ...
--- Εγώ; Τι εγώ δηλαδή;
--- Μόλις, εκτός από φιλιά και χάδια, τα πράγματα πήγαιναν να πάρουν άλλη 
εξέλιξη, θυμόμουν εσένα κι έχανα κάθε διάθεση να προχωρήσω. Μ’ έχεις ευνουχίσει.

Ο Θέμης την κοίταξε συγκινημένος κι έκπληκτος! Της έπιασε το χέρι και σχεδόν 
αναφώνησε:
--- Είναι δυνατόν! Σκεφτόσουν έτσι και μ’ άφηνες να υποφέρω τόσα χρόνια; Εγώ 
δεν αρνήθηκα να κάνω ποτέ έρωτα μαζί σου, αρνήθηκα να σε παντρευτώ για τους 
λόγους που σου είπα. Στο κάτω - κάτω η περίοδος εκείνη δεν ήτα και η ιδανική για 
γάμο, εσύ ήσουν δεκαεφτά χρονώ κι εγώ δεν είχα να πληρώσω ούτε το νοίκι του 
σπιτιού μου...

Η Πία ξαναφύσηξε τη μύτη, σήκωσε το κεφάλι και τον κοίταξε, τα μάτια της 
ήταν υγρά.
--- Πάμε να φύγουμε δεν μπορώ εδώ μέσα, είπε.

Ο Θέμης έκανε νόημα στο γκαρσόνι για να πληρώσει  το λογαριασμό...

...   Ανηφόρησαν προς το σπίτι του, εκείνη του το ζήτησε. Περπατούσαν ο ένας πλάι 
στην άλλη αμίλητοι, η Πία κρατούσε την τσάντα, αν και την είχε κρεμασμένη από 
τον ώμο, μπροστά στο υπογάστριο με τα δυο χέρια. 
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Ο ήλιος έγερνε στη δύση, ένα σμάρι από γλάρους πετούσε πάνω από τα κεφάλια 
τους κάνοντας κάθε τόσο κάθετες εφορμήσεις σε μια μικρή πλατεία τσιμπολογώντας 
ο,τι φαγώσιμο έπιανε το μάτι τους.

«Πρέπει να κάνω έρωτα μαζί του, έχει δίκιο η θεία Αντιγόνη...», σκεφτόταν η 
Πία. «Έτσι θα ξέρεις αν τον αγαπάς πραγματικά, όσο για το γάμο δεν μπορείς να 
φύγεις από το σπίτι, είσαι ανήλικη και κάτω από την εξουσία της μητέρας σου...». 
Της είχε πει κι άλλα πολλά υπέρ του Θέμη και τώρα ήταν αποφασισμένη, μια κι 
εκείνος δεν είχε αντίρρηση...

Μπήκαν στο διαμέρισμα. Άφησε την τσάντα στο τραπέζι και κάθισε βαριά στο 
κάθισμα χωρίς να βγάλει το πανωφόρι της, αν κι έκανε ζέστη στο δωμάτιο, το 
καλοριφέρ δούλευε. Έδειχνε κουρασμένη λες και είχε περπατήσει χιλιόμετρα.

Ο Θέμης, στάθηκε ανακούρκουδα μπροστά της και της έπιασε τα γαντοφορεμένα 
χέρια.
Τα ξεγύμνωσε και τα φίλησε, πολλές  φορές.   Εκείνη  πήρε  στις  παλάμες  το  
πρόσωπο  του έσκυψε μπροστά και καθώς εκείνος ανασηκώθηκε κόλλησε τα χείλη 
της, στα δικά του. 

Την έπιασε από τις μασχάλες και τη σήκωσε. Βοήθησε να βγάλει το πανωφόρι 
της και την αγκάλιασε. Η κοπέλα σφίχτηκε πάνω του, τον φιλούσε με απόγνωση ενώ 
έτρεχαν δάκρυα, από τα μάτια της. Της ρουφούσε τα χείλη και τα δάκρυα της 
ανακατεύονταν με το σάλιο τους, προσφέροντας τους ερεθιστικές γεύσεις και οσμές.

Άρχισαν να γδύνει ο ένας την άλλη βίαια, άγρια! Ξάπλωσαν στο κρεβάτι και  το 
κυλοτάκι της Πίας άνοιξε στα δυο καθώς ξηλώθηκε από το βίαιο τράβηγμα του 
Θέμη. Έτσι πέρασαν μέσα σε λίγη ώρα, μέρες ηδονής...

Δυο ώρες αργότερα ο Θέμης στηριγμένος στον αγκώνα έγερνε πάνω της. Φίλησε 
πολλές φορές απαλά τα χείλη της, χάιδεψε το στήθος κι εκείνη του το ανταπόδωσε. 
Της έκανε κι έρωτα μ’ έναν τρόπο που δεν το είχε ξανακάνει, είχε διαβάσει κι 
ακούσει μόνο. Μάλιστα πριν λίγο καιρό ο Μίλτος του είχε πει πως τον είχε 
εφαρμόσει στη φιλενάδα του. «Μάγκα, σήμερα έκανα κάτι που πολύ το γουστάρισα. 
Της έγλυψα το πράμα...Μερακλαντάν αλλά εκείνη αδερφέ μου λιγοθύμησε από 
καύλα, τόσο να πούμε». 

Το εφάρμοσε κι ο Θέμης, μόνο που το έκανε με  μεγαλύτερη φινέτσα, γαλλική, 
αφού και τ’ όνομα ήταν γαλλικό: «Σουασάν νεφ»! Το εύρισκε πολύ εύηχο, το 
ελληνικό «εξήντα εννέα» έμοιαζε περισσότερο με χαρτοπαιχτικό όρο.

Η Πία εντυπωσιάστηκε! Ήταν ενθουσιασμένη με τις επιδόσεις του.
--- Βλέπω πως είσαι έμπειρος σχετικά. Που τα έμαθες αυτά παλιόπαιδο;
--- Να σου πω την αλήθεια γλυκιά μου, το «σουασάν νεφ» είναι η πρώτη φορά που 
το
κάνω... Δεν  ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω σε άλλη.
--- Κι απ’ ο, τι κατάλαβα πολύ σου άρεσε.
--- Γιατί εσένα δε σου άρεσε;
--- Πολύ αγάπη μου, δε φανταζόμουν ποτέ πως θα μπορούσα να το κάνω, μόνο που 
το σκεφτόμουν αηδίαζα... 

Τον αγκάλιασε, γυρίζοντας τον ανάσκελα κι άρχισε να του δίνει κοφτά φιλιά στο 
στόμα, στο στήθος και να κατεβαίνει προς τα κάτω παραμερίζοντας το σεντόνι. Όταν 
έφτασε κάτω από τον αφαλό ο Θέμης χάθηκε μέσα σε κύματα ηδονής κι όταν εκείνη 
πήρε το πρόσωπο του ανάμεσα στα σκέλη της έσβησαν όλα...

  
                                                                       *
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Η Πία ξαναμπήκε στη ζωή του Θέμη. Ένα βράδι 
πήγε στο σπίτι της Βάσως, με σκοπό να ετοιμάσει, να «προλειάνει», το έδαφος στη 
Μορφούλα. Έπρεπε να την ενημερώσει, για αυτό που είχε συμβεί. Δεν είχε καμιά 
διάθεση να τον βρει, κάποια μέρα η μικρή, στο κρεβάτι με την Πία. 

Αφού συζήτησε με τις γυναίκες διάφορα «εν πολλοίς αδιάφορα», είπε έτσι σα να 
σκεφτόταν:
--- Τα ξανάφτιαξα με την Πία...

Η Βάσω κοίταξε τη Μορφούλα, εκείνη δεν αντέδρασε, σα να μην τον είχε 
ακούσει.
--- Καταλαβαίνετε...Θα έρχεται συχνά στο σπίτι...

Η Βάσω σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς τη σκάλα. 
--- Με συγχωρείς αγόρι μου, κουράστηκα πολύ σήμερα πάω για ύπνο.

Σηκώθηκε κι ο Θέμης. Η γυναίκα ανέβηκε τη σκάλα. Ύστερα ο νέος ξανακάθισε 
κοιτάζοντας τη Μορφούλα που έμοιαζε ν’ απουσιάζει.
---   Δε θα πεις τίποτα;
--- Για τι πράγμα;
--- Έλα τώρα κορίτσι μου...
--- Το κορίτσι σου είναι η Πία...
--- Είμαι βλάκας. Νιώθω υπεύθυνος λες και είσαι ερωμένη μου και 
κάθομαι και σου δίνω...
--- Εξηγήσεις... Δεν είσαι υποχρεωμένος αλλά κι εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη να μη 
σ’ αγαπώ.
--- Για να σου μιλήσω με τους στίχους του Αγγουλέ γλυκιά μου, έτσι έχουν τα 
πράγματα...

                          «Μη μου μιλάς γι’ αγάπη, μη,
δε σ’ αγαπώ και δε σε νιώθω,

                                    μη μου σπαράζεις την ψυχή...
                                   Πως να στο πω; Είσαι μια φτωχή 

                                        κι είμαι μια θάλασσα από πόθο.»

--- Σταμάτα πια, μ’ έπρηξες με τον  ποιητή σου. Εντάξει δε σ’ αγαπώ, άντε φύγε 
τώρα να πάω για ύπνο.

Έκανε να της πιάσει το χέρι αλλά εκείνη τραβήχτηκε. Στάθηκε για λίγο όρθιος 
κοιτάζοντας την, ενώ η κοπέλα ταχτοποιούσε τάχα κάτι στο τραπέζι. Ύστερα είπε 
καληνύχτα κι έφυγε. 

Κατηφόρισε  προς  τη  λεωφόρο  όπου  ήταν  το  αγιογραφείο.  Σ’ ένα  τεκέ, που  
υπήρχε
αριστερά πριν φτάσει στο δρόμο, ακούγονταν φωνές και βρισιές. Η, κατά το ήμισυ 
γυαλόφραχτη θύρα, ήταν αχνισμένη από τη ζέστη και τους καπνούς. Δε φαίνονταν 
μέσα παρά σκιές. Έκανε τσουχτερό κρύο κι ο Θέμης σήκωσε το γιακά του 
πανωφοριού του και διέσχισε τη  λεωφόρο πηγαίνοντας για το σπίτι του. Διάφορες 
σκέψεις περνούσαν  από  το μυαλό του, πότε για την Πία, πότε για τη Μορφούλα. 
Πολύ ευτυχισμένος που είχε ολοκληρώσει τη σχέση του με την πρώτη και 
στεναχωρημένος που πίκρανε τη δεύτερη...

... Ολόκληρος ο πρώτος μήνας του νέου χρόνου πέρασε και μάλιστα πολύ γρήγορα, 
έτσι του φάνηκε, στην αγκαλιά της Πίας. Η Ιουλία δεν ξαναφάνηκε κι αυτό τον 
βόλεψε. Η Βάσω συνέχισε να τον φροντίζει αλλά η Μορφούλα δεν πέρασε ποτέ από 
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το σπίτι του. 
Πραγματικά, ο μήνας αυτός έκανε ευτυχισμένο το Θέμη. Πήγαιναν μακρινούς 

περιπάτους εκδρομές με το αυτοκίνητο, στον κινηματογράφο, μάλιστα είχαν γίνει 
φανατικοί του καλού σινεμά.

Στο μεταξύ είχε συμβεί κάτι διαφορετικό στην επαγγελματική του ζωή. Μια 
βδομάδα πριν το Πάσχα μπήκε στο αγιογραφείο ένας άντρας, γύρω στα σαράντα και 
του ζήτησε μια Ανάσταση. Είχε μόνο μια εικόνα έτοιμη και του την έδειξε. Ο άντρας 
έβγαλε ένα μέτρο, μέτρησε το ύψος και το πλάτος και είπε:
--- Κρίμα! Αν είχαμε πέντε πόντους στο ύψος περισσότερους θα ταίριαζε ίσα-ίσα...
---   Γιατί έχετε έτοιμη κορνίζα; ρώτησε ο Θέμης.
--- Όχι δεν τη θέλω για κορνίζα, τη θέλω για μακέτα. Είμαι λιθογράφος κι ένας 
πελάτης θέλει να του τυπώσω πασχαλιάτικες αφίσες αλλά το σχήμα δεν ταιριάζει με 
το σχήμα του χαρτιού που τυπώνουμε εμείς.

Ο  Θέμης  ανασήκωσε  τους  ώμους, δεν ήξερε  τι να πει, δεν είχε ιδέα από αυτά, 
ήταν ένας χώρος άγνωστος. 
--- Μήπως θα μπορούσες να ζωγραφίσεις το φόντο από πάνω σ’ ένα κομμάτι 
κόντρα-πλακέ;
--- Αυτό μπορεί να γίνει, εικόνα από την αρχή δεν προλαβαίνουμε....

 ... Όταν τυπώθηκε η αφίσα, ο λιθογράφος του έφερε ένα αντίτυπο κι ο Θέμης 
έβλεπε για πρώτη φορά έργο του τυπωμένο και μάλιστα έγχρωμο. 

Μετά το Πάσχα ο λιθογράφος του έφερε τον άνθρωπο που εμπορευόταν τέτοια 
προϊόντα. Ήταν ένας εκδότης ευχετηρίων καρτών, χριστουγεννιάτικων και 
πασχαλινών που τον ρώτησε αν θα μπορούσε να του κάνει μακέτες, είχε φέρει μαζί 
του και τυπωμένα δείγματα. Έτσι άρχισε μια ενδιαφέρουσα δουλειά, τελείως 
διαφορετική από την αγιογραφία. Ακόμα και τα εορταστικά θρησκευτικά θέματα 
ήσαν πιο ελεύθερα χωρίς αυστηρούς περιορισμούς. Έπειτα ήταν κάτι καινούργιο και 
σαν τέτοιο είχε τη γοητεία του...

… Με την Πία άρχισε να συνηθίζει μια αστική ζωή, ώσπου διαπίστωσε, με θλίψη, 
πως δεν μπορούσε να την ακολουθήσει οικονομικά. Στην αρχή φιλότιμα ξόδευε τα 
χρήματα του, αν και η κοπέλα προσπαθούσε να τον πείσει πως έπρεπε να συμμετέχει 
στα μισά έξοδα τους, εκείνος επέμενε σ’ έναν περίεργο «αρχοντοχωριατισμό» και 
πλήρωνε μόνο αυτός. 

Στο σπίτι της Πίας δεν πήγε ούτε μια φορά, δεν ήθελε να συγκρουστεί πάλι με 
την κυρία Λόλα. Απόφευγε  ακόμα και τα τηλεφωνήματα για να μη χρειαστεί να της 
μιλήσει.

Η Πία όλο αυτό το διάστημα δεν είχε πει στη μητέρα της για την επανασύνδεση 
της σχέσης τους αλλά  εκείνη  το  έμαθε  από τη Λούλα, που της είπε ακόμα και για 
την παρουσία του Θέμη στο πάρτι της πρωτοχρονιάς. Η κυρία Λόλα, παραδόξως, δεν 
αντέδρασε, ούτε έκανε ερωτήσεις στην κόρη της... 

Δυο μήνες αργότερα, ο Θέμης διαπίστωσε πως η συντροφιά μιας οικονομικά 
ανεξάρτητης γυναίκας, που θέλει να ζει με τον δικό της τρόπο, δεν είναι εύκολη. 

Είχαν πάει σ’ ένα από τ’ ακριβά 
εστιατόρια της πόλης, για κάποιο έδεσμα ξένης   προέλευσης, που ο νέος δεν είχε 
δοκιμάσει ποτέ. Ένιωσε πολύ καλά ν’ απολαμβάνει κάτι ακριβό και σε πολύ «σικ» 
περιβάλλον αλλά όταν ήρθε ο λογαριασμός ανακάλυψε, με τρόμο, πως το βαλάντιο 
του ήταν ελλειμματικό. Θα χρειαζόταν μια, έστω μικρή, ενίσχυση για να φτάσει στο 
ύψος του λογαριασμού. Το έλλειμμα, το κάλυψε η Πία κι ο Θέμης, αποφάσισε να 
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κάνει τον συμβιβασμό και να δεχθεί, στο μέλλον τη συμμετοχή της κοπέλας στα 
κοινά έξοδα. 

                                                                        *

Στις εκλογές του περασμένου χρόνου η Αριστερά ήρθε δεύτερο κόμμα στη 
βουλή κι αυτό είχε ενθουσιάσει το Θέμη και το Στέφανο. Όχι βέβαια πως άλλαξε 
τίποτα εξακολουθούσαν να υπάρχουν πολιτικοί εξόριστοι και πολιτικοί κρατούμενοι. 

Ο αδερφός του αγιογράφου  αποφυλακίστηκε  επιτέλους  και ήρθε  κοντά του. 
Τον πρώτο καιρό δούλεψε σ’ έναν παλιό του φίλο υδραυλικό, αργότερα, σ’ άλλον 
φίλο ηλεκτρολόγο. Σιγά-σιγά, έγινε ένας καλός τεχνίτης κι αναλάμβανε προσωπικές 
δουλειές, ήταν  ο μόνος  τρόπος ν’ αντιμετωπίζει την Ασφάλεια.
... Η ερωτική ζωή του Θέμη άλλαξε πάλι.  Η Πία όλο και τον παράσερνε σε μια ζωή 
που δεν άντεχε. Δε γινόταν να ξενυχτάει και το πρωί να κάθεται μπροστά στο 
καβαλέτο. Προσπάθησε να της το εξηγήσει κι εκείνη αντί να δείξει κατανόηση, τον 
επέκρινε γιατί είχε κολλήσει στην αγιογραφία και δε ζωγράφιζε. Του ζητούσε, να 
νοικιάσει ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα για να μπορεί να το χρησιμοποιεί και σαν 
εργαστήρι. Τόσα χρόνια και δεν της είχε κάνει ούτε ένα πορτρέτο ή να τη ζωγράφιζε 
γυμνή. 
--- Αφού είσαι παθιασμένος με το κορμί μου, δε θα ήθελες να το ζωγραφίσεις; 
Βέβαια, μου
έχεις κάνει ένα σωρό σκίτσα, πορτρέτα και γυμνά αλλά θα ήταν αλλιώς μια 
ελαιογραφία.

Πραγματικά της είχε κάνει πολλά σκίτσα. Τελευταία μάλιστα έκανε μια σειρά 
γυμνά της, εξαιρετικά τολμηρά. Η Πία έδειχνε σ’ αυτά τα πάντα, σε στάσεις 
προκλητικές. Σ’ ένα μάλιστα από τα σκίτσα παριστάνονταν ο Θέμης και η Πία σε 
στάση συνουσίας.
--- Αγάπη μου, έχεις δίκιο ως ένα σημείο. Πρέπει να ζωγραφίζω αλλά ένα 
μεγαλύτερο σπίτι θα έχει ακριβότερο ενοίκιο κι ο τρόπος που ζούμε, τα έξοδα που 
κάνω μ’ αφήνουν άφραγκο... --- Μα πρέπει να κυκλοφορούμε, ανάμεσα σε 
ανθρώπους που έχουν χρήματα, Θέμη μου, αυτοί θα είναι οι πελάτες σου στο μέλλον. 
Πρέπει να σε γνωρίσουν, να γνωρίσουν τη δουλειά
σου, ν’ αρχίσεις να ετοιμάζεσαι για κάποια έκθεση. Εγώ θα σου τα λέω αυτά; 

Ο Θέμης, απογυμνωμένος από επιχειρήματα, έδινε δίκιο στην  κοπέλα, αλλά όλ’ 
αυτά προϋπόθεταν πάντα χρήματα...

... Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού η κατάσταση όλο και χειροτέρευε. Στο 
αγιογραφείο είχε αρχίσει να γίνεται προβληματική η αντιμετώπιση της δουλειάς. Οι 
προθεσμίες παράδοσης πήγαιναν πίσω κι ο Στέφανος προσπάθησε να τον συνεφέρει. 
Ο Θέμης δέχτηκε πως υπήρχε πρόβλημα και θα προσπαθούσε, όσο μπορούσε να το 
αντιμετωπίσει...

Το αντιμετώπισε ζητώντας από την Πία να συναντιόνται, μόνο τα 
σαββατοκύριακα γιατί οι υποχρεώσεις του στη δουλεία δεν επέτρεπαν άλλες 
καθυστερήσεις. Στο κάτω - κάτω κι εκείνη έπρεπε να διαβάζει, πως θα συνέχιζε έτσι 
τις σπουδές της; Και το νοίκιασμα μεγαλύτερου σπιτιού, προς το παρόν - αυτό το 
προς το παρόν ήταν έτσι για παρηγοριά - ήταν αδύνατο. 

Εκείνη  του  δήλωσε  πως  δε μπορούσε  να  ζει  έτσι,  ήταν  αδύνατο  να  
συνεχίσουν   κι εξαφανίστηκε. Μέρες προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της με 
τηλέφωνο. Έβγαινε πάντα η μητέρα της, που του φερόταν υπερβολικά ευγενικά και 
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του έλεγε πως η κόρη της απουσιάζει και δεν ήξερε που βρίσκεται.
--- Αγαπητέ μου από τότε που βγαίνει μαζί σου δε μου δίνει λογαριασμό, του 
έλεγε...
... Ο Θέμης υπόφερε, παρ’ όλ’ αυτά κατάφερε να εξισορροπήσει τη δουλειά προς 
μεγάλη ικανοποίηση του  Στέφανου  που του απάγγειλε ένα ποίημα του Αγγουλέ:

  
                                        «Όσο και νάναι η μάνητα

                                               της θάλασσας τρανή,
                                   ποτέ δεν πρέπει ο ναυαγός 

                                               το θάρρος του να χάνει,
                                   μα να παλεύει ελπίζοντας

                                               το πλοίο που θα φανεί
                                   για να τον φέρει στο γλυκό

                                               τ’ απάνεμο λιμάνι.

                                   Ωκεανός ο πόνος σου, ψυχή,
                                               μα τι μ’ αυτό;

                                   Πάλεψε με τα κύματα
                                               ως ότου ν’ απαυδήσεις,
                                               ως δε λυγάει τ’ αλύγιστο 
                                               της μοίρας το γραφτό.
                                               πρέπει μπροστά στον πόνο σου 
                                               και συ να μη λυγίσεις»...
... Ξύπνησε  από κάποιο  θόρυβο που άκουσε. Ήταν η  Βάσω, της χαμογέλασε 
κάπως σκουντούφλης.
--- Συγγνώμη αγόρι μου, είναι έντεκα η ώρα, δεν περίμενα να σε βρω εδώ...Ήρθα να 
συμμαζέψω λίγο.

Ο Θέμης σηκώθηκε και πήγε στο μπάνιο, η Βάσω άνοιξε το παράθυρο και 
άπλωσε σ’ αυτό τα σεντόνια, ν’ αεριστούν.

Όταν βγήκε από το μπάνιο, φορούσε το μπουρνούζι του. Πλησίασε τη Βάσω, που 
έσιαχνε το κρεβάτι, την έπιασε από τους ώμους και της είπε χαμογελώντας:
--- Μανούλα, θέλω φιλί. 
--- Ναι, αγάπη μου, του είπε και χώθηκε στην αγκαλιά του.

Την  έσφιξε  πάνω  του  σχεδόν  σαν  εραστής,  της  ρούφηξε  και  τα  δυο  
μάγουλα.
--- Είμαι ασυγχώρητος μανούλα! Τόσο καιρό δεν είχα το μυαλό μου παρά σ’ ένα 
παραμύθι. Με ξελόγιασε μια νεράιδα και σας ξέχασα. Ξέχασα δυο πλάσματα που τ’ 
αγαπώ πολύ...
--- Μη στενοχωριέσαι ψυχούλα μου, έτσι είν’ ή ζωή. Τι έγινε χωρίσατε πάλι; Αχ 
αγόρι μου είναι τόσο όμορφο και τυχερό κορίτσι, αν σε χάσει θα χάσει ένα μέρος από 
την τύχη της.

Της έσφιξε τα χέρια και γύρισε αλλού το κεφάλι, ένιωθε τα μάτια του υγρά.
--- Η Μορφούλα έπιασε δουλειά, σ’ ένα κατάστημα στο κέντρο, πωλήτρια ρούχων, 
είπε η Βάσω.  
--- Κι εγώ ο ηλίθιος ούτε είδηση το πήρα να της πω ένα καλό λόγο. Θα είναι 
θυμωμένη μαζί
μου, δεν ξέρω αν θα θέλει να με δει...
--- Και βέβαια θέλει να σε δει, να έρθεις στο σπίτι όμως, εδώ δε θέλει να έρθει. «Και 
μόνο που θα μυρίσω το ακριβό άρωμα της θα με πιάσουν τα μπουρίνια μου», είπε.
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--- Μάλλον δε θα το ξαναμυρίσει, είπε θλιμμένα ο νέος.
--- Αν δεν έχεις να πας πουθενά, νάρθεις στο σπίτι, τι θέλεις να μαγειρέψω;
--- Ναι, θάρθω. Θέλω να τη δω, όσο για φαγητό ο, τι κι αν μαγειρέψεις θα είναι μια 
χαρά...
... Καθώς   μπήκε  στην  αυλή,  είδε  τη  δράνα   φουντωμένη  και τον κήπο 
ολάνθιστο. Οι τριανταφυλλιές γέμιζαν φλογάτο χρώμα στις γωνιές και η συκιά ήταν 
φορτωμένη.  Είχε να έρθει εδώ πριν από τα Χριστούγεννα. Ο ήλιος μόλις είχε δύσει 
και η ώρα ήταν προχωρημένη. 

Όταν μπήκε στην τραπεζαρία, στάθηκε για λίγο παρατηρώντας μια 
γνώριμη σκηνή. Η Βάσω κάτι ανακάτωνε σε μια κατσαρόλα και η Μορφούλα έβαζε 
μαχαιροπήρουνα στο τραπέζι. Γύρισε τον είδε κι ύστερα όρμησε και χώθηκε στην 
αγκαλιά του.

Φιλήθηκαν και χαϊδεύτηκαν για λίγο και καθώς ο Θέμης προχώρησε να φιλήσει 
τη Βάσω, απάγγειλε σχεδόν τραγουδιστά:

                                        «Νάμαι, ξανάρθα πίσω.
                                   Κι έχω τραγούδια να σας πω
                                   πολλά, μα πριν σας τραγουδήσω
                                   που είναι τα κρίνα; 

                                               Που είν’ τα γιασεμιά;
                                   Έχω μια θλίψη να κοιμίσω».

--- Αγγουλές, όπως πάντα, είπε η Μόρφω γελώντας και σφίχτηκε στην αγκαλιά του 
και συνέχισε: Μαζί θα την κοιμίσουμε τη θλίψη σου αγάπη μου...

... Γύρισε αργά στο σπίτι του. Μόλις άνοιξε τη θύρα βρήκε στο δάπεδο ένα 
σημείωμα. Ήταν από την Πία και του ζητούσε να της τηλεφωνήσει.

Την  άλλη  μέρα  δούλεψε  ως  το  μεσημέρι,  δεν  της  τηλεφώνησε,  όταν  ο  
Στέφανος   είχε φύγει κουδούνισε το τηλέφωνο. Ήταν η Πία.
--- Γιατί δεν τηλεφώνησες;
--- Γιατί να τηλεφωνήσω;
--- Είμαι στο αεροδρόμιο...
--- Τι κάνεις εκεί;
--- Φεύγω για την Αυστραλία.
--- Την Αυστραλία!
--- Θα πάμε με τη μητέρα μου, θα μείνουμε ένα χρόνο στη θεία μου...
--- Και οι σπουδές σου;
--- Δε βαριέσαι θα τις αφήσω γι’ αργότερα...
---   Α, μάλιστα.
--- Αυτό έχεις μόνο να μου πεις;
--- Τι άλλο να πω; Ανήκεις στη μητέρα σου, κάνεις ο, τι θέλει εκείνη. 
Εξαφανίστηκες μήνες τώρα χωρίς καμιά εξήγηση. Έχεις φύγει καιρό τώρα από τη 
ζωή μου, μην ανησυχείς δε θα πονέσω, μ’ έχεις προπονήσει, την πρώτη φορά ήταν 
χειρότερα...

Ακούστηκαν λυγμοί στο ακουστικό κι ένα χαμηλόφωνο: «Συγγνώμη, καλή 
τύχη...». 
… Όλη την επόμενη βδομάδα, μετά την αναχώρηση της Πίας, κλεινόταν τα βράδια 
στο σπίτι. Άνοιγε το χαρτοφύλακα, που του είχε κάνει δώρο εκείνη κι άπλωνε τα 
σχέδια πάνω στο κρεβάτι. Σκίτσα πολλά, που της είχε κάνει, όλ’ αυτά τα χρόνια. 
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Γρήγορα, μονοκοντυλιές, επιμελημένα, περίτεχνα, σε διάφορες εκφράσεις και 
στάσεις. Ξανακοίταξε τα γυμνά, εκείνα τα τολμηρά γυμνά, που τώρα πια θα ήσαν στα 
μόνα που θα μπορούσε να τη βλέπει κι όχι πια στο κρεβάτι του ζωντανή, γεμάτη 
πόθο. Πήρε στα χέρια και παρατηρούσε, με νοσταλγία εκείνο που είχε σκιτσάρει τον 
εαυτό του, να κάνει έρωτα στην Πία.  Δεν το άντεξε ήταν πραγματικά πολύ 
πετυχημένο, σα να έβλεπε το σύμπλεγμα τους σε καθρέφτη, στημένο πλάι στο 
κρεβάτι.  

Άναψε τσιγάρο, ήταν Σαββατόβραδο είχε περάσει μια  κουραστική βδομάδα. 
Κοίταξε  πάνω στο  κρεβάτι απλωμένη, φύλλο και φτερό τη χαμένη ευτυχία του! 
Ύστερα τα μάζεψε  όλα  και  τα  πέταξε στο  χαρτοφύλακα. Τον έκλεισε με οργή και 
θλίψη...

                                        «Τίποτα, τίποτα. 
                                               Κι η γη τσιγκούνεψε, δε δίνει
                                               στη λιμασμένη πείνα μας
                                               του χορτασμού μια στάλα,

                                   τα χόρτα ξεραθήκανε αφ’ τη ρίζα, 
                                               στο βυζί της μάνας στέρεψε το γάλα.

                                   Τίποτα...Αυτό το «Τίποτα»
                                               το νιώθετε καθώς το ζούμε;          
                                               Για να σταθεί ο καθένας μας
                                               δυο δεκανίκια θέλει,

                                        κι όμως τα δεκανίκια μας
                                               τα κάψαμε να ζεσταθούμε».

Τους στίχους του Φώτη, τους απάγγειλε κραυγάζοντας σχεδόν. Ύστερα έπεσε για 
ύπνο και παραδόξως κοιμήθηκε ως τις δέκα της άλλης μέρας που τον ξύπνησε η 
Μορφούλα.
--- Ξέρω πως τις Κυριακές παρακοιμάσαι αλλά το παράκανες. Φαντάζομαι πως δεν 
ξενυχτάς τώρα, δεν είναι εκείνη να σε ξενυχτάει...

Δεν έλεγε ούτε το όνομα της Πίας, η μικρή, λες και ήθελε να το ξορκίσει. Ήταν 
χαρούμενη και φλυαρούσε ξένοιαστη, καθώς συμμάζευε το σπίτι.

Ο Θέμης πήγε στο μπάνιο σκουντούφλης και σκοτισμένος. Η Μόρφω μάζεψε τ’ 
άπλυτα σε μια πάνινη σακούλα. Καθώς τα έσπρωχνε μέσα έπεσε ένα σώβρακο του 
νέου. Η κοπέλα κοίταξε προς το μπάνιο, έσκυψε το σήκωσε κι έκανε να το βάλει στη 
σακούλα αλλά σταμάτησε. Το έφερε κοντά στο πρόσωπο κι ανάπνευσε ηδονικά. 
Ύστερα καθώς άκουσε θόρυβο από την πλευρά του μπάνιου, το έχωσε βιαστικά στη 
σακούλα.

Ο Θέμης βγήκε φορώντας το μπουρνούζι, περνώντας πλάι της χαμογελώντας, της 
έτριψε την άκρη της μύτης με το δάχτυλο. Μπήκε στο δωμάτιο κλείνοντας τη θύρα.
--- Ντύνομαι, μην κάνεις μπανιστήρι, της φώναξε.
--- Ναι τώρα σε χρειάστηκα, είπε χαμογελώντας η μικρή τινάζοντας από την ανοιχτή 
θύρα στην εσωτερική αυλή ένα χαλάκι.

Ο Θέμης βγήκε από το δωμάτιο φορώντας ένα γκρι λεπτό παντελόνι κι άσπρο 
πουκάμισο με αναδιπλωμένα μακριά μανίκια.
--- Παράτα τα, πάμε στην παραλία...
--- Στην παραλία; Τι σ’ έπιασε τέτοια ώρα;
--- Ο, τι σε είχε πιάσει και σένα, πριν δυο χρόνια που με κουβάλησες πρωί-πρωί 
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εκεί. 
Η Μορφούλα χαμογέλασε, τίναξε τη φούστα της, έσιαξε τη μπλούζα και στήθηκε 

μπροστά σ’ ένα μικρό καθρέφτη που υπήρχε στην κουζίνα, στρώνοντας τα φρύδια 
της με λίγο σάλιο και τρίβοντας τα παχουλά της χείλη να κοκκινίσουν.
--- Έλα, άσε το μακιγιάζ, την ειρωνεύτηκε.

Έφτασαν στον Πύργο. Στην προκυμαία, ως το λιμάνι, λίγοι ήσαν οι περιπατητές 
όπως λίγοι και οι θαμώνες των παραλιακών καφενείων. Έστριψαν προς τη νέα 
παραλία και προχώρησαν, είχαν σχεδόν τελειώσει τα μπαζώματα κι έστρωναν 
πλάκες. 
--- Τι ήσυχα που είναι, πες μου ένα ποίημα...
--- Ένα ποίημα...τι ποίημα να σου πω...Ναι θα σου πω πάλι ένα του Φώτη:
    

                                        «Δημιουργία δεν είν’ αυτή
                                        που δεν τη σφράγισε ο πόνος.

                                   Τι τάχα κι αν εχάραξες
                                   στην πέτρα τα όνειρα σου;

                                               Τεχνίτη δε σου τάτριψε
                                   σε ψιλή σκόνη ο χρόνος;

                                        Αυτή είναι η μοίρα σου ποιητή,
                                   δημιουργέ θεούς να φτιάνεις
                                   κι αν οι θεοί σου είναι θνητοί

                                        το θάρρος σου μη χάνεις.
                                   Πάρε πηλό απ’ τη ζωή

και φτιάσε το είδωλό σου
                                        και δως του από το αίμα σου
                                        και δώστου από την καρδιά σου

                                   να ζήσει κι ετοιμάσου.
                                   ειδωλολάτρη, αν χρειαστεί,
                                   μαζί του να πεθάνεις».

--- Αυτό είναι σα να τόγραψε για σένα...  
--- Για μένα; Δε με γνώριζε καν όταν το έγραψε. Πάντως το έγραψε για τον 
καλλιτέχνη γενικότερα...

Σιγά-σιγά, η συζήτηση τους πλανήθηκε σε πιο πεζά πράγματα, όπως στη δουλειά 
της Μόρφως, στη δική του, στην κούραση της Βάσως στη μπουγάδα.
--- Έπρεπε να δώσεις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο... 
--- Με τι λεφτά; Η καημένη η μάνα μου, δουλεύει ακόμα και τη νύχτα για να τα 
βγάλουμε πέρα.
--- Αν είχα χρήματα θα σε σπούδαζα εγώ.
--- Θα το έκανες αυτό για μένα;
--- Αμφιβάλεις;
--- Όχι, είμαι σίγουρη πως θα το έκανες, αλλά θα το έκανες για οποιονδήποτε κι 
αυτό δε μ’ αρέσει.
--- Γιατί;
--- Γιατί θα ήθελα να το έκανες μόνο για μένα. Να ήμουν η μοναδική για την οποία 
θα το έκανες, είπε η κοπέλα και σφίχτηκε πάνω του.

Αγκάλιασε τους ώμους της, έσκυψε και τη φίλησε τρυφερά στο μάγουλο. Την 
ένιωσε να τρέμει και ν’ απομακρύνεται από την αγκαλιά του.
--- Πάμε στο σπίτι σου, να πάρουμε τ’ άπλυτα και να πάμε για φαγητό.

Ανηφόρησαν αργά, πίσω τους πέταξε ένα σμάρι γλάρων, λες και τους 
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ακολουθούσαν. Στο σπίτι του, η Μόρφω αφού μάζεψε ο, τι ήταν για πλύσιμο κάθισε 
στο κρεβάτι και  κοίταξε στον τοίχο ένα σκίτσο-προσωπογραφία της Πίας. Ύστερα 
ρώτησε σιγά:
--- Τη γάμησες ε;
--- Μορφούλα, κούκλα μου μη μιλάς έτσι, δε μ’ αρέσει...
--- Πες μου...
--- Ναι, τη γάμησα, πολλές φορές αχόρταγα, λοιπόν ικανοποιήθηκες τώρα; 
--- Καλά έκανες, έτσι έπρεπε, αλλιώς θα σ’ έλεγε βλάκα, μαλάκα.
--- Γιατί; Εσύ έτσι με θεωρείς που δε σε...
--- Άσε, εγώ δεν είμαι το ίδιο, εμένα δε μ’ αγαπάς. 
--- Κάνεις λάθος, σ’ αγαπώ πολύ…
--- Ναι, μ’ αγαπάς όπως αγαπώ εγώ τον Ηρακλή.
--- Πάντως σ’ αγαπώ πολύ Μόρφω μου, ίσως 
περισσότερο από την Πία...
--- Μ’ αγαπάς σαν αδερφή σου, ενώ μ’ αυτή την όμορφη σκύλα είσαι ερωτευμένος, 
φώναξε άγρια η μικρή πλησιάζοντας το σχέδιο, έτοιμη να το ξεκολλήσει, να το κάνει 
κομμάτια, να κατασπαράξει τη χάρτινη αντίζηλο της. Σταμάτησε την τελευταία  
στιγμή, έπεσε  ανάσκελα στο κρεβάτι ενώ έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια της.
--- Πόσο τη μισώ Θεέ μου, ψιθύρισε.

Ο Θέμης έπιασε το σχέδιο, το ξεκόλλησε από τον τοίχο και το έβαλε 
στο χαρτοφύλακα. Καλό θα ήταν να μην το έβλεπε για λίγο καιρό. Ύστερα πήγε στην 
κουζίνα σήκωσε το σάκο με τα ρούχα και είπε: 
--- Έλα ψυχή μου, πάμε...

Η μικρή σηκώθηκε κι εκείνος την αγκάλιασε.

                                        «Πάνω στην πράσινη τη χλόη
                                   λιγοθυμούν τα γιασεμιά
                                   και ξεφυλλίζουνται τα ρόδα,

                                        με νέα ζωής αποθυμιά.

                                              Τ’ αρρωστημένα φύλλα πέφτουν,
                                        λούζεται ο κήπος μ’ ευωδιές

                                   και σαν λαχτάρες και σαν πόθοι
                                   γλυκοτρεμίζουνε, για ιδές,
  

                                              στ’ ακροβελόνια εκεί των πεύκων
                                  οι πρώτες στάλες της βροχής.

                                       Φθινόπωρο είναι. Σώπα κι άκου
                                       το ωραίο τραγούδι της ψυχής».

Ο τελευταίος στίχος, έσβησε σιγά στα χείλη του Θέμη καθώς  κρατούσε  αγκαλιά 
τη    Μορφούλα μπροστά στο παράθυρο του διαμερίσματός του που έβλεπε στον 
ακάλυπτο χώρο. Έξω από αυτό έπεφταν αργά οι πρώτες σταγόνες, ο Οκτώβρης ήταν 
στα μισά του. Βέβαια δεν 
Υπήρχε  ούτε  χλόη,  ούτε γιασεμιά,  ούτε  ακροβελόνες  πεύκων,  παρά  γκρίζο  
μπετόν  που
γινόταν όλο και πιο γκρίζο καθώς βρεχόταν από τη βροχή.

Η Μορφούλα, στο άκουσμα των στίχων του Αγγουλέ  σφίχτηκε πάνω του με 
λαχτάρα και ψιθύρισε ξέπνοα:
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--- Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σε λατρεύω...Φίλησε με...σε παρακαλώ, φίλησε με μια 
φορά στα χείλη κι ας πεθάνω...

Εκείνος έσκυψε πάνω της, της χούφτωσε το στήθος κι ετοιμάστηκε να ρουφήξει 
τα χείλη της...Ξαφνικά όλα έμειναν μετέωρα. Τίποτα δεν έγινε. Σα να ξυπνούσε από 
ύπνωση  τινάχτηκε, άρπαξε ένα «μπουφάν» κι όρμησε έξω από το διαμέρισμα.

Η κοπέλα κατάρρευσε πάνω στο κρεβάτι του κι έκλαψε με λυγμούς...

... Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και η Μορφούλα δεν ξαναπάτησε στο σπίτι του 
Θέμη αλλά ούτε κι εκείνος στο δικό της. Φυσικά η Βάσω, ήταν πάντα συνδετικός 
κρίκος ανάμεσα τους. Εξακολουθούσε να φροντίζει το νέο και το σπίτι του αλλά ποτέ 
δεν ανάφερε τίποτα γι’ αυτό που είχε συμβεί, αν και το ήξερε. Η κοπέλα, της τα είχε 
πει όλα κλαίγοντας. 

Ο Θέμης ένιωσε, συχνά την ανάγκη να εκμυστηρευτεί, να δικαιολογήσει τη 
στάση του αλλά δεν το έκανε ως εκείνο το πρωινό της Κυριακής, λίγες μέρες πριν τα 
Χριστούγεννα. Είχε πάει η γυναίκα να καθαρίσει και τον βρήκε στενοχωρημένο.
--- Τι σου συμβαίνει αγόρι μου, γιατί είσαι έτσι;

Την έβαλε να καθίσει στο κρεβάτι του και γονάτισε μπροστά της. Έχωσε το 
πρόσωπο του στην ποδιά της και είπε:
--- Συγχώρεσε με μανούλα, της φέρθηκα σκληρά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Την αγαπώ, 
την αγαπώ πολύ,  αλλά δεν πρέπει να την παντρευτώ γιατί θα τη μισήσω, είμαστε 
τόσο φτωχοί…   Προσπάθησα να την κάνω να με μισήσει... 
--- Είναι έξυπνη ψυχή μου. Καταλαβαίνει γιατί το κάνεις, είναι σίγουρη πως την 
αγαπάς γι’ αυτό επιμένει. Αν περνούσε μια στιγμή από το μυαλό της πως δεν την 
αγαπάς, δε θα ταπεινωνόταν έτσι, είναι περήφανη...Του χάιδεψε τα μαλλιά και 
συνέχισε
--- Έλα σήκω, πιστεύω πως έχεις δίκιο, εσύ δεν είσαι ένας άνθρωπος που θα του 
έφτανε να κάνει παιδιά, οικογένεια χωρίς να κάνει την τέχνη του όπως εκείνος θέλει, 
γι’ αυτό θα υποφέρεις στη ζωή σου.

Ο Θέμης σηκώθηκε, σηκώθηκε και η Βάσω. Την αγκάλιασε και τη φίλησε.
--- Θέλω να έρθω το μεσημέρι στο σπίτι, θέλω να τη δω. Τι λες, θα είναι θυμωμένη;.
--- Εσύ τι λες, μπορεί να είναι θυμωμένη μαζί σου; είπε η γυναίκα και του έσφιξε το 
χέρι.  
--- Θα προτιμούσα να είναι...Μα τι λέω ο βλάκας, δε θα το άντεχα κάτι τέτοιο...

                                                                       *

Με τον  καινούργιο χρόνο,  ο  Θέμης  ρίχτηκε στη δουλειά. Εκτός από την 
αγιογραφία, τώρα δούλευε και μακέτες. Η Πία με τη δεύτερη φορά που βγήκε από τη 
ζωή του πέτυχε να μείνει μια ξεθωριασμένη ανάμνηση. Μόνο τα σχέδια που της είχε 
κάνει του την θύμιζαν, περισσότερο όμως τα έβλεπε σαν έργα τέχνης και λιγότερο 
σαν εικόνες της γυναίκας που είχε ταράξει τη ζωή του. Από τότε που έφυγε εκείνη 
έμεινε ανέραστος στο σώμα αλλά η ψυχή του ήταν πλημμυρισμένη αγάπη και 
τρυφερότητα για τη Μόρφω.

Είχε πάψει να πηγαίνει σε πάρτι σε συντροφιές φίλων, κάθε βράδι σχεδόν 
πήγαινε στο σπίτι της Βάσως και περνούσε εκεί ώρες κοντά στις δυο γυναίκες.

Εκεί μπορούσε, με την παρουσία της «μανούλας» του, να συμπεριφέρεται 
ελεύθερα στη Μορφούλα κι επικρατούσε ανάμεσα στους δυο νέους μια παράξενη 
κατάσταση αλλά ένιωθαν υπέροχα. Χωρίς να φτάνουν στην πραγμάτωση σαρκικής 
ηδονής, απολάμβαναν μια ψυχική ανάταση. Διάβαζαν μαζί ποίηση και γενικότερα 

79



λογοτεχνία, τώρα ο Θέμης μπορούσε ν’ αγοράζει βιβλία και είχε ήδη αρκετά. Είχε 
επηρεάσει και την κοπέλα και διάβαζε κι αυτή πολύ και συχνά σχολίαζαν αυτά που 
είχαν διαβάσει.

Οι εκδόσεις ντόπιας και παγκόσμιας λογοτεχνίας είχαν αυξηθεί καθώς και το 
πολιτικό βιβλίο, ακόμα και βιβλία μαρξιστικού προσανατολισμού. Ο Θέμης άρχισε 
να διαβάζει τέτοια βιβλία αγοράζοντας τα ή τα δανειζόταν. Από πολύ μικρός άκουγε, 
από τον πατέρα του, για τον Μαρξ, τον Ένγκελς και τον Λένιν. Στην παιδική του 
φαντασία έμοιαζαν ονόματα μυθικά, τώρα είχε αρχίσει να διαβάζει έργα τους  αλλά  
και  ν’ ασχολείται  ενεργά  με την πολιτική. Ο αδερφός του Στέφανου είχε ξαναμπεί 
στη δράση, έκοβε κουπόνια για οικονομικές συνδρομές στο κόμμα της Αριστεράς κι 
ο Θέμης βοηθούσε κι αυτός. Γνώρισε παλιούς αντάρτες, μερικοί απ’ αυτούς είχαν 
γνωρίσει τον πατέρα του και το θείο του, τον καπετάνιο...

Με τη Μόρφω περιόριζε τις αναγνώσεις και τις συζητήσεις στη λογοτεχνία, τις 
προτιμούσε η κοπέλα. Η Βάσω χαιρόταν βλέποντας τους δυο νέους να συζητούν, να 
γελούν, να χαίρονται και ν’ αγγίζονται με άνεση. Πότε ο Θέμης καθόταν αναπαυτικά 
στην άκρη του καναπέ και η Μορφούλα ξαπλωμένη ν’ ακουμπάει το κεφάλι στην 
αγκαλιά του και  πότε το αντίθετο.

Η κοπέλα εκτιμούσε την ικανότητα του ν’ απαγγέλνει και να διαβάζει ωραία κι 
έτσι ο Θέμης, συχνά, έχοντας την στην αγκαλιά του της απάγγελνε στίχους ποιητών, 
όπως εκείνο το βράδι που η κοπέλα του ζήτησε, καθώς ήταν ξαπλωμένοι στον καναπέ 
χωμένη στην αγκαλιά του, να τη νανουρίσει, της απάγγειλε ένα νανούρισμα του 
Αγγουλέ.

                                               «Νάνι γλυκέ μου αυγερινέ, 
                                               της μέρας π’ ανατέλλει
                                               που στάζουν τα λογάκια σου,
                                               μέσ’ την καρδιά μου μέλι.
                    
                                               Νάνι που σε βυζαίνουνε
                                               λεύτερης μάνας κόρφοι,
                                               και φέγγεις μέσ’ τα στήθη της 
                                               σα διαμαντένιο γκόρφι.

                                               Αμύριστο φουλάκι μου, 
                                               ζεστή γωνίτσα γίνου,
                                               για τ’ όνειρο του γιασεμιού
                                               και τη χαρά του κρίνου.

                                        Κοιμήσου. Ο κόσμος σ’ αγαπά
                                               κι έχει σ’ εσέ πιστέψει,

                                        και δε θ’ αφήσει το βραχνά,
                                               το γέλιο να σου κλέψει»...

                                                                *

Στο αγιογραφείο η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη.  Μαζί με το 
Στέφανο και το Θέμη ήταν κι ο Ηλίας, ο αδερφός του αγιογράφου και τους διηγιόταν 
ιστορίες της φυλακής. Είχε μπει μια νέα δεκαετία, απομακρυσμένη από το τέλος του 
εμφύλιου αλλά τα πολιτικά πάθη εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Πολιτικοί εξόριστοι 
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και κρατούμενοι, ήσαν ακόμα στα ξερονήσια και στις φυλακές. 
Οι τρεις τους, έκαναν έναν απολογισμό για το πόσοι άνθρωποι χάθηκαν κι 

αναρωτήθηκαν αν έπρεπε, αν άξιζε αυτός ο χαμός. Τότε ο Στέφανος απάγγειλε ένα 
ποίημα του Φώτη:

              
                                               «Ας μην ήρθατε πίσω,

                                   κι ας μη φτάσατε πουθενά.
                                        Ο δρόμος μας αρχινά.

                                               από κει που ο δικός σας τελειώνει.
                                        Μέσα στο κάτασπρο χιόνι,

                                               μια ματωμένη γραμμή
                                               το δρόμο, μας δείχνει
                                               ας ρίχνει σκοτάδι τριγύρω ας ρίχνει...

                                        Ακολουθούμε πιστά 
                                               τα ματωμένα σας ίχνη».         

--- Α, ο Αγγουλές! Μεγάλη καρδιά, είπε ο Ηλίας. Ένα διάστημα ήμασταν μαζί στη 
φυλακή. Τα δέματα που μας έστελναν οι συγγενείς και οι φίλοι, τα μάζευε μια 
επιτροπή από συντρόφους που είχαμε εκλέξει και τα μοίραζε σε όλους τους δικούς 
μας, ανεξάρτητα αν είχαν δέμα ή όχι. Μια φορά ο Φώτης πήρε ένα δέμα από τις 
αδερφές του. Το άνοιξε και βρήκε μέσα κάποια τρόφιμα και δυο παντελόνια. Τα 
φαγώσιμα τα έδωσε στην επιτροπή, το ένα παντελόνι το φόρεσε, το άλλο το έδωσε σ’ 
ένα ταλαίπωρο  ξεβράκωτο  ποινικό - μας  είχαν μαζί με κλέφτες, λωποδύτες, 
απατεώνες, φονιάδες - που ποτέ δεν τους είχε στείλει κανένας τίποτα.

Όταν αυτό μαθεύτηκε, τον κατηγόρησαν πως δεν έκανε καλά, έπρεπε το 
παντελόνι να το πάρει ένας σύντροφος.
--- Μα τι λετε ρε παιδιά; Εγώ βρήκα δυο παντελόνια, το ένα το φόρεσα και το άλλο 
το έδωσα στον πρώτο γυμνόκωλο που είδα μπροστά μου. Ένας κώλος κρυώνει είτε 
συντρόφου
είναι είτε ποινικού.

Μια άλλη φορά, συναντηθήκαμε πάλι στα Γιούρα. Μαζί μας είχαμε κι έναν 
καθηγητή περίφημο παιδαγωγό. Όποτε δινόταν ευκαιρία, όποτε μας άφηναν κάπως 
λάσκα, μαζευόμασταν γύρω από το Φώτη και τον καθηγητή κι ακούγαμε σπουδαία 
πράγματα. Ο Αγγουλές πραγματικά είχε μεγάλη μόρφωση ιδιαίτερα στη λογοτεχνία. 
Μια μέρα η συζήτηση γινόταν γύρω από την ποίηση ενός από τους εθνικούς μας 
ποιητές, ο καθηγητής απάγγειλε κάποιους στίχους του ποιητή και ρώτησε τον Φώτη 
πως τους βρίσκει. Εκείνος δέχτηκε πως ήταν σπουδαίοι κι άρχισε ν’ απαγγέλνει 
κατεβατά ολόκληρα από ποιήματα του ποιητή, όχι μόνο του συγκεκριμένου αλλά και 
του άλλου εθνικού μας ποιητή καθώς και άλλων. Γίνονταν συζητήσεις για την 
πολιτική κατάσταση, με όση πληροφόρηση είχαμε, γιατί όπως ήταν φυσικό ήμασταν 
απομονωμένοι. Μιλούσαμε για τον άνθρωπο, προσπαθούσαμε να τον  προσεγγίσουμε 
φιλοσοφικά. Ο Αγγουλές μιλούσε με τέτοιο πάθος, αγαπάει πολύ τον άνθρωπο ο 
Φώτης. Συχνά αναρωτιόμασταν ποίοι είναι άνθρωποι, εμείς οι αυτοί που μας 
βασάνιζαν; 

Ο Στέφανος σηκώθηκε κι άναψε τσιγάρο. Έφτυσε, όπως το συνήθιζε το 
υποτιθέμενο κομματάκι καπνού που είχε κολλήσει στα χείλη και σα συνέχεια του, 
απάγγειλε:

                                            «Τα χείλη μας στεγνώνουν αφ’ τη δίψα,
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                                      κι ο ήλιος μας μισεί μας πυρπολεί.
                                      και η Έρημος μας εκδικείται.

                                             Όσοι πεθαίνουν αφ’ την πείνα,
                                    κι όσοι σκοτώνουνται στον πόλεμο
                                      ας έρθουν όλοι

                                 να σκάψουμε την Έρημο
                                 να γίνει περιβόλι    

Ο Θέμης σηκώθηκε και πήγε  στο γραφείο κι έβγαλε το τετράδιο.
--- Ξαναπέστο να το γράψω...
--- Ναι κι όταν τελειώσεις, γράψε κι αυτό, είπε ο αδελφός του Στέφανου, το έγραψε 
ο Φώτης ένα ξημέρωμα που πήραν συντρόφους του για εκτέλεση. Καθώς οι φύλακες 
έπαιρναν τους καταδικασμένους κι από τα κελιά, όσοι έμεναν πίσω φώναζαν «γεια 
σας, γεια σας» κάποιος τους ζήτησε να σωπάσουν για ν’ απαγγείλει αυτό που είχε 
γράψει ο Αγγουλές.

           
                   «Ώρα καλή συνταξιδιώτες,

                                               ώρα σας καλή.
                                               που φεύγετε από την άβυσσο
                                               και για τον ήλιο πάτε 
                                               την αλυσίδα μου κρατώ
                                               μη σέρνεται και κρουταλεί
                                               ν’ ακούσω το τραγούδι σας 
                                               καθώς περνάτε

                                   Βάλτε ρυθμό στο βήμα σας 
                                               και στο τραγούδι σας θυμό,
                                               ξυπόλητοι περάσαμε
                                               της δυστυχίας τον ποταμό
                                                κι ήταν το ρέμα δυνατό 
                                                και θυμωμένη η Λάμια,

                                    κι είχε ριγμένα στο βυθό
                                                κοπανισμένα τζάμια.

                                   Ώρα καλή συνταξιδιώτες, 
                                               ώρα σας καλή,

                                   κεντώ στο μισοσκόταδο
                                               έναν ήλιο για κονκάρδα,

                                              την αλυσίδα μου κρατώ
                                              μη σέρνεται και κρουταλεί,

                                  απόψε που σταυρώνεται η Ελλάδα»...    

... Το Πάσχα κυκλοφόρησαν οι ευχητήριες κάρτες από τις μακέτες του Θέμη. Ο 
εκδότης του έστειλε από ένα αντίτυπο και του μήνυσε να περάσει από το 
λιθογραφείο, ήθελε να τον δει ο λιθογράφος ο οποίος είχε έρθει από την πρωτεύουσα 
και ήταν, όπως έλεγαν, πολύ καλός τεχνίτης.

Στο δρόμο για το λιθογραφείο αναρωτιόταν τι τον ήθελε ο τεχνίτης. Έκανε 
διάφορες υποθέσεις, ίσως δεν του άρεσαν οι μακέτες; Αλλά αυτό ανήκε στην 
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αρμοδιότητα του εκδότη, μήπως οι χρωματισμοί έπρεπε να είναι πιο έντονοι στις 
μακέτες; Η αλήθεια είναι πως πρόσεξε αρκετή διαφορά στην απόδοση των 
χρωμάτων...

Η αιτία τελικά ήταν κάτι που δεν του πέρασε από το νου και ήταν φυσικό γιατί 
δεν ήξερε την τεχνική της εκτύπωσης. Ο λιθογράφος του έδωσε συγχαρητήρια για τη 
δουλειά του και τον ρώτησε:
--- Αλήθεια  κύριε  Θέμη,  γιατί  ζωγραφίζετε  τις  μακέτες  με ελαιοχρώματα;

Τον κοίταξε με απορία. Δεν κατάλαβε και ζήτησε διευκρίνηση. 
--- Ξέρετε, οι μακέτες ζωγραφίζονται με ακουαρέλες ή τέμπερες, γιατί το λάδι 
γυαλίζει στη φωτογράφηση και μας υποχρεώνει να φωτίζουμε, με διάφορους 
φωτισμούς για να εξουδετερώνουμε τη γυαλάδα κι αυτό μας προσθέτει δουλειά.

Είχε διαβάσει πολλές φορές λεζάντες σε βιβλία, έργων ζωγραφικής, πως ήταν 
καμωμένα με ακουαρέλες και τέμπερες αλλά δεν γνώριζε, δεν είχε δουλέψει τέτοια 
χρώματα. Ο λιθογράφους του εξήγησε κάποια πράγματα, του έδειξε και κάποιες 
μακέτες άλλων καλλιτεχνών.  

Την ίδια μέρα κιόλας, πήγε κι αγόρασε τέμπερες και ειδικά πινέλα. Διάλεξε αυτά 
τα χρώματα γιατί έμοιαζαν, σε πυκνότητα τα ελαιοχρώματα. Στρώθηκε αμέσως στη 
δουλειά για να μάθει την τεχνική κι εδώ δυστυχώς δεν είχε κάποιον να του δείξει 
στοιχειώδη πράγματα. Δούλευε και τη νύχτα, αυτή η νέα εμπειρία τον είχε 
απορροφήσει εντελώς για καιρό. Ήταν δύσκολη η τεχνική αυτή. Η τέμπερα, είχε την 
πυκνότητα του ελαιοχρώματος αλλά στέγνωνε πολύ γρήγορα και δεν προλάβαινε να 
ενώσει τα χρώματα. Έτσι όμως μπορούσε να τελειώνει πολύ πιο γρήγορα τη δουλειά, 
δε χρειαζόταν να περιμένει μέρες να στεγνώσει το ένα χρώμα, για να βάλει άλλο. 
Τελικά τα κατάφερε πολύ γρήγορα να εντοπίσει, πως έπρεπε να πετυχαίνει την 
ισορροπία νερού και χρώματος. Αυτό το χρώμα έδινε μια θαμπή υφή και καθαρούς 
τόνους...

Φυσικά  όλες  οι  μακέτες,  που δούλεψε  για τις κάρτες των Χριστουγέννων,  
έγιναν  με
τέμπερες και η δουλειά προχώρησε πολύ γρήγορα ενώ περίμενε μέρες με τα 
ελαιοχρώματα...
... Καθώς προχωρούσε το καλοκαίρι ο Θέμης δεν είχε καιρό παρά  μόνο για  
δουλειά.  Η νέα τεχνική τον είχε γοητεύσει και ζωγράφιζε και μικρά έργα σε χαρτί 
και φυσικά εξακολουθούσε να δουλεύει και εικόνες.

Μια μέρα, που τη θεώρησε σημαντική, πέρασε από το αγιογραφείο, ο 
Κόντογλου, πουλούσε στους αγιογράφους, την «ΕΚΦΡΑΣΗ» το βιβλίο που είχε 
γράψει για τη βυζαντινή τέχνη. 

Ήταν ένα βιβλίο που τα περισσότερα στοιχεία του υπήρχαν και στο βιβλίο 
«ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ», του Διονυσίου του εκ Φουρνά των Αγράφων. 
Ήταν εμπλουτισμένο με εικονογραφικό υλικό και σχέδια του Κόντογλου.

Ο Θέμης είχε διαβάσει το βιβλίο του Διονυσίου και ως τότε το συμβουλευόταν, 
ως προς το τυπικό της εκκλησίας τουλάχιστον. Ο Στέφανος είχε ένα αντίτυπο του 
περασμένου αιώνα. Αλλά και του Κόντογλου ήταν χρήσιμο βιβλίο κι ο Θέμης το 
αγόρασε. Μάλιστα ο ένας τόμος από τους δυο που αποτελούσαν την «ΕΚΦΡΑΣΗ», ο 
Β΄ τόμος με τους πίνακες είχε ένα ελάττωμα. Κάτω από τη λεζάντα μιας 
φωτογραφίας, είχε γραφτεί και σβηστεί, όχι με μεγάλη επιτυχία, κάτι με μελάνη. Του 
το επεσήμανε ο ίδιος ο Κόντογλου και τον ρώτησε αν τον πείραζε.  Ο Θέμης  του είπε 
πως όχι, γι’ αυτόν θα ήταν εργαλείο κι όχι  βιβλίο  διακόσμησης,
αν και ήσαν καλοδεμένα βιβλία.

Συζήτησαν αρκετή ώρα κι ο Δάσκαλος του μίλησε για την ανάγκη της 
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επιστροφής στην «εικονογραφική παράδοση» και η γλώσσα του, καθώς 
χρησιμοποιούσε, συχνά εκκλησιαστικούς τύπους,  ήταν γλαφυρή.

Ο Θέμης  είχε διαβάσει  κάποια  πεζά  του στο γυμνάσιο  στο  βιβλίο  των 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ και λίγο πολύ γνώριζε το ύφος της γραφής του. Στο θέμα της 
επιστροφής στην παράδοση σκέφτηκε  να του  φέρει κάποια  αντίρρηση,  πως  η  
παράδοση πρέπει να είναι ζωντανή κι επιστροφή απλώς σ’ αυτή σημαίνει  θάνατο,  
παράδοση  χωρίς  νεώτερα στοιχεία παύει να είναι παράδοση αλλά συγκρατήθηκε. 
Ποιος ήταν αυτός; ένας αυτοδίδακτος επαρχιώτης.

Δεν ξαναείδε το Δάσκαλο, όταν κατέβηκε αργότερα στην  πρωτεύουσα εκείνος 
είχε  φύγει,  ένδοξος στο χώρο του, από τη ζωή...

                                                                       *

Η πολιτική κατάσταση στη χώρα, μετά την επιτυχία 
της Αριστεράς να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ήταν ευχάριστη, ούτε για τη 
Δεξιά, ούτε και για τον «ξένο παράγοντα» και φυσικά, ούτε για τα κεντρώα κόμματα 
που είχαν παραμεριστεί και διαλυθεί. Όλοι εντείνανε τις προσπάθειες, για ένα 
δικομματικό σύστημα που όποιοι κι αν ήσαν στην εξουσία, να κυβερνάει ουσιαστικά 
η Δεξιά και...ο «ξένος παράγων». Ο Θέμης παρακολουθούσε τις συγκεντρώσεις του 
κόμματος της Ενιαίας Αριστεράς και συναντούσε εκεί φίλους που ήσαν στελέχη του 
κόμματος...

Στη δουλειά του, διαπίστωνε σιγά-σιγά, πως θα μπορούσε να ξεφύγει από την 
αγιογραφία μια και τα έσοδα του από τις μακέτες, θα ήσαν αρκετά για να ζει. Έτσι 
έκανε κάποια σχετική νύξη στο Στέφανο, για πιθανή αποχώρηση του που φυσικά δεν 
άρεσε στον αγιογράφο. 
--- Κυρ - Στέφανε, το ήξερες πως αργά ή γρήγορα θα γινόταν έτσι. Σου δούλεψα 
δέκα χρόνια, δεν έχεις παράπονο, του είπε.
--- Όχι δεν έχω, αλλά όσο να πεις θα μου έρθει δύσκολος ο χωρισμός. Ξεσυνήθισα 
και μην ξεχνάς είμαι και πιο μεγάλος δέκα χρόνια, είχα βολευτεί...

Με την είσοδο του νέου χρόνου ο Θέμης νοίκιασε ένα εργαστήρι στο κέντρο της 
πόλης.  Ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο στον τελευταίο όροφο ενός πρώην ξενοδοχείου 
όπου τώρα στέγαζε δικηγορικά γραφεία, αντιπροσωπείες και κάθε είδους 
επαγγελματικά γραφεία. Το δωμάτιο είχε και στεγασμένο εξώστη με αέτωμα που 
στηριζόταν σε δυο ψευδοκολόνες ιωνικού ρυθμού.

Το νέο επάγγελμα, η φιλοτέχνηση μακετών, είχε πολύ δουλειά. Από το 
λιθογράφο γνώρισε κι άλλους πελάτες στο χώρο της διαφήμισης, εκδότες εποπτικών 
μέσων διδασκαλίας, ο ένας μάλιστα διατηρούσε ένα από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία 
της πόλης. 

Όλα πήγαιναν καλά, έκανε καινούργιους φίλους αλλά δεν ξέχασε τους παλιούς. 
Περνούσε συχνά από το αγιογραφείο. 

Καθώς πλησίαζε η άνοιξη και το Πάσχα, ετοίμαζε τις νέες μακέτες για τις 
ευχητήριες κάρτες. Το εύρισκε πολύ συναρπαστικό να σκαρώνει χαρούμενες 
γιορταστικές εικόνες με πουλιά, βαμμένα αβγά και κορδέλες. Τα βράδια πήγαινε με 
φίλους σε ταβερνάκια, συζητώντας για διάφορα, από Τέχνη και λογοτεχνία μέχρι 
πολιτική, που αυτόν τον χρόνο προβλέπονταν σημαντικά γεγονότα μια κι ο 
επονομαζόμενος «ξένος παράγοντας» προσπαθούσε  να  ξαναφέρει  με κάθε τρόπο,  
σε «ισορροπία» αυτό  που  είχε  διαταράξει  η
Αριστερά, ως αξιωματική αντιπολίτευση. 

Η άνοιξη, τον βρήκε χωρίς ερωτική συντροφιά. Η Μόρφω παρ’ όλη την υπομονή 
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κι επιμονή δεν κατάφερε να τον κερδίσει. Λίγο-λίγο οι δυο νέοι απομακρύνονταν και 
με τις τελευταίες μεταβολές στη ζωή του Θέμη, συναντιόνταν όλο και λιγότερο. Η 
ζωή του είχε πάρει μια στρεβλή πορεία ως προς τα αισθηματικά του. Ήταν 
πραγματικά απογοητευμένος απόφευγε πια συστηματικά να κάνει κάποια σχέση...

                                               «Θυμούμαι που ήταν άνοιξη,
                                        κι ήτανε θαύμα η εξοχή, 

                                   κι είχαμε μόνοι μείνει,
                                   κάτω από τη Σελήνη
                                   κι ήσουν γεμάτη καλοσύνη,
                                   γαλήνη κι ευτυχία ψυχή.
                                   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
                                   Τώρα μ’ αρέσει να μιλώ,

                                        για ο, τι έχει πεθάνει.
                                               Αλήθεια τι γλυκιά ηδονή,

                                   να ξανανοίγεις μια πληγή
                                        παλιά που πάει να γιάνει».    

Απάγγειλε αυτούς τους στίχους του Αγγουλέ, καθώς θυμήθηκε την αιθέρια 
εκείνη ύπαρξη, που είχε περάσει από τη ζωή του, την Πία! Αναρωτήθηκε τι να έγινε 
άραγε αλλά γρήγορα προσπάθησε να διώξει τη σκέψη αυτή κι ας έλεγε ο στίχος πως 
ήταν «γλυκιά ηδονή να ξανανοίγει μια πληγή». 

Όλ’ αυτά καθώς κοίταζε, από τη γυαλόθυρα του εξώστη στο εργαστήρι του, τη 
θάλασσα που ένα τμήμα της φαινόταν από τον απέναντι δρόμο, που κατέβαινε ως την 
παραλία....

Στο τέλος του Αυγούστου ο Θέμης άλλαξε σπίτι. Νοίκιασε ένα πιο μεγάλο και 
πιο κοντά στη δουλειά του. Η Βάσω επέμενε να έρχεται να τον φροντίζει κι εδώ. Αν 
και θα προτιμούσε να βρει άλλη γυναίκα να φροντίζει το σπίτι, ώστε σιγά-σιγά, ν’ 
απελευθερωθεί εντελώς από τη Μόρφω, δεν τόλμησε να πει τίποτα. Πραγματικά με 
τη μικρή είχε έρθει πολλές φορές σε δύσκολη θέση, την τελευταία στιγμή πάντα 
ξέφευγε, είχε γίνει πολύ ωραία γυναίκα και δεν θ’ άντεχε για πολύ ακόμα για να μην 
κάνει έρωτα μαζί της... 
… Καθώς έμπαινε ο Σεπτέμβρης, οι πολιτικές ζυμώσεις που γίνονταν  όλο το 
καλοκαίρι - ο  Θέμης τις  παρακολουθούσε και μέσα από τον τύπο αλλά κι από τους 
φίλους και γνωστούς στο κόμμα - άρχισαν να παίρνουν σχήμα. Η περίοδος έμοιαζε 
προεκλογική. 

Και πραγματικά στα μέσα του Σεπτέμβρη, γεννήθηκε το κόμμα του Κέντρου και 
στα μέσα του Οκτώβρη προκηρύχτηκαν κι έγιναν εκλογές. Κέρδισε πάλι η Δεξιά 
αλλά τώρα «αξιωματική αντιπολίτευση» είχε  το Κέντρο.

Οι εκλογές αυτές καταγγέλθηκαν, όχι μόνο από την Αριστερά αλλά κι από το 
Κέντρο, ως εκλογές βίας και νοθείας. Και ήσαν! Έγιναν ακόμα και φόνοι αριστερών, 
τραμπουκισμοί, ξυλοδαρμοί και οπαδών του Κέντρου, που ο ηγέτης τους κήρυξε από 
την άλλη μέρα κιόλας τον «ανένδοτο αγώνα», για να πετύχει την πτώση της 
κυβέρνησης...
... Πριν τις εκλογές είχε μιαν αναπάντεχη επίσκεψη της Ιουλίας, στο εργαστήρι. 
Εξακολουθούσε να είναι παχουλή και όμορφη.
--- Πως με βρήκες;
---   Ε, από τον κύριο Στέφανο...
--- Μάλιστα, λοιπόν πως τα περνάς με τον έγγαμο βίο;

85



--- Καλά μωρέ αλλά μένω πολύ καιρό μόνη, σε πεθύμησα.
--- Ο άντρας σου εξακολουθεί να ταξιδεύει;
--- Ναι, ούτε μια βδομάδα το μήνα δεν τον βλέπω. Τι λες, θάρθεις το βράδι σπίτι 
μου;
--- Θα το ήθελα πολύ αλλά είναι επικίνδυνο ρε κορίτσι μου. Σε μονοκατοικία δε 
μένεις; Θα είναι φανάρι το σπίτι, μπορεί να με πάρει κάνα μάτι...
--- Θάρθεις νύχτα αγάπη μου, θα μπεις στην αυλή και θα περάσεις στο πίσω μέρος 
του σπιτιού. Εκεί δε μπορεί να σε δει κανένας. Υπάρχει ένα παράθυρο της 
κρεβατοκάμαρας που βλέπει στην αυλή, θα μου χτυπήσεις και θα σου ανοίξω...
--- Δηλαδή θα μπω από το παράθυρο;
--- Ναι, είναι χαμηλό, είν’ εύκολο.
--- Θα προτιμούσα να ήταν ψηλό και να μου ρίξεις ανεμόσκαλα, να το παίξουμε 
Ρωμαίος και Ιουλιέτα, είπε χαμογελώντας ο Θέμης καθώς εκείνη τον αγκάλιασε και 
τον φίλησε με πάθος. 
--- Σιγά γλυκιά μου, θα μπει κανένας πελάτης...   

Δέχτηκε, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Καιρό ανέραστος με μόνιμο πειρασμό 
τη Μορφούλα, δεν είχε άλλη επιλογή...

Όταν βρέθηκε στο δρόμο και στον αριθμό που του είχε δώσει η Ιουλία, είχε 
σκοτεινιάσει από ώρα. Έκανε μερικούς περιπάτους πάνω - κάτω, μπρος από το σπίτι 
ώσπου ο δρόμος έμεινε άδειος και ανεβαίνοντας τα τρία σκαλιά, μπροστά στην 
αυλόθυρα, που ήταν ξεκλείδωτη, τρύπωσε στη σκοτεινή αυλή. Εδώ δεν έφτανε το 
φως από το φανάρι του δρόμου, έστριψε δεξιά στο πίσω μέρος του σπιτιού κι 
ανακάλυψε το παράθυρο, τα εξωτερικά θυρόφυλλα ήσαν ανοιχτά. Χτύπησε στα 
παραθυρόφυλλα που αμέσως άνοιξαν διάπλατα και πρόβαλε το αφράτο πρόσωπο της 
Ιουλίας. Πιάστηκε από το κάτω πλαίσιο του παράθυρου, πήδηξε μέσα και βρέθηκε 
στην πληθωρική αγκαλιά της...

Ο τρόπος  που τον δέχτηκε η κοπέλα ήταν οργιαστικός, τρόπος μαινάδας, πολλές 
φορές του προκαλούσε πόνο με δαγκώματα και σφίγγοντας του τα γεννητικά όργανα. 
Άρχισε κι αυτός να της τ’ ανταποδίνει και σταμάτησε, για λίγο ύστερα από την τρίτη 
εκσπερμάτιση, ταραγμένος γιατί δεν είχαν χρησιμοποιήσει προφυλακτικό. Της το 
επεσήμανε αλλά εκείνη έμεινε ήρεμη. Τον φίλησε λαίμαργα και είπε χαμογελώντας!
--- Μη σε νοιάζει αγάπη μου, είμαι κιόλας δυο μηνών έγκυος...Έλα ξέσκισε με, 
ψυχή μου.

Καθησυχασμένος συνέχισε με πάθος έτσι που μέσα σε δυο ώρες είχε 
εκσπερματίσει     εφτά φορές, η τελευταία μάλιστα ήταν «κούφια». Είχε εξαντλήσει 
όλα τα... αποθέματα του...

... Όταν βρέθηκε στο δρόμο, εκεί γύρω στις εντεκάμιση, επικρατούσε ηρεμία. Σε 
κάποια σπίτια υπήρχαν αναμμένα φώτα, υπήρχε ένα μισοσκόταδο, αυτό των 
συνοικιών και μόνο τα φανάρια του δρόμου φώτιζαν αμυδρά. Η ησυχία ήταν 
αντιληπτή, ο μόνος θόρυβος που έφτανε εδώ ήταν των αραιών αυτοκινήτων και των 
λεωφορείων της γραμμής που περνούσαν πέρα από ένα ρέμα.

Ο καιρός, ήταν ακόμα ζεστός κι αποφάσισε να κατέβει στο κέντρο της πόλης με 
τα πόδια μια και ήταν κατηφόρα. Γνώριζε την περιοχή και δεν υπήρχε κίνδυνος να 
χαθεί στα στενορύμια της συνοικίας.

Καθώς προχωρούσε ήρεμος και χορτάτος ερωτικά, σκεφτόταν την Ιουλία που 
του είχε χαρίσει αυτή την υπέροχη νυχτερινή ευωχία. 

Τον παρακαλούσε να μείνει μαζί της μέχρι το πρωί, μάλιστα τη στιγμή που 
δρασκέλιζε το παράθυρο είχε γαντζωθεί από τη μέση του. Τα παρακάλια της ήσαν 
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σιγανά, για να μην ακουστούν από τους γείτονες, αλλά γεμάτα παράπονο. Δεν 
μπορούσε να τη διακρίνει στο σκοτάδι  - το φως στο δωμάτιο ήταν σβηστό - αλλά ο 
τόνος της φωνής της έδειχνε πως έκλαιγε...
...   Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα κι ο Θέμης δεν έκανε σχέδια που θα περάσει και με 
ποιον, αυτές τις μέρες. Βέβαια είχε την πρόσκληση της Βάσως, αλλά αυτό ήταν 
συνηθισμένο. Όλο αυτό το τελευταίο διάστημα σπάνια συναντούσε, μόνο όταν 
ερχόταν στο σπίτι του, τη «μητέρα» του, τη δε Μορφούλα ποτέ. 

Η Ιουλία, τον δέχτηκε άλλες δυο φορές στο σπίτι της λειώνοντας 
στην αγκαλιά του.  Η εγκυμοσύνη είχε προχωρήσει κι εκείνος που ζητούσε να 
σταματήσουν ήταν ο Θέμης αλλά η κοπέλα επέμενε.
--- Το σταμάτησα με τον άντρα μου, με σένα δε θέλω να σταματήσω. Ο γιατρός μου 
είπε πως δεν πειράζει.
--- Ναι αλλά ο γιατρός δεν ξέρει πόσο επικίνδυνα πηδιέσαι κορίτσι μου. Με 
παρασύρεις και μένα και θα κάνουμε ζημιά στο μωρό. 

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα ο σύζυγος της Ιουλίας σταμάτησε τα ταξίδια για τις 
γιορτές κι έτσι η επαφή του Θέμη μαζί της τελείωσε υποχρεωτικά...

Καθόταν στο γραφείο του στο εργαστήρι, μελετώντας τα δείγματα από τις 
χριστουγεννιάτικες κάρτες που είχαν τυπωθεί από δικές του μακέτες. Εκείνο που 
διαπίστωνε ήταν πως η εκτύπωση πετύχαινε το εξήντα με εβδομήντα τοις εκατό των 
χρωμάτων, αυτό τον στενοχωρούσε στην αρχή αλλά το συνήθισε μια και δε γινόταν 
αλλιώς.

Σηκώθηκε, πλησίασε στη γυαλόφραχτη θύρα του εξώστη με τις ιωνικές κολόνες. 
Μπροστά του, χαμηλά ο δρόμος προς τη θάλασσα, ήταν γεμάτος αυτοκίνητα κι 
ανθρώπους να πηγαινοέρχονται. Έριξε το βλέμμα στο κομμάτι της που φαινόταν κι 
έμοιαζε σαν αναλυτό μολύβι καθώς καθρέφτιζε ένα μουντό γκρίζο ουρανό. Δε 
φυσούσε κι ήταν ήσυχα εδώ πάνω. Χωρίς να μπορέσει να εξηγήσει γιατί, θυμήθηκε 
την Πία και μέσα από τη θύμηση της τους στίχους του Φώτη:  

                                        «Πέρασε το καλοκαίρι.
                                   Ζεις; Απέθανες; Ποιος ξέρει;

                                               Πέρασε το καλοκαίρι.
      

                                              Φύγαν τα πουλιά, πέσαν τα φύλλα,
                                        σκέλεθρα απομείναν τα κλαδιά,

                                       πάει κάθε χαρά και κάθε ελπίδα,
                                       κι ήρθε η βαρυχειμωνιά,

                                  και στην πονεμένη μας καρδιά
                                  τη θλιμμένη και την άδεια,
                                  χάραξε βαθιά σημάδια.

                                  Για το περασμένο καλοκαίρι ,
                                  δεν ξαναμιλώ.

                                       Μα όταν θα γυρίσω με καλό...
                                  Μα θα ξαναρθώ; Ποιος ξέρει;
                                  Πέρασε το καλοκαίρι»...

                                                                          *
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Παραμονή και το είχε αποφασίσει πως θα κάνει Χριστούγεννα μόνος, 
ακούγοντας ραδιόφωνο μ’ ένα ποτήρι κονιάκ στο χέρι ώσπου να νυστάξει και να 
πέσει για ύπνο.

Μπαίνοντας στην πολυκατοικία που έμενε, την είδε μπροστά στο ασανσέρ. 
Πλησίασε, εκείνη του έριξε μια φευγαλέα  ματιά  και  γύρισε  πάλι  να  παρακολουθεί  
το φωτεινό κουμπί, που έδειχνε πως η καμπίνα κατεβαίνει. Λίγο αργότερα ανέβαιναν 
μαζί. Στον πίνακα ήταν φωτισμένο μόνο το κουμπί του τρίτου ορόφου. Όταν 
σταμάτησε η καμπίνα ο Θέμης βγήκε πρώτος με σπουδή, και κράτησε τη θύρα να 
βγει η κοπέλα. Ήταν μικροκαμωμένη, μελαχρινή με μάτια που έπαιζαν. Το ντύσιμο 
της ήταν συντηρητικό και απλό. 
--- Δε θυμάμαι να σας έχω συναντήσει άλλη φορά, εδώ μένετε; τη ρώτησε.
--- Ναι ούτε εγώ θυμάμαι να σας έχω δει, πρέπει να είστε καινούριος...
--- Ήρθα στις αρχές του Σεπτέμβρη...
--- Α, ναι; Κι εγώ τότε ήρθα...

Για λίγο στάθηκαν αμήχανοι. Ο Θέμης ήταν περίεργα εντυπωσιασμένος παρ’ όλο 
που η κοπέλα δεν ήταν, αυτό που λέμε, όμορφη. 
--- Εγώ μένω στην απέναντι πόρτα, στο βάθος...
---   Κι εγώ στο βάθος μένω, από την αντίθετη πλευρά, είπε εκείνη. 

Η καμπίνα άρχισε να κατεβαίνει, κάποιος την κάλεσε, μ’ έναν αρκετά δυνατό 
θόρυβο. Η κοπέλα έκανε μια γκριμάτσα δυσαρέσκειας κι έκλεισε, με την παλάμη, το 
αφτί, με το άλλο χέρι κρατούσε ένα χαρτοφύλακα, αρκετά φθαρμένο.
--- Αμάν αυτός ο θόρυβος ακούγεται και μέσα στο σπίτι και με λαχταράει, όταν 
είμαι απορροφημένη στο διάβασμα.

Ο Θέμης χαμογέλασε.
--- Είστε φοιτήτρια;
--- Ναι στο πτυχιακό, ελπίζω πως φέτος θα τελειώσω. Εσείς; Μάλλον δεν είστε 
φοιτητής.
--- Εγώ; Όχι, είμαι ζωγράφος.
--- Καλλιτέχνης! Θαυμάζω τους καλλιτέχνες αλλά δεν τους συμπαθώ...τους 
φοβάμαι.
--- Μπορεί και να μην έχετε άδικο. Είμαστε αρκετά ματαιόδοξα κι επηρμένα 
πλάσματα.
--- Α, εσείς όμως έχετε το «γνώθι σ’ αυτόν», είπε η κοπέλα χαμογελώντας.
--- Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο...

Τον κοίταξε μ’ ένα πονηρό χαμόγελο αλλά και με κάποια αμηχανία.
--- Λοιπόν πάω...
--- Δε θα διασκεδάσετε απόψε, δε θα πάτε σε κάποιο «ρεβεγιόν», όπως λένε; 
ρώτησε ο Θέμης.
--- Αφήστε, αυτά δεν είναι για μένα, για σας οπωσδήποτε. Λοιπόν καληνύχτα σας 
και καλά Χριστούγεννα, καλά να περάσετε, είπε το κορίτσι και κατευθύνθηκε προς το 
βάθος του διαδρόμου.
--- Καληνύχτα σας, της φώναξε και μπήκε στο διαμέρισμα του...

... Ένας κοντός γεροδεμένος άντρας σταμάτησε μπροστά στη σαραβαλιασμένη 
αυλόθυρα που πριν χρόνια είχε δρασκελίσει ο Θέμης. Το ένα, από τα δυο θυρόφυλλα 
ήταν μισόκλειστο, το έσπρωξε και πέρασε στην πλακόστρωτη αυλή, τη διέσχισε κάτω 
από τη δράνα και  βρέθηκε στη θύρα του σπιτιού. Είχε κιόλας σκοτεινιάσει κι ο 
γλόμπος πάνω από τη θύρα ήταν αναμμένος φωτίζοντας το χώρο.

Πίεσε   το  κουδούνι  και  σε  λίγο  άνοιξε  η  θύρα  κι  εμφανίστηκε   η  Βάσω  
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με  ύφος
ερωτηματικό.
--- Καλησπέρα...
---   Καλησπέρα.
---   Είμαι ο εργολάβος...
--- Α, παρακαλώ περάστε.

Λίγο αργότερα η Μορφούλα, πρόσφερε γλυκό του κουταλιού στον εργολάβο, 
που προσπαθούσε γι’ αρκετή ώρα να πείσει τις δυο γυναίκες για τα πλεονεκτήματα, 
ενός διαμερίσματος σε πολυκατοικία.
--- Έχω συμφωνήσει μ’ όλους τους γείτονες.  Η προσφορά μου σας συμφέρει, 
φαντάζομαι θα έχετε ρωτήσει...
--- Ναι έχουμε ρωτήσει, λένε πως είσαστε καλός στη δουλειά σας, είπε η Βάσω.
--- Σε ποια δουλειά, στο να χτίζει ή να ρίχνει τον κόσμο για να παίρνει φτηνά τα 
οικόπεδα; μπήκε στη μέση προκλητικά η Μορφούλα.
--- Ε, όχι δεσποινίς δε ρίχνω κανένα,  ίσα - ίσα που 
πληρώνω περισσότερα  απ’  όσο  πάνε  τα οικόπεδα  στην  πιάτσα,  είπε ο εργολάβος 
χαμογελώντας. 

Ήταν φανερό πως η μικρή τον είχε εντυπωσιάσει. Σ’ όλη τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, έδειχνε ανοχή και στις πιο δηκτικές και συχνά, άδικες 
παρατηρήσεις της Μορφούλας.
--- Τον άλλο μήνα αρχίζω την εκσκαφή, έχω ταχτοποιήσει προσωρινά, όλους σε 
διαμερίσματα σε μια τελειωμένη πολυκατοικία μου εδώ κοντά, στον άλλο δρόμο. 
Όταν τελειώσω, το πολύ σ’ ένα χρόνο, θα γυρίσουν πάλι εδώ στα καινούργια 
διαμερίσματα που δικαιούνται. Λοιπόν συμφωνούμε; Αύριο θα σας φέρω τα σχετικά 
χαρτιά...

… Ο Θέμης είχε καιρό να δει τη Βάσω, είχε πάψει να έρχεται στο διαμέρισμα του 
για να το φροντίζει, όσο για τη Μόρφω δεν είχε φανεί ούτε στο εργαστήρι έστω από 
περιέργεια. Είχε ησυχάσει αλλά δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτή τη στάση της. 
Έπαψε έτσι ξαφνικά να τον αγαπάει; Η αλήθεια είναι πως κι εκείνος απασχολημένος 
με τη δουλειά δε βρήκε χρόνο να τις επισκεφτεί...

Το βράδι της δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων, ανηφόρησε το δρομάκι της 
παλιάς γειτονιάς.  Όταν  έφτασε  στο σημείο  που  κάποτε  ήταν  το  σπίτι  της  
Βάσως,  είδε  όλο  το
τετράγωνο κατεδαφισμένο.

Ρώτησε και του είπαν, που είχαν μετακομίσει οι δυο γυναίκες και λίγο αργότερα 
έμπαινε σε μια νεόδμητη πολυκατοικία...

Μετά τα καλωσορίσματα, τις ευχές και το κέρασμα του παραδοσιακού γλυκού, ο 
Θέμης παρατήρησε:
--- Λοιπόν δεν είσαστε κι άσκημα βολεμένες εδώ. Όλα μια χαρά και το διαμέρισμα 
μεγάλο...
--- Ναι, είναι πιο μεγάλο από αυτό που δικαιούμαστε, ένα δωμάτιο παραπάνω. 
Προσωρινά βέβαια, είπε η Βάσω.

Σε κάποια  στιγμή που  έλειψε η Μορφούλα, η Βάσω είπε χαμογελώντας στο 
Θέμη:
--- Ο  εργολάβος  είναι   καλός  άνθρωπος  και  μας συμπαθεί πολύ. Νομίζω πως 
καλοβλέπει τη Μορφούλα αλλά αυτός ο σατανάς όλο αντιρρήσεις του φέρνει.
--- Πόσω χρονώ είναι; 
--- Δεν είναι πολύ μεγάλος, λίγο πιο μεγάλος από σένα, τριανταπέντε, εκεί...
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--- Ε, καλός είναι και θα είναι και οικονομημένος...
Ο Θέμης δεν έκανε λόγο στη μικρή για τον εργολάβο κι έφυγε με την υπόσχεση 

πως θα ξαναρχόταν σύντομα για να γνωρίσει το γαμπρό για να πει κι αυτός τη γνώμη 
του...

                                                                       * 

Τις πρώτες μέρες του νέου χρόνου, εκεί λίγο πριν τα Φώτα, πέρασε από το 
αγιογραφείο. Κάτι είχε αλλάξει. Στον τοίχο είδε κάποια τοπία με φανταχτερά 
χρώματα και κακό σχέδιο. Τα ζωγράφιζε ένας νεαρός. Στη μικρότερη βιτρίνα ο 
Στέφανος είχε βάλει διάφορα φτηνοπράματα, τυπωμένες εικονίτσες, σταυρούς με 
αλυσιδίτσες. Το αγιογραφείο μετασχηματιζόταν σε κατάστημα γενικού εμπορίου.

Στο μαγαζί ήσαν ο Στέφανος, ο αδερφός του, ο νεαρός που έκανε τις ζωγραφιές 
κι ο Γρηγόρης.
--- Ε, και σε χρειαζόμουνα, είπε ο Στέφανος. Για πιάσε την παλέτα και φτιάξε αυτό 
το πόδι του Άι-Γιώργη, έτσι που το έχεις κάνει στο σχέδιο αποκλείεται να το πετύχω. 
Του έδειξε μια εικόνα στο καβαλέτο, ήταν ένα δικό του σχέδιο μ’ έναν ορμητικό Άι-
Γιώργη καβάλα στο άσπρο άλογο να καρφώνει με το κοντάρι το δράκοντα. Το πόδι 
του αγίου, είχε μια δύσκολη προοπτική καθώς πατούσε στον αναβολέα αλλά έτσι 
έδινε σταθερότητα στον αναβάτη. Κάθισε το έφτιαξε και ύστερα άρχισαν μια 
συζήτηση για τη μοίρα, την τύχη και άλλα φιλοσοφικά. 
--- Είναι κάτι κωλόφαρδοι αδερφέ μου, είπε ο Γρηγόρης.
--- Δε φτάνει μόνο η τύχη, αν δεν έχεις ικανότητες, αν δε δουλέψεις τι να σου κάνει 
η τύχη; είπε ο Στέφανος καθώς κάθισε να γράψει το αφιέρωμα στην εικόνα.

Ο Γρηγόρης επέμενε πως αν τον ευνοούσε η τύχη, αν εύρισκε 
κάποιον να τον βοηθήσει, να βοηθήσει κι ο θεός, θα μπορούσε να κάνει πολλά.
--- Άκου Γρηγοράκη να σου πω ένα ποίημα κάποιου φίλου μου, είπε ο Στέφανος, 
άφησε την παλέτα, άναψε τσιγάρο κι άρχισε ν’ απαγγέλνει:

                                        «Άβουλος μη σταθείς στιγμή 
                                         μπρος στης ζωής τη στράτα

                                        κι είν’ όμορφα τα γερατειά 
                                        κι είναι γλυκά τα νιάτα.
                                        Χιλιόγλωσση είν’ η προσευχή 

                                               κι έχει απ’ τα χρόνια πια γεράσει
                                        κι όμως ως του καλού θεού 
                                        τ’ αφτί δεν έχει φτάσει.

                                               Τίποτα-τίποτα καλό 
                                        σε σας δεν έχουν δώσει 
                                        όσοι σοφοί κι αν πέρασαν
                                        και παντογνώστες και μεγάλοι.
                                        Ποιον περιμένετε ναρθεί;
                                        Ποιον καρτερείτε να σας σώσει;
                                        εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας

                                               με το μυαλό σας, με την πράξη
                                               αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας                                
                                               ποτέ της δε θ’ αλλάξει».
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--- Αυτά είναι κουμουνιστικά πράματα, είπε ο Γρηγόρης κι ο αδερφός του Στέφανου 
που είχε πληρώσει αυτό το «κουμουνιστικά» με δέκα χρόνια φυλακή, γέλασε 
ανοιχτόκαρδα...

… Ο Θέμης βλέποντας στο διάδρομο του ορόφου του, τη φοιτήτρια που είχε 
συναντήσει πριν τα Χριστούγεννα, είπε:
--- Καλημέρα. Έχουμε καιρό να συναντηθούμε αν και μένουμε κάτω από την ίδια 
στέγη. 
--- Στην ίδια στέγη ναι αλλά που στεγάζει εφτά ορόφους, είπε εκείνη χαμογελώντας 
ρίχνοντας του ένα βλέμμα επίμονο σε κάποιο σημείο του σώματος του.
--- Τι συμβαίνει; Τι κοιτάτε, είπε ο Θέμης εξετάζοντας τον εαυτό του. Έχω κάτι 
περίεργο πάνω μου;

Του έκανε νεύμα με τα μάτια προς το μπροστινό μέρος του παντελονιού του. 
Εκείνος έσκυψε και με ολοφάνερη αμηχανία, διαπίστωσε πως τα κουμπιά ήσαν 
ξεκούμπωτα.

Γύρισε στο πλάι και κουμπώνοντας τα είπε:
--- Να πάρει...το παθαίνω συχνά τελευταία...
--- Ε, συμβαίνουν αυτά, η μητέρα μου κάθε φορά που βλέπει τον πατέρα μου έτσι, 
του φωνάζει: «Πάλι ανοιχτά είναι τα ...μαγαζιά σου».

Γέλασαν και οι δυο και μπήκαν στο ασανσέρ. Στο πεζοδρόμιο συνέχισαν στην 
ίδια κατεύθυνση. Ύστερα από μερικά βήματα, εκείνος σταμάτησε, της άπλωσε το 
χέρι και είπε:
--- Με λένε, Θέμη.
--- Εμένα, Μερόπη. 
--- Ήταν μια από τις Μούσες;
--- Όχι, μια από τις Πλειάδες, από τα παιδιά της Πούλιας.
--- Α, μάλιστα. Και δε μου λέτε, τι σπουδάζετε;
--- Θεολογία.
--- Θεολογία;
--- Γιατί η έκπληξη;
--- Ε, συνήθως θεολογία σπουδάζουν άντρες...
--- Πολλά ήταν αυτά που έκαναν οι άντρες και τώρα τα κάνουμε κι εμείς.
--- Σωστά, καμία αντίρρηση. Δηλαδή, αν και φοιτήτρια θεολογίας είστε 
σουφραζέτα.
--- Σουφραζέτα; Τι πάει να πει αυτό; είπε η κοπέλα σμίγοντας τα μαύρα φρύδια της.
--- Φεμινίστρια...Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη ελληνική λέξη. Να...πως 
να το
πω, υπέρ των ίσων δικαιωμάτων των φύλων. 
--- Καλά το είπατε, φεμινίστρια, το κατάλαβα. Δεν ήξερα την άλλη λέξη. Βλέπω 
είστε κατατοπισμένος και για πράγματα που αφορούν τις γυναίκες.
--- Ε, αγαπώ τις γυναίκες...Ιδιαίτερα τις ωραίες.
--- Εσείς οι καλλιτέχνες τέτοιοι είστε...

Ακολούθησε μια διαμάχη σ’ ευχάριστο όμως κλίμα συχνά ευτράπελο, η Μερόπη 
είχε χιούμορ κι ο Θέμης δεν πήρε είδηση πως την είχε συνοδέψει σχεδόν μέχρι το 
πανεπιστήμιο. Ομολογώντας πως πέρασαν ευχάριστα, υποσχέθηκαν να 
ξανασυναντηθούν,
--- Μην το αφήσουμε όμως στην τύχη, γιατί μπορεί να συναντηθούμε μετά έξη 
μήνες, είπε ο Θέμης.
--- Δηλαδή, τι θέλετε να γίνει;
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--- Να σας δώσω το τηλέφωνο του εργαστηρίου μου, στο σπίτι δεν έχω, να μου 
τηλεφωνήσετε να βγούμε κάνα βράδι...
--- Πολύ βιάζεστε, είπε η Μερόπη αλλά δεν αρνήθηκε να πάρει την κάρτα του...
... Η άνοιξη είχε προχωρήσει κι ο Θέμης διαπίστωσε πως ήταν 
ερωτευμένος με τη Μερόπη. «Να πάρει η ευχή είναι δυνατόν με μια φοιτήτρια 
θεολογίας! Αμάν έκανα να γλιτώσω από την αγιογραφία...Κι όμως μ’ αρέσει αυτό το 
κορίτσι». Θυμήθηκε ένα ποίημα του Αγγουλέ :

                                        «Δεν είμαι πια φτωχός ν’ απλώνω
                                    με πόνο σ’ επαιτεία τα χέρια.
                                   Τώρα μου κελαηδούν τ’ αηδόνια 
                                    και μου χαμογελούν τ’ αστέρια

                                   Οχτρέ μου, οχτρέ μου σ’ αγαπώ.
                                   Μη μ’ αποφεύγεις γύρνα πίσω,
                                   κι είμαι αδελφός σου και ποθώ

                                        να σε γλυκοφιλήσω.

                                   Γύρω μου πια δε βλέπω οχτρούς
                                   κι αγρίμια και συντρίμμια...
                                   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
                                   Κόσμε, η αγάπη μου, έντυσε 
                                   την τραγική σου γδύμνια». 

Αργά, σταθερά προχωρούσε η σχέση του με τη Μερόπη, αν και δε 
συναντιόνταν έξω από το σπίτι. Δεν έκαναν περιπάτους στην παραλία ή στα στενά 
σκοτεινά δρομάκια του πάρκου. Η κοπέλα ήταν πολύ συντηρητική. Πάνω απ’ όλα οι 
σπουδές της. Ήταν αποφασισμένη να πάρει το πτυχίο της, η οικογένεια της ήταν 
φτωχή από ένα χωριό σκαρφαλωμένο σε κατσάβραχα της νότιας χώρας. Φτωχός κι ο 
τόπος, έβγαζε χωροφύλακες και δημόσιους υπαλλήλους. «Που πας να μπλέξεις 
καημένε», έλεγε στον εαυτό του.  Όμως την αγαπούσε κι ας μην μπορούσε να του 
δώσει αυτό που ισχυριζόταν πως ήθελε: ένα πλούσιο γάμο. Αυτό που αρνιόταν τόσα 
χρόνια στη Μορφούλα, μόνο γιατί ήταν φτωχή άρχισε να μην τον ενοχλεί στη 
Μερόπη... 

  
                                                                       *

Στην πολιτική κατάσταση που επικρατούσε μετά τις εκλογές, κάτι άρχισε ν’ 
αλλάζει με την αντίδραση του λαού και τον «ανένδοτο αγώνα» του Κέντρου. Ο 
«ξένος παράγων», αποφάσισε την καταδίκη της κυβέρνησης κι εκεί γύρω στο Μάη 
μια από τις μεγάλες εφημερίδες και που πρώτη είχε αναγνωρίσει τη νομιμότητα των 
εκλογών, «προέβλεπε» καινούργιες εκλογές σ’ ένα χρόνο.

Τον Μάη αυτόν, των πολιτικών ανακατατάξεων, ο Θέμης είχε μπλέξει για καλά 
με τη φοιτήτρια. Ένιωθε, ίσως να οφειλόταν και στην άνοιξη, μια σχεδόν 
ασυγκράτητη επιθυμία να βρίσκεται κοντά της. Αντίθετα εκείνη καθώς πλησίαζαν οι 
μέρες των εξετάσεων απομονωνόταν περισσότερο, για να διαβάσει.

Εδώ και μήνα, της πήρε το πρώτο φιλί - παρακολούθησαν μαζί, το βράδι της 
Ανάστασης τη λειτουργία - η μόνη φορά που είχε δεχτεί να τον δει έξω από το σπίτι. 
Αρκετές φορές πριν είχε πάει στο διαμέρισμα της, μια μικρή γκαρσονιέρα και οι 
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συναντήσεις ήσαν σωματικά αθώες αλλά πολύ ζεστές και τρυφερές. Η κοπέλα τον 
είχε αποδεχτεί σαν τον άντρα που ονειρευόταν αλλά της ήταν πολύ δύσκολο να 
προχωρήσει, σε πιο ουσιαστική σχέση αν δε τελείωνε τις σπουδές της.

Από τις συζητήσεις που έκαναν για διάφορα, συνήθως ανθρώπινες σχέσεις, 
κοινωνικά   ζητήματα και γενικότερα, διαπίστωναν πως είχαν μια παρόμοια στάση 
και φιλοσοφία ζωής. Βέβαια στην πολιτική, με δυο χωροφύλακες στην οικογένεια 
της, δεν ήταν δυνατόν να συμφωνούν αλλά αυτό ο Θέμης το απόφευγε αν και πριν 
πάει κοντά της - συνήθως τα βράδια - γύριζε από κάποια συγκέντρωση στο κόμμα ή 
κάποια διαδήλωση. Για τη Μερόπη, τα πολιτικά γεγονότα ήσαν σα να μην υπήρχαν. 
Δε διάβαζε εφημερίδες δεν άκουγε ραδιόφωνο. Ένα βράδι του ζήτησε να τη 
βοηθήσει στο διάβασμα. Σα μαθητριούλα του έλεγε απ’ έξω το θέμα του βιβλίου κι 
εκείνος παρακολουθούσε για να διαπιστώνει κάποιο λάθος ή παράλειψη. Αυτό πια 
γινόταν συχνά και παραδόξως ένιωθε ευτυχισμένος, αν και η αμοιβή του ήταν μόνο 
μερικά φιλιά, όταν την καληνύχτιζε κι εκείνα γρήγορα για ν’ αποφεύγουν κάθε 
ερεθισμό.

Μετά τις δέκα το βράδι είχε γίνει ο μόνιμος και μοναδικός επισκέπτης της 
Μερόπης. Τρύπωνε στο διαμέρισμα με χίλιες προφυλάξεις. Πίεζε το κουδούνι με 
συνθηματικό τρόπο, με σήμα Μορς: Ντρίννν-ντριν-ντρίννν-ντριν, που ήταν το 
γράμμα θήτα κι εκείνη του άνοιγε, γελώντας ευτυχισμένη. 

Συζητούσαν πολύ, πράγμα που εμπόδιζε τη σαρκική επαφή. Κατάληγαν πάντα σε 
θεολογικές ή για την ακρίβεια, σε θρησκειολογικές συζητήσεις. Ο Θέμης από τότε 
που μπορούσε ν’ αγοράζει βιβλία, διάβαζε αρκετά κι επιλεκτικά, σύμφωνα με τις 
τρέχουσες ανάγκες του. Ήξερε πολλά για την Τέχνη, τον πολιτισμό γενικότερα. 

Η γνωριμία του με τη Μερόπη, τον έκανε ν’ αγοράσει ένα βιβλίο που είχε 
κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή, την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ και το 
ξεκοκάλισε μέσα σε λίγες μέρες, έτσι ήταν οπλισμένος απέναντι στη θεολογίνα του, 
που οι σπουδές της ήσαν μονόπλευρες αλλά έδειχνε καλά καταρτισμένη. Κι όπως  
είπε  ο  Θωμάς ο Ακινάτης: «Να φοβάστε τον άνθρωπο του ενός βιβλίου, μπορεί να 
έχει διαβάσει ένα, αλλά αυτό που διάβασε το γνωρίζει καλά...». 

Συγκρούονταν συχνά αλλά καλοπροαίρετα. Ένα βράδι της ανάπτυξε τον τρόπο, 
που εκείνος πίστευε, πως πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται η αδικία και η καταπίεση, σε 
αντίθεση με την άποψη της θρησκείας.  
--- Μην ξεχνάς πως ο Χριστός είναι επαναστάτης. «Πυρ ήλθον βαλείν εις την 
γην...», γράφει ο Λουκάς. «Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην, ουκ 
ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν...», γράφει ο Ματθαίος. Αργότερα όμως ο 
Ιησούς δίνει απάνθρωπες οδηγίες στους πιστούς, που ευνοούν τους κρατούντες για να 
υποτάσσουν το λαό.  «...Αγαπάτε  τους εχθρούς ημών». «Και μη κρίνετε και ου μη 
κριθήτε...», δηλαδή να συγχωρούν τους καταπιεστές και τυράννους τους.
--- Θεέ μου, που τα ξέρεις εσύ αυτά ψυχή μου. Είσαι απίθανος...
--- Δε σου έχω πει, πως ήμουν για αρκετά χρόνια αγιογράφος... 
--- Αλήθεια; Αυτό θα ήταν υπέροχο για μας. Και γιατί δεν είσαι πια;
--- Γιατί, γιατί...
--- Κατάλαβα, από αυτά που μου λες για επανάσταση, για καταπίεση πρέπει να είσαι 
μαρξιστής. 

Την κοίταξε χαμογελώντας χωρίς ν’ απαντήσει. Έπεσε για λίγο βαριά σιωπή. 
Προβληματισμένη η κοπέλα, σηκώθηκε κι έκανε έναν περίπατο στο δωμάτιο, 
πλησίασε το ντιβάνι της, έγειρε στα μαξιλάρια κι άρχισε να κλαίει.

Ο Θέμης, τινάχτηκε ταραγμένος και πλησίασε. Κάθισε στο κρεβάτι κι έσκυψε 
πάνω της, χαϊδεύοντας της τα μαλλιά.
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--- Τι  συμβαίνει  αγάπη  μου - πρώτη   φορά  την   αποκαλούσε   έτσι - γιατί  κλαις;
Εκείνη ανασηκώθηκε, γύρισε προς το μέρος του και χώθηκε στην αγκαλιά του, 

εξακολουθώντας να κλαίει σιωπηλά. Την έσφιξε πάνω του και της χάιδεψε τα μαλλιά.
Έμειναν για λίγο έτσι. Ύστερα την έπιασε από το πηγούνι και της σήκωσε το 

πρόσωπο. Είχε τα μάτια της δακρυσμένα και κλειστά. Της τα φίλησε και γεύτηκε την 
αρμυράδα των δακρύων τους. Φίλησε την κορφή της μύτης και μετά ρούφηξε τα 
χείλη της. Δεν έφερε καμιά αντίσταση αλλά τύλιξε τα χέρια της γύρω από το λαιμό 
του. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο τους ερωτικό φιλί αλλά η Μερόπη ήταν 
ασυγκράτητη, αν και αρκετά αδέξια, η ορμή της παράσυρε το Θέμη να προχωρήσει, 
ξαπλώνοντας την στο ντιβάνι. Της χούφτωσε και μάλαξε το βυζί της, βγάζοντας το 
από της δαντέλες του εσώρουχου. Ήταν όμορφο και σκληρό.

Για λίγα λεπτά τα χείλη τους περιπλανήθηκαν στα γυμνά μέρη του προσώπου και 
του στήθους, ύστερα ο νέος κατέβασε το χέρι του προς τη λεκάνη της, τράβηξε τη 
φούστα προς τα πάνω και πέρασε την παλάμη του μέσα από την κυλότα, 
χουφτώνοντας κάπως βίαια το αιδοίο της. Ένιωσε την υγρασία του, στα δάχτυλά του 
καθώς εκείνη του παραδίνονταν με μικρές κραυγές ηδονής και τρανταζόταν 
σπαρταρώντας. Ξαφνικά η κοπέλα τινάχτηκε και σιωπηλά τον απόφυγε…

... Τα μεσημέρια, ο Θέμης πριν πάει για φαγητό περνούσε από ένα βιβλιοπωλείο -
για την ακρίβεια ήταν χώρος διακίνησης βιβλίων - όπου δούλευε ένας καλός του 
φίλος, ο Λάμπρος τρία χρόνια μικρότερος του. Ήταν στέλεχος του κόμματος της 
Αριστεράς, πρώην φοιτητής της νομικής, πρώην πολιτικός κρατούμενος, από τα 
δεκαεφτά του χρόνια εξόριστος σε νησί, πρώην στρατιώτης σε τάγμα εργασίας να 
σπάει πέτρες και τώρα ιδροκοπούσε δουλεύοντας στα βιβλία. Ήταν ήδη παντρεμένος 
και είχε νεογέννητο γιο. Ενδιαφέρον άνθρωπος, μορφωμένος, είχε αρχίσει πολύ νωρίς 
το διάβασμα και βασικά έξυπνος κι ανοιχτόμυαλος.

Στο στέκι αυτό, μαζεύονταν νέοι αριστεροί, αγωνιστές της Αντίστασης, πρώην 
εξόριστοι αλλά και φοιτητές, οικοδόμοι, βιοπαλαιστές και γίνονταν, μέσα κι  έξω  
από  το  μαγαζί  στο   πεζοδρόμιο, θυελλώδεις συζητήσεις. Κάποιοι Ασφαλίτες 
έκαναν περιπάτους στο στενό δρομάκι τεντώνοντας αφτί. Δεν υπήρχε τίποτα ν’ 
ακούσουν άλλο από αυτά που έγραφαν οι εφημερίδες. Αποτύπωναν όμως και 
κατέγραφαν πρόσωπα. Η Ασφάλεια προσπαθούσε, με διάφορους τρόπους, ν’ 
αποθαρρύνει ή ν’ απομακρύνει από τέτοιους χώρους όποιον μπορούσε. 

Τον   τελευταίο  καιρό,   οι  οπαδοί  της  Αριστεράς,   αν  και  στις  τελευταίες   
εκλογές
ξαναγύρισαν στο κατώτερο ποσοστό δύναμης που είχαν στη βουλή, αναθάρρεψαν μια 
και το Κέντρο καταφερόταν ανοιχτά στη βία και νοθεία των εκλογών, 
συμπαρατάσσονταν ουσιαστικά με την Αριστερά....  

… Πλησίαζε ο καιρός των εξετάσεων για τη Μερόπη κι ο Θέμης ήταν συνέχεια 
κοντά της, ύστερα όμως από εκείνη τη γεμάτη ερωτικό πάθος - που έμεινε όμως στο 
επίπεδο του  πόθου - βραδιά δεν είχε ξανασυμβεί τίποτα παρόμοιο. Μόνο 
τρυφερότητα και φιλιά επέτρεπε η κοπέλα.
--- Αγάπη μου, είμαι παρθένα και σκοπεύω να μείνω ώσπου να τελειώσω τις 
σπουδές μου αλλά κι ώσπου να παντρευτώ. Είσαι ο πρώτος άντρας στη ζωή μου, σ’ 
αγαπώ πολύ αλλά...αλλά είν’ αδύνατο να γίνει κάτι με μας. Φαντάζεσαι τι θα γίνει αν 
το μάθουν οι δικοί μου πως...πως τα έχω μ’ έναν...
--- Κομμουνιστή! Δεν είμαι μέλος του κόμματος, βλέπεις αυτό απαγορεύεται από 
τη...δημοκρατία μας, αλλά κομμουνιστής είμαι...Σημασία έχει αγαπούλα μου τι θέλεις 
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εσύ. Αν θέλεις είμαι έτοιμος να σε παντρευτώ αν και μέχρι τώρα δε με συγκινούσε 
σαν ιδέα ο γάμος.   
--- Ναι αλλά πως θ’ αρνηθώ τους δικούς μου; Γιατί αυτό θα πρέπει να κάνω. 
--- «Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος...», αυτά δε λέει ο 
Ιησούς αγάπη μου; Δε θέλω να εξισωθώ με το Χριστό αλλά παραδίνομαι στην αγάπη 
μου.

Η Μερόπη τον αγκάλιασε κι άρχισε να τον φιλάει κλαίγοντας.
--- Μη, μη, είν’ αμαρτία να μιλάς έτσι αγάπη μου...Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ. Θεέ μου 
νάξερες πόσο σ’ αγαπώ...
--- Εμένα ή το Θεό σου;
--- Μην αστειεύεσαι, σε παρακαλώ...
--- Δεν αστειεύομαι γλυκιά μου. Αγαπάς το θεό, αλλά ο θεός σου, περιφρονεί τη 
γυναίκα. Μην ξεχνάς την επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο: «Γυναικί δε 
διδάσκειν ουκ επιτρέπω, ουδέ αυθεντείν ανδρός, αλλά είναι εν ησυχία...». Η Μερόπη 
ξαφνιάστηκε, νευρίασε άλλαξε  η όψη της.
--- Σταμάτα σε παρακαλώ...Σταμάτα...Σε παρακαλώ, θέλω να διαβάσω, αύριο είναι 
το τελευταίο μου μάθημα...

Ο Θέμης σηκώθηκε, μετάνιωσε που της μίλησε έτσι. Βλακεία του, ήταν ανάγκη 
τώρα να της κάνει τον έξυπνο; Πήγε προς τη θύρα, συνήθως την άνοιγε η κοπέλα, 
έριχνε μια ματιά στο διάδρομο κι ύστερα έβγαινε εκείνος. Αυτή τη φορά άνοιξε ο 
ίδιος, της είπε καληνύχτα και βγήκε...

... Το άλλο βράδι ο Λάμπρος καθώς έδενε το τελευταίο δέμα με βιβλία, είπε στο 
Θέμη.
--- Πάμε για κάνα τσίπουρο;
--- Και δεν πάμε.

Όταν τελείωσε η δουλειά του φίλου του, εκεί γύρω στις οχτώ, είχε καλοκαιριάσει 
πια, ο καιρός ήταν καλός, πήγαν και κάθισαν, στο κέντρο της πόλης, σε μια γραφική 
πλατειούλα, σ’ ένα ταβερνάκι. Μίλησαν για διάφορα, κυρίως  για  πολιτική.  Ο  
Λάμπρος  του ανάπτυξε  τις  πιθανές  κινήσεις  του Κέντρου και της Δεξιάς και 
ρουφώντας το τσίπουρο είπε:
--- Αυτό που γράφτηκε πως σ’ ένα χρόνο πάμε για εκλογές το πιστεύω. Ο «ξένος 
παράγων» θέλει να βάλει το Κέντρο στη θέση της Δεξιάς. Πιστεύω πως κατάφερε να 
κάνει αυτές τις παρατάξεις όμοιες, υποχείριες του...Εσύ τι λες, έτσι δεν είναι;
--- Δεν ξέρω...Εσύ έχεις περισσότερη πείρα αλλά έχω μια απορία. Έτσι που το 
Κέντρο, είναι  
ένα συνονθύλευμα  κεντροδεξιών  τάσεων,  θα μπορεί να το ελέγξει ο «ξένος 
παράγων»;
--- Αυτό θ’ αργήσει να ξεκαθαρίσει...

Συνέχισαν έτσι, γι’ αρκετή ώρα, μίλησαν για ποίηση, για τις τάσεις στη 
ζωγραφική και γενικότερα στην Τέχνη. Διαπίστωναν πως υπήρχε μια μεγάλη 
σύγχυση στον καπιταλιστικό κόσμο αλλά και στον σοσιαλιστικό.
--- Διάβασα τελευταία, για τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, τι γνώμη έχεις γι’ αυτόν; Το 
όνομα, του το έδωσε θαρρώ ο Γκόρκυ..., είπε ο Λάμπρος.
--- Δεν ξέρω αν τον βάφτισε έτσι ο Γκόρκυ αλλά δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει 
σοσιαλιστικός  ρεαλισμός! Ο ρεαλισμός  είναι  ένας, ή  είναι  ρεαλισμός ή όχι, 
απάντησε ο Θέμης.

Έπιναν και κάπνιζαν. Ο Θέμης είχε αυξήσει πολύ τα τσιγάρα αλλά και τους 
καφέδες. Κάποια στιγμή ο Λάμπρος τον κοίταξε επίμονα και είπε:
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--- Τι συμβαίνει; Κάτι έχεις εσύ απόψε...
--- Εγώ; Τίποτα...Απλώς είμαι λίγο κουρασμένος, είχα πολύ δουλειά σήμερα.
--- Εγώ   έχω   κάθε  μέρα    πολύ   δουλειά   αλλά   δε   νιώθω   κουρασμένος...

Κάτι είχε ο Θέμης, όχι βέβαια κούραση. Τον απασχολούσε η Μερόπη αλλά δε 
μιλούσε εύκολα  για τα προσωπικά του,  εξάλλου  τι  να  έλεγε στο Λάμπρο,  πως 
έμπλεξε  με τη  την
αδελφή δυο χωροφυλάκων;

  
                                                                          *

Η Ιουλία τηλεφωνούσε συχνά αλλά δε δέχτηκε να την ξανασυναντήσει παρ’ όλο 
που η καινούργια σχέση του ήταν σεξουαλικά λειψή.

Μέρες τώρα απόφευγε να επισκεφτεί τη Μερόπη, ούτε κι εκείνη του 
τηλεφώνησε. Γύριζε τα βράδια στο σπίτι κι έμενε ολομόναχος. Σκεφτόταν τη 
«θεολογίνα» του κι απάγγειλε στίχους του Αγγουλέ για να μετριάσει  τον καημό του:
     

                                         «Τώρα σε νιώθω, 
                                                πούμεινα κι εγώ,

                                          με την ανάμνηση 
                                         της τελευταίας βραδιάς.
                                          Άγρυπνος σκύλος αλυχτά
                                          μεσ’ την ψυχή σου η άρνηση,

                                                φτωχέ ασκητή, στραγγαλιστή
                                         της ίδιας σου καρδιάς.
                                         Αμπάρωνε την πόρτα σου
                                         όταν ο ήλιος βασιλεύει,

                                      μην έμπει ο πόθος της ζωής 
                                                που τη γαλήνη κλέβει».

Την  άλλη  μέρα,  δούλεψε  πολύ  λίγο,  όλη  μέρα  είχε  επισκέψεις.  Ένας 
φοιτητής,  πωλητής βιβλίων, του έφερε μια ιστορία της Τέχνης που είχε εκδοθεί 
πρόσφατα. Μια μακρά συζήτηση μ’ ένα νεαρό συγγραφέα που είχε εκδώσει ένα 
μικρό βιβλίο και τον υποστήριζε η Αριστερά, τον απασχόλησε ως το βράδι αλλά και 
μετά συνέχισαν σε ημιυπόγειο ταβερνάκι μαζί με άλλους φίλους... 

Όταν  αργά,  γυρίζοντας από την ταβέρνα,  βγήκε στο διάδρομο του ορόφου  του,  
ήσαν
περασμένα μεσάνυχτα. Αυτόματα το βλέμμα του πήγε στη θύρα του διαμερίσματος 
της και την είδε έκπληκτος να του κάνει νόημα. Πλησίασε απορώντας για το ότι 
βρισκόταν τέτοια ώρα εκεί. Η Μερόπη τον τράβηξε μέσα στο σπίτι.
--- Μα...πως ήσουν στην πόρτα, μυρουδιά με πήρες;
--- Που γύριζες ως αυτήν την ώρα, σίγουρα θα γύριζες με κάποια...

Τα μαύρα μάτια της πετούσαν σπίθες. Είχε πολύ σοβαρό ύφος, σχεδόν άγριο. 
Τον τράβηξε μέσα.
--- Τρεις φορές πήγα και χτύπησα το κουδούνι σου. Στις δέκα, στις έντεκα, στις 
δώδεκα και τώρα ετοιμαζόμουν να το κάνω πάλι. Που γύριζες;
--- Τι συμβαίνει κορίτσι μου;

Τύλιξε τα χέρια της, λεπτά μελαχρινά, γύρω από το λαιμό του και τον φίλησε 
λαίμαργα στο στόμα. Της ανταπόδωσε τα φιλιά και κυλίστηκαν στο ντιβάνι. Χωμένη 
στην αγκαλιά του έβαλε τα κλάματα.
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--- Με τιμωρείς; Τόσες μέρες δεν ήρθες...
--- Και συ γιατί δε τηλεφώνησες; Νόμιζα πως δε με θέλεις...
--- Να μη σε θέλω; Τι λες αγάπη μου, πέρασα φριχτά αυτές τις μέρες, δεν ήξερα τι 
να κάνω...Θεέ μου είμαι τόσο μπερδεμένη,  όλα είναι τόσο περίπλοκα...Δε 
φανταζόμουν πως θα
ερωτευτώ έτσι, δε μου περνούσε από το μυαλό πως θα ένιωθα έτσι για έναν άντρα...

Ρούφηξε τα χείλη του. Άρχισαν να γδύνουν ο ένας τον άλλο 
βίαια...Σφιχταγκαλιασμένοι κι ολόγυμνοι, ύστερα από λίγο σπαρταρούσαν στο 
ντιβάνι...

Τελικά, όπως και την πρώτη φορά, δεν έγινε τίποτα! Τίποτα που η Μερόπη να 
νιώθει τύψεις...Η κοπέλα παρά τον ολοφάνερο ερεθισμό της, ξαφνικά τινάχτηκε, 
κατέβηκε από το κρεβάτι κι άρχισε να ντύνεται, ύστερα έφυγε προς το μπάνιο...

Ο Θέμης έμεινε για λίγο ανάσκελα, ολόγυμνος, βλέποντας το πέος του να πέφτει 
στο πλάι σα σκοτωμένος σπουργίτης...

...  «Τι έχω πάθει! Την αγαπώ, γιατί την αγαπώ; Δεν είναι όμορφη σαν την Πία, ούτε 
έχει κάτι από τη Μορφούλα...Δεν ξέρω, άδικα προσπαθώ να καταλάβω. Είναι 
παράξενο αλλά πονάω...». Αυτά σκεφτόταν καθώς καθόταν βαριά στο κάθισμα 
μπροστά στο τραπεζάκι που συνήθως διάβαζε. Είδε το βιβλίο του Αγγουλέ, το άνοιξε 
και στάθηκε σ’ ένα ποίημα.

          
                                               «Κουράστηκα σηκώνοντας
                                               τον πόνο μου, πούναι βαρύς

                                   δίχως αγάπη και χωρίς 
                                               τ’ όμορφο χάδι της στοργής.
                                               Πόθε, χαρά μου κι έγνοια μου, 
                                               κουράστηκα να σε προσμένω,

                                   δροσιά το κρίνο ως καρτερεί
                                               το λιγοθυμισμένο,
                                               κι ακόμα, ακόμα να φανείς...

                                   κι η νύχτα αγάλι-αγάλι πέφτει 
                                               μέσ’ το κελί της προσμονής».

Κοίταξε το ρολόι του, έδειχνε τρεις μετά τα μεσάνυχτα. «Πρέπει να κοιμηθώ 
αύριο έχω πολύ δουλειά...». 

Την  άλλη  μέρα  τη  στιγμή  που έμπαινε  στην  είσοδο του  κτιρίου  που  
στεγαζόταν  το
εργαστήρι του, τον σταμάτησε ο Κώστας ο καφετζής που είχε το μπουφέ στο βάθος 
του διαδρόμου της εισόδου.
--- Θέμη, έξω από την είσοδο σουλατσάρουν, εδώ και μέρες Ασφαλίτες, να 
προσέχεις, του είπε χαμηλόφωνα.

Μπήκε στο ασανσέρ και καθώς ανέβαινε σκεφτόταν πως δεν είχε προσέξει, δεν 
είχε πάρει είδηση αυτό που του επεσήμανε ο καφετζής. Δεν είχε λόγο να φοβάται, δε 
γινόταν τίποτα παράνομο στο εργαστήρι αλλά αυτό για την Ασφάλεια δεν είχε 
σημασία. Όταν ήθελε μπορούσε να βρει αφορμή. Θυμήθηκε πως πριν λίγες μέρες είχε 
έρθει στο εργαστήρι ένας βουλευτής της Αριστεράς και του ζήτησε να κάνει μια 
μακέτα για κάποια εκδήλωση του κόμματος. Ήταν γνωστός του, είχε πάρει μέρος 
στην Αντίσταση και είχε γνωρίσει τον πατέρα του και τους θείους του...

Όλο το πρωινό ήταν μόνος στο εργαστήρι. Το μεσημέρι πέρασε από το στέκι και 
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μίλησε για λίγο με το Λάμπρο. Ύστερα έφυγε για το εστιατόριο - ήταν κοντά στο 
σπίτι του - και μετά το φαγητό πήγε στο σπίτι να κοιμηθεί λίγο. Έκανε ζέστη. 
Μπαίνοντας πάτησε πάνω σ’ ένα φάκελο. Τον σήκωσε και τον άνοιξε. Ήταν από τη 
Μερόπη.

«Θέμη φεύγω...Με συγχωρείς που δε σε συνάντησα αλλά δεν είχα το κουράγιο 
να σε αποχαιρετήσω...Όταν βγουν τ’ αποτελέσματα θα ξαναγυρίσω. Ξενοίκιασα το 
διαμέρισμα, ίσως να μην ξανασυναντηθούμε, συγχώρεσε με...Δε μπορεί να γίνει 
τίποτα με μας, αδύνατο...

Γεια σου, Μερόπη».

Αυτό ήταν, ένα σημείωμα λιγόλογο και σκληρό, ούτε μια τρυφερή λέξη...Ήταν η 
μόνη  γυναίκα στην οποία είχε προτείνει, «αν χρειαζόταν» να την παντρευτεί. Ήταν 
άγνωστη η εξέλιξη αυτής της σχέσης αλλά δε φαντάστηκε πως θα τελείωνε έτσι... 

                                                                        *   

Τη βδομάδα που ακολούθησε την αναχώρηση της Μερόπης, την πέρασε 
δουλεύοντας με μανία, όχι γιατί είχε διάθεση αλλά για να μην τη σκέφτεται. Τα 
βράδια έμενε στο σπίτι, δεν είχε διάθεση να δει κανένα. Έτσι κι αυτό το βράδι 
προσπαθούσε να ξεχάσει με διάβασμα και είχε αρχίσει να ξαναδιαβάζει τον 
«Καπετάν Μιχάλη» του Καζαντζάκη, ένα από τα πρώτα βιβλία που είχε αγοράσει, δε 
μπορούσε όμως να προχωρήσει... 

Σηκώθηκε, έσβησε το φως, πλησίασε στο παράθυρο και κοίταξε έξω. Το μόνο 
που μπορούσε να δει ήταν οι αντικρινοί  εξώστες των διαμερισμάτων με σκοτεινά 
παράθυρα, που και που υπήρχε και κάποιο φωτισμένο. Κοίταξε το ρολόι, έδειχνε 
δυο...
… Την  άλλη  μέρα έφυγε  νωρίς  από  το εργαστήρι, την ώρα  που 
βράδιαζε. Βγήκε στη νέα παραλία όπου φυσούσε ένα ελαφρό αεράκι. Περπάτησε για 
μισή ώρα με γρήγορο βήμα κι έφτασε σε μια αποβάθρα όπου ήσαν αραγμένες μερικές 
βάρκες κι ένα καϊκι. Η κίνηση ήταν ελάχιστη και είχε αρχίσει να νυχτώνει. Στάθηκε 
κι ατένισε τη θάλασσα που σιγά-σιγά χανόταν στο σκοτάδι.  

                                               «Τα πρώτα αστέρια φάνηκαν 
                                    στον ουρανό. Πονώ...

                                         Πονώ γιατί νυχτώνει
                                         κι εμείς καρδιά θα μείνουμε

                                    μέσα στη νύχτα μόνοι...».

Άκουσε αυτούς τους στίχους του Φώτη μέσα του καθώς σκεφτόταν τη Μερόπη...

... Στα μέσα του Ιουλίου, ένα απόγευμα, ετοίμαζε σχέδια για τις Χριστουγεννιάτικες 
κάρτες, καθισμένος στο σχεδιαστήριο, όταν κουδούνισε το τηλέφωνο. Ήταν η 
Μερόπη!
--- Δεν άκουσα τη φωνή σου, όταν έφυγες, παρά διάβασα ένα ψυχρό σημείωμα...
--- Σε παρακαλώ αγάπη μου, συγχώρεσε με. Δεν είχα το κουράγιο...Πες μου πως 
είσαι...τι κάνεις;

Του μιλούσε πολύ ώρα για τα σχέδια της, σκόπευε να συνεχίσει σπουδές έξω, αν 
κατάφερνε να πάρει κάποια υποτροφία. «Ίσως σπουδάσω κοινωνιολογία, δυστυχώς  
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στα  πανεπιστήμια μας δεν υπάρχει ακόμα τέτοιο αντικείμενο...».
--- Δώσε μου τον αριθμό να σε πάρω εγώ, θα πληρώσεις πολλά τόση ώρα που 
μιλάμε..., τη διέκοψε.
--- Όχι, μην ανησυχείς, δεν πληρώνω τίποτα. Δουλεύω σ’ ένα χριστιανικό ίδρυμα, 
διδάσκω σε πιτσιρίκια και τ’ απογεύματα μένω μόνη στο γραφείο, κάνω και δουλειά 
γραφείου. Θα σου τηλεφωνώ συχνά...
--- Αυτό δεν είναι καθόλου χριστιανικό, να πληρώνει το ίδρυμα...
--- Βρήκες ευκαιρία να με καρφώσεις.
--- Όχι γλυκιά μου τηλεφώνα μου, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο υποφέρω από 
την απουσία σου...

Ώσπου να βγει ο μήνας του τηλεφωνούσε μέρα παρά μέρα, έλεγαν διάφορα τον 
βεβαίωνε για την αγάπη της αλλά όλα έδειχναν πως η Μερόπη δε θα τολμούσε να τον 
παντρευτεί...

Το τελευταίο τηλεφώνημα της ήταν στα μέσα του Αυγούστου. Έδειχνε 
απογοητευμένη, δεν είχε πετύχει τίποτα ακόμα σχετικά με την υποτροφία. Τη ρώτησε 
που μένει, του έδωσε   μια διεύθυνση κάπου στο κέντρο της πρωτεύουσας κοντά στην 
Ακρόπολη. Της έγραψε αλλά δεν πήρε απάντηση, ούτε και τηλεφώνημα...

... Ο Θέμης, συναντούσε τώρα πιο συχνά το Λάμπρο και στο χώρο της δουλειάς 
αλλά και στα γραφεία του κόμματος. Συχνά τα βράδια, πήγαιναν στη γνωστή τους 
ταβέρνα για τα «τσίπουρα» τους όπου έκαναν ατέλειωτες συζητήσεις «επί παντός 
επιστητού», όπως έλεγε ο Λάμπρος. Αλλά η εποχή ήταν τέτοια που ξαναγύριζαν 
πάντα στην πολιτική.
--- Διάβασα σε εφημερίδα της πρωτεύουσας πως η Δεξιά, η κυβέρνηση δηλαδή, 
προσαρμόζει την πολιτική της προς την κατεύθυνση καινούργιων εκλογών, πως οι 
εκλογές είναι αναπόφευκτη διέξοδος από την πολιτική κρίση. Αν και η εφημερίδα 
γράφει πως ο χρόνος των εκλογών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ακόμα, εγώ 
πιστεύω πως του χρόνου πάμε για εκλογές.
--- Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Μόνο που η σημερινή αντιπολίτευση, με τον 
περιβόητο «ανένδοτο» έχει προσανατολίσει τις μάζες, όχι προς την καλυτέρευση των 
συνθηκών της ζωής αλλά πως να πετύχουν «τίμιες εκλογές» ώστε να πάρει την 
εξουσία...Δε λέει τίποτα για τις ανάγκες του λαού.
--- Αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Πρέπει η Αριστερά να συνεχίσει να 
υποστηρίζει τις θέσεις της που, εδώ που τα λέμε, ουσιαστικά δεν είναι ούτε αυτές 
επαναστατικές. Τι τα θες το κομμουνιστικό κόμμα δε συμμετέχει άμεσα στις εξελίξεις 
κι ας κατηγορούν την Ενιαία Αριστερά σαν υποκατάστατο του. Η νέα μας γενιά πάει 
ν’ αστικοποιηθεί όπως έγινε με τα κομμουνιστικά κόμματα της Δύσης. Έτσι κι ο 
«ξένος παράγοντας» αλλά και η Δεξιά, όπως   και το Κέντρο, αποδέχονται την 
Αριστερά για να έχουν μιαν επίφαση δημοκρατίας, είπε ο Λάμπρος.

Είπαν κι άλλα πολλά εκείνο το βράδι του Σεπτέμβρη και συμμετείχαν τις 
επόμενες μέρες σε διαδηλώσεις...
... Ο Λάμπρος του είχε προτείνει να γίνει μέλος του κόμματος, αλλά ο Θέμης 
αρνήθηκε.
--- Πληρώνω συνδρομή, ζήτα μου, εσύ προσωπικά, να σε βοηθήσω σ’ ο, τι θέλεις 
αλλά μέλος δε γίνομαι...
--- Γιατί, φοβάσαι μη σε σταμπάρουν οι Ασφαλίτες; Αυτό έχει γίνει ήδη από τα 
γεννοφάσκια σου...
--- Όχι δε φοβάμαι την Ασφάλεια αλλά τους συντρόφους. Θα είμαι υποχρεωμένος 
να συμφωνώ πάντα μαζί τους...Ήδη όταν συζητάω με κάποιους για τα προβλήματα 
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μας και διατυπώνω διαφορετική άποψη με κοιτάζουν φιλύποπτα και μου λένε πως, 
αυτά που υποστηρίζω είναι επικίνδυνα και θα με οδηγήσουν στην αντίδραση και 
τέτοια. Κάποιος προχτές μου είπε, με πολύ καμάρι πως η νεολαία του 
κομμουνιστικού κόμματος της Ιταλίας έχει περισσότερα μέλη κι από την Κομσομόλ. 
Του είπα πως αυτό δε λέει τίποτα, οι νέοι, πάντα, όσο είναι νέοι ανήκουν στις 
προοδευτικές δυνάμεις, ιδιαίτερα οι φοιτητές, που όμως στην πραγματικότητα όλοι 
αυτοί είναι οι μελλοντικοί αστοί. Όταν μπουν στο σύστημα θ’ αλλάξουν. Σε μας θα 
μείνουν κάποιοι αξιόλογοι άνθρωποι, που θα ανανεώσουν την ηγεσία μας. Ο 
Τσόρτσιλ είπε, πως όταν κάποιος, όσο είναι νέος, δεν είναι Αριστερός είναι ή ηλίθιος 
ή πρίγκιπας. Ε, λοιπόν και μόνο που μ’ άκουσε να αναφέρω, μιαν εκτίμηση του 
Τσόρτσιλ κόντεψε να με βρίσει. Τι τα θες εσύ είσαι στην ηγεσία και δε σ’ 
αμφισβητούν εύκολα.
--- Θα μπεις και συ...
--- Μπα, δε γίνεται. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες και δε μου πάει, εγώ είμαι 
καλλιτέχνης.

Ο Λάμπρος χαμογέλασε και δεν του ξανάκανε συζήτηση για να γίνει μέλος αλλά 
τον χρησιμοποιούσε σαν τέτοιο...

... Η Μερόπη δεν ξανακούστηκε, χάθηκε. Δεν του απάντησε στο δεύτερο και στο 
τρίτο γράμμα. Είναι βέβαιο ότι είχε έρθει στην πόλη για να πάρει το πτυχίο της αλλά 
δεν ήρθε να τον δει, αυτό σήμαινε πως δεν ήθελε πια επαφή μαζί του. Το πήρε 
απόφαση, θα ξεπερνούσε κι αυτή την απογοήτευση, όπως τα είχε καταφέρει και με 
την Πία. Αλήθεια, τι να γίνεται άραγε η Πία, είχε γυρίσει από την Αυστραλία; Δεν 
την είχε συναντήσει ποτέ αλλά «τίποτα δεν είχε πια σημασία, η ζωή είναι  μπροστά», 
σκέφτηκε χωρίς να το πολυπιστεύει.

Είχε καιρό να δει τη Βάσω και τη Μορφούλα. Ανέβηκε ένα μεσημέρι στη 
γειτονιά τους στο καινούργιο διαμέρισμα με την ελπίδα να φάει σπιτίσιο φαγητό, είχε 
τόσο καιρό ν’ απολαύσει κάτι τέτοιο. Η υποδοχή της Βάσως ήταν συγκινητική αλλά 
και η Μορφούλα τον χαιρέτησε φιλώντας τον. 
--- Μια χαρά είστε εδώ στη διαμερισματάρα ε; Όταν θα γυρίσετε στο διαμέρισμα 
σας, που θα είναι μικρότερο θα σας κακοφανεί.
--- Δε θα γυρίσουμε, είπε η Μόρφω με στόμφο, σταυρώνοντας τα χέρια στο στήθος.
--- Δε θα γυρίσετε, τι θα πει αυτό;
--- Θα πει πως το διαμέρισμα αυτό το παίρνω προίκα, ο εργολάβος μου το κάνει 
γαμήλιο δώρο.

Ο Θέμης κοίταξε τη Βάσω. Η έκφραση του προσώπου του έδειχνε έκπληξη, 
απορία αλλά και πως κάτι είχε καταλάβει.
--- Θα του το πεις εσύ κόρη μου ή εγώ;
--- Πες το εσύ...
--- Λοιπόν Θέμη μου, η Μορφούλα κι ο Φώντας...
--- Ξενοφών μητέρα. Άκου Φώντας! είπε εκνευρισμένη η κοπέλα.
--- Καλά, καλά...Ξενοφών!  Να,  αρραβωνιάστηκαν τα παιδιά.
--- Αλήθεια; Ώστε μικρή μου παντρεύεσαι! Αυτό είναι υπέροχο!
--- Βλέπεις υπάρχουν και άντρες που παντρεύονται φτωχές κοπέλες, είπε δεικτικά η 
Μορφούλα.
--- Ε, αυτό δεν είπα κι εγώ γλυκιά μου; Οι πλούσιοι με τις φτωχές και οι...
--- Ναι, ναι αυτό είπες, περίμενε να βρεις την πλούσια, μ’ αυτό το πλευρό να 
κοιμάσαι...,είπε η μικρή.

Ο Θέμης την αγκάλιασε και της έδωσε ένα ρουφηχτό φιλί στο μάγουλο, ύστερα 
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φίλησε τη Βάσω κι ευχήθηκε:
--- Να μας ζήσουν λοιπόν...

Έμεινε κι έφαγε μαζί τους μάλιστα στο τραπέζι παραβρέθηκε κι ο Ξενοφών, που 
μάλλον κάθε μεσημέρι ήταν εκεί. Είπαν διάφορα και του Θέμη του άρεσε ο 
αρραβωνιαστικός. Ήξερε γράμματα, είχε τελειώσει το γυμνάσιο αλλά από παιδί 
δούλευε στις  οικοδομές με τον πατέρα του και τελικά είχε εξελιχθεί σ’ έναν 
πετυχημένο επαγγελματία.

Όταν έφυγε από το σπίτι της Μορφούλας ήταν πια αργά για να πάει στο σπίτι του 
για το
μεσημεριανό του ύπνο κι έτσι πήγε κατευθείαν στο εργαστήρι. Δούλεψε ως αργά το 
βράδι. Την άλλη μέρα πήγε τα προσχέδια των καρτών στον εκδότη που ευτυχώς του 
απόρριψε μόνο  ένα. Είχε αρχίσει να μπαίνει στη νοοτροπία του...

                                                                       *

Η βροχή τον πρόλαβε έξω από το αγιογραφείο. Μπήκε μέσα. Πλησίαζαν τα 
Χριστούγεννα και πέρασε να δει πως τα πάει ο Στέφανος, είχε καιρό να τον δει.
--- Ω, καλώς τον μάστρο-Θέμη.

Δεν ήταν ο Στέφανος που τον καλωσόριζε έτσι αλλά ένας καλόγερος, ο Χαρίτων 
από το Άγιον Όρος. Εδώ και χρόνια περνούσε πάντα από το αγιογραφείο κι όταν 
έβγαινε από το Όρος κι όταν επέστρεφε πίσω στη σκήτη του. Ήταν αγιογράφος, νέος 
άνθρωπος θα πλησίαζε τα σαράντα. Ήταν κι ο Ηλίας, ο αδερφός του Στέφανου εκεί κι 
άρχισε μια συζήτηση ενδιαφέρουσα.  

Αφού είπαν για τη πολιτική κατάσταση και γενικότερα για την «κοσμική» ζωή 
όπως την αποκαλούσε ο μοναχός, ήρθαν στα της καλογερικής. Ο Στέφανος θυμήθηκε 
διάφορα ευτράπελα, από αυτά που του έλεγε ο καλόγερος θείος του και πείραζε τον 
Χαρίτωνα. Αυτός χαμογελούσε καλοσυνάτα, δε θύμωνε. Η συζήτησε σοβάρεψε 
αρκετά, όταν ο Ηλίας αναρωτήθηκε σε τι χρησίμευε ο μοναχισμός, ήταν κατά τη 
γνώμη του μια άχρηστη ζωή. Αυτά τα περί πνευματικής τελειοποιήσεως και 
προοδευτικής ένωσης με το θείο ή με το απόλυτο ήσαν κούφια λόγια. Ο πρώην 
πολιτικός  κρατούμενος  ήξερε  για τη θρησκεία πιο πολλά από τον καλόγερο που 
ήταν ένας απλοϊκός άνθρωπος.

Ο Στέφανος αφού άναψε τσιγάρο, ακούμπησε στο γραφείο και είπε:
--- Άκου Χαρίτων να σου απαγγείλω ένα ποίημα  ενός  φίλου. Ο Αγγουλές έμπαινε 
άλλη μια φορά στη συζήτηση.

                                               «Καλόγερε είσαι άνθρωπος 
                                               και μόνο αυτό μου φτάνει,

                          να ξέρω πως δεν μπόρεσες
                                               τον κόσμο μας ν’ απαρνηθείς.

                                   Πες το καλόγερε σ’ αυτούς 
                                               που βρίσκονται στην πλάνη

                                   τι πειρασμός είν’ η ζωή
                                               και πόσο αλήθεια αξίζει,

                                   κι όταν η σάρκα σου ξυπνά 
                                               σε μια του νου σου λάμψη.

                                        τόσο ανάβει ο πόθος σου
                                               που θέλει να σε κάψει...

                                        Κανένας ζωντανός δε ζει
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                                               εκτός καιρού και τόπου,
                                   κι αν δε βοηθήσεις το φτωχό 

                                               να λυτρωθεί κι εσύ ασκητή, 
                                   θάσαι προδότης της ζωής 

                                               και θάσαι οχτρός του ανθρώπου».

Ο Χαρίτων χαμογέλασε καλοκάγαθα και είπε:
--- Μαζί σας δεν τα βγάζω πέρα, ευτυχώς που είστε αγιογράφοι και δικαιολογείται η 
παρουσία μου εδώ, αλλιώς θα μ’ έπιανε η Ασφάλεια...

Οι άλλοι γέλασαν με την παρατήρηση και η συζήτηση άλλαξε. Ο Χαρίτων έκανε 
πρόταση στο Θέμη να τον επισκεφτεί το καλοκαίρι, στη σκήτη του στο Όρος. Τους 
περιέγραψε πόση ομορφιά είχε ο τόπος το καλοκαίρι. Το χειμώνα ήταν δύσκολα γι’ 
αυτό κι εκείνος, αφού ετοίμαζε μερικές εικόνες έφευγε για την ιδιαίτερη πατρίδα του 
κάπου στη νότια χώρα. Έμενε για λίγο κοντά στους δικούς του κι έβγαζε τα έξοδα 
του πουλώντας τις εικόνες…

... Ήταν  απόβραδο όταν ο Θέμης με το Λάμπρο κάθισαν στο ταβερνάκι της 
πλατειούλας. Ο ψήστης άναβε τις φωτιές το γκαρσόνι, ένας άντρας  με  παχύ γκρίζο 
μουστάκι, πενηντάρης, ετοίμαζε τα τραπέζια. Ήρθε κοντά τους σκουπίζοντας τα 
χέρια στην ποδιά του να πάρει παραγγελία.
--- Τα τσίπουρα μας Ντάβανε κι ο,τι μεζέ γουστάρεις εσύ, είπε ο Λάμπρος.   

Το γκαρσόνι ήταν συμπατριώτης του Λάμπρου και το «ντάβανος», τη μύγα των 
ζώων -τον οίστρο των αρχαίων - το φώναζε ο ένας στον άλλο, πειραχτικά για να 
θυμούνται την πατρίδα.

Με αφορμή τη μετάδοση, ενός κομματιού κλασικής μουσικής, από το ραδιόφωνο 
του μαγαζιού, άρχισε η συζήτηση με τις αναμνήσεις του Λάμπρου από την εξορία. 
--- Το ξέρεις ότι στα δεκαεφτά μου χρόνια, εκεί στο ερημονήσι, έκανα ανάλυση, 
στους συνεξόριστους, της ένατης συμφωνίας του Μπετόβεν; 
--- Και τι ήξερες από μουσική;
--- Όχι πολλά πράματα, είχα κάνει βέβαια για λίγο σε μια χορωδία. Διάβασα όμως 
μερικά σχετικά βιβλία...
--- Βιβλία; Και που τα βρήκες, είχε...δημόσια βιβλιοθήκη στο ξερονήσι; 
παρατήρησε χαμογελώντας ο Θέμης.
--- Οι εξόριστοι που είχαν περάσει από εκεί, μορφωμένοι άνθρωποι, ο, τι βιβλία 
είχαν καταφέρει να πάρουν μαζί τους ή τους έστελναν οι δικοί τους, τα καταχώνιαζαν 
σε μικρές σπηλιές, όχι στην ίδια γιατί μπορεί οι χωροφύλακες να την ανακάλυπταν, 
έτσι είχε γίνει μια
μικρή αλλά σημαντική βιβλιοθήκη...
--- Δε  μου  λες  Λάμπρο,  μήπως   έχεις   ακουστά  το  Φώτη  τον  Αγγουλέ; 
--- Το μήπως, δε χρειαζόταν και φυσικά τον έχω ακουστά. Έχω διαβάσει και μερικά 
ποιήματα του. Δεν έτυχε να τον συναντήσω αλλά έχω ακούσει από συντρόφους γι’ 
αυτόν. Αλλά εσύ από που τον ξέρεις;

Ο Θέμης, του είπε για τη «μοιραία» σχέση του με τον ποιητή και για το βιβλίο 
του, που του είχε χαρίσει. Του απάγγειλε τον «Άγιο ήρωα φονιά» και διάφορα άλλα 
έντονα πολιτικοποιημένα ποιήματα και τον ρώτησε:
--- Έχεις ακούσει το «Στίγμα»;
--- Ναι το έχω διαβάσει, δε θυμάμαι που, θαρρώ πως έχει μεταφραστεί και στα 
γαλλικά...
--- Στα γαλλικά και σ’ άλλες γλώσσες.
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Έχει στο βιβλίο ένα ποίημα που μ’ αρέσει πολύ, είπε ο Θέμης κι άρχισε να 
απαγγέλνει:

                     «Τι καταραμένη νύχτα...
                                               Στοίχειωσε κι η πόλη λες,

                                   και στα ρημαγμένα σπίτια 
                                               μέσ’ τις άνανθες αυλές

                                   τα στοιχειά γλεντοκοπώντας,
                                               κουρταλούν τις πόρτες τους

                                   σα φασίστες που χτυπάνε
                                               ηλιθίως τις μπότες τους.

                                        Πάνω αφ’ των σπιτιών τη στέγη,
                                               μ’ ένα καύκαλο μωρού

                                        πεθαμένου από την πείνα,
                                               φτιάχνει η Φρίκη μια μπουρού,

                                        και φυσά και ζωντανεύει 
                                               των πνιγμένων τις λαχτάρες,

                                   τ’ αγκομαχητά των γέρων
                                               των μανάδων τις κατάρες,

                                   και φυσά κι από τη νύχτα 
                                               που την έθαψε το χιόνι,

                                        πιότερο η ψυχή στης Φρίκης 
                                               τους αλαλαγμούς παγώνει.

                                        Τα γυμνά κλαδιά των δέντρων 
                                               τρίζουν και στενάζουνε

                                        κι οι τριγμοί τους μέσ’ τη νύχτα
                                                με βλαστήμιες μοιάζουνε.
                                              
                                               Τι καταραμένη νύχτα...
                                               Στοίχειωσε κι η πόλη λες,

                                        κι απ’ τα κλειδωμένα σπίτια 
                                               κι απ’  τις έρημες αυλές,

                                   άκουσε...σφυριές χτυπάνε
                                               μακρινές και ρυθμικές

                                        σα να σπάζουν αλυσίδες,
                                               σα ν’ ανοίγουν φυλακές».  
--- Υπέροχο! Καταπληκτικοί στίχοι! Τέλεια σύζευξη στοιχείων, μόνο στην αρχαία 
μας λυρική ποίηση θα βρεις τέτοια, είπε ο Λάμπρος.
--- Μπορεί όλ’ αυτά τα χρόνια ν’ ακούω ποιήματα αλλά δεν μπορώ ακόμα να πιάσω 
κάποια πράγματα. Βέβαια μόνο ποίηση του Αγγουλέ έχω ακούσει και διαβάσει κι ο,τι 
απ’ τους παλαιότερους, στα βιβλία του σχολείου. Τώρα διαβάζω με μανία Καβάφη, 
Σεφέρη και τελευταία Ελύτη. Τι λες γι’ αυτούς; Ο Βάρναλης; καλά αυτός είναι «δικός 
μας», του έχουμε πλήρη αποδοχή, είπε μονορούφι ο Θέμης.

Άρχισαν μια ατέλειωτη συζήτηση. Ο Λάμπρος, είχε διαβάσει πολλά πράγματα 
για λογοτεχνία κι ο Θέμης για Τέχνη, έτσι βρήκε την ευκαιρία ν’ αναπτύξει διάφορες 
δικές του απόψεις και να επιδείξει τις γνώσεις του. Τα τελευταία χρόνια, διάβαζε 
πολύ και για πολλά πράγματα...
     
                                                                       *
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Ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, κυκλοφόρησαν οι χριστουγεννιάτικες και 
πρωτοχρονιάτικες κάρτες. Καθισμένος στο γραφείο του εργαστηρίου του, εξέταζε τ’ 
αντίτυπα που είχε πάρει από τον εκδότη για το αρχείο του. Καθώς τις παρατηρούσε, 
διαπίστωνε πως η εκτύπωση τους ήταν όλο και καλύτερη αλλά και η δουλειά του είχε 
βελτιωθεί σημαντικά. Τελικά η τέμπερα ήταν ένα εντυπωσιακό και φωτεινό χρώμα.

Ένιωθε κάποια συγκίνηση, βλέποντας τη δουλειά του τυπωμένη να κυκλοφορεί 
σε χιλιάδες αντίτυπα. Βέβαια αυτό που έκανε δεν ήταν αυτό που ήθελε, απείχε πολύ 
από αυτό που εννοούσε όταν πριν λίγα χρόνια άστεγος κι...ανάργυρος είχε δηλώσει 
στο φίλο του το Μίλτο: «θέλω μια μέρα η ζωγραφική μου να κυκλοφορεί τυπωμένη 
σε χιλιάδες αντίτυπα, να τη χαίρεται ο λαός κι όχι να είναι κλεισμένη μόνο σε 
μουσεία...».

Οπωσδήποτε τη χαιρόταν ο λαός ανταλλάσσοντας ευχές αλλά εκείνος την ήθελε 
σ’ άλλο επίπεδο...Η σκέψη του γύρισε χρόνια πίσω, στον τελευταίο χρόνο του 
εμφύλιου πολέμου. Δεκαεφτάχρονος τότε είχε έρθει στη μεγάλη πόλη, αναζητώντας 
τρόπο να μάθει ζωγραφική. Είχε καταφέρει να ξεφύγει από το χωριό αλλά η ζωή του 
εδώ ήταν άθλια, κέρδιζε πολύ λίγα χρήματα δουλεύοντας σκληρά, σε χώρους που η 
μόνη τους σχέση με τη ζωγραφική ήταν πως κι εδώ οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν 
πινέλα και χρώματα. Δεν είχε ιδέα πως θα μπορούσε να ξεφύγει πάλι. Θα μπορούσε 
ν’ αντέξει οποιαδήποτε κακουχία φτάνει αυτό να οδηγούσε στην Τέχνη αλλά εδώ είχε 
παγιδευτεί...

Η αλήθεια είναι πως του είχε δοθεί μια ευκαιρία, όχι να λύσει το πρόβλημα αλλά 
να προχωρήσει σε κάτι σχετικό με τη ζωγραφική. Στο χώρο που δούλευε ερχόταν 
ένας άντρας-γύρω στα τριάντα-ο Γιορδάνης. Είχε φύγει από ένα ορεινό κεφαλοχώρι, 
που περνούσε πότε στα χέρια των ανταρτών και πότε του στρατού. Εκεί είχε κάνει για 
κάποιο διάστημα κοντά σ’ ένα γέροντα αγιογράφο και είχε μάθει κάπως την τέχνη 
αλλά με τον εμφύλιο δε ζητούσαν εικόνες στον τόπο του. Στη μεγάλη  πόλη  αφού 
έκανε  διάφορες  δουλειές αξιοποίησε  την κάποια ικανότητα που είχε στη ζωγραφική 
κι έκανε, για ένα φωτογραφείο, με φούμο και κραγιόνι φωτογραφικές μεγεθύνσεις, 
αυτές που εικόνιζαν κάποιον παππού ή γιαγιά, νεόνυμφα ζευγάρια, συζύγους και 
κρέμονταν στον τοίχο στα σπίτια των χωρικών.

Ο Γιορδάνης είχε προτείνει στο Θέμη να του φέρει τέτοια δουλειά γιατί ήταν 
βέβαιος, με την ικανότητα που είχε να σκιτσάρει εύκολα θα τα κατάφερνε πολύ καλά. 
Ο νεαρός αρνήθηκε γιατί θεωρούσε αυτού του είδους τα «πορτρέτα» ευτελή.

Μια μέρα ο Γιορδάνης μπήκε στο μαγαζί όπου δούλευε ο Θέμης  κρατώντας ένα 
μπλοκ ιχνογραφίας, ένα κραγιόνι και μια μαλακή γομολάστιχα.
--- Αυτά είναι για σένα, είπε.
---   Για μένα;
--- Ναι, σκέφτηκα να σκιτσάρεις δυο-τρία πρόσωπα, είσαι καλός σ’ αυτά, όσο 
μπορείς πιο φυσικά, ζωντανά, να εντυπωσιάζουν...
--- Και τι θα τα κάνεις;
--- Λέω να πηγαίνουμε τα βράδια στις ταβέρνες, οι άνθρωποι όταν γλεντάνε είναι 
χουβαρντάδες. Θα τους φτιάχνουμε τα σκίτσα τους, δηλαδή εσύ θα τα φτιάχνεις και 
θα πληρωνόμαστε, θα κερδίζεις μέσα σε δυο-τρεις ώρες περισσότερα από αυτά που 
κερδίζεις τώρα δουλεύοντας οχτώ...

Ο Θέμης τον κοίταξε μ’ έκπληξη δεν είχε σκεφτεί ποτέ κάτι τέτοιο. Το σκέφτηκε 
για λίγο και μετά απάντησε.
--- Α, μπα, αποκλείεται...
--- Γιατί; Σου είπα θα κερδίζουμε...
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--- Δεν μπορώ να γυρίζω στα τραπέζια σα ζητιάνος...
--- Μα δε θα το κάνεις εσύ. Εγώ με τα δείγματα που θα κάνεις, θα «ψήνω» τον 
πελάτη και συ θα τον ζωγραφίζεις.

Ο Θέμης έδειχνε σκεφτικός. Ο Γιορδάνης είχε δίκιο, ίσως κέρδιζαν περισσότερα 
χρήματα έτσι. Τελικά δέχτηκε, κάθισε και σκάρωσε τα πρόσωπα ενός νέου άντρα κι 
ενός ηλικιωμένου. Ήσαν πολύ πετυχημένα κι ενθουσίασαν τον Γιορδάνη...
... Στην πρώτη ταβέρνα πήγαν αρκετά καλά, ο Θέμης σκιτσάρισε έναν εργάτη κι 
έναν έμπορα. Στη δεύτερη μόνο ένα σκίτσο και στην τρίτη τρία, το ένα όμως στάθηκε 
μοιραίο για τη συνέχεια της «επιχείρησης».

Είχε κάνει δυο αρκετά πετυχημένα σχέδια αλλά το τρίτο ήταν καταπληκτικό! Το 
μοντέλο ήταν ένας τύπος με έντονα, αδρά χαρακτηριστικά κι ο Θέμης είχε την 
ευκαιρία, τονίζοντας ιδιαίτερα κάποια από αυτά, να πετύχει απόλυτη ομοιότητα.

Μαζεύτηκαν γύρω τους κι από τα πλαϊνά τραπέζια, ακόμα και τα γκαρσόνια, 
αφήνοντας κάθε τόσο επιφωνήματα θαυμασμού λέγοντας: «Μπράβο ρε Μήτσο, ίδιος 
είσαι!». Έδιναν συγχαρητήρια στο μοντέλο, τον καλλιτέχνη δεν τον πρόσεχε κανένας, 
τον είχαν ξεχάσει...

Η χωριάτικη περηφάνια του νεαρού πληγώθηκε βάναυσα, έτσι αρνήθηκε να 
συνεχίσει, προς μεγάλη απογοήτευση του Γιορδάνη, τη βραδινή περιδιάβαση στις 
ταβέρνες με το μπλοκ παραμάσχαλα, αν και το ποσόν που είχαν εισπράξει και 
μοιραστεί ήταν ένα ολόκληρο βδομαδιάτικο της καθημερινής δουλειάς.

                                                                      *

Ο Θέμης πέρασε ένα βράδι, τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, από το στέκι του 
Λάμπρου. Τον βρήκε να συσκευάζει δέματα με βιβλία και τον περίμενε να τελειώσει 
για να πάνε στην ταβέρνα του...ντάβανου για τσίπουρο. Όταν βρέθηκαν εκεί, 
κυρίαρχη συζήτηση τους ήταν τα πολιτικά γεγονότα της χρονιάς. 
--- Από το καλοκαίρι, η αντιπολίτευση του Κέντρου αντί ν’ αγωνιστεί για την 
καθοδήγηση του λαϊκού κινήματος, όπως είδαμε οι λαϊκές μάζες αρνήθηκαν να 
αποδεχτούν τη βία και τη νοθεία των εκλογών, ετοιμάζεται για μια κοινοβουλευτική 
διέξοδο. Μια αναζωογόνηση των λαϊκών αγώνων, έχει γνωρίσει ο τόπος. Έχουν γίνει 
σ’ όλο το χρόνο πάνω από εκατόν ογδόντα απεργίες κινητοποιήσεις αγροτών, 
εργατών, βιοτεχνών, μικροεμπόρων και φοιτητών. Οι τελευταίοι όπως ξέρεις, 
διενήργησαν ένα «δημοψήφισμα παιδείας». Γύρισαν όλοι τη χώρα, μαζεύοντας 
υπογραφές για την «προίκα της παιδείας», το περίφημο 15% προκαλώντας, 
πραγματικό κεφαλόπονο στην κυβέρνηση, είπε μονορούφι ο Λάμπρος με το πρώτο 
τσίπουρο.
--- Το αστείο ξέρεις ποιο είναι; συνέχισε. Το 1-1-4...
--- Γιατί το λες αυτό; Αφού ξέρεις ότι έχει γίνει το κύριο σύνθημα της υπεράσπισης 
του Συντάγματος, είπε ο Θέμης.
--- Γι’ αυτό το λέω. Είναι η μεγαλύτερη ιδεολογική κατάντια, ο μεγαλύτερος 
πολιτικός ξεπεσμός! Μπορείς να το φανταστείς; Ο λαός κατεβαίνει στους δρόμους, 
χτυπιέται, ποδοπατιέται, ματώνει από τα όργανα της αστυνομίας φωνάζοντας τι; Να 
τηρηθεί το Σύνταγμα του μονοπωλιακού καπιταλισμού και του ξένου παράγοντα. 
Δηλαδή να διατηρηθούν στην ουσία τα προνόμια του μεγάλου κεφαλαίου και η άγρια 
εκμετάλλευση...
--- Λοιπόν τι βλέπεις για το νέο χρόνο; ρώτησε ο Θέμης.
--- Ε, θα έχουμε συνέχεια κινητοποιήσεων, απ’ ο, τι φαίνεται την 
κατάσταση δεν την ελέγχει ο αρχηγός της Δεξιάς αλλά το παλάτι και το παρακράτος. 
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Στην Αριστερά έχουμε σημαντικούς αγωνιστές κι ένα συνεργαζόμενο μαζί  μας  
ανεξάρτητο βουλευτή που είναι πολύ δυναμικός κι έχει αναλάβει ζεστά την κίνηση 
υπέρ της ειρήνης κι εναντίον των πυρηνικών. Είναι ο πιο μαχητικός ίσως αντίπαλος 
της κυβέρνησης...

Είπαν κι άλλα καταλήγοντας πάντα στην Τέχνη, στα νέα βιβλία που 
κυκλοφόρησαν και φυσικά και στον έρωτα. Ο Λάμπρος ρώτησε  αν ο Θέμης είχε 
κάποια σχέση τελευταία, ήξερε για τη Μερόπη και τον καημό του νέου.

                                        «Ξύπνα το γλυκοχάραμα
                                   να δεις τις αυγινές χαρές,
                                   να λούζουνε στο πρώτο φως
                                   τα ερωτικά τους κάλλη,
                                   την αγωνία μου τη γλυκιά
                                   να νιώσεις όταν ξαγρυπνώ

                                        τις νύχτες, που ονειρεύομαι
                                        κάποιαν αυγή μεγάλη.

                                   Αχ είναι νύχτα, μη ρωτάς
                                   τόσο πολύ γιατί πονώ,
                                   έχει η καρδιά μου ερωτευτεί

                                        τρελά με τον Αυγερινό.».

Απάγγειλε ο Θέμης με περίλυπο ύφος και με μια κίνηση κατέβασε το τσίπουρο 
του.
--- Ο Αγγουλές σ’ έχει σημαδέψει. Σε βασανίζει ακόμα  η Μερόπη  ε;
--- Ναι, είναι ακόμα καημός...

... Ξαναθυμήθηκε τη Μερόπη καθώς σωριάστηκε στον καναπέ, στο σπίτι του. Είχαν 
χωρίσει τόσο απροσδόκητα...

                                               «Ούτε λυγμός, ούτε φιλί,
                                               ούτε και δάκρυ

                                        Γιατί το δάκρυ κι ο λυγμός
                                               και το φιλί, προδίνουν
                                               στον πόθο το φιλάργυρο, 
                                               το θησαυρό του πόνου.

                                        Έτσι λοιπόν χωρίσαμε,
                                               χωρίς φιλιά και δάκρυα

                                   σα τις μεγάλες συμφορές,
                                               σα τις βουβές τις μοίρες

                                   και κρύψαμε τον πόνο μας 
                                               και σφίξαμε τα χέρια...
  

Εκτός από τους στίχους του Αγγουλέ θυμήθηκε και τον ίδιο, «τι να κάνει άραγε; 
Γράφει ακόμα;»...

Πάνω στο τραπέζι ήταν ανοιχτό ένα βιβλίο από την τρίτομη έκδοση που είχε 
γίνει πριν πέντε-έξη χρόνια των απάντων του Κώστα Βάρναλη. Διάβασε φωναχτά:
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                                               .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .                 
   

                                               «Χτες και σήμερα ίδια κι όμοια,
                                               χρόνια μπρος, χρόνια μετά

                                   Η ύπαρξη σου σε σκοτάδια
                                               όλο πηχτότερα βουτά.

                                   Τάχα η θέληση σου λίγη, 
                                               τάχα ο πόνος σου μεγάλος;

                                   Αχ που σαι νιότη, που δείχνες 
                                               πως θα γινόμουν άλλος!».

Τον συγκινούσαν βαθιά αυτοί οι στίχοι! Πως θα ήταν άραγε η δική του ζωή 
«χρόνια μετά»...

                                                                *                                                  

Δυο μήνες  μετά ο διακοσμητής φίλος και σύνοικος στο 
εργαστήρι μπήκε κουβαλώντας διάφορα διακοσμητικά που τα προόριζε για βιτρίνα 
εμπορικού. Ο Μέμος προσπαθούσε να μπει στο χώρο της εσωτερικής διακόσμησης 
των καταστημάτων, τώρα που είχε, ως προς τη  σχεδίαση και την προοπτική 
παρουσίαση των ιδεών του, τη βοήθεια του Θέμη.  
--- Τι γίνεται Μέμο, βγήκε τίποτα με κείνες τις μακέτες που κάναμε;
--- Μπα, την πήρε άλλος τη δουλειά, ένας αρχιτέκτονας, δεν καταλαβαίνεις ο άλλος 
είχε και «μέσον». Είναι όμως κάτι άλλο, μια ταβέρνα, ένα μεγάλο υπόγειο στο κέντρο 
της πόλης. Ανάλαβα τη διακόσμηση αλλά υπάρχει ένας μεγάλος τοίχος, εφτά μέτρα 
με τρία. Είναι δουλειά για σένα, ο μαγαζάτορας θέλει μια ζωγραφιά σχετική με το 
κρασί...Θα πάμε να δεις το χώρο και να γνωρίσεις τον ταβερνιάρη....

... Ο άσπρος τοίχος ήταν μια πρόκληση για το Θέμη κι ο μαγαζάτορας του έδωσε το 
ελεύθερο να κάνει ο, τι θέλει. Τα πλαστικά χρώματα που είχαν εμφανιστεί ήσαν ένα 
πολύ καλό υλικό που στέγνωνε γρήγορα. Αυτό βέβαια δεν επέτρεπε την εύκολη 
συνένωση των χρωμάτων, αλλά ο Θέμης είχε την κατάλληλη γνώση 
χρησιμοποιώντας τις τέμπερες κι έτσι σε δυο βδομάδες η μια πλευρά της ταβέρνας 
είχε γεμίσει με οργιάζουσες ολόγυμνες μαινάδες, Σιληνούς, σάτυρους μ’ επικεφαλής 
τον Διόνυσο, το θεό του κρασιού να ορχούνται σ’ ένα δάσος μυστηριακό.

Ο  ταβερνιάρης  έμεινε  ενθουσιασμένος  και  κατάπληκτος  με την τέχνη του 
Θέμη αλλά ζήτησε, για λόγους ευνόητους, να σκεπάσει τα «εν στύση» γεννητικά 
όργανα...
--- Μη σε νοιάζει, τα έκανα για την πλάκα μας, θα τα σκεπάσω γιατί αλλιώς θα μας 
πάνε όλους μέσα, είπε ο Θέμης και ζωγράφισε πάνω τους φύλλα κισσού. Έμεινε 
όμως αρκετή γύμνια των πλασμάτων της μυθολογίας, ώστε να μη χαλάει η 
διονυσιακή ατμόσφαιρα...

... Ο Μάης θεωρείται μήνας της ανθοφορίας, εποχή ερώτων όλων των πλασμάτων, 
έτσι κι ο Θέμης ένα δειλινό, όρθιος μπροστά στη γυαλόφραχτη θύρα του εξώστη, στο 
εργαστήρι, θυμήθηκε στίχους του Αγγουλέ.

                                               Να οι μαργαρίτες οι γκρενά,
                                   χαρές π’ ανθίσανε στο δείλι,
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                                               φλόγινοι πόθοι, ρουμπινιά,
                                        φλογάναφτα γυναίκεια χείλη.

                                              Να οι μαργαρίτες οι γκρενά
                                  σα νέες αγάπες στο παρτέρι,
                                  σειούνται ναζιάρικα ως περνά

                                              και τις χαϊδολογάει τ’ αγέρι».

Πεθύμησε «φλογάναφτα γυναίκεια χείλη», είχε περάσει αρκετός καιρός από τη 
μέρα που τα χείλη της Μερόπης είχαν αφήσει στο στόμα του τη γλυκιά ζεστή γεύση 
τους...
... Η Σοφία μπήκε στο εργαστήρι ορμητικά, χωρίς να χτυπήσει τη θύρα. Ήταν λίγος 
καιρός που είχε μπει στη ζωή του πολύ ήρεμα και μεγάλη συστολή. Γνωρίστηκαν σ’ 
ένα γραφείο δακτυλογραφήσεων όπου δούλευε ως δακτυλογράφος και η σχέση τους 
προχώρησε πολύ αργά.
--- Γεια σου, είπε κοντανασαίνοντας.
--- Γεια σου, γιατί λαχάνιασες, από τις σκάλες ανέβηκες; της είπε ο Θέμης.

Τον κοίταξε με απορία.
--- Όχι, με το ασανσέρ, αλλά έτρεχα στο δρόμο ώσπου νάρθω...
--- Γιατί κορίτσι μου συμβαίνει κάτι σοβαρό;
---   Μμ, όπως το πάρει κανείς...Ο Παπαδήμας μ’ έστειλε να σου φέρω αυτό το 
φάκελο.

Τον έβγαλε από την τσάντα της και τον άφησε πάνω στο γραφείο.
--- Πρέπει να φύγω...Πρέπει να περάσω από την τράπεζα που δουλεύει, έχει να μου 
δώσει κάτι δακτυλογραφήσεις
--- Ε, καλά ντε, ούτε ένα φιλάκι δε μου έδωσες! Καημό το έχω να με φιλήσεις 
πρώτη, όλο με δυσκολία σου τα παίρνω...

Έσκυψε και ρούφηξε τα χείλη της. Του το ανταπόδωσε και τραβήχτηκε προς τη 
θύρα.
--- Φεύγω αγάπη μου, θα περάσω το βράδι...  

Ο Θέμης άνοιξε το φάκελο. Υπήρχαν εκεί κάποια δακτυλογραφημένα 
συνθήματα, «σλόγκαν» όπως τα έλεγαν στη διαφήμιση, κάποια σκαριφήματα, μερικά 
αποκόμματα από συσκευασίες προϊόντων κι ένα χειρόγραφο σημείωμα. 

«Αγαπητέ Θέμη, δες τι μπορείς να βγάλεις από αυτά, για τη μακέτα παιδικών τροφών 
«Γ». Σε χαιρετώ.
                                 Κώστας Παπαδήμας».

Μάλιστα, ο Κώστας Παπαδήμας!  Ο Θέμης τον είχε γνωρίσει λίγο πριν από τη 
Σοφία, ήταν ένας τύπος που έκανε, αν όχι τα πάντα, αλλά πολλά προκειμένου να 
κερδίσει χρήματα. Είχε ανοίξει ένα γραφείο δακτυλογραφήσεων και φιλοδοξούσε  να 
το κάνει  διαφημιστικό.  Η  επιγραφή ήδη είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου 
καθώς και στη θύρα του γραφείου: «Ρ Ο Μ Β Ο Σ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, 
ΚΑΤΑΧΩΡΊΣΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΉΣΕΙΣ». 

Είχε ζητήσει από το Θέμη να του φιλοτεχνήσει μια μακέτα, εντυπωσιάστηκε από 
τη δουλειά του και ζήτησε να συνεταιριστούν, εκείνος όμως αρνήθηκε, δεν ήθελε 
συνεταιρισμούς. Ο Παπαδήμας ήταν τραπεζικός υπάλληλος αλλά μεταβαλλόταν τ’ 
απογεύματα σε ένα φιλόδοξο επιχειρηματία. Μ’ ένα χοντρό χαρτοφύλακα - που είχε 
γίνει προέκταση του χεριού του - επισκεπτόταν διάφορες επιχειρήσεις προτείνοντας 
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στους υπεύθυνους διάφορους τρόπους προβολής των προϊόντων τους. Η αλήθεια 
είναι πως δεν είχε σπουδαία αποτελέσματα αν και ξόδευε χρόνο και κόπο, γιατί παρ’ 
όλη την εντυπωσιακή του παρουσία - ήταν ψηλός και λεπτός - του έλειπε μια κάποια 
σοβαρότητα. Ήταν εύγλωττος αλλά η ευγλωττία του δεν ήταν παρά φλυαρία και 
κούραζε.

Είχε και μια άλλη δραστηριότητα, που εξέπληξε το Θέμη όταν του την 
εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος. Όταν εμφανιζόταν ξένα πολεμικά πλοία στο λιμάνι 
διοργάνωνε, σκάρωνε για την ακρίβεια, για το διάστημα που θα έμενε ο ξένος 
στόλος, ένα μπαρ αμφιβόλου ποιότητας με διάφορες πόρνες που μάζευε από τα 
κακόφημα πεζοδρόμια... 

... Το βράδι που η Σοφία είχε υποσχεθεί να περάσει έφτασε βροχερό. Η θύρα του 
εργαστηρίου άνοιξε κι εμφανίστηκε εκείνη φορώντας ένα λεπτό σύνολο, κάτι σαν 
«ταγιέρ» σε χρώμα «μπλε ελεκτρίκ», όπως το έλεγε και μια κόκκινη ομπρέλα. Την 
ακούμπησε στον τοίχο πλάι στο γραφείο και τύλιξε τα μπράτσα της γύρω από το 
λαιμό του προσφέροντας του τα χείλη. 

Για λίγα λεπτά αφοσιώθηκαν στην ευχαρίστηση των χαδιών και φιλιών, ύστερα 
βγήκαν από το εργαστήρι και κατέβηκαν στο δρόμο κατηφορίζοντας προς την 
παραλία. Είχε βρέξει, τα πεζοδρόμια και η άσφαλτος αντανακλούσαν τα κτίρια και τα 
αναμμένα φανάρια. Όλα έδειχναν πως θα ξανάρχιζε η βροχή αλλά απτόητοι πήραν το 
μακρύ πεζόδρομο της προκυμαίας πηγαίνοντας προς τον Πύργο. 

Όταν βγήκαν στη νέα παραλία, μετά τον Πύργο, διαπίστωσαν πως οι μόνοι 
περιπατητές ήσαν οι δυο τους και συντροφιά τους τα νέου τύπου φανάρια, σε στύλους 
από σίδερο και μπετόν.

Άρχισε να ψιχαλίζει, η Σοφία άνοιξε την ομπρέλα, ο Θέμης την πήρε και την 
κράτησε πάνω από τα κεφάλια τους. Αγκαλιασμένοι προχώρησαν, πλάι και κατά 
μήκος της παραλίας. Οι σταγόνες της βροχής, καθώς έπεφταν στην ομπρέλα, ήσαν οι 
μόνοι ήχοι και που και που, αυτοί του παφλασμού των κυμάτων που έσκαζαν στα 
τοιχώματα της προκυμαίας, συνθέτοντας μια μουσική υπόκρουση, στα βήματα και 
στα φιλιά τους.

Ο Θέμης προσπάθησε να θυμηθεί κάποιους σχετικούς με την περίσταση στίχους 
του Αγγουλέ αλλά δεν τα κατάφερε. Αρκέστηκε στη σιωπή και στα φιλιά...Όταν η 
βροχή άρχισε  να γίνεται μπόρα και η ερωτική επιθυμία κορυφώθηκε ο νέος 
σταμάτησε ένα ταξί που ευτυχώς περνούσε από το νέο δρόμο, τον παράλληλο με τη 
νέα παραλία και σε λίγο βρίσκονταν στο διαμέρισμά του, γυμνοί αγκαλιασμένοι στο 
κρεβάτι...
--- Γιατί χώρισες από τον αρραβωνιαστικό σου; τη ρώτησε ο Θέμης καθώς ήσαν 
ξαπλωμένοι και χορτάτοι από έρωτα.
--- Τι σημασία έχει; Δεν τα πήγαμε καλά...

Ο Θέμης δε συνέχισε, γύρισε στο πλάι την αγκάλιασε και φιλώντας την, 
ξανάκανε έρωτα μαζί της...

Λίγες μέρες αργότερα, συνέβηκε ένα αποτρόπαιο πολιτικό γεγονός. 
Παρακρατικοί, με   την ανοχή της αστυνομίας, δολοφόνησαν τον ειρηνιστή βουλευτή 
της Αριστεράς.

Νωρίς το απόγευμα, ο Θέμης βρέθηκε στην περιοχή όπου θα γινόταν η 
συγκέντρωση των οπαδών της ειρήνης και θα μιλούσε ο ανεξάρτητος ειρηνιστής 
βουλευτής. Ήταν στο κέντρο της πόλης, σε μια υπόγεια αίθουσα γιατί η συγκέντρωση 
σε ανοιχτό χώρο είχε απαγορευτεί κι ενώ είχε μαζευτεί ο κόσμος ο ιδιοκτήτης της 
αίθουσας υπαναχώρησε, ύστερα από πίεση της αστυνομίας με σκοπό να ματαιωθεί η 
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ομιλία. 
Δραστηριοποιήθηκαν όμως παράγοντες της Αριστεράς και σε λίγη ώρα βρέθηκε, 

πεντακόσια μέτρα πιο πέρα άλλος χώρος, μια μικρή αίθουσα στον τρίτο όροφο 
γωνιακού κτιρίου. Ο κόσμος πλημμύρισε τους γύρω δρόμους, αστυνομικοί αλλά κι 
εγκάθετοι, οι περιβόητοι «αντιφρονούντες» είχαν παραταχτεί φωνάζοντας τα 
συνθήματα τους χωρίς να επέμβουν, το πλήθος του κόσμου ήταν μεγάλο κι έτσι δεν 
τολμούσαν. 

Ο Θέμης και η  Σοφία  βρέθηκαν μέσα  στο πλήθος αλλά πολύ  μακριά από την 
αίθουσα.
Παρ’ όλο που είχαν μπει μεγάφωνα ο ομιλητής δεν ακουγόταν καθαρά, ήταν και η 
βαβούρα  του  πλήθους  κι  έτσι  ύστερα  από  λίγη  ώρα  η κοπέλα είπε:
--- Τι κάνουμε τώρα εδώ; Δεν ακούμε τίποτα...
--- Έτσι κι αλλιώς εμείς ξέρουμε τι θα πει, ουσιαστικά είμαστε εδώ για 
συμπαράσταση, είπε ο Θέμης.

Πέρασε μισή ώρα. Οι συγκεντρωμένοι μια και δεν άκουγαν τον ομιλητή είχαν 
αρχίσει τα συνθήματα.
--- Δεν αντέχω άλλο θα φύγω...Εσύ αν θέλεις μείνε, είπε η Σοφία και κίνησε να 
φύγει ανάμεσα στις αραιές ομάδες, ήσαν σχεδόν κοντά στο τέλος της συγκέντρωσης. 
Την ακολούθησε με κάποια αμηχανία. Ένα τέταρτο αργότερα ήσαν κοντά στο σπίτι 
του.  Ανέβηκαν στο διαμέρισμα, η κοπέλα μπήκε στο μπάνιο κι ο Θέμης ετοίμασε 
δυο ποτήρια κονιάκ...

Όταν ανέβηκαν η ώρα ήταν οχτώ και τώρα είχε πάει έντεκα. Η Σοφία σηκώθηκε 
από το κρεβάτι κι άρχισε να ντύνεται.
--- Πρέπει να φύγω οι γονείς μου θ’ ανησυχούν...
--- Περίμενε να ντυθώ κι εγώ θα σε πάω μέχρι το σπίτι...
--- Όχι, όχι δε χρειάζεται, θα πάρω το λεωφορείο.

                                                                        *

Ο Θέμης δε σηκώθηκε, αποκοιμήθηκε και ξύπνησε το 
πρωί. Καθώς ντυνόταν άνοιξε το ραδιόφωνο για τις πρωινές ειδήσεις κι αυτό που 
άκουσε τον τάραξε.. Ο εκφωνητής έλεγε πως χτες το βράδι, μετά το τέλος της 
συγκέντρωσης ειρηνιστών, τραυματίστηκε βαριά σε αυτοκινητικό δυστύχημα, τον 
είχε παρασύρει ένα τρίκυκλο στο δρόμο, ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς και 
κύριος ομιλητής στη συγκέντρωση. Τον είχαν μεταφέρει στο πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο...

Κατέβηκε με ορμή στο δρόμο και σε λίγο βρισκόταν 
στο στέκι του Λάμπρου. Δεν τον βρήκε εκεί, του είπαν πως βρισκόταν στα γραφεία 
του κόμματος. Πήγε και τον βρήκε κι έμαθε πως το δυστύχημα ήταν απόπειρα 
δολοφονίας. Ο Λάμπρος του περιέγραψε τι είχε γίνει, ήταν παρών. Τραυματίστηκε κι 
ένας βουλευτής ακόμα αλλά όχι βαριά...Οι δράστες ήσαν γνωστοί παρακρατικοί, ο 
ένας οδηγούσε το τρίκυκλο κι ο άλλος ανεβασμένος στην καρότσα χτύπησε μ’ ένα 
λοστό τον τραυματισμένο βουλευτή.

Δεν κατάφεραν όμως να ξεφύγουν γιατί κάποιος από 
το πλήθος πήδηξε στην καρότσα και πάλεψε με το δολοφόνο, πιο κάτω κάλεσε 
βοήθεια κι ένας τροχονόμος χωρίς να ξέρει τι είχε γίνει τους οδήγησε στο αστυνομικό 
τμήμα. 

Πήγε στο εργαστήρι αλλά δεν είχε διάθεση για 
δουλειά. Το απόγευμα μαζί με φίλους βρέθηκε στο χώρο του πανεπιστημίου όπου 
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είχε μαζευτεί ένα μεγάλο πλήθος που αγωνιούσε για την τύχη του βουλευτή που το 
ψυχορράγημα του κράτησε αρκετές μέρες.

Παρ’ όλο που έφτασαν σημαντικοί γιατροί από το 
εξωτερικό για να τον σώσουν, τελικά ο βουλευτής δεν τα κατάφερε κι έξη μέρες 
αργότερα γινόταν η κηδεία του στην πρωτεύουσα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των 
κομμάτων και χιλιάδων λαού που φώναζαν το σύνθημα: «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ, 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΙΡΉΝΗ»...

Ο Θέμης θυμήθηκε ένα ποίημα του Αγγουλέ σχετικό 
με την ειρήνη: 

                                        «Χρόνε καινούργιε φέρε μας
                                               μαζί σου την ειρήνη.

                                      Φέρε στην κόλαση ένα φως, 
                                             στην έρημο μια κρήνη.

                                      Φέρε της γονιμότητας
                                             το σπόρο μέσ’ τη μήτρα    
                                             της γης που οι σπόροι καίγονται
                                             χωρίς να βγάζουν φύτρα.

                                      Κοίτα στον πόλεμο η ζωή 
                                             κάψαλο μαύρο εγίνη
                                             κι άλλο από σένα δε ζητά
                                             παρά μονάχα ειρήνη.
                                             Ειρήνη σ’ ο,τι ανθεί και ζει,
                                             σ’ ο, τι πονεί και φθίνει.
                                             Στον χωρισμό, στον έρωτα,
                                             στα πάθη, Ειρήνη, Ειρήνη.
                                           
                                             Στη μάνα πάνω αφ’ τ’ άρρωστο
                                             παιδί της π’ αγρυπνά

                                      στη μοναξιά του εξόριστου
                                             στου σκλάβου το βραχνά,

                                      στ’ αγνά στηθάκια του παιδιού,
                                             που νηστικό έχει μείνει,

                                      στα μαύρα τα γεράματα,
                                             στ’ άχαρα νιάτα, Ειρήνη...

                                      Στου στρατοκόπου το ραβδί,
                                             στ’ ανήμπορου την κλίνη,

                                      στις νύχτες του κατάδικου,
                                             Ειρήνη, Ειρήνη, Ειρήνη.

                                      Για νάβρει, Χρόνε κι η χαρά
                                             σα θα θελήσει νάρτει,

                                      νάναι ανοιχτό το σπίτι μας
                                             κι ο κήπος δίχως φράχτη».  

... Ένα μήνα αργότερα τα πολιτικά πράγματα στη χώρα 
έπαιρναν άλλη τροπή. Ο ηγέτης της Δεξιάς διαφωνεί με το παλάτι, καταλαβαίνει 
επιτέλους πως ο βασιλιάς με την υποστήριξη του ξένου παράγοντα προσπαθεί να 
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κυβερνήσει τον τόπο, έτσι παραιτείται ζητώντας τη διενέργεια άμεσων εκλογών.
Διορίστηκε νέα κυβέρνηση που είχε την εμπιστοσύνη 

του παλατιού, φυσικά όλα τα μέλη της ανήκουν στη Δεξιά. Η αξιωματική 
αντιπολίτευση, δήλωσε πως θ’ αρνηθεί να πάρει  μέρος  στις  εκλογές   αλλά  η  
Αριστερά   δηλώνει πως θα ήταν λάθος κάτι τέτοιο.
--- Έχουμε πάθει ήδη μεγάλη ζημιά από μια παρόμοια 
αποχή, δεν πρέπει να πέσουμε πάλι στην παγίδα, είπε ο Λάμπρος στο Θέμη ένα βράδι 
στο γνωστό τους ταβερνάκι, πίνοντας το τσίπουρο τους....

... Η σχέση με τη Σοφία εξελισσόταν ομαλά, η κοπέλα αποδείχτηκε πραγματικά 
σοφή,  «όνομα και πράμα», όπως λένε. Δεν κατάφερνε να τσακωθεί μαζί της κι όταν 
ακόμα το...ήθελε. Είχε μια καλή γλυκιά φωνή και του σιγοτραγουδούσε συχνά στους 
περιπάτους ή στο σπίτι του πλένοντας κάτι στην κουζίνα. Από αυτή έμαθε τον Αττίκ. 
Κάτι είχε διαβάσει ή ακούσει αλλά η Σοφία ήξερε σχεδόν όλα τα τραγούδια του, αυτά 
τουλάχιστον που είχαν δημοσιευτεί σε κείνα τα λιγοσέλιδα φτηνά βιβλιαράκια με τις 
χρωματιστές φωτογραφίες τραγουδιστών. Στον Αττίκ την είχε μυήσει ο θείος της, 
ένας κουρέας-κομμωτής που έπαιζε και κιθάρα. Είχε στη συλλογή του εκατοντάδες 
από εκείνα τα...τραγουδοφόρα βιβλιαράκια. Ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε 
πολύ η κοπέλα ήταν το «Ζητάτε να σας πω ένα παλιό σκοπό...», ίσως γιατί είχε 
διαβάσει ή ακούσει από τον θείο πως είχε γραφτεί για κάποια Σοφία κι αυτό τη 
συγκινούσε.

Οι περίπατοι τους, τα βράδια, στη νέα παραλία συνοδεύονταν πάντα από κάποια 
τραγούδια του βάρδου αυτού, του μεσοπολέμου. Σιγοτραγουδούσε κι ο Θέμης μαζί 
της, του άρεσαν, αν όχι οι μελωδίες δεν ήταν θαυμαστής του ελαφρού τραγουδιού, οι 
ερωτικοί στίχοι. Εκείνος είχε μεγαλώσει με δημοτικά και λαϊκά τραγούδια. Μικρός 
στο χωριό κάθε φορά που ένας θείος του καφετζής έφερνε καινούργιο δίσκο, 
«πλάκα» όπως τον έλεγαν στο χωριό, ήταν αυτός που κούρδιζε το γραμμόφωνο κι 
έβαζε και ξανάβαζε το δίσκό και στο τέλος ήταν ο πρώτος που μάθαινε τη μελωδία 
και τους στίχους.

Στους περιπάτους αυτούς, είχε βέβαια το μερτικό του  κι ο Αγγουλές  
που  τα  ποιήματα  του τ’ άκουγε με συγκίνηση η Σοφία που καταγόταν κι αυτή από 
αριστερή οικογένεια. Μπορεί να μην ήξερε πολλά για τον Μαρξ, ήξερε αρκετά για 
τον Λένιν και τον Στάλιν και τους αγώνες του σοβιετικού λαού. Της άρεσε πολύ και 
το είχε μάθει απ’ έξω, ένα ποίημα του Φώτη.

                                               «Είν’ ένα δάσος γύρω μας
                                               συρματοπλέγματα ψηλά,

                                   κι έχουν απ’ έξω κλείσει
                                        την ανοιξιάτικη χαρά

                                               που μας χαμογελά,
                                        πίσω απ’ το σύρμα βλέπουμε

                                               την όμορφη τη δύση
                                   και τη γλυκιάν αυγή.
                                   Εμείς που τόσον είχαμε 

                                               τη λευτεριά αγαπήσει.
                                   Άραγε από το σύρμα αυτό

                                               που τόχουμε ποτίσει
                                   με τόσα δάκρυα κι αίματα,

                                               αν κάποια μέρα ανθίσει,
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                                               τι λούλουδο θα βγει;

Γενικά ο Θέμης περνούσε καλά με τη Σοφία, οι επισκέψεις του στη Βάσω και τη 
Μορφούλα είχαν αραιώσει πολύ, ώσπου μια μέρα πήρε μια πρόσκληση για γάμο. 
Ήταν για το γάμο της Μορφούλας με τον Ξενοφώντα!..

...Δυο βδομάδες αργότερα, παραβρέθηκε στο γάμο της «αδερφούλας» του, έχοντας 
μαζί του τη Σοφία και λίγο αργότερα η Μόρφω, στο σπίτι της, φορώντας ακόμα το 
νυφικό, έκλαψε στην αγκαλιά του ψιθυρίζοντας ανάμεσα στους λυγμούς πως θα τον 
αγαπάει πάντα.«Κι εγώ θα σ’ αγαπώ πάντα γλυκιά μου», της υποσχέθηκε κι εκείνος...

... Το αγιογραφείο είχε αλλάξει όψη, ως και η επιγραφή του είχε αλλάξει. Ο 
Στέφανος το είχε μεταβάλει σε κάτι σαν τουριστικό κατάστημα. Το φίλημα της 
προδοσίας του Ιούδα, ο πίνακας που ήταν ο κράχτης του αγιογραφείου, είχε φύγει 
από τη βιτρίνα, είχε πουληθεί σε κάποιον φιλότεχνο - οι εκκλησίες δεν τον δέχονταν 
γιατί ο Χριστός δεν είχε φωτοστέφανο - κι έτσι το μαγαζί είχε πραγματικά αλλάξει 
πολύ. Ο Θέμης πέρασε από κει μια μέρα και όλη αυτή η αλλαγή του προξένησε 
κάποια θλίψη. Βρήκε το Στέφανο όμως κεφάτο, ασχολιόταν με πράγματα που του 
άρεσαν, τη συνάφεια με τους πελάτες, να κατασκευάζει διάφορα  μικροπράγματα -
είχε  κάνει  ένα  μικρό εργαστήρι στο βάθος του μαγαζιού - που τον γοήτευαν.
--- Λοιπόν θαρρώ πως και οι δυο βρήκαμε αυτό που μας ταίριαζε, είπε ο Στέφανος 
καθώς λιμάριζε μια μπρούντζινη πόρπη.
--- Δίκιο έχεις ως ένα σημείο, εγώ όμως έχω κι άλλες φιλοδοξίες όπως ξέρεις και 
δεν μπορώ να ησυχάσω ακόμα. Τι μαθαίνεις για το Φώτη;
--- Είναι άρρωστος, έπαθε μολυβδίαση, την αρρώστια των τυπογράφων. Τον έχουν 
σε μια κλινική στην πρωτεύουσα.
---   Είναι βαριά αυτή η αρρώστια;
---  Δεν είναι μόνο αυτό και ψυχολογικά δεν είναι καλά.
--- Α, τον καημένο το Φώτη, κρίμα...Κι εγώ αναρωτιόμουνα αν γράφει ακόμα.
---  Τι να γράψει τώρα πια...Ποιος ξέρει πως θα περνάει εκεί την ώρα του. Κάποτε 
στη φυλακή είχε αρχίσει να φτιάχνει παπαρούνες από σύρμα και «φλος» έχει γράψει 
μάλιστα ένα καταπληκτικό ποίημα:

                                        «Ένα μπουκέτο παπαρούνες
                                        φτιαγμένες από σύρματα και φλος,

                                        αναστατώσαν την ψυχή μου.
                                               Ο λογισμός ξαστέρωσε ο θολός 

                                        κι έπεσε φως μέσ’ το κελί μου.

                                               Ένα μπουκέτο πυρκαγιές,
                                        ένα μπουκέτο χείλη
                                        ένα μπουκέτο ροδαμνιές,

                                               σε τροπικό ένα δείλι.

                                        Μα που είν’ η αγάπη; 
                                   πνίγηκε στο μίσος και στο ψέμα  
                                   και στο κελί μου φτάνουνε

                                        σπαρακτικές κραυγές
                                   κι οι παπαρούνες έγιναν
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                                               ένα μπουκέτο από πληγές
                                   και στάζουν αίμα...   

--- Στη φυλακή έχει γράψει κι άλλο ένα που μου ήρθε στη μνήμη τώρα. Είναι κι 
αυτό στο βιβλίο που μου έφερες, εκείνο που λεει «γλίστρησε κρυφά να μην το 
πάρει...», το θυμάσαι; είπε ο Θέμης.
--- Όχι, δεν το ξέρω καθόλου αυτό...

Ο Θέμης άρχισε ν’ απαγγέλλει:

                                «Γλίστρησε κρυφά, να μην το πάρει
                                   είδηση ο φρουρός μου π’ αγρυπνά
                                   κι ήρθε στο κελί μου το φεγγάρι.

                                         Ήρθε και με βρήκε λυπημένο
                                        κι ήτανε το χάδι του απαλό 

                                               σα γυναίκειο χέρι αγαπημένο.

                                        Μείνε στο φτωχό μου το κελί,
                                               φεγγαράκι τι να σε τρατάρω;
                                               Δε μου μένει παρά η ψυχή
                                               κι έχω τόσο ανήφορο να πάρω».

Όταν έφυγε από του Στέφανου, αν και είχε νιώσει συμπόνια για τον ποιητή, είχε 
ένα ξεσήκωμα περίεργο. Πήγε στο εργαστήρι και ρίχτηκε στη δουλειά, όχι την 
καθημερινή, συνηθισμένη του δουλειά αλλά σ’ ένα ξέφρενο σχεδιασμό διάφορων 
ιδεών που του έρχονταν. Γέμισε πολλές κόλλες χαρτί με σκίτσα, ευτυχώς τις ώρες 
αυτές δεν είχε κάποια επίσκεψη να τον διακόψει. Σταμάτησε όταν κουράστηκε 
πνευματικά και σωματικά...

                                                                        *

Σ’ όλο το διάστημα μέχρι τις νέες εκλογές, ο Θέμης δραστηριοποιήθηκε 
πολιτικά, ακολουθώντας το Λάμπρο, έκανε ο,τι μπορούσε για να τον βοηθάει. 
Φυσικά, ανάμεσα στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και στη δουλειά στο κόμμα, 
εύρισκαν την ευκαιρία να πίνουν τα τσιπουράκια τους στο ταβερνάκι 

Έτσι πέρασε το καλοκαίρι και στις εκλογές του Νοέμβρη υπήρξε ένα 
αποτέλεσμα που έδινε προβάδισμα στο Κέντρο αλλά όχι την απόλυτη πλειοψηφία, 
για να σχηματίσει κυβέρνηση έπρεπε να ενισχυθεί από την Αριστερά που είχε φέρει 
ένα καλό αποτέλεσμα και είχε γίνει «ρυθμιστικός παράγοντας».
--- Πιστεύεις πως ήρθε η ώρα, να συμμετέχει και η Αριστερά στις διακυβέρνηση της 
χώρας; ρώτησε ο Θέμης το Λάμπρο.
---   Σα μέλος του κλιμακίου του κομμουνιστικού κόμματος, μπορώ να σου πω, πως 
αυτό δεν το θέλει το κόμμα, η πολιτική μας είναι η αντιπαράθεση για να έχουμε όσο 
γίνεται περισσότερους ψηφοφόρους στις εκλογές...
--- Εσύ το πιστεύεις αυτό, δεν είναι πιο πιθανό ν’ αυξήσουμε τους ψηφοφόρους, 
δίνοντας την ελπίδα στο λαό, πως έτσι η Αριστερά, θα μπορεί να συμβάλει στην 
καλυτέρευση της ζωής του; 
---  Αυτό δεν πρόκειται να γίνει όχι μόνο γιατί δεν το θέλουμε εμείς αλλά γιατί δεν το 

114



θέλει κι ο «ξένος παράγοντας» και το παλάτι, ο καθένας για δικούς του λόγους...
...  Η Σοφία, εκτός του να τραγουδάει ωραία, ήξερε κι από μαγειρική κι έτσι ο Θέμης 
αγόρασε μια ηλεκτρική κουζίνα για να του μαγειρεύει. Αυτό βέβαια άρχισε να 
μοιάζει με συζυγική ζωή και ήταν επικίνδυνο. Πάντως περνούσαν καλά κι όλα 
έδειχναν πως η σχέση θα κρατούσε. Εκείνη εξακολουθούσε να δουλεύει στο γραφείο 
του Κώστα Παπαδήμα κι ο Θέμης να βασανίζεται με την εμμονή του, να ξεφύγει πάλι 
απο αυτό που είχε γίνει καθημερινότητα και δεν είχε σχέση μ’ αυτό που εκείνος 
θεωρούσε Τέχνη. Πάλι αδιέξοδο!..

... Η είσοδος του καινούργιου χρόνου τίποτα καλό ούτε και καινούργιο έφερε στη 
ζωή του Θέμη αλλά είχε αρχίσει να παρακολουθεί πιο στενά τα πολιτικά πράγματα, 
το Κέντρο είχε ζητήσει νέες εκλογές για να πετύχει τη μεγαλύτερε πλειοψηφία που 
επιθυμούσε και στα μέσα του Φλεβάρη πέτυχε να τις κερδίσει με πολύ μεγάλη 
πλειοψηφία.

Η Αριστερά, σύμφωνα μ’ αυτά που έλεγε ο Λάμπρος, πίστευε πως άνοιγε «νέα 
περίοδος αγώνων για την αποκατάσταση και διεύρυνση της δημοκρατίας, για ένα 
πραγματικό εκδημοκρατισμό της χώρας...» και μια και το έλεγε ο Λάμπρος ο Θέμης 
το αποδεχόταν κι έκανε ο, τι μπορούσε, για να τον βοηθάει στην κομματική του 
δουλειά...

                                                                        *

Ένα μήνα αργότερα από της εκλογές, ο Θέμης πληροφορήθηκε από τον Λάμπρο, 
πως βρέθηκε νεκρός στο πλοίο που τον μετάφερε από το νησί του στην πρωτεύουσα, 
ο Φώτης Αγγουλές. Το βράδι που άκουσε τη θλιβερή είδηση, κλείστηκε στο σπίτι του 
κι έκανε ένα «κατά μόνας» μνημόσυνο, στον φίλο του που δεν είχε γνωρίσει ποτέ, 
απαγγέλνοντας τα ποιήματα του. Είχαν περάσει πάνω από δέκα χρόνια, από τότε που 
πρωτάκουσε ποίημα του Φώτη και τώρα γνώριζε τόσο καλά το έργο του, λες και είχε 
κάνει διατριβή πάνω σ’ αυτό. Στο μεταξύ είχε γνωρίσει και το έργο σπουδαίων, 
μεγάλων ποιητών αλλά ο Φώτης ήταν  η εκκίνηση, η προφορική μύηση  του έργου 
του, από  τον Στέφανο, τον είχε κάνει ν’ αγαπήσει γενικά την ποίηση...

Η Μορφούλα γέννησε ένα κοριτσάκι, ο Θέμης την επισκέφτηκε στην κλινική και 
άλλη μια φορά στο σπίτι κι έπειτα η σχέση του, με τις «αγαπημένες γυναίκες του» 
σταμάτησε.  Η Σοφία είχε φύγει κι αυτή από τη ζωή του, υπήρξαν νέες σχέσεις με 
κάποιες γυναίκες, πιο ενδιαφέρουσες όχι όμως συναισθηματικά φορτισμένες, η 
πολιτική τον απασχολούσε γιατι η εποχή ήταν ταραγμένη.

Οι καλλιτεχνικές του αναζητήσεις είχαν ατονήσει, τα καλλιτεχνικά ρεύματα 
εναλλάσσονταν γρήγορα κι ο ίδιος δεν είχε τη δυνατότητα να πειραματίζεται και να 
ερευνά. Δυστυχώς η απόκτηση ενός «ατελιέ», όπως το ονειρευόταν απομακρυνόταν 
συνεχώς, η βιοπάλη ήταν σκληρή...

Το αδιέξοδο, τον οδήγησε να μεταφερθεί στην πρωτεύουσα για περισσότερες, 
ίσως ευκαιρίες για να διαπιστώσει όμως, την αλήθεια του ποιήματος του Καβάφη που 
είχε γνωρίσει τελευταία: 

                             «Καινούριους τόπους δε θα βρεις, δε θάβρεις άλλες  
                              θάλασσες. Η πόλις θα σ’ ακολουθεί...Έτσι που τη
                              ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κώχη τούτη τη μικρή,
                              σ’ όλην την γη την χάλασες»...
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Τελικά ο Θέμης χάθηκε. Πέρασαν τα χρόνια και δεν ακούστηκε τίποτα γι’ αυτόν. 
Δεν έκανε ποτέ του κάποια έκθεση, δεν διάπρεψε στον καλλιτεχνικό χώρο. Κάποιοι 
παλιοί του φίλοι είχαν ακούσει πως είχε φύγει έξω, συγκεκριμένα στο Παρίσι. Αυτό 
μόνο... 

                                                               ΤΕΛΟΣ
   
                                     

                                                                                 

Θεσσαλονίκη   27 / 3 / 2002
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