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ΤΑ  ΜΟΛΥΒΙΑ

Η μέρα ήταν μουντή. Κάποια υποψία βροχής υπήρχε αλλά το πιο πιθανό ήταν 
να πάει έτσι ως το βράδι. Στο κάτω-κάτω δεν είχε σημασία είχε μαζί του το 
αδιάβροχο και την ομπρέλα. Απλώς το σκεφτόταν από τη στιγμή που βρέθηκε 
μπροστά στην είσοδο αυτού του πάρκου. Ένα ταμπλό γνωστοποιούσε πως πάνω στο 
λόφο, του κήπου υπήρχε έκθεση έργων Τέχνης. Μια μικρή υποσημείωση στο κάτω 
μέρος έγραφε: «Ακολουθείστε τις ενδείξεις των μολυβιών». Τι ακριβώς σήμαινε αυτό 
δεν καταλάβαινε, δεν έβλεπε πουθενά μολύβια. Δεν θυμόταν επίσης κάποιο χτίσμα 
πάνω στο λόφο που θα στέγαζε μιαν έκθεση. Ίσως όμως να είχε χτιστεί στο μεταξύ 
κάτι, στην εποχή μας τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα.

Δεν ήταν πολύς καιρός που διαπίστωσε, περνώντας από τον κήπο του 
Λουξεμβούργου, πως οι αλέες του είχαν συρρικνωθεί για χάρη κάποιων τερραίν του 
τένις, μαντρωμένα με πανύψηλα αντιαισθητικά σιδερένια πλέγματα. Σε τι χρησίμευαν 
πλέον οι αλέες, πολύ λίγοι περπατούσαν πια, τα’ αυτοκίνητα ήσαν παντού. Ο δήμος 
έκανε ο, τι μπορούσε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των δημοτών.

Μπήκε στο πάρκο από τη συμβολή των οδών Μπολιβάρ και Μπότσαρη και 
πήρε τη δεξιά διακλάδωση, ο δρόμος ήταν πιο σύντομος αν και ανηφορικός ήταν 
ομαλός, δεν είχε σε κανένα σημείο σκαλιά ως τη μικρή γέφυρα της λιμνούλας πάνω 
στο λόφο που μέσα της βρισκόταν ένα νησάκι. Μετά από εκεί είχε κάτι λίγα σκαλιά 
ως το ψηλότερο σημείο του νησιού όπου ήταν στημένος ένας κυκλικός αρχαιοπρεπής 
ναϊσκος.

Καθώς μπήκε στο δρόμο, κοίταξε δεξιά-αριστερά για τις ενδείξεις των 
μολυβιών. Πραγματικά είδε στα δεξιά του ένα μολύβι μπηγμένο στο χώμα.  Έσκυψε  
και  διάβασε:  «Η Τέχνη είναι χαρά της ψυχής». Δεν είχε καμιά αντίρρηση γι’ αυτό, 
είχε όμως για το ότι τα μολύβια ήσαν σε φυσικό μέγεθος και τα γράμματα μικρά για 
να τα διαβάσει κάποιος εύκολα. Το μολύβι μπηγμένο στο χώμα είχε κλήση προς τον 
ανήφορο δείχνοντας έτσι την κατεύθυνση.  

Η άλλη ένδειξη είχε δυο μολύβια, τα συνάντησε λίγο πιο πάνω στη 
διασταύρωση μ’ έναν άλλο δρόμο να έχουν κατεύθυνση ευθεία. Έσκυψε και διάβασε: 
«Μόνο με την Τέχνη έχετε τη μεγαλύτερη των απολαύσεων, την αισθητική 
ευχαρίστηση». Αυτό ήταν συζητήσιμο. Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν μεγαλύτερη 
απόλαυση το φαγητό ή το σεξ. Πάντως τα μολύβια καλώς ήσαν δυο, το κείμενο ήταν 
μεγάλο.

Προχώρησε στον ανήφορο και πιο πάνω συνάντησε ένα άλλο μολύβι. «Όποιος 
αγαπάει την Τέχνη συμβάλλει στον πολιτισμό», διάβασε. Συνέχισε το δρόμο του ενώ 
σκεφτόταν πως αν και πρωτότυπος αυτός ο τρόπος καθοδήγησης ήταν παράξενος και 
δεν μπορούσε να καταλάβει, τι προσπαθούσε να πετύχει αυτός που τον σκέφτηκε. 
Ήταν ο καλλιτέχνης του οποίου τα έργα θα συναντούσε όταν έφτανε στην κορυφή 
του λόφου ή ήταν κάποιος που είχε σχέση με την παρουσίαση των έργων και 
σκάρωσε αυτό το παιχνίδι;

Το πάρκο Μπιουτ Σιομόν, είναι ένα από τέσσερα ψηλότερα σημεία του 
Παρισιού. Από αυτά μόνο η Μονμάρτρη είναι φυσικός λόφος. Ο πύργος του Άιφελ 
και ο πύργος του Μονπαρνάς είναι επιτεύγματα τεχνολογίας του τέλους του 
προπερασμένου και του περασμένου αιώνα. Το Μπιουτ Σιομόν, παρ’ όλη του τη 
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φυσική εμφάνιση έγινε από επιχωματώσεις. 
Στεκόταν λοιπόν στην κορυφή αυτού του λόφου-πάρκου και κοίταζε κάτω την 

πόλη αν και η ατμόσφαιρα ήταν θολή και δεν διακρίνονταν πολλά αξιοθέατα της 
πόλης. Βέβαια  δεν  είχε έρθει εδώ να θαυμάσει τη θέα αλλά να δει αυτήν την έκθεση. 
Απ’ ο, τι θυμόταν, δεν είχε δει στο ταμπλό αναγραμμένες πληροφορίες για την 
έναρξη, τη διάρκεια και τις ώρες επίσκεψης. Τι ανοησία να κάνει όλον αυτόν τον 
κόπο. Κι αν η έκθεση δεν είχε ανοίξει ακόμα; Ήσαν βέβαια το μολύβια στο δρόμο, 
που καθοδηγούσαν…

Περιέφερε το βλέμμα του ένα γύρω και δε διαπίστωσε την ύπαρξη, εκτός από το 
μικρό ναό κάποιου χτίσματος. Τότε που θα γινόταν αυτή η έκθεση; Μήπως ήταν 
έκθεση γλυπτικής και γινόταν στο ύπαιθρο; Ένα έργο από μέταλλο ή πέτρα δεν έχει 
φόβο από βροχή, αλλά ποιο ύπαιθρο, το νησάκι στη λιμνούλα ήταν τόσο μικρό. 
Μυστήριο! Επίσης εκτός από εκείνον, δε βρισκόταν κανένας άλλος εκεί γύρω, άρα 
δεν είχε δυνατότητα να ρωτήσει ώστε να μάθει για την έκθεση. Γιατί όμως τόση 
ερημιά; Συνήθως το πάρκο αυτήν την ώρα, είχε πολλούς επισκέπτες. Θυμήθηκε πως 
κι όταν ανέβαινε δεν είχε συναντήσει κανένα.

Πήρε το δρόμο της επιστροφής. Καθώς κατηφόριζε κοίταξε στ’ αριστερά του 
για να δει τα μολύβια αλλά δεν είδε τίποτα. Πέρασε τη γέφυρα αλλά ούτε μετά από 
αυτή είχε μολύβια. Είχαν εξαφανιστεί! Δεν μπορεί, αυτό ήταν παράλογο… Εκτός αν 
κάποιος τον ακολούθησε και μάζεψε τα μολύβια. Αλλά τότε θα πρέπει να του είχαν 
σκαρώσει κάποια φάρσα! Άρχισε να υποπτεύεται πως όταν έφτανε κάτω στην είσοδο, 
μπορεί να μην υπήρχε ούτε το ταμπλό. Μια φάρσα! Είναι δυνατόν; Ποιος θα 
μπορούσε να του κάνει κάτι τέτοιο και γιατί; Ποιος, για να γελάσει εις βάρος του, θα 
είχε τη δυνατότητα ν’ αποκλείσει την είσοδο των επισκεπτών στο πάρκο; Αδύνατον 
δεν μπορεί να είναι πραγματικά όλ’ αυτά! Ονειρευόταν; Κι όμως όλα ήσαν τόσο 
αληθινά!

Όλες  αυτές   οι   σκέψεις  τον  παράσυραν  κι  άρχισε  να ψηλαφεί  το σώμα  
του  αν  έχει  όγκο, αν υπάρχει. Όλα ήσαν εντάξει. Ένιωσε στην αφή του, ακόμα και 
την υφή του υφάσματος από τα ρούχα του, την αδρότητα της επιδερμίδας του.  

Ξαφνικά είδε να προχωρούν πλάι του διάφορα άτομα που σιγά-σιγά γίνονταν 
δεκάδες. Εμφανίστηκαν από το πουθενά! Ήσαν όλοι στο ύψος του, φορούσαν όλοι τα 
ρούχα που φορούσε κι αυτός και του έμοιαζαν! Τι του έμοιαζαν που ήσαν 
πανομοιότυποι, βάδιζαν με τον ίδιο τρόπο κι έκαναν τις ίδιες κινήσεις! Ένιωσε σα να 
έβλεπε τον εαυτό του να περπατάει ανάμεσα σε δεκάδες καθρέφτες που του έστελναν 
το είδωλο του από παντού ή σα να είχε κλωνοποιηθεί σε δεκάδες όμοιους του. Δεν 
καταλάβαινε τι γινόταν! Περπατούσε βιαστικά, το ίδιο κι αυτοί και είχαν τον ίδιο 
εκνευρισμό και ανήσυχο ύφος μ’ αυτόν. Δεν μπορεί πρέπει να ήταν όνειρο, ένας 
εφιάλτης! Ναι αυτό ήταν θα ξυπνούσε και θα βρισκόταν στο κρεβάτι του. Τάχυνε το 
βήμα του, το ίδιο έκαναν κι αυτοί. Ανυπομονούσε να φτάσει κάτω στην είσοδο, να 
διαπιστώσει αν το ταμπλό ήταν εκεί. Από εκεί είχαν αρχίσει όλα…

Καθώς έφτασε στη διασταύρωση δυο δρόμων, είδε με φρίκη να έρχονται κι από 
τις δυο πλευρές και να συνωθούνται με τους άλλους δεκάδες όμοιοι του. Τον έπιασε 
πανικός κι έβλεπε το ίδιο πανικόβλητους και τους άλλους. Αυτό τον τρέλαινε! Άρχισε 
να σπρώχνει δεξιά-αριστερά, να προσπαθεί να περάσει ανάμεσα τους, να ξεφύγει. 
Μάταια, το ίδιο έκαναν κι εκείνοι… 

Από τις αλληλοσυγκρουόμενες σκέψεις το μυαλό του πονούσε δυνατά. Δεν 
ήταν όνειρο. Τότε; Θα πρέπει να ήταν φαντασίωση, δηλαδή τρελαινόταν! Μα πως 
έτσι, χωρίς κάτι προηγούμενο, κάποιο σύμπτωμα, έτσι ξαφνικά περνούσε και 
βυθιζόταν στην άβυσσο της παραφροσύνης; Και γιατί όλ’ αυτά περιστρέφονταν γύρω 
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από μια έκθεση έργων Τέχνης; Δεν είχε ποτέ κάποια ενεργό σχέση με το αντικείμενο.
Τελικά έφτασε στην είσοδο μαζί με τους άλλους. Έκλεισε με απελπισία τα 

μάτια, βέβαιος πως ανοίγοντας τα, δεν θα είχε αλλάξει τίποτα κι όμως όταν τα 
ξανάνοιξε οι όμοιοι του είχαν εξαφανιστεί! Κοίταξε ένα γύρω με ανακούφιση, δεν 
υπήρχε ταμπλό, είδε κάποιους να μπαίνουν στο πάρκο και ήσαν κανονικοί άνθρωποι. 
Έφερε ένα γύρω το βλέμμα του, όλα ήσαν φυσιολογικά. Πλησίασε κάποιον και τον 
ρώτησε γιατί το πάρκο δεν είχε κόσμο σήμερα. Εκείνος τον κοίταξε περίεργα και του 
είπε πως αυτό είναι γεμάτο. Κοίταξε στο βάθος των δυο δρόμων και διαπίστωσε πως 
ο άνθρωπος είχε δίκιο…

Βγήκε βιαστικά στο πεζοδρόμιο πριν πάρουν είδηση πως κάτι συμβαίνει μαζί 
του. Δεν θυμόταν καθόλου πως είχε βρεθεί εκεί. Πιθανόν να μην είχε ανέβει καν στο 
λόφο και είχε πλάσει αυτή την ιστορία με τη φαντασία του…Πάντως τώρα όλα ήσαν 
φυσιολογικά. Άνθρωποι πηγαινοέρχονταν στα πεζοδρόμια, αυτοκίνητα στους 
δρόμους, ο καιρός εξακολουθούσε να μοιάζει μ’ αυτόν που είχε διαπιστώσει στην 
αρχή αυτής της περιπέτειας, φορούσε το αδιάβροχο και χρησιμοποιούσε την ομπρέλα 
σα μπαστούνι.

Σταμάτησε να τα σκέφτεται όλ’ αυτά. Ένιωθε ένα κενό στη μνήμη. Μπήκε στην 
οδό Μπολιβάρ και κατευθύνθηκε προς τη στάση του μετρό των Πυρηναίων… 
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ΟΣΚΟΥΡ  ΣΕΡΠΑΝ

                                                                                        «Στο Τούνεζι στη Μπαρμπαριά
                                                                                         μας έπιασε κακοκαιριά…».

Του τραγουδούσε μόλις τον έβλεπε το αφεντικό του. Ισχνός, μαυριδερός με 
βαθουλωμένα μάγουλα κι εξογκωμένα ζυγωματικά, κατσαρό μαλλί με πρώιμα τα 
στοιχεία της φαλάκρας, ο Μουαμάρ ήταν καλός δουλευτής. Σε κάποιο χωριό της 
Τυνησίας είχε τη γυναίκα του-είχε μόνο μια αν και μουσουλμάνος-και δυο παιδιά.

Το αφεντικό του, ο «πατρόν» όπως τον έλεγε ο Μουαμάρ, ήταν Έλληνας, ένας 
από τους εστιάτορες του Παρισιού, όχι όμως του Καρτιέ Λατέν αλλά στην περιοχή 
του ένατου διαμερίσματος κοντά στο «Φολί Μπερζέρ». Στην περιοχή υπήρχαν πολλά 
εργαστήρια επεξεργασίας γούνας, βιοτεχνίες ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών κι ο 
πληθυσμός σε μεγάλο ποσοστό ήταν πολυεθνικός. Εβραίοι, Αρμένηδες, λίγοι 
Έλληνες και φυσικά Άραβες της Τυνησίας και της Αλγερίας. Λίγοι Τούρκοι και 
κάποιοι από αυτούς κουρδικής καταγωγής.

Το εστιατόριο βρισκόταν πάνω σ’ ένα δρόμο που ήταν το σύνορο ανάμεσα στο 
ένατο και δέκατο διαμέρισμα. Άρχιζε από τις Γκραν Μπουλβάρ και κατέληγε στη 
Μονμάρτρη. Πλάι στο εστιατόριο υπήρχε μια μεγάλη διπλή αυλόθυρα που οδηγούσε 
σε μια ευρύχωρη αυλή, όπου βρισκόταν κάποια εργαστήρια,  ένα από αυτά στο πίσω 
μέρος του εστιατορίου, ελληνικής ιδιοκτησίας, έκανε παραγωγή ανατολίτικων 
γλυκών: μπακλαβάδες, κανταϊφια, λουκούμια κι άλλα. Στο υπόγειο του εστιατορίου 
που η είσοδος του ήταν στην αυλή, υπήρχαν τα ψυγεία  και  διάφοροι χώροι 
προετοιμασίας των υλικών όπως κρεατικά, ορεκτικά, ταραμάδες και διάφοροι 
πικάντικοι μεζέδες. Ο Μουαμάρ ήταν κλεισμένος εκεί, ετοιμάζοντας από το πρωί 
μέχρι το απόγευμα οτιδήποτε θα χρειαζόταν το εστιατόριο. Δύσκολη και κουραστική 
δουλειά. Συχνά κατέβαινε, τις πρωινές ώρες, κάτω και το αφεντικό για να τον 
βοηθήσει περισσότερο να του κάνει υποδείξεις και να τον πειράζει για τη θρησκεία 
του, την πατρίδα του και ν’ ακούει διασκεδάζοντας τις απόψεις του εργάτη του.

Ο Μουαμάρ, ήταν πολύ θρήσκος, πίστευε απίθανες λαϊκές δοξασίες σχετικά με 
το τι πρέπει να τηρεί και πια θα ήταν η τιμωρία ή η ανταμοιβή από τον Αλλάχ. Ο 
«πατρόν», ξέροντας πως η μουσουλμάνικη θρησκεία απαγορεύει τη βρώση χοιρινού, 
τον πίεζε να φάει λίγο γουρουνόπουλο ψημένο ή χοιρινά σουβλάκια που ο ίδιος ο 
Μουαμάρ ετοίμαζε για τη σούβλα και την ψηστιέρα του εστιατορίου αλλά ο 
Τουνεζιάνος κουνούσε αρνητικά και με μεγάλη σοβαρότητα και τρόμο το δάχτυλο. 
Μάλιστα μετά από κάθε άγγιγμα των χεριών του σε χοιρινό έπλενε τα χέρια. Έλεγε 
πως αν φάει χοιρινό θα πεθάνει από δάγκωμα φιδιού…

Ο Δημήτρης ένας τύπος που έκανε διάφορες δουλειές, τελευταία εμπορευόταν 
φλοκάτες που τις έφερνε από την Ελλάδα, ήταν πειραχτήρι, έκανε αστεία κι έστηνε 
φάρσες στο φτωχό Μουαμάρ.

Μια μέρα αναζητώντας τον εστιάτορα φίλο του, κατέβηκε στο υπόγειο, στην 
«κάβα», όπου ο Τουνεζιάνος ετοίμαζε διάφορα για το μεσημέρι μαζί με το αφεντικό 
του. Αφού πείραξε για λίγο τον Μουαμάρ για τη φυλή και τη θρησκεία του, έπιασε 
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ψιλοσυζήτηση με τον εστιάτορα που κάποια στιγμή του αποκάλυψε πως ο Άραβας 
πίστευε πως θα πεθάνει από δάγκωμα φιδιού αν φάει χοιρινό.

Ο Δημήτρης πλησίασε τον Αφρικανό που εκείνη τη στιγμή ανακάτευε με μια 
ξύλινη κουτάλα σε μια μεγάλη γαβάθα ταραμά και του είπε με πονηρό χαμόγελο: 
«Μουαμάρ, είσαι μπουνταλάς». «Τι είναι μπουνταλάς;». «Τούρκικα θα πει χαζός, 
κουτός». «Ντεν ξέρει εγκώ τουρκικά», γιατί λες εμένα κουτό;». «Γιατί, θυμάσαι 
προχτές που σε κέρασα σουβλάκι;» «Θυμάμαι». «Ε, εκείνο το σουβλάκι ήταν χοιρινό, 
σου είπα ψέματα πως ήταν μοσχαρίσιο».

Ο Μουαμάρ έμεινε ακίνητος με την κουτάλα μετέωρη. Ύστερα χαμογέλασε και 
συνέχισε το ανακάτωμα λέγοντας: «Ψέματα λες εμένα Ντημήτρη, εσύ πειράζει 
εμένα…». «Όχι μα το θεό, αλήθεια σου λέω». Ο δύστυχος Άραβας ανησύχησε τον 
πίστεψε, ορκίστηκε στο θεό ο άλλος-πώς να φανταστεί ο, τι εκείνος ο διάβολος 
ορκιζόταν στο θεό με την ίδια ευκολία που φυσούσε τη μύτη του-έριξε άγριο βλέμμα 
στο Δημήτρη, παράτησε την κουτάλα κι ανέβηκε τη σκάλα φωνάζοντας διάφορα στ’ 
αραβικά. 

Δυο μέρες έκανε να έρθει στη δουλειά κι ο εστιάτορας τα έβαλε με τον 
Δημήτρη, πως κάνει χοντρά πειράγματα. Ήρθε ο Μουαμάρ στη δουλειά αλλά όταν 
είδε το Δημήτρη, άρχισε πάλι να τον βρίζει στ’ αραβικά αλλά και στα γαλλικά. 
Εκείνος προσπάθησε να τον ηρεμίσει, ομολογώντας πως του είπε ψέματα, πως ήταν 
ένα αστείο, πως πραγματικά το σουβλάκι ήταν από μοσχαρίσιο κρέας αλλά ο Άραβας 
είχε κυριευθεί από ένα σύνδρομο αμαρτίας, είχε τώρα την υποψία πως κι αν ο 
Έλληνας του έλεγε τώρα, την αλήθεια κάποιος από αυτούς τους άπιστους, που ήταν 
αναγκασμένος να δουλεύει μαζί τους, θα τον είχε ταϊσει χοιρινό. Τελικά συγχώρεσε 
το Δημήτρη αλλά έπρεπε τώρα να προσέχει τα φίδια. Ευτυχώς τα βράχια και οι 
αμμώδεις εκτάσεις της πατρίδας του ήσαν μακριά…
… Με αφορμή ένα ψεύτικο φιδάκι-η αλήθεια είναι πως έμοιαζε   πολύ  με   
αληθινό-που  είχε  φέρει κάποιος απ την Ελλάδα, ο Δημήτρης μπήκε στον πειρασμό 
να κάνει πάλι «πλάκα» στον Μουαμάρ. Έτσι έχοντας το, στην τσέπη, κατέβηκε κάτω 
στο υπόγειο αναζητώντας τάχα τον εστιάτορα. 

Ο Άραβας είχε ξεχάσει την ιστορία με το σουβλάκι και τον δέχτηκε φιλικά. Ο 
Δημήτρης άρχισε να τον πειράζει πάλι και κάποια στιγμή έβγαλε με τρόπο το φιδάκι 
κι όταν ο Μουαμάρ έσκυψε να σηκώσει ένα χαρτοκιβώτιο, πέταξε το ψεύτικο ερπετό 
μπροστά του. Εκείνο με δυο τρεις συστροφές κινήθηκε σπειροειδώς, σα να ήταν 
ζωντανό και χάθηκε πίσω από το κιβώτιο.  

Ο δύστυχος Μουαμάρ, γούρλωσε τα μάτια, άνοιξε διάπλατα το στόμα και την 
άλλη στιγμή, καθώς πεταγόταν στη σκάλα, έβγαλε κραυγή τρόμου: «Οσκούρ 
σερπάν…», βρέθηκε στην αυλή κι από εκεί πετάχτηκε, καθώς η αυλόθυρα ήταν 
ανοιχτή, στο δρόμο όπου τον χτύπησε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο…

Ήρθε ένα ασθενοφόρο και τον μετάφερε σ’ ένα κοντινό νοσοκομείο μ’ ελαφρά 
τραύματα κι ένα σπασμένο χέρι. Πάρα λίγο ο Μουαμάρ, θα έφευγε για τον παράδεισο 
ή την κόλαση του Αλλάχ, από αυτοκίνητο κι όχι από δάγκωμα φιδιού…
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Η ΣΤΕΑΤΟΠΥΓΙΚΗ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Προχωρούσε με σκυφτό κεφάλι, όχι από κάποια έγνοια αλλά από ένα είδος 
αφηρημάδας που τον κατείχε κάθε φορά που περπατούσε στο πεζοδρόμιο, όταν 
κάποια στιγμή ανασηκώνοντας το, την είδε μπροστά του, περίπου στα δέκα μέτρα. 
Ήταν εκείνη, την αναγνώρισε κι ας την έβλεπε από πίσω κι ας μην την είχε δει με 
καλοκαιρινή εμφάνιση ποτέ. Η στεατοπυγική του Αφροδίτη! Φορούσε, στην 
εκπληκτικά ευρεία περιφέρεια της, ένα εφαρμοστό μαύρο μεταξωτό παντελόνι που 
στένευε καθώς κατέβαινε, ώσπου σταματούσε στη μέση της κνήμης, περισφίγγοντάς 
την. Ένα πάλλευκο, επίσης μεταξωτό μπλουζάκι χωρίς μανίκια άφηνε έξω δυο 
εύσαρκους βραχίονες που κατάληγαν σχεδόν σε κανονικούς καρπούς. Την πολύ 
λεπτή μέση της, την έσφιγγε μια πλατιά, σε σκούρο μολυβί χρώμα, ζώνη. Τα μαλλιά 
της, πλούσια κυματιστά έπεφταν στην πλάτη και το σκούρο βαθύ καστανό τους 
χρώμα εναρμονιζόταν με το σύνολο του παρουσιαστικού της. Είχε την κομψότητα 
σφήκας και τη χάρη και περηφάνια φορβάδας. Μια αρκετά μεγάλη τσάντα κρεμόταν 
από τον αριστερό της ώμο.

Τάχυνε το βήμα χωρίς να ξεκολλήσει τα μάτια από τους εύσαρκους γλουτούς 
της, που τον αναστάτωναν, καθώς λικνίζονταν στο αργό, περιπατητικό της βάδισμα. 
Κάτω από το μεταξωτό ύφασμα του παντελονιού, ξεχώριζε, ελαφρά, το σχήμα της 
κυλότας που φαινόταν ν’ άφηνε ακάλυπτο αρκετό μέρος των γλουτών. Φτάνοντας 
κοντά της, στα δυο περίπου μέτρα, εκείνη σταμάτησε ξαφνικά για να περιεργαστεί 
μια βιτρίνα. Βράδυνε το βήμα και πλησίασε αργά. Όταν έφτασε κοντά,  το  άρωμα  
της ερέθισε ευχάριστα τα ρουθούνια του. Γύρω τους και κοντά τους δεν υπήρχαν 
διαβάτες, προχώρησε έφτασε στο ύψος της και χωρίς να σταματήσει έριξε το βλέμμα  
του στην κατατομή της. Ναι, ήταν εκείνη! Η εκπληκτική αρχαιοελληνική κατατομή 
της, το πλούσιο οξυκόρυφο στήθος της που έστεκε στητό πάνω από το ίσιο στομάχι 
και την ίσια κοιλιά. Τα βλέμματα τους διασταυρώθηκαν μέσα από τα είδωλα τους στο 
κρύσταλλο της βιτρίνας για μια στιγμή. Εκείνη γύρισε προς το μέρος του καθώς 
αυτός είχε προχωρήσει έχοντας όμως το κεφάλι γυρισμένο πίσω, έτσι που συνάντησε 
το βλέμμα της για μια στιγμή, Συνέχισε το δρόμο του περνώντας στο απέναντι 
πεζοδρόμιο. Βγαίνοντας στη λεωφόρο, μπροστά στην πλατεία που πάνω της έβλεπε 
το διαμέρισμα που κατοικούσε, στάθηκε στη γωνία και κοίταξε πίσω. Την είδε να 
περνάει κι αυτή το δρόμο και να προχωράει προς το μέρος του. Δεν την περίμενε, 
πέρασε τη λεωφόρο και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο που οδηγούσε στο σπίτι του. 
Περίμενε για λίγο εκεί ώσπου εκείνη έφτασε στο σημείο που βρισκόταν 
προηγουμένως εκείνος. Είχε ελπίσει πως θα περνούσε στην πλατεία αλλά έστριψε και 
προχώρησε κατά μήκος της λεωφόρου αργά, καμαρωτά…  

Μπήκε στο σπίτι του απογοητευμένος αλλά καθώς ανέβαινε τις σκάλες, ένιωθε
αναστατωμένος ευχάριστα. Είχε πολύ καιρό να τη συναντήσει, του είχε λείψει. Την 
πρώτη φορά που την είχε προσέξει ήταν όταν την είδε να διασχίζει την πλατεία στις 
αρχές της άνοιξης. Φορούσε ένα «καρό» πανωφόρι που έφτανε λίγο πιο πάνω από τα 
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γόνατα, μπεζ κοτλέ παντελόνι που έφτανε, όπως και το σημερινό, στη μέση της 
κνήμης, παπούτσια με χοντρά τακούνια και μια μεγάλη δερμάτινη τσάντα 
κρεμασμένη από τον αριστερό ώμο και στην αγκαλιά της έσφιγγε κάποια χαρτιά, κάτι 
σα μαθητικά τετράδια. Εκεί γύρω στα τέλη του Απρίλη την ξαναείδε ντυμένη στ’ 
ανοιξιάτικα. Άσπρο μακρυμάνικο πουκάμισο, μαύρο βελούδινο γιλέκο και μακρύ 
κοτλέ παντελόνι σε χρώμα γκρι και στο ίδιο σχήμα με τα προηγούμενα. Τότε για 
πρώτη φορά πρόσεξε τη στεατοπυγική κατασκευή του κορμιού της κι  
εντυπωσιάστηκε.  Να τώρα που την ξανάβλεπε από τόσο κοντά και  μάλιστα  σ’ όλες
τις λεπτομέρειες. 

Ήταν απόγευμα Κυριακής. Έριξε μια ματιά, από τον εξώστη του στην πλατεία, 
ήταν γεμάτη κόσμο, παιδιά όλων των ηλικιών, μαμάδες, γιαγιάδες και γέροντες 
καθισμένοι στα παγκάκια. Κάθισε στο σχεδιαστήριο και δούλεψε μερικές ώρες, 
ύστερα άνοιξε την τηλεόραση και προσπάθησε να παρακολουθήσει μια ταινία, 
αξιόλογη μεν αλλά που δεν είχε περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που 
την είχε δει και νύσταξε. Πήγε για ύπνο και θυμήθηκε τη στεατοπυγική καλλονή. Τον 
απασχόλησε αρκετή ώρα το όνομα της. Πώς να την έλεγαν; Αράδιασε μερικά αλλά δε 
βρήκε να της ταιριάζει κανένα. Το όνομα έπαιζε μεγάλο ρόλο στις φαντασιώσεις του 
γιατί η άγνοια του ονόματος εμπόδιζε την ανέλιξη της φαντασίας. 

Ένιωσε έντονα την επιθυμία να την είχε εκεί πλάι, να κυλιστεί μαζί της, να 
χαθεί ανάμεσα στους ευτραφείς μηρούς της και να αισθανθεί στο στήθος του την 
πίεση από τον όγκο των βυζιών της. Τελικά χάθηκε σ’ ένα γλάρωμα και ξύπνησε μ’ 
έναν ηδονικό σπασμό καθώς ονειρεύτηκε να κάνει έρωτα με κάποια που δεν ήταν η 
στεατοπυγική Αφροδίτη του, αλλά ούτε και άλλη συγκεκριμένη γυναίκα. Ήταν ένα 
περίεργο θηλυκό που είχε, εναλλασσόμενα, όλα τα πρόσωπα των γυναικών που είχε 
κάνει ή θα ήθελε να κάνει έρωτα…

Το φως της μέρας περνούσε από τις τρύπες του ρολού της θύρας του εξώστη και 
καθώς έκανε να σηκωθεί διαπίστωσε πως είχε πάθει ονείρωξη. Να λοιπόν η αιτία του 
ηδονικού σπασμού, είχε γίνει κάτι σαν εικονική πραγματικότητα, να ήταν 
τουλάχιστον με το τωρινό του ίνδαλμά κι όχι με κάτι αόριστο  και συγκεχυμένο…

                                                                   *

Πέρασε το καλοκαίρι και δεν την ξανασυνάντησε παρά εκεί γύρω στις αρχές 
του Νοέμβρη. Την πήρε το μάτι του καθώς στεκόταν μπροστά στο καβαλέτο και 
παρατηρούσε έναν πίνακα που είχε τελειώσει, να μπαίνει στην πλατεία από την 
πλευρά της λεωφόρου. Φορούσε τα ίδια ρούχα, αυτά με τα οποία την είχε πρωτοδεί 
στις αρχές του περασμένου Μάρτη, το καρό πανωφόρι και τα λοιπά.

Ήταν ντυμένος για να βγει έξω-τέτοια ώρα κατέβαινε για να πάρει την 
εφημερίδα και να κάνει κάποια ψώνια-άρπαξε το μπουφάν που ήταν κρεμασμένο 
πίσω από τη θύρα και το φόρεσε κατεβαίνοντας τις σκάλες. Συναντήθηκε μαζί της, 
σχεδόν στα μισά της πλατείας. Την κοίταξε επίμονα χωρίς να σταματήσει, τον 
κοίταξε κι εκείνη, μάλλον αδιάφορα, έτσι του φάνηκε αλλά έκανε λάθος. Καθώς την 
προσπέρασε σταμάτησε, γύρισε κι έμεινε να την παρακολουθεί. Απρόσμενα γι’ αυτόν 
η κοπέλα γύρισε και τον κοίταξε μάλλον με κάποια απορία…

Προχώρησε λίγα μέτρα, προς τη λεωφόρο και στάθηκε πίσω από μια συστάδα 
φυτών, σ’ ένα παρτέρι παρακολουθώντας την. Εκείνη έφτασε στο τέλος της πλατείας, 
πέρασε στο απέναντι πεζοδρόμιο, σχεδόν κάτω από το μπαλκόνι του διαμερίσματος 
του και συνέχισε το δρόμο της ως τη γωνία του τετραγώνου όπου έστριψε και 
χάθηκε. Ήταν πιθανό πως έμενε εκεί κοντά αλλά που; Θα μπορούσε να την 
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παρακολουθήσει από πιο κοντά και να δει σε ποια πολυκατοικία θα έμπαινε αλλά 
πάλι τι νόημα είχε αφού δε γνώριζε το όνομα της; Φυσικά υπήρχε και ο πιο σωστός 
και απλός τρόπος. Να την πλησιάσει και να της πει τι ήθελε. Αλλά τι ήθελε; Τι θα 
μπορούσε να πει σε μια κοπέλα, που δεν πρέπει να ήταν πάνω από τριάντα και κάτω 
από είκοσι πέντε χρόνων, όταν εκείνος είχε τα διπλάσια της χρόνια;…

                                                                   *

Καθισμένος  μπροστά στο σχεδιαστήριο,  άρχισε να σκιτσάρει  το πρόσωπο της. 
Ήταν δύσκολο βέβαια την είχε δει μόνο δυο φορές από κοντά. Θυμόταν λεπτομέρειες 
αλλά η εικόνα της δεν του έβγαινε, ήταν κάτι σαν αυτό που κάνουν οι σκιτσογράφοι 
της αστυνομίας, ένα πρόσωπο που είχε όλες τις λεπτομέρειες που έδιναν οι μάρτυρες 
αλλά σπάνια έμοιαζε μ’ αυτό του υπόπτου. Έτσι και τα δικά του σκίτσα ήσαν, 
σχεδόν, στο σύνολο τους αποτυχημένα, είχαν λεπτομέρειες αλλά δεν της έμοιαζαν ή 
σχεδόν της έμοιαζαν αλλά δεν ήταν εκείνη.

Τέλος σταμάτησε, το τελευταίο της έμοιαζε αρκετά. Με το κορμί της τα 
πράγματα ήσαν το ίδιο δύσκολα. Πώς να φανταστείς, γυμνό, ένα κορμί-γιατί γυμνό 
προσπαθούσε να το φανταστεί-όταν το έχεις δει μόνο μια φορά ελαφρά ντυμένο; Η 
προσπάθεια όμως αυτή είχε τη γοητεία της, να προσπαθεί ν’ αποδώσει, όσο γινόταν 
καλύτερα γυμνή, τη στεατοπυγική κατασκευή του κορμιού της που τον ερέθιζε 
αφάνταστα.

Σχεδίασε διάφορες στάσεις, συχνά ερωτικά τολμηρές ώσπου σε μια, πίστεψε 
πως είχε αποδώσει απολύτως εκείνο το ερωτικά πληθωρικό σώμα και σταμάτησε. Το 
πρόσωπο της το απόδινε όσο απλά γινόταν, συχνά το μισοκάλυπτε με τα πλούσια 
κυματιστά μαλλιά της. Αυτό το τελευταίο σκίτσο που λίγους μήνες αργότερα το 
μετάφερε σ’ ένα τελάρο μικρού σχήματος  και το ζωγράφισε με τέμπερα για να το 
βλέπει όταν τη θυμόταν και τη θυμόταν συχνά μια και την ίδια, ζωντανή και χυμώδη, 
δεν την ξαναείδε. Μάταια παραφύλαγε πίσω από την γυαλόθυρα του εξώστη, τις 
ώρες που εκείνη διέσχιζε άλλοτε την πλατεία. Δε φάνηκε ποτέ! Είναι βέβαιο πως είχε 
αλλάξει γειτονιά… 
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ΗΣΑΝ ΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Τις είδε μπροστά στο ασανσέρ, μπαίνοντας στην είσοδο της πολυκατοικίας. 
Καθώς τις πλησίαζε τις μελετούσε, του άρεσαν από μακριά ακόμα αυτές οι δυο 
γυναικείες φιγούρες, τον είχαν εντυπωσιάσει περίεργα. 

Θα πρέπει να ήσαν μητέρα και κόρη, συμπέρασμα όμως αυθαίρετο γιατί 
εξωτερική ομοιότητα δεν υπήρχε. Υπάρχουν όμως πολλά παιδιά που δε μοιάζουν 
στους γονείς. 

Όταν έφτασε κοντά τους, γύρισαν και οι δυο συγχρόνως και τον κοίταξαν, για 
δευτερόλεπτά και γύρισαν πάλι προς τη θύρα του ασανσέρ. Η κόρη, αν ήταν κόρη, 
αμέσως ξαναγύρισε προς το μέρος του και του έριξε ένα κάπως ταραγμένο βλέμμα, 
ίσως την παραξένεψε κάτι στο ύφος του και το επίμονο κοίταγμα του. Φορούσε 
ζακέτα χρώματος μπεζ, ανοιχτή μπροστά κι ένα ολόσωμο φόρεμα στο ίδιο χρώμα σε 
μια κάπως πιο ανοιχτή απόχρωση. Τα παπούτσια και η τσάντα που κρεμόταν από τον 
ώμο ήσαν άσπρα. Τα μαλλιά της, κοντά ίσια καστανόξανθα, κάπως φτενά. Μια απλή 
συνηθισμένη παρουσία, το κορμί της δεν είχε τίποτα το εντυπωσιακό, ήταν λεπτό 
καλοφτιαγμένο, εκείνα όμως που τον εντυπωσίασαν ήσαν τα μάτια και η επιδερμίδα. 
Μάτια μεγάλα, πράσινα, φωτεινά και…δεν ήξερε ακριβώς πώς να τα περιγράψει. Η 
επιδερμίδα αλάβαστρος! Ναι, αλάβαστρος, με μια απαλή ρόδινη απόχρωση.

Ο θόρυβος του ασανσέρ, καθώς βρόντηξε φτάνοντας, τον συνέφερε. 
Παρεμβαίνοντας μπρος από τις γυναίκες έπιασε, με σπουδή, το πόμολο και άνοιξε τη 
θύρα. Με κάπως επιτηδευμένη ευγένεια παραμέρισε για να περάσουν. Η μητέρα,  αν  
ήταν μητέρα,  μπήκε  χωρίς  να του  ρίξει  βλέμμα.  Η κόρη,  αν  ήταν  κόρη…τέλος 
πάντων, τον κοίταξε με την άκρη εκείνου του θεσπέσιου ματιού κι εκείνος ρίγησε από 
ευχαρίστηση.

Πριν προλάβει να ρωτήσει τον όροφο που πήγαιναν, η μητέρα…τέλος πάντων, 
πάτησε το κουμπί του δικού του ορόφου. Όταν είδαν πως εκείνος δεν πάτησε κουμπί, 
γύρισαν συγχρόνως και τον κοίταξαν μια στιγμή και μετά ξαναγύρισαν να 
παρατηρούν τα τοιχώματα της καμπίνας, όπως έκανε κι αυτός άλλωστε, από 
αμηχανία. Παρ’ όλ’ αυτά, έριξε, με τρόπο μερικές ματιές στη μεγαλύτερη από αυτές 
γιατί ήταν πιο βολικό. Έβλεπε την κατατομή της, μια κατατομή σοβαρής αστής, πολύ 
όμορφης στα νιάτα της. Υπολόγισε, στα γρήγορα, πως θα πλησίαζε τα εξήντα, ε, εκεί 
περίπου-τι περίπου δηλαδή που τα είχε κλείσει-ήταν κι αυτός. Η μικρή δεν ήταν και 
τόσο μικρή, γύρω στα τριάντα πέντε; του είχε προκαλέσει μια έντονη ερωτική 
επιθυμία. Τ’ αρώματα τους ήσαν διαφορετικά, μπόρεσε να τα ξεχωρίσει, άλλο ήταν 
της μητέρας-αν ήσαν μάνα και κόρη γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε πειστεί, 
μπορεί να ήσαν ακόμα και ξένες μεταξύ τους κι απλώς να συνέπεσε να πηγαίνουν 
στον ίδιο όροφο όπως κι αυτός-κι άλλο της κόρ…αν τέλος πάντων ήταν κόρη. Έριξε 
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πάλι μια ματιά στη μεγάλη. Το ντύσιμο της ήταν ανάλογο με της μικρής, απαλά 
ευχάριστα χρώματα του γκρι και του μπλε…
…Η καμπίνα του ασανσέρ ξαναβρόντηξε και τον συνέφερε από του νου την 
περιπλάνηση. Βγήκε στο διάδρομο και κράτησε τη θύρα για να βγουν οι γυναίκες που 
τον ευχαρίστησαν μ’ ένα ξερό ευχαριστώ και προχώρησαν στο διάδρομο χωρίς να 
γυρίσουν να τον κοιτάξουν. Σταμάτησαν ακριβώς στην εξώθυρα του διαμερίσματος 
που βρισκόταν πριν από το δικό του, μια συγκυρία που τον συγκίνησε. Τη στιγμή που 
τις προσπερνούσε, η μικρή περιεργαζόταν την οροφή του διαδρόμου για ν’ αποφύγει   
πιθανόν το βλέμμα του ενώ η μεγάλη έβαζε το κλειδί στην κλειδαριά. Καθώς άνοιγε 
τη δική του θύρα η μεγάλη μπήκε στο διαμέρισμα και η μικρή την ακολούθησε 
ρίχνοντας  του  μια  ματιά  που  προκάλεσε,  αυτόματα,  ένα  χαιρετισμό  του  με’ ένα
νεύμα. Δεν ήταν βέβαιος αν είχε προλάβει να το δει.

Μπήκε στο διαμέρισμά του, πέταξε το χαρτοφύλακα σε μια πολυθρόνα κι έπεσε 
μπρούμυτα στον καναπέ. Στη σκέψη πως έμεναν εκεί πλάι του, τους χώριζε μόνο 
ένας τοίχος, ρίγησε από ερωτισμό! Το περίεργο ήταν πως δε σκεφτόταν μόνο τη 
μικρή ερωτικά αλλά και τη μητέρα-είχε αρχίσει πια να πιστεύει πως ήσαν μάνα και 
κόρη-με μια παράξενη σύγχυση σα να ήσαν η ίδια γυναίκα. Βέβαια όταν έμπαινε σε 
λεπτομέρειες τις σκεφτόταν χωριστά. Αυτή τη στιγμή στη σκέψη του κυριαρχούσε η 
μικρή με τα πράσινα μάτια, τα μάτια της μεγάλης διαπίστωνε πως δεν είχε προσέξει τι 
χρώμα είχαν. Θυμόταν πως ήσαν μεγάλα όμορφα και αυστηρά.

Τινάχτηκε όρθιος και μπήκε στο υπνοδωμάτιο καθώς σκέφτηκε πως το κρεβάτι 
του, ακουμπούσε στον τοίχο που χώριζε τα δυο διαμερίσματα. Ξάπλωσε και χάιδεψε 
το δροσερό τοίχο. Πίσω από εδώ μπορεί να ήταν ακουμπισμένο το κρεβάτι της 
μικρής και η ιδέα της γειτνίασης το τρέλαινε.

Ξαφνικά τινάχτηκε πάλι! Ανακάθισε στο κρεβάτι. Κι αν στην ίδια θέση υπήρχε 
ένα διπλό κρεβάτι, αν η κοπέλα ήταν παντρεμένη; Δεν πρόσεξε αν και είχε κοιτάξει 
αρκετές φορές τα χέρια της, να φορούσε βέρα. Θυμόταν μόνο ένα χρυσό δαχτυλιδάκι 
με μια ιριδίζουσα πετρούλα…Άρχισε να τη σκέφτεται σε ερωτικές σκηνές με το 
σύζυγο, εκεί πλάι του να σπαρταράει από ερωτικό παροξυσμό, να βογκάει από 
ηδονή…

Αυτό τον τάραξε, πετάχτηκε από το κρεβάτι κι απομακρύνθηκε.  Βγήκε στο  
σαλόνι  και  κάθισε στον  καναπέ. Ήταν  παράξενο!  Το μυαλό του είχε σκοτεινιάσει,  
δεν υπήρχε τίποτα, δε σκεφτόταν τίποτα. Ξάπλωσε κι έβαλε τα πόδια του στο 
βραχίονα του καναπέ. Σιγά-σιγά, όπως στα «φοντί» του παλιού κινηματογράφου το 
μυαλό του άρχισε να φωτίζεται. Τώρα μια άλλη εκδοχή άρχισε να τον ταλανίζει. Η 
περίπτωση να είναι πλάι στον τοίχο το κρεβάτι της μητέρας, ένα κρεβάτι μονό, 
πιθανόν από εκείνα τα παλιά με τα κεφαλάρια από γυαλιστερούς ορειχάλκινους 
σωλήνες και παλιομοδίτικο σομιέ από εκείνα που οι σούστες έτριζαν σε κάθε κίνηση. 
Το κρεβάτι που θα ήταν ξαπλωμένη αυτή η κυρία με το νυχτικό της, ένα νυχτικό 
διάφανο σε χρώμα…αλήθεια τι χρώμα θα ήταν πιο ελκυστικό; Ας πούμε σ’ ένα 
χρώμα απαλό γαλάζιο με δαντέλες και μακριά μανίκια και ποδήρες, που θα επέτρεπε 
μια γενική οπτική απόλαυση. Το κορμί, παρά την ηλικία της, ήταν καλλίγραμμο, 
μόνο είχε κάπως μεγάλο στήθος. Η θαμπή διαφάνεια του νυχτικού θα πρόβαλλε αδρά 
τους όγκους κρύβοντας ανεπιθύμητες πλαδαρότητες, κιρσούς και τέτοια…Όλες αυτές 
οι φαντασιώσεις έδειχναν πως εύκολα περνούσε από τη μια γυναίκα στην άλλη… 
«Λοιπόν τι κάνουμε τώρα κύριε;», είπε φωναχτά στον εαυτό του. «Υπάρχει επίσης η 
πιθανότητα να μην είναι τα πράγματα ούτε με τη δεύτερη εκδοχή, να είναι και η 
μητέρα παντρεμένη…Ε, αυτό θα ήταν αβάσταχτο!», σκέφτηκε. «Γιατί διάβολε; 
Μόλις πριν λίγο τις συνάντησες, έχεις δει πολλές παρόμοιες γυναίκες στη ζωή σου, 
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ποτέ δεν έκανες έτσι, δεν είναι δα και κάτι εξαιρετικό», ξαναείπε φωναχτά στον 
εαυτό του.

Πραγματικά αυτό ήταν περίεργο! Τι είχαν αυτές οι γυναίκες; Ίσως το γεγονός 
πως ήσαν γειτόνισσες, ο, τι έμεναν ουσιαστικά στην προέκταση του χώρου του…δεν 
είναι λογικά όλ’ αυτά. Μα πως μπορούσαν να είναι λογικά όταν εδώ και λίγη ώρα 
κυριαρχούν συναισθήματα που δεν μπορεί να ελέγξει και δε θέλει να λειτουργεί 
λογικά…Θέλει να κάνει έρωτα, με ποια όμως από τις δυο; Ένας λάγνος διάολος του 
ψιθυρίζει: «και με τις δυο»…Στοπ. Τι βλακείες είν’ αυτές που σκέφτεται! Μπορεί να 
κάνει και χωρίς αυτές. «Ας γυρίσουμε στη λογική», λέει. Πρώτ’ απ’ όλα το σωστό 
είναι να μάθει αν είναι παντρεμένες… «Και λοιπόν; Αν είναι παντρεμένες δεν έχεις 
το δικαίωμα να τις διεκδικήσεις, αν σε θέλουν κι αυτές;», του λέει ο…διάολος του. 
Το ότι κάποιος είναι παντρεμένος δε σημαίνει πως είναι κι ευτυχισμένος, αλλιώς τα 
τέσσερα πέμπτα του ανθρώπινου πληθυσμού θα ήσαν ευτυχισμένα. Ποιος μπορεί να 
το υποστηρίξει αυτό; Αν, τον θέλουν, απ’ ο, τι είδε μέχρι τώρα δεν έδειξαν τέτοια 
διάθεση, να βρει τρόπο να επικοινωνήσει μαζί τους…Βρισκόταν σε αμηχανία κι 
αδιέξοδο 

Το βράδι όταν έπεσε για ύπνο σκεφτόταν τρόπους για να μάθει τα σχετικά με τις 
γειτόνισσες του. Ας πούμε ότι συναντούσε τη μικρή έξω από το ασανσέρ, στο 
διάδρομο ή και στο δρόμο ακόμα, κάπου στη γειτονιά, τι θα της έλεγε; Όχι βέβαια 
όλ’ αυτά τα τετριμμένα των κορτάκηδων του πεζοδρομίου. Έπρεπε να βρει κάτι 
πρωτότυπο, ναι αλλά τι; Τελικά το άφησε στην έμπνευση της στιγμής. 

Την ακόλουθη βδομάδα, παρ’ όλο που μπήκε και βγήκε στην πολυκατοικία-η 
δουλειά του ήταν με διακεκομμένο ωράριο-τέσσερις φορές τη μέρα δεν τις 
συνάντησε. Αν ήσαν εργαζόμενες θα είχαν κι αυτές κάποιο ωράριο, έπρεπε να 
περιμένει το πρωί στο διάδρομο αλλά πως θα ήξερε ποιες ώρες; Δεν έχουν όλοι το 
ίδιο ωράριο στη δουλειά τους. Το άφησε στην τύχη «έχουμε καιρό», σκέφτηκε…

Στην αρχή της επόμενης βδομάδας, μπαίνοντας στην πολυκατοικία, στο 
ασανσέρ συνάντησε μια ηλικιωμένη γυναίκα που θα πλησίαζε τα ογδόντα. Όταν 
έφτασε η καμπίνα του ασανσέρ της άνοιξε τη θύρα και τη ρώτησε ευγενικά σε ποιον  
όροφο πήγαινε. Του είπε το δικό του όροφο κι αυτός αναρίγησε καθώς θυμήθηκε τις 
γυναίκες που είχε συναντήσει και πήγαιναν στον ίδιο όροφο.

Βγαίνοντας στο διάδρομο του ορόφου με την κυρία, την είδε να σταματά στην 
εξώθυρα του διαμερίσματος που είχαν μπει οι γειτόνισσες του. Πισωγύρισε και τη 
ρώτησε πως είναι η κόρη και η εγγονή της. 

Η γριούλα, τον κοίταξε με απορία και του είπε πως δεν είχε κόρη ούτε εγγονή. 
Μετά, προσπαθώντας ν’ ανοίξει τη θύρα συνέχισε, λέγοντας πως θα εννοούσε μια 
φίλη, που την είχε επισκεφτεί με την κόρη της κι έμειναν μερικές μέρες μαζί της. 
Ήσαν περαστικές από την πόλη και είχαν έρθει να τη δουν…
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Η  ΣΦΗΚΑ

Την κρατούσε σφιχτά από τη μέση, μια μέση λεπτή σαν της σφήκας. Δεν τη 
φώναζε πια με τ’ όνομα της, Σφήκα την ανέβαζε, Σφήκα την κατέβαζε. Πολλές φορές 
μάλιστα της το έκανε και χαϊδευτικό, Σφηκάκι.

Εκείνο το απόγευμα, είχαν μπει στο δάσος που απλώνεται πάνω από την πόλη. 
Χώθηκαν πίσω από κάτι θάμνους και ρίχτηκαν με ορμή και πάθος, ο ένας στην 
αγκαλιά της άλλης. Είχαν μια ολόκληρη βδομάδα να συναντηθούν. Γνωρίζονταν 
πάνω από χρόνο, μα μόνο ένα μήνα τώρα το κορίτσι ήταν κανονικά ερωμένη του, 
πριν μόνο κάποιο φιλί, κάποιο «στριμωγματάκι»-όπως το λένε τ’ αγόρια- σε κάποια 
απόμερη γωνιά, τις νύχτες.

Πρωτοφιλήθηκαν πριν έξη μήνες, εκείνος τη φίλησε, εκείνη δεν πρόλαβε να 
καταλάβει πολλά, τον ρώτησε μόνο συγκινημένη, γιατί το έκανε, την αγαπούσε; 
Εκείνος απάντησε διφορούμενα, πως το έκανε γιατί ήταν ωραίο κορίτσι κι ένιωσε την 
ανάγκη να τη φιλήσει, αν την αγαπούσε…μπορεί, γιατί να μην την αγαπούσε; Τις 
αράδιασε διάφορες ακατανόητες και για τον ίδιο ανοησίες που φυσικά η μικρή δεν 
πολυκατάλαβε. Ήταν ένα κορίτσι δεκάξι χρόνων, δούλευε σε μια βιοτεχνία έτοιμων 
ενδυμάτων, ήταν η εποχή που είχε αρχίσει αυτή η δραστηριότητα των 
επαγγελματιών, κανένας δεν παράγγελνε πια ρούχα όλοι και προπάντων οι νέοι, τ’ 
αγόραζαν έτοιμα από τα σχετικά καταστήματα. 

Εκείνος είχε κλείσει τα δεκαοχτώ, ήταν όμορφος, ψηλός και παράσταινε τον 
σπουδαίο εραστή. Στην πραγματικότητα αυτό το κορίτσι ήταν σχεδόν το πρώτο του 
γιατί με δυο άλλα   που  είχε  κάποια   επαφή  τα  πράγματα  δεν  είχαν  πάει  καλά. Η 
μια τον έδιωξε γιατί δεν της φάνηκε και πολύ άντρας, τον αποκάλεσε «λελέ» και η 
άλλη παραήταν συντηρητική και βαρέθηκε να προσπαθεί να την πείσει για κάποιο 
ραντεβού.

Το Σφηκάκι λοιπόν ήταν, αν όχι ο μεγάλος έρωτας, το πάθος του. Καθώς είχαν 
ολοκληρώσει τη σχέση τους ένιωθε μια πληρότητα. Όσο γι’ αυτά που ονειρευόταν η 
μικρή για γάμο, παιδάκια, νοικοκυριό ε, είχαν καιρό…

Ξαπλωμένοι στις πευκοβελόνες εκείνο το απόγευμα, απολάμβαναν τον έρωτα 
τους. Έκανε ζέστη, είχαν ιδρώσει, δε θυμόνταν πόσες φορές έκαναν έρωτα αλλά 
κάποια στιγμή σηκώθηκαν, νύχτωνε κιόλας, να φύγουν. Η μικρή τη στιγμή που 
φορούσε το κυλοτάκι ένιωσε έναν πόνο στην περιοχή της ήβης, για την ακρίβεια πλάι 
στο χείλος του αιδοίου της. Το έτριψε πάνω από το βρακάκι κι ένιωσε μεγαλύτερο 
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πόνο. Μια σφήκα πέταξε μακριά και το κορίτσι συνδύασε μαζί της τον πόνο κι έβαλε 
φωνή: «Μια σφήκα με τσίμπησε…μια σφήκα…ωχ Θεέ μου». Άρχισε να κλαίει και να 
πιέζει το βουβώνα της με το χέρι, σφίγγοντας το ανάμεσα στους μηρούς. Ο νεαρός τα 
έχασε! «Όχι δα, δεν μπορεί…πονάς πολύ;», είπε και προσπάθησε να δει τι συμβαίνει. 
Της κατέβασε το κυλοτάκι και είδε μια κοκκινίλα ανάμεσα στις σγουρές τριχούλες 
του εφηβαίου και σα να πρηζόταν το αριστερό χείλος του αιδοίου και το χειρότερο το 
τσίμπημα της σφήκας ήταν βέβαιο μια και ανάμεσα στις δαντέλες του εσώρουχου 
βρέθηκε το πτώμα της καθώς είχε συνθλιβεί από το χέρι της μικρής. 

Τώρα ήταν που ο νεαρός τα χρειάστηκε, δεν ήξερε τι να κάνει. Κοίταζε δεξιά-
αριστερά λες κι εκεί θα εύρισκε λύση. Η μικρή σπαρταρούσε από τον πόνο κι από την 
τρομάρα και τον έκανε να τα χάνει περισσότερο. Τελικά πήρε την απόφαση, την 
άρπαξε από το χέρι και την παράσυρε στον κατήφορο για τη δημοσιά. Ευτυχώς 
φτάνοντας στο  δρόμο  βρήκαν  να  περνάει ένα ταξί. Μπήκαν  κι  ο  νεαρός  ζήτησε 
να τους πάει στο «πρώτων βοηθειών», εκεί θα ήξεραν τι να κάνουν

Ο  ΔΗΜΗΤΡΟΣ

--- Να φύγω; Ρώτησε με την μπάσα φωνή του ο Δημητρός.
Ο σταθμάρχης, στο τέρμα των λεωφορείων του ένευσε καταφατικά, χαμογέλασε 

και βάζοντας τη σφυρίχτρα στο στόμα σφύριξε αναχώρηση. 
Ο Δημητρός ένας δεκαεφτάχρονος γίγαντας, έπιασε θέση στο δεξιό μέρος του 

δρόμου χρησιμοποιώντας το αριστερό χέρι να κρατάει το φανταστικό τιμόνι ενώ με 
το δεξί πάτησε το διακόπτη σε μια φανταστική μίζα. Από το στόμα του βγήκε ένας 
ήχος απαράλλαχτος μ’ αυτόν που κάνει η μίζα κι ύστερα από, τάχα, δυο τρεις 
προσπάθειες ακούστηκε το μοτέρ. 

Έπιασε και κατέβασε ένα φανταστικό χειρόφρενο, ύστερα έπιασε το…λεβιέ 
ταχυτήτων κι έβαλε την πρώτη. Άρχισε να προχωράει σιγά-σιγά περπατώντας, 
ξυπόλητος με τις τεράστιες πατούσες και σε λίγο, αναπτύσσοντας τάχα ταχύτητα 
κατηφόρισε προς το κέντρο της πόλης. Στην πρώτη στάση, κοιτάζοντας δεξιά-
αριστερά, μπρος-πίσω σταμάτησε σιγά-σιγά λες και φοβόταν μη χτυπήσει κάποιον. 

Αυτοί που περίμεναν στη στάση, τον αντιμετώπισαν άλλοι χαμογελώντας με 
κατανόηση κι άλλοι σκυθρωποί και γκρινιάζοντας, γιατί ήταν πρωί και δεν είχαν 
διάθεση …

Ο Δημητρός ήταν γνωστός σ’ όλους στην περιοχή, είχε αυτοπροσληφθεί οδηγός 
στην αστική συγκοινωνία της πόλης. Κάθε πρωί πήγαινε στο τέρμα λεωφορείων 
κι…αναλάμβανε υπηρεσία. Ο σταθμάρχης στην αρχή το διασκέδαζε, ύστερα όταν 
έμαθε πως ο νεαρός έκανε κανονικό δρομολόγιο-κατέβαινε ως την αφετηρία κι από 
εκεί παίρνοντας εντολή από τον σταθμάρχη ξαναγύριζε ακολουθώντας πιστά τη 
διαδρομή του λεωφορείου, αναστατώθηκε. Ζήτησε να βρει τους γονείς του και να 
τους μιλήσει σχετικά. Τον έβγαλε από τον κόπο ένας από τους οδηγούς, ο Θόδωρος, 
γείτονας του νεαρού που γνώριζε τη δραστηριότητά του γιατί αυτός ήταν το πρότυπο 
του Δημητρού. «Κάνει δρομολόγια όταν είμαι υπηρεσία εγώ, πρωινά, απογευματινά 
αλλά και «ρεπό» όταν έχω εγώ. Μην ανησυχείς, οι γονείς του το ξέρουν, είναι 
ελαττωματικό το παιδί, δεν μπορούν να το απασχολήσουν αλλού, τι να κάνουν, έτσι 
περνάει η ώρα του…».

Ο Δημητρός κατοικούσε σ’ ένα σπιτάκι νεόχτιστο κι αυθαίρετο, κοντά στο σπίτι 
του Θόδωρου, στους αμπελώνες, στην άλλη πλευρά του ρέματος που περνούσε 
παράλληλα με το δρόμο, τον οποίο ακολουθούσαν τα λεωφορεία και που σιγά-σιγά 
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μεταβάλλονταν σε συνοικία.
Οι γονείς του νεαρού γίγαντα, ήσαν φτωχοί άνθρωποι, βαστάζος στην αγορά ο 

πατέρας, πλύστρα η μάνα, είχαν καταφέρει να χτίσουν ένα σπιτάκι με μεγάλη 
στέρηση και μόχθο. Κάθε βράδι, ύστερα από τη δουλειά, πήγαιναν στο οικόπεδο 
όπου έσβηναν τον ασβέστη σ’ ένα λάκκο που είχαν σκάψει μόνοι τους, κουβαλώντας 
νερό από μια υπαίθρια βρύση πεντακόσια μέτρα μακριά μ’ ένα βαρέλι 
κατρακυλώντας το. Ετοίμαζαν τα τούβλα, το γαρμπίλι, την άμμο και το τσιμέντο για 
να τα βρει έτοιμα το πρωί ο χτίστης. 

Ήταν το μοναδικό τους παιδί, δεν τόλμησαν να κάνουν άλλο όταν διαπίστωσαν 
την κατάσταση του. Αυτή η διαπίστωση άργησε να γίνει, το παιδί εξωτερικά δεν είχε 
κάποια σημάδια, μίλησε αργά βέβαια αλλά πολλά φυσιολογικά παιδιά αργούν να 
μιλήσουν. Το παιδί δεν πήγε σχολείο και πώς να πάει, τότε δεν πήγαιναν φυσιολογικά 
παιδιά, ποιος θα νοιαζόταν για τούτο το «καθυστερημένο»; Είχε την αμέριστη αγάπη 
των γονιών του και ήταν καλόβολο, αγαθό πλάσμα. Δε σήκωσε ποτέ χέρι να   
χτυπήσει κάποιο παιδί αν και οι συνομήλικοι του, τα φυσιολογικά παιδιά με τη 
σκληρότητα που τα διακρίνει συνήθως, του «έριχναν» αρκετές Όταν όμως μεγάλωσε 
και το ύψος του στα δώδεκα του χρόνια είχε φτάσει στο ένα μέτρο κι ογδόντα 
εκατοστά, κανένας δεν τόλμησε να τον χτυπήσει. Τον πείραζαν βέβαια και τον 
κορόιδευαν για την αγαθοσύνη του αλλά  αυτά ο Δημητρός δεν τα καταλάβαινε και 
χαμογελούσε καλόκαρδα…

Κάποια μέρα παρακολουθώντας, το φίλο του το Θόδωρο να βάζει μπρος το 
λεωφορείο κι από την πίσω θύρα να σκαρφαλώνει ο Παναγιώτης, ο εισπράκτορας 
του, σκέφτηκε να έχει κι εκείνος εισπράκτορα. Αυτό βέβαια δεν ήταν δυνατό, ποιος 
θα δεχόταν να τρέχει πίσω του όλη αυτή τη διαδρομή; Ύστερα τι να τον κάνει τον 
εισπράκτορα, όταν ακόμα κι ο Θόδωρος δεν τον ήθελε. Τον άκουσε μια μέρα να λέει, 
θυμωμένος στον Παναγιώτη που είχε κάνει κάποια ζημιά στο λεωφορείο: «Α, ρε 
κωλόπαιδο έπρεπε να έχω το «λεωφορείο» του Δημητρού και θα σε είχα 
ξαποστείλει…». 

Έτσι ο Δημητρός κατάργησε τον εισπράκτορα χρόνια πριν τον 
αντικαταστήσουν, οι επιχειρήσεις των αστικών συγκοινωνιών, με μηχανήματα 
έκδοσης εισιτηρίων…

                                                                      *  

Συνέχισε, ο Δημητρός τη διαδρομή του, κανονικά στ’ αχνάρια του πραγματικού 
λεωφορείου κι όταν έφτασε στη στροφή, για να πάρει το μεγάλο δρόμο, κοντά σ’ ένα 
θερινό κινηματογράφο με το όνομα «Ναπολιτάνα»-που μια γειτόνισσα του στο 
συνοικισμό, έκανε αναγραμματισμό στο όνομα, όχι από πονηριά αλλά έτσι της είχε 
«κάτσει» και τον έλεγε «Ναλιπουτάνα», έστριψε αριστερά. Ευτυχώς ήταν 
κατηφορικός ο δρόμος σ’ όλη τη διαδρομή. Όταν έφτασε στο μεγάλο δρόμο, εκεί που 
υπήρχαν και γραμμές του τραμ, ένα μεταφορικό μέσο που δεν εκτιμούσε καθόλου ο 
Δημητρός γιατί το έβρισκε εύκολο να τσουλάει σε ράγες κι ο οδηγός κρατούσε μόνο 
μια μανιβέλα που τη γύριζε δεξιά-αριστερά. Τον είχε εντυπωσιάσει όμως το 
καμπανάκι του τραμ. Εκείνος χρησιμοποιούσε, στο λεωφορείο του, το κλάξον που το 
μιμούνταν καταπληκτικά. Είχε κιόλας τρομάξει, μ’ αυτό μερικούς κάνοντας τους να 
πηδάν ξαφνιασμένοι στο πεζοδρόμιο και να τον βρίζουν. 

Συνέχισε το δρομολόγιο, σταματώντας σ’ όλες τις στάσεις, μέχρι τον μεγάλο 
ανοιχτό χώρο που ήταν η αφετηρία των λεωφορείων. Πήγε στάθμευσε κανονικά πίσω 
από το λεωφορείο της δικής του συγκοινωνίας κι ύστερα πήγε στο σταθμαρχείο ν’ 
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ανακοινώσει στο σταθμάρχη την άφιξη του…
Ο τεράστιος χώρος, όπου στάθμευαν τα λεωφορεία πολλών συγκοινωνιακών 

γραμμών, έφτανε ως πάνω κοντά στην εκκλησία του πολιούχου της πόλης κι έμενε 
τον περισσότερο καιρό άδειος-η αρχαία ρωμαϊκή αγορά δεν είχε έρθει ακόμα στο 
φως-κι έτσι εκεί γίνονταν διάφορες εκδηλώσεις πλανόδιων διασκεδαστών. Όταν 
επισκεπτόταν την πόλη κάποιο τσίρκο, εκεί έστηνε τις εγκαταστάσεις του. Εκείνες τις 
μέρες, όσο κρατούσαν οι παραστάσεις του τσίρκου, σε ακτίνα χιλιομέτρου δεν 
κυκλοφορούσε γάτα. Τα ζώα αυτά, εξασφάλιζαν την είσοδο, στο τσίρκο, των αγοριών 
της γειτονιάς, αλλά και πιο μακρινών περιοχών. Όταν υπήρχαν τέτοια γεγονότα, ο 
Δημητρός γοητευμένος από τα θεάματα ξεχνούσε για λίγο, τα δρομολόγια του.  

Μια μέρα στάθμευσε το φανταστικό του λεωφορείο, στην αφετηρία, πίσω από 
αυτό του φίλου του, του Θόδωρου. Εκείνος  μαζί  με  τον  εισπράκτορα  του,  τον  
Παναγιώτη τον έπιασαν «αγκαζέ» και τον παράσυραν προς τον ανοιχτό χώρο, όπου   
ήταν στημένο ένα από αυτά  που  ονομάζουν  «λούνα  παρκ».  Μέσα  σ’ όλα  τ’ άλλα, 
κούνιες σκοποβολή, ρουλέτα και τα λοιπά, ήταν κι ένας μάγκας, εκεί γύρω στα 
πενήντα, που μπροστά σ’ ένα αντίσκηνο ταρακουνούσε μια κουδούνα και  φώναζε: 
«Περάστε κυρίες και κύριοι να δείτε το καταπληκτικό θέαμα…μη διστάζετε 
παρακαλώ». Πλάι του ένας πιτσιρίκος έκοβε εισιτήρια. «Ένας-ένας κύριοι, καθότι η 
σκηνή είναι μικρή…ένας- ένας».  

Ο τρεις φίλοι πλησίασαν περίεργοι. Για λίγο στάθηκαν και παρακολουθούσαν 
την κίνηση μπροστά στο αντίσκηνο που περιέκλειε το «θέαμα». Βγήκε κάποιος από 
τη σκηνή κι ο Θόδωρος τον ρώτησε τι ήταν αυτό που είδε. «Σκατά», είπε ο 
άνθρωπος, έφτυσε κάτω κι έφυγε. Μάλλον δεν άξιζε και πολλά το θέαμα σκέφτηκαν 
οι φίλοι. Διαπίστωσαν πως και ο άλλος που βγήκε από τη σκηνή έδωσε, στην 
ερώτηση του Παναγιώτη, την ίδια απάντηση. Η πελατεία όμως του ανθρώπου με την 
κουδούνα παρά την όζουσα απάντηση αυγάτιζε.

Ο Παναγιώτης που δεν εμπιστευόταν εύκολα τη γνώμη των άλλων για το τι 
είναι καλό και τι όχι, έκοψε εισιτήριο και μπήκε να διαπιστώσει «ιδίοις όμμασι» την 
ποιότητα του θεάματος. Δεν πέρασαν πάνω από δυο λεπτά κι ο Παναγιώτης 
πετάχτηκε έξω σκασμένος στα γέλια. «Τι είναι ρε, τι είδες;» τον ρώτησε ο Θόδωρος 
κι από κοντά κι ο Δημητρός με τα μάτια γεμάτα απορία. «Σκατά ρε», είπε ο 
εισπράκτορας κι αφέθηκε σε καινούργιο κύμα γέλιου. «Λέγε ρε μαλάκα, τι είναι;», 
ξαναρώτησε φορτικά ο φίλος του με αυξημένη περιέργεια. «Όπως το άκουσες αδερφέ 
μου. Ρε γαμώτο τι σου σκαρώνει ο κοσμάκης για να κονομήσει. Μια κουράδα! Ο 
μάγκας τα έχει κάνει στη μέση της σκηνής-να μια κουράδα σαν τρούλος-κι  αυτό  
είναι το καταπληκτικό θέαμα! Ξανάβαλε τα γέλια και πιάνοντας τους «αλα 
μπρατσέτα», τους τράβηξε προς την  αφετηρία.  Έβαλε τα γέλια κι  ο Θόδωρος  αλλά 
κι ο Δημητρός κι ας μην κατάλαβε τι ακριβώς έγινε. Λίγο πιο κάτω ο νεαρός γίγαντας 
σταμάτησε απότομα και τους ακινητοποίησε με τον όγκο και τη δύναμη του και 
δήλωσε: «Πάω να φάω τυρόπιτα». «Έχεις λεφτά ρε;», τον ρώτησε ο Θόδωρος. Ο 
Δημητρός έβγαλε από την τσέπη μερικά νομίσματα. «Εντάξει φτάνουν, πήγαινε», 
ξαναείπε ο Θόδωρος κι ο νεαρός αποσπάστηκε από τη συντροφιά, κατευθυνόμενος 
προς το μέρος ενός υπαίθριου τυροπιτά. 

Πάνω σ’ ένα στημένο, πτυσσόμενο στρίποδο, ήταν τοποθετημένη μια μικρή 
βιτρίνα με τυρόπιτες. Στη βάση της, ενσωματωμένη, μια φουφού με χωνεμένα 
κάρβουνα για να κρατάει ζεστές τις τυρόπιτες. Ο τυροπιτάς, ένας μεσόκοπος άντρας 
φορούσε μια άσπρη μπλούζα που το άσπρο της, από τη βρωμιά  που είχε πάνω, 
έμοιαζε με το χρώμα που παίρνει το ασβεστόνερο όταν πέσει μέσα του λάσπη, 
γνώριζε καλά το Δημητρό. Μόλις τον είδε να πλησιάζει, έπιασε ένα κομμάτι 
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λαδόχαρτο από αυτά που είχε αγκιστρωμένα σ’ ένα γάντζο πλάι στη βιτρίνα, άνοιξε 
το καπάκι, έπιασε μια τυρόπιτα και την έδωσε στο νεαρό που του είχε απλώσει 
κιόλας την ανοιχτή χούφτα με τα νομίσματα. Ο τυροπιτάς πήρε ακριβώς το αντίτιμο 
της τυρόπιτας κι ο Δημητρός έβαλε στην τσέπη τα υπόλοιπα και τη …μισή τυρόπιτα 
στο στόμα.

Όταν γύρισε στην αφετηρία, οι φίλοι του είχαν φύγει για δρομολόγιο. Ο 
Δημητρός ρώτησε το σταθμάρχη αν ήταν η ώρα του να φύγει. Εκείνος, 
χαμογελώντας, του σφύριξε αναχώρηση. Ο νεαρός πήρε θέση πίσω από ένα 
σταθμευμένο λεωφορείο κι αναρωτήθηκε φωναχτά πως θα έβγαινε, όταν ένας 
εισπράκτορας προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει. «Έλα, έλα βάλε μπρος, θα σε 
βοηθήσω να βγεις». 

Ο Δημητρός έκανε όλες εκείνες τις διαδικασίες για να βάλει μπρος τη μηχανή   
βγάζοντας τους χαρακτηριστικούς ήχους, προκαλώντας τη θυμηδία των 
παριστάμενων οδηγών και εισπρακτόρων αλλά και των περαστικών. Ο εισπράκτορας 
που τον βοηθούσε άρχισε να του κάνει νοήματα φωνάζοντας: «Έλα, κάνε πίσω, σιγά 
πρόσεχε. Τώρα κόψε όλοοο αριστερά…Έτσι μπράβο, ξεκίνα τώρα σιγά-σιγά». 
Χρησιμοποίησε ακριβώς τους όρους και τα νεύματα που θα χρειαζόταν αν υπήρχε 
πραγματικό αυτοκίνητο.

Ο Δημητρός ξεκίνησε αργά ενώ έβγαζε ήχους παρόμοιους μ’ αυτούς που κάνει 
η μηχανή όταν περνάει μια τέτοια διαδικασία.  Ο εισπράκτορας που τον καθοδηγούσε 
του φώναξε πως εντάξει τον παίρνει και δεν υπάρχει φόβος να πιάσει ο 
προφυλακτήρας στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ο νεαρός μαρσάρισε, βγήκε στο 
δρόμο και ξεκίνησε για το δρομολόγιο του, μην παραλείποντας καμιά στάση…
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ΖΟΥΉ   ΧΙΤΣ

--- Απ’ τσ’ χαραές στου χουράφ. Χαϊβάνια α, χαϊβάνια, τους φώναζε ο γερο-
Χρήσιμος. «Όνουμα κι αυτός ου άνθρουπους», συλλογιζόταν ο μπάρμπα Τσιότρας, 
«μια ζουή στους καφινέδες, ξημιρουβραδιάζιτι ου άχρηστους… Άκου Χρήσιμους. Θα 
πεις που να του ήξιρει ου νουνός τ’, τι τιφαρίκι βάφτιζει…».

Ο γερο-Χρήσιμος, είχε ζήσει μια ζωή ξεκούραστη. Από μικρός δεν ασχολήθηκε 
παρά με διασκεδάσεις και ταξίδια. Όχι μακρινά, εκεί γύρω στα χωριά και στην 
πρωτεύουσα του νομού και φυσικά μια φορά στην πρωτεύουσα της χώρας όταν πήγε 
στρατιώτης. Γεννήθηκες τυχερός, οι γονείς του είχαν τον τρόπο τους, πολλά χωράφια 
και βιος και ήθελαν τον μοναχογιό τους να τον «σπουδάξουν» αλλά ο Χρήσιμος δεν 
ήταν «για ζόρια», έτσι τελείωσε κουτσά-στραβά το Δημοτικό και ησύχασε από την 
πλευρά των γραμμάτων. Στα χωράφια, σαν παιδί πήγαινε μόνο για να κυνηγάει 
τσιροπούλια και να κόβει την ουρά όποιας δύστυχης σαύρας έπεφτε στα χέρια του. 
Αμ, τα φίδια; Τι τραβούσαν! Δεν τα φοβόταν καθόλου. Και οχιές, είχε πολλές στα 
μέρη του καθώς ήσαν «αμμούδες και κριακουρές».  Παντρεύτηκε μεγάλος με μια 
βολικιά και δουλευταρού γυναίκα κι όλα πήγαιναν μια χαρά.
---- Ούτι πιδιά έκαμεις άχρηστι για να μην τα φρουντίιζ, του έλεγαν οι συγχωριανοί 
μα ο Χρήσιμος «πέρα βρέχει». Και τώρα στα γεράματα ήταν κοτσονάτος και 
ολόγερος στην υγεία, τους κορόιδευε συνέχεια πως δεν κατάλαβαν τίποτα από τη 
ζωή, μάλιστα είχε και την φιλοσοφία του.
---- Α, ρε χαϊβάνια στη ζουή η μόνη γλύκα είνι να τη ζας, τ’ άλλα είνι σαχλαμάρις, 
η δλειά είνι να τη ζας.

Κι εννοούσε ζωή βέβαια το καλό φαγητό, το γλέντι-που κι αυτό σα βάση είχε το 
φαγητό-τον ύπνο, καθόλου δουλειά, «αϊ κι κείνου του έρμου του μαρκάλεμα…». 
Παιδιά δεν έκανε γιατί η «μπάμπω» του, όπως έλεγε τη γυναίκα του, ήταν στείρα.
--- Τι να έκαμα, να τν’ χουρίσου; Ε, δεν του σήκουνι η ψυχή μ’. Ύστιρα, ιδώ που 
τα λέμι δε μι σύμφιρι κιόλας να τν’ χουρίσου. Η μπάμπου ήταν αυτό που δεν ήμαν 
ιγώ, δουλευταρού. Αυτή τα φρόντιζι ούλα, χουρίς ικείν’ πως θα πιρνούσα ιγώ καλά; 
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Έλεγε ξεσπώντας σε γέλια.
Ο γερο-Χρήσιμος ήταν ένα είδος φιλόσοφου σαν το Σωκράτη κι ας μην ήξερε 

τίποτα για εκείνον. Εκείνος είχε την Ξανθίππη του κι ο Χρήσιμος τη μπάμπω του. 
Από το πρωί στο καφενείο, πειράζοντας και πειραζόμενος ίσαμε το μεσημέρι που 
πήγαινε για φαγητό και κατέβαινε πάλι στο κέντρο το απόγευμα μέχρι αργά το βράδι. 
Η αλήθεια είναι πως ήταν ευχάριστη συντροφιά και παρ’ όλο που τα γράμματα του 
ήσαν λιγοστά ήταν πληροφορημένος για πολλά πράγματα και οι απαντήσεις του σε 
πειράγματα, ευφυέστατες…

Συχνά κατέβαινε στην πόλη όπου κι εκεί είχε τα στέκια του. Ένα τέτοιο ήταν 
και το μπακάλικο ενός συγχωριανού του, που είχε χρόνια φευγάτος από το χωριό, 
είχε πάει και στη Γερμανία και με τις οικονομίες του είχε ανοίξει τούτο το μαγαζί 
όπου μαζεύονταν συγχωριανοί αλλά και γνωστοί και φίλοι από άλλα χωριά. Το γερο-
Χρήσιμο τον περίμεναν όλοι «πως και πως», για να τον πειράξουν και ν’ ακούσουν 
τα χωρατά του, όπως εκείνη τη μέρα που μπήκε, χαμογελαστός κι ακμαίος στο 
μπακάλικο. Ήσαν εκεί τέσσερις-πέντε με τον μπακάλη, το είχαν στρώσει, πρόχειρα, 
στο φαγοπότι με ουζάκι και πικάντικα «μεζεκλίκια» τοποθετημένα σε μια λαδόκολλα 
πάνω σ’ ένα βαρέλι.
---- Καλώς το γέρο Χρήσιμο, μια χαρά είσαι γέροντα, κοτσονάτος, του φώναξαν 
όλοι μαζί. 
----   Καλά είμι ρε πιδιά, καλά, δόξα του θιο κι ας λέει ου παπα-Γιάννς πως δεν τουν
πιστεύου κι πως ου Πανάγαθους μι πιριμέν’ να μι κρίνει για τ’ αμαρτήματα μ’. Ποια 
αμαρτήματα δηλαδή; Άστουν να λέει. Άμα ου θιος έχ’ αντιπρόσουπου έναν 
μπαγαπόντ’ σαν τουν παπα-Γιανν’, τέτοιουν θιο ιγώ δεν τουν θέλου…

Αφού στρώθηκε κι αυτός στη συντροφιά και ήπιε και τα πρώτα ούζα, άρχισαν 
να τον ρωτάν διάφορα ώσπου η συζήτηση έφτασε και σ’ ένα συγχωριανό τους 
άνθρωπο φιλάργυρο, αφοσιωμένο μόνο στη δουλειά και που ήταν το επίκεντρο των 
πειραγμάτων του γέρου-Χρήσιμου.
---- Αλήθεια, τι γίνεται εκείνος ο Τάσιος, τον βλέπεις καθόλου γέροντα;
---- Ου Τάσιος; Α, ρε ποιος τουν βλέπ’. Απού μικρός στου χουράφ, δλεια-σπιτ, 
δλεια σπιτ. Κείνους, μια φουρά βγήκι απ’ του χουριό να πάει φαντάρους, απουλύθκι, 
γύρισι πίσου κι ύστιρα πάλι δλεια-σπιτ. Άμα πιθάν’, θα γράψουν στου σταυρό τ’ : 
«Ιγιννίθι του χίλια εννιακόσια τόσου-ζουή χίτς»…
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Ο  ΕΥΡΏΠΑΣ

Κάθε απόγευμα κατέβαινε από το «μαχαλά», στο κέντρο του χωριού. Βάδιζε με 
βήμα κανονικό τα μάτια χαμηλά και στητό το ευτραφές κορμί του. Καλοντυμένος 
πάντα, το άσπρο πουκάμισο του τεζαρισμένο πάνω στην ολοστρόγγυλη κοιλιά με τη 
ζώνη από κάτω να δίνει την εντύπωση πως την κρατάει να μην του πέσει.
--- Γεια σου Ευρώπα, του φώναζε ο Χρήστος από την αυλή του σπιτιού του, που 
όλο με κάτι καταγινόταν.

Σήκωνε το χέρι σε αντιχαιρετισμό και συνέχιζε το δρόμο του ή κοντοστεκόταν 
για λίγο ν’ ανταλλάξουν κάποια κουβέντα.
--- Πολύ σκεφτικό σε βλέπω, κάθε φορά που περνάς έτσι σκεφτικός είσαι, τι 
σκέφτεσαι;
--- Α, τίποτα δε σκέφτουμε… Και τι να πρωτοσκεφτείς, η πολλή σκέψη 
βλάφτει…Χαμογελούσε και συνέχιζε το δρόμο για το καφενείο, στην πλατεία.

Το όνομα του ήταν Ευριπίδης, στο σόι του, όσες γενιές κι αν γύριζες πίσω, δε 
θα εύρισκες τέτοιο όνομα.
--- Πως έγινε και σε βάφτισαν Ευριπίδη; Τον ρώτησα μια μέρα, δε φαντάζομαι να 
είχες παππού μ’ αυτό το όνομα…
--- Α, μπε όχι. Ο νουνός μου, ο Βαγγουλούσης, τον ξέρεις, είχε ένα φίλο δικηγόρο 
που τον έλεγαν έτσι, φαίνεται του άρεσε και μου έδωσε το όνομα του, είπε και 
γέλασε.

Καθώς μεγάλωνε, οι συνομήλικοι του το Ευριπίδης το έκαναν Ευρωπίδης μια 
και τους ήταν άγνωστος ο περίφημος τραγωδός, αλλά οπωσδήποτε είχαν ακούσει για 
την  Ευρώπη,  έτσι  κάνοντας  σοφά  συνειρμό στα  δυο  ονόματα  τον  ξαναβάφτισαν
Ευρώπα, σύντομο και βολικό.

Στα χρόνια της μετανάστευσης βρέθηκε στη Γερμανία, έμεινε κάποια χρόνια 
εκεί και γύρισε πάλι στην πατρίδα. Το αεροπλάνο που τον μετάφερε έπιανε στο 
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και μετά συνέχιζε για το Κάιρο. Καλοντυμένος, παχύς 
με την επιδερμίδα του τεντωμένη κι αστραφτερή σα μαύρος αχάτης, έκανε εντύπωση. 

Όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη, οι επιβάτες που είχαν 

20



προορισμό την πόλη άρχισαν να κατεβαίνουν. Σηκώθηκε κι ο Ευρώπας να κατεβεί 
αλλά τον σταμάτησε στην έξοδο η αεροσυνοδός λέγοντας: 
--- Εδώ κατεβαίνουν μόνο οι Έλληνες κύριε…
--- Μα κι εγώ Έλληνας είμαι, της είπε.   
--- Ω, με συγχωρείτε, νόμισα πως είστε Αιγύπτιος…

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ευρώπας αγρότης πια στο χωριό, με τρακτέρ, 
πλατφόρμα κι ένα Ουνιμόγκ, έκανε το μπάνιο του σε μια πλαζ  και είχε καθίσει στην 
παραλία φορώντας το μαγιό. Το κορμί του καθώς γυάλιζε σαν έβενος προκάλεσε το 
ενδιαφέρων δυο νεαρών κοριτσιών, που ξαπλωμένες και πασαλειμμένες με 
αντηλιακά λάδια, λιάζονταν εκεί κοντά.
--- Σίγουρα είναι Αιγύπτιος, είπε η μία.
--- Μπα, μάλλον Λιβανέζος είναι, έχει πολλούς στην Ελλάδα και πολλοί από 
αυτούς είναι χριστιανοί και οικονομημένοι.

Οι κοπέλες συνέχισαν τα σχόλια, προσπαθώντας να βρουν την εθνικότητα του 
εντυπωσιακού καλοθρεμμένου και σκουρόχρωμου άντρα. Εκείνος ακούγοντας τις, το 
διασκέδαζε. Κάποια στιγμή δίψασε και σηκώθηκε να πάει στο μπαρ. Πέρασε από 
κοντά τους και χωρίς να σταματήσει, είπε χαμογελώντας πονηρά.
--- Α, μπε μην παιδεύεστε…γύφτος είμαι…

Ο  ΗΛΙΑΣ

Ο Ηλίας ήταν βοσκός. Επαγγελματίας, όλη του τη ζωή την πέρασε βόσκοντας 
πρόβατα, μόνο πρόβατα, μεγάλα ζώα δε βόσκησε ποτέ. Γεννήθηκε μέσα σε στάνη, 
από πατέρα βοσκό και μητέρα που δούλευε στο σπίτι του τσέλιγκα. Βγήκε αχαμνός 
στην εμφάνιση, ένα ανθρωπάκι με μικρά, ξέθωρα γαλανά μάτια που έπαιζαν 
αεικίνητα γεμάτα πονηριά, αλλά δεν ήταν κακός. 

Ελαττωματικός στο μυαλό, είχε την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα του 
ζώου κι έτσι ήταν δύσκολος και μοναχικός αλλά πολύ καλός στη δουλειά του. Ήξερε 
να φροντίζει τα ζώα και τ’ αντιμετώπιζε σα δικά του, έτσι είχε την αμέριστη 
εμπιστοσύνη των αφεντικών του.

Εκείνα τα χρόνια η προβατοτροφία ήταν στα χέρια των νομάδων τσελιγκάδων 
αλλά στα χωριά, πολλά νοικοκυριά είχαν μικρά κοπάδια από πενήντα ως διακόσια 
πρόβατα κι έτσι υπήρχε η παράλληλη οικογενειακή κτηνοτροφία. Όμως οι 
νοικοκυραίοι έπρεπε να φροντίζουν τα χωράφια τους, δεν είχαν καιρό για το κοπάδι. 
Όσοι δεν είχαν αγόρι για να βοσκήσει τα  πρόβατα, αναγκάζονταν να μισθώσουν 
επαγγελματία βοσκό κι έτσι ο Ηλίας είχε πάντα δουλειά. Η μίσθωση κι ο τερματισμός 
της σύμβασης, ανάμεσα στο νοικοκύρη και στο βοσκό, γινόταν του Αγίου Γεωργίου, 
για το καλοκαίρι και του Αγίου Δημητρίου για το χειμώνα. 

Ο Ηλίας είχε χρόνια που είχε φύγει από τον τόπο της γέννησης του-ήταν δεν 
ήταν είκοσι χρόνων τότε-και τώρα δούλευε στα καμποχώρια. Δεν άλλαζε συχνά 
αφεντικό, αν αυτό  βέβαια πήγαινε με τα «νερά» του, έμενε χρόνια στο ίδιο μέρος, 
όπως σε τούτο το καμποχώρι, όπου γνώριζε καλά όλους τους κατοίκους, ιδιαίτερα τις 
γυναίκες. Του άρεσαν οι μεγαλόσωμες, οι «νταρντάνες», όπως τις έλεγε-τον ίδιο δεν 
τον πήραν στο στρατό γιατί είχε ύψος κάτω από το ένα και πενήντα-αλλά ήταν 
δύσκολο, μάλλον ακατόρθωτο να συνάψει σχέση με κάποια, με το χάλι που είχε στην 
εμφάνιση. Να παντρευτεί! Πως; Αφού του άρεσαν οι όμορφες και ποια από αυτές θα 
τον ήθελε;  Έτσι η μόνη διέξοδος ήταν ο αυνανισμός, τα πορνεία ακόμα τότε στην 
επαρχία ήσαν σχεδόν ανύπαρκτα. 
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Δεν είχε φίλους, ήταν πάντα μόνος, σπάνια πήγαινε στο καφενείο και τι να 
έκανε εκεί, δεν έπινε ποτό ούτε καφέ και δεν έπαιζε χαρτιά. Ήταν και τα πειράγματα 
που πολλές φορές ήσαν χοντρά. Το καλοκαίρι πολλοί βοσκοί έσμιγαν τα κοπάδια 
τους για να τα βόσκουν καλύτερα αλλά και ν’ αποφεύγουν τις ζημιές μια και ήσαν 
υποχρεωμένοι να τα βόσκουν ανάμεσα στα ατρύγιστα χωράφια. Ο Ηλίας τα 
κατάφερνε μόνος και μάλιστα το φθινόπωρο είχε τα πιο παχιά πρόβατα.

Παρ’ όλο που δεν εμπιστευόταν εύκολα τους άλλους κάποια περίοδο είχε μια 
κάπως πιο στενή σχέση μ’ ένα νεαρό, νεοφώτιστο βοσκό που έβοσκε το μικρό κοπάδι 
του πατέρα του. Ο νέος μάθαινε πολλά χρήσιμα πράγματα πάνω στη δουλειά, από τον 
Ηλία και τον συμπαθούσε. Επιδίωκε να βόσκει τα πρόβατα πάντα κοντά σ’ αυτόν τον 
ανθρωπάκο αν και κρυφογελούσε με τις αφέλειες και τα δήθεν κατορθώματα που του 
διηγιόταν.

Ο Ηλίας,  έπαιζε και φλογέρα καμωμένη από σφεντάμι,  σκαλισμένη με όμορφα
λαϊκά σχέδια από ένα βοσκό καταπληκτικό τεχνίτη. Του είχε σκαλισμένη και μια 
γκλίτσα σε ξύλο φτελιάς. Παράσταινε ένα κεφάλι κριαριού σε τέλεια απεικόνιση. Η 
βέργα της γκλίτσας ήταν από κρανιά, σκληρό, γερό ξύλο με κόμπους στο σώμα που 
το έκαναν ακόμα πιο ανθεκτικό.

Η όμορφη γκλίτσα του άξιζε του Ηλία αλλά η πλουμιστή φλογέρα πήγαινε 
στράφι γιατί ούτε να την παίζει ήξερε ούτε καταλάβαινε από μουσική. Δεν είχε ρυθμό 
μέσα του, δεν μπορούσε να τραγουδήσει-η φωνή του έμοιαζε με λάλημα βραχνού 
πετειναριού-και δεν μπορούσε να χορέψει, πήγαινε πάντα πιο μπροστά ή πιο πίσω 
στο ρυθμό. Φυσούσε όμως συχνά τη φλογέρα βγάζοντας παράφωνους ήχους που 
ακόμα κι ο σκύλος του, που πάντα ήταν κοντά του, άρχιζε τα γαυγίσματα βάζοντας το 
στα πόδια. Μόνο ο νεαρός βοσκός τον άντεχε και είχε κερδίσει γενικά την 
εμπιστοσύνη του, έτσι έμαθε και την αιτία της φυγής του Ηλία από τον τόπο του.

Η αιτία ήταν ένας…μεγάλος έρωτας με τη γυναίκα του αφεντικού του. Ήταν 
μια όμορφη γυναίκα δέκα χρόνια μεγαλύτερη του. Ο Ηλίας την ήθελε πολύ και για 
χάρη της αυνανιζόταν μην τολμώντας να σκεφτεί πως η γυναίκα αυτή θα τον ήθελε 
για εραστή, ώσπου συνέβη κάτι κι όλα άλλαξαν.

Ήταν ένας άγριος χειμώνας και είχε ρίξει τόσο χιόνι που τα κοπάδια έμεναν 
κλεισμένα στα μαντριά. Τα τάιζαν σανό και πίτουρα και τα πότιζαν στις ποτίστρες 
βγάζοντας νερό από τα πηγάδια.

Μια τέτοια μέρα ο Ηλίας καθώς είχε κάνει όλες τις δουλειές, ξάπλωσε στο 
ξύλινο κρεβάτι που είχε μέσα σ’ ένα χώρισμα στο υπόστεγο που στάλιαζαν τα 
πρόβατα. Ήταν κάτι σα δωματιάκι όπου έβαζε, όταν είχε πολύ κρύο κι ένα μαγκάλι 
να το ζεσταίνει κάπως και κοιμόταν εκεί. Ξαπλωμένος στη φλοκάτη, σκεφτόταν την 
κυρά του. Να ήταν λέει στο δωμάτιο της, πλάι της στο διπλό κρεβάτι με τ’ άσπρα 
χασεδένια σεντόνια και να κάνει έρωτα μαζί της. Καθώς τα σκεφτόταν όλ’ αυτά, 
έτριβε πάνω από το παντελόνι το πέος του, ώσπου ερεθίστηκε κι άρχισε να 
τεντώνεται. Το έβγαλε έξω κι άρχισε ν’ αυνανίζεται… 

Την ίδια ώρα το αντικείμενο του πόθου του, η νοικοκυρά του σπιτιού, η 
«αφεντικίνα» όπως την αποκαλούσε ο Ηλίας σκέφτηκε: «Να του πάω του φουκαρά 
ένα κομμάτι ζεστή πίτα». Μόλις την είχε βγάλει από τη γάστρα. Τον λυπόταν τον 
ανθρωπάκο να κοιμάται στο μαντρί, μα ο άντρας της δεν τον ήθελε μέσα στο σπίτι.

Μπήκε στο μαντρί και φτάνοντας στο δωματιάκι, η θύρα ήταν μισάνοιχτή, 
άκουσε τ’ όνομα της. Πήγε ν’ απαντήσει αλλά σταμάτησε ακούγοντας τον Ηλία να 
βογκάει και να λέει: «Ωχ κυρά μου, ωχ ομορφιά μου να σε είχα εδώ να στον χώσω ο 
έρμος…».

Πλησίασε ταραγμένη και ξεσηκωμένη, κοίταξε μέσα κι αυτό που είδε ήταν, τον 
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Ηλία να κρατάει και να παίζει ένα πράγμα διπλάσιο από του άντρα της, με το παπάρι 
του κόκκινο ν’ αχνίζει. «Πωπώ Θεέ μου, τι είν’ τούτο! Ένα τόσο δα ανθρωπάκι και 
να έχει ένα τέτοιο εργαλείο κι ο δικός μου, ένας άντρας μέχρι κει πάνω να έχει ένα 
τόσο δα πραματάκι… Τι αδικία Παναγιά μου…», σκέφτηκε.

Εκείνη τη στιγμή ο Ηλίας μουγκρίζοντας από ηδονή, ανακάθισε, πάτησε κάτω 
και το σπέρμα πετάχτηκε με ορμή στο δάπεδο. «Και τα ζουμιά του, αυτός ο άγιος 
σπόρος πάει στράφι, πωπώ…δέκα παιδιά θα μου έκανε! Ο προκομμένος ο άντρας 
μου δέκα χρόνια τώρα ένα μωρό δε μου έδωσε αχ, αχ τι άδικο ένα τέτοιο παλούκι, 
ένα τέτοιο λάζο, να ξεζουμίζει με τη χούφτα αυτού του ανθρωπάκου όταν εγώ έχω το  
θηκάρι του, ζεστό και ζουμερό…», σκέφτηκε η κυρά και με το λεύτερο χέρι, στο 
άλλο κρατούσε την πίτα, έσφιξε τη χούφτα ανάμεσα στα σκέλια της. Έμεινε για λίγο 
έτσι, ύστερα συνήρθε, πισωπάτησε κι έφυγε για το σπίτι…

Από τη μέρα εκείνη, η αφεντικίνα του Ηλία βάλθηκε ν’ απολαύσει  το  εργαλείο 
του και δεν έχανε ευκαιρία κάθε που βρισκόταν στο σπίτι ο βοσκός να τον αγγαρεύει 
για δουλειές που τάχα δεν μπορούσε να κάνει εκείνη γιατί ήθελαν αντρική δύναμη κι 
ο άντρας της έλειπε. 

Ο Ηλίας ανυποψίαστος, κολακευόταν πως η κυρά τον αναγνώριζε άντρα, έτρεχε 
πρόθυμα. Εκείνη με κάποια ανεμελιά τάχα, όλο στριμωχνόταν κοντά του, πότε 
πιέζοντας το πλούσιο στήθος της στο πρόσωπο του, προσπαθώντας να πιάσει κάτι 
που ήταν ψηλά μπροστά του και πότε τρίβοντας τα καπούλια της στα σκέλη του, 
σκύβοντας για να πιάσει τάχα κάτι. 

Όταν έπρεπε να χρησιμοποιήσει σκάλα δεν τον άφηνε ν’ ανεβεί εκείνος αλλά 
σκαρφάλωνε αυτή για να του δείξει τα κάλλη της κάτω από τον ποδόγυρο, κάνοντας 
το βοσκό ν’ αυξάνει, μέσα στο δωματιάκι του, τους αυνανισμούς. 

Μέρα με τη μέρα, ο Ηλίας έμπαινε πιο βαθιά στην ερωτική παγίδα που του είχε 
στήσει η κυρά του. Ώσπου κάποιο μεσημέρι που ανέβηκε στο χωριό, στο 
μεσημεριανό στάλιασμα του κοπαδιού, για να πάρει προμήθειες, η κυρά, του ζήτησε 
να τη βοηθήσει να βγάλουν σιτάρι από την αποθήκη για το μύλο. Ανέβηκε εκείνη στη 
σκάλα της σιταποθήκης, τρία σκαλιά ήσαν όλα κι όλα και μ’ έναν κάδο έβγαζε σιτάρι 
και το έριχνε σ’ ένα σακί που κρατούσε ο Ηλίας. Με όλες αυτές τις κινήσεις, γέμιζε-
άδειαζε, το πληθωρικό κορμί της κυράς πρόσφερε ένα γαργαλιστικό θέαμα, ιδιαίτερα 
ο τουρλωτός πισινός της. Ξεσηκωμένος μ’ όλ’ αυτά ο βοσκός, ένιωθε το πέος του να 
σπαρταράει μέσα από το παντελόνι. Ξαφνικά, η γυναίκα, που κι εκείνη είχε ερεθιστεί, 
βλέποντας τον γεμάτο ταραχή να κρατάει με δυσκολία το σακί, παραπάτησε τάχα στο 
σκαλί, της έφυγε ο κάδος κι έπεσε πάνω στον Ηλία που άπλωσε τα χέρια να την 
κρατήσει.

Το μόνο που κατάφερε ήταν να σωριαστεί  με πάνω  του την κυρά και σκόρπιο 
το σιτάρι. Εκείνη έβαλε τα γέλια και τα βυζιά της αναπηδούσαν πάνω από το 
πρόσωπο του βοσκού, που μπορεί εκείνος να είχε πέσει αλλά το εργαλείο του 
στάθηκε όρθιο και σκληρό. Νιώθοντας το η γυναίκα να τρίβεται στα σκέλη της, 
κατέβασε χαμηλά το χέρι και το χούφτωσε πάνω από το παντελόνι και σα να το 
αντιλαμβανόταν πρώτη φορά φώναξε: Τι είν’ τούτο το παλούκι μωρέ Λιάκο! Μου 
τόκρυβες τόσο καιρό ευλογημένε;».

Σηκώθηκε από πάνω του και τραβώντας τον, σχεδόν, από το πέος τον έστησε 
όρθιο. Ύστερα τον άρπαξε από το χέρι και ξαναμμένη, κοντανασαίνοντας τον 
παράσυρε προς το υπνοδωμάτιο, αυτό που ο Ηλίας καιρό ονειρευόταν. Τον έμπασε 
μέσα κι άρχισε να γδύνεται, δε φορούσε και πολλά-Ιούνης ήταν-άστραψε το δωμάτιο 
από την ασπράδα των μηρών της καθώς έβγαλε το φόρεμα.  Πέταξε το μεσοφόρι και 
πρόβαλλαν πάλλευκα τα βυζιά της να τρεμουλιάζουν στη παραμικρή κίνηση.
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Ο Ηλίας απόμεινε εκστατικός και χαμένος. «Αν έρθει ο αφέντης…». «Μη σε 
νοιάζει, λείπει στην πόλη, θα έρθει το βράδι, έλα ντε κουνήσου…». Πήγε κοντά του 
και του έλυσε το λουρί. Με κατεβασμένα τα βρακιά, τον πήρε ανάμεσα στα παχουλά 
σκέλη της…

Δυο-τρεις κινήσεις πρόλαβε να κάνει ο βοσκός κι άδειασε το σπέρμα μέσα της 
μ’ ένα μουγκρητό ηδονής. Αυτό δεν άρεσε στην κυρά γιατί εκείνη μόλις είχε αρχίσει 
και την άφησε στη μέση…«Γδύσου πανάθεμα σε, με τα τσαρούχια ανέβηκες στο 
κρεβάτι;», του φώναξε γελώντας.

Η δεύτερη προσπάθεια ήταν πετυχημένη και για τους δυο. Η κυρά σπαρταρούσε 
καθώς ο Ηλίας έσπρωχνε και ξανάσπρωχνε το εργαλείο του κάνοντας την να βγάζει 
κραυγές ευχαρίστησης...

Ιδρωμένη αλλά χορτάτη-ο βοσκός είχε χάσει το λογαριασμό για το πόσες 
φορές, της κάρφωσε το λοστάρι του-κατέβηκε από το κρεβάτι, η κυρά και του είπε να 
κάνει κι εκείνος το ίδιο. «Φτάνει πια, με ξέσκισες βρε…», του είπε γελώντας κι 
άρχισε να ντύνεται. «Και που είσαι, να πλένεσαι Λιάκο μου, να πλένεσαι πουτσαρά 
μου, σ’ έχει φάει η δροτσίλα», συμπλήρωσε σουφρώνοντας τη μύτη…

Η σχέση αυτή κράτησε μερικούς μήνες. Κάθε φορά που εύρισκε ευκαιρία η 
κυρά, στρίμωχνε τον Ηλία κι απολάμβανε τη «μαλαπέρδα» του, όπως την έλεγε. Κι 
όσο περνούσε ο καιρός ξεθάρρευε, έτσι κάποια μέρα ο σύζυγος, γύρισε νωρίτερα απ’ 
ότι εκείνη λογάριαζε και τους έσπασε και τους δυο στο ξύλο…

Ο Ηλίας την άλλη μέρα κιόλας, με μοναδικό εφόδιο το ταγάρι του και τη 
γκλίτσα, με πρησμένο πρόσωπο και κουτσαίνοντας έπαιρνε το τρένο. Ευτυχώς είχε 
κάποια χρήματα από τον περσινό μισθό, γιατί για τον φετινό ούτε λόγος, μ’ αυτόν 
πλήρωσε το τίμημα για τις απολαύσεις που του πρόσφερε η κυρά του…

Έφτασε ύστερα από εφτά-οχτώ ώρες ταξίδι σ’ αυτό το καμποχώρι κι 
αλλάζοντας μόνο, τρία αφεντικά έμεινε είκοσι χρόνια…

Κανένας δε θα μπορούσε να βεβαιώσει πόσο αληθινή ήταν αυτή η ιστορία ή οι 
άλλες που έλεγε ο Ηλίας. Ο νεαρός φίλος του, ο βοσκός πρόδωσε την εμπιστοσύνη 
που του είχε δείξει και είπε την ιστορία στους άλλους και κάποιος σκέφτηκε έναν 
τρόπο να δουν αν ήταν αλήθεια, αν όχι η ερωτική ιστορία αλλά το μέγεθος του 
εργαλείου…Τους έτρωγε η περιέργεια. 

Στο μεσημεριανό στάλιασμα, οι βοσκοί για να περάσει η ώρα ως το απόγευμα 
που θα έβγαζαν το κοπάδι για βοσκή, ασχολιόνταν με διάφορα. Κάποιοι από αυτούς 
κοιμόνταν στην παχιά σκιά των δέντρων κοντά στα πρόβατα τους, έτσι κι ο Ηλίας 
εκείνο το μεσημέρι αποκοιμήθηκε δίνοντας την ευκαιρία στους άλλους να τον 
ξεβρακώσουν.

Πέντε-έξη νεαροί, από δεκατέσσερα ίσαμε δεκαοχτώ χρόνων, τον πλησίασαν κι 
άρχισαν, με προσοχή, να ξεκουμπώνουν τα κουμπιά του παντελονιού του. Ο νεαρός 
που έκανε τη δουλειά ήταν πολύ επιδέξιος ή ο Ηλίας είχε πολύ ανάγκη από ύπνο έτσι 
σε λίγο βρέθηκαν όλοι μπροστά σ’ ένα υπερμέγεθες πέος παρ’ όλο που δεν ήταν σε 
στύση.  Έμειναν άφωνη εκτός από κάποιον που ψιθύρισε: «Καλά λένε, ο κοντός ή 
φωνή ή ψωλή…» κι ως γνωστόν ο Ηλίας από φωνή δεν τα πήγαινε καλά.

Δεν έμειναν όμως να θαυμάζουν για πολύ, όταν κάποιος σκέφτηκε κάτι 
σατανικό. Πήγε κι έφερε ένα γαϊδουράκι, από αυτά που έπαιρναν μαζί τους στα 
κοπάδια για να του φορτώνουν τα εφόδια κι ένα μακρύ σπάγκο. Πέρασε το νήμα, 
κάτω από το εργαλείο του Ηλία και το έδεσε κόμπο, ύστερα το πέρασε στο λαιμό του 
ζώου και πιάνοντας μια γκλίτσα, ετοιμάστηκε να την κατεβάσει στα καπούλια του, 
όταν εκείνη τη στιγμή ξύπνησε ο βοσκός. Έμεινε για λίγο σαστισμένος, βλέποντας 
ανοιχτά τα βρακιά του και το παλούκι του απ’ έξω, δεμένο με σπάγκο. Άφησε μια 
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βρισιά αλλά δεν πρόλαβε ν’ αντιδράσει γιατί η βέργα χτύπησε το ζώο που όρμησε 
προς τα μπρος, αναγκάζοντας τον Ηλία, κρατώντας τον σπάγκο, να τρέχει πίσω του.

Η σκηνή δεν κράτησε πολύ λίγα βήματα πιο πέρα ο σπάγκος κόπηκε κι ο 
βοσκός μπουρδουκλωμένος από τα λυτά βρακιά σωριάστηκε βρίζοντας. Η ομήγυρη 
των νεαρών ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Επικράτησε για αρκετή ώρα ιλαρότητα με τον 
Ηλία να ορμάει μια από εδώ μια από εκεί, με σηκωμένη τη γκλίτσα, βρίζοντας τις 
μάνες και τις αδερφές τους προκαλώντας στους νεαρούς αντί φόβο θυμηδία…

Συχνά του σκάρωναν διάφορα του Ηλία, αλλά κάποτε το παράκαναν. Με 
αφορμή τον καημό του για μια νέα κι όμορφη χήρα, μια «νταρντάνα», αποφάσισαν να 
τον…παντρέψουν. Αυτή τη φορά πήραν μέρος στη συνομωσία και μεγαλύτεροι 
άντρες, παντρεμένοι, έτσι οι προτάσεις που έγιναν στο δύστυχο βοσκό είχαν κύρος. 
Για πρώτη φορά μυημένη, από τον αδερφό της, ήταν και η κοπέλα ώστε να του 
δείχνει, όταν τον συναντούσε, κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Ηλίας έπεσε στην 
παγίδα. Η κοπέλα έκανε καλή δουλειά, δεν ήταν και δύσκολο έτσι όμορφη που ήταν 
κι ο ερωτευμένος ανθρωπάκος, έφτασε μόνος του να ζητήσει να τον παντρέψουν. Οι 
τέσσερις-πέντε που τον τριγύριζαν τον είχαν πείσει πως ο μόνος τρόπος ήταν να την 
κλέψει γιατί ο πατέρας της, δε θα τον δεχόταν για γαμπρό του και πως αυτοί 
μπορούσαν να βοηθήσουν να την παντρευτεί κρυφά. 

Του εξήγησαν τι ακριβώς θα έκαναν για να πετύχουν το σκοπό τους. Ένα βράδι, 
ο Ηλίας θα τους περίμενε στο σπίτι ενός φίλου, που αυτόν τον καιρό οι γονείς του 
έλειπαν σε ταξίδι κι εκεί θα του έφερναν τη νύφη ντυμένη με το νυφικό κι έναν  παπά 
να τους παντρέψει.

Τα πράγματα εξελίχτηκαν ακριβώς έτσι. Όταν του παρουσίασαν τη νύφη ο 
Ηλίας κατασυγκινημένος είδε μια «νταρντάνα» με νυφικό και πέπλο στο πρόσωπο. 
Εκείνα τα χρόνια, το πρόσωπο της νύφης ο γαμπρός το έβλεπε μετά το γάμο. Έγινε 
ένα μικρό γλέντι, τα έξοδα ήσαν του Ηλία κι ακολούθησε η στέψη με παπά, ένα 
μεταμφιεσμένο ανεψιό του πραγματικού παπά του χωριού. Ύστερα αποσύρθηκαν 
όλοι αφήνοντας μόνους τη νύφη και το γαμπρό, έμειναν όμως έξω από το σπίτι για να 
δουν τι θα επακολουθούσε…

Μισή ώρα αργότερα, είδαν έναν έξαλλο Ηλία να πετιέται έξω κρατώντας τα 
βρακιά του και βρίζοντας να εξαφανίζεται μέσα στη νύχτα. Πίσω του βγήκε, 
σκασμένος στα γέλια, ένας νεαρός που προσπαθούσε ν’ απαλλαγεί από το νυφικό. 

Οι ερωτήσεις έπεσαν βροχή για το τι είχε συμβεί με προκαταβολικά τα γέλια. Η 
υποτιθέμενη…νύφη, τους είπε πως στην αρχή έκανε διάφορα νάζια στον Ηλία ώσπου 
τον έκανε να ξεβρακωθεί κι ύστερα όταν ο άμοιρος βοσκός άπλωσε τα χέρια ν’ 
απολαύσει την «νταρντάνα» του, είδε, καθώς σήκωσε το νυφικό και κατέβασε το 
βρακί, ένα πέος σαν το δικό του. Τράβηξε το βέλο από το πρόσωπο της…νύφης να 
διαπιστώσει την απάτη λες και η παρουσία του φαλλού δεν ήταν αρκετή. Το έβαλε 
στα πόδια και δεν ξαναφάνηκε στο χωριό, ούτε ποτέ  κάποιος τον συνάντησε, 
κανένας δεν έμαθε τι απόγινε ο Ηλίας…     
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Ο  ΜΑΝΟΛΗΣ  Ο  ΔΕΝ  ΑΚΟΥΤΕΡΕΕΕ…

Η καταγωγή του Μανόλη ήταν από τη Σμύρνη. Κανένας δεν ήξερε πως 
βρέθηκε, μετά την προσφυγιά του «είκοσι δύο», σ’ ένα χωριό όπου οι ξένοι ήσαν 
σπάνιοι. Μαζί του κι μικρότερος αδερφός του, ο Φίλιππας, ένας εύσωμος και παχύς 
άντρας, ενώ ο Μανόλης ήταν κοντός κι αδύνατος με αμφίεση  δερμάτινη.  Κασκέτο, 
σακάκι και μπότες που έφταναν ως κάτω από το γόνατο όλα από γερό, 
καλοδουλεμένο δέρμα σε χρώμα βαθύ βυσσινί. Το ένα μάτι του Μανόλη ήταν 
γυάλινο, πετυχημένο όμως, το καταλάβαινες μόνο αν πρόσεχες πως δεν 
ακολουθούσε, στην κίνηση το κανονικό.

Τα δυο αδέρφια ήσαν εργένηδες και είχαν μια αδερφή, ανύπαντρη κι αυτή που 
τους φρόντιζε. Είχαν έρθει σε μεγάλη σχετικά ηλικία, σαραντάρης ο Μανόλης, 
τριανταπεντάρης ο Φίλιππας και η αδερφή εκεί κοντά. Αν είχαν υπάρξει σύζυγοι και 
παιδιά που είχαν πεθάνει ή είχαν σκοτωθεί στον ξεριζωμό από την πατρίδα τους δεν 
ήταν γνωστό. Είχαν ένα μανάβικο στο χωριό της εγκατάστασης τους που το φρόντιζε 
ο Φίλιππας ενώ ο Μανόλης κάθε πρωί, με φορτωμένη τη «σούστα», έτσι ονόμαζαν τ’ 
αλογόκαρα, κατηφόριζε με την πραμάτεια του στα χώρια του κάμπου, όλα 
προσφυγοχώρια. 

Είχε φροντισμένα τα εργαλεία της δουλειάς του ο Μανόλης. Ο αλογάς, όπως 
αποκαλούσε το άλογο του, καλοταϊσμένος με την κόκκινη τρίχα του να λάμπει. Τα 
χάμουρα του ζώου ήσαν από καλό δέρμα, με αστραφτερά φάλαρα και στην 
προμετωπίδα του χαλιναριού, ένας ρόμβος από πλεχτές γαλάζιες χάντρες κι ένα 
ματόχαντρο για να μη ματιάζεται ο αλογάς.  Αν και στη μαστιγοδόχη υπήρχε πάντα 
ένα μαστίγιο, ο Μανόλης  δε χτυπούσε  ποτέ το ζώο του.  Μόνο όταν ήθελε να το 
κάνει να τρέξει, πράγμα σπάνιο γιατί το κάρο ήταν πάντα γεμάτο και βαρύ, χάιδευε 
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με τα λουριά του μαστίγιου τα καπούλια και του φώναζε: «Χάιντε αλογά να 
φτάσουμε πριν μας πάρει η νύχτα»…

Η «σούστα»-την έλεγαν έτσι γιατί πάνω από τον μπροστινό και τον πίσω άξονα, 
είχε τοποθετημένα δυνατά ελατήρια που έκανα τη συμπεριφορά της καρότσας άψογη, 
ακόμα και στον πιο δύσκολο και κακοτράχαλο δρόμο-ήταν περιποιημένη αν και τα 
χρώματα της είχαν ξεφτίσει κάπως. Τον πρώτο καιρό ήταν βαμμένη μ’ ένα γαλάζιο 
χρώμα και είχε στα χωρίσματα των πλαϊνών της, ζωγραφισμένα όμορφα 
λουλουδάκια. Οι ακτίνες των τροχών ήσαν βαμμένες με ανοιχτό πορτοκαλί χρώμα. 

Φορτωμένη με κάθε λογής λαχανικά και φρούτα αλλά και διάφορα ετερόκλητα 
προϊόντα, μπαχαρικά, αρωματικά φυτά, πήλινες χύτρες, τσουκάλια και στάμνες. Μ’ 
αυτές τις τελευταίες, ο Μανόλης, σκάρωνε ένα «σόκιν» λογοπαίγνιο. Μπαίνοντας  
στο χωριό, άρχιζε το διαλάλημα της πραμάτιας του. Αφού αράδιαζε, με δυνατή φωνή 
τα διάφορα προϊόντα, συμπλήρωνε: «ρίγανη, σταμνιάααα…», σταματώντας για λίγο 
στη λέξη και μετατρέποντας την πρώτη συλλαβή σε άρθρο έκανε τη φράση ν’ 
ακούγεται, «ρίγανη στα…μνιά», κάνοντας τις χωρικές άλλες να χαμογελούν πονηρά 
κι άλλες να του λένε τάχα αυστηρά: «δε ντρέπεσαι βρε…». Ήταν χωρατατζής ο 
Μανόλης κι έκανε ένα ιδιότυπο «φλερτ» στις χωρικές κολακεύοντας τις χωρίς να τις 
προσβάλει.   

Έκανε και πίστωση, κατάγραφε τις πιστώτριες του σ’ ένα χοντρό 
σημειωματάριο που το έβγαζε από τη μέσα τσέπη του δερμάτινου  σακακιού,  ένα  
μικρό μολύβι ήταν δεμένο στην άκρη του σημειωματάριου με λιγδιασμένο νήμα. 
Δεχόταν και σε   είδος  την  αξία  των  προϊόντων  του,  όπως  αβγά,  σιτηρά, ακόμα 
και ζωντανά κοτόπουλα, έτσι οι νοικοκυρές ήσαν αφοπλισμένες από το επιχείρημα 
«δεν έχω λεφτά». Ο Μανόλης εφάρμοζε από τότε την «πιστωτική κάρτα». Γύριζε  
όλες τις συνοικίες του χωριού, σταματώντας σε κάθε σταυροδρόμι φωνάζοντας 
«στεντορεία τη φωνή»: «Δεν ακούτε ρεεε…».
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Η  ΔΩΡΟΘΕΑ

Η φθινοπωρινή βροχή τον πρόλαβε έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας. 
Άρχισε με μεγάλες αραιές σταγόνες που, ώσπου να ξεκλειδώσει τη θύρα πύκνωσαν 
και είχαν κάνει το δρόμο και το πεζοδρόμιο να γυαλίζουν, λες και τους είχαν περάσει 
βερνίκι. Ανέβηκε τη σκάλα και στο παράθυρο του κλιμακοστασίου, που έβλεπε στον 
ακάλυπτο χώρο, σταμάτησε για λίγο παρατηρώντας τις σταγόνες που είχαν 
μεταβληθεί σε υδάτινες κάθετες κλωστές σ’ ένα πυκνό υφάδι.   

Συνέχισε το ανέβασμα και σταμάτησε στον πρώτο όροφο, στην εξώθυρα του 
διαμερίσματος της Δωροθέας. Άνοιξε και μπήκε, επικρατούσε ησυχία, ακούγονταν 
μόνο ο θόρυβος της βροχής και το τικ-τακ από το εκκρεμές ρολόι σε τοίχο του 
σαλονιού και κάποιο αστραπόβροντο, που και που. Πέρασε το σαλόνι κι έφτασε στην 
τραπεζαρία όπου στο τραπέζι τον περίμενε το φαγητό του. Πλησίασε, υπήρχε ψωμί 
σε φέτες, μια τυριέρα με μερικές ποικιλίες τυριών, σαλάτα, μαχαιροπήρουνα κι ένα 
πιάτο άδειο μ’ ένα χαρτί μέσα που έγραφε: «Το φαγητό είναι στο φούρνο. Ελπίζω να 
είναι ζεστό όταν έρθεις, καλή όρεξη, σε φιλώ Δωροθέα».

Το φαγητό ήταν ακόμα ζεστό και το τίμησε δεόντως, όπως και ο, τι άλλο 
τράβηξε η όρεξη του. Δε μάζεψε τα πιάτα από το τραπέζι για να τα πάει στην κουζίνα 
γιατί η Δωροθέα του το απαγόρευε. Δεν έκανε σωστά τη δουλειά, έλεγε κι αυτό την 
εκνεύριζε…

                                                              *
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Η ώρα κόντευε τέσσερις, η καταιγίδα είχε κοπάσει αν κι εξακολουθούσε να 
ψιλοβρέχει. Πήγε στο υπνοδωμάτιο για τον μεσημεριανό ύπνο, σπάνια τον έχανε. 
Ξεντύθηκε, μπήκε στο λουτρό γι’ αφόδευση-καλό ήταν αυτό μετά από ένα πλούσιο 
γεύμα-ν’ αδειάσει τη σαβούρα.

Την ώρα που ήταν καθισμένος στη λεκάνη και κοίταζε αφηρημένα, δεξιά-
αριστερά πρόσεξε τη μαύρη τιράντα ενός στηθόδεσμου να ξεπροβάλλει από τη θύρα 
ενός ερμαρίου, χαμηλά. Άπλωσε το χέρι και την άνοιξε. Ενσωματωμένο σ’ αυτή 
φάνηκε ένα συρμάτινο καλάθι για τ’ άπλυτα.

Τράβηξε την τιράντα και βγήκε ο στηθόδεσμος, μεταξωτός με φίνα δαντέλα. 
Οπωσδήποτε δεν ήταν της Δωροθέας. Εκείνη είχε μεγάλα βυζιά και φορούσε πάντα 
ένα νούμερο μικρότερο για να δείχνουν μικρότερα, όταν έβγαζε όμως τον 
στηθόδεσμο, έφταναν ως τον αφαλό.

Μύρισε το εσώρουχο, η μυρουδιά κολόνιας ανάκατη με οσμή ιδρώτα, δεν τον 
ενόχλησε, απεναντίας τον ερέθισε. Τράβηξε και το ζευγάρι του, ένα κυλοτάκι επίσης 
μαύρο και δαντελένιο και πολύ μοντέρνο. Ήταν από αυτά που καλύπτουν μ’ ένα 
μικρό τρίγωνο στο μπρος μέρος αλλά αφήνουν τους γλουτούς ακάλυπτους. Το 
πέρασε μπροστά από τα ρουθούνια κι ανάσανε βαθιά. Η μυρουδιά του αιδοίου 
ανάκατη με οσμή ιδρώτα ήταν κάτι που έκανε το πέος του να τιναχτεί και να 
χτυπήσει στο μπρος μέρος της λεκάνης. Φυσικά κατάλαβε πως αυτά τα γοητευτικά 
ερεθιστικά υφασματάκια ήσαν της Σόνιας, κόρης της Δωροθέας. Δεν τα πήγαινε καλά 
μαζί της, εδώ κι έξη μήνες ήταν εραστής της μητέρας της, κατοικούσαν, σχεδόν, στο 
ίδιο σπίτι γιατί στο δικό του πήγαινε μόνο για δουλειά κι όμως δεν είχε ανταλλάξει 
μαζί της παρά τα τυπικά. 

Βέβαια δεν την ενόχλησε ποτέ, ούτε κι εκείνη, αλλά να, υπήρχε μια ένταση 
ανάμεσα τους. Έδειχνε, το βεβαίωνε και η μητέρα  της πως  ήταν σοβαρή  κοπέλα.  
Μάλιστα  πριν  δει  το κυλοτάκι της, τη θεωρούσε πολύ συντηρητική γιατί ούτε με 
άντρα την είχε δει ποτέ, ούτε να βγαίνει. Τον περισσότερο καιρό τον περνούσε στο 
δωμάτιο της. Αυτή η ανακάλυψη των εσωρούχων της, τον αναστάτωσε, άρχισε να τη 
σκέφτεται ερωτικά. Ήταν μεγάλος γι’ αυτή, δε ρώτησε ποτέ αλλά υπολόγιζε πως η 
Σόνια θα είχε μπει ή θα κόντευε στα τριάντα. Φυσικά για εραστής, ίσως ήταν 
καλύτερος κι από κάποιον της ηλικίας της…

Βγήκε από το λουτρό προβληματισμένος και στο κρεβάτι, πριν τον πάρει ο 
ύπνος τη σκέφτηκε. Πως θα ήταν άραγε γυμνή; Δεν έμοιαζε στη μητέρα της ούτε στο 
πρόσωπο ούτε στο σώμα, ούτε στο χαρακτήρα, Η Δωροθέα ήταν ανοιχτόκαρδη, 
τρυφερή και της άρεσε να μιλάει. Δεν ήταν όμορφη αλλά είχε ευχάριστο πρόσωπο. Η 
Σόνια είχε ωραίο σωματάκι, ήταν λεπτή, όχι πως η μητέρα της ήταν παχιά, η 
Δωροθέα είχε ένα μάλλον κυλινδρικό σώμα μ’ ελάχιστες καμπύλες και ίσιο πισινό.

Το πρόσωπο της μικρής, δεν ήταν ούτε όμορφο ούτε άσκημο, φορούσε γυαλιά 
μυωπίας με χρυσό σκελετό κι αυτό της έδινε ένα ύφος διανοούμενης. Ήταν 
καθηγήτρια και δούλευε σ’ ένα γυμνάσιο ως μαθηματικός. Είχε, κομμένα τα μαλλιά  
«αλά γκαρσόν», μακρύ όμορφο λαιμό και πεταχτό πισινό. Τα πόδια της ήσαν μακριά 
αλλά κάπως δυσανάλογα με τον κορμό, «ψηλοκώλα», όπως λένε κι έτσι το βάδισμα 
της δεν ήταν και πολύ γυναικείο. Ο μεγάλος διασκελισμός και καθώς περπατούσε 
πάντα βιαστικά, της έδινε ένα λίκνισμα κάπως άγαρμπο. Αυτά σκεφτόταν ώσπου τον 
πήρε ο ύπνος…

Όταν ξύπνησε, η βροχή είχε σταματήσει εντελώς, ο ουρανός είχε ξανοίξει αν 
και κατά τη δύση, υπήρχαν αρκετά σύννεφα. Ανακλαδίστηκε, ύστερα κοίταξε πλάι 
του κι ένιωσε κάποια δυσφορία γιατί η Δωροθέα δεν ήταν εκεί. Εδώ και μήνα, είχε 
συνηθίσει να ξυπνάει πλάι της και να την παίρνει αγκαλιά, να τη φιλάει να της μιλάει 
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τρυφερά και να της κάνει έρωτα. 
Πήγε στο λουτρό κι έκανε ένα «ντους» και τη στιγμή που σκούπιζε τα σκέλια 

του θυμήθηκε τ’ άπλυτα εσώρουχα της Σόνιας. Έκανε ν’ ανοίξει το ερμάρι αλλά 
σταμάτησε κάνοντας μια αποδοκιμαστική κίνηση με το χέρι. Δε χρειαζόταν διέγερση 
τώρα αλλά ηρεμία. Επέστρεψε στο υπνοδωμάτιο, άνοιξε την ιματιοθήκη για ν’ 
αλλάξει, όλα τα κοστούμια, εσώρουχα, πουκάμισα σιγά-σιγά είχαν μεταφερθεί εδώ. 
Φόρεσε ένα τζην παντελόνι κι ένα όμοιο πουκάμισο, ύστερα πέρασε στην κουζίνα 
όπου έψησε καφέ, το μόνο που έκανε σ’ αυτή την κουζίνα κι αυτό γιατί η Δωροθέα 
δεν του τον πετύχαινε. 

Πήρε την εφημερίδα, παραμάσχαλα, έβαλε τον καφέ σ’ ένα δίσκο μαζί μ’ ένα 
ποτήρι κρύο νερό, πάνω από το τραπέζι της τραπεζαρίας πήρε το πακέτο με τα 
τσιγάρα και τον αναπτήρα που είχε αφήσει εκεί και βγήκε στον εξώστη. Οι τέντες 
ήσαν κατεβασμένες, τις σήκωσε για να έχει θέα.

Ακούμπησε το δίσκο πάνω σ’ ένα «φερ-φορζέ» τραπέζι και κάθισε σ’ ένα 
όμοιου τύπου κάθισμα.  Από εδώ έβλεπε τον ήλιο να χαμηλώνει μπαινοβγαίνοντας 
στα σύννεφα. Διάβασε την εφημερίδα πίνοντας τον καφέ και καπνίζοντας.  Δεν ήταν 
σπουδαίος καπνιστής, ζήτημα αν κάπνιζε δέκα τσιγάρα τη μέρα. Τόσα κάπνιζε και η 
Δωροθέα ενώ η Σόνια καθόλου. Ήταν υπέρ της αντικαπνιστικής εκστρατείας, μόνο 
που ποτέ δε συζητούσε, γενικά ποτέ εδώ κι έξη μήνες που γνωρίζονταν αλλά και τον 
ένα μήνα που ζούσαν τόσο κοντά, δεν κατάφερε ν’ ανοίξει κάποια συζήτηση μαζί 
της. Απαντούσε πάντα σύντομα, κοφτά κι όταν στριμωχνόταν ζητούσε συγγνώμη και 
κλεινόταν στο δωμάτιο της…

Ο  ήλιος,  καθώς  έδυε άφηνε  πίσω  του  ένα  εκπληκτικό θέαμα, μια υπέροχη 
δύση! Η Δωροθέα με τη Σόνια αργούσαν να γυρίσουν. Ήσαν καλεσμένες για γεύμα 
στο σπίτι μιας φίλης τους και θα περνούσαν όλο το απόγευμα εκεί. Τις πρωινές ώρες 
είχε στο κέντρο της πόλης παρέλαση, ήταν γιορτή, τιμούσαν τον πολιούχο άγιο. 
«Νικόλα, δεν έρχεσαι μαζί μας;», του είχε πει η Δωροθέα, εκείνος αρνήθηκε λέγοντας 
πως είχε επείγουσα δουλειά για μερικές ώρες. Δούλευε στο σπίτι του, που δεν ήταν 
μόνο χώρος κατοικίας αλλά και εργαστήρι. Ήταν πολύ καλός χρυσοχόος, ασχολιόταν 
με επιχρυσώσεις, επαργυρώσεις ακόμα και με ηλεκτρόλυση και χύτευση ευγενών 
μετάλλων και γενικά τη μικρομεταλλοτεχνία. Είχε πάντα περισσότερη δουλειά από 
όση μπορούσε να ετοιμάσει κι έτσι δούλευε με τα πολύ καλά, τα πιο ακριβά 
χρυσοχοεία της πόλης…

Ο ήλιος είχε χαθεί από ώρα, όταν άκουσε ομιλίες στο σαλόνι. Σε λίγο άκουσε 
τη Δωροθέα ν’ αναρωτιέται: «Μα πούντος, δεν είναι εδώ;..». Βλέποντας ανοιχτή τη 
θύρα του εξώστη, φώναξε με βεβαιότητα.: «Α, εδώ είναι…». Βγήκε έξω τον 
αγκάλιασε και του ρούφηξε τα χείλη. «Ψυχή μου σε πεθύμησα», του ψιθύρισε. Η 
κολόνια της τον τύλιξε ευχάριστα.

Ο Νικόλας είδε ανάμεσα από τα χέρια της Δωροθέας, τη Σόνια να στέκει στη 
θύρα και να κοιτάζει ειρωνικά τις διαχύσεις του ζευγαριού. «Εσύ δε θα με φιλήσεις;», 
της φώναξε. Ήτα η πρώτη φορά που της έλεγε κάτι τέτοιο. Η κοπέλα τον κοίταξε με 
μισό χαμόγελο και χωρίς ν’ απαντήσει ξαναμπήκε στο σαλόνι. «Θα σου άρεσε ε, 
παλιόπαιδο», είπε η μητέρα της χαμογελώντας αλλά του έδωσε μια γερή τσιμπιά στο 
πλευρό, κάνοντας τον να βγάλει μια φωνή πόνου κι αντιδρώντας της χούφτωσε 
δυνατά το βυζί. Του ξέφυγε γελώντας και μπήκε στο σπίτι. Ο Νικόλας άναψε τσιγάρο 
κι αφέθηκε να κοιτάζει τον ουρανό προς τη δύση, όπου τα σύννεφα έπαιζαν με τις 
τελευταίες ανταύγειες του ήλιου.

Ύστερα από λίγο εμφανίστηκε, στον εξώστη η Σόνια φορώντας  μια 
χρωματιστή ρόμπα. Την είχε δει να τη φοράει πολλές φορές και η μητέρα της. Οι δυο 
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γυναίκες φορούσαν, συχνά, τα φορέματα η μια της άλλης, μια και δεν είχαν 
σημαντικές σωματικές διαφορές, εκτός φυσικά από…τους στηθόδεσμους. Στάθηκε 
όρθια, έξω από την τέντα και κοίταζε προς τη δύση. «Είχε μια πολύ ωραία δύση, την 
είδες;», ρώτησε χωρίς να τον κοιτάξει. «Ναι την είδα, δυστυχώς δεν είχα μαζί μου τη 
φωτογραφική μηχανή να την απαθανατίσω. Πάντα έτσι γίνεται, όταν την έχω μαζί 
μου δε συμβαίνει τίποτα».

Η Σόνια γύρισε του χαμογέλασε, προχώρησε προς το μέρος του και κάθισε 
κοντά του. «Εσύ, που είσαι κι εκπαιδευτικός δεν πήγες στην παρέλαση; Πως θα 
γαλουχήσουμε τους νέους να υπερασπιστούν την πατρίδα;», της είπε πειραχτικά. 
«Μην ανησυχείς υπάρχουν άλλοι πιο δραστήριοι και πιο φιλόδοξοι από μένα. Δε 
συμπαθώ τις γιορτές και τις παράτες, όσο για την υπεράσπιση της πατρίδας το έκαναν 
πάντα και χωρίς γαλούχηση όσοι είχαν αξιοπρέπεια κι εντιμότητα. Η ιστορία 
αποδεικνύει πως όσο κι αν φανατίσεις τους νέους και με την ορμή τους θα έχεις 
κάποιες νίκες, αν δεν είναι μαζί σου το δίκαιο στο τέλος θα χάσεις». 

Πρώτη φορά την άκουγε, έκπληκτος, να λέει τόσα πολλά και σημαντικά. 
«Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου…», της είπε και είδε μια λάμψη στα μάτια της που 
μπορεί να ήταν και μια ανταύγεια στα κρύσταλλα των γυαλιών της από το τελευταίο  
αδύνατο φως του ηλιοβασιλέματος.

Επιτέλους είχαν αρχίσει μια συζήτηση! Βρήκε την ευκαιρία και της ανάπτυξε 
διάφορες απόψεις για διάφορα θέματα.  Προσπάθησε  να την εντυπωσιάσει  το  ίδιο 
έκανε κι  εκείνη. Είχαν προχωρήσει αρκετά τη συζήτηση, βγήκε όμως, ορμητική στον 
εξώστη η Δωροθέα και τους έκοψε. Βλέποντας τους έτσι κοντά-κοντά, είπε: «Μπα, 
βλέπω τα βρήκατε εσείς οι δυο; Ελάτε ετοίμασα τραπέζι, πάμε για φαγητό». Το μόνο 
που δε σκεφτόταν εκείνος κι εκείνη, ήταν το φαγητό. Σηκώθηκαν και μπήκαν μέσα. 
Ένα ζευγάρι δεκαοχτούρες φτεράκισαν και κάθισαν στην κουπαστή του εξώστη…

                                                               * 

Μέχρι την πρωτοχρονιά, που τη γιόρτασαν μαζί, ο Νικόλας δεν κατάφερε να 
κάνει άλλη, σαν εκείνη τη σύντομη συζήτηση εκείνου του δειλινού με τη Σόνια. Κάθε 
φορά που επιχειρούσε να την πλησιάσει τον απόφευγε. Πείσμωσε ήθελε να 
καταλάβει γιατί. Πίστευε πως σαν άντρας την είχε κερδίσει-ήταν ωραίος ο Νικόλας 
παρά τα πενήντα του χρόνια-αλλά η κοπέλα ήταν επιφυλακτική. 

Τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, στο κρεβάτι, ύστερα από μια ερωτική ευωχία, ο 
Νικόλας και η Δωροθέα, αγκαλιά, άρχισαν μια συζήτηση που είχε αντικείμενο την 
συμπεριφορά της Σόνιας. «Πρόσεξες πως η κόρη μου έχει αλλάξει; Βγαίνει έξω, ιδέα 
δεν έχω που πάει, ούτε τη ρώτησα ποτέ αλλά νομίζω πως υπάρχει κάτι…». «Πώς να 
το προσέξω, από εκείνο το βράδι στη βεράντα, δυο φορές την είδα, πήγα να της 
πιάσω κουβέντα αλλά με απόφυγε, λες ν’ απόχτησε γκόμενο;». «Μακάρι αλλά 
δύσκολο…». «Γιατί δύσκολο, μια χαρά κοπέλα είναι». «Να βρε Νικόλα, η Σόνια 
τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κάποια σχέση, όταν μπήκε στο πανεπιστήμιο 
ερωτεύτηκε ένα συμφοιτητή της. Της την έδωσε κατακούτελα, όπως την παθαίνουν 
όλες οι πρωτάρες. Ήταν όμορφο παιδί ο φοιτητής και τα είχε και με άλλες, η Σόνια 
άρχισε τις ζήλιες, τις σκηνές κι εκείνος της έδωσε δρόμο. Καταλαβαίνεις τι έπαθε,  
ήταν που ήταν κλειστή απόγινε. Μπροστά μου το έπαιζε ήρεμη αλλά ήμουν βέβαιη 
πως τα βράδια, στο δωμάτιο της, βαλάντωνε στο κλάμα. Φοβήθηκα μην κάνει καμιά 
απόπειρα αυτοκτονίας αλλά το ξεπέρασε ευτυχώς. Χρόνια τώρα όμως δεν ξαναπήγε 
με άντρα….». «Πως το ξέρεις;». «Το ξέρω, θα μου το έλεγε. Αφού εγώ την 
παρακινούσα να βρει άλλον, να μη μένει μόνη, μπα εκεί, κλεισμένη στο δωμάτιο της. 
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Αυτό είχε και τα καλά του τελείωσε αριστούχος αλλά άντρας στη ζωή της δεν 
υπάρχει…». «Μα είναι κρίμα στην κοπέλα να χάνει έτσι τα νιάτα της, έπρεπε να 
επιμένεις την άφησες τόσα χρόνια…». «Και τι να έκανα, να της βρω εγώ άντρα; Εγώ 
τρομάζω να βρω για μένα…». «Α, έτσι θέλεις κι άλλον…». «Όχι αγάπη μου, εσύ μου 
φτάνεις και μου περισσεύεις», είπε και τον φίλησε. «Δε μου λες Δωροθέα πόσα 
χρόνια είσαι χήρα;». «Πόσα χρόνια είμαι χήρα; Πέντε ή έξη. Όχι, πέντε, ναι πέντε, 
γιατί ρωτάς;». «Τον απατούσες τον άντρα σου;».

Ανασήκωσε το κεφάλι και τον κοίταξε με απορία. «Όχι, ποτέ αν και του άξιζε 
του παλιανθρώπου γιατί εκείνος μου τα φόρεσε πολλές φορές». «Περίεργο, είσαι 
θερμή γυναίκα πως κρατιόσουν και μάλιστα όταν σε κεράτωνε, άλλη στη θέση σου 
θα το έκανε και για εκδίκηση». «Ναι αλλά εγώ δεν το έκανα». Έγειρε πάνω του κι 
άρχισε να τον φιλάει, να του μιλάει τρυφερά. Εκείνος τη γύρισε ανάσκελα και μπήκε 
ανάμεσα στα σκέλια της ερεθισμένος κάνοντας την να βγάζει μικρές κοφτές φωνές 
που πιθανόν, αν δεν κοιμόταν, θα τις άκουγε η Σόνια στο κρεβάτι της…

Η  Σόνια δεν κοιμόταν. Η Δωροθέα την είδε, ανάμεσα από τα χέρια του, καθώς 
ήταν πάνω της και κουνούσε μπρος-πίσω το κορμί του, να στέκει στη θύρα και να 
παρακολουθεί όρθια, ξαναμμένη, έχοντας το χέρι της μέσα στην κυλότα. Συνέχισε   
να σπαρταράει στην αγκαλιά του εραστή της, κάνοντας πως δεν αντιλήφθηκε την 
παρουσία της κόρης της.

Όταν τελείωσαν, η Σόνια είχε φύγει. Ο Νικόλας γύρισε ανάσκελα 
ικανοποιημένος. «Ήταν εδώ», του είπε η Δωροθέα. «Τι, ποιος ήταν εδώ;». «Η 
Σόνια». «Πως;». Ο Νικόλας ανακάθισε. Ύστερα έγειρε πάνω της. «Ήταν εδώ η 
Σόνια, που;». «Στην πόρτα και μας παρακολουθούσε, ήταν ξαναμμένη…». Ξανάπεσε 
ανάσκελα κι έβαλε τα χέρια του πίσω από τον αυχένα. Έδειχνε σκεφτικός. «Νομίζω 
πως είναι ερωτευμένη μαζί σου…». «Τι, σου είπε τίποτα;». «Όχι αλλά από εκείνο το 
δειλινό στη βεράντα έχει αλλάξει, τι της είπες…». «Σε παρακαλώ δεν της είπα τίποτα 
από αυτά που υποψιάζεσαι…Απλώς μιλήσαμε για το ηλιοβασίλεμα, για την 
παρέλαση και τα λοιπά». Έπεσε σιωπή… «Τι θα κάνουμε θεέ μου…». «Τι θέλεις να 
κάνουμε; Μήπως πρέπει να φύγω από το σπίτι…Ότι πεις εσύ», είπε ο Νικόλας.

Η Δωροθέα δεν είπε τίποτα. Ήταν όμως ανήσυχη, αν ο εραστής της προτιμούσε 
την κόρη της; Τι θα γινόταν εκείνη, ήταν τόσο ερωτευμένη μαζί του! Στριφογύριζε 
μέρες αυτή την πιθανότητα στο μυαλό. Σκεφτόταν ακόμα και την περίπτωση να τον 
μοιράζεται μαζί της. Τελικά άφησε τα πράγματα έτσι μια κι ο Νικόλας δεν την 
ξαναρώτησε.

Εκείνος μπορεί να μη ρώτησε αλλά το σκεφτόταν. Από τη μέρα που η Δωροθέα 
του αποκάλυψε πως η κόρη της ήταν ερωτευμένη μαζί του δεν ησύχαζε. Τον 
κολάκευε η ιδέα να κάνει έρωτα μ’ αυτή τη νέα γυναίκα. Εκείνου δεν του πέρασε από 
το μυαλό να τις μοιραστεί αλλά κάθε μέρα είχε και λιγότερη  ερωτική διάθεση 
απέναντι στη Δωροθέα.

Αποφάσισε να διερευνήσει τις προθέσεις της κοπέλας ζητώντας της ένα 
ραντεβού να πάνε σε κάποιο κινηματογράφο κι αυτό έκανε. Ντύθηκε για έξω, είχε πει 
στη Δωροθέα πως θα πάει να δουλέψει στο εργαστήρι η ώρα ήταν έξη στις οχτώ 
άρχιζε η προβολή. Βγαίνοντας από το υπνοδωμάτιο, στο διάδρομο συνάντησε τη 
Σόνια. Πέρασε πλάι της και της είπε με συνωμοτικό ύφος.  «Στις εφτάμιση θα σε 
περιμένω έξω από το σινεμά ΜΕΤΡΟΠΟΛ…». Δεν της έδωσε χρόνο ν’ απαντήσει, 
άνοιξε την εξώθυρα και βγήκε… 

Στις εφτά και τέταρτο έφτασε στον κινηματογράφο. Την είδε να πηγαινοέρχεται 
στο απέναντι από τον κινηματογράφο πεζοδρόμιο. Είχε έρθει νωρίτερα, όπως κι 
αυτός. Περίμενε δέκα λεπτά αθέατος και ύστερα την πλησίασε. «Γεια σου…», της 
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είπε. Γύρισε τον κοίταξε μ’ ένα συνεσταλμένο χαμόγελο. Πήγε κάτι να ρωτήσει αλλά 
εκείνος την έπιασε τρυφερά από τον αγκώνα και την παράσυρε απέναντι. Έκοψε 
εισιτήρια και μπήκαν στην αίθουσα όπου τα φώτα ήσαν αναμμένα και δεν είχε πολύ 
κόσμο. «Που σε βολεύει καλύτερα, μπροστά ή πίσω;», τη ρώτησε. «Στη μέση καλά 
είναι…». Κάθισαν αφού εκείνη έβγαλε ένα μακρύ μαύρο πανωφόρι κι εκείνος ένα 
μαύρο τζάκετ. Η κοπέλα φορούσε ένα κόκκινο μεταξωτό πουκάμισο, άσπρο 
πουλόβερ και μαύρο κοτλέ παντελόνι. Εκείνος ένα μάλλινο γκρι πουκάμισο και 
σκούρο καφέ πουλόβερ. Έκανε ζέστη. Γύρισε την κοίταξε στα μάτια, τον κοίταξε κι 
εκείνη. Της χαμογέλασε, του χαμογέλασε. Είχε αρχίσει ένα ιδιότυπο φλερτ…

Άρχισε το φιλμ, δεν είχε δει καν τις φωτογραφίες, έξω στις προθήκες, δεν ήξερε 
ούτε τον τίτλο του έργου. Ο μόνος λόγος που διάλεξε το ΜΕΤΡΟΠΟΛ ήταν ότι 
πρόβαλλε έργα τέχνης κι έτσι θα είχε λιγότερο κόσμο. Ήσαν ολομόναχοι σε μια 
ακτίνα πέντε-έξη καθισμάτων. Κάτω από άλλες συνθήκες θα  τον ενδιέφερε το έργο 
αλλά αυτή τη στιγμή το βλέμμα του ήταν προσηλωμένο στο στήθος της Σόνιας και τα 
μακριά πόδια της κι ένιωθε μια ερεθιστική διάθεση να την αγγίξει. Ήδη την είχε 
πιάσει από τον αγκώνα εκεί έξω. Το ελαφρύ άρωμα της έφτανε στα ρουθούνια του 
διεγείροντας τον, ήταν διαφορετικό από της μητέρας της. 

Η Σόνια, έδειχνε να παρακολουθεί την ταινία, κάνοντας τον να παραιτηθεί από 
την επιθυμία ν’ απλώσει χέρι πάνω της. Τελικά σ’ όλη τη διάρκεια της προβολής δεν 
άγγιξαν ούτε τους ώμους τους…

Όταν βγήκαν από τον κινηματογράφο περπάτησαν για λίγο χωρίς προορισμό. 
Εκείνος, προσπαθούσε να βρει μια λογική δικαιολογία, για να την αγκαλιάσει και να 
της πει αυτό που ήθελε. Τελικά τη ρώτησε: «Πάμε από την παραλία;». «Ναι» του είπε 
και καθώς κατέβαιναν ένα στενό δρόμο, με χαμηλό φωτισμό, πέρασε το χέρι του και 
την αγκάλιασε από τη μέση. Εκείνη δέχτηκε την επαφή μ’ ένα τρέμουλο.

Έκανε ψύχρα, ήταν η πρώτη βδομάδα του Φλεβάρη και είχε μια πολύ ωραία 
σεληνοφώτιστη νύχτα. Το φεγγάρι στραφτάλιζε το φως του στην σχετικά ήσυχη 
θάλασσα. Σο βάθος του ορίζοντα, σιγότρεμαν τα φώτα παραλιακών οικισμών. 
Φτάνοντας στη παραλία τράβηξε το χέρι από τη μέση της και σήκωσε, προστατευτικά 
το  γιακά του  πανωφοριού της,  ύστερα  το δικό  του  γιακά και  την αγκάλιασε  πάλι
σφίγγοντας την πάνω του.

Αραιά μερικοί διαβάτες περπατούσαν βιαστικά και η Σόνια σχολίασε: «Δεν 
είναι και πολλοί οι τρελοί, εκτός από εμάς, που βρίσκονται μ’ αυτό το κρύο εδώ». 
«Πως; κρυώνεις καρδούλα μου;». Ήταν η πρώτη τρυφερή λέξη που της έλεγε.. 
«Τώρα που είμαι στην αγκαλιά σου δε με νοιάζει…». Γύρισε και τον κοίταξε. Τα 
χείλη της μόλις διακρίνονταν ανάμεσα από το  γιακά  του  πανωφοριού.  Ο Νικόλας  
παραμέρισε τα πέτα, έσκυψε και τα φίλησε ρουφώντας τα. Η Σόνια στριφογύρισε, 
κόλλησε στο στήθος του και χωρίς να βγάλει από τις τσέπες τα χέρια, του το 
ανταπόδωσε… 

Λίγο αργότερα, κάθισαν πίσω από έναν αειθαλή θάμνο σ’ ένα παγκάκι 
παρακείμενου αλσυλλίου, όπου ο φωτισμός ήταν  αδύνατος. Την πήρε αγκαλιά και 
φιλώντας την συνέχεια, της έβγαλε τα γυαλιά και τα έχωσε στην τσέπη του 
πανωφοριού της. Το ξεκούμπωσε, πέρασε το χέρι μέσα και χούφτωσε το στήθος της, 
πάνω από  το πουλόβερ. Εκείνη πέρασε το χέρι μέσα από το γιακά του τζάκετ και τον 
αγκάλιασε από το λαιμό.

Παρ’ όλη τη μεγάλη επιθυμία, το κρύο ήταν τέτοιο που δεν μπόρεσαν να 
κάνουν έρωτα. Κατάφερε να περάσει το χέρι του μέσα από το κυλοτάκι της κι 
αισθάνθηκε την κλειτορίδα της να σκληραίνει, υγραίνοντας τα δάχτυλα του…

Το κρύο είχε δυναμώσει. Βγήκαν στη λεωφόρο και μπήκαν σ’ ένα ταξί και σε 
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λίγο βρέθηκαν κοντά στο σπίτι της Δωροθέας. Κατέβηκαν λίγο πριν, για να μην τους 
δουν να μπαίνουν μαζί στο σπίτι. Προχώρησε πρώτα η Σόνια και την ακολούθησε σε 
κάποια απόσταση. Ήταν μεσάνυχτα, σχεδόν όταν έφτασαν στη γειτονιά τους. 
Στάθηκαν για λίγο αναποφάσιστοι, αποτραβήχτηκαν μετά σε μια γωνιά που δε 
φωτιζόταν από το φανάρι του δρόμου. Η κοπέλα του έπιασε τα χέρια και σφίχτηκε 
πάνω του. «Θεέ μου σα μαθητούδια κάναμε…μέσα στο πάρκο, στο παγκάκι…», είπε 
γελώντας χαμηλόφωνα εκείνη. «Ναι, από μαθητής είχα να το πάθω αυτό, έχυσα στο 
σώβρακό μου, παλιοκόριτσο, τι μου έκανες, σε λατρεύω», είπε γελώντας κι αυτός. 
Τους είχε πιάσει ένα είδος νευρικού γέλιου. «Θα έρθεις στο σπίτι;». «Όχι, γιατί δεν 
ξέρω τι να πω στη μητέρα σου, πρέπει να βρω μια δικαιολογία για το που ήμουν. Δε 
γίνεται να της πω πως δούλευα, γιατί οπωσδήποτε θα  τηλεφώνησε  στο  
εργαστήρι…Και  πρέπει  να βρω κάτι για να δικαιολογήσω την απουσία μου 
απόψε…». «Ω, θεέ μου, είχα ξεχάσει τελείως τη μαμά…τι θα της πω εγώ, που 
ήμουν;». «Ε, θα της πεις πως ήσουν με τον γκόμενο…». Ποιον γκόμενο; Εγώ δεν 
έχω…». «Τώρα έχεις, φτάνει να μην της πεις το όνομα του». Η Σόνια σφίχτηκε πάνω 
του. «Αχ, τι θα κάνουμε;». «Έλα πήγαινε τώρα θα τα πούμε αύριο στο σπίτι». «Δε 
θέλω να πάω στο σπίτι, νάρθω στο σπίτι σου; Θέλω να μου κάνεις έρωτα…σ’ αγαπώ, 
σ’ αγαπώ πολύ…». Ο Νικόλας της ρούφηξε τα χείλη και πιάνοντας την από τη μέση 
την παράσυρε στο δρόμο προς το σπίτι του, δεν ήταν μακριά…

Μόλις μπήκαν, η Σόνια ανυπόμονη ζητούσε επίμονα να πάνε αμέσως στο 
κρεβάτι. «Περίμενε κούκλα μου, πρώτα θα τηλεφωνήσεις στη μητέρα σου πως είσαι 
κάπου σε κάποιο κέντρο διασκέδασης με φίλους και πως θ’ αργήσεις να γυρίσεις στο 
σπίτι…». «Μα αγάπη μου δε θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου απόψε, θέλω να μείνω 
μαζί σου». «Θα γυρίσεις, έτσι πρέπει. Μετά θα τηλεφωνήσω εγώ και θα της πω ότι δε 
θα είμαι μαζί της απόψε γιατί…γιατί μ’ ένα πελάτη φύγαμε να επισκεφτούμε ένα 
κατάστημα του στην επαρχία  και μάλλον θα ξενυχτήσουμε εκεί. Το έχω ξανακάνει 
αυτό αλλά τότε ήταν αλήθεια.  Τέλος πάντων δεν πρέπει να λείψουμε και οι δυο από 
το σπίτι»…

                                                                *

Η Δωροθέα δέχτηκε και τις δυο εκδοχές, δεν είχε λόγο, μάλιστα χάρηκε που 
επιτέλους η κόρη της άρχισε να ξεδίνει. Όσο για το Νικόλα είχε συμβεί κι άλλοτε να 
μην πάει στο σπίτι εξαιτίας κάποιας δουλειάς…

Εκείνο το βράδι εκείνος, είχε την αίσθηση πως έκανε έρωτα με  παρθένα.  Όταν 
το ανάφερε στη Σόνια κι εκείνη ομολόγησε πως ένιωσε σα να ήταν η πρώτη της 
φορά. Και τα πράγματα δεν ήσαν μακριά από την αλήθεια, η διαφορά ήταν πως δεν 
υπήρχε παρθενικός υμένας να ματώσει…
… Τις πρωινές ώρες, καθώς χάραζε η μέρα, η Σόνια ξύπνησε στο κρεβάτι της και 
στο φως που έμπαινε από τις γρίλιες, παρατηρούσε με τρυφερότητα το κορμί της. 
Σκεφτόταν πως ήταν η πρώτη φορά που ένας άντρας το είχε χαρεί ολοκληρωτικά και 
είχε απολαύσει κι εκείνη έναν άντρα με τρόπους πρωτοφανέρωτους γι’ αυτή…

Η ζωή στο σπίτι της Δωροθέας, είχε αλλάξει. Τον πρώτο καιρό, την αλλαγή την 
έβλεπε στη συμπεριφορά της κόρης της, έβγαινε συχνά γύριζε αργά, πράγμα που 
χαροποιούσε τη μητέρα. Δεν τη ρώτησε ποτέ που πηγαίνει, ήταν βεβαία πως υπήρχε 
κάποιος άντρας στη μέση. Σιγά-σιγά διαπίστωνε πως και στη δική της ζωή άλλαζαν 
κάποια πράγματα που είχαν σχέση με τον εραστή της. Ο Νικόλας, με πρόφαση την 
πολλή δουλειά, δεν ερχόταν στο σπίτι τα μεσημέρια για φαγητό, όπως άλλοτε, τα 
βράδια αργούσε και πολλές φορές περνούσε τη νύχτα στο σπίτι του. Αλλά ούτε και η 
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ερωτική του επίδοση, ήταν η παλιά. Όσο πήγαινε και με δυσκολία τα κατάφερνε και 
πάντα με πρωτοβουλία δική της. Της ζητούσε συγγνώμη, έλεγε πως έφταιγε η 
κούραση και πως τελευταία δεν ένιωθε καλά. «Βλέπεις έχω πια και μια ηλικία δεν 
είμαι νεαρός», αυτό το είπε με κάποια θλίψη. Η αλήθεια βέβαια ήταν πως με τη 
Σόνια, στο σπίτι του η επίδοσή του ήταν άριστη κάνοντας την άβγαλτη ερωτικά 
κοπέλα να σπαρταράει στην αγκαλιά του.  

Η Δωροθέα ανησύχησε για την υγεία του, τον παρακινούσε να πάει σε γιατρό, 
αυτό έδωσε μια ιδέα στο Νικόλα. Γύρισε μια μέρα στο σπίτι κουβαλώντας κάποια 
φάρμακα  που  του  τα είχε  συστήσει, τάχα, ο γιατρός κι έπρεπε να τα πάρει. 

Της είπε πως είχε πρόβλημα με την πίεση του πως έπρεπε να κάνει δίαιτα γι’ 
αυτό δεν θα έτρωγε στο σπίτι της όπου τα φαγητά ήσαν νόστιμα αλλά βαριά για την 
περίπτωσή του. Εκείνη διαμαρτυρήθηκε, του είπε πως ακριβώς τώρα τη χρειαζόταν 
περισσότερο για να τον φροντίζει και πως θα του μαγείρευε αυτό που ήθελε. «Δεν 
πειράζει, δεν υπάρχει λόγος να σε ταλαιπωρώ, θα τα καταφέρω μόνος μου, έπειτα θα 
το πρόσεξες πως σαν εραστής δεν είμαι εκείνος που ήμουν. Μ’ αυτά τα φάρμακα για 
την πίεση που παίρνω δεν μπορώ δυστυχώς…». Η Δωροθέα θύμωσε, έβαλε τα 
κλάματα. «Τι θέλεις να πεις, πως εγώ σε θέλω μόνο για να με γαμάς; Εγώ σ’ αγαπώ 
είσαι ο άντρας μου…». 

Έκλαψε, παραπονέθηκε αλλά ο Νικόλας βρήκε την ευκαιρία και δεν την έχασε. 
Απομακρύνθηκε, πότε-πότε πήγαινε στο σπίτι της, περισσότερο γιατί είχε την 
ευκαιρία να βλέπει τη Σόνια. Η Δωροθέα του ζητούσε επίμονα να μένει τα βράδια 
μαζί της, εκείνος αρνιόταν λέγοντας πως θα υπόφεραν και οι δυο να βρίσκονται πλάι-
πλάι και να μη μπορεί να της κάνει έρωτα, όταν άλλοτε δεν την άφηνε ήσυχη όλη τη 
νύχτα. Η δύστυχη γυναίκα έβαζε τα κλάματα, τον αγκάλιαζε τον φιλούσε, ενώ η 
Σόνια μην αντέχοντας να βλέπει έτσι τη μητέρα της, κλεινόταν στο δωμάτιο της.

Μια μέρα, στο σπίτι του Νικόλα, η Σόνια ύστερα από ένα συγκλονιστικό έρωτα, 
χορτάτη από ηδονή αλλά και νιώθοντας τύψεις γι’ αυτό που είχε κάνει στη μητέρα 
της, του είπε: «Τη λυπάμαι την καημένη, έχει γίνει χάλια. Σκεφτόμουν πως θα 
μπορούσες…εγώ θα το δεχόμουν, ίσως να το δεχόταν κι εκείνη…να…να μας έχεις 
και τις δυο…». «Μα τι λες κορίτσι μου, δεν μπορώ, δεν το καταλαβαίνεις; Όχι, όχι 
αποκλείεται, δε θα δεχόταν. Περισσότερο γιατί την κοροϊδέψαμε παρά για λόγους 
ηθικής. Αυτό έπρεπε να το καλλιεργήσω από την αρχή, τότε που μου είπε πως είσαι 
ερωτευμένη μαζί μου…». «Τι; Σου είπε τέτοιο πράγμα;». «Ναι, έτσι πήρα το θάρρος 
και σου έκλεισα εκείνο το ραντεβού. Το πρόβλημα δεν είναι ηθικό απλώς δεν μπορώ 
πια μαζί της όταν έχω εσένα, ένα νέο πλάσμα. Δε μου σηκώνεται μ’ εκείνη, είναι μια 
φυσική αδυναμία και να θέλω να υποκριθώ δεν μπορώ…Έπειτα πιστεύω, αν μάθει τη 
σχέση μας θα μας μισήσει και τους δυο».

                                                               *

Έξη μήνες αργότερα ο Νικόλας σταμάτησε να πηγαίνει στο σπίτι της 
Δωροθέας. Εκείνη σιγά-σιγά παραιτήθηκε και το πήρε απόφαση πως όλα είχαν 
τελειώσει. Αντίθετα για τη Σόνια όλα είχαν αρχίσει. Είχαν αλλάξει οι ρόλοι και 
μάλιστα με τον ίδιο άντρα. Ξενυχτούσε, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα έλειπε από το 
σπίτι απολαμβάνοντας τον έρωτα μ’ όλους τους τρόπους στην αγκαλιά του Νικόλα.

Η Δωροθέα στην αρχή θέλησε να γνωρίσει τον εραστή της κόρης της. Εκείνη 
της είπε πως τάχα ήταν παντρεμένος κι  έπρεπε να φυλάγονται. Αυτό δεν άρεσε στη 
μητέρα, γκρίνιαξε πως όλο λάθος επιλογές έκανε η κόρη της και μετά ησύχασε. Για 
λίγο όμως γιατί μια μέρα συνάντησε μια φίλη της που της είπε: «Τι έγινε, τα χάλασες 
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με τον γκόμενο γιατί τάφτιαξε με την κόρη σου ή τάφτιαξε με την κόρη σου γιατί τα 
χάλασε μαζί σου; Τους είδα προχτές αγκαλιά να φιλιούνται…». «Τι είπες; Ποιο 
γκόμενο…Ποιον είδες με την κόρη μου!...». Το Νικόλα και τη Σόνια ντε…». «Πως! 
Το Νικόλα και τη Σόνια;». «Δεν τόξερες;  Ωχ, έκανα γκάφα…». Η Δωροθέα είχε 
μείνει άναυδη. Έτρεμε ολόκληρη. Άφησε τη φίλη της και πήρε δρόμο…

Έφτασε στο σπίτι του Νικόλα και περίμενε πολύ ώρα, μισοκρυμένη  πίσω  από 
έναν πλάτανο που  υπήρχε εκεί  κοντά και που ακουμπισμένοι στον κορμό του, 
αντάλλαζαν φιλιά, πριν λίγο καιρό ακόμα. Είχε αρχίσει να νυχτώνει όταν είδε την 
κόρη της να μπαίνει στην είσοδο της πολυκατοικίας. «Ώστε είν’ αλήθεια…», 
ψιθύρισε. Απομακρύνθηκε σε κάποια απόσταση απ’ όπου θα μπορούσε να ελέγχει 
την είσοδο…

Πέρασαν δυο ολόκληρες ώρες με τη Δωροθέα να πηγαινοέρχεται στο 
παρατηρητήριο της. Σταμάτησε απότομα όταν είδε αγκαλιά την κόρη της με το 
Νικόλα να βγαίνουν από την πολυκατοικία. Τους ακολούθησε για λίγο, ύστερα 
ένιωσε ένα άδειασμα μέσα της. Δυο αγαπημένα της πρόσωπα την κορόιδευαν…

Όλο το βράδι δεν έκλεισε μάτι, η Σόνια δε γύρισε, θα κοιμήθηκε μαζί του. Πόσο 
της πόνεσε αυτή η βεβαιότητα! Τις επόμενες μέρες αυτό γινόταν, ξενυχτούσε 
περιμένοντας το γυρισμό της κόρης. Κι όταν εκείνη γύριζε αργά, ευτυχισμένη και 
χορτάτη από έρωτα, η Δωροθέα έπεφτε στο κρεβάτι κάνοντας την κοιμισμένη. Ποτέ 
δεν το είχε φανταστεί πως η ευτυχία του παιδιού της, θα την έκανε τόσο 
δυστυχισμένη.

Πήγε στο γιατρό, του είπε πως δεν μπορεί να κοιμηθεί. Εκείνος την εξέτασε 
αλλά δε βρήκε κάτι σοβαρό, ίσως ήταν κάποια υπερκόπωση και της έγραψε μια 
συνταγή για υπνωτικά χάπια. Το μεσημέρι έφαγε με τη Σόνια, δεν έδειξε πως ήξερε 
κάτι για τη σχέση της, ούτε τη ρώτησε πως περνούσε με τον εραστή της. Όταν το 
απόγευμα έφευγε για έξω η κοπέλα τη ρώτησε αν θα γύριζε το βράδι. Εκείνη της είπε 
πως δεν ήξερε, πάντως και να γύριζε θα ήταν αργά, να μην την περιμένει. «Εμ, 
βέβαια πουτανίτσα, πώς να γυρίσεις που ξεσκίζεσαι με τον άλλο…», σκέφτηκε καθώς 
η Σόνια έκλεινε την εξώθυρα. Η Δωροθέα με κόπο σύρθηκε ως το σαλόνι κι έπεσε 
στον καναπέ. «Θεέ μου τι θα κάνω; Πως θα ζήσω χωρίς το Νικόλα; Εκείνη είναι νέα, 
μπορούσε να βρει έναν της ηλικίας της, γιατί μου τον πήρε; Τι λέω η ανόητη, τόσα 
χρόνια το κορίτσι μου δεν είχε κανένα, εκείνος την ξελόγιασε. Το κάθαρμα! Με 
βρίσκει σίγουρα γριά πια, με κορόιδεψε πως είχε τάχα πίεση και δεν του σηκωνόταν 
κι αυτός ξεκαυλώνει κάθε βράδι την κόρη μου…Τι θα κάνω…τι θα κάνω;», 
σκεφτόταν και στριφογύριζε στο χέρι το κουτί με τα υπνωτικά Πήρε ένα χάπι κι 
άνοιξε την τηλεόραση. Δεν είχε κάτι που να την ενδιαφέρει ή μάλλον τίποτα πια δεν 
της ενδιέφερε. Ο νους της γύριζε συνέχεια στο Νικόλα τον έβριζε αλλά και του 
μιλούσε με τρυφερότητα. Την κόρη της δεν τη σκεφτόταν καθόλου, λες και η 
ερωμένη του αγαπημένου της ήταν ξένη, άγνωστη…

Έσβησε το φως κι έμεινε με το απόφεγγο του φαναριού που έφτανε από το 
δρόμο περνώντας από τη γυαλόθυρα του εξώστη. Έγειρε στον καναπέ κι άπλωσε τα 
πόδια. Πέρασε έτσι πολύ ώρα κι ο ύπνος δεν την έπαιρνε. Το ρολόι του τοίχου 
χτύπησε δώδεκα και τότε θυμήθηκε τη Σόνια. «Θάρθει άραγε ή…», δεν αποτελείωσε 
τη σκέψη, σηκώθηκε και πήγε στο υπνοδωμάτιο της. Άναψε το φως, προχώρησε προς 
το «μπουντουάρ» κι άναψε κι εκεί το λαμπατέρ.

Έβγαλε τη ρόμπα και την πέταξε στο κρεβάτι.  Ζεσταινόταν, ο Αύγουστος δεν 
είχε βγει, σε λίγες μέρες έκλειναν δυο χρόνια από τη μέρα που γνώρισε το Νικόλα. Η 
μεταξωτή νυχτικιά άφηνε ν’ αχνοφαίνονται το σουτιέν και η κυλότα, μια  θέα που 
ερέθιζε τον αγαπημένο της. Την έβγαλε και την άφησε πάνω στη ρόμπα. Ξεκούμπωσε 
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τον στηθόδεσμο και τον έβγαλε, τα βυζιά της ξεχύθηκαν προς τον αφαλό. Έβγαλε και 
την κυλότα και περιεργάστηκε το γυμνό κορμί στον καθρέφτη. Έπιασε να το 
πασπατεύει, χούφτωσε τα πληθωρικά στήθη, έτριψε τις θηλές, τα σήκωσε ψηλά κι 
ύστερα τ’ άφησε να πέσουν βγάζοντας ένα στεναγμό απελπισίας. Έμεινε  εκεί  για  
αρκετή ώρα με τα μάτια καρφωμένα στον καθρέφτη. Ύστερα γύρισε την πλάτη και 
μάλαξε τους γλουτούς, κοιτάζοντας συνέχεια στο επαργυρωμένο κρύσταλλο. 
Ξαναγύρισε και ξανάπιασε τα βυζιά της. «Θεέ μου, πώς να συγκριθούν αυτά τα 
κρέατα με τα βυζάκια της Σόνιας;». Τ’ άφησε να πέσουν και μαζί και τα χέρια, 
σφραγίζοντας μια εικόνα απογοήτευσης.

Έπεσε στα γόνατα κλαίγοντας. Λίγο καιρό πριν έπεφτε στα γόνατα για ν’ 
απολαύσει με πάθος τον στοματικό έρωτα από τον άντρα που τώρα καταριόταν. 
Ακούμπησε το πρόσωπο στο κρεβάτι κι άπλωσε τα χέρια στα σεντόνια, βυθίζοντας σ’ 
αυτά τα δάχτυλα. Άρχισε πάλι το κλάμα…

Όταν σταμάτησε να κλαίει, είχε περάσει αρκετή ώρα. Ο ύπνος δεν ερχόταν, το 
χάπι δεν έκανε τίποτα, πήγε κι έφερε το κουτί με τα υπνωτικά, έβγαλε ένα και το 
κατάπιε. Φόρεσε τον στηθόδεσμο και την κυλότα κι ύστερα τη νυχτικιά. Κοιτάχτηκε 
στον καθρέφτη, έτσι έδειχνε γοητευτική. Τα βυζιά της ψηλά, στητά, η επιδερμίδα 
λεία κάτω από τη θαμπή διαφάνεια του μεταξωτού, οι πλαδαρότητες και οι κιρσοί δε 
διακρίνονταν. Έκλεισε τα φώτα και ξάπλωσε ανάσκελα στο κρεβάτι. Προσπάθησε να 
μη σκέφτεται, περίμενε την επίδραση του δεύτερου χαπιού, για να πάψει να 
βασανίζεται…

                                                               *

Το εκκρεμές χτύπησε τρεις. Εκείνη είχε τα μάτια κλειστά αλλά ο ύπνος δεν 
ήρθε, όπως και η κόρη της. Τη φαντάστηκε στην αγκαλιά του Νικόλα, να της κάνει ο, 
τι και σ’ εκείνη, να σπαρταράει από ηδονή και τινάχτηκε όρθια. Πήγε και ήρθε 
μερικές φορές στο δωμάτιο, όταν άκουσε τη εξώθυρα ν’ ανοιγοκλείνει. Έπεσε στο 
κρεβάτι κι έμεινε ακίνητη Άκουσε τα βήματα της Σόνιας στο διάδρομο κι ύστερα να 
μπαίνει στο λουτρό. «Γιατί γύρισε τόσο αργά! Γιατί δεν έμεινε μαζί του; Μήπως 
τσακώθηκαν;», αυτό το τελευταίο το σκέφτηκε με χαρά.  Άρχισαν να περνούν από τη 
σκέψη της διάφορα. Ίσως η Σόνια είχε μετανιώσει για ο, τι της είχε κάνει.  Πιθανόν  
να  τον βαρέθηκε, νέα ήταν κι εκείνος τα είχε τα χρονάκια του…

Η Σόνια ξαναπέρασε το διάδρομο και πήγε στο δωμάτιο της. Λίγη ώρα 
αργότερα όλα ήσαν ήσυχα μέσα στο σπίτι. Η Δωροθέα ησύχασε κι αυτή. Το ότι η 
κόρη της ήταν πλάι, στο δωμάτιο της κι όχι στην αγκαλιά του Νικόλα την ηρέμησε, 
το δεύτερο χάπι έπιασε κι αποκοιμήθηκε…

Την άλλη μέρα ξύπνησε αργά, με βαρύ κεφάλι. Η Σόνια είχε φύγει για τη 
δουλειά της και το μεσημέρι δεν ήρθε, της τηλεφώνησε πως θα ήταν με το φίλο της. 
Τίποτα δεν είχε συμβεί από αυτά που σκεφτόταν την περασμένη νύχτα. Άρχισε να 
τρέμει, έσπασε ένα μπιμπελό χτυπώντας το κάτω με μανία. «Πρέπει να της πω πως 
ξέρω…Δεν μπορεί να με κοροϊδεύει», ούρλιαξε κι έβαλε πάλι τα κλάματα…

Το βράδι η Σόνια γύρισε νωρίς στο σπίτι. Η Δωροθέα ξανάβαλε το μυαλό της 
να σκαρώνει ευχάριστες ιστορίες για τις σχέσεις της κόρης και του πρώην εραστή 
της. Την ώρα του δείπνου η κοπέλα ένιωθε ανήσυχη, έμοιαζε σα να ήθελε κάτι να πει 
στη μητέρα της αλλά δίσταζε. Η Δωροθέα την κοίταζε επίμονα, λες και προσπαθούσε 
να της αποσπάσει το μυστικό και ξαφνικά τη ρώτησε: «Θέλεις να μου πεις τίποτα;». 
«Ξέρεις μαμά…». «Ξέρω». «Ξέρεις τι ξέρεις;». «Ξέρω από καιρό πως πηδιέσαι με το 
Νικόλα και με κοροϊδεύεις. Εγώ ποτέ δεν πήρα  άντρα από καμιά κι εσύ πρόδωσες 
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την ίδια τη μάνα σου. Σιγανοπαπαδιά, ποιος να το φανταζόταν…». «Μαμά…». 
Ακολούθησε άγρια φιλονικία όπου μάνα και κόρη αντάλλαξαν βαριές φράσεις. Η 
Σόνια πήρε την τσάντα της κι έφυγε ενώ η Δωροθέα, βαριανασαίνοντας έπεσε στον 
καναπέ…

Κατά τις δέκα ξεντύθηκε κι ετοιμάστηκε να πέσει στο κρεβάτι, είχε ηρεμίσει 
κάπως τουλάχιστον της τα είχε πει. Σε λίγο  άρχισαν  πάλι  να την βασανίζουν 
σκέψεις για το ζευγάρι που την πρόδωσε, να βρίζει και τους δυο και να 
πηγαινοέρχεται στο δωμάτιο. 

Κόντευε δώδεκα η ώρα κι ο ύπνος δεν ερχόταν. Στο κομοδίνο, είδε τα υπνωτικά 
χάπια, κατάπιε ένα, ύστερα σκέφτηκε πως το ένα δε θα βοηθούσε και πήρε και 
δεύτερο. «Έτσι όπως είμαι τώρα εγώ, ούτε αυτό θα με πιάσει» και πήρε και τρίτο, 
τέταρτο…   
… Η Σόνια βγαίνοντας από το σπίτι, σταμάτησε στο πρώτο περίπτερο και 
τηλεφώνησε στο Νικόλα, του είπε τι έγινε και συναντήθηκαν σ’ ένα καφενείο. 
Έμειναν μαζί μέχρι αργά ψάχνοντας τρόπο να βοηθήσουν τη Δωροθέα να ξεπεράσει 
αυτό που είχε συμβεί. Ο Νικόλας είπε στην κοπέλα να γυρίσει στο σπίτι της, να μην 
αφήσει μόνη τη μητέρα της στην κατάσταση που ήταν. 

Μπαίνοντας στο διαμέρισμα η Σόνια, πήγε κατευθείαν στο δωμάτιο της. Όλα 
ήσαν ήσυχα, στο αναβοσβήσιμο των φώτων του διαδρόμου η μητέρα της δεν 
αντέδρασε, μάλλον κοιμόταν ήσυχα. Πήγε στο υπνοδωμάτιο της Δωροθέας για να 
βεβαιωθεί. Από την ανοιχτή θύρα είδε το λαμπατέρ στο κομοδίνο αναμμένο και τη 
μητέρα της σε μια παράξενη στάση. Πήγε κοντά, της έπιασε το χέρι ήταν κρύο, την 
ταρακούνησε φωνάζοντας της ανήσυχη. «Μαμά, μαμά…».

Η Δωροθέα ήταν αναίσθητη, την ανασήκωσε ταραγμένη, αλλά εκείνη δεν 
αντέδρασε, ήταν σαν κουρέλι. Είδε στο κομοδίνο το κουτί με τα χάπια. Έβγαλε 
κραυγή και έτρεξε στο τηλέφωνο. Τηλεφώνησε στο Νικόλα, εκείνος της είπε να πάρει 
αμέσως τις πρώτες βοήθειες, θα προσπαθούσε να είναι κοντά της όσο πιο γρήγορα 
μπορούσε…
… Μια βδομάδα αργότερα η Δωροθέα γύρισε, από το νοσοκομείο, στο σπίτι. Της 
συμπαραστάθηκε με αυταπάρνηση η Σόνια-δεν έβλεπε ούτε το Νικόλα-μόλις όμως   
συνήρθε εντελώς, η μητέρα της έφυγε από το σπίτι. Νοίκιασαν, με το Νικόλα 
διαμέρισμα και ζούσαν σα σύζυγοι.

Τελικά μητέρα και κόρη αντιμετώπισαν την κατάσταση όσο ομαλά μπόρεσαν. 
Διεκδίκησαν τον ίδιο άντρα και τον κέρδισε η Σόνια, μόνο γιατί ήταν νεώτερη…

«Μα καλά τρελάθηκες; Πήγες ν’ αυτοκτονήσεις γι’ αυτόν…», είπε στη 
Δωροθέα ένα μήνα αργότερα η φιλενάδα της, εκείνη που της αποκάλυψε την 
προδοσία του Νικόλα και της Σόνιας. «Δεν πήγα ν’ αυτοκτονήσω…Απλώς δε μ’ 
έπιαναν τα χάπια και ζαλισμένη όπως ήμουν φαίνεται πως πήρα παραπάνω απ’ ότι 
έπρεπε»… 
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Ο ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ

--- Παρακαλώ…καλημέρα σας. Για την αγγελία…
--- Ναι σας ακούω.
--- Θα μπορούσα να δω το διαμέρισμα;
--- Ναι, τι δουλειά κάνετε κύριε;
--- Αυτό τι σχέση έχει, ζωγράφος είμαι…
--- Καλύτερα να ψάξετε αλλού κύριε, δεν το νοικιάζω σε καλλιτέχνη.
--- Μα τι λέτε τώρα, γιατί δεν… 

Ακούστηκε ένα κλικ στο ακουστικό κι ο Πραξιτέλης άφησε ένα κύμα από 
βρισιές.
--- Άντε γαμήσου καριόλα…Άκου δεν το νοικιάζει σε καλλιτέχνη, η ξεκωλιάρα…

Ακολούθησαν διάφορα κοσμητικά αρκούντως ενδιαφέροντα. Δε συνήθιζε να 
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βρίζει μπροστά σε τρίτους και μάλιστα τόσο χοντρά αλλά όταν ήταν μόνος και 
θυμωμένος άφηνε τον εαυτό του απολύτως ελεύθερο, έτσι και τώρα το υβρεολόγιο 
του θα κινούσε το ενδιαφέρον ακόμα και γλωσσολόγου.
--- Παρακαλώ, μπορώ να τηλεφωνήσω;
--- Άι παράτα με άνθρωπέ μου, βλέπεις να τελείωσα; Φώναξε βλοσυρός ο 
Πραξιτέλης και ξανάπιασε να  πιέζει βίαια τα πλήκτρα στη συσκευή του υπαίθριου 
καρτοτηλεφωνητή. Κάθε αριθμό που έπαιρνε τον έλεγχε κοιτάζοντας τον σ’ αυτούς 
που είχε υπογραμμίσει στην εφημερίδα. «Είναι ο τέταρτος που παίρνω, γαμώτο», 
μονολόγησε. 
--- Ναι, εμπρός για το διαμέρισμα που νοικιάζετε…Πως; μπορώ να έρθω να το δω 
τώρα; Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, φτάνω σ’ ένα τέταρτο θα είμαι 
εκεί…
… Βγαίνοντας από το ασανσέρ, στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας, εκτός 
κέντρου στ’ ανατολικά προάστια της πόλης, είδε μια κυρία να περιμένει στην 
εξώθυρα κάποιου διαμερίσματος.
--- Είστε ο κύριος για το διαμέρισμα;
--- Μάλιστα, καλημέρα σας.

Η γυναίκα έκλεισε τη θύρα, προχώρησε στο διάδρομο και είπε:
--- Ακολουθήστε με, εδώ η πλαϊνή πόρτα είναι.

Ο Πραξιτέλης την ακολούθησε. Στα λίγα δευτερόλεπτα που πέρασαν ώσπου να 
φτάσουν στην πλαϊνή εξώθυρα, έκανε ένα σωρό ευχάριστες σκέψεις και 
παρατηρήσεις για την εμφάνιση της. Ήταν μια πολύ καλοβαλμένη και κομψή 
γυναίκα, φορούσε σκούρα μπλε μεταξωτή φούστα και επίσης μεταξωτό, χρώματος 
κρεμ πουκάμισο. Το βλέμμα του στάθηκε στους κάπως πεταχτούς θαυμάσιους 
γλουτούς της και καθώς την έβλεπε τώρα στο πλάι πρόσεξε το καλοφτιαγμένο στήθος 
της, σ’ αυτό βέβαια θα βοηθούσε κι ο στηθόδεσμος. Τελικά ώσπου να μπουν στο 
διαμέρισμα, το μόνο που δεν είχε προσέξει ήταν το πρόσωπο της, δεν του είχε δώσει 
και την ευκαιρία καθώς του γύρισε βιαστικά τα νώτα για να τον οδηγήσει.

Ο χώρος ήταν καλός ένα μεγάλο σαλόνι, ένα δωμάτιο, κουζίνα και λουτρό. Η 
κουζίνα ήταν μικρή και η είσοδος οδηγούσε κατευθείαν στο σαλόνι. Με το έμπα 
έκανε μια μικρή γωνία, όπου θα μπορούσε να βάλει ένα έπιπλο με κρεμάστρα και 
καθρέφτη να το κάνει κάτι σαν προχόλ. Πριν ακόμη το νοικιάσει είχε αρχίσει κιόλας 
να διαμορφώνει το χώρο.

Ο εξώστης σε σχήμα γάμα, ήταν φαρδύς. Το πιο μεγάλο σκέλος του κάλυπτε το 
σαλόνι και το άλλο τη θύρα του υπνοδωματίου. Είχε πολύ καλή θέα, από τον  εξώστη  
του σαλονιού φαινόταν η θάλασσα σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων περίπου. Από 
κάτω περνούσε ένας πλατύς δρόμος κι από την πλευρά του δωματίου φαινόταν ένας 
μικρός δημόσιος κήπος. Ήσαν όλα αναπάντεχα ικανοποιητικά έτσι που είχε αρχίσει 
ήδη να σχεδιάζει τον τρόπο που θα ταχτοποιούσε τα υπάρχοντα του, όταν τον 
ξάφνιασε η φωνή της γυναίκας που ρώτησε:
--- Λοιπόν, πως το βρίσκετε;    

Γύρισε και την κοίταξε για πρώτη φορά κατά πρόσωπο. Πολύ γρήγορα πρόσεξε 
πως ήταν όμορφη, πρέπει η ηλικία της να ήταν εκεί γύρω στα σαράντα-αργότερα 
έμαθε πως είχε περάσει τα πενήντα αλλά δεν της φαινόταν-και στα νιάτα της θα ήταν 
καλλονή. Ήταν μελαχρινή, τα μαλλιά της κατάμαυρα, πιθανόν να τα έβαφε βέβαια. Η 
μύτη της ήταν ελαφρά ανασηκωμένη, τα φρύδια της μαύρα τοξωτά, τα μάτια της 
μαύρα κι αυτά αλλά δεν τα καλοείδε γιατί φορούσε γυαλιά φυμέ με χρυσό σκελετό. 
Καλογραμμένα χείλη σ’ αυτό θα βοηθούσε και το ελαφρό βάψιμο τους και μικρό 
προγναθισμό του πάνω σαγονιού της έδινε χάρη κοπελίτσας. Δεν πρόλαβε άλλες 
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παρατηρήσεις γιατί η κυρία επανάλαβε την ερώτηση.
--- Ναι, ναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το παίρνω…το νοικιάζω θέλω να πω…

Η γυναίκα τον κοίταξε σοβαρή, ίσως την είχε επηρεάσει δυσμενώς η 
αφηρημάδα του. Εκείνος το κατάλαβε και βιαστικά πρόσθεσε:
--- Σας παρακαλώ κυρία, μη μου το αρνηθείτε…Ψάχνω μέρες τώρα…αυτή την 
εποχή δύσκολα βρίσκει κάποιος σπίτι, οι φοιτητές έχουν καταλάβει την πόλη…σας 
παρακαλώ… 
--- Δεν υπάρχει λόγος να με παρακαλάτε κύριε. Θα πληρώνετε και το σπίτι θα είναι 
δικό σας, τηρουμένων βέβαια των προδιαγραφών του συμβολαίου.
--- Ναι βέβαια, βέβαια…

Βγήκαν στο διάδρομο και η γυναίκα τον οδήγησε στο διαμέρισμα της για τη 
σχετική διαδικασία της ενοικίασης. Τον πέρασε στο σαλόνι, τον παρακάλεσε να 
καθίσει και χάθηκε κάπου μέσα στο διαμέρισμα που έδειχνε να είναι πολύ μεγάλο μια 
και το σαλόνι μόνο θα πρέπει να ήταν πάνω από σαράντα τετραγωνικά μέτρα.

Έριξε γύρω μια ματιά. Η επίπλωση σε παλιό τύπο με βαριά έπιπλα και μόνο σε 
μια γωνιά υπήρχε μια πιο σύγχρονη επίπλωση. Στους τοίχους υπήρχαν τρεις πίνακες, 
ελαιογραφίες με ρομαντικά τοπία και δεν ξεπερνούσαν στο μέγεθος το μέτρο και σε 
διάφορα σημεία μικρότεροι με κορνίζες και γυαλί, πιθανόν τυπωμένα αντίγραφα. Μια 
σκάλα οδηγούσε κάπου αλλά δεν τον απασχόλησε που…

Ύστερα από λίγο ξαναμπήκε στο σαλόνι η μέλλουσα σπιτονοικοκυρά, 
κρατώντας ένα ντοσιέ, το ακούμπησε σ’ ένα κρυστάλλινο τραπεζάκι, έβγαλε κάτι 
χαρτιά και άρχισε να γράφει τα στοιχεία του στο συμβόλαιο. Όταν έφτασε στο 
επάγγελμα τον κοίταξε και χαμογέλασε.
--- Ώστε καλλιτέχνης κύριε Πραξιτέλη…Έχετε και το ανάλογο όνομα.

Ο Πραξιτέλης ένιωσε ένα ρίγος! Είχε γούστο να του αρνιόταν γι’ αυτό να του 
νοικιάσει το διαμέρισμα.
--- Ναι εκείνος ήταν γλύπτης βέβαια …Σας παρακαλώ κυρία, ελπίζω αυτό να μη 
σας κάνει να μου αρνηθείτε το σπίτι;

Σταμάτησε να γράφει και τον κοίταξε ολοφάνερα απορημένη.
--- Γιατί να σας το αρνηθώ; Μα τι λέτε, τιμή μου που θα έχω στο σπίτι μου έναν 
καλλιτέχνη.
--- Χαίρομαι που το βλέπετε έτσι… 

Όταν τελείωσε η διαδικασία κι ο Πραξιτέλης αποχώρησε, στο ασανσέρ 
σκεφτόταν πως τελικά ήταν τυχερός, όχι μόνο γιατί βρήκε ένα πολύ καλό διαμέρισμα 
αλλά και μια υπέροχη σπιτονοικοκυρά από κάθε άποψη. Αλήθεια πώς να ήταν το 
όνομα της; Έβαλε το χέρι στη μέσα τσέπη του σακακιού- φορούσε ένα ελαφρό λινό-
και τράβηξε έξω το ενοικιαστήριο. Το άνοιξε και διάβασε: Αντιγόνη Λαϊδου. Ωραίο 
όνομα». Κοίταξε το ρολόι στο χέρι, κόντευε δώδεκα, πήρε ταξί και πήγε στο 
ξενοδοχείο, από εκεί τηλεφώνησε στο φίλο του το Γρηγόρη στην Αθήνα.
---- Γρηγόρη, πρέπει να φανείς αντάξιος του ονόματος σου, σε γρηγοράδα. Να πας 
σ’ ένα γραφείο μεταφορών και να φορτώσεις την…προίκα μου, γράψε τη διεύθυνση 
του νέου μου σπιτιού…
… Τα πράγματα του Πραξιτέλη δεν ήσαν πολλά. Χρόνια εργένης, είχε τα εντελώς 
απαραίτητα. Ένα καβαλέτο, ένα σχεδιαστήριο πτυσσόμενο, μερικά καθίσματα, 
πτυσσόμενα κι αυτά, ένα ντιβάνι κι αυτό πτυσσόμενο. Είχε όμως πολλά βιβλία και γι’ 
αυτά μια βιβλιοθήκη με πολλά ράφια κι ένα μεταλλικό σύστημα με βιδωτά κομμάτια 
που βοηθούσαν στη μεταφορά κάθε που άλλαζε σπίτι και είχε αλλάξει πολλά μέχρι 
τώρα.  

Είχε ξεκινήσει την περιπλάνηση του, από αυτή την πόλη πριν δέκα χρόνια. 
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Ένιωθε ν’ ασφυκτιά, ως καλλιτέχνης εδώ και κατέβηκε στην πρωτεύουσα, 
πιστεύοντας πως εκεί θα είχε περισσότερες ευκαιρίες. Διαπίστωσε πως δε φτάνουν 
πάντα οι ευκαιρίες για να πετύχεις, υπήρχε και κάτι άλλο, στην περίπτωσή του δεν 
είχε καταφέρει ακόμα να προσδιορίσει ή να σκεφτεί κάποιο αξιόπιστο ορισμό της 
Τέχνης. Στο τέλος νόμισε πως έπρεπε να προσπαθήσει να κάνει Τέχνη κι όχι να 
ψάχνει για τον ορισμό της, αλλά στην εποχή μας όλοι ψάχνουν για κάποιον τρόπο 
μοναδικό, ολόδικο τους.

Είχε ταξιδέψει στο Παρίσι, σε δυτικοευρωπαϊκές  χώρες αλλά ποτέ δεν μπόρεσε 
να μείνει εκεί για πάνω από χρόνο. Η περιπλάνηση αυτή τον βοήθησε να μάθει τρεις 
γλώσσες. Να μάθει, τρόπος του λέγειν, μόνο τα γαλλικά καταλάβαινε και μιλούσε 
υποφερτά. Τα αγγλικά και τα γερμανικά ε, έφταναν μόνο για να συνεννοείται στα 
μέσα μεταφοράς, στην αγορά και στα μουσεία.

Το ορμητήριο του ήταν η Αθήνα, ξαναγύριζε πάντα εκεί. Τον περασμένο χρόνο 
έμεινε πάνω από οχτώ μήνες στο Παρίσι. Μια δουλειά, μερικοί διακοσμητικοί 
πίνακες στα γραφεία κάποιας επιχείρησης, τον απασχόλησαν όλον αυτόν τον καιρό 
καθώς και μια έντονη επαφή με καλλιτεχνικές εκθέσεις, ιδιαίτερα ζωγραφικής, τον 
έκαναν να χορτάσει Τέχνη, το τουρκικό «μπουχτίσει» θα ήταν περισσότερο  
εκφραστικό και ακριβές. 

Όταν γύρισε στην Αθήνα εκτός από το υποτιθέμενο πνευματικό κέρδος, είχε 
φέρει μαζί του κι ένα ποσόν  χρημάτων που θα βοηθούσε, με σχετική οικονομία, να 
περάσει ένα χρόνο. Τα τελευταία χρόνια έτσι γινόταν πάντα, είχε χρήματα για να 
περάσει ένα χρόνο, ύστερα «βλέποντας και κάνοντας». Χωρίς να είναι ιδιαίτερα 
πιστός χριστιανός εφάρμοζε το «…μη ουν μεριμνήσητε εις την αύριον, η γαρ αύριον 
μεριμνήσει τα εαυτής…». 

Είχε φτάσει στα σαράντα του χρόνια και με τον τρόπο που ζούσε και πριν πέντε 
χρόνια ακόμα, δεν πίστευε πως θα φτάσει τα πενήντα.  Εδώ και καιρό είχε κόψει το 
τσιγάρο, όχι τόσο γιατί φοβόταν τις βλαβερές συνέπειες του καπνού, αλλά γιατί 
χρόνια τώρα είχε συνειδητοποιήσει την ανοησία να βάζεις καπνό στα σωθικά σου, 
πιστεύοντας πως αυτό σου προσφέρει άφατη ευχαρίστηση κι ας ένιωθες τη γλίτσα της 
νικοτίνης στη γλώσσα. Είχε αλλάξει, εξαιτίας μιας στομαχικής διαταραχής και  τη  
διατροφή του. Σ’ αυτό βοήθησαν και τα ταξίδια του στην Ευρώπη, όπου η φυσική 
διατροφή είχε γίνει κάτι σα μόδα.

Δεν είχε περάσει χρόνος από τη μέρα που είχε αλλάξει διατροφικές συνήθειες, 
ένας Γάλλος φίλος, στο Παρίσι, ίσως θέλοντας να επανέλθει στα παλιά, ζήτησε να 
του προσφέρει, έστω και για τελευταία φορά, ένα πλήρες γαλλικό γεύμα. Δέχτηκε, 
ήθελε να δοκιμάσει και την αντοχή του και πέρασε υπέροχα ένα κυριακάτικο 
μεσημέρι στο σπίτι του φίλου. Δοκίμασε μια μεγάλη ποικιλία γαλλικών εδεσμάτων 
από απεριτίφ μέχρι τυριά διαφόρων ειδών και κρασιά από τα εκλεκτότερα. Μόνο 
τσιγάρο και καφέ αρνήθηκε, ήταν τα μεγάλα του πάθη και φοβήθηκε πως θα 
ξαναγύριζε στα παλιά….Τη νύχτα όμως υπόφερε τόσο που υποσχέθηκε στο στομάχι 
του, πως δε θα του επέβαλε, ποτέ πια, τέτοια δοκιμασία…
… Νάτος τώρα, πάλι σ’ ένα ξενοδοχείο της ιδιαίτερης πατρίδας του, να περιμένει 
τα υπάρχοντα του. Στην τσέπη , είχε δυο κλειδιά, ένα μπρούντζινο κι ένα νικελένιο, 
του νέου διαμερίσματός και της εξώθυρας της πολυκατοικίας. Καθισμένος στη σάλα 
του ξενοδοχείου πίνοντας ένα αναψυκτικό, αναρωτιόταν τι πραγματικά ήθελε και 
ξαναγύρισε πίσω. Τι προσδοκούσε; Στενούς συγγενείς δεν είχε, κάποια μακρινά 
ξαδέρφια που δεν θα γνώριζαν αν ζει, όπως κι εκείνος για εκείνους. Φίλους είχε 
βέβαια αλλά με λίγους από αυτούς είχε επαφή όλ’ αυτά τα χρόνια κι αυτοί πια είχαν 
τις σκοτούρες τους, ήσαν παντρεμένοι με παιδιά. Εκτός από του να τους επισκέπτεται 
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πότε-πότε τίποτα άλλο δεν είχε να τους προσφέρει ή να του προσφέρουν. Τότε γιατί 
γύρισε; Δεν εύρισκε κάποια ικανοποιητική απάντηση, ίσως γιατί είχε βαρεθεί πολλά 
πράγματα, όπως τα ταξίδια, τις μεγάλες πόλεις, τις συναναστροφές…Αλλά μια και 
ήταν άνθρωπος του «βλέποντας και κάνοντας», σταμάτησε να σκέφτεται πάνω στο  
θέμα….Τον ξαναπασχόλησε η σπιτονοικοκυρά του. Εκτός από την εμφάνιση της και 
το πλούσιο διαμέρισμα της δεν ήξερε τίποτα γι’ αυτή. Οι γυναίκες τον απασχολούσαν 
όλη του τη ζωή αλλά δεν παντρεύτηκε. Χαριτολογώντας, όταν τον ρωτούσαν γι’ 
αυτό, απαντούσε πως τις αγαπούσε τόσο πολύ που δεν ήθελε να κάνει κάποια, με το 
να την παντρευτεί, δυστυχισμένη. 

Ερωτεύτηκε πολλές φορές, αγάπησε αληθινά κάποιες, αλλά εκείνη που θέλησε 
να παντρευτεί χάθηκε πολύ νέα. Του άφησε έναν ισόβιο καημό…Ξαφνικά σκέφτηκε 
κάτι πολύ πρακτικό, έπρεπε να κάνει αίτηση για εγκατάσταση τηλεφώνου. Πήγε στην 
τηλεφωνική εταιρία και το ταχτοποίησε. Έκανε ένα μεγάλο περίπατο στην παραλία 
και τελικά κατάληξε στο διαμέρισμα του. Περιεργάστηκε ξανά όλους τους χώρους, 
μελέτησε που θα έστηνε τη βιβλιοθήκη, η πλευρά του εξώστη δεν είχε πολλά 
περιθώρια καθώς είχε δυο θύρες, ο ένας τοίχος θα χρειαζόταν αν έπρεπε να 
ζωγραφίσει κάτι πιο μεγάλο από δυο μέτρα κι αποφάσισε εκεί να στήσει το καβαλέτο.

Για μια περίπου ώρα ασχολήθηκε με τη νοερή τοποθέτηση των υπαρχόντων 
του. Στο μαγειρείο δεν σκεφτόταν να τοποθετήσει τίποτα παραπάνω, εκτός από μια 
επιτραπέζια ηλεκτρική συσκευή με δυο «μάτια» που ήδη είχε κι ένα τραπεζάκι για να 
τρώει.

Πλησίασε τη θύρα του μαγειρείου, ήταν γυαλόφραχτη, που οδηγούσε σ’ ένα 
μικρό εξώστη. Μια δαντελένια κουρτίνα, που είχε ξεμείνει από τον προηγούμενο 
κάτοικο, υπήρχε εκεί. Κοίταξε έξω, σε απόσταση τριών ή τεσσάρων μέτρων, ακριβώς 
απέναντι, υπήρχε ο εξώστης του μαγειρείου του πλαϊνού διαμερίσματος, δηλαδή της 
σπιτονοικοκυράς. Στα κάγκελα του εξώστη, όπως και του δικού του ήσαν  
προσαρμοσμένο ένα σύστημα με πλαστικά σκοινιά για το άπλωμα ρούχων. Ήδη στο 
απέναντι υπήρχε απλωμένη μπουγάδα, κυρίως γυναικεία εσώρουχα. Η ποικιλία τους 
σε μεγέθη και χρώματα τον παραξένεψε αλλά σκέφτηκε πως η κυρία Αντιγόνη, δε θα 
έμενε μόνη πιθανόν να είχε κόρες, εγγονές. Αυτό τον ενόχλησε κάπως, μέχρι εκείνη 
τη στιγμή τη φανταζόταν ολομόναχη-ποιος ξέρει γιατί-και μόνο τώρα σκέφτηκε το 
ενδεχόμενο να είναι παντρεμένη…

                                                                *

Πέρασε βδομάδα ώσπου να φτάσει η οικοσκευή του και χρειάστηκε, σχεδόν 
μήνα ώσπου να ταχτοποιήσει τα πάντα, είχε μπει ακόμα και το τηλέφωνο. Όλες αυτές 
τις μέρες δεν είχε συναντήσει την κυρία Αντιγόνη, ούτε στον εξώστη του μαγειρείου 
δεν  την είχε πετύχει αλλά και ούτε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας της που,  ήταν
βέβαιος πια πως υπήρχαν. Σήμερα όμως θα την έβλεπε, θα της πλήρωνε το νοίκι. 
Κίνησε προς την εξώθυρα αλλά σταμάτησε. Κοίταξε το ντύσιμο του κι έκανε 
μορφασμό δυσαρέσκειας. Φορούσε ένα όχι και πολύ καθαρό «μπλου-τζην» παντελόνι 
κι ένα μακρυμάνικο μαύρο «κοτλέ» πουκάμισο. Πισωγύρισε να φορέσει κάτι πιο 
ευπρεπές όταν ακούστηκε το κουδούνι της εξώθυρας. Σήκωσε το θυροτηλέφωνο 
αλλά ήταν βουβό. «Θα πρέπει να είναι η πόρτα του διαμερίσματος…η κυρία 
Αντιγόνη», σκέφτηκε κι άνοιξε απότομα τη θύρα.

Πραγματικά μπροστά του στεκόταν, όμορφη και κομψή η σπιτονοικοκυρά . 
Πλάι της μια επίσης πολύ ωραία γυναίκα.
--- Καλημέρα…
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--- Κα…καλημέρα σας, περάστε…
Οι  δυο γυναίκες  μπήκαν αργά  κι  ο  Πραξιτέλης  τις  παρατηρούσε  από πίσω 

καθώς έκλεινε την εξώθυρα. Του έκανε ζωηρή εντύπωση η εξαιρετικά ευρεία 
περιφέρεια της νέας, η λεπτή μέση και οι φαρδιοί στρογγυλοί ώμοι της. Είχε προσέξει 
πριν και το πλούσιο στήθος της, πρώτη φορά έβλεπε τέτοια κατασκευή γυναικείου 
σώματος!

Τις πλησίασε καθώς εκείνες είχαν προχωρήσει και περιεργάζονταν το σαλόνι.
--- Πολύ ωραία τα ταχτοποιήσατε. Και τι πολλά βιβλία! Είπε η Αντιγόνη. Ύστερα 
γύρισε προς το μέρος του και συνέχισε: Κύριε Πραξιτέλη να σας συστήσω την κόρη 
μου, την Ισμήνη.

Η νέα του άπλωσε το χέρι χαμογελώντας κι εκείνος το έσφιξε τρυφερά 
λέγοντας;
--- Χαίρω πολύ… Ύστερα πρότεινε να καθίσουν, βλέποντας όμως τον ελλιπή 
εξοπλισμό του σαλονιού του, πρόσθεσε με κάποια αμηχανία.
--- Βέβαια εγώ δεν έχω βελούδινες πολυθρόνες και καναπέδες…Μόνο πτυσσόμενα 
καθίσματα, βολικά στη μεταφορά όποτε αλλάζω σπίτι…
--- Δεν πειράζει, στο κάτω-κάτω εδώ είναι ατελιέ όχι σαλόνι, έτσι δεν είναι; Είπε η 
Ισμήνη κοιτάζοντας τον επίμονα.

Κάθισαν ενώ εξακολουθούσαν να παρατηρούν μ’ ενδιαφέρον, ένα γύρω. 
--- Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να σας προσφέρω…Σ’ αυτά είμαι άπραγος…Κάτι να 
πιείτε;
--- Δεν χρειάζεται μην ενοχλείσθε, ήρθαμε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο…
--- Το νοίκι είναι…έτοιμο, θέλω να πω πως έχω τα χρήματα…Ετοιμαζόμουν να 
σας τα φέρω όταν ήρθατε. 
--- Όχι, όχι ησυχάστε, δεν ήρθαμε για το νοίκι…Πέρασε κιόλας ο μήνας; Είπε η 
Αντιγόνη.
--- Δυστυχώς για το πορτοφόλι μου ναι, είπε ο ζωγράφος. 
--- Έχετε χιούμορ, είπε η Ισμήνη και γέλασαν και οι δυο κυρίες.
--- Λοιπόν ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, είναι γιατί η κόρη μου όταν της είπα πως 
ο νέος νοικάρης μας είναι ζωγράφος, ενδιαφέρθηκε να γνωρίσει τη ζωγραφική σας 
για να σας αναθέσει μια δουλειά.
--- Αν δέχεστε βέβαια παραγγελίες, συμπλήρωσε η κοπέλα.
--- Ναι, πως…Δηλαδή έχω προσωπική τεχνοτροπία και άποψη αλλά πάνω απ’ όλα 
είμαι τεχνίτης που μπορώ να ζωγραφίσω μ’ οποιονδήποτε τρόπο…Έτσι κι αλλιώς δεν 
έχω πολλούς έτοιμους πίνακες. Θα μπορούσα να σας δείξω μερικούς για να πάρετε 
μια ιδέα…

Σηκώθηκε και τις έδειξε ένα σχετικά μικρό πίνακα που παρίστανε δυο λαϊκούς 
οργανοπαίχτες.
--- Αυτός εδώ είναι ζωγραφισμένος με τεχνοτροπία δική μου…

Η  Ισμήνη  σηκώθηκε,  πλησίασε  τον  πίνακα  κοιτάζοντας  τον  μ’ ενδιαφέρον,
λέγοντας:
--- Αν και δεν ξέρω πολλά από Τέχνη, μ’ αρέσει, είναι πολύ μοντέρνα η 
τεχνοτροπία σας…

Ξαφνικά τον παραμέρισε ελαφρά και κοίταξε έναν άλλο πίνακα λίγο 
μεγαλύτερο. Έδειχνε να της έκανε δυνατή εντύπωση.
--- Αυτός…αυτός εδώ, στην ίδια τεχνοτροπία. Μ’ αρέσει, μ’ αρέσει πάρα πολύ. 
Θεέ μου είναι υπέροχος! Παρ’ όλο που δεν είναι ρεαλιστικός είναι γεμάτος ερωτισμό 
και πάθος!..

Ο Πραξιτέλης ένιωσε ικανοποίηση που η κοπέλα ερμήνευσε σωστά το έργο 
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του. 
--- Μαμά, αυτούς τους δυο πίνακες τους θέλω…
--- Να τους πάρεις κόρη μου. Μμ, αυτός είναι πολύ τολμηρός, δε νομίζεις; Που θα 
τον βάλεις; 
--- Αυτόν; Στην κρεβατοκάμαρα μου…εκεί θα τον βλέπουμε μόνο εμείς.

«Κι αυτός που θα κοιμάται μαζί σου», σκέφτηκε ο Πραξιτέλης. Ίσως η Ισμήνη 
να εννοούσε τον άντρα της, να ήταν παντρεμένη.
--- Λοιπόν κύριε Πραξιτέλη μας τους πουλάτε, είπε η Ισμήνη κι έμοιαζε ν’ 
αδημονεί για την απάντηση, ενώ η κυρία Αντιγόνη έσκυβε μπροστά από τον πίνακα 
με τους μουσικούς. 
--- Ναι βέβαια, αν και θα λυπηθώ που θα τους χάσω..
--- Ε, δε θα πάνε πολύ μακριά, εδώ πλάι θα βρίσκονται, όποτε θέλετε θα τους 
βλέπετε, είπε η Αντιγόνη γελώντας. Αλήθεια ποια είναι η τιμή τους; Πρόσθεσε. 

Ο ζωγράφος ένιωσε κάποια αμηχανία, βρέθηκε απροετοίμαστος. Έπρεπε όμως 
να τους πουλήσει, ήταν ευκαιρία που δεν την περίμενε. Τελικά είπε ένα ποσό και η 
κοπέλα το δέχτηκε αμέσως.
--- Μόνο σας παρακαλώ φροντίστε για τις κορνίζες, διαλέξτε τις, σύμφωνα με το 
γούστο σας, είπε η Ισμήνη.
--- Ναι βέβαια, εδώ πάρα κάτω είδα ένα κορνιζάδικο, θα τους πάω σήμερα κιόλας.
--- Α, να μην ξεχάσουμε και το σκοπό για τον οποίο ήρθαμε. Ξέρετε έχω μια 
ρομαντική ίσως ιδέα. Θα ήθελα δέκα μικρούς πίνακες που να παριστάνουν ωδικά 
πτηνά, ζευγάρια όμως αρσενικό-θηλυκό στο φυσικό τους μέγεθος αλλά και στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Τα θέλω πολύ φυσικά, σαν αληθινά, με λεπτομέρειες. Θα 
μπορούσατε να μου τα ζωγραφίσετε; Είπε η Ισμήνη.
--- Ναι, οπωσδήποτε μπορώ. Να μου πείτε τις διαστάσεις για να σας κάνω 
προσχέδια… 
--- Στο σαλόνι μας έχουμε μια σκάλα που βγάζει σ’ ένα υπερώο,  το έχουμε σαν 
ένα είδος βιβλιοθήκης. Στον τοίχο της σκάλας θα ήθελα να τοποθετήσω, κλιμακωτά, 
αυτούς τους πίνακες.

Όσο ο Πραξιτέλης και η Ισμήνη συζητούσαν, η Αντιγόνη προχώρησε προς το 
εσωτερικό του διαμερίσματος. Περιεργάστηκε το μαγειρείο και καθώς η θύρα του 
υπνοδωματίου ήταν ανοιχτή δε δίστασε να ρίξει κι εκεί μια ματιά.

Όταν το αντιλήφθηκε ο ζωγράφος, ένιωσε άσκημα γιατί, όταν σηκώθηκε το 
πρωί, είχε αφήσει ανάστατα τα σεντόνια. Η Αντιγόνη επιστρέφοντας είπε με το πιο 
φυσικό ύφος:
--- Μένετε μόνος κύριε Πραξιτέλη;
--- Ναι…
--- Μαμά, τι αδιακρισίες είν’ αυτές; Σε παρακαλώ! Μην απαντάτε κύριε 
Πραξιτέλη, είναι κουτσομπόλα…
--- Κορούλα μου κατηγορείς τη μητέρα σου; Είπε γελώντας η Αντιγόνη.
--- Δε  σε  κατηγορώ  είναι  η  αλήθεια.  Ευτυχώς  δεν  ξεπερνάς  τα  όρια.  Λοιπόν
μητέρα, πηγαίνουμε; Κοίταξε το ρολογάκι της. Ώρα είναι! Πάμε στην αγορά πριν μας 
πιάσει το μεσημέρι, λοιπόν σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πραξιτέλη… 
… Καθώς βγήκε από το ασανσέρ, δυο ώρες αργότερα ο Πραξιτέλης, είδε στο 
διάδρομο μπροστά στην εξώθυρα του διαμερίσματος της σπιτονοικοκυράς του, δυο 
πανέμορφα κορίτσια.  Το μεγαλύτερο, γύρω στα δώδεκα-δεκατρία, ήταν ξανθό με 
σκούρα γαλανά μάτια, κυματιστά μαλλιά που έφταναν λίγο πιο κάτω από τους ώμους 
ενώ το μικρότερο, εννέα-δέκα χρόνων, καστανό με μακριά ίσια μαλλιά που 
κατέβαιναν μέχρι τη μέση της.

45



Ήταν μαθήτριες. Η μικρή είχε ακουμπισμένη τη σάκα στο δάπεδο και είχε 
καθίσει πάνω της ενώ η μεγάλη έχοντας τη σάκα κρεμασμένη από τον ώμο 
πηγαινοερχόταν νευρικά.  Όταν έφτασε κοντά τους τις χαιρέτισε. Του ανταπόδωσαν 
το χαιρετισμό μονολεκτικά, πήγε να προσπεράσει αλλά σταμάτησε και ρώτησε:
---     Τι περιμένετε εδώ;
--- Να μπούμε μέσα, είπε η μικρή, η μεγάλη τον κοίταξε καχύποπτα.
--- Είσαστε εγγονές της κυρίας Αντιγόνης…
--- Μπα, εσείς πως το ξέρετε; Είπε η μεγάλη.
--- Απλώς το υπέθεσα, δεν έχετε κλειδί;
--- Συνήθως έχω, αλλά σήμερα το ξέχασα και η γιαγιά με τη μαμά μάλλον λείπουν. 
--- Ναι λείπουν, πήγαν στην αγορά.
--- Κι εσείς πως το ξέρετε; Ρώτησε πάλι κάπως βλοσυρά η ξανθούλα.
--- Ε, είμαι ο καινούργιος νοικάρης, τις συνάντησα πριν φύγουν…
--- Α, είπε καθησυχασμένη.

Ο Πραξιτέλης πήγε στην εξώθυρα του διαμερίσματος του και ανοίγοντας την 
είπε:
--- Αν βαριέστε εκεί έξω ελάτε να περιμένετε μέσα.
--- Όχι ευχαριστούμε είπε η ξανθούλα κι έτριψε με τη μύτη του παπουτσιού της 
κάτι στο δάπεδο.

Πριν μπει στο διαμέρισμα ακούστηκε ο θόρυβος από το σταμάτημα που 
ασανσέρ. Βγήκαν η Αντιγόνη και η Ισμήνη κι ακολούθησαν αγκαλιές, φιλιά με τις 
μικρές λες και είχαν να ειδωθούν χρόνια! Έστεκε εκεί στο κατώφλι της θύρας του κι 
απολάμβανε αυτή τη σκηνή τρυφερότητας.  Η Ισμήνη τον είδε  και του φώναξε:
--- Γνωρίσατε τις κόρες μου;
--- Ναι, λίγο…

Καθώς η συντροφιά έμπαινε στο διαμέρισμα με τελευταία την Ισμήνη της 
φώναξε:
--- Πήγα τους πίνακες για κορνίζες, το Σάββατο θα τους έχουμε. 
--- Ευχαριστώ, είπε εκείνη και του Πραξιτέλη του φάνηκε πως είδε το ομορφότερο 
χαμόγελο της ζωής του.

Καθώς λίγο αργότερα, ταχτοποιούσε κάποια ψώνια στα ερμάρια της κουζίνας 
σκεφτόταν τις γειτόνισσες του. Πως ζούσαν, ήσαν μόνες ή είχαν συζύγους; Για την 
Αντιγόνη υπόθεσε πολύ εύκολα πως ήταν χήρα ή ζωντοχήρα, η συμπεριφορά της 
ήταν κάπως ελεύθερη ενώ η Ισμήνη έδειχνε μετρημένη και σοβαρή, είχε δυο 
θαυμάσιες κόρες, υπήρχε άραγε πατέρας…τέλος πάντων ξοδευόταν σε άσκοπες 
σκέψεις, θα τα μάθαινε όλ’ αυτά αργότερα….
… Ο Οκτώβρης μπήκε με αστραπόβροντα και μια καταιγίδα σάρωσε την πόλη. Ο 
Πραξιτέλης ξαναζούσε τις παλιές μέρες που ο τρελοαέρας εδώ, του έκανε δύσκολη τη 
ζωή ένα διάστημα που έπρεπε να δουλεύει στο ύπαιθρο. Τώρα προφυλαγμένος στο 
θαυμάσιο αυτό διαμέρισμα, καθισμένος στο σχεδιαστήριο, έκανε σχέδια για το πρώτο 
ζευγάρι ωδικών πτηνών της Ισμήνης. Ψάχνοντας στα βιβλία του βρήκε αρκετά αλλά 
τα περισσότερα αρσενικά, οι απεικονίσεις των θηλυκών ήσαν σπάνιες. Τελικά αυτή η 
δουλειά που του φάνηκε εύκολη, στην αρχή, είχε προβλήματα. Τέλος πάντων ο, τι 
εύρισκε, πίστευε πως θα συμπλήρωνε τον αριθμό της παραγγελίας…

Το Σάββατο, πήρε τους πίνακες από το κορνιζάδικο, οι κορνίζες τους έκαναν 
περισσότερο εντυπωσιακούς. Καθώς κοίταζε το πίνακα που η Ισμήνη βρήκε πως είχε 
ερωτισμό και πάθος-παρίστανε έναν άντρα γυμνό που στην αγκαλιά του είχε μια 
επίσης γυμνή γυναίκα σε στάση συνουσίας-παρατήρησε, παρ’ όλο που δεν υπήρχαν 
χαρακτηριστικά, το σώμα της γυναίκας, σχηματικά, έμοιαζε με το κορμί της 
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Ισμήνης…
Κοίταξε το ρολόι του χεριού του, έδειχνε έξη και τριάντα. Ένιωθε έντονα την 

ανάγκη να πάει τους πίνακες, όχι βέβαια για να εισπράξει τα χρήματα αλλά 
περισσότερο ν’ ακούσει πάλι τον θαυμασμό της Ισμήνης γι’ αυτούς και να της δείξει 
το πρώτο σχέδιο πουλιών που είχε κάνει. Αναρωτήθηκε αν οι γειτόνισσες του ήσαν 
στο σπίτι κι αν είχαν καιρό να τον δεχτούν. Ήταν Σάββατο απόγευμα και ίσως είχαν 
βγει από την πόλη, αλλά τι είχε να χάσει δεν ήταν κόπος, πλάι ήσαν, δε θα τις 
απασχολούσε πολύ.

Βγήκε στο διάδρομο κρατώντας παραμάσχαλα τους πίνακες. Πάτησε το 
κουδούνι και περίμενε. Σε λίγο άκουσε κάποιο θόρυβο πίσω από τη θύρα, ύστερα 
βήματα ν’ απομακρύνονται και τη φωνή ενός κοριτσιού να λέει δυνατά: «Είναι ο 
κύριος από πλάι, ο νέος νοικάρης». Κάτι απάντησε από το βάθος ή Αντιγόνη και σε 
λίγο η θύρα άνοιξε και φάνηκε η μικρή κόρη της Ισμήνης.  Παραμέρισε και του 
έκανε χώρο να περάσει χαρίζοντας του ένα χαμόγελο.

Στο σαλόνι έγινε, σε λίγο, η συνάθροιση των γυναικών του σπιτιού-άντρας δε 
φαινόταν πουθενά κι ο Πραξιτέλης αδημονούσε να μάθει αν ενδημούσε το είδος αυτό 
στο σπίτι-που εκφράστηκαν κολακευτικά για τους πίνακες, μάλιστα η μικρή είπε με 
εκπληκτική αφέλεια:
--- Αυτή η γυναίκα μοιάζει με τη μαμά…

Αυτό προκάλεσε γέλιο και η μεγάλη κόρη ψιθύρισε στη μικρή: «Κι ο άντρας 
ποιος λες να είναι;». Εκείνη απάντησε επίσης ψιθυριστά: «Ο ζωγράφος, δεν είναι 
ωραίος άντρας ε;». «Σουςςς, δε ντρέπεσαι; Τι είν’ αυτά που λες», την ψευτομάλωσε η 
μεγάλη χαμογελώντας.

Ο Πραξιτέλης, ακούγοντας τις μικρές ένιωσε να ερεθίζεται, Υποκρίθηκε όμως 
πως δεν άκουσε κι έβγαλε βιαστικά από το φάκελο που είχε μαζί του ένα σχέδιο  και  
το έδωσε στην Ισμήνη. Η Αντιγόνη, τον ρώτησε αν θα πιει κάτι κι εκείνος ζήτησε ένα 
αναψυκτικό, ένιωθε ξηροστομία, το πάθαινε αυτό κι ύστερα από συνουσία. Εκείνη 
έφυγε για την τραπεζαρία που ουσιαστικά ήταν προέκταση του σαλονιού.

Τα κορίτσια εξακολούθησαν να περιεργάζονται τους πίνακες που ήσαν 
ακουμπισμένοι σ’ έναν καναπέ ενώ σ’ έναν άλλο, κάθισαν η Ισμήνη με το ζωγράφο. 
Εκείνη κοίταξε το σχέδιο και φώναξε: 
--- Μα είναι καταπληκτικά! Ολοζώντανα! Και είναι σα να διαβάσατε τη σκέψη 
μου, έτσι τα σκεφτόμουν, σ’ ένα ερωτικό σύμπλεγμα.

Το σχέδιο ήταν περίτεχνο, παρίστανε ένα ζευγάρι σπίνων σε κάποιο είδος 
περίπτυξης. Η Αντιγόνη έφερε το αναψυκτικό και κάθισε κοντά τους.
--- Δες μητέρα, δεν είναι υπέροχα!

Εκείνη πήρε το σχέδιο στο χέρι κι εκφράστηκε με πολύ θαυμασμό αλλά μάλλον 
η Τέχνη δεν ήταν στα ενδιαφέροντα της. Εκείνη τη στιγμή τα κορίτσια άρχισαν να 
διαπληκτίζονται, λεκτικά στην αρχή αλλά στη συνέχεια με χτυπήματα. Ένα από αυτά, 
της μεγάλης προς τη μικρή ήταν περισσότερο απ’ ότι έπρεπε δυνατό κι εκείνη έβαλε 
τα κλάματα προστρέχοντας προς τη γιαγιά όπου και χώθηκε στην αγκαλιά της 
εισπράττοντας χάδια, φιλιά και καθησυχαστικά λόγια. Η Ισμήνη έβαλε φωνή στη 
μεγάλη που αποσύρθηκε πιθανόν στο δωμάτιο της. Ο Πραξιτέλης σηκώθηκε.
--- Εγώ να πηγαίνω, αν τελειώσαμε…
--- Οι δυο γυναίκες τον κοίταξαν με απορία. Η μικρή σταμάτησε να κλαίει
--- Μα γιατί; Είναι νωρίς ακόμα, είπε η Αντιγόνη.
--- Όχι μη φύγετε εξαιτίας μου, να σταμάτησα να κλαίω, είπε η μικρή και σκούπισε 
με την ανάστροφη της παλάμης τα μάτια.
--- Όχι γλυκιά μου δε φεύγω εξαιτίας σου…
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--- Ίσως να έχει κάποιο ραντεβού ο άνθρωπος, είπε χαμογελώντας η Ισμήνη.
--- Με αναγκάζετε να λέω συνέχεια όχι. Δεν έχω ραντεβού, απλώς δε θέλω να σας 
είμαι ενοχλητικός.
--- Ενοχλητικός εσείς; Πως το λέτε αυτό όταν μας προσφέρατε τέτοια 
ευχαρίστηση, στα μάτια και στην ψυχή…Όχι δε θα φύγετε, σας παρακαλώ. 

Η Ισμήνη λέγοντας αυτά του έριξε μαργιόλικο βλέμμα που ο Πραξιτέλης 
ξανακάθισε παραδομένος στη γοητεία της. Στο μεταξύ η μεγάλη κόρη εμφανίστηκε 
στο σαλόνι, ζήτησε συγγνώμη από το ζωγράφο γι’ αυτά που είχαν προηγηθεί κι 
αγκαλιάζοντας την αδερφούλα της τη γέμισε φιλιά, χάδια και συγγνώμες.
--- Θα μείνετε μαζί μας για το δείπνο, δεν πιστεύω να μας αρνηθείτε; Είπε η 
Αντιγόνη.
--- Και βέβαια όχι, πως θα μπορούσα  ν’ αρνηθώ σε τέσσερις όμορφες κυρίες…
… Το φαγητό ήταν θαυμάσιο και η συντροφιά υπέροχη! Ποτέ δεν του είχε τύχει 
κάτι τέτοιο. Οι νεαρές είχαν απέναντι του μια συμπεριφορά γυναικών. Ήταν 
παράξενο αλλά ο Πραξιτέλης είχε την εντύπωση πως ερωτοτροπούσαν, μεγάλες και 
μικρές μαζί του…

Παρ’ όλο που έφυγε πολύ αργά, ακόμα και οι μικρές είχαν πάει για ύπνο, 
κανένας άντρας δε φάνηκε στο σπίτι, καμιά αναφορά δεν έγινε σε πατέρα και παππού. 
Το μόνο που έμαθε περισσότερο απ’ ο, τι ήξερε ήταν τα ονόματα των κοριτσιών κι 
αυτό  γιατί  το  επιδίωξε.  Σε κάποια στιγμή που  χρειάστηκε να φωνάξει κάποια με το 
όνομα της, είπε:
--- Λοιπόν δεσποινίδες μου, γνωριστήκαμε εδώ και μια βδομάδα σχεδόν κι ακόμα 
δεν ξέρω τα ονόματα σας.
--- Εμένα με λένε Αυγή, είπε η μεγάλη
--- Κι εμένα Μυρτώ…

                                                                *

Ολόκληρο τον Οκτώβρη αλλά και τον Νοέμβρη, ο Πραξιτέλης δεν είδε τις 
κυρίες, μικρές και μεγάλες του διπλανού διαμερίσματος. Δούλευε με μανία τα 
πουλιά, είχε υποσχεθεί στην Ισμήνη πως μέχρι τα Χριστούγεννα θα τα είχε έτοιμα. 
Είχε χρόνια να ζωγραφίσει με τον τρόπο αυτό και τον γοήτευε το κυνήγι της 
λεπτομέρειας και η απόλυτη απόδοση. Χαιρόταν όταν πετύχαινε τις αποχρώσεις στα 
πλουμιστά φτερά των πουλιών και την επιφάνεια των χνουδάτων μερών τους.

Την απομόνωση του αυτή τη διέκοψε, την πρώτη Κυριακή του Δεκέμβρη η 
επίσκεψη της Μυρτώς. Είχε χιονίσει αποβραδίς και το είχε στρώσει ακόμα και μέσα 
στην πόλη.

Καθώς άνοιξε την εξώθυρα του, την είδε πανέμορφη να του χαμογελάει 
κοιτάζοντας τον έντονα με τα μεγάλα καστανά μάτια. Φορούσε άσπρη χοντρή 
μάλλινη μπλούζα με ψηλή τραχηλιά, κόκκινο μάλλινο παντελόνι «γκολφ», κοντές 
μπότες με χοντρές σόλες ορειβασίας και στο κεφάλι ένα κόκκινο μάλλινο σκούφο. 
---    Καλώς την… Κοκκινοσκουφίτσα! Παρακαλώ;… 
---    Καλημέρα, ήρθα να σας πω-προσπάθησε δεξιά-αριστερά του σώματος του να 
δει πως ήταν το εσωτερικό-πως η γιαγιά και η μαμά σας προσκαλούν να έρθετε μαζί 
μας
σε μια μικρή εκδρομή, θα πάμε στα χιόνια.
--- Α, ναι; Πολύ ενδιαφέρον, θα έρθω ευχαρίστως…
--- Τώρα όμως, μας περιμένουν…

Ο Πραξιτέλης πήγε να ετοιμαστεί με κάποια σπουδή και η μικρή προχώρησε 
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μέσα κοιτάζοντας ένα γύρω.
Όσο εκείνος ετοιμαζόταν μέσα στο υπνοδωμάτιο η Μυρτώ τον ρώτησε με 

κάποιο παράπονο στη φωνή:
--- Γιατί δεν ήρθατε τόσον καιρό στο σπίτι μας;
--- Είχα πολύ δουλειά, μέχρι τα Χριστούγεννα πρέπει να ετοιμάσω τους πίνακες 
της μαμάς σου…
--- Μπορώ να δω αυτούς που έκανες;
--- Όχι βέβαια, θα τους δείτε όλες μαζί.

Άρχισε να ρωτάει διάφορα, τι είναι το ένα τι το άλλο, ζήτησε να της δείξει 
ακόμα και το υπνοδωμάτιο-«αυτή μοιάζει της γιαγιάς της», σκέφτηκε ο Πραξιτέλης-
που δεν πρόλαβε όμως γιατί ακούστηκε το κουδούνι στη θύρα.  Ήταν η Αυγή 
ντυμένη με τον ίδιο τρόπο σε χρώματα γαλάζια, όμορφη σαν άγγελος, μόνο που η 
συμπεριφορά της απέναντι στην αδερφούλα της δεν ήταν καθόλου… αγγελική.
--- Αφού ξέρεις πως περιμένουμε ανόητη, γιατί καθυστερείς;
--- Επ, επ, εγώ φταίω δε φταίει εκείνη. Κάτι έπρεπε να φορέσω, είπε ο ζωγράφος κι 
άρπαξε ένα «τζάκετ» με κουκούλα και βγήκαν στο διάδρομο όπου πράγματι 
περίμεναν η Αντιγόνη με την Ισμήνη, ανάλογα ντυμένες…

Μπήκαν σ’ ένα υπόγειο «γκαράζ» πενήντα μέτρα πιο πέρα και βολεύτηκαν σ’ 
ένα προφανώς δικό τους αυτοκίνητο που στο τιμόνι κάθισε η Αντιγόνη.  Βγήκαν και 
διέσχισαν την πόλη. Ο δρόμοι ήσαν καθαροί από χιόνι κι έφτασαν στην εξοχή σ’ ένα 
πευκοδάσος. Το θέαμα ήταν γοητευτικό με τις πασπαλισμένες από χιόνι 
πευκοβελόνες.

Τα κορίτσια, με φωνές πετάχτηκαν έξω από το αμάξι και σε λίγο έστελναν 
βολές από χιονόμπαλες η μια στην άλλη. Ο χιονοπόλεμος αυτός αργότερα 
γενικεύτηκε σ’ όλη τη συντροφιά, με τον Πραξιτέλη που είχε γίνει ο στόχος όλων, 
περισσότερο ν’ αμύνεται παρά να προσπαθεί να πετύχει κάποια βολή αν και θα  
μπορούσε γιατί είναι βέβαιο πως ήταν πιο επιδέξιος από τις γυναίκες.

Κάποια στιγμή μια βολή, της Αντιγόνης τον πέτυχε στο πρόσωπο και κάνοντας 
το θυμωμένο, άρχισε να την κυνηγάει, προκαλώντας τις κραυγές και τα γέλια της. Με 
μερικές δρασκελιές, την έφτασε και την αγκάλιασε από πίσω. Εκείνη, αντί να 
προσπαθήσει να ξεφύγει, χώθηκε εντελώς στην αγκαλιά του γελώντας αλλά ο 
ζωγράφος, έπιασε μια χούφτα χιόνι και της το έτριψε στο πρόσωπο. Έκπληκτη έβαλε 
φωνή και προσπάθησε, τάχα, να ξεφύγει. Την έσφιξε πάνω του σταθερά και γελώντας 
άρχισε να σκουπίζει το πρόσωπο της. 
---- Είσαι κακός, του είπε χαμογελώντας. Ήταν η πρώτη φορά που του μιλούσε 
στον ενικό.
---- Κι εσύ είσαι πανέμορφη, της ψιθύρισε στο αφτί. Εκείνη έκλεισε τα μάτια και 
σφίχτηκε πάνω του.

Στο μεταξύ πλησίασαν και οι άλλες. Είχε προκύψει πάλι μια μικρή φιλονικία 
ανάμεσα στα κορίτσια και η Ισμήνη έκανε το διαιτητή. Η Μυρτώ καθώς αντίκρισε το 
σύμπλεγμα του Πραξιτέλη και της γιαγιάς της, αναφώνησε:
---- Αχ, τι όμορφοι που είστε έτσι! Γρήγορα μαμά τη φωτογραφική μηχανή…

Αλλά η μηχανή αναπαυόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και το τρυφερό 
«ενσταντανέ» χάθηκε για πάντα. Ο Πραξιτέλης ξέσφιξε τα χέρια από το σώμα της 
Αντιγόνης κάπως απότομα ξαφνιασμένος από τη φωνή της μικρής. 

Η     Αυγή     έφερε     τη     μηχανή     κι    εξαντλώντας     ολόκληρο      φιλμ,
αλληλοφωτογραφήθηκαν με το ζωγράφο ανάμεσα τους...

Οι επόμενες μέρες ως τα Χριστούγεννα πέρασαν για τον Πραξιτέλη με πολύ 
δουλειά. Ρίχτηκε με ζήλο να τελειώσει τους πίνακες με τα πουλιά, έτσι σα δώρο, για 
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τις γιορτές, στην Ισμήνη. Ένιωθε ερωτευμένος αλλά ακόμα δεν μπορούσε να 
προσδιορίσει  με  ποια  από  τις  δυο  γυναίκες.  Με  την  Αντιγόνη  είχε  την  πρώτη 
του σωματική επαφή εκεί στα χιόνια και την ευκαιρία να της ψιθυρίσει πως την 
εύρισκε όμορφη, πέρα από αυτά όμως τίποτ’ άλλο. Για την Ισμήνη, που ήταν πολύ 
νέα, ένιωθε όταν την σκεπτόταν ένα ηδονικό τράνταγμα. Εκείνο το πληθωρικό κορμί 
της, τον συγκλόνιζε. Όταν κουραζόταν με τα πουλιά, έκανε γρήγορα σκίτσα της 
προσπαθώντας να τη φανταστεί γυμνή.

Το κραγιόνι τον παράσερνε πάντα σε κάτι, όσο γίνεται τέλειο και γι’ αυτό δεν 
μπορούσε να την πετύχει. Ήξερε πως η γοητεία του κορμιού της ήταν στα 
ελαττώματα του αλλά δεν μπορούσε να τα προσδιορίσει με τη φαντασία του. 
Σχεδίαζε και ξανασχεδίαζε ώσπου, αποκαμωμένος, έπεφτε στο κρεβάτι και 
σκεφτόταν την Αντιγόνη. Εδώ άφηνε τη φαντασία του ελεύθερη, χωρίς ενοχές, τη 
θεωρούσε απολύτως φυσική σύντροφο. Μάλιστα είχε πείσει τον εαυτό του πως η 
σπιτονοικοκυρά του δεν είχε σύζυγο ή εραστή κι εκείνη η γρήγορη στιχομυθία , 
λεκτική και σωματική, του είχε δώσει να καταλάβει πως τον ήθελε…     

                                                  *

Την παραμονή των Χριστουγέννων, λίγο πριν τις δέκα πηγαινοερχόταν στο 
εργαστήρι του, μ’ ένα κονιάκ στο χέρι. Ήταν ανήσυχος, οι γειτόνισσες του τον είχαν 
καλέσει να περάσει μαζί τους τη βραδιά, μόνο που δεν ήξερε ποιοι άλλοι θα ήσαν 
εκεί. Οι σύζυγοί τους ίσως-δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί τελευταία του είχε 
καρφωθεί η ιδέα πως υπήρχαν σύζυγοι-που θα είχαν επιστρέψει από κάποιο μακρινό 
ταξίδι για τις μέρες των γιορτών όπως γίνεται συνήθως; Κάποιοι συγγενείς; Η 
αλήθεια είναι πως δεν είχε γνωρίσει φίλους ή συγγενείς  τους.  Τελικά τηλεφώνησε 
και ρώτησε την Αντιγόνη αν θα υπήρχαν κι άλλοι…
--- Όχι καλέ, εμείς θα είμαστε μόνο. Η Ισμήνη και τα παιδιά. Φυσικά εσύ θα είσαι 
το τιμώμενο πρόσωπο, μην αργήσεις, είπε γελώντας. Αλήθεια γιατί δεν έρχεσαι από 
τώρα; πρόσθεσε.

Έβγαλε στεναγμό ανακούφισης αλλά η εμμονή του σχετικά με την ύπαρξη 
συζύγων  παράμεινε. Ίσως να υπήρχαν αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να 
είναι με τους δικούς τους. Δε βαριέσαι, τι του ένοιαζε; Αυτός θα περνούσε ένα βράδι 
με τη συντροφιά τεσσάρων ωραίων γυναικών.

Άρχισε να τον απασχολεί κάτι άλλο. Δε θα έπρεπε να  τις πάει κάτι; Γλυκά; Α, 
μπα τέτοια θα υπήρχαν πολλά στο σπίτι. Μάλλον λουλούδια, πάντα κολακεύουν τις 
γυναίκες. Αλλά τι λουλούδια; Μπερδεύτηκε πάλι. Αν έπαιρνε ένα μεγάλο μπουκέτο 
δεν θα ικανοποιούσε την κάθε μια χωριστά. Κι εκείνος ήθελε να τις εντυπωσιάσει με 
κάτι ξεχωριστό από την Αντιγόνη μέχρι τη μικρούλα Μυρτώ. Τελικά σκέφτηκε κάτι 
και κατέβηκε στο δρόμο. Κάπου εκεί κοντά είχε προσέξει την ύπαρξη ενός 
ανθοπωλείου…

Ζήτησε από τον ανθοπώλη τέσσερα άνθη, μια κόκκινη τουλίπα, ένα άσπρο 
γαρύφαλλο, ένα κρίνο κι ένα κόκκινο τριαντάφυλλο-μπουμπούκι και να του τα 
συσκευάσει χωριστά.

Ανέβηκε στο διαμέρισμα του και άνοιξε την ιματιοθήκη. Είχε όλα κι όλα τρία 
χειμωνιάτικα κοστούμια. Φόρεσε αυτό που θεώρησε σαν πιο σοβαρό, ήταν ένα καφέ 
σκούρο, πολύ καλό ύφασμα και για να μη φορέσει γραβάτα και πουλόβερ, έβαλε μια 
άσπρη μάλλινη μπλούζα με ψηλή τραχηλιά. Ήταν ήδη καλοξυρισμένος, έσιαξε τα 
μαλλιά, αρκετές γκρίζες τρίχες είχαν εμφανιστεί εκεί και πέρασε μ’ ένα πανί τα 
καλογυαλισμένα του παπούτσια. Πήρε τις ισχνές ανθοδέσμες-τον απασχόλησε για 
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λίγο η ιδέα πως ήσαν πολύ φτωχές-και βγήκε στο διάδρομο.
Στάθηκε για λίγο αναποφάσιστος μπροστά στην εξώθυρα του δια μερίσματος 

της Αντιγόνης, ύστερα πίεσε το κουμπί του κουδουνιού κι έκρυψε πίσω του τα 
λουλούδια. Η εξώθυρα άνοιξε κι εμφανίστηκε η μικρούλα Μυρτώ. Έμεινε για μια 
στιγμή έκπληκτος, ήταν υπέροχη! Φορούσε ένα κόκκινο βελούδινο φόρεμα, άσπρο 
καλσόν και μαύρα λουστρίνια. Υποκλίθηκε μπροστά της με σοβαρό ύφος.
--- Καλησπέρα ωραία μου δεσποινίς…
--- Καλησπέρα σας κύριε, περάστε παρακαλώ, είπε κι εκείνη μ’ ένα χαμόγελο και 
ανταποδίνοντας του την φιλοφρόνηση, συνέχισε:
--- Είστε πολύ ωραίος κύριε Πραξιτέλη και τι ωραίο κοστούμι… 

Μπήκε κλείνοντας την εξώθυρα με το πόδι ενώ εξακολουθούσε να κρατάει 
πίσω του τα λουλούδια. Η Μυρτώ είχε προχωρήσει στο βάθος κι ο Πραξιτέλης, με 
τρόπο, άφησε τα μπουκετάκια στο τραπεζάκι του πορτμαντό μπροστά στον 
καθρέφτη. Ύστερα με ελεύθερα τα χέρια μπήκε στο σαλόνι πίσω από τη νεαρή.

Η Αυγή σηκώθηκε από την πολυθρόνα που καθόταν και τον υποδέχτηκε με 
χειραψία και χαμόγελο. Ήταν ντυμένη σα μεγάλη κυρία. Φορούσε ένα γαλάζιο 
φόρεμα, με αρκετά ανοιχτό ντεκολτέ. Τη λεπτή μεσούλα της έσφιγγε μια μαύρη ζώνη 
με χρυσή αγκράφα. Στα καλλίγραμμα λεπτά πόδια της φορούσε κανονικό διάφανο 
καλσόν και μαύρες λουστρινένιες γόβες. Στο λαιμό της έλαμπε, κρεμασμένη από 
αλυσίδα, μια χρυσή καρδούλα. Δε φορούσε δαχτυλίδι αλλά δυο λεπτά χρυσά 
βραχιόλια, ένα στο κάθε χέρι. Σωστή κυρία!

Εντυπωσιάστηκε τόσο που έσκυψε και της φίλησε το χέρι. Την ίδια στιγμή, 
ειδοποιημένη από τη Μυρτώ, έφτασε η Ισμήνη.  Έμεινε, εκεί στη  μέση του  
σαλονιού να την κοιτάζει με θαυμασμό! Φορούσε ένα φόρεμα σε χρώμα μπλε-
ελεκτρίκ, χωρίς μέση, ριχτό έτσι που ελάττωνε τις καμπύλες κι αναδείκνυε σε κάθε 
κίνηση τη λεπτή μέση της. Το ντεκολτέ σε σχήμα βε, αρκετά βαθύ ώστε ν’ 
αποκαλύπτει, όσο χρειαζόταν, το υπέροχο μεταξύ των βυζιών της σάρκινο… 
φαράγγι. Το λαιμό της στόλιζε ένα περίεργο χρυσό κόσμημα, κάτι σαν παντατίφ. 
Καθώς έσκυψε να της φιλήσει το χέρι, πρόσεξε για πρώτη φορά πως δε φορούσε 
βέρα. Μόνο στο αριστερό χέρι άστραφτε ένα μονόπετρο.

Μετά τα τυπικά, τον παράσυρε να καθίσουν στον καναπέ. Σε λίγο μπήκε στο 
σαλόνι και η Αντιγόνη, εντυπωσιακή μέσα στο φόρεμα της που είχε χρώμα βαθύ 
βυσσινί κι έφτανε λίγο πιο κάτω από τα γόνατα. Είχε μακριά μανίκια και σχετικά 
μικρό ντεκολτέ σε σχήμα οβάλ. Στη μέση φορούσε μια δερμάτινη ζώνη, περίπου στο 
ίδιο χρώμα με το φόρεμα κατά τι σκουρότερο, με χρυσή αγκράφα. Το φόρεμα, 
εφαρμοστό, ανάδειχνε τις καμπύλες του κορμιού της. Στο λαιμό φορούσε ένα μικρό 
κολιέ από μια σειρά μαργαριτάρια. Μαργαριτάρια είχαν και τα σκουλαρίκια της, ένα 
το καθένα. Μαργαριτοφόρος η Αντιγόνη, ακόμα και στο δάχτυλο φορούσε δαχτυλίδι 
με δεμένο μαργαριτάρι. Πρόσεξε πως κι αυτή δε φορούσε βέρα. 

Ακολούθησε κι εδώ χειροφίλημα κι ο ζωγράφος εισέπραξε φιλοφρόνηση για το 
κομψό ντύσιμο του. Την ευχαρίστησε και ζήτησε απ’ όλες να λείψει για λίγο.

Όταν επέστρεψε, στάθηκε μπροστά τους με το ένα χέρι πίσω και το άλλο έτοιμο 
να συνοδέψει ένα λογύδριο.
--- Κυρίες μου, προσπάθησα να σας φέρω κάτι που θα ήταν της προτίμησης σας, 
δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Διάλεξα ένα λουλούδι για την κάθε μια που πιστεύω πως 
αγαπάτε ιδιαίτερα. Σας τα προσφέρω αρχίζοντας από τη μικρότερη.

Έβγαλε  το τριανταφυλλάκι και το πρόσφερε στη  Μυρτώ που έδειξε έκπληξη κι 
αναρωτήθηκε φωναχτά:
--- Μα…μα πως ξέρετε πως μ’ αρέσουν τα κόκκινα τριαντάφυλλα;
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Ο Πραξιτέλης χαμογέλασε ικανοποιημένος και πρόσφερε τον κρίνο στην Αυγή 
και ακολούθησε η ίδια έκπληξη:
--- Μάντης είσαστε;…Μα πως;…

Με το ίδιο χαμόγελο, ο ζωγράφος πρόσφερε στην Ισμήνη την τουλίπα.  Εκείνη 
αντέδρασε με τα μάτια κι ένα χαμόγελο. Στο βλέμμα της διάβασε πως είχε πετύχει 
διάνα. Στα γρήγορα πρόσφερε και το τελευταίο λουλούδι στην Αντιγόνη που 
αυθόρμητα τον αγκάλιασε και του έδωσε ένα ηχηρό φιλί, λέγοντας:
--- Δεν μπορεί κάποιον στενό μας φίλο θα γνωρίζεις εσύ για να ξέρεις τα μυστικά 
μας…
--- Όχι κυρίες μου, δε γνωρίζω ούτε στενούς ούτε μακρινούς φίλους σας, απλώς 
από παρατηρητικότητα-τι διάολο καλλιτέχνης είμαι-και λίγο από διαίσθηση μάλλον 
πέτυχα στην 
επιλογή…
--- Νομίζω καλλιτέχνη μου, κάτι μου είχες υποσχεθεί, είπε η Ισμήνη-είχε 
χρησιμοποιήσει κι αυτή για πρώτη φορά τον ενικό και μάλιστα με κτητικό,
--- Εννοείς τους πίνακες με τα πουλιά;
--- Ακριβώς, είπε εκείνη με κάποια ανησυχία.
--- Είναι έτοιμοι…
--- Αλήθεια! Που είναι;   
--- Σκέφτηκα να σου τους φέρω αύριο…
---    Τι; Θα πεθάνω από αγωνία ψυχή μου, αχ σε παρακαλώ φέρτους τώρα…

Ήταν οι δυο τους στο σαλόνι, η Αντιγόνη με τις εγγονές ετοίμαζαν το τραπέζι. 
Η Ισμήνη τον πλησίασε κι έβαλε τα χέρια της στο στήθος του κοιτάζοντας τον μ’ ένα   
ύφος επιτηδευμένα παρακλητικό που είναι τόσο γοητευτικό όμως σε μια γυναίκα. 

Ο Πραξιτέλης, ένιωσε τους χτύπους της καρδιάς του να δονούν όλο του το 
σώμα. Το άρωμα της, η μυρουδιά της σάρκας της, γέμισε τα πνευμόνια του. Τα χέρια 
του ανέβηκαν προς τη μέση της αλλά ύστερα τα γύρισε προς το στήθος του, έπιασε τα 
δικά της και τα φίλησε. Εκείνη του ξέφυγε πολύ προσεχτικά μ’ ένα χαμόγελο που του 
υποσχόταν τα πάντα. Της χαμογέλασε ταραγμένος κι απομακρύνθηκε…
--- Πάω να σου τους φέρω, είπε κι έφυγε.

Η Ισμήνη, σχεδόν σωριάστηκε σε μια πολυθρόνα. Ένιωσε τέτοια διέγερση που 
πέρασε το χέρι ανάμεσα στα σκέλη, πάνω από το φόρεμα. 

Ξαφνικά μπήκε στο σαλόνι η Μυρτώ.
--- Μαμά, μαμά ελάτε…Α, καλέ που είναι ο κύριος Πραξιτέλης;…
--- Πήγε να μας φέρει τους πίνακες με τα πουλιά
--- Καλά μόλις έρθει ελάτε για φαγητό…πεινάω

Λίγο αργότερα ακούστηκε το κουδούνι της εξώθυρας, η Ισμήνη έτρεξε ν’ 
ανοίξει και γύρισε με τον ζωγράφο, να κρατάει παραμάσχαλα τους πίνακες. Τους 
έστησε, στη σειρά πάνω στους καναπέδες και η Ισμήνη αντικρίζοντας τους 
πλημμύρισε συγκίνηση. Του έσφιγγε και του φιλούσε τα χέρια, χαρακτηρίζοντας τα 
χρυσά. Ύστερα έτρεξε προς την τραπεζαρία και φώναξε:
--- Ελάτε να δείτε τι υπέροχους πίνακες έκανε ο Πραξιτέλης! Ακολούθησε μια 
πραγματική υστερία ενθουσιασμού, ιδιαίτερα από τη Μυρτώ, που συμπεριφερόταν 
σα να είχε να κάνει με πραγματικά πουλιά…

Το δείπνο ήταν  υπέροχο γιορταστικό. Ο Πραξιτέλης είχε χρόνια  να  βρεθεί  σε 
τέτοια οικογενειακή συνάθροιση. Γύρισε στο σπίτι του πολύ αργά, γύρω στις τρεις, 
ζαλισμένος…

Την άλλη μέρα ξύπνησε επίσης αργά, κάθισε μπροστά στην τηλεόραση 
παρακολουθώντας για λίγο τα εορταστικά προγράμματα. 
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Πλησίαζε μεσημέρι όταν κουδούνισε το τηλέφωνο. Ήταν η Αντιγόνη που 
πρότεινε έξοδο από την πόλη. Δέχτηκε πολύ πρόθυμα, σκέφτηκε με ευχαρίστηση πως 
οι γειτόνισσες, του  είχαν γίνει απαραίτητες κι όπως έδειχναν όλα κι αυτός 
απαραίτητος σ’ εκείνες…

                                                                 *

--- Η δική μου πέτρα έκανε τα περισσότερα γκελ, φώναξε ενθουσιασμένη η Αυγή.
Ήσαν στημένες σε γραμμή σε μια ήρεμη ακρογιαλιά και πετούσαν πέτρες στο 

νερό. Η θάλασσα αντανακλούσε έναν ουρανό από φωτεινή αραιή συννεφιά, ο καιρός 
ήταν γλυκός και οι γλάροι πετούσαν χαμηλά σε μικρά σμήνη.
--- Δε θέλω να πω πως οι άντρες είμαστε πιο ικανοί από τις γυναίκες αλλά σίγουρα 
στο πέταγμα της πέτρας είμαστε πιο επιδέξιοι, είπε ο Πραξιτέλης και πλησιάζοντας 
τις, έστειλε με χάρη δισκοβόλου, μια πλατιά πέτρα στην επιφάνεια της θάλασσας. 
Εκείνη άγγιξε το νερό και αναπήδησε, σε απόσταση πάνω από μέτρο και συνέχισε τις 
αναπηδήσεις μειώνοντας συνεχώς τις αποστάσεις, ώσπου τις μίκραινε τόσο που 
βούλιαξε αφήνοντας μια μεγάλη γραμμή ομόκεντρους κύκλους που άρχισαν να 
σβήνουν ο ένας μετά τον άλλο.
--- Ζήτωωω, μέτρησα δεκαπέντε γκελ, ο Πραξιτέλης είναι ο νικητής, φώναξε η 
Μυρτώ που και γι’ αυτήν ο ζωγράφος είχε γίνει σκέτος Πραξιτέλης. 

Με  γέλια  και  πείσμα  συνεχίστηκαν,  γι’ αρκετή  ώρα  οι  προσπάθειες  να 
ξεπεραστεί το ρεκόρ του Πραξιτέλη αλλά μάταια. Εκείνος δεν ξανάριξε, 
περιορίστηκε στο να τις δείχνει ποιες πέτρες έπρεπε να χρησιμοποιούν, πώς να τις 
κρατούν και πώς να τις πετάνε, βρίσκοντας την ευκαιρία να σφίξει στην αγκαλιά του 
το πληθωρικό κορμί της Ισμήνης βοηθώντας την να πετάξει την πέτρα. Εκείνη ένιωσε 
μια γλυκιά ζάλη κι έχασε κάθε ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Η πέτρα της έπεσε λίγα 
μέτρα μακριά από την ακρογιαλιά και βούλιαξε μόλις άγγιξε το νερό. Ο Πραξιτέλης 
έχωσε το πρόσωπο του στα κυματιστά μαλλιά της κι ανάπνευσε μ’ ευχαρίστηση το 
άρωμα της…

Αυτό το ερωτικό παιχνίδι από τη μητέρα στην κόρη τον γοήτευε. Τα βλέμματα 
και των δυο γυναικών επίμονα αναζητούσαν τα δικά του με κάθε ευκαιρία, 
στέλνοντας του ματιές πόθου. Πού μπορούσε, τελικά να οδηγήσει αυτό το φλερτ;  
Βρισκόταν σε αδιέξοδο από τη στιγμή που τις γνώρισε, αν έδειχνε προτίμηση στη μία 
θ’ απογοήτευε την άλλη. Υπήρχε ακόμα και η συγκινητική προσπάθεια των 
κοριτσιών να τον μονοπωλήσουν. Πραγματικά όσο περισσότερο τις πλησίαζε τόσο 
απομακρύνονταν οι πιθανότητες να έχει κάποια ερωτική σχέση μαζί τους. Όταν 
γύρισε στο διαμέρισμά του ήταν βέβαιος πως είχε γίνει πρόβλημα για τις γειτόνισσες 
του όπως κι αυτές για τον ίδιο…

Απόφυγε για λίγες μέρες τη συντροφιά τους, με το πρόσχημα πως είχε δουλειά. 
Δεν τον ενόχλησαν ούτε εκείνες αλλά την παραμονή του νέου χρόνου κουδούνισε το 
τηλέφωνο και η Ισμήνη τον κάλεσε να περάσουν μαζί τη βραδιά «αν δεν είχε να πάει 
κάπου καλύτερα». Περίμενε αυτή την πρόσκληση και είχε προετοιμαστεί…

Ολόκληρη τη βδομάδα, τον απασχόλησε η ιδέα να κάνει στις γειτόνισσες του 
κάποιο δώρο πρωτότυπο. Ήθελε να τις εντυπωσιάσει   αλλά  με  τι;   Ένα   κόσμημα;   
Θα ήταν πολύ τολμηρό, οι σχέσεις τους δεν δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο, άσε που θα 
στοίχιζε ακριβά…Ξαφνικά του ήρθε μια καλή ιδέα, θα χρειαζόταν μόνο κάποιο κόπο 
από μέρους του. Ντύθηκε και πήγε στο κορνιζάδικο όπου είχε κορνιζώσει τους 
πίνακες της Ισμήνης. Δεν βρήκε εκεί αυτό που ήθελε αλλά συνέχισε ψάχνοντας στ’ 
άλλα κορνιζάδικα της πόλης. 
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Αναζητούσε-κάπου  είχε  δει-κάτι μικρές οβάλ κορνίζες.  Τελικά  τις  βρήκε  και
αγόρασε τέσσερις. Γύρισε στο σπίτι κι έψαξε στα συρτάρια του γραφείου και βρήκε 
τις φωτογραφίες από την εκδρομή στα χιόνια. Η ιδέα του ήταν να κάνει τέσσερα 
μικρά πορτρέτα με τις γειτόνισσες του κι αυτό έκανε.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις φωτογραφίες, σκάρωσε καταπληκτικές ακουαρέλες. 
Δεν πίστευε ούτε ο ίδιος πως θα τα κατάφερνε τόσο καλά. «Πρέπει να τις αγαπώ 
πολύ», σκέφτηκε.
Τις έβαλε στις κορνίζες με προσοχή και τις έκλεισε στα κουτιά τους καλύπτοντας τα 
μ’ ένα γιορταστικό περιτύλιγμα…

                                                                      * 

Τον υποδέχτηκε στο άνοιγμα της εξώθυρας το φωτεινό χαμόγελο της Μυρτώς. 
Ήταν ντυμένη όπως την παραμονή των Χριστουγέννων. Κοίταξε τα δέματα που 
κρατούσε ο Πραξιτέλης, ανοίγοντας μ’ ενδιαφέρον τα μάτια αλλά δεν έκανε καμιά 
ερώτηση. Τον αγκάλιασε όμως από τη μέση και τον παράσυρε προς το σαλόνι.
--- Τι είναι αυτά; Ρώτησε η Αυγή βλέποντας τα δέματα στη μασχάλη του. 
--- Είναι κάποια δώρα αλλά δε βλέπω δέντρο, που θα τα κρεμάσω;
--- Εμείς δε στολίζουμε πια δέντρο, τα δώρα τα βάζουμε στο τζάκι.  
---    Ωραία, ας τα βάλουμε στο τζάκι, είπε ο ζωγράφος κι ακούμπησε τα δέματα πλάι 
στ’ άλλα που υπήρχαν εκεί.    
--- Τι δώρα είναι; Τον ρώτησε χαμηλόφωνα η Μυρτώ.
--- Ένα για την κάθε μια σας μα θα τ’ ανοίξουμε αύριο… 

Το αύριο δεν υπήρξε. Λίγο αργότερα στο σαλόνι μπήκαν η Ισμήνη και δυο… 
άντρες, ο ένας γύρω στα εξήντα κι ο άλλος σαραντάρης.
--- Ο πατέρας μου κι ο σύζυγός μου, από εδώ ο κύριος Πραξιτέλης, ο νοικάρης 
μας, είπε η κοπέλα.

Του χαμογέλασαν του έσφιξαν το χέρι κι ο ζωγράφος φέρθηκε, όσο κόσμια του 
επέτρεψαν το ξάφνιασμα και η ταραχή του…                                            
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ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΙΑ  

Καθώς το βλέμμα του πλανήθηκε πάνω στους αραιούς διαβάτες της νέας 
παραλίας, σταμάτησε στο καλλίγραμμο κορμί γυναίκας, που προπορευόταν σε μια 
απόσταση, περίπου είκοσι μέτρων. Το ντύσιμο της ήταν ελαφρύ, παντελόνι από λινό 
ύφασμα, μπλούζα μεταξωτή και τα δυο σε χρώμα απαλό υπόλευκο. 

Όσο την πλησίαζε έκανε διάφορες σκέψεις σχετικά με τη γυναίκα. Άρχισε ένα 
παιχνίδι με τον εαυτό του, το έκανε συχνά, προσπαθούσε να μαντέψει την ηλικία της. 
Η απόσταση δεν επέτρεπε πολλές δυνατότητες, όπως, ας πούμε, την παρατήρηση της 
επιδερμίδας, ιδιαίτερα του λαιμού, έτσι έδωσε βαρύτητα στην κίνηση, στο βάδισμα.

Χωρίς αμφιβολία ήταν μια νέα γυναίκα αλλά πόσων χρόνων; Όχι πως είχε 
σημασία αλλά, είπαμε, ήταν ένα παιχνίδι. Άρχισε να χρησιμοποιεί σχετική 
προσέγγιση, από δεκαοχτώ μέχρι είκοσι πέντε ή από είκοσι πέντε μέχρι τριάντα πέντε 
χρόνων, μάλλον το δεύτερο ήταν το πιο πιθανό…

Έφτασε πολύ κοντά, στα δυο μέτρα και για λίγο ακολουθώντας την, εμβάθυνε 
σε λεπτομέρειες, ξεχώρισε ακόμα και το σχήμα της κυλότας.

Συμπορεύτηκε στο πλάι της, παρατηρώντας την κατατομή της που τη βρήκε 
υπέροχη! Δεν ήταν κλασική, όπως των αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων αλλά ήταν 
όμορφη. Η μύτη ελαφρά ανασηκωμένη, είχε ελαφρό προγναθισμό της πάνω σιαγόνας 
που   τόνιζε   το  κάτω  σαρκώδες  χείλος,   ο  λαιμός  της  μακρύς  και  η   επιδερμίδα
ικανοποιητική. Η ηλικία της θα ήταν μάλλον αυτή της δεύτερης προσέγγισης. 

Προσπέρασε με βήμα  γρήγορο  κι  όταν  απομακρύνθηκε τέσσερα-πέντε μέτρα, 
γύρισε, στάθηκε και κοιτάζοντας πίσω, πάνω από το κεφάλι της προσποιήθηκε πως 
κάτι ήθελε να διακρίνει. Στα γρήγορα διαπίστωσε πως και η κατά μέτωπον όψη ήταν 
υπέροχη! Τα μαλλιά , κοντά κομμένα ήσαν ξανθά και τα μάτια της, εκείνη τη στιγμή, 
του φάνηκαν χρυσά. Είχαν εκείνο το χρυσοπράσινο χρώμα που δεν είναι εύκολη η 
περιγραφή του. Τον προσπέρασε αδιάφορη, λες και δεν υπήρχε. Την ακολούθησε από 
κάποια απόσταση κάνοντας, τον αδιάφορο.

                                                                    *

Τον είδε πίσω της καθώς γύρισε να δει πόσο είχε απομακρυνθεί από το σημείο 
που ξεκίνησε. Της έκανε εντύπωση και καθώς συνέχισε το δρόμο της, τον σκεφτόταν 
κι αναρωτιόταν γιατί την εντυπωσίασε αυτός ο άντρας. Ούτε νέος ήταν, πρέπει να 
πλησίαζε τα εξήντα-κάποιες γκρίζες τρίχες στους κροτάφους αυτό έδειχναν-ούτε 
ωραίος με την κλασική έννοια. Ήταν λεπτός στο σώμα και μέτριος στο ανάστημα. 
Άλλες λεπτομέρειες δεν μπορούσε να διακρίνει γιατί ο άντρας ήταν αρκετά μακριά.

                                                                  *

Ο άντρας, όσο προχωρούσε βράδυνε το βήμα κι έτσι η κοπέλα χάθηκε ανάμεσα 
στους περιπατητές. Έστρεψε αλλού το ενδιαφέρον του, η θάλασσα ήταν ήρεμη, το 
απόγευμα έφευγε μ’ έναν ουρανό σχεδόν καθαρό, μόνο μακριά προς την είσοδο του 
κόλπου, κάποια σύννεφα προχωρούσαν δυτικά καθώς τα έσπρωχνε ο ελαφρύς 
ανατολικός άνεμος…

Την είδε πάλι, με κάποια έκπληξη, να στέκεται εκεί στο γύρισμα που κάνει η 
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προκυμαία, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής και να παρακολουθεί τους γλάρους που 
στριφογύριζαν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας για αφρόψαρα. Πλησίασε και 
στάθηκε αρκετά κοντά της σιγοψιθυρίζοντας έναν ελαφρό σκοπό. Καθώς κοίταζε 
τους γλάρους αναρωτιόταν πως θα ήταν να τους βλέπει με τα δικά της μάτια, εκείνα 
τα υπέροχα μάτια!.. «Κουταμάρες», σκέφτηκε, «τα μάτια είναι φακοί  όποιο σχήμα κι 
αν έχουν, ο εγκέφαλος βλέπει και οι εγκέφαλοι μας δεν είναι όμοιοι…Τι να σκέφτεται 
άραγε; Τα πουλιά ή να κάνει συνειρμικές σκέψεις σχετικά μ’ αυτά…». 

                                                                   *

«Νάτος πάλι», σκέφτηκε μόλις τον αντιλήφθηκε πλάι της. «Στάθηκε άραγε για 
τα πουλιά ή εξαιτίας μου;». Έβγαλε από την τσάντα της ένα χάρτινο σακουλάκι κι 
άδειασε στη χούφτα της κάποιους σπόρους, ύστερα άπλωσε το χέρι και τους πέταξε 
στον αέρα προς τους γλάρους. Μερικοί από αυτούς είδαν τη χειρονομία κι όρμησαν 
αλλά οι σπόροι ήσαν μικροί και χάθηκαν καθώς έπεσαν στο νερό.
--- Αν τους πετούσατε ψάρια σίγουρα θα προλάβαιναν, είπε ο άντρας.

Γύρισε τον κοίταξε για λίγο κι ένιωσε να ροδίζουν τα μάγουλα της. Ντράπηκε 
για τον αυθορμητισμό της, να ταϊσει τους γλάρους σα να ήσαν περιστέρια. Σκόρπισε 
τους σπόρους στη θάλασσα.
--- Ίσως πετύχω να τους ταϊσω…έμμεσα. Να βγουν τα ψάρια για να φάνε τους 
σπόρους και να φαγωθούν από τους γλάρους…Εκείνος χαμογέλασε με την 
ετοιμότητά της.
--- Σατανική σκέψη κυρία μου! Χρησιμοποιείτε και με τους ανθρώπους τέτοιους 
τρόπους;

Τον κοίταξε χαμογελώντας, τώρα ένιωθε πιο άνετα.
--- Αν χρειαστεί…και συνέχισε. Βλέπω οι γλάροι δεν είναι ίδιοι ε; Αυτοί εδώ έχουν 
μαύρα κεφάλια αλλά έχω δει κι άλλους με άσπρα…
--- Υπάρχουν σαράντα πέντε είδη γλάρων στον κόσμο, αυτοί εδώ, είτε με μαύρο 
κεφάλι είτε με άσπρο είναι οι ίδιοι. Το καλοκαίρι, είναι μαυροκέφαλοι και μόλις μπει 
το φθινόπωρο αρχίζει το κεφάλι τους ν’ ασπρίζει και όλον τον χειμώνα, μέχρι την 
άνοιξη είναι κάτασπροι. Ο γλάρος αυτός, ονομάζεται επιστημονικά «λάρος ο γελών», 
«Larus ridibundus» στα λατινικά. 
--- Ω, είστε ορνιθολόγος;
--- Όχι, απλώς φιλομαθής.
--- Λάρος είπατε, όχι γλάρος;
--- Ε, το γλάρος είναι λαϊκή παραφθορά του λάρος…Δε βρίσκει κανείς άκρη 
εύκολα.
--- Και γιατί τον αποκαλούν γλάρο…γελαστό;
--- Εξαιτίας του ράμφους που η γραμμή του ανοίγματος του, προχωράει βαθιά και 
προς τα πάνω και δίνει την εντύπωση ότι γελάει.

Εκείνη έσκυψε, προσπαθώντας να διαπιστώσει αυτή τη λεπτομέρεια σε κάποια 
πουλιά που τους πλησίασαν.
--- Δύσκολο να το διακρίνετε αυτό, πετάνε τόσο γρήγορα, της είπε…

                                                               *

Το δειλινό έπεφτε και στα βουνά, στον ορίζοντα είχαν συσσωρευτεί σύννεφα 
που έπαιζαν με τον ήλιο καθώς κατέβαινε στη δύση, οι γλάροι έφυγαν, η θάλασσα 
έγινε πιο ανήσυχη.
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Η κοπέλα γύρισε προς το Μέγαρο Μουσικής, το παρατήρησε για λίγο και 
ρώτησε:
--- Είναι καινούργιο ε;
--- Ναι τόσο καινούργιο που δεν έχει τελειώσει ακόμα.
--- Διάβασα σε εφημερίδα πως γίνονται ήδη συναυλίες…
--- Δίκιο έχετε, γίνονται συναυλίες, προσωπικά δεν έχω έρθει σε καμιά ακόμα. Το 
κτίριο όμως δεν έγινε μόνο για μουσική αλλά και γι’ άλλες εκδηλώσεις.
--- Σας αρέσει η αρχιτεκτονική του;
--- Χμ, μοντέρνα, βυζαντινίζουσα…Έχουμε πήξει στο τούβλο τελευταία. 
--- Τι εννοείτε;
--- Μιλάω για το χτίσιμο, για τα κόκκινα τούβλα…Δεν υπαινίσσομαι τίποτ’ 
άλλο…

Εκείνη χαμογέλασε, έβγαλε από την τσάντα της ένα μαντίλι και σκούπισε τις 
παλάμες της.
--- Έρχεστε συχνά εδώ; Τον ρώτησε.
--- Ναι σχεδόν κάθε απόγευμα. Είναι το απόλυτα επίπεδο μέρος η Νέα παραλία, 
κατάλληλη για πεζοπορία.
--- Έχω ακούσει πως εδώ ήταν θάλασσα παλιότερα.
--- Ήταν, ακόμα και η λεωφόρος που βλέπετε πάνω από το πάρκο, ήταν στο νερό, 
η σημερινή παραλία έγινε με προσχώσεις. 
--- Σημαντικό έργο αυτό το πάρκο, είναι ένας πνεύμονας για την πόλη. Κι έγινε με 
προσχώσεις ε;
--- Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές τέτοιες δραστηριότητες. Έχω δει στην κοιλάδα 
του Ρουρ, στη Γερμανία, λόφους κατάφυτους που το υπέδαφος τους ήταν απόβλητα 
των ανθρακωρυχείων. Ακόμα κι ο λόφος του πάρκου Μπιουτ-Σιομόν, στο Παρίσι 
έγινε με απορρίμματα…
--- Γνωρίζετε το Παρίσι;
--- Ναι, αρκετά καλά, όσο κι αυτή την πόλη.
--- Αλήθεια; Εγώ είμαι Παριζιάνα, γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί από γονείς 
ελληνικής καταγωγής…Τα τελευταία πέντε χρόνια έχω εγκατασταθεί εδώ, είναι η 
πόλη καταγωγής της μητέρας μου. 
--- Ενδιαφέρον και απρόσμενο…και που μένατε στο Παρίσι;
--- Μένω ακόμα, έχω ένα διαμέρισμα στην οδό Σαιν-Ζιακ… 
--- Α, την ξέρω, είναι πίσω από τη Σορβόννη. 
--- Μ’ εκπλήσσετε! Μένατε ποτέ εκεί κοντά;
--- Ήταν μια περίοδος που είχα μανία με τις παραστάσεις από τη ζωή της Αγίας 
Γενεβιέβης, σε ζωγραφική του Πυβί ντε Σαβάν οι οποίες βρίσκονται στο Πάνθεο. 
Είχα βρει, σε κάποιο παλαιοβιβλιοπωλείο της οδού φωμπούρ Σαιν-Ντενί και 
Παραντί, ένα τεύχος του «Figaro Illustree» του έτους 1899 όπου υπήρχαν 
φωτογραφίες έργων του αλλά και του ατελιέ του Σαβάν την ώρα που ζωγράφιζε 
κάποιες από τις παραστάσεις.
--- Εξακολουθώ να εκπλήσσομαι!
--- Γιατί;
--- Ε μπα, με τις γνώσεις σας …
--- Αυτό το «ε μπα», έχω χρόνια να το ακούσω…
--- Ε, ναι, είναι ένα…πως το λέμε στα ελληνικά…
--- Επιφώνημα. 
--- Εκζάκτεμαν, ακριβώς, ένα επιφώνημα που συνηθίζεται εκεί. Λοιπόν είστε 
κοσμογυρισμένος ε; 
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--- Μμ, όχι ακριβώς, έχω περάσει από μερικές χώρες της δυτικής Ευρώπης. Με το 
Παρίσι έχω μια…ερωτική σχέση. Έζησα μερικά χρόνια εκεί, στα χρόνια της 
δικτατορίας στην Ελλάδα. 
--- Ήσασταν εγκζιλέ, δηλαδή…
--- Εξόριστος; Όχι, μάλλον αυτοεξόριστος. Είχα βρεθεί στο Παρίσι όταν έγινε το 
πραξικόπημα κι έμεινα εκεί. 
--- Το Παρίσι! Το πεθύμησα, αν και ήμουν την άνοιξη εκεί. Εσείς; 
--- Εγώ τι;
--- Δεν το πεθυμήσατε; Πόσο καιρό έχετε να πάτε;
--- Ω, είναι αρκετά χρόνια…
--- Γιατί;
--- Το βασικό πρόβλημα είναι οικονομικό. Ύστερα είναι και η ηλικία, όσο γερνάω 
τόσο βαριέμαι τα ταξίδια.
--- Ε, όχι και γερνάτε…Αλήθεια πως νιώσατε την πρώτη μέρα που μάθατε για το 
πραξικόπημα στην Ελλάδα; 
--- Αν και λίγο-πολύ όλοι το περιμέναμε, εγώ πραγματικά ξαφνιάστηκα. Πίστευα 
πως με τις διαδηλώσεις που είχαν γίνει, στις οποίες συμμετείχα με πάθος, θα 
επηρεαζόταν η στάση της Ευρώπης απέναντι σε μια τέτοια λύση, αλλά η υπόθεση 
ήταν στα χέρια «ξένου παράγοντα» κι αυτός είχε αποφασίσει να προωθήσει τα 
συμφέροντα του στην περιοχή. Αλλά τι κάθομαι και σας λέω τώρα, όλ’ αυτά είναι 
πολύ μακρινά για σας… 
--- Σας παρακαλώ, είναι μια περίοδος της ιστορίας του τόπου μας. Είναι 
ενδιαφέρον να μαθαίνεις τι έγινε τότε και μάλιστα από ανθρώπους που έζησαν τα 
γεγονότα από κοντά…Ας πούμε τι ακριβώς κάνατε εκείνη τη μέρα. 

Ο άντρας την κοίταξε χαμογελώντας, κούνησε το κεφάλι και είπε:
--- Ήταν πρωί, γύρω στις δέκα. Έβγαινα από το σταθμό του μετρό Σαιν Μισέλ και 
συνάντησα ένα συμπατριώτη που μου φώναξε:
--- Τάμαθες; Κιάσσο στην πατρίδα…

Δεν κατάλαβα στην αρχή,  αυτός  ήταν κομμουνιστής  και  χρησιμοποίησε  μια 
λέξη για το πραξικόπημα που την έλεγαν οι μαρξιστές.
--- Τι είπες, τι πάει να πει αυτό σύντροφε; Τον ρώτησα.
--- Χούντα, πραξικόπημα σύντροφε, το έκαναν τα καθάρματα…καλά το έλεγα 
εγώ…

Μάλιστα όλοι το βλέπαμε δεν κάναμε αρκετά για να το σταματήσουμε, ένιωσα 
αναγούλα, ίσως ήταν κι από την κρέπα που είχα φάει πριν λίγο. Άρχισα να περπατάω 
γρήγορα νευρικά. Πήρα το αριστερό πεζοδρόμιο της μπουλβάρ Σαιν Μισέλ, πέρασα 
μπροστά από τη Σορβόννη, πιο κάτω στο δεξί πεζοδρόμιο και ύστερα μπήκα στον 
κήπο του Λουξεμβούργου, τον διέσχισα και έφτασα στην μπουλβάρ Μονπαρνάς. Από 
την μπουλβάρ Ρασπάϊγ μπήκα στο νεκροταφείο της περιοχής και πήγα στον τάφο του 
Κοραή. Γνωρίζετε τον Κοραή υποθέτω.
--- Ναι, βέβαια έχω δει κι εγώ τον τάφο του.
--- Στάθηκα εκεί αμίλητος εξωτερικά αλλά ενδόμυχα είπα μερικά πράγματα στο 
Δάσκαλο. «Μπορούσες να φανταστείς πως θα γυρίζαμε πίσω, πιο πίσω κι από την 
εποχή σου; Τόσοι αγώνες, τόσο αίμα και να πάλι μια κλίκα κορωνάδων μας κάθισαν 
στο σβέρκο. Είναι λαός αυτός ο δικός μας που επιτρέπει τέτοια πράγματα; Είχες 
προβλέψει τότε πολλά πράγματα Δάσκαλε αν και ζούσες μακριά από την πατρίδα, 
ήξερες τόσο καλά τους συμπατριώτες σου». Τέτοια του είπα…

Εκείνη την εποχή είχα μια περίεργη σχέση με τα νεκροταφεία του Παρισιού. 
Ήσαν εκεί θαμμένοι τόσοι άνθρωποι που είχαν σχέση με ιστορικά γεγονότα, με την 
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Τέχνη και τα Γράμματα. Μου δημιουργούσαν ένα είδος ευαρέσκειας, ίσως νοσηρής. 
Το να διαβάζω στο νεκροταφείο του Περ-Λασιέζ, στις επιτύμβιες πλάκες ονόματα 
σαν του Μπαλζάκ, του Ντελακρουά, του Απολλιναίρ, του Μπιζέ κι άλλων μ’ έπιανε 
ανατριχίλα, όχι από τρόμο αλλά από ευχαρίστηση.

Η κοπέλα έδειχνε εντυπωσιασμένη από αυτά που άκουγε. Της άρεσε αυτός ο 
άντρας. 
--- Μπορούμε  να  περπατήσουμε  προς  τον  Πύργο,   αν  θέλετε,   είστε  θαυμάσια
συντροφιά, του είπε χαμογελώντας.
--- Ναι, βέβαια ευχαρίστως κι ευχαριστώ για την τιμή…

Προχώρησαν αργά συζητώντας. Της μίλησε για τα χρόνια που έμεινε στο 
Παρίσι, για τις δουλειές που είχε κάνει,  συνήθως έκανε τον ξυλουργό σε σκηνικά… 
πρωτοποριακών θεάτρων, με αμοιβή συχνά μόνο το φαγητό, όπως κι όλος ο θίασος. 
Προσπαθούσαν να πάνε τον κόσμο ένα βήμα πιο μπρος, αλλά ποιο ήταν αυτό το «πιο 
μπρος»;
--- Ο Μάης του εξήντα οχτώ με βρήκε στο Παρίσι. Τις πρώτες μέρες φώναξα, 
έτρεξα, ξήλωσα λιθάρια από τους δρόμους αλλά όταν κάποια στιγμή κόντεψα να 
πέσω στα χέρια της αστυνομίας, τα παράτησα. Ήξερα πως αν με πιάσουν θα με 
απελάσουν, δεν είχα καν άδεια παραμονής…Δουλειά δεν είχα, όλες αυτές τις μέρες 
είχε σταματήσει η…πολιτιστική δραστηριότητα, ζούσαμε μέρες επανάστασης, έτσι 
πιστεύαμε, μόνο που κανένας μας δεν ήξερε μέχρι που θα πηγαίναμε αυτήν την 
επανάσταση.

Χρήματα δεν υπήρχαν, τα δανεικά τελείωσαν κι έτσι μόλις καταλάγιασε το 
κίνημα γύρισα στην πατρίδα. Υπήρχε πάντα ο φόβος, κάποιοι χαφιέδες της χούντας 
να με είχαν σταμπάρει και να είχα ιστορίες, ευτυχώς δε μ’ ενόχλησε κανένας. Έπιασα 
δουλειά σ’ ένα εργαστήρι ομότεχνου, παλιού φίλου κι επιδόθηκα στην επιπλοποιεία. 

Παράλληλα ανάπτυξα μια δραστηριότητα, ας πούμε καλλιτεχνική, σε 
τουριστικά αντικείμενα. Αντέγραφα καρτ-ποστάλ, σε ξύλινες επιφάνειες με φύλλα 
καπλαμά, παρθενώνες, νησιώτικα τοπία με ανεμόμυλους, τέτοια…
--- Και  σήμερα,  τόσα χρόνια μετά με τι  ασχολείσθε;  Με το
ίδιο αντικείμενο;
--- Περιστασιακά ναι, αν μου παραγγείλει κάποιος αλλά συνήθως δουλεύω στην 
επιπλοποιεία, στη βιοτεχνία φυσικά, τα εργαστήρια σιγά-σιγά εξαφανίζονται…
--- Πως ζείτε τώρα εδώ; Θέλω να πω είστε μόνος έχετε οικογένεια;
--- Είμαι μόνος. Παντρεύτηκα μια Γαλλίδα ηθοποιό από εκείνα τα πρωτοποριακά 
θέατρα, έκανα μαζί της ένα παιδί, μια κόρη, αλλά ο γάμος δεν πέτυχε, μη με 
ρωτήσετε γιατί, δεν ξέρω ή μάλλον ήταν ολοφάνερο σε όλους πως δε θα πετύχει 
εκτός από μένα. Έζησα με τρεις γυναίκες στο Παρίσι κι απόχτησα τρία παιδιά, ένα 
από την κάθε μία. Ένα αγόρι από την πρώτη, ένα κορίτσι από τη δεύτερη κι από την 
τελευταία, αυτή που παντρεύτηκα, επίσης ένα κορίτσι… 
--- Και τώρα, δεν υπάρχει κάποια στη ζωή σας;
--- Πως υπάρχει κάποια θηλυκού γένους…η υγεία μου.
--- Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείτε;
--- Μ’ απασχολεί μόνο η υγεία μου τον τελευταίο καιρό

Η κοπέλα σταμάτησε και τον κοίταξε με κάποια ανησυχία. Σταμάτησε κι 
εκείνος λέγοντας:
--- Αφήστε, δεν υπάρχει λόγος ν’ ασχολείστε με κάτι τέτοιο, εσείς είστε νέα, ωραία 
και υγιέστατη…

Προχώρησαν προς τον Πύργο. Ο κόσμος είχε αραιώσει και μόνο οι φιγούρες 
του ηλικιωμένου άντρα και της νέας, πλάι-πλάι, απομακρύνονταν μέσα στην αχλύ 
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του δειλινού…

Ο  ΑΠΟ

--- Μπαρακαλώγκυριοευτύμη;
Αυτή η ακατανόητη φράση ακούστηκε στο ακουστικό του τηλεφώνου και 

προσπαθούσα να καταλάβω σε ποια γλώσσα ήταν. Πάντως γαλλικά δεν ήταν γιατί 
γαλλικά περίμενα ν’ ακούσω, μια και το τηλέφωνο βρισκόταν στο διαμέρισμα της 
αδερφής μου, στη Μονμάρτρη.
--- Πως είπατε; Απάντησα ξαφνιασμένος, στα γαλλικά. Ακολούθησε μια μικρή 
παύση και η ίδια σχεδόν φράση επαναλήφθηκε κάπως πιο καθαρή και πιο αργά.
--- Μπαρακαλώ γκύριο Ευτύμη;

Τότε συνειδητοποίησα πως αυτά που άκουγα ήσαν ελληνικά και θα έπρεπε να 
σημαίνουν: «Παρακαλώ ο κύριος Ευθύμης;» και απάντησα στα ελληνικά.
--- Μάλιστα εγώ είμαι, εσύ ποιος είσαι;
--- Εγκώαπόφίλοςμιχάληςτουμπήζ, ξανακούστηκε μια φράση που στα γρήγορα 
μεταγλώτησσα σαν «Εγώ από φίλο σου Μιχάλη Τουμπή». Στη συνέχεια κατάλαβα 
πως το «από» στη φράση δεν ήταν πρόθεση αλλά Άπο, το όνομα του συνομιλητή μου 
στο τηλέφωνο. Μέσες-άκρες κατάλαβα τελικά πως επρόκειτο για κάποιον Κούρδο 
μετανάστη στην Ελλάδα, που είχε καταφέρει από εκεί να φτάσει στο Παρίσι. Επειδή 
με τα ελληνικά του Άπο, δε θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, του ζήτησα να μου 
πει αν υπήρχε κοντά του κάποιος δικός του που να μιλάει γαλλικά. 

Άκουσα τον θόρυβο της εναλλαγής του ακουστικού και μια άλλη φωνή:
--- Αλλό, μπον σουάρ μεσιέ…

Τον   καλησπέρισα   και   ζήτησα  κάποιες  διευκρινήσεις.
Ο νέος μου συνομιλητής ήξερε καλύτερα γαλλικά από τα ελληνικά του Άπο κι έτσι 
έμαθα πως αυτός δούλευε στην περιοχή του Λαυρίου, στη βίλα του φίλου μου που 
όταν ο Άπο του είπε πως σκοπεύει να φύγει από την Ελλάδα για το Παρίσι, εκείνος 
του έδωσε τον αριθμό του τηλεφώνου μου για να τον βοηθήσω. Δεν ήξερα σε τι θα 
μπορούσα να τον βοηθήσω αλλά δέχτηκα να συναντηθούμε σ’ ένα ελληνικό 
εστιατόριο. 
--- Πέστε μου σε ποια περιοχή βρίσκεστε; Τον ρώτησα.
--- Κοντά στο μετρό Καντέ, σ’ ένα καφενείο όπου μαζευόμαστε Τούρκοι και 
Κούρδοι.
--- Λοιπόν εκεί κοντά  είναι το θέατρο Φολί Μπερζέρ, το ξέρετε;
--- Ναι, ναι βέβαια…
--- Μόλις φτάσετε στο θέατρο, αριστερά από την οδό Ρισέ θα βγείτε στην οδό 
Φομπούρ Πουασονιέρ. Πάνω σ’ αυτόν το δρόμο είναι ένα ελληνικό εστιατόριο, το 
«Λε Πιρέ». Θα συναντηθούμε εκεί στις οχτώ, «σα βα;». Και με την κλασική και 
τετριμμένη αυτή φράση και το επίσης κλασικό «ορβουάρ» έκλεισα το τηλέφωνο…

Λίγο πριν τις οχτώ, η αδερφή μου κι εγώ μπήκαμε στο εστιατόριο κι ο Τάσος, ο 
εστιάτορας, μας έβαλε να καθίσουμε σ ένα τραπέζι συντροφιά με τη γυναίκα του, 
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κοντά στην κουζίνα. Μας ετοίμασε ένα «ορντέβρ» για ούζο κι έφερε ένα καραφάκι. 
Του είπαμε για  τους καλεσμένους μας κι ότι θα τρώγαμε αργότερα μαζί τους.

Μια συντροφιά νέων, αγόρια και κορίτσια, μπήκαν στο εστιατόριο και κάθισαν 
στο πλαϊνό τραπέζι. Μιλούσαν ελληνικά, γελούσαν κι αστειεύονταν, έμοιαζαν να 
είναι φοιτητές από την πατρίδα που επισκέπτονταν το Παρίσι. 
---- Α, εγώ θα φάω αυτό το φαγητό, δεν ξέρω τι είναι αλλά μου αρέσει τ’ όνομα 
του: «πουαβρόν φαρσί», τι να είναι άραγε; Είπε μια νεαρή, διαβάζοντας τον 
κατάλογο.
---- Μάλλον θα το γνωρίζετε πολύ καλά, η μητέρα σας θα το έχει μαγειρέψει πολλές
φορές, της είπα χαμογελώντας.
---- Πως; Αλήθεια, τι είναι; Είπε το κορίτσι με ζωηρή περιέργεια. 
---- Αυτό που στην πατρίδα το λέμε πιπεριές γεμιστές.

Ακούστηκαν γέλια από τ’ άλλα παιδιά και η νεαρή θορυβημένη και 
πεισματάρα, δήλωσε πως ήθελε να φάει οπωσδήποτε ένα γαλλικό φαγητό. Το 
ανάλαβε η αδερφή μου και αργότερα η κοπέλα απολάμβανε ένα «κόκορα αλά 
Μπουργκινιόν».

Κατά τις οκτώμισι, μπήκαν στο μαγαζί δυο μελαχρινοί νεαροί  με εμφανή την 
ασιατική προέλευση τους και κάτι ρώτησαν τον εστιάτορα που τους οδήγησε στο 
τραπέζι μας. Ήταν ο Άπο και ο φίλος του. Τους σφίξαμε τα χέρια και κάθισαν μαζί 
μας.

Η ιστορία του Άπο ήταν η συνηθισμένη, τα τελευταία χρόνια, στην Εγγύς 
Ανατολή. Είχε φύγει από την Κωνσταντινούπολη για να μην υπηρετήσει στον 
τούρκικο στρατό, πληρώνοντας αδρά κάποιους Τούρκους «δουλέμπορους». Βρέθηκε 
σε κάποια ελληνική ακτή του Αιγαίου κι από εκεί στο Λαύριο. Έμεινε ένα χρόνο εκεί 
ώσπου με πλαστό ελληνικό διαβατήριο βρέθηκε, συνοδός ενός Έλληνα οδηγού 
νταλίκας, στα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα. Έπεσε σε αυστηρό έλεγχο και την ώρα 
που οι Γιουγκοσλάβοι φρουροί έλεγχαν το αμάξι, πανικόβλητος ο Άπο πήδηξε από το 
αμάξι και το έσκασε, στη βιάση του όμως ξέχασε το διαβατήριο.

Έκανε μέρες να διασχίσει τη Γιουγκοσλαβία αποφεύγοντας τους κεντρικούς 
δρόμους και τρώγοντας ότι εύρισκε, πέρασε στην Αυστρία, στη Γερμανία και τελικά 
ύστερα από ένα μήνα,  πότε με τα πόδια,  πότε με  «ώτο-στοπ», έφτασε στο Παρίσι 
χωρίς να έχει κανένα έντυπο αποδεικτικό στοιχείο της ύπαρξης του.  

Προσφέραμε στον Άπο και στο φίλο του ένα καλό ελληνικό δείπνο, συζητώντας 
για την κατάσταση στη γειτονική μας χώρα και το κουρδικό πρόβλημα. Ο Άπο ήταν 
ενταγμένος στο Πε Κα ΚΑ, στο αριστερό κίνημα, τον κυνηγούσε πολύ καιρό η 
αστυνομία αλλά δεν είχε συλληφθεί ποτέ. Ήταν παντρεμένος και είχε δυο παιδιά. Η 
γυναίκα του, ήταν κόρη κάποιου ευκατάστατου έμπορα κι έμενε με τους γονείς της, 
δεν είχε ανάμειξη η ίδια στο κίνημα  και η οικογένεια της δεν ανήκε στην Αριστερά. 
Έτσι ερχόμενος στο Παρίσι έλπιζε πως θα εύρισκε τρόπο να έρθει κι εκείνη, με τα 
παιδιά, με νόμιμο τρόπο. Ο Άπο εκείνο που χρειαζόταν πρώτ’ απ’ όλα ήταν ένα 
διαβατήριο με το πραγματικό του όνομα, για να μπορέσει να ζητήσει πολιτικό άσυλο.

Την επόμενη βδομάδα, ένα βράδι η αδερφή μου παράθεσε ένα δείπνο, στο σπίτι 
της, στον Άπο και σε τρεις συντρόφους του, ο ένας ήταν απόφοιτος φιλολογίας του 
πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης και για δυο χρόνια πρόσφυγας στην Ελλάδα, 
στο  Λαύριο, μιλούσε αρκετά καλά τα ελληνικά.  Περάσαμε πολύ καλά εκείνο το 
βράδι με τραγούδια της πατρίδας των παιδιών αλλά και με διηγήσεις για τις φυλακές 
και τα εκεί βασανιστήρια.

Σύντομα, σχεδόν δυο βδομάδες αργότερα βρέθηκε τρόπος, μάλλον μέσω του 
κουρδικού κινήματος, ν’ αποχτήσει διαβατήριο και άδεια παραμονής ο Άπο αλλά το 
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να έρθει η γυναίκα του και τα παιδιά δεν ήταν εύκολο γιατί αντιδρούσε ο πατέρας 
της…

                                                                    *

  Θα είχε περάσει εξάμηνο από τη μέρα εκείνου του δείπνου στο σπίτι της 
αδερφής μου, όταν ένα βράδι τηλεφώνησε ο Άπο και μας κάλεσε για το επόμενο 
βράδι, σε μια τούρκικη ταβέρνα κοντά στο μετρό Ντενφέρ-Ροσερό. Δεν θυμάμαι 
πολλά πράγματα από τον χώρο, ήταν ένα ισόγειο αρκετά μεγάλο στενόμακρο με 
τραπέζια στη μια πλευρά του,  στο άλλο υπήρχε το μπαρ και το πάλκο  όπου ήταν μια
λαϊκή ορχήστρα όπως στις ελληνικές ταβέρνες, είχε μάλιστα και μπουζούκι.

Μας υποδέχτηκαν πολύ εγκάρδια ο Άπο και ο φίλος του ο φιλόλογος, δεν 
θυμάμαι τώρα το όνομα του και μας οδήγησαν σ’ ένα τραπέζι. Λίγο αργότερα ήρθαν 
κοντά μας άλλοι δυο νέοι, Κούρδοι κι αυτοί και πιο ύστερα μας σύστησαν στην 
ιδιοκτήτρια του μαγαζιού, μια νέα όμορφη μελαχρινή με γαλανά μάτια-για την 
ακρίβεια «τσακίρικα», όπως λέγονται στα τουρκικά-από μητέρα Κούρδα και παππού, 
από την πλευρά του πατέρα της Τουρκοκρητικό. Αγαπούσε την Ελλάδα και τους 
Έλληνες αν και είχε μεγαλώσει στη Γερμανία όπου οι γονείς της ήσαν μετανάστες.

Μας περιποιήθηκαν εξαιρετικά! Το περιβάλλον ήταν ευχάριστο. Τούρκοι, 
Κούρδοι, Αρμένηδες ακόμα και Εβραίοι ξέδιναν με τον ανατολίτικο τρόπο. Το 
τσιφτετέλι κι ο αμανές έδιναν κι έπαιρναν αλλά και τα ελληνικά λαϊκά τραγούδια 
τους ξεσήκωναν. Στην αρχή υπόθεσα πως αυτό γινόταν προς τιμή μας αλλά η 
γοητευτική ταβερνιάρισσα μας βεβαίωσε πως η ορχήστρα ήταν στημένη κατά τον 
ελληνικό τρόπο και πως ο Καζαντζίδης ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής όλων 
αυτών, των από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ακόμα, προσφύγων στη γαλλική 
πρωτεύουσα.

Εκείνο που διαπίστωσα, όταν σηκώθηκαν να χορέψουν κάποιοι δεν καλοήξεραν 
να χορέψουν…τσιφτετέλι. Φαίνεται πως η όμορφη ταβερνιάρισσα, που κάθισε για 
λίγο μαζί μας, διάβασε τη σκέψη μου και σηκώθηκε τραβώντας με από το χέρι προς 
την πίστα λέγοντας:  
---- Έλα, έλα ξέρω πως εσείς οι Έλληνες ξέρετε να χορεύετε καλύτερα το 
τσιφτετέλι από μας, και παράγγειλε στον μπουζουκτσή της ορχήστρας ένα τραγούδι 
του Καζαντζίδη.  

Αν και ξέρω να χορεύω δεν είμαι από αυτούς που πετάνε τη σκούφια τους για 
χορό. Προφασίστηκα διάφορα αλλά τελικά τα «τσακίρικα» μάτια νίκησαν και 
βρέθηκα απέναντι στην κάτοχο τους, να λικνίζομαι στον ήχο της διπλοπενιάς. Η 
αδερφή μου παρασύρθηκε κι αυτή από τους άλλους της συντροφιάς μας και 
βρεθήκαμε όλοι στην πίστα…
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ΤΑ  ΨΑΡΟΝΙΑ

Ένα τεράστιο σμήνος από ψαρόνια, πετούσε πάνω από τα πανύψηλα γέρικα 
πεύκα. Το φως της μέρας έσβηνε σιγά-σιγά, όχι μόνο γιατί ήταν απόβραδο αλλά κι 
από ένα βαρύ μολυβί ουρανό. Εκτός από το παράξενο τιτίβισμα των πουλιών δεν 
ακουγόταν τίποτ’ άλλο.

Αυτό το τιτίβισμα, καθώς τα πουλιά κατά κύματα κλωθογύριζαν πάνω από τα 
φυλλώματα και κατά εκατοντάδες πυκνοκρέμονταν, μαύρα τσαμπιά στα κλαριά, 
έμοιαζε με μελωδία τρομαχτικής συναυλίας.

Η μεγάλη αυλή όπου βρίσκονταν τα κατάφορτα με τα πουλιά δέντρα, 
περιτριγύριζε ένα παλιό έρημο σπίτι. Οι δρόμοι που περνούσαν πλάι του κάθετοι κι 
οριζόντιοι, ήσαν έρημοι όπως και τα πυκνοχτισμένα σπίτια της πόλης. Διαπίστωσε με 
κάποια ταραχή πως ήταν ο μόνος που βρισκόταν εκεί και παρατηρούσε τα 
μαυροπούλια να κουρνιάζουν κατά στίφη. Προχώρησε με αβέβαια βήματα, πέρασε 
στο απέναντι από το έρημο σπίτι πεζοδρόμιο και απομακρύνθηκε μπαίνοντας σε 
κάποιο στενό δρόμο. Μ’ έκπληξη είδε ένα ανοιχτό μπακάλικο που μέσα, σχεδόν στα 
σκοτεινά καθόταν ο μπακάλης. Ζήτησε κάτι φαγώσιμο κι εκείνος του πρότεινε τυρί, 
ελιές και ψωμί. Τα πήρε και προχώρησε προς μια κατεύθυνση στην τύχη. Συνάντησε 
ένα παιδί και το ρώτησε αν ήξερε κάποιο μανάβικο, χωρίς να μιλήσει ο μικρός του 
έδειξε μια έρημη σκοτεινή γωνιά. 

Όταν έφτασε εκεί κι έστριψε είδε πράγματι ένα μαγαζί με καφάσια γεμάτα 
λαχανικά και φρούτα. Ήταν κι ο μανάβης καθιστός κι ακίνητος στα σκοτεινά, σαν 
πετρωμένος. Αγόρασε μόνο φρέσκα κρεμμυδάκια κι απομακρύνθηκε.  Λίγο  πιο  
κάτω βρέθηκε ν’ ακολουθεί δυο τουρίστες, ένα νέο και μια νέα, κρατούσαν κι αυτοί, 
παραμάσχαλα, κρεμμυδάκια που τα φύλλα τους τα είχαν πλέξει σε πλεξούδες όπως 
και τα μαλλιά τους. Τους προσπέρασε και βρέθηκε σε κάτι σαν αλάνα που τέλειωνε 
σε μια απότομη κατηφοριά γεμάτη σκόρπιους θάμνους και ξερά αγριόχορτα. Το 
έδαφος ήταν από συντριμμένο μολυβί σχιστόλιθο, ανάκατο με κοκκινόχωμα. Τα 
παπούτσια του γλιστρούσαν επικίνδυνα πάνω στο  έδαφος, αναγκάζοντας τον να 
συγκρατιέται από τους θάμνους, ώσπου ένιωσε πως μπορούσε να κάνει τεράστια 
πηδήματα, σα να πετούσε, εδώ κι εκεί κι έτσι προχώρησε ενθουσιασμένος, όταν 
ξαφνικά βρέθηκε στην άκρη μιας απότομης γυμνής, από φυτά, πλαγιάς και πήδηξε. 
Βρέθηκε τρία μέτρα πιο κάτω παρασύροντας, με τα πόδια, ένα χείμαρρο από μικρά 
κομμάτια σχιστόλιθου. Χωρίς να πάθει τίποτα στάθηκε στα πόδια και συνέχισε, 
περπατώντας τώρα λες και είχε χαθεί η δυνατότητα να πετάει, σ’ έναν επίπεδο χώρο. 
Γύρισε και κοίταξε πίσω, είδε το ζευγάρι των τουριστών να κατεβαίνει με προσοχή 
την πλαγιά. 
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Λίγο πιο κάτω, συνάντησε σιδηροτροχιές που εμφανίζονταν μέσα από μια 
πυκνή ομίχλη, από τη μια πλευρά και κατευθύνονταν προς ένα χτίσμα που 
αχνοχάραζε από την άλλη. Πλησίασε και διαπίστωσε πως ήταν σιδηροδρομικός 
σταθμός, χτισμένος με πέτρα σ’ ένα ρυθμό που είχε καθορίσει η γαλλική 
σιδηροδρομική εταιρία σ’ όλους τους σταθμούς της χώρας στις αρχές του εικοστού 
αιώνα.

Στάθηκε στην έρημη αποβάθρα και κοίταξε ένα γύρω. Στην πρόσοψη του 
σταθμού δεν υπήρχε κάποιο φως, ούτε φαινόταν μέσα άνθρωπος.

Ξαφνικά εμφανίστηκε και πέρασε πλάι του κάποιος. Από τη στολή και το 
κόκκινο κάλυμμα του πηλικίου του συμπέρανε  πως  ήταν  ο  σταθμάρχης. Έκανε  μια  
κίνηση για να ρωτήσει κάτι αλλά ο άντρας χάθηκε μέσα στο κτίριο. Τον ακολούθησε 
κι επιχείρησε να μπει αλλά η θύρα δεν άνοιγε. Προχώρησε παράλληλα με την 
πρόσοψη του χτιρίου κι έσκυψε σε μια γυαλόφραχτη θύρα να κοιτάξει μέσα βάζοντας 
παρωπίδες τις παλάμες αλλά δεν διέκρινε τίποτα.

   Λίγο αργότερα όλα εξελίχτηκαν σε μια αφροδισιακή σκηνή. Μπροστά του, 
άνοιξε μια θύρα και φάνηκε ένα βάθρο που πάνω του στεκόταν μια όμορφη γυναίκα, 
με τη λεκάνη της στο ύψος του προσώπου του. Πριν προλάβει να ρωτήσει ποια είναι 
εκείνη σήκωσε το φόρεμα της. Ήταν γυμνή με το αιδοίο ξυρισμένο. Του έπιασε το 
κεφάλι και το τράβηξε κοντά αναγκάζοντας τον να κολλήσει τα χείλη του στη 
σχισμή… 
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ΣΤΗΝ  ΠΟΛΗ  ΑΥΤΗ  ΕΧΩ  ΜΙ  ΦΙΛΗ

Καθισμένος σ’ ένα τραπέζι, απέναντι από την Έρση, κάτω από τον αιωνόβιο 
πλάτανο, στη μικρή πλατεία που είχε γίνει της μόδας τελευταία, την πληροφορεί πως 
πρέπει να φύγει για μια επαρχιακή πόλη. Θα λείψει ένα τρίμηνο, πηγαίνει εκεί σ’ ένα 
από τα υποκαταστήματα της μεγάλης εταιρίας ναυτιλιακών ειδών, ως ειδικός στα 
σκάφη αναψυχής. Θα πρέπει να μένει σε ξενοδοχείο κι αυτό δεν του αρέσει. Ένα 
νοικιασμένο δωμάτιο, κοντά σε οικογένεια ή μια γκαρσονιέρα θα τον βόλευαν 
καλύτερα αλλά που να βρεις κάτι τέτοιο, για ένα τρίμηνο και μάλιστα στην επαρχία; 
Στην πρωτεύουσα είχε αρχίσει να γίνεται θεσμός το να νοικιάζει κάποιος για μήνα ή 
για αόριστο χρόνο ακόμα και πολυτελές διαμέρισμα, φτάνει να πληρώνει καλά. 
---- Βρε συ, στην πόλη αυτή έχω μια φίλη, ίσως μπορέσει να σε βοηθήσει, αν και 
δεν θα μου άρεσε να σου τη γνωρίσω…, είπε η Έρση. 
---- Τι θέλεις να πεις; Σε παρακαλώ γλυκιά μου τι λες τώρα για προσπάθησε…
---- Καλά θα έρθω το απόγευμα στο σπίτι σου να το διερευνήσουμε μαζί…μεταξύ 
άλλων, είπε η κοπέλα και τον κοίταξε μαργιόλικα μ’ ένα πονηρό  χαμόγελο.
---- Θα το χαρώ πολύ, είπε εκείνος μ’ ένα μειδίαμα που υποσχόταν πολλά..

                                                                    *

Η Έρση, όμορφη κομψή, καλοντυμένη, ήταν παντρεμένη με  ανώτερο  
υπάλληλο σε υπουργείο. Ευφυής άνθρωπος ο σύζυγος, κέρδιζε πολλά χρήματα από 
διάφορες «διαμεσολαβήσεις» κι εξυπηρετήσεις, καμάρωνε για τη σύζυγο του αν και 
γνώριζε πως εκείνη, δε δίσταζε να πάει με κάποιον που θα την ερέθιζε ερωτικά. 
Άλλωστε τη χρησιμοποιούσε κι αυτός για να πετυχαίνει ευνοϊκές αποφάσεις γι’ 
αυτούς που ζητούσαν, με το αζημίωτο φυσικά, τις υπηρεσίες του.

Αν και ο σύζυγος, σαν άντρας ήταν ένα τίποτα, κακοφτιαγμένο μικρόσωμο 
ανθρωπάκι, η Έρση τον αγαπούσε. Ήταν τρυφερή μαζί του και ικανοποιούσε όλες τις 
ερωτικές του επιθυμίες, που πολλές ήσαν παρά φύσιν, όχι πως δεν άρεσαν και σ’ 
εκείνη, απεναντίας τις απολάμβανε και τις πρόσφερε και στους εραστές της. Ο άντρας 
της, αν και δεν του φαινόταν, είχε την ικανότητα να επινοεί όλο και νέους τρόπους 
ερωτικής απόλαυσης, ένας πραγματικός δάσκαλος.

Γερμένη τώρα στο πλάι, γυμνή πάνω στο κρεβάτι έχοντας πίσω της τον άντρα 
που μιλούσε μαζί του το πρωί στην πλατεία, σχημάτισε έναν αριθμό στο τηλέφωνο 
που ήταν ακουμπισμένο στο κομοδίνο. Ο άντρας μάλαζε τα στήθη της κολλημένος 
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πίσω της. 
--- Ναι…έλα Ερατώ μου. Τι έγινε βρήκες τίποτα; Όχι ε;… Πως; Θα μπορούσες να 
τον φιλοξενήσεις εσύ, ω, αγάπη μου θαυμάσια… 

Η Έρση, άκουγε αυτά που της έλεγε η φίλη της στο ακουστικό όταν ο άντρας 
πίσω της έγινε βίαιος και ορμητικός κάνοντάς την να βγάλει ένα πονεμένο 
επιφώνημα. Η φίλη της τη ρώτησε ανήσυχη αν είχε πάθει κάτι. 
--- Τίποτα, τίποτα χρυσή μου…Ένας σφάχτης πίσω μου…ναι, ναι είμαι 
κυριολεκτικά καρφωμένη στο κρεβάτι… δεν είναι τίποτα περαστικό είναι, μην 
ανησυχείς, είπε χαμογελώντας. Λοιπόν εντάξει; Το όνομα του είναι Φαίδων 
Αλεξάνδρου,  είναι  ναυπηγός και  πολύ  ωραίος  άντρας…Ναι, ναι καλό ταξίδι και 
περαστικά στη μανούλα σου.

Ακούμπησε το ακουστικό στη θέση του και γυρνώντας πίσω της είπε:
--- Κάθαρμα δεν έβαλες λιπαντικό και με ξέσκισες…
--- Δίκιο  έχεις  κορίτσι μου  κι εγώ πόνεσα αλλά δεν μπόρεσα  ν’ αντισταθώ  στον
πειρασμό, είχα τόσο καιρό να σου το κάνω…Για λέγε, κάτι πήρε το αφτί μου…

Η Έρση γύρισε ανάσκελα, τύλιξε τα χέρια γύρω από το λαιμό του και τον 
τράβηξε πάνω της.
--- Πάω να βγάλω τα μάτια μου τώρα αλλά δεν ζηλεύω πια, έχω γίνει σαν τον 
άντρα μου, μπορώ να σε μοιράζομαι χωρίς να υποφέρω, φτάνει να σ’ έχω όμως κι 
εγώ έτσι;  
--- Έτσι μωρό μου.
--- Θα πας στη θυρωρό της πολυκατοικίας της και θα ζητήσεις τα κλειδιά, γιατί 
εκείνη φεύγει για την ιδιαίτερη πατρίδα της, κοντά στην άρρωστη μητέρα της 
τουλάχιστον για δέκα μέρες. Θα σε φιλοξενήσει για όσο καιρό θα μείνεις εκεί. 
--- Για πες μου, πως είναι η μέλλουσα σπιτονοικοκυρά μου, είν’ ωραία…
--- Έλα τώρα αγόρι μου, πάρε με! Θα σου τα πω αργότερα… 

                                                                    *

--- Σας παρακαλώ, μήπως άφησε η κυρία Ερατώ τα κλειδιά του διαμερίσματος για 
μένα; Με λένε Φαίδωνα Αλεξάνδρου…
--- Μάλιστα κύριε, εδώ τα έχω, είπε η θυρωρός και άνοιξε ένα συρτάρι στο 
γραφειάκι του θυρωρείου απ’ όπου έβγαλε τα κλειδιά κι ένα σημείωμα., το κοίταξε 
μισοκλείνοντας τα μάτια.
--- Φαίδων Αλεξάνδρου, έτσι γράφει εδώ. Ορίστε κύριε, το ασανσέρ είναι στο 
βάθος, το διαμέρισμα βρίσκεται στον τρίτο όροφο, αριθμός δέκα. 
--- Σας ευχαριστώ πολύ, είπε ο Φαίδων και κατευθύνθηκε προς τον ανελκυστήρα…

Καθώς άνοιγε την εξώθυρα του διαμερίσματος κοίταξε το ρολόι του, ήταν 
δωδεκάμισι. Μπήκε σ’ ένα ευρύχωρο προχόλ, έβγαλε το σακάκι και το κρέμασε στο 
«πορτμαντό». Ζεσταινόταν, ο Μάης είχε προχωρήσει στην πρώτη του βδομάδα κι ο 
καιρός είχε ζεστάνει.

Σήκωσε τη σακβουαγιάζ από το δάπεδο και προχώρησε προς το εσωτερικό. 
Υπήρχε ένας φαρδύς, μακρύς διάδρομος αριστερά κι ένας κοντύτερος δεξιά. Πήρε 
τον αριστερό και στα δεξιά του συνάντησε μια θύρα δίφυλλη, γυαλόφραχτη, το ένα 
φύλλο ήταν ανοιχτό και διαπίστωσε πως ήταν του σαλονιού. Απέναντι ακριβώς 
υπήρχε μια απλή θύρα και πιο πέρα άλλη μια όμοια. Στο τέλος του διαδρόμου υπήρχε 
μια ανοιχτή θύρα απ’ όπου διάκρινε διάφορα σκεύη κουζίνας. «Λάθος διάδρομο πήρα 
αν ψάχνω για δωμάτιο. Μεγάλο σπίτι για έναν άνθρωπο μόνο», σκέφτηκε και γύρισε 
πίσω. Υπήρχαν δυο δωμάτια στη σειρά του σαλονιού με ανοιχτές τις θύρες κι ένα 
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απέναντι τους στο τέλος του διαδρόμου. Αυτό ήταν μάλλον το δικό του. Μπήκε μέσα 
και είδε ένα μονό κρεβάτι καλοστρωμένο έτοιμο να δεχτεί κάποιον για ύπνο. Έμπαινε 
φως από τα κλειστά ρολά παρ’ όλ’ αυτά πάτησε το διακόπτη και το δωμάτιο 
πλημμύρισε φως. Στον ένα τοίχο μια ιματιοθήκη ήταν ανοιχτή και άδεια. Πλησίασε, 
άνοιξε τη σακβουαγιάζ κι άρχισε να ταχτοποιεί τα πράγματά του. 

Ξαφνικά κουδούνισε το τηλέφωνο. Βγήκε στο διάδρομο-δε θυμόταν να είχε δει 
κάποια συσκευή-δεν μπορούσε να ξεχωρίσει από πού ερχόταν ο ήχος. Μπήκε στο 
υπνοδωμάτιο που βρισκόταν πλάι στο σαλόνι και είδε μια συσκευή στο κομοδίνο, 
πλάι σ’ ένα καλοστρωμένο διπλό κρεβάτι. Έπιασε το ακουστικό και το σήκωσε. 
Ήταν η Έρση που ρώτησε πως πάει.
--- Μόλις μπήκα και ταχτοποιώ τα πράγματα, θα σου τηλεφωνούσα, με 
πρόλαβες… Ναι είναι πολύ ωραίο, μεγάλο και καλόγουστο αν και δεν το εξερεύνησα 
όλο ακόμα. Ναι, ναι θα σε πάρω, σ’ ευχαριστώ κούκλα.

Άφησε  το ακουστικό  και κοίταξε  ένα γύρω.  Αυτό πρέπει να ήταν το  δωμάτιο
της Ερατώς. Το «μπουντουάρ» της ήταν περίτεχνο μ’ ένα μεγάλο βενετσιάνικο 
καθρέφτη, αντίθετα το κρεβάτι ήταν μοντέρνο, χωρίς κεφαλάρια ελεύθερο απ’ όλες 
τις μεριές. «Πολύ καλό για έρωτα», σκέφτηκε. Τα ρουθούνια του γέμισαν από το 
άρωμα της, όχι μόνο του αρωματοπωλείου αλλά και της σάρκας της. Αναρωτήθηκε 
πώς να ήταν η γυναίκα που τον φιλοξενούσε. Η Έρση, μ’ ένα μυστηριώδες χαμόγελο 
απόφυγε να του την περιγράψει, «θα δεις», του είχε πει. Ξαφνικά είδε μια επιτραπέζια 
κορνίζα στο κομοδίνο. Πήγε και πίεσε το πλήκτρο του διακόπτη στον τοίχο και στο 
φως ενός κρυστάλλινου πολύφωτου είδε τη φωτογραφία μιας νέας γυναίκας με 
καστανά πλούσια κυματιστά μαλλιά και σκούρα όμορφα μάτια να τον κοιτάζει 
χαμογελαστή. Ήταν φωτογραφία της Ερατώς ή κάποιας αδερφής της ή κάποιου 
άλλου αγαπημένου προσώπου; Κι αν ήταν η Ερατώ, η φωτογραφία ήταν πρόσφατη 
άραγε; «Τι κάθομαι και σκέφτομαι ο κόπανος, τι με νοιάζει…», σκέφτηκε αλλά 
αμέσως θυμήθηκε πως η Έρση του είχε πει πως η Ερατώ ήταν εδώ και τρία χρόνια 
χήρα. Ο άντρας της είχε σκοτωθεί, καθώς το αυτοκίνητο του βγήκε από το δρόμο κι 
έπεσε σε γκρεμό. Όλ’ αυτά τα χρόνια δεν είχε-κατά τα λεγόμενα της Έρσης-επαφή με 
αρσενικό και παρ’ όλο που του είχε συστήσει να μη μπλέξει μαζί της εκείνη ήξερε 
πως αυτό θα γινόταν. Του είχε πει παιχνιδιάρικα, «αν μπλέξεις με τη χήρα θα σε 
φάω»…

Αυτή η τελευταία σκέψη του θύμισε πως δεν είχε φάει και πεινούσε.  Σκέφτηκε 
να κατέβει και ν’ αναζητήσει κάποιο εστιατόριο εκεί κοντά αλλά τελικά προτίμησε 
να πάει στην κουζίνα για να δει μήπως θα μπορούσε, προσωρινά, να ικανοποιήσει την 
πείνα του. 

Άνοιξε το ψυγείο. Ένα σημείωμα, γραμμένο με κεφαλαία με χοντρό μαρκαδόρο 
έγραφε: «ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΊΜΗΣΗ ΤΑ ΕΥΠΑΘΗ».  

Χαμογέλασε κι έκανε ένα αρκετά παχύ σάντουιτς με ο, τι βρήκε και κάθισε στο 
τραπέζι της κουζίνας να το φάει. Ποτά δε βρήκε παρά μόνο αναψυκτικά, πήρε μια 
πορτοκαλάδα σε μεταλλική συσκευασία. 

Όταν απόφαγε προχώρησε στην τραπεζαρία που ένωνε την κουζίνα, 
σχηματίζοντας ένα γάμα, με το σαλόνι. Τα έπιπλα ήσαν μοντέρνα αλλά υπήρχαν και 
κάποια που διατηρούσαν μια συνέχεια με την κλασική επίπλωση. Οι ζωγραφικοί 
πίνακες ήσαν της σειράς, ανάμειχτων τεχνοτροπιών αλλά αυθεντικοί.

Το σαλόνι είχε δυο πλατιές γυαλόθυρες. Τράβηξε τα στόρια και ο χώρος γέμισε 
από φως, ύστερα άνοιξε τη μια θύρα να μπει δροσερός αέρας. Βγήκε στον εξώστη 
που ήταν πολύ μακρύς, κάλυπτε την απόσταση του μήκους του σαλονιού και των δυο 
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δωματίων και το πλάτος του, έφτανε τα τρία μέτρα. Πλάι στα κάγκελα, υπήρχαν 
ζαρντινιέρες και γλάστρες διαφόρων μεγεθών και ποικίλα λουλούδια. Η Έρση του 
είχε πει, πως η μόνη υποχρέωση του, ώσπου να επιστρέψει η οικοδέσποινα, ήταν να 
ποτίζει αυτά τα λουλούδια.

Ιδέα δεν είχε από φροντίδα λουλουδιών. Πλησίασε μια γλάστρα και με το 
δάχτυλο πίεσε το χώμα που περιείχε. Ήταν σχετικά υγρό, φαίνεται πως η Ερατώ τα 
είχε ποτίσει πριν φύγει.

Ο ήλιος έλουζε τον εξώστη και τα χρώματα των λουλουδιών άστραφταν στο 
φως του. Έβγαλε το πακέτο με τα τσιγάρα  κι άναψε ένα.  Κάθισε σ’ ένα μεταλλικό 
κάθισμα από αυτά που υπάρχουν συνήθως στους εξώστες, πλάι σ’ ένα επίσης 
μεταλλικό, επενδυμένο με κρύσταλλο, τραπέζι. Άφησε τον ήλιο να του θερμαίνει το 
πρόσωπο κλείνοντας τα μάτια, ένιωθε υπέροχα, ένα νέο πλάσμα είχε μπει στη ζωή 
του έστω κι αν η υλική του παρουσία ήταν απούσα, είχε την αίσθηση πως μπαίνοντας 
στο σπίτι θα βρεθεί μπροστά του…

Όταν ξαναμπήκε στο διαμέρισμα, κάθισε στο σαλόνι σε μια μεγάλων 
διαστάσεων συσκευή τηλεόρασης και πιάνοντας το τηλεχειριστήριο έκανε «ζάπιγκ» 
χωρίς να ψάχνει κάτι ιδιαίτερα. Εκεί κοντά στις τρεις σηκώθηκε να πάει για ύπνο, 
πάντα κοιμόταν τα μεσημέρια, κουδούνισε το τηλέφωνο. Υπόθεσε πως θα ήταν η 
Έρση και σήκωσε το ακουστικό. Μια βαθιά, χαρακτηριστική γυναικεία φωνή, 
ρώτησε αν είναι ο κύριος Φαίδων. 
---- Μάλιστα…Α, εσείς είστε κυρία Ερατώ. Καλημέρα σας…πως; Ναι, ναι 
βολεύτηκα μια χαρά, εσείς φτάσατε καλά; Χάρηκα πολύ…Α, συγγνώμη, θα 
μπορούσατε να μου πείτε πώς να ποτίζω τα λουλούδια σας; Γιατί δεν έχω ιδέα από 
αυτά…Τι; Με βάζετε σε κόπο; Μα τι λέτε…Εσείς μου παραχωρείτε ολόκληρο σπίτι 
κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ…Ναι, κάθε δυο μέρες, εντάξει, ευχαριστώ περαστικά στη 
μητέρα σας…Έκλεισε το τηλέφωνο και πήγε για ύπνο, η μέρα του τελείωνε καλά… 

                                                                    *

Το απόγευμα κατέβηκε στην πόλη και πήγε στο λιμάνι. Το υποκατάστημα της 
εταιρίας ήταν κλειστό, πάντα ήταν κλειστό τ’ απογεύματα, χάζεψε τις βιτρίνες και 
διαπίστωσε πως δεν υστερούσαν σε τίποτα από αυτές της πρωτεύουσας και γενικά  
αυτό που παρατήρησε ήταν πως τα επαρχιακά μαγαζιά ήσαν ισάξια με τ’ αντίστοιχα 
του κέντρου. Περπάτησε για μια ώρα περίπου στην προκυμαία, πήγε και ήρθε ως την 
προβλήτα με τα σκάφη αναψυχής που ο αριθμός τους τελευταία είχε αυξηθεί και σ’ 
αυτή τη μικρή πόλη.

Τελικά κάθισε σ’ ένα εστιατόριο και δείπνησε περιεργαζόμενος τον κόσμο που 
πηγαινοερχόταν στη προκυμαία. Έφυγε για το σπίτι χωρίς κάποια ιδιαίτερη 
εντύπωση, μια επαρχιώτικη βραδιά…

Δεν ήταν πότης, αλλά ένα δυο ποτηράκια κρασί τη μέρα, με το φαγητό, το 
ήθελε. Όπως και ένα ποτήρι από τα δυνατά ποτά, έτσι σαν επιδόρπιο. Είχε πιει ένα 
ποτήρι κρασί τρώγοντας, θυμήθηκε πως η Ερατώ δεν είχε κάποιο ποτό ή τουλάχιστον 
δεν το είχε εντοπίσει γι’ αυτό, αν και ήταν αργά όταν πλησίαζε στο σπίτι, ένα μαγαζί 
που πουλούσε ξηρούς καρπούς και ζαχαρώδη προϊόντα ήταν ανοιχτό. Μπήκε και 
ζήτησε ένα μπουκάλι κονιάκ, το είχε δει στη βιτρίνα, καθώς κι ένα μπουκάλι καλό 
άσπρο ντόπιο κρασί. Στο  σπίτι τελείωσε τη βραδιά, βλέποντας, στην τηλεόραση, ένα 
αστυνομικό φιλμ μ’ ένα ποτήρι κονιάκ στο χέρι… 

Τρεις μέρες αργότερα, Σαββατόβραδο, ήταν καθισμένος σ’ ένα υπαίθριο 
μαγαζάκι, στην παραλία, ένα κλασικό ουζάδικο, σιγόπινε το ρακί του με απλό αλλά 

68



νόστιμο μεζεδάκι, τηγανισμένη μαριδούλα, τυράκι, ελιά και μια μικρή 
ντοματοσαλάτα, λίγο τζατζίκι και φρυγανισμένο ψωμί. Αυτό θα ήταν, από δω και 
πέρα το βραδινό του, αποφάσισε να κάνει δίαιτα, όχι γιατί είχε πάθει κάτι η υγεία του 
αλλά γιατί χτες στο λουτρό, διαπίστωσε πως είχαν εμφανιστεί τα «γεροντόπαχα». Δεν 
ήταν και μικρός πλησίαζε τα πενήντα κι αν ήθελε-που το ήθελε πολύ-να τον βρίσκουν 
ελκυστικό οι γυναίκες έπρεπε να πάρει τα μέτρα του. 

‘Έφτασε στο σπίτι, ελαφρά ζαλισμένος από το ούζο και σκέφτηκε να κάνει ένα 
δροσερό μπάνιο. Μπήκε στο λουτρό, έβγαλε τα εσώρουχα  και κοίταξε γύρω να δει 
κάποιο μέρος για τ’ άπλυτα. Υπήρχε ένα πάλλευκο έπιπλο με μια σειρά ερμάρια στο 
κάτω μέρος και πιο πάνω ένα σύστημα ραφιών γεμάτα πετσέτες  διαφόρων μεγεθών 
και χρωμάτων.

Σε μια γωνιά είδε ένα πλαστικό καλάθι που είχε κάποια άπλυτα ρούχα. Έκανε 
να πετάξει μέσα εκεί τα δικά του αλλά σταμάτησε. Έβαλε το χέρι στο καλάθι κι 
ανάσυρε μια μεταξωτή νυχτικιά σε θαλασσί χρώμα. Την έπιασε με τα δυο χέρια και 
την άνοιξε, ήταν στολισμένη με λεπτοδουλεμένα «βολάν». Θα ήταν βέβαια της 
Ερατώς.

Την έφερε  κοντά στο πρόσωπο κι ανάσανε το άρωμα που αναδυόταν,  ανάμιχτο
με την οσμή του ιδρώτα. Αν και είχαν περάσει τρεις μέρες, προφανώς η κοπέλα θα 
είχε αλλάξει πριν φύγει, είχε διατηρηθεί η μυρουδιά του κορμιού της.

Κοίταξε πάλι στο καλάθι και είδε έναν άσπρο στηθόδεσμο, έπιασε το εσώρουχο 
και το περιεργάστηκε. Είχε μια λερωμένη απόχρωση, αυτή του ιδρώτα. Ήταν πολύ 
μεγάλο! Θυμήθηκε, το στήθος της κοπέλας στη φωτογραφία, φαινόταν κι εκεί μεγάλο 
αλλά δεν το είχε φανταστεί τόσο. Μάλλον στη φωτογραφία ήταν η Ερατώ. Μια, 
επίσης άσπρη δαντελένια κυλότα που ήταν ελαφρά λερωμένη κι αυτή κι ανάδινε 
έντονη την οσμή του αιδοίου, τον ξεσήκωσε. Την ακούμπησε στο πρόσωπο κι 
ένιωσε, καθώς ήταν ολόγυμνος, το πέος του να τεντώνεται.

Πέταξε βιαστικά στο καλάθι τα εσώρουχα, μαζί και τα δικά του 
αναστατωμένος. Τώρα ένα κρύο μπάνιο του χρειαζόταν οπωσδήποτε κι αυτό έκανε. 
Ένιωσε καλύτερα καθώς σκούπιζε τα μαλλιά του, με μια χνουδάτη πετσέτα,  
ντυμένος  το μπουρνούζι  του. Η αλήθεια είναι πως του πέρασε από το μυαλό να ρίξει 
πάλι μια ματιά στο καλάθι. Προχώρησε όμως προς το δωμάτιο του χωρίς να το κάνει, 
πρώτη φορά τον αναστάτωνε η θέα και η μυρουδιά γυναικείων εσωρούχων…

Έπεσε στο κρεβάτι αλλά σκεφτόταν την Ερατώ. Πώς να ήταν το κορμί της; Από 
τα εσώρουχα συμπέραινε πως ήταν εύσωμη, ίσως κι αυτό που λένε «χοντρή» με 
προκοίλια και τέτοια.  Δε βαριέσαι δεν έπρεπε να σκοτίζεται, αυτός είχε έρθει για ένα 
τρίμηνο, τι σημασία είχε πως ήταν η Ερατώ; Αποκοιμήθηκε χωρίς να ρυθμίσει το 
ηλεκτρονικό ξυπνητήρι του, δεν είχε όμως σημασία, η άλλη μέρα ήταν Κυριακή δεν 
υπήρχε λόγος να ξυπνήσει νωρίς. Είχε ένα ελάττωμα για εργαζόμενο, δεν μπορούσε 
να ξυπνήσει εύκολα, με το ξυπνητήρι αυτό είχε βρει κάποια λύση. Ήταν 
προγραμματισμένο να παίζει μια άκρως εξοργιστική μουσική που δεν την άντεχε…  

Ξύπνησε με μια δυσάρεστη γεύση, έφταιγε το ούζο, πήγε στο λουτρό κι έριξε 
άφθονο νερό στο πρόσωπο κι έπλυνε το στόμα με οδοντόπαστα. Παρ’ όλ’ αυτά 
πεινούσε, κοίταξε το ρολόι του έδειχνε δώδεκα και τέταρτο, πολύ αργά για πρωινό 
και πολύ νωρίς για γεύμα. Μπήκε στην κουζίνα και πλησίασε το ψυγείο. Είχε δει ένα 
κομμάτι κέικ τις προηγούμενες μέρες, αν και δεν αγαπούσε αυτού του είδους τα 
εδέσματα, ήταν ότι έπρεπε για να στρώσει κάπως τη γεύση και να ξεγελάσει την 
πείνα. Έκοψε ένα κομμάτι και το έφαγε «στο πόδι». 

Μπήκε στο σαλόνι, κάθισε στον καναπέ κι άναψε τσιγάρο. Έλπιζε να βρει ένα 
δωμάτιο και τώρα, χάρη στην Έρση, περνούσε θαυμάσια μέσα σ’ ένα τεράστιο 
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διαμέρισμα. 
Περιδιάβασε για λίγο τα κανάλια στην τηλεόραση και στη μιάμιση, σκέφτηκε 

να κατέβει για φαγητό σε κάποιο εστιατόριο. Ήταν Κυριακή όμως κι αμφέβαλε αν θα 
εύρισκε ανοιχτό κάποιο εκεί κοντά. Πήγε πάλι στην κουζίνα για μια νέα εξερεύνηση 
στο ψυγείο. Αποφάσισε να κάνει ένα «ορντέβρ» με ο, τι εύρισκε και βρήκε αρκετά 
πράγματα. Πολύ καλό γαλλικό ζαμπόν, τυρί, καπνιστή ρέγγα, μπρικ, αυγοτάραχο 
συσκευασμένο σε πάστα κεριού-η Ερατώ έτρωγε καλά γι’ αυτό ίσως ήταν και παχιά-
στο κάτω μέρος του ψυγείου βρήκε ένα μαρούλι που αν και τα έξω φύλλα είχαν 
μαραθεί, η καρδιά ήταν πολύ καλά διατηρημένη, επίσης μερικές ντομάτες.

Πήρε μια πιατέλα κι έβαλε λίγο απ’ όλα πετυχαίνοντας ένα θαυμάσιο σύνολο: 
ορεκτικό, κύριο πιάτο κι επιδόρπιο. Άνοιξε και το μπουκάλι με το άσπρο κρασί και 
γευμάτισε…

                                                                    *

Κάθε πρωί το ηλεκτρονικό ρολόι δούλευε θαυμάσια, έφευγε στην ώρα του για 
δουλειά και γύριζε, αφού γευμάτιζε στο εστιατόριο, στις τρεις στο σπίτι. Είχε πάντα 
την αίσθηση μπαίνοντας πως θα συναντήσει την Ερατώ.  

Τα πρωινά, είχε αποχτήσει κιόλας τη συνήθεια να μπαίνει στο υπνοδωμάτιο της 
και να χαιρετάει τη φωτογραφία της στο κομοδίνο, ένας όψιμος φετιχισμός που δεν 
μπορούσε να εξηγήσει. Η αλήθεια ήταν πως το πρόσωπο της Ερατώς τον είχε 
συναρπάσει, ήταν πολύ όμορφο αλλά εκείνα τα εσώρουχα τον είχαν απογοητεύσει, 
πάντα οι γυναίκες με τις οποίες είχε σχετιστεί ήσαν λεπτές. Ήθελε να μάθει 
περισσότερα γι’ αυτή τη γυναίκα και η Έρση δεν του είχε πει σχεδόν τίποτα. Από πού 
ήσαν φίλες, πότε την είχε γνωρίσει και πως; Της τηλεφώνησε αρκετές φορές συνήθως 
τα βράδια, αλλά δεν την εύρισκε και ήταν φυσικό, η κοπέλα τη μέρα κοιμόταν και τα 
βράδια κυκλοφορούσε σε κοσμικούς κύκλους. Κάποιο πρωινό ο Φαίδων τηλεφώνησε 
στο κατάστημα πως θ’ αργούσε μια-δυο ώρες και τηλεφώνησε στην Έρση. Ήταν 
βέβαιος πως θα την εύρισκε στο κρεβάτι κι έτσι έγινε.
--- Αχ, αγαπούλα μου σε πεθύμησα, πολύ θα το ήθελα να σε έχω εδώ στο κρεβάτι 
να με καρφώσεις κάθαρμα, του είπε όταν αναγνώρισε τη φωνή του, στο ακουστικό.
--- Κι εγώ θα το ήθελα γλυκιά μου αλλά κοντεύει βδομάδα και δεν έχω πλαγιάσει 
με γυναίκα. Κι έχω κάτι σηκωμάρες…

Η Έρση γέλασε και του είπε πως θα έχει κι άλλα προβλήματα, η χήρα είναι 
σκληρό καρύδι και πολύ νορμάλ. 
--- Έχει μια φωτογραφία, στο κομοδίνο της κρεβατοκάμαρας της αλλά δεν ξέρω αν 
είναι αυτή. Μια πολύ όμορφη κοπέλα με κυματιστά καστανά μαλλιά…
--- Αυτή είναι αγόρι μου…  
--- Στο  μπάνιο  ανακάλυψα  κάτι  εσώρουχα…ένα σουτιέν τεράστιο, το ίδιο και η 
κυλότα είναι τόσο χοντρή; το πρόσωπο της δεν δείχνει κάτι τέτοιο…
--- Έχει ένα καταπληκτικό χυμώδες σώμα, μεγάλο στήθος και φαρδιά περιφέρεια 
αλλά λεπτή μέση, την είχα ερωτευτεί κάποτε…Μια όμορφη σφήκα.

Του είπε πως όταν γνώρισε την Ερατώ εκείνη ήταν φοιτήτρια στην Ανωτάτη 
Εμπορική και η Έρση, τρία χρόνια μεγαλύτερη της, ήταν μοντέλο σε οίκους μόδας. 
Για ένα χρόνο έκαναν πολύ στενή συντροφιά και η Έρση την είχε ερωτευτεί. 
Ξέροντας τις ομοφυλοφιλικές τάσεις της, ο Φαίδων τη ρώτησε αν της είχε βάλει χέρι. 
Του είπε πως αν και το ήθελε πολύ-η Ερατώ, ήταν ένα ερωτικό ιδανικό της, δεν 
τόλμησε τότε να το κάνει. Το έκανε πολύ αργότερα, όταν σκοτώθηκε ο άντρας της 
και η Έρση έτρεξε κοντά της να της συμπαρασταθεί. Έμεινε ένα μήνα μαζί της, 
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έχοντας την ευκαιρία να την αγκαλιάζει, να τη φιλάει και να της δείχνει απέραντη 
τρυφερότητα που η πηγή της δεν ήταν μόνο η δυστυχία που είχε βρει τη φίλη της 
αλλά και το ερωτικό της πάθος. Εκείνη, συγκινημένη της ανταπόδινε τα ίδια κι όλα 
πήγαιναν καλά. 

Την τελευταία βδομάδα παραμονής κοντά στην Ερατώ, η Έρση κοιμόταν στο 
ίδιο κρεβάτι μαζί της κι έχοντας πλάι το πληθωρικό χυμώδες γυναικείο κορμί, 
υπόφερε αφάνταστα από πόθο. Το τελευταίο βράδι καθώς έπεσαν στο κρεβάτι οι δυο 
φίλες η Έρση έβαλε τα κλάματα. Η Ερατώ αναστατωμένη, την αγκάλιασε και τη 
γέμισε φιλιά, παρεξηγώντας και πιστεύοντας πως η φίλη της έκλαιγε γιατί ήταν η 
τελευταία βραδιά. Ήταν κι αυτό βέβαια, αλλά η  Έρση έκλαιγε γιατί δεν την είχε 
κάνει ερωτικά δική της. Τελικά εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με τέχνη, χάδια, 
τρυφερά λόγια κατάφερε να κάνει ένα παθιασμένο έρωτα, όλη τη νύχτα, με τη νεαρή 
χήρα…

Την άλλη μέρα η Ερατώ, της είπε πως ότι είχε γίνει δε θα επαναλαμβανόταν 
ποτέ. Δεν ήταν ομοφυλόφιλη και δεν ήθελε να γίνει, ένιωθε αγάπη γι’ αυτή, θα ήταν 
πάντα φίλη της αλλά τίποτα παραπάνω. Έτσι τρία χρόνια τώρα σπάνια είχαν, 
συναντηθεί, μιλούσαν συχνά στο τηλέφωνο αλλά δεν είχε πάει ούτε και με άντρα. 
«Περίεργα πράγματα, η χήρα τρία χρόνια τώρα ανέραστη, δεν είναι ομοφυλόφιλη, τι 
συμβαίνει άραγε, είναι ακόμα ερωτευμένη με τον μακαρίτη ή αυνανίζεται;», 
σκέφτηκε. Πάντως η περιγραφή των σωματικών χαρισμάτων της Ερατώς, από την 
Έρση, τον ερέθισε, άρχισε να τη σκέφτεται σαν πιθανή ερωμένη και γιατί όχι; Το ότι 
είχε δεχτεί να τον φιλοξενήσει ήταν ήδη μια ένδειξη.

Το ίδιο εκείνο βράδι, εκεί γύρω στις έντεκα, κουδούνισε το τηλέφωνο. «Η Έρση 
θα είναι, λες να θυμήθηκε και κάτι άλλο να μου πει για τη χήρα;», σκέφτηκε και 
σήκωσε το ακουστικό. Ήταν η Ερατώ που τον ρώτησε με τη βαθιά ερωτική φωνή 
της-να κάτι που δεν του είχε πει η ‘Έρση-αν περνάει καλά.
---- Μια χαρά, από στεγαστική άποψη προπαντός πρώτη φορά κατοικώ σ’ ένα τόσο 
μεγάλο σπίτι…
--- Γιατί δεν έχετε δικό σας σπίτι;
--- Μπα όχι, μια φτηνή νοικιασμένη γκαρσονιέρα.
--- Πως σας φάνηκε η πόλη μας;
--- Όμορφη, ζωντανή, νιώθω σα να είμαι κάπου, σε παραθαλάσσιο προάστιο της 
πρωτεύουσας.
--- Δηλαδή θα μπορούσατε να ζήσετε στην πόλη μου;
--- Ε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω θα δούμε…

Για κάπου μισή ώρα συζητούσαν για διάφορα πράγματα. Ανάμεσα στ’ άλλα 
μίλησαν και για την επιστροφή της. Είχε περάσει μια βδομάδα και η υγεία της 
μητέρας της-που ο Φαίδων δεν παρέλειπε να ρωτάει για αυτή-πήγαινε καλύτερα και 
σε λίγες μέρες θα γύριζε στο σπίτι.
--- Είναι μεγάλη ανακούφιση να βρίσκεται κάποιος στο σπίτι του, έπειτα από 
ταξίδι, είπε η Ερατώ. 
--- Ίσως, πάντως εγώ προτιμώ τα σπίτια των άλλων…
--- Αν ξημεροβραδιάζεστε στα σπίτια των ερωμένων σας, φυσικό είναι…είπε η 
κοπέλα.
--- Βλέπω η Έρση σας πληροφόρησε δεόντως. 
--- Είναι ψέματα;
--- Όχι βέβαια…Τέλος πάντων ας το αφήσουμε αυτό…

                                                                 *
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Τη βδομάδα που ακολούθησε, η Ερατώ τηλεφωνούσε κάθε βράδι, πάντα στις 
έντεκα. Η κατάσταση της μητέρας της είχε βελτιωθείς σημαντικά κι εκείνη 
ανυπομονούσε να γυρίσει στο σπίτι της. Αποδείχτηκε, από τις τηλεφωνικές αυτές 
επαφές πως η νεαρή χήρα, ήταν ενδιαφέρον άνθρωπος, αρκετά καλλιεργημένη κι 
αυτή η διαπίστωση όξυνε το ενδιαφέρον του Φαίδωνα που έπιανε συχνά τον εαυτό 
του να τη σκέφτεται όχι απλώς σαν μια πιθανή ερωμένη αλλά και κάτι περισσότερο. 
Μέσα από τα λεγόμενα της από τον τόνο της φωνής διάκρινε κι από την πλευρά της 
ένα παρόμοιο ενδιαφέρον.

Παρ’ όλο που δυο βδομάδες τώρα μιλούσαν για διάφορα, ακόμα και για πολύ 
προσωπικά τους πράγματα εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τον πληθυντικό.
--- Προσπαθώ όλες αυτές τις μέρες, να σας φανταστώ πως είστε στην εμφάνιση ή 
πως θα ήθελα να είστε, του είπε ένα βράδι.
--- Εγώ είμαι τυχερός, έχω τη φωτογραφία σας…της είπε διάφορα κολακευτικά .

Για λίγες μέρες ακόμα θα προσπαθούσαν να φανταστούν ο ένας την εμφάνιση 
του άλλου. Εκείνος είχε το πρόσωπο αλλά η υπόλοιπη εμφάνιση του ξέφευγε. Αυτό 
ακριβώς σκεφτόταν, όταν πίνοντας τον καφέ του στο γραφείο του υποκαταστήματος 
το βλέμμα του έπεσε στο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Είδε την ημερομηνία και 
τινάχτηκε όρθιος! Ήταν η μέρα που γύριζε η Ερατώ! Είπε στο συνάδελφο του εκεί, 
πως σήμερα δε θα δούλευε γιατί είχε προκύψει κάτι σοβαρό και πήγε στο σπίτι.

Δυο μέρες πριν είχε έρθει μια παραδουλεύτρα, ειδοποιημένη από την Ερατώ και 
το σπίτι, πεντακάθαρο περίμενε την οικοδέσποινα. Ακόμα και τα σεντόνια, στο 
κρεβάτι του, είχε αλλάξει η γυναίκα, στρώνοντας το όπως το είχε βρει εκείνος όταν 
είχε έρθει στο σπίτι. Του άρεσε αυτή η αλλαγή, αν και όλη του τη ζωή, σχεδόν, τον 
φρόντιζε μια παραδουλεύτρα, ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποιούσε τη 
χρησιμότητα μιας γυναίκας στον τομέα αυτό. Άρχισε να σκέφτεται σαν 
οικογενειάρχης, σπίτι, σύζυγο, παιδιά αν και για τα τελευταία ήταν κάπως μεγάλος.

Βγήκε στον εξώστη και κοίταξε κάτω στο δρόμο. Είδε ένα κοριτσάκι, έξη-εφτά 
χρόνων να παίζει στο απέναντι πεζοδρόμιο.  «Θα  μπορούσε  να  είναι  κόρη  μου»,  
σκέφτηκε. «Κόρη μου; Μόνο; Ηλίθιε θα μπορούσε να είναι, αν είχες παντρευτεί στον 
καιρό σου, η Ερατώ κόρη σου και το κορίτσι εγγονή σου». Τρόμαξε κάνοντας αυτή 
τη διαπίστωση! Με τις καλύτερες προσδοκίες θα μπορούσε να ζήσει μέχρι τα 
ογδόντα, δηλαδή δεν του έμεναν παρά τριάντα χρόνια και τι είχε πετύχει μέχρι τώρα; 
Ηδονή, μόνο ηδονή σεξουαλική παθιασμένη μεν, αλλά που δεν προερχόταν από 
αγάπη για κάποια γυναίκα, δεν είχε ερωτευθεί ποτέ πραγματικά, μπέρδευε συχνά 
αυτό το συναίσθημα με τον πόθο. Και να που τώρα, σκεφτόταν αυτή την άγνωστη 
του, τουλάχιστον οπτικά, με τρυφερότητα και την περίμενε σα να ήταν δική του και 
απουσίασε για κάποιο διάστημα αλλά και σ’ αυτό, τον συντρόφεψε με τη φωνή της 
γεμάτη τρυφερότητα κι ερωτισμό.

Μπήκε βιαστικά στο διαμέρισμα, δεν ήξερε τι ώρα ακριβώς θα έφτανε, το 
ταξίδι θα κρατούσε οχτώ-εννιά ώρες. Έκανε διάφορους υπολογισμούς για την πιθανή 
άφιξη της…γυναίκας του. «Της γυναίκας μου;», χαμογέλασε στη σκέψη αυτή, του 
άρεσε. Πάντως το απόγευμα θα τη συναντούσε επιτέλους…

                                                                 *

Όταν άκουσε το κλειδί να γυρίζει στην κλειδαριά της εξώθυρας, τινάχτηκε από 
την πολυθρόνα όπου καθόταν διαβάζοντας, όσο περίμενε. Δε βγήκε από το σαλόνι να 
την προϋπάντησε, την περίμενε όρθιος, νιώθοντας σα να συναντούσε αγαπημένο 
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πρόσωπο που έλειπε χρόνια…
Εκείνη εμφανίστηκε στο πλαίσιο της δίφυλλης θύρας του σαλονιού 

χαμογελώντας. Η Ερατώ! Τα πλούσια κυματιστά μαλλιά της πλαισίωναν το όμορφο 
πρόσωπο. Είχε περίπου το ύψος του - ο  ίδιος  δεν  ήταν  ιδιαίτερα  ψηλός,  ένα  
εβδομήντα πέντε το είχε δεν το είχε - όλα τ’ άλλα ταίριαζαν στην περιγραφή που της 
είχε κάνει η Έρση…
--- Νάμαι κι εγώ, είπε η νεαρή γυναίκα και προχώρησε προς το μέρος του και του 
άπλωσε το χέρι. Εκείνος το έσφιξε με τρυφερότητα και το έφερε στα χείλη του, με 
κάποια επιτήδευση για να την εντυπωσιάσει. Εκείνη ξαφνιάστηκε με τη χειρονομία 
αυτή κι αναρωτήθηκε φωναχτά:
--- Υπάρχουν ακόμα άντρες που φιλούν τα χέρια των γυναικών;

Δε βρήκε τι ν’ απαντήσει, ήταν πολύ συγκινημένος σε τέτοιο σημείο που γενικά 
άρθρωσε λίγες κι ασήμαντες λέξεις.
--- Θα μπω για λίγο στο μπάνιο να ξεβρομίσω, έκανε τόση ζέστη στο τραίνο, είπε η 
κοπέλα.

Την παρακολούθησε, καθώς έβγαινε από το σαλόνι, φορούσε μια μαύρη μακριά 
μεταξωτή φούστα, μαύρη μεταξωτή μπλούζα χωρίς μανίκια και στη μέση μια επίσης 
μαύρη φαρδιά ζώνη. Ντυνόταν έτσι γιατί ήταν χήρα ή γιατί το μαύρο χρώμα ήταν της 
μόδας; αναρωτήθηκε ο Φαίδων. 

Βγήκε στον εξώστη πάλι κι άναψε τσιγάρο. Ένιωθε παράξενα, ένα σκίρτημα κι 
ένα άδειασμα στο στήθος και στο στομάχι όπως όταν κάποιος με αυτοκίνητο κινείτε 
με μεγάλη ταχύτητα σ’ ένα δρόμο με απότομη εναλλαγή κατηφόρας-ανηφόρας. 
Κάθισε σε μια από τις μεταλλικές καρέκλες, στον απέναντι εξώστη μια εντυπωσιακή 
νεαρή του χαμογέλασε καθώς μάζευε από την απλώστρα κάποια ρούχα. Δεν την είχε 
ξαναδεί, την ξέχασε γρήγορα κι ένιωθε ευτυχισμένος! Δεν ήξερε καν γιατί. Τι ήταν 
αυτό που προσδοκούσε από την παρουσία της Ερατώς;

Ο ήλιος χαμήλωνε προς τη δύση και οι σκιές στον εξώστη μάκρυναν. Σηκώθηκε 
και μπήκε μέσα, πήγε στην κουζίνα, έβγαλε το δοχείο με το κρύο νερό από το ψυγείο 
και γεμίζοντας ένα ποτήρι το ήπιε μια κι έξω. Μετριάστηκε η έξαψη που ένιωθε, 
μπήκε πάλι στο σαλόνι αλλά δεν κάθισε, περπατούσε πέρα-δώθε. Ήταν περίεργα 
ξεσηκωμένος και σταμάτησε το περπάτημα όταν η Ερατώ μπήκε στο σαλόνι 
φορώντας μια ροζ μεταξωτή ρόμπα, πασουμάκια στο ίδιο χρώμα και μαλλιά υγρά 
αλλά προσεχτικά χτενισμένα. Αυτή η εμφάνιση δεν του άρεσε, τη βρήκε 
επαρχιώτικη. Η Έρση ήταν καταπληκτική στο ντύσιμο, βλέπεις είχε υπάρξει μοντέλο.
--- Λοιπόν, βαρετό ίσως, αλλά θα σας ρωτήσω και πάλι. Πως τα περάσατε αυτές 
τις μέρες; είπε η Ερατώ και κάθισε στον καναπέ.
--- Καλά, καλά όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, περισσότερο καλά από αυτό που 
περίμενα…Και μάλιστα μ’ εκείνο το καθημερινό τηλεφώνημα σας είχα την αίσθηση 
πως δεν λείπατε.
--- Αλήθεια, γιατί μιλάμε ακόμα στον πληθυντικό δε γνωριστήκαμε αρκετά; Είπε η 
κοπέλα.
--- Ε, περίμενα τη δική σας πρωτοβουλία… 
--- Ωραία, από αυτή τη στιγμή, τον καταργούμε. Τηλεφώνησες ή σου τηλεφώνησε 
καθόλου η Έρση;
--- Ναι βέβαια δυο φορές, για να με ρωτήσει αν βολεύτηκα...
--- Της τηλεφώνησα κι εγώ, για να μου δώσει μερικές πληροφορίες για σένα. 
Εκείνο το είναι ναυπηγός και πολύ ωραίος άντρας που μου είχε πει, όταν πρότεινα να 
σε φιλοξενήσω δεν ήταν αρκετό.

«Δε μου είπε τίποτα γι’ αυτό, περίεργο που μου το έκρυψε», σκέφτηκε ο 
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Φαίδων και είπε στη χήρα:
--- Κατάλαβα θα σου αράδιασε ένα σωρό κατορθώματα μου.
--- Δεν είναι αλήθεια;
--- Ναι, δηλαδή η Έρση δε λέει ψέματα, είναι μια από τις αρετές της.
--- Λέει, πως είσαι ο καλύτερος εραστής απ’ όσους έχει γνωρίσει κι εδώ που τα 
λέμε, δεν είναι λίγοι ε;

Ο Φαίδων ένιωσε περίεργα και αμήχανα, τι προσπαθούσε να πει αυτή η 
γυναίκα; Έμειναν για λίγο σιωπηλοί, ύστερα η Ερατώ ρώτησε χαμογελώντας πονηρά:
--- Πες μου Φαίδων, δεν σου λέω να μου πεις ειλικρινά, γιατί έχω πειστεί πως είσαι 
ειλικρινής, θα μπορούσες να ζήσεις μαζί μου; 
--- Πως;…Να ζήσω μαζί σου…Τι θέλεις να πεις;
--- Μαζί μου, με μένα. Δηλαδή σα σύζυγος μου. Αλλά μόνο δ ι κ ό ς  μου.

Ο ναυπηγός έμεινε άναυδος! Δεν περίμενε τέτοια γρήγορη εξέλιξη. Ένιωσε 
έξαψη και μόνο στην ιδέα πως αυτό το πληθωρικό κορμί θα ήταν δικό του! 
Σηκώθηκε ορμητικά, την πλησίασε και κάθισε πλάι της. Της έπιασε το χέρι.
--- Θα μπορούσα να σου υποσχεθώ, αυτή τη στιγμή τα πάντα, αισθάνομαι να σε 
λατρεύω…
--- Το ίδιο δε νιώθεις και για την Έρση;
--- Για την Έρση είναι διαφορετικό, εκείνη δεν είναι μόνο δική μου και μέχρι τώρα 
δε μ’ ένοιαζε κάτι τέτοιο, είναι πόθος, ενώ αυτό για σένα είναι κάτι παραπάνω, είναι 
πάθος που δεν το έχω ξανανιώσει, αν πραγματικά πιστεύεις πως είμαι ειλικρινής 
δέξου το…

Την αγκάλιασε και κόλλησε τα χείλη στα δικά της. Εκείνη ανταποκρίθηκε το 
ίδιο αυθόρμητα κι ορμητικά. Σε λίγο βρίσκονταν, ολόγυμνοι, στο κρεβάτι κι εκείνος 
απολάμβανε το χυμώδες κορμί της που η σάρκα του ήταν τρυφερή και σφριγηλή…

Μια ώρα αργότερα, ο Φαίδων ήταν ντυμένος και καθισμένος στο σαλόνι κι 
έπινε ένα ποτό, όσο η Ερατώ ήταν στο λουτρό. Η χήρα είχε ένα  από αυτά  τα   
κακόγουστα κρυπτομπάρ που συναντάει κανείς στην επαρχία γεμάτο όμως με 
σκληρά, βαριά ποτά και απίθανα ηδύποτα.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε η κοπέλα, φορώντας ένα ροζ μπουρνούζι. Δεν 
μπορούσε να το εξηγήσει αλλά ο Φαίδων, αντιπαθούσε το χρώμα αυτό, ίσως γιατί 
ήταν πολύ συνηθισμένο στα γυναικεία εσώρουχα, η Έρση το απόφευγε όσο 
μπορούσε. Φυσικά δεν το είπε στην Ερατώ όταν τη δέχτηκε στην αγκαλιά του.
--- Λοιπόν υπέροχε μου άντρα, θα το γιορτάσουμε απόψε, είπε και έβαλε το 
τηλέφωνο στην αγκαλιά της. Σήκωσε το ακουστικό σχημάτισε κάποιο αριθμό. «Έχει 
γούστο να κουβαλήσει τίποτα φίλους της…», σκέφτηκε εκείνος με κάποια 
δυσαρέσκεια .
--- Ναι, το μάστρο-Μήτσο…ναι θα περιμένω. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα και 
συνέχισε: «Μάστρο-Μήτσο καλησπέρα…ναι εγώ είμαι. Σήμερα ήρθα, σε παρακαλώ 
στείλε μου το αυτοκίνητο στο σπίτι…Ναι ευχαριστώ, καληνύχτα. Γυρίζοντας ύστερα 
προς τον Φαίδωνα:
--- Πάω να ντυθώ αγάπη μου…

Δεν πέρασαν δεκαπέντε λεπτά και ακούστηκε το κουδούνι της εξώθυρας. 
Σηκώθηκε και βγήκε στο διάδρομο, την ίδια στιγμή πρόβαλε στη θύρα του 
υπνοδωματίου η Ερατώ, σχεδόν γυμνή και του είπε:
--- Θα είναι το παιδί με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, σε παρακαλώ μπορείς να τα 
πάρεις;   

Χωρίς να μιλήσει προχώρησε και άνοιξε την εξώθυρα. Ένας νεαρός με φόρμα, 
του έδωσε τα κλειδιά. Το μπρελόκ ήταν της Τζάγκουαρ! «Διαθέτει και Τζάγκουαρ η 
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χήρα;», αναρωτήθηκε και ταράχτηκε μ’ αυτή τη σκέψη. «Γιατί το είπα τώρα αυτό;». 
«Γιατί η χήρα; Τώρα είναι δική μου. Πριν από λίγο έχοντας την στην αγκαλιά μου,  
τη διαβεβαίωσα πως θα είμαι μ ό ν ο δικός της». Όσο για το πανάκριβο αυτοκίνητο 
γιατί όχι; Η Έρση του είχε πει πως ο μακαρίτης είχε αφήσει σημαντική, τρανταχτή 
περιουσία.

Μπήκε στο σαλόνι κι άφησε τα κλειδιά στο τραπεζάκι και κάθισε στην 
πολυθρόνα. Είχε δεχτεί, σχεδόν, την πρόταση γάμου που του είχε κάνει η Ερατώ. Δεν 
ήταν βέβαια η πρώτη φορά που του γινόταν πρόταση γάμου, εκείνος δεν είχε κάνει 
ποτέ, αλλά τώρα ένιωθε κιόλας δεσμευμένος. Δεν έλεγχε πια την κατάσταση από τη 
στιγμή που τη συνάντησε. Είχε χαθεί σε σκέψεις, τον συνέφερε εκείνη προβάλλοντας 
στη θύρα, λέγοντας:
--- Είμαι έτοιμη, πάμε…

Φορούσε μια σκούρα μπεζ, μακριά φούστα, ανοιχτή από τα γόνατα και κάτω, 
ένα μεταξωτό πουκάμισο ριχτώ έξω από τη φούστα, με πολύ ανοιχτό μπεζ χρώμα, με 
φιλντισένια κουμπάκια και μακριά  αναδιπλωμένα μανίκια. Πέδιλα άσπρα με χαμηλό 
τακούνι και στο χέρι μια επίσης άσπρη μικρή τσάντα, κάτι σα μεγάλο πορτοφόλι. Τα 
μαλλιά της είχαν στεγνώσει και τα είχε αφήσει ελεύθερα κυματιστά.
--- Είναι η πρώτη φορά που θα με δουν, ντυμένη με ανοιχτά χρώματα, η αδερφή 
μου μ’ έπεισε πως το πένθος μου τελείωσε, φυσικά περισσότερο βοήθησε η παρουσία 
σου αγάπη μου…Έσκυψε και τον φίλησε στο στόμα ρουφηχτά, δεν κινδύνευε να 
χαλάσει το βάψιμό τους γιατί δεν τα είχε βαμμένα κι όμως ήσαν κόκκινα.

Την κοίταξε εντυπωσιασμένος και αμίλητος. Πήρε τα κλειδιά από το τραπεζάκι 
και κατέβηκαν στο δρόμο, όπου είδαν σταθμευμένο το αυτοκίνητο. Είχε χρώμα 
ανοιχτό μολυβί και ήταν παλιό μοντέλο αλλά καλοδιατηρημένο. Όταν της επισήμανε 
την καλή του κατάσταση, του είπε πως το είχε περιποιηθεί και βάψει πριν τρία 
χρόνια.
--- Θέλεις να οδηγήσεις εσύ, ή μήπως δεν έχεις άδεια;
--- Πως, άδεια έχω αυτοκίνητο δεν έχω. Το τελευταίο, δεν ήταν και της προκοπής, 
το πούλησα πέρυσι. Όχι, οδήγησε εσύ δε γνωρίζω τους δρόμους κι ούτε που θα πάμε.

Μπήκαν στο αμάξι και καθώς προχώρησαν, με κατεύθυνση τη θάλασσα, η 
κοπέλα αναφέρθηκε στο δυστύχημα του άντρα της.  Το αμάξι ήταν δικό του και ήταν 
αυτό που είχε πέσει στο γκρεμό. Παρ’ όλο που γκρεμίστηκε σε βάθος τριάντα ή 
σαράντα μέτρων, δεν έπαθε παρά μόνο γδαρσίματα στο χρώμα από τους θάμνους, 
που πάνω τους σύρθηκε σε μεγάλη απόσταση κι έσπασαν κάποια κρύσταλλα στα 
παράθυρα. Ο οδηγός όμως έμεινε στον τόπο γιατί είχε χτυπήσει στο κεφάλι.

Στην αρχή δεν ήθελε να το ανασύρει καν, θα το άφηνε στη χαράδρα αν ο 
μάστρο - Μήτσος, ο γκαραζιέρης τους, που το εξέτασε της είπε πως ήταν κρίμα, ένα 
ρεγουλάρισμα, μικρές επισκευές κι ένα βάψιμο ήθελε μόνο και το αμάξι θα ήταν 
ολοκαίνουργιο. Έτσι δέχτηκε και δε μετάνιωσε γιατί πραγματικά είναι πολύ γερό 
αμάξι.

Ο Φαίδων παρατήρησε πως κάποιοι, μέχρι που έσκυβαν να δουν ποιοι είναι 
μέσα στο αμάξι, είπε: 
--- Μας κοιτάζουν περίεργα…

Η Ερατώ γέλασε και πάτησε γκάζι. Το αυτοκίνητο όρμησε μπροστά και σε λίγο 
έβγαιναν από την πόλη.
--- Πάντα χαζεύουν όταν με συναντάνε με το αυτοκίνητο. Βλέπεις  είναι  το 
μοναδικό στην πόλη και τους εντυπωσιάζει, τώρα θα αναρωτιούνται, ποιος είναι 
αυτός με τη χήρα…
--- Υποθέτω πως κι εσύ κοριτσάρα μου, είσαι μοναδική στην πόλη. Πολλοί θα 

75



υποφέρουν από πόθο βλέποντας σε.
Γύρισε και τον κοίταξε χαμογελώντας.

--- Κοριτσάρα μου; Μ’ αρέσει σ’ ευχαριστώ αγάπη μου… 
--- Μα είσαι κοριτσάρα!

Φρενάρισε σιγά-σιγά ώσπου σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Γύρισε, τον 
αγκάλιασε και τον γέμισε φιλιά. Εκείνος ανταποκρίθηκε και γι’ αρκετή ώρα, από τα 
περαστικά αυτοκίνητα, κάποιοι έβλεπαν ένα ερωτευμένο ζευγάρι μέσα στη 
Τζάγκουαρ, που ήταν η μοναδική στην πόλη και φυσικά ήξεραν σε ποιον ανήκε κι 
έτσι σκέφτονταν πως η χήρα, δεν πενθούσε πια…

Πράγματι η χήρα δεν πενθούσε πια, έβαλε μέσα στο σουτιέν το πληθωρικό βυζί 
της που είχε βγει, έδωσε ένα γρήγορο φιλί στο Φαίδωνα,  έπιασε πάλι το τιμόνι και 
πάτησε γκάζι. Εκείνος κούμπωσε τα κουμπιά του πανταλονιού κι έγειρε πίσω 
κλείνοντας τα μάτια μ’ ευχαρίστηση. Τ’ άνοιξε όταν ένιωσε το αμάξι να σταματάει. 
Βρίσκονταν μπροστά σε μια ψαροταβέρνα που κυριολεκτικά ήταν μέσα στη 
θάλασσα. Χτισμένη, για την ακρίβεια ήταν μια ξύλινη κατασκευή, πάνω σε μια 
προβλήτα που έμπαινε αρκετά στο νερό. 

Μπήκαν στο μαγαζί και κάθισαν σε κάτι σαν εξώστη πλάι στο νερό. Αν και ο 
διακοσμητής προσπάθησε να δώσει κάποιο κοσμοπολίτικο χρώμα, το μαγαζί 
εξακολουθούσε να είναι μια επαρχιακή ταβέρνα.

Τρεις άντρες καθισμένοι πιο πέρα, τους κοίταζαν επίμονα, ο ένας μάλιστα έκανε 
νεύμα χαιρετισμού και η Ερατώ, του το ανταπόδωσε χωρίς να δείξει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.
--- Θα φας ο, τι παραγγείλω εγώ Φαίδωνα μου ή είσαι δύσκολος στο φαγητό; 
--- Μόνο στην ποιότητα είμαι δύσκολος, αν κρίνω όμως από αυτά που βρήκα στο 
ψυγείο σου, όταν ήρθα, σ’ εμπιστεύομαι απολύτως, ξέρεις να τρως.

Η κοπέλα χαμογέλασε ικανοποιημένη κι έκανε νεύμα στο γκαρσόνι που 
πλησίασε και πήρε την παραγγελία.
--- Ο άντρας που με χαιρέτησε, ήταν φίλος του μακαρίτη και θέλησε να κρατήσει 
την επαφή, ποια επαφή δηλαδή, μόνο με τον άντρα μου ερχόταν πότε - πότε στο 
σπίτι, δεν τον γνώριζα και πολύ καλά, ούτε και τη γυναίκα του. Θέλησε να 
συνάψουμε οικογενειακές σχέσεις για να με βοηθήσουν τάχα, αυτός και η γυναίκα 
του, να ξεπεράσω το πένθος μου. Στην πραγματικότητα, επεδίωκε ερωτικές σχέσεις 
αλλά εγώ του απόκλεισα όλα τα ενδεχόμενα κι έτσι μ’ άφησε ήσυχη…
--- Ψυχή μου είσαι γυναικάρα και με το δίκιο τους σ’ επιθυμούν…Εγώ σε είχα 
ερωτευτεί από το τηλέφωνο ακόμα αλλά όταν σ’ αντίκρισα παραδόθηκα 
απολύτως…Είμαι δικός σου κυρά μου, κάνε με ο, τι θες…
--- Είπαμε, μ ό ν ο  δικός μου, άντρας μου…

                                                                   *

Η βραδιά τους, πέρασε θαυμάσια και κόσμια. Ούτε εκείνη ούτε ο ναυπηγός 
έδειξαν, στους παρευρισκομένους, πως υπήρχε ερωτική σχέση.  Είχαν μάθει όλοι, 
πως η χήρα, απούσα φιλοξενούσε κάποιον ωραίο άντρα στο σπίτι της. Σκέφτηκαν 
πως μπορεί να ήταν κάποιος συγγενής, δεν εμπιστεύεσαι σήμερα το σπίτι σου σε 
κάποιον εύκολα. Η εικόνα όμως του ερωτικού ζευγαριού μέσα στη Τζάγκουαρ θα 
είχε χαλάσει κιόλας αυτή την εντύπωση.

Το φαγητό ήταν καλό, ο Φαίδων είχε την ικανότητα να είναι ευχάριστη 
συντροφιά και η Ερατώ έδειχνε ευτυχισμένη. Στην επιστροφή, στη διαδρομή, η 
κοπέλα είπε πολλά για τους συμπολίτες της, τη συμπεριφορά τους απέναντι της, που 
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δεν ήταν ποτέ φιλική και η ίδια δεν τα κατάφερε ποτέ ν’ αφομοιωθεί κι έτσι δεν 
απόχτησε και φίλους. Ίσως έφταιγε κι αυτή γιατί δεν ανοιγόταν εύκολα στους  
άλλους-αυτό δεν ταίριαζε και πολύ με την περίπτωση του γιατί δέκα μέρες από το 
τηλέφωνο και μια μέρα, ήταν δεν ήταν που γνωρίστηκαν από κοντά και του είχε πει 
τόσα - σκέφτηκε ο Φαίδων. Τρία χρόνια τώρα προσπαθεί να βρει τρόπο να φύγει, 
συνέχισε εκείνη. Τα οικονομικά της συμφέροντα είναι εδώ, στην πατρίδα της δεν 
θέλει να γυρίσει κι έτσι βρίσκεται σ’ αδιέξοδο.  
--- Πρέπει να φύγω, δεν τους αντέχω πια…Τι λες κι εσύ; Και χωρίς να περιμένει 
απάντηση συμπλήρωσε καθώς το αμάξι σταματούσε μαλακά μπρος στην 
πολυκατοικία: Έτσι κι αλλιώς πάντα ξένη ήμουν σ’ αυτήν την πόλη…

Όταν μπήκαν στο σπίτι, ο ναυπηγός, ένιωσε σα να γύριζε στο σπίτι με τη 
γυναίκα του, απορούσε γι’ αυτά τα αισθήματα γιατί ποτέ δεν είχε νιώσει έτσι. Ποτέ 
δεν είχε σύζυγο και ούτε είχε ποτέ πραγματικά συγκατοικήσει, το σπίτι ήταν πάντα 
των γυναικών που κοιμόταν μαζί τους…

Το απόγευμα της άλλης μέρας, η Ερατώ είχε πάει στην αγορά για να ψωνίσει, 
του ετοίμαζε έκπληξη όπως του είπε, βρήκε την ευκαιρία να τηλεφωνήσει στην 
Έρση.
--- Η Ερατώ μου έκανε πρόταση γάμου και δέχτηκα, τι λες εσύ; της είπε.  
--- Μπράβο! Με το πρώτο πήδημα την έπεισες κιόλας βρε κάθαρμα; ΄Ώστε θα 
μείνεις εκεί. Α, αγάπη μου, εγώ δεν σκοπεύω να σε στερηθώ. Θ’ ανεβαίνω και θα 
πηδιέμαι μαζί σου, όποτε μούρχεται…
--- Έρση μου, είμαι ερωτευμένος μαζί της με καταλαβαίνεις; Μ’ έχει ξετρελάνει 
αυτό το πληθωρικό πλάσμα, δεν είναι μόνο όμορφη αλλά έχει κι άλλα που μ’ 
αρέσουν. Είναι έξυπνη, ευαίσθητη…
--- Το ξέρω αγόρι μου κι εγώ την είχα ερωτευτεί, αλλά αποκλείεται να σε στερηθώ. 
Εμένα έπαψες έτσι ξαφνικά να μ’ αγαπάς; Τι λες τώρα…
--- Όχι γλυκιά μου σ’ αγαπώ αλλά εδώ πρόκειται για κάτι άλλο… 
--- Μη μου πεις πως το κάνεις γιατί είναι οικονομημένη;
---    Σε παρακαλώ, με προσβάλεις. Αν ήταν αυτό θα είχα παντρευτεί από χρόνια…
--- Ναι αγάπη μου, πριν από χρόνια ήσουν πολύ νέος ενώ τώρα, όσο να πεις τα 
έχεις τα χρονάκια σου και ίσως πάς να βολευτείς. Φυσικά εγώ δεν έχω αντίρρηση γι’ 
αυτό αλλά όχι και να σε στερηθώ. Ξέρεις πολύ καλά πως δεν αισθάνομαι καλά, 
αρρωσταίνω αν δεν σ’ απολαμβάνω πότε-πότε. Είσαι το βίτσιο μου, μπορώ να κάνω 
τα πάντα για να μη σε χάσω.
--- Ησύχασε, θα προσπαθήσω να της δώσω να καταλάβει, πως αν με θέλει θα 
πρέπει να δεχτεί κι εσένα…
--- Α, αυτό θα μου άρεσε πολύ να την απολαμβάνω κι εγώ πότε-πότε…
--- Δεν εννοούσα ακριβώς αυτό…δεν ξέρω τι να κάνω…
--- Προσπάθησε αγάπη μου, εσύ τα καταφέρνεις να έχεις πάντα περισσότερες από 
μια ερωμένες.
--- Ναι αλλά τώρα, θα είμαι εγώ ο παντρεμένος κι αν η Ερατώ μου ζητήσει την ίδια 
ελευθερία για τον εαυτό της τι κάνω; Δε νομίζω πως θα μπορέσω να το δεχτώ, είμαι 
τρελός μαζί της. 
--- Τώρα μου τα μπερδεύεις…Δεν ξέρω τι να πω αλλά προσπάθησε γιατί εγώ δεν 
πρόκειται να σε χάσω.

Αυτό το τελευταίο ακούστηκε σαν απειλή.  

                                                                   *
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Όταν γύρισε από την αγορά η Ερατώ βρήκε το Φαίδωνα να καπνίζει έξω στον 
εξώστη. Φαινόταν προβληματισμένος. 
--- Τι συμβαίνει αγάπη μου, σε βλέπω  σκεφτικό…Μίλησες με την Έρση ε; Θα 
ήθελα πριν της το πεις να μιλήσουμε σχετικά μ’ αυτή την φίλη μου, την αχόρταγη 
πουτάνα. Δε θέλω να σε μοιράζομαι μαζί της, δε θέλω να την ξαναδείς ποτέ και δεν 
πρόκειται να εγκατασταθούμε στην πρωτεύουσα. Αν πραγματικά μ’ αγαπάς και 
κουράστηκες να τον χώνεις στη μια και στην άλλη, θα εγκατασταθούμε σε μια πόλη 
άγνωστη και σε σένα και σε μένα, δόξα τω θεό η χώρα μας έχει πολλές όμορφες 
πόλεις και καλύτερα σ’ ένα από τα μεγάλα νησιά μας. Τι λες;

Έμεινε κατάπληκτος! Ήταν σα να είχε ακούσει αυτά που είχαν πει με την Έρση, 
στο τηλέφωνο. Δεν είχε αντίρρηση τελικά γι’ αυτά που του ζήτησε αλλά δεν του 
άρεσε το ύφος, δεν είχε συνηθίσει ν’ αποφασίζουν άλλοι γι’ αυτόν. Σήκωσε τα μάτια 
και την κοίταξε. Το βλέμμα της ήταν καθαρό, αποφασιστικό αλλά στο βάθος διέκρινε 
παράκληση.
--- Έλα μέσα σε παρακαλώ ψυχή μου, του είπε και μπήκε στο σαλόνι. Έσβησε το 
φως και όταν εκείνος μπήκε, τύλιξε τα χέρια της γύρω από το λαιμό του κι αναζήτησε 
τα χείλη του. Αφέθηκε στο αγκάλιασμα της, ανταποδίδοντας το φιλί και σιγά-σιγά 
την έσφιξε πάνω του, την χάιδεψε αναστατώνοντας τα μαλλιά και την παράσυρε στον 
καναπέ για να καταλήξουν λίγο αργότερα στο κρεβάτι… 
… Τα μεταξωτά σεντόνια, στο κρεβάτι, ήσαν τσαλακωμένα κι ανάστατα λες και 
είχε περάσει πάνω τους ανεμοστρόβιλος. Ο Φαίδων δε θυμόταν πόσες φορές -
εξάλλου δεν ξεχώριζε κιόλας, πότε άρχιζε και πότε τελείωνε η κάθε φορά - είχαν 
κάνει έρωτα. Είχε δείξει μια εφηβική δραστηριότητα όλο το βράδι στην αγκαλιά της 
ζουμερής αγαπημένης του. Κι εκείνη τον είχε ανταμείψει με το πάθος και τη λατρεία  
που του έδειξε.

Όταν όμως καταλάγιασε η ερωτική καταιγίδα που τους είχε  συνεπάρει,  
ακολούθησε συζήτηση και μάλιστα σε χώρο όχι και τόσο κατάλληλο, μέσα στη 
μπανιέρα όπου  έπλενε ο ένας την άλλη,  ηδονιζόμενοι ακόμα με τ’ αγγίγματα τους κι
ακολούθησε ένας έντονος διάλογος. 
--- Δεν σου επιβάλλω όρους αγάπη μου, σου λέω τι θέλω από σένα για να είμαι 
ευτυχισμένη και πιστεύω πως κι εσύ, αν πραγματικά θέλεις μόνο εμένα, θα είσαι 
ευτυχισμένος μαζί μου…
--- Ψυχή μου, σου είπα πως αυτή τη στιγμή είσαι η μόνη γυναίκα που θέλω. Η 
νύχτα αυτή μ’ έπεισε γι’ αυτό, ποτέ δεν έχω κάνει τέτοιον έρωτα με την Έρση. Μαζί 
της, γινόμουν κτήνος, ένας επιβήτορας που ικανοποιούσε τη σύντροφό του και τον 
εαυτό του και τίποτ’ άλλο…Δεν μπορώ να σου εγγυηθώ τι θα γίνει αργότερα και πως 
θα μπορούσα, με το παρελθόν που έχω; Και δεν είναι μόνο το γαμήσι που 
θέλω…συγγνώμη γλυκιά μου, τέτοια ίσως να μου φεύγουν συχνά…από σένα αλλά τη 
συντροφιά σου. Μου ήταν πολύτιμη από το ακουστικό και τώρα από κοντά, πιστεύω 
πως εμείς οι δυο ποτέ δε θα βαρεθούμε ο ένα τον άλλο. Ίσως πάνω στο σεξ να είμαι 
κάποιες φορές βίαιος, μη διστάζεις να μου το λες αν δε σ’ αρέσει…Θέλω να κάνω 
παιδιά μαζί σου, αυτό ποτέ δε μ’ ενδιέφερε πριν σε γνωρίσω.

Λέγοντας αυτά, που άλλοτε θα του φαίνονταν γλυκερά και γελοία, την 
αγκάλιασε απαλά και ζήτησε τα χείλη της μέσα από τους αφρούς του σαμπουάν που 
είχαν περιβάλλει τα κορμιά τους.
--- Σε θέλω τόσο πολύ, που αν πιστεύεις πως δεν σε καλύπτω σεξουαλικά θα δεχτώ 
να έχεις κι άλλη…
--- Όχι, όχι δεν θέλω, μην υποχωρείς αγάπη μου. Όταν στη βεράντα, μου τα 
έσουρες σε θαύμασα, ήσουν τόσο δυναμική, τόσο οργισμένη, θέλω να επιμένεις. 
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Αισθάνομαι σα ναρκομανής που χρειάζεται βοήθεια για ν’ ανανήψει. Δεν θέλω  πια    
να σέρνομαι από κρεβάτι, σε κρεβάτι, αρχίζω να νιώθω σαν αρσενικιά πουτάνα κι 
ακόμα  χειρότερα…
--- Καρδιά μου, σκόρπιζες το άγιο σου σπέρμα σε άγονα χωράφια, εγώ είμαι 
εντάξει  αγάπη  μου  κι  ας  μην  έκανα  παιδιά  με  τον  άντρα  μου.  Εκείνος  είχε  το
πρόβλημα, μπορώ να σου δείξω τις γνωματεύσεις των γιατρών για…
--- Δε θέλω να μου δείξεις τίποτα. Είμαι δικός σου…μόνο που η Έρση δεν θα 
συμβιβαστεί εύκολα…
--- Αν τολμήσει κι έρθει για να σε διεκδικήσει, θα τη σπάσω στο ξύλο. Κάποτε την 
αγαπούσα αλλά τώρα που έχω εσένα, να πάει να γαμηθεί…αλλά τι λέω η χαζή, αυτό 
κάνει μια ζωή και το φχαριστιέται. Το ξέρεις ότι προσπάθησε να με κάνει 
ομοφυλόφιλη; Σου ζήτησε να μας έχεις και τις δυο ε; Να πάει στο διάβολο…Είσαι 
δικός μου, είσαι ο άντρας μου…

Και μ’ αυτή την κατηγορηματική δήλωση σηκώθηκε και με τον καταιγηστήρα 
ξέπλυνε το κορμί του, τον βοήθησε να  φορέσει το μπουρνούζι, του έτριψε τα μαλλιά 
με την πετσέτα, γελώντας σα μητέρα που περιποιείται το αγόρι της. Εκείνος αφέθηκε 
στη φροντίδα της,  δέχτηκε ακόμα, αργότερα στο σαλόνι να τον ταϊσει στο στόμα με 
μια νόστιμη κρέμα…

Αγκαλιασμένο το ζευγάρι στον καναπέ, με τα κορμιά έτοιμα για έρωτα 
συζητούσαν πολύ σοβαρά.
--- Λοιπόν, Φαίδων αύριο κιόλας θα πάω στον Ο.Τ.Ε. ν’ αλλάξω τον αριθμό 
τηλεφώνου. Θα ζητήσω να τον βάλουν στ’ απόρρητα νούμερα…
--- Γιατί αγάπη μου; 
--- Δεν καταλαβαίνεις; Αυτή θα τηλεφωνήσει να μάθει τι έγινε, σήμερα δεν 
απαντάμε στο τηλέφωνο έτσι; Ακόμα κι αν είναι η αδερφή μου… 
---   Είσαι  έτοιμη δηλαδή να ξεκόψεις απ’ όλους για χάρη μου;  Σ’ ευχαριστώ για την
εμπιστοσύνη. Σε λατρεύω…
--- Θα φύγουμε από δω, θα τα πουλήσω όλα… 
--- Να πάμε σε μια πόλη που να έχει θάλασσα, ναυπηγός είμαι, αυτή είναι η 
δουλειά μου, σε μια πόλη που η εταιρία μου, να μην έχει υποκατάστημα, για ν’ 
ανοίξω δικό μου, να φροντίζω καράβια και να προμηθεύω υλικά. Είμαι βέβαιος πως 
τ’ αφεντικά μου θα με βοηθήσουν…
--- Κι εγώ αγάπη μου, όσα χρήματα χρειαστείς… 

                                                                   *

Η νεαρή χήρα, ήταν αποφασιστικός άνθρωπος και ήξερε τι ήθελε. Μέσα σ’ ένα 
μήνα είχε ταξιδέψει με τον αγαπημένο της, στο μεγαλύτερο και νοτιότερο νησί της 
χώρας, κατέλυσαν σ’ ένα γραφικό ξενοδοχείο σε μια από τις ομορφότερες και 
παραδοσιακές πόλεις του.  Ανάθεσε σε μεσίτη, να της βρει ένα σπίτι, πάνω από το 
δημοτικό άλσος σε μια νέα συνοικία. Μαζί έψαξαν και για κάποιο μαγαζί στην 
παραλία, κοντά στο βενετσιάνικο κάστρο, για το μελλοντικό κατάστημα ναυτιλιακών 
ειδών. Επίσης είχε αρχίσει στην πόλη της, την εκποίηση της περιουσίας της, που ήταν 
κυρίως σε ακίνητα και φυσικά την πώληση του σπιτιού της. Δε βιαζόταν όμως, ήθελε 
να πετύχει τις καλύτερες τιμές.

Ο Φαίδων, είχε μείνει κατάπληκτος! Αυτή η γυναίκα του άνοιγε καινούργιους 
δρόμους. Κι όταν κάποια στιγμή σκέφτηκε πως ο φόβος να χάσει την παλιά του 
ανεμελιά και ξενοιασιά ήταν μπροστά του, το αντιμετώπισε μ’ ένα νεύμα, που 
σήμαινε «δε με νοιάζει». Του έφτανε που ήταν μαζί της, περνούσαν, κυριολεκτικά, 
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ένα μήνα του μέλιτος πριν παντρευτούν, πράγμα που δεν άργησε να γίνει μια μέρα 
στο δημαρχείο της νέας πόλης τους, και λίγο αργότερα εγκαταστάθηκαν μόνιμα σ’ 
αυτή, στο καινούργιο σπίτι τους...

Ποτέ δεν έμαθαν αν η Έρση τους αναζήτησε γιατί δεν τους βρήκε ποτέ. Ούτε κι 
αυτοί νοιάστηκαν, ο ένας για την παλιά του ερωμένη και η άλλη για την παλιά της 
φίλη. Εκτός από το ότι έζησαν αρμονικά σα σύζυγοι, απόχτησαν και δυο παιδιά, 
αγόρι και κορίτσι - ο ιδανικός αριθμός στις σύγχρονες οικογένειες - κι όλα πήγαν 
μέχρι τώρα καλά, για το μέλλον κανένας δεν ξέρει τι θα συμβεί… 

                                                               *

ΟΔΟΣ  ΖΗΝΩΝΟΣ

Ανεβαίναμε με το Γιάννη την οδό Ζήνωνος. Μιλούσε τελευταία, συνέχεια για 
το γάμο του και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε όντας υποχρεωμένος να ζει με τα 
πεθερικά του. Για την ακρίβεια έμεναν σε ξεχωριστό διαμέρισμα, ακριβώς απέναντι 
από τους γονείς της γυναίκας του, πλήρωνε όμως το νοίκι ο πεθερός. Είχαν αποχτήσει 
ήδη και μια κορούλα, η εγκυμοσύνη ήταν, μάλλον, εκείνη που είχε επισπεύσει το 
γάμο γιατί ο Γιάννης δεν ήταν έτοιμος, τουλάχιστον οικονομικά, για έγγαμο βίο.

Καθώς ανεβαίναμε λοιπόν, δεν ξέρω αν έφταιγε το όνομα του δρόμου, είχε 
πιάσει τον φίλο μου μια φιλοσοφική διάθεση, μιλώντας συνέχεια για τις σχέσεις των 
συζύγων κι εξετάζοντας τις σαν κοινωνικό φαινόμενο. Για την ακρίβεια, τον 
ενδιέφερε η δική του συμπεριφορά, από δω και πέρα, στα κάθε λογής νεαρά θηλυκά 
που συναντούσε στο δρόμο ή στο λεωφορείο. Μάλιστα την ώρα που κατεβαίναμε με 
το λεωφορείο από το σπίτι του, μια νεαρή, πολύ όμορφη, τον κοίταζε επίμονα και 
μαργιόλικα προφανώς θα τον είχε συναντήσει και προσέξει κι άλλοτε. Ο Γιάννης είχε 
φέρει τη συζήτηση ακριβώς σ’ αυτό το σημείο, στη συνάντηση με την κοπέλα και 
είπε με θλίψη:
--- Δηλαδή εγώ τώρα, δεν έχω δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτά τα πλάσματα; Σαν 
παντρεμένος πρέπει ν’ αμύνομαι σ’ αυτούς τους γαργαλιστικούς πειρασμούς; Ε, όχι 
ρε γαμώτο είναι άδικο, να βλέπεις ένα όμορφο θηλυκό να σε θέλει και συ να κάνεις 
το κορόιδο για να μην «πατήσεις το στεφάνι σου»… 
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--- Ε, δεν είναι ανάγκη να το πατήσεις, του είπα χαμογελώντας, απλώς το πηδάς.
Με  κοίταξε  περίεργα,  με πονηρό  χαμόγελο,  έτοιμος  ν’ αποδεχτεί  αυτή  την 

εκδοχή αλλά και κάποιο σκεπτικισμό, πιθανόν για τις συνέπειες ενός «πηδήματος του 
στεφανιού».

Προχωρώντας στη μέση του δρόμου-κυκλοφορούσαν σπάνια αυτοκίνητα σ’ 
αυτόν-συνεχίσαμε μια ευτράπελη συζήτηση για τις γυναίκες του τόπου μας και σε τι 
διαφέρουν από αυτές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Ξαφνικά, κάποιες εκδηλώσεις θαυμασμού, που ακούγονταν δεξιά-αριστερά από 
περαστικούς και μαγαζάτορες μας έκαναν να προσέξουμε μπροστά μας σε απόσταση 
είκοσι-τριάντα μέτρων, δυο υπέροχα θηλυκά, που πρέπει να είχαν 
βορειοδυτικοευρωπαϊκή προέλευση. Ήσαν εξαιρετικά τολμηρά ντυμένα, με ελαφρά 
μπλουζάκια που άφηναν τον αφαλό τους έξω και «σορτσάκια χοτ - παντς» έτσι που 
εκτός από τους καλλίγραμμους μηρούς, άφηναν απ’ έξω και μέρος των γλουτών.

Αδιάφορα στις εκδηλώσεις τα πλάσματα αυτά - έτσι έδειχναν - κατηφόριζαν 
συζητώντας και κάποια στιγμή συναντηθήκαμε κι εμείς παραμερίσαμε να περάσουν. 
Για την ακρίβεια δεν παραμερίσαμε απλώς αλλά σταθήκαμε ν’ απολαύσουμε και την 
πίσω θέα.

Τις ακολουθούσε, από πολύ κοντά και πιθανόν από ώρα, κρατώντας ένα 
χαρτοκιβώτιο ένας λαϊκός τύπος. Μόλις έφτασε κοντά μας και βλέποντας μας να 
παρακολουθούμε με θαυμασμό, αναφώνησε «εις επήκοων όλων» δείχνοντας τις 
κοπέλες:
--- Ορίστε κύριοι, αυτοί είναι κώλοι! Ευρωπαϊκοί, εκατό χρόνια μπροστά!»… 

ΕΝΑ  ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΕΣ  ΣΥΜΒΟΛΟ

Εδώ κι έναν μήνα, τη συναντούσε πάντα, σχεδόν, σ’ εκείνο το σημείο του 
πεζοδρομίου, κοντά στη γειτονιά του.  Όσο ήταν μακριά την παρατηρούσε με πολύ 
ενδιαφέρον, όσο πλησίαζε έκανε τον αδιάφορο κι όταν περνούσε πλάι του έκανε σα 
να μην την είχε δει.

Ήταν τόσο όμορφη! Ψηλή-κάθε φορά που τη συναντούσε διαπίστωνε πως τον 
περνούσε ένα κεφάλι-με υπέροχα μαύρα μάτια, σταρένια επιδερμίδα, κυματιστά 
μαύρα γυαλιστερά μαλλιά που ανέμιζαν πλούσια κι έπεφταν στους ώμους. Το κορμί 
της δύσκολα να περιγραφεί έτσι καλλίγραμμο που ήταν. Ήξερε να σειέται μ’ έναν 
τρόπο που προκαλούσε ρίγη σε κάθε αρσενικό που συναντούσε. Θα πρέπει η ηλικία 
της να ήταν μεταξύ είκοσι και είκοσι πέντε. Την τελευταία βδομάδα, μόλις τον 
πλησίαζε στα τέσσερα-πέντε μέτρα, χαμογελούσε και κάρφωνε προς το μέρος του τα 
μαύρα μάτια της. Φυσικά πίστευε πως οι ματιές και το χαμόγελο απευθύνονταν σε 
κάποιον δεξιά, αριστερά ή πίσω του που πιθανόν να τον ακολουθούσε, ούτε μια 
στιγμή δεν του πέρασε η ιδέα πως ήσαν γι’ αυτόν.  

Χρειάστηκε άλλη μια βδομάδα για ν’ αναρωτηθεί: «Ποιος είναι τέλος πάντων 
αυτός ο τυχερός που εισπράττει αυτές τις καυτές ματιές κι αυτό το γοητευτικό 
χαμόγελο;» για να σταματήσει και να κοιτάξει πίσω του. Δεν είδε όμως κανένα, ούτε 
δεξιά ούτε αριστερά ούτε πίσω του. Σ’ ολόκληρο το πεζοδρόμιο ήταν μόνο αυτός! 
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Καθώς γύρισε πάλι μπροστά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την κοπέλα που του 
χάριζε τη ματιά και το χαμόγελο της, τώρα ήταν βέβαιος πως ήταν γι’ αυτόν. Πριν 
προλάβει ν’ αρθρώσει λέξει εκείνη του είπε: 
--- Τόσον καιρό ούτε μια καλημέρα δε μου λέτε…  
--- Εγώ;…μα τι…Μα πως; Καλημέρα σας…

Στέκονταν οι δυο τους στο πεζοδρόμιο γι’ αρκετή ώρα κι εκείνος προσπαθούσε 
να της δώσει εξηγήσεις. 
--- Δυστυχώς είμαι ζώον…
--- Μα γιατί;
--- Μα τόσον καιρό να μην περάσει από το μυαλό μου, πως το υπέροχο χαμόγελο 
σας ήταν για μένα;…Γερνάω κι αρχίζω να υποτιμώ τον εαυτό μου. Βέβαια είστε-την 
κοίταξε από πάνω ως κάτω κι αντίστροφα-ένα σπάνιο πλάσμα, μια κοριτσάρα, ίσως 
δικαιολογημένα σκεφτόμουν έτσι. Γιατί τι είμαι κοντά σας; Ένας άντρας με τα 
διπλάσια σας, σχεδόν, χρόνια, μέτριο ανάστημα, με περνάτε περίπου ένα κεφάλι, όχι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακός…    
--- Μα τι λέτε; Εγώ σας πρόσεξα από την πρώτη στιγμή και μου αρέσετε πολύ, είπε 
χαμογελώντας.
--- Δεν ξέρω τι να πω…έτσι με είδατε ξαφνικά στο δρόμο και σας άρεσα;
--- Ε, όχι ξαφνικά, σας είδα μερικές φορές στην τράπεζα που εργάζομαι…
--- Τι; Στην τράπεζα, εδώ στη γειτονιά;
--- Ναι…
--- Είναι δυνατόν! Και δε σας πρόσεξα; Ε, καλά λέω πως γερνάω…

Η κοπέλα γέλασε δυνατά κι ήταν το γέλιο της σαν ήχος από ασημένια 
κουδουνάκια.
--- Όχι και γερνάτε, μια χαρά άντρας είστε, κοντά στα παιδαρέλια που μας 
τριγυρνάνε…
--- Δεσποινίς μου, με το θάρρος που μου δίνει το γέλιο σας, τον αριθμό του 
τηλεφώνου σας παρακαλώ, το όνομα σας…Έβγαλε ένα σημειωματάριο κι ένα στυλό.
      Αντάλλαξαν τα  στοιχεία  τους  και η κοπέλα συνέχισε   το  δρόμο  της.  Εκείνος                               
έστεκε εκεί  να την παρακολουθεί ώσπου εκείνη έστριψε στη γωνιά του δρόμου, πριν 
στρίψει γύρισε βέβαιη πως εκείνος ήταν εκεί και τον χαιρέτησε με νεύμα και 
χαμόγελο…

Καθώς πήγαινε στη δουλειά του, αναρωτιόταν πως έγινε αυτό το θαύμα. Όχι 
βέβαια πως του έλειπαν οι γυναίκες, πάντα είχε αλλά αυτή η κοπέλα ήταν κάτι 
εξαιρετικό. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει, κάποιο μυστήριο υπήρχε. Η εξήγηση της 
κοπέλας του φάνηκε ανεπαρκής.

Τα πήγαινε καλά με τις γυναίκες, είχε αυτό που λένε «κλινικές αρετές», τις 
αγαπούσε, ήταν τρυφερός μαζί τους, για κάποιο διάστημα είχε παντρευτεί, αυτό 
κράτησε πέντε χρόνια. Η γυναίκα του ήταν καλή σύντροφος αλλά δεν ταίριαξαν 
σεξουαλικά και υπόφερε μαζί του. Το πέος του δεν ήταν από τα συνηθισμένα, είχε 
διαστάσεις πάνω από τις κανονικές, τέτοιες που συνήθως ενθουσίαζαν τις γυναίκες 
αλλά με τη σύζυγο του έπρεπε να επινοεί διάφορες τεχνικές ώστε να μην την πονάει 
και στο τέλος κουράστηκε και δεν απολάμβανε το σεξ, κινδύνευε να χάσει το 
ενδιαφέρον του γι’ αυτό. Βαρέθηκε. Χώρισαν και δέκα χρόνια τώρα ήταν εργένης.

Η δουλειά του είχε σχέση με τις γυναίκες, ένα κατάστημα γυναικείων ειδών, 
φορέματα, εσώρουχα, είδη μακιγιάζ κι αρώματα. Το προσωπικό του μαγαζιού, ήσαν 
μόνο γυναίκες όλων, σχεδόν, των ηλικιών αλλά ποτέ δεν είχε σχέση με υπάλληλό 
του, το είχε σαν αρχή αλλά και δε χρειάστηκε γιατί υπήρχαν τόσες πελάτισσες 
πρόθυμες. 
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Ξόδευε, ερωτικά, πολλές ώρες με τις γυναίκες και δεν εύρισκε και πολύ χρόνο 
για κάτι που ήθελε, πάντα να κάνει, να διαβάσει, να μορφωθεί. Είχε νιώσει πολλές 
φορές δυσάρεστα διαπιστώνοντας πως υστερούσε. Ήταν έξυπνος όμως και 
διασκέδαζε τις εντυπώσεις, παραπλανώντας τους άλλους με γνώσεις καθημερινές, 
κοσμοπολίτικες, ταξίδευε συχνά μέσα κι έξω από τη χώρα, απόφευγε τις 
«κουλτουριάρικες» συντροφιές αλλά ποτέ δεν τις κακολογούσε. Έδειχνε σεβασμό 
στους μορφωμένους και τους υπερασπιζόταν.

Ναι, ήθελε να διαβάσει αλλά δεν το άντεχε το διάβασμα. Συναντούσε συχνά, 
ένα-δυο φίλους μορφωμένους κι από αυτούς μάθαινε, χοντρικά, διάφορα. Συζητούσε 
μαζί τους, είχε την ικανότητα ν’ αντιλαμβάνεται εύκολα και τους χρησιμοποιούσε 
σαν «ακουστική εγκυκλοπαίδεια». Ήταν ένα άτομο, που εντυπωσίαζε γενικά κι 
απόφευγε με μαεστρία τις κακοτοπιές. Είχε δυνατή μνήμη, θυμόταν ένα μεγάλο 
αριθμό ονομάτων συγγραφέων και τίτλους βιβλίων αλλά συχνά οι γνώσεις του, 
σταματούσαν εκεί. 

Οι γυναίκες, που έκανε συντροφιά, ήσαν αυτές της βραδινής ταβέρνας και της 
«μπαρόβιας» παρέας. Ξόδευε εύκολα χρήματα γι’ αυτές αλλά ποτέ σαν αμοιβή για 
σεξ. Το μαγαζί, βοηθούσε πολύ στο να έχει πάντα στις εξόδους του μια γυναικεία 
συντροφιά, πάντα κάποια από τις πελάτισσες ήταν πρόθυμη. Ανάμεσα στο 
προσωπικό του μαγαζιού του, είχε διαδοθεί η φήμη, από τις πελάτισσες που το είχαν 
χαρεί, το αντρικό του προσόν αλλά μέχρι τότε καμιά από τις κοπέλες του μαγαζιού 
δεν το είχε γευτεί. Σ’ αυτές ήταν απαγορευμένο…

                                                               * 

Το βράδι της συνάντησης του με την Ευδοκία, έτσι έλεγαν την αναπάντεχη νέα 
του γνωριμία, έψαχνε στα λεξικά τη σημασία του ονόματος της. Τα έκανε κάτι 
τέτοια. Όταν άκουγε κάτι σπάνιο, παράξενο έψαχνε να μάθει κάτι σχετικά με αυτό  ο, 
τι  κι αν ήταν. Τα μοναδικά, σχεδόν, βιβλία που περιείχε η μικρή βιβλιοθήκη του 
ήταν η εγκυκλοπαίδεια. 
--- Ευδοκία…Ευδοκία. Ου, ου  πήξαμε στις Ευδοκίες. Αγίες, οσίες, αυτοκράτειρες,
ένα σωρό… Άστο αυτό, για να δούμε τι σημαίνει…«Ευδόκησις…ευδοκία»: εύνοια, 
αγαθή προαίρεσις, αντικείμενον πόθου…». Αυτό το τελευταίο πολύ μου αρέσει. 
Τέτοια, σίγουρα είναι η…δική μου.

Χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν εκείνη! Της είπε πως τη σκεφτόταν, μια παράξενη 
τηλεπαθητική σύμπτωση, δεν της είπε όμως πως έψαχνε για τη σημασία του 
ονόματος της στο λεξικό. 
--- Δηλαδή, πως με σκεφτόσασταν…Έτσι αθώα ή πονηρά;
--- Και να το ήθελα δε θα μπορούσα να σκέφτομαι, αθώα, μια κοριτσάρα σαν κι 
εσάς. Μ’ έχετε συγκλονίσει, δεν μπορώ να ησυχάσω από χτες… 

Εκείνη γέλασε και τα αργυρόηχα κουδουνάκια ήχησαν πάλι στ’ αφτιά του.
--- Λοιπόν, ν’ αφήσουμε τον πληθυντικό και να πούμε τι ώρα συναντιόμαστε και 
που πάμε; Εκτός αν θέλεις να έρθεις στο σπίτι μου…, της είπε. 
--- Μμ, βλέπω είσαι γρήγορο πιστόλι…δώσ’ μου τη διεύθυνση κι έφτασα…
… Η Ευδοκία άρχισε να ξεντύνεται με τρόπο διεγερτικό. Όταν τελείωσε, εκείνος 
ήταν ήδη γυμνός και ξαναμμένος από την ομορφιά του κορμιού της. Εκείνη, έμεινε 
για λίγο εκστατική, με το βλέμμα στο υπογάστριο του και ύστερα προχώρησε προς το 
μέρος του κι έπεσε στα γόνατα μπροστά του. Μόνο που δεν προσευχήθηκε 
αντικρίζοντας το υπερμέγεθες, στητό πέος!

Κυλίστηκαν στο κρεβάτι και σε λίγο, ανάμεσα στ’ αγκομαχητά ηδονής, 
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ακούστηκε, γεμάτη ηδυπάθεια η φωνή της κοπέλας:
--- Αράπη ήθελα η πουτάνα…Πωπωωώ τι είν’ αυτό που έχω μέσα μου!!...
                                                 
                                                               *

Η σχέση με την Ευδοκία δεν κράτησε πολύ. Χωρίς να του δώσει κάποια 
εξήγηση εξαφανίστηκε ξαφνικά, όπως είχε εμφανιστεί. Δεν μπόρεσε να το εξηγήσει, 
πάντως δε φαινόταν να ήταν αιτία,  το…υπερμέγεθες γιατί όσο ήσαν μαζί, έδειχνε 
πως την ικανοποιούσε απόλυτα. 

Μια μέρα συνάντησε μια παλιά ερωμένη του, είπαν διάφορα και κάποια στιγμή 
τον ρώτησε:
--- Αλήθεια, πως τα πήγες με την Ευδοκία; 
--- Την Ευδοκία! Και που την ξέρεις εσύ;
--- Αχά, τι λες αγόρι μου, εγώ σου την έστειλα. Δε δούλευε στην τράπεζα της 
γειτονιάς σου;
--- Ναι, αλλά…
--- Δεν υπάρχει αλλά. Μια μέρα σε είδαμε, την ώρα που μου γκρίνιαζε πως δε 
βρίσκει παλούκι στα μέτρα της, ακόμα και κάτι άντρακλες μέχρι κει πάνω, έχουν ένα 
πράμα τόσο δα μου έλεγε. Ε, κι εγώ σ’ έδειξα και της είπα: «Αυτός εκεί, έχει ένα 
παπάρι που θα το φχαριστηθείς το ξέρω γιατί το έχω απολαύσει, τα είχα μαζί του 
πολύ καιρό».
--- Έτσι ε, και τι απόγινε, ξέρεις τίποτα;
--- Νομίζω έφυγε μ’ ένα Αμερικάνο φωτογράφο, θα του έκανε το μοντέλο…

Ο ΛΑΡΕΝΤΖΟΣ 

---- Άι το κωλόκλειδο! Γαλλικό σου λέει ο άλλος. Α, σιχτίρ από κει...
Ο Λαρέντζος πέταξε κάτω το κλειδί σα να του έκαψε τα χέρια. Έβαλε τα χέρια 

στη μέση και κοίταξε με μισόκλειστα μάτια, χαμηλά, το σωλήνα που βίδωνε. 
Στάθηκε για λίγο έτσι κι ύστερα έσκυψε και ξανάπιασε το κλειδί.
---- Που θα μου πας ξεσκισμένο, τη δουλειά θα την κάνουμε, πρέπει γιατί αν δεν 
τελειώσω σε μια ώρα την πάτησα...

Ένας παίδαρος «μέχρι κει πάνω», ο νεαρός πάλευε να βιδώσει ένα σωλήνα στο 
υπόγειο μιας οικοδομής. Λίγες μέρες πριν είχε κλείσει τα δεκάξι του χρόνια και 
μάλιστα πρόσφερε γλέντι στους φίλους του σε μια ταβέρνα. Του κόστισε βέβαια όλο 
το βδομαδιάτικό αλλά άξιζε τον κόπο γιατί ένας φίλος είχε φέρει και την αδερφή του, 
με την οποία ήταν τσιμπημένος ο Λαρέντζος. Eκείνη δε φαινόταν να του δίνει και 
πολύ σημασία αλλά και μόνο που του χαμογελούσε και τον καλημέριζε, κάθε φορά 
που συναντιόνταν, εκείνος ένιωθε μια μικρή ευτυχία.

Δεν είχε τελειώσει σχεδόν ούτε το δημοτικό σχολείο αλλά εκεί είχε αποχτήσει 
την παραφθορά του ονόματός του. Οι συμμαθητές του, κανένας δεν ξέρει γιατί, το 
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Λορέντζος όπως τον είχε βαφτίσει ο καθολικός παπάς το έκαναν Λαρέντζος κι αυτός 
το είχε αποδεχτεί. Οι γονείς του ήσαν καθολικοί από κάποιο νησί των Κυκλάδων. Ο 
πατέρας του μικροαπατεώνας είχε να κάνει με «λούνα -παρκ» και πανηγύρια. 
Παπατζιλίκι, ρουλέτες, μαύρο-κόκκινο-ζερό και τέτοια, συχνά απουσίαζε στα 
πανηγύρια στην επαρχία κι ο μικρός έμενε με τη μητέρα του μια αγαθή νησιώτισσα   
που σταυροκοπιόταν από τ’ αριστερά στα δεξιά κι αυτό γινόταν αφορμή να 
κοροϊδεύουν το γιο της οι πιτσιρικάδες.

Ο Λαρέντζος είχε μανία με τα εργαλεία, οι τσέπες του τρυπούσαν από τα 
παλιοσίδερα που κουβαλούσε εκεί μέσα, προκαλώντας τις φωνές της μητέρας του 
γιατί είχε βαρεθεί να τις μπαλώνει. Άρχισε να το σκάει από το σχολείο και ν’ 
ακολουθεί τον υδραυλικό της γειτονιάς του στις δουλειές που έκανε στις οικοδομές. 
Εκείνος στην αρχή τον έδιωχνε αλλά όταν διαπίστωσε πόσο γερό ήταν το αγόρι, 
μίλησε στον πατέρα του. 
---- Έτσι κι αλλιώς την κοπανάει από το σχολείο, ο, τι ήταν  να  μάθει εκεί το έμαθε, 
δεν μου τον δίνεις να του μάθω την τέχνη και να βγάζει κι ένα χαρτζιλίκι;

Ο παπατζής συμφώνησε κι ο Λαρέντζος γεμάτος καμάρι, έγινε επίσημος βοηθός 
του υδραυλικού. Έπιανε στα χέρια του τα εργαλεία με σιγουριά κι αγάπη. Κάβουρες, 
τανάλιες, πένσες και προπαντός εκείνο το «γαλλικό κλειδί» ήταν το αγαπημένο του.  

Ο υδραυλικός δεν ήταν καθόλου ταχτικός άνθρωπος, άφηνε όπου να είναι τα 
εργαλεία του αλλά είχε δυνατή μνήμη και τα εύρισκε σχετικά εύκολα. Ήταν όμως και 
φορές που κατέβαζε χριστοπαναγιές γιατί δεν εύρισκε κάποιο. Ο Λαρέντζος ήταν το 
αντίθετο. Έξη μήνες αργότερα, είχε ταχτοποιήσει όλα τα σκόρπια πράγματα μέσα στο 
μαγαζί που το αφεντικό του ήταν ικανοποιημένο αν και στην αρχή, εκτός από βρισίδι: 
«τσόγλανε φαρμακείο τόχεις κάνει το μαγαζί», του έριχνε και κάποια σφαλιάρα γιατί 
δεν εύρισκε εύκολα, ο, τι ζητούσε εξακολουθώντας να ψάχνει εκεί που το είχε 
αφήσει. Είχε ταχτοποιήσει τα κλειδιά, με τα νούμερα τους καθώς και τις πένσες και 
τις τανάλιες πάνω σ’ ένα ταμπλό, όπως είχε δει στο   συνεργείο   αυτοκινήτων   στη   
γειτονιά.  Τα  σφυριά,  τις βαριοπούλες  όλα  στη  σειρά  έτοιμα  σε  κάθε  ζήτηση.  
«Έτσι σχολαστικός να είσαι και στη δουλειά, αυτό είναι καλό για ένα μάστορα», του 
είπε ο υδραυλικός μια μέρα κι ο Λαρέντζος ένιωσε περηφάνια.

Στ’ απανωχείλι του είχε φυτρώσει ένα μουστακάκι και τα γένια του, αριά ακόμα, 
είχαν  κάνει την εμφάνιση τους.  Στην αρχή,  σκέφτηκε να τ’ αφήσει  να μεγαλώσουν 
για να δείχνει πιο άντρας, μα ένας φίλος του είπε πως πρέπει να τα ξυρίζει γιατί έτσι 
θα μεγάλωναν πιο γρήγορα και θα γίνονταν πιο πυκνά. Πήγε κι αγόρασε μια 
ξυριστική μηχανή - ο πατέρας του ξυριζόταν με λάμα - και παρ’ όλο που η διαφήμιση 
έλεγε πως η μηχανή σε προστάτευε από τα κοψίματα εκείνος κόπηκε δυο φορές 
προκαλώντας την ανησυχία της μητέρας του. «Νωρίς άρχισες να ξυρίζεσαι βρε 
παιδάκι μου, τι το θες το ξύρισμα ακόμα παιδί είσαι» κι ο πατέρας του βλέποντας τον 
γέλασε πλατειά. «Καλά σου λέει ρε, τι βιάζεσαι να μπεις σ’ αυτόν τον μπελά; Εγώ 
έχω βαρεθεί να ξυρίζομαι δυο φορές τη μέρα κι όπως φαίνεται θα μου μοιάσεις στις 
τρίχες»...
... Τελικά κατάφερε να βιδώσει το σωλήνα, σκούπισε πρόχειρα τα χέρια μ’ ένα 
στουπί, μάζεψε γρήγορα-γρήγορα τα εργαλεία κι έφυγε για το μαγαζί. Εκεί μπήκε στο 
μπάνιο, ένα κατασκεύασμα από ετερόκλητα είδη, είχε ακόμα   και  «ντουζ»,   όπως το 
πρόφερε ο Λαρέντζος και χώθηκε κάτω απ’ αυτό κάνοντας ένα λούσιμο από πάνω ως 
κάτω με κρύο νερό αν και είχε μπει κιόλας ο Δεκέμβρης.

Ντυμένος ζεστά-φορούσε μια παλιά «παρντεσού» του πατέρα του και «μποτίνια» 
από βοϊδόδερμα, πετάχτηκε έξω από το μαγαζί και κατηφόρισε προς την παραλία. 
Τρέχοντας, σχεδόν, ρώτησε κάποιον για την ώρα. Ευτυχώς είχε λίγα λεπτά και όταν 
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έφτασε βρήκε την αδελφή του φίλου του να βηματίζει νευρικά.  Μόλις  τον  είδε  
δάγκωσε  νευρικά το χειλάκι της και του πέταξε: «Δε θα τα πάμε καλάαα».  «Δεν...δε  
βίδωνε η άτιμη η βίδα, μου άλλαξε την Παναγία...Τι να έκανα;». Εκείνη δεν 
ξαναμίλησε αλλά προχώρησε βιαστικά, ακολουθούμενη από το νεαρό που ήταν 
αναψοκοκκινισμένος, κι από την τρεχάλα αλλά κι από το ότι «την είχε πατήσει». 
Περπατούσε πλάι της χωρίς να μιλάει κοιτώντας τις μύτες των παπουτσιών του, 
ήξερε πως μ’ αυτήν εδώ ήταν προτιμότερο ν’ αφήσει τις δικαιολογίες. Επιτέλους τον 
είχε προσέξει και του έδωσε μάλιστα και ραντεβού κι αυτός εξαιτίας εκείνης της 
βίδας κινδύνευε να τη χάσει. 

Το  κορίτσι  σταμάτησε  ξαφνικά,  τον  κοίταξε  από  πάνω  ως κάτω,  την 
περνούσε ένα κεφάλι. Ήσαν συνομήλικοι κι ήσαν δυο όμορφα παιδιά. Του 
χαμογέλασε και είπε: «Καλά, δεν άργησες πολύ αλλά να μην ξαναγίνει». 
Χαμογέλασε κι εκείνος πανευτυχής βεβαιώνοντας την μ’ ένα «τσουκ» αντί για όχι. 
Μπήκαν στο αλσύλλιο της παραλίας και χάθηκαν πίσω από τα δέντρα 
αγκαλιασμένοι...
... Την άλλη μέρα στη δουλειά, ο Λαρέντζος ήταν εξαιρετικά πρόσχαρος κι 
ευδιάθετος. Το αφεντικό το πρόσεξε και καθώς έκανε κάτι πάσα στη φιλιέρα, του 
είπε: «Τι έγινε ρε, γκομενοδουλειά;». Ο νεαρός κοίταξε κατάπληκτος τον υδραυλικό 
και άφησε να του πέσει από το χέρι το σφυρί. «Πως το κατάλαβες αφεντικό!». «Έλα 
ρε, σ’ αυτόν τον κόσμο ζω κι εγώ. Ίσα, κάνε γρήγορα να προλάβουμε αν έχεις 
ραντεβουδάκι το βράδι». Ο Λαρέντζος βάλθηκε να κοπανάει ένα «μπουρί» 
θερμάστρας με ζήλο σιγοτραγουδώντας...
... Πριν καλά-καλά κλείσει τα δεκάξι του έγινε...άντρας, 
όχι όμως από την αδελφή του φίλου του, αυτή τον εγκατάλειψε στο τρίτο ραντεβού 
αλλά από μια ώριμη κυρά. Ήταν τότε που δούλευε σε μια υδραυλική εγκατάσταση σε 
μια μονοκατοικία, μιας  βασταγμένης οικονομικά αλλά και σωματικά χήρας. Η 
γυναίκα, που ήταν μια  όμορφη σαραντάρα άρχισε να τον «φλερτάρει» από την 
πρώτη μέρα. Ήθελε να  γευτεί αυτό  το μεγαλόσωμο αγόρι  οπωσδήποτε.  «Θα  έχει 
ένα παλούκι τούτο δω άλλο πράμα», σκεφτόταν.

Ο Λαρέντζος, πες ο καημός του για τη φιλενάδα που του είχε φύγει, θες ότι δεν 
έπιανε ακόμα κάποια πράγματα που να τον πονηρέψουν για τις προθέσεις της χήρας, 
αδιαφορούσε για καιρό. Είχε τελειώσει, σχεδόν η δουλειά στο σπίτι και η γυναίκα 
βλέποντας πως της φεύγει ο μικρός, τον κάλεσε την Κυριακή - η δουλειά θα τελείωνε 
το Σάββατο - να του προσφέρει ένα πλούσιο γεύμα. Θα ήταν μια ανταμοιβή για την 
καλή δουλειά που είχε κάνει. Τη δουλειά βέβαια την είχε κάνει το αφεντικό, ο 
Λαρέντζος απλώς βοηθούσε, αλλά εκείνη δε νοιαζόταν για το αφεντικό...
... Μια βδομάδα αργότερα ο νεαρός καθόταν μαζί μ’ ένα φίλο του, στο πέτρινο 
πεζούλι ενός αυλόγυρου, στη γειτονιά του και σιγοκουβέντιαζαν  χαμηλόφωνα..
---- Δηλαδή ρε μαλάκα την πήδηξες;
---- Ναι για, τι σου λέω τόση ώρα; Μαλάκας είσαι;
---- Α, στο διάλο...Δε σε πιστεύω ρε!...
---- Να, μα την Παναγία ρε συ... Αφού και τώρα την πηδάω, με γουστάρει ρε 
μαλάκα, να τη δεις πως κάνει άμα πέφτω πάνω της...

Ώρα προσπαθούσε ο Λαρέντζος να πείσει το φίλο πως τα είχε με τη γυναίκα που 
του είχε δείξει χτες στο μαγαζί απ’ όπου η χήρα, κάθε φορά που ήθελε ν΄ απολαύσει 
το μικρό περνούσε-φροντίζοντας να τον βρίσκει πάντα μόνο-και τον καλούσε στο 
σπίτι Εκεί ο νεαρός ευωχείτο ερωτικά και γαστριμαργικά, σε εξαιρετικής ποιότητας 
εδέσματα...

Μια Κυριακή, ο Λαρέντζος, φόρεσε τα «καλά του ρούχα» - κοστούμι ακριβώς  
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δεν είχε ακόμα-και πήγε στο σπίτι της χήρας που τον υποδέχτηκε με μια βίαιη  
ερωτική  ορμή. Ήταν ασυγκράτητη! 
---- Πρώτα να φάμε, της είπε κοφτά.
---- Να...να φάμε μανάρι μου, όπως θέλεις. Η μανούλα, σου έκανε απ’ όλα, ο, τι 
τραβάει η ψυχούλα σου.

Τον οδήγησε στην τραπεζαρία όπου ήταν στρωμένο το τραπέζι με λινό 
τραπεζομάντιλο, ακριβά πορσελάνινα πιάτα κι επίχρυσα μαχαιροπήρουνα.  Μεγαλεία  
ο Λαρέντζος,  στο σπίτι του έτρωγε από γαβάθα. Κι όσο έτρωγε απέναντι στην κυρά 
χάζευε με λαχτάρα το «επιδόρπιο» που ήσαν τα εύσαρκα πάλλευκα βυζιά της, ο, τι 
από αυτά πρόβελνε μέσα από τα μετάξια και τις δαντέλες της ακριβής τουαλέτας της. 

Μετά το γεύμα η κυρά τον οδήγησε στο σαλόνι, τον έβαλε να καθίσει 
αναπαυτικά στον καναπέ του έφερε ζεστό καφέ, της τον ζήτησε «βαρύ με λίγη 
ζάχαρη», όπως τον έπινε το αφεντικό του και του πρόσφερε τσιγάρο από μια 
ασημένια σιγαροθήκη λέγοντας του: «Δικιά σου μανάρι μου, δώρο από μένα».

Ο Λαρέντζος που εδώ και λίγο καιρό είχε αρχίσει να καπνίζει, την 
περιεργάστηκε. Το ασήμι έριχνε θαμπές ανταύγειες στα δάχτυλα του. Την άφησε 
κάτω όταν εκείνη του πρότεινε, με αναμμένη τη φλόγα, έναν επίσης ασημένιο 
αναπτήρα και του άναψε το τσιγάρο. Άναψε ένα κι εκείνη και αφήνοντας τον πάνω 
στη σιγαροθήκη είπε πάλι: «κι αυτός δικός σου αγαπούλα μου». Ο νεαρός 
εντυπωσιάστηκε! Κοίταζε μια τη γυναίκα μια τα ασημένια αντικείμενα. Πήγε να την 
ευχαριστήσει αλλά συγκρατήθηκε. Έδειξε αδιαφορία σα να ήταν η προσφορά κάτι 
φυσικό, πως την άξιζε. Εκείνη κάθισε πλάι του και πέρασε το γυμνό βραχίονα της 
γύρω από το λαιμό του. Εκείνος άφησε το τσιγάρο στη σταχτοθήκη και χούφτωσε, 
βίαια, το βυζί της...

Στο  κρεβάτι  η  γυναίκα  σπαρταρούσε  μέσα  στα  δυνατά  χέρια  του  έφηβου   
ανοιγοκλείνοντας τους μηρούς της ενώ εκείνος παλινδρομούσε τη λεκάνη του με 
γρήγορες κινήσεις σαν έμβολα ατμομηχανής σε μεγάλη ταχύτητα ενώ το δικό του 
έμβολο μπαινόβγαινε, αφρισμένο, κάνοντας ένα βαθύ θόρυβο. Τη στιγμή που ο 
Λαρέντζος άφηνε ένα μουγκρητό ικανοποίησης και αργά-αργά μείωνε τους 
παλινδρομισμούς, ώσπου σταμάτησε εντελώς, η γυναίκα έβγαλε μια μικρή κραυγή 
και τα χέρια της έπεσαν, άτονα, από την πλάτη του στα σεντόνια. Ο νεαρός έκανε να 
πέσει στο πλάι, όπως έκανε πάντα αλλά πρόσεξε πως το κορμί της έμενε ακίνητο, τα 
μάτια της ορθάνοιχτα με διασταλμένες τις κόρες τον κοίταζαν επίσης ακίνητα. Ήταν 
άφωνη, άλλοτε του φώναζε και του ψιθύριζε ένα σωρό τρυφερότητες, ακόμα και 
«προστυχιές». Έπιασε το χέρι της το σήκωσε ψηλά και το άφησε. Εκείνο έπεσε στην 
ίδια θέση.

Τινάχτηκε πάνω, πήδηξε από το κρεβάτι κι άρχισε να ντύνεται βιαστικά. Κάθε 
τόσο έριχνε ματιές περιμένοντας πως εκείνη του έκανε «πλάκα» και πως όπου νάναι 
θα σηκωθεί, αλλά το γυμνό κορμί της γυναίκας έμενε ακίνητο μ’ ανοιχτά τα σκέλια 
και αφρούς στο τρίχωμα του αιδοίου...
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Η  ΚΛΕΙΩ

Προχωρούσε στο πεζοδρόμιο, αργά με προσοχή. Κανονικά, έπρεπε να έχει μαζί 
της το μπαστούνι αλλά η φιλαρέσκεια της δεν της το επέτρεπε. Είχε ένα καλό, δρύινο 
βαμμένο με μια βυσσινιά λάκα και λαβή από σκαλιστό ελεφαντόδοντο. «Βακτηρίαν 
προσλαμβάνον τρίπους γίγνεται» σκέφτηκε το αρχαίο αίνιγμα της Σφίγγας αλλά 
εκείνη, όσο μπορούσε, πήγαινε ενάντια στη συμβατικότητα και τώρα πάνω σ’ αυτό 
το πεζοδρόμιο, με στητό το κορμί, βάδιζε με το ύφος της νεαρής που ήταν κάποτε, 
ξεχνώντας πως πριν από μήνα έκλεισε τα εβδομήντα της. Ψηλή, αρκετά ευθυτενής 
ακόμα, παρ’ όλο που το σώμα είχε αρχίσει να γέρνει προς τα μπρος και οι ώμοι της 
να μειώνουν σιγά-σιγά το μακρύ λαιμό της. Φορούσε ένα σύνολο-σακάκι και 
παντελόνι-από μεταξωτό ύφασμα σε χρώμα γκρι «σουρί» και στο λαιμό λευκό 
φουλάρι, επίσης μεταξωτό. Μια ασημένια καρφίτσα στο αριστερό πέτο σκόρπιζε 
θαμπές ανταύγειες και τα παπούτσια, από μαύρο καστόρι, με χαμηλό τακούνι την 
προστάτευαν από κάποιο στραβοπάτημα. Τα μαλλιά, τα είχε κομμένα κοντά «που να 
κάθομαι τώρα να χτενίζω» έλεγε. Βαμμένα  «μες» σ’ ένα γκρι χρώμα για να δείχνουν 
όσο γίνεται φυσικά. Το πραγματικό τους χρώμα ήταν κάτασπρο.

Φτάνοντας στη διάβαση τη σταμάτησε το κόκκινο φανάρι. Έβγαλε από το 
τσαντάκι της-μαύρο καστόρινο κι αυτό-ένα καθρεφτάκι τοποθετημένο σ’ ένα 
στρογγυλό ασημένιο πλαίσιο και κοίταξε το πρόσωπο της. Αν και τα κάποτε πράσινα, 
σμαραγδένια μάτια της είχαν πάρει μια θαμπή λάμψη και το αμυγδαλόσχημο σχήμα 
τους είχε χαθεί, εξακολουθούσε να είναι ή τουλάχιστον να δίνει την εντύπωση μιας 
ωραίας γυναίκας. Το βρήκε μάλλον ικανοποιητικό, μόνο με την άκρη ενός λευκού, 
μεταξωτού, μαντιλιού σκούπισε το κραγιόνι από την άκρη των χειλιών της που 
εξακολουθούσαν, παρά το ελαφρό σκάσιμο τους να είναι σαρκώδη και καλλίγραμμα. 

Στο μεταξύ, γύρω της κι απέναντι της, είχε συναθροιστεί πλήθος ανθρώπων που 
έμοιαζαν με έτοιμες ομάδες να συγκρουστούν σε κάποιο άγνωστο αγώνα. Μόλις 
άναψε το πράσινο στο φανάρι, όρμησαν αλλά αντί να συγκρουστούν, απέφευγαν με 
διάφορους ελιγμούς ο ένας τον άλλο, συχνά βλαστημώντας γιατί δεν αποφεύγονταν 
και συγκρούσεις. Εκείνη ξεκίνησε αργά κι ευθεία αναγκάζοντας τους άλλους να 
λοξοδρομούν κι έφτασε στο απέναντι πεζοδρόμιο που είχε ξαναγεμίσει από το νέο 
πλήθος, που θα επέλαυνε με το νέο άναμμα του πράσινου, στο φανάρι.

Κατηφόρισε προς τη μεγάλη παραλιακή πλατεία. Είχε τη διάθεση να περάσει 
λίγη ώρα χαζεύοντας τα καράβια τις βάρκες, τους ερασιτέχνες ψαράδες, που έστεκαν 
ανακούρκουδα ή κάθονταν στο μόλο με τα πόδια κρεμασμένα πάνω από τη θάλασσα 
κρατώντας μια μεσινέζα, μπαταρισμένη στο νερό περιμένοντας να την ταράξει 
κάποιος κέφαλος. Είχε συνηθίσει σ’ αυτή την εικόνα χρόνια τώρα γιατί είχε γεννηθεί-
τρόπος του λέγειν, αυτό είχε γίνει σε μια πολυτελή κλινική της πόλης-στη δεξιά όπως 
κατεβαίνει κάποιος προς τη θάλασσα πολυκατοικία, στο τελευταίο ρετιρέ. Της άρεσε 
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να βλέπει τους γλάρους να βουτάνε για κάποιο αφρόψαρο ή τους κορμοράνους που 
τελευταία εμφανίζονταν και βουτούσαν στα βαθιά αυτοί, για μεγάλα ψάρια. Όταν η 
θάλασσα ήταν καθαρή από το πούσι, ιδιαίτερα μετά από βροχή, έβλεπε απέναντι το 
ψηλότερο βουνό της χώρας με την αιώνια χιονόσκεπη κορυφή του.   

Φτάνοντας μπροστά στον κινηματογράφο που βρισκόταν στην πάνω γωνία της 
πλατείας, στάθηκε να περιεργαστεί τις φωτογραφίες, στις σχετικές βιτρίνες. Έσιαξε 
τα γυαλιά πάνω στη μύτη για να «νετάρει» καλύτερα, ήσαν πολυεστιακά με «φυμέ» 
κρύσταλλα σ’ ένα απαλό μοβ χρώμα με ασημένιο σκελετό. Αυτά τα γυαλιά, εκτός 
του ότι δε χρειαζόταν ν’ αλλάζει κάθε τόσο για μακριά και για κοντά, έκρυβαν και τις 
ζάρες γύρω από τα μάτια, όσες δεν κατόρθωνε να καλύψει το «μεϊκ-απ». 
Κοιτάζοντας, έτριψε το μάγουλο της με το γαντοφορεμένο χέρι, φορούσε άσπρα 
διχτυωτά γάντια που κάλυπταν τις έντονες φλέβες και τις γεροντίστικες πανάδες. 

Στα νιάτα της, ήταν λάτρης του κινηματογράφου και τώρα πότε-πότε πήγαινε, 
αν και η συμπεριφορά των νέων που  επέμεναν να μασουλάνε εκεί μέσα διάφορα 
εδέσματα, δυστυχώς συσκευασμένα σε πλαστικά ασημόχαρτα που έκαναν 
εκνευριστικό θόρυβο όταν τα άνοιγαν, την ενοχλούσε αφόρητα. Είχε καιρό να πάει, 
μια και διέθετε πολύ καλή τηλεόραση και βίντεο. Συχνά νοίκιαζε βιντεοταινίες με 
έργα του παλιού σινεμά. Τέλος πάντων το έργο που έπαιζε, της ήταν αδιάφορο κι έτσι 
ξεκίνησε να περάσει στην πλατεία όταν μπροστά της ορθώθηκε το σώμα ενός άντρα 
κι άκουσε μια μπάσα φωνή να λέει: «Κυρία Κλειώ!…Τι κάνετε;». Σταμάτησε, 
μισόκλεισε τα μάτια γέρνοντας προς τα μπρος, παρατήρησε επισταμένα το πρόσωπο 
που βρισκόταν λίγο ψηλότερα από το δικό της και είπε ήσυχα: «Ποιος είστε κύριε;». 
«Ο Δημητράκης…». « Μα τι λέτε τώρα καλέ, ποιος Δημητράκης;…». «Ο φοιτητής, 
που έκανε φροντιστήριο στην κόρη σας…Ο Δημόκριτος, όπως με λέγατε…». 

Έπιασε το πηγούνι της και πήρε μια στοχαστική στάση για μερικά 
δευτερόλεπτα. «Α, ο Δημόκριτος, ναι δε μου άρεσε το Δημητράκης και μια  και 
σπούδαζες φυσικομαθηματικός, σε έλεγα  Δημόκριτο. Ομολογώ πως δε θα σε 
αναγνώριζα αν δε μου μιλούσες, μεγάλωσες…Τι λέω η ανόητη, έχουν περάσει τόσα 
χρόνια, εγώ γέρασα, φυσικό να έχεις μεγαλώσει...Αλλά εσύ πως με αναγνώρισες;…». 
«Τα χαρακτηριστικά σας δεν έχουν αλλάξει πολύ, η εμφάνιση σας, το στυλ σας 
παραμένουν τα ίδια…». «Να ήξερες με πόσο κόπο τα καταφέρνω», σκέφτηκε η 
Κλειώ και χαμογελώντας είπε: «Τι τα θέλεις Δημήτριε, πέρασαν τα χρόνια και τα 
τελευταία ήταν φοβερά…». «Κυρία Κλειώ λυπήθηκα γι’ αυτά που σας συνέβησαν. Ο 
θάνατος της κόρης σας και του συζύγου σας…». «Δεν θα ήθελα να σου πω 
κοινοτοπίες, πέρασαν δέκα χρόνια από τότε, ας τ’ αφήσουμε…». «Όπως θέλετε…Θα 
μου επιτρέπατε να σας προσφέρω έναν καφέ, ένα αναψυκτικό κάπου εδώ…». «Μμ 
είναι καιρός που δε με καλούν πια…Ευχαρίστως, θα μπορούσαμε να πούμε αρκετά 
εμείς οι δυο…Αλήθεια τέλειωσες τις σπουδές σου, έκανες οικογένεια;». 
«Αρραβωνιάστηκα κάποτε, αλλά τελικά παρέμεινα εργένης, όχι, δεν τόλμησα να 
κάνω οικογένεια, τις σπουδές τις τελείωσα και είμαι διορισμένος σ’ ένα λύκειο της 
πόλης».   

Προχώρησαν προς το γωνιακό καφενείο της 
παραλίας, ο ένας πλάι στον άλλο. Στην αρχή ο Δημήτρης άνοιγε το βήμα του αλλά 
σιγά-σιγά συντονίστηκε στο ρυθμό της Κλειώς. «Δημήτριε, δυστυχώς δεν μπορώ πια 
να βαδίζω γρήγορα…Η υγεία μου δεν είναι καλή», του είπε όταν κάθισαν σ’ ένα 
τραπέζι στο βάθος του μαγαζιού με θέα τη θάλασσα.  «Εγώ δεν έχω ακόμα εμφανή 
προβλήματα, αν και το στομάχι μου, πότε-πότε μ’ ενοχλεί. Δεν είμαι πια μικρός, 
κοντεύω τα σαράντα πέντε». «Όσο ήμουν εγώ όταν γνωριστήκαμε, τι χρόνια!»… 
«Ναι, όμορφα σίγουρα, το ξέρατε ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί σας…», είπε ο 

89



Δημήτρης. Η Κλειώ χαμογέλασε. «Ναι το ήξερα, εσύ όμως δεν ήξερες πως κι εγώ 
ήμουν μαζί σου…». 

Ο νέος άντρας σχεδόν τινάχτηκε τραντάζοντας το 
κρυστάλλινο σταχτοδοχείο στο τραπέζι. Ύστερα έγειρε πίσω και είπε ήρεμα. «Όχι 
δεν το ήξερα, πώς να φανταστώ πως η υπέροχη εκείνη γυναίκα, μπορούσε να είναι 
ερωτευμένη μ’ έναν εικοσάχρονο φοιτητάκο που κέρδιζε το ψωμί του κάνοντας 
φροντιστήριο…Όχι δεν μπορούσα να το ξέρω. Ακόμα και με την κόρη σας, που μου 
έδειχνε μεγάλη συμπάθεια, δεν τολμούσα να σκεφτώ πως μπορούσε να γίνει κάτι 
ανάμεσα μας». «Τι συμπάθεια καλέ, εκείνη ήταν σφόδρα ερωτευμένη μαζί σου. 
Πίστευε πως δεν της δίνεις σημασία γιατί σε ξελόγιαζαν διάφορες φοιτήτριες. Αλλά 
κι εσύ βρε παιδί μου, καλά εμένα μ’ έβλεπες σαν κάτι απρόσιτο, αλλά το κοριτσάκι, 
που ήταν η κόρη μου τότε, που έλειωνε…». «Ναι, δίκιο έχετε αλλά…τέλος πάντων, 
πέρασαν αυτά». 

Η Κλειώ κι ο Δημήτρης έμειναν, κάπου δυο ώρες 
μαζί εκείνο το πρωινό στο καφενείο. Όταν χώρισαν, με τη διάθεση να 
ξανασυναντηθούν, αντάλλαξαν τους αριθμούς τηλεφώνων και το ίδιο βράδι κιόλας, 
άρχισε μια συχνή τηλεφωνική επαφή με πρωτοβουλία της Κλειώς. «Αυτός ο 
χαζούλης δε λέει να με κατεβάσει από το βάθρο παρ’ όλο που του ομολόγησα, όλες 
τις τότε ανομολόγητες επιθυμίες μου. Δεν αποκλείεται να μη μου τηλεφωνήσει 
πιστεύοντας ακόμα πως είναι ανάξιος μου…», σκέφτηκε και τηλεφώνησε. Και 
πραγματικά εκείνος κάπως έτσι σκεφτόταν και την ευχαρίστησε που του 
τηλεφώνησε. «Δημήτρη μου, είμαι μια γριούλα, δεν μπορώ να σου προσφέρω ότι 
τότε, αλλά εσύ μπορείς να μου προσφέρεις  πολλά.   Δεν  θα   σου   πω  πως  δεν  σε  
σκέφτομαι  ερωτικά,  αλλά  μου  φτάνει  η  παρουσία  σου  και  η κουβέντα μαζί σου 
κι αν δε θέλεις να σε βλέπουν μαζί μου έξω, μπορείς να έρχεσαι στο  σπίτι μου,  είναι  
το  ίδιο  εκείνο  διαμέρισμα  που  ερχόσουν  νεαρός», του  είπε στο τηλέφωνο…
… Είχαν περάσει δυο μήνες από εκείνο το τηλεφώνημα 
της Κλειώς προς το Δημήτρη. Και τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως περίπου τα είχε 
προτείνει, με κάτι παραπάνω κι ανέλπιστο γι’ αυτή. Ο σχετικά, ακόμα νέος άντρας, 
είχε γίνει εραστής της. Φαίνεται πως η παλιά γοητεία που ασκούσε στον νεαρούλη 
τότε Δημήτρη λειτουργούσε ακόμα ώστε να τον διεγείρει ερωτικά. Καλού - κακού, η 
Κλειώ έπαιρνε μέτρα να συντηρεί το μύθο της, με διάφορα τεχνάσματα. Έκανε έρωτα 
πάντα, σε μισοσκόταδο που απάλυνε τα ελαττώματα της σάρκας και ποτέ γυμνή. Τα 
αραχνοϋφαντα εσώρουχα και οι δαντέλες βοηθούσαν αν και συχνά σκεφτόταν, με 
τρόμο, ποια μέρα ο Δημήτρης θα εύρισκε γελοίο αυτό το πλούσιο περιτύλιγμα ενός 
μαραμένου κορμιού. Έλπιζε πως αυτό θα το απόφευγε, με ένα ξαφνικό, μοιραίο, 
έμφραγμα ίσως πάνω σ’ έναν ερωτικό σπασμό, σ’ ένα σπαρτάρισμα της γερασμένης 
σάρκας. Κι έτσι έγινε…
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ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΑΝΟΙΞΗ ΝΑ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙ ΤΟ ΧΕΙΜΏΝΑ;

Η κοπέλα στάθηκε για λίγο δισταχτική. Γύρω της, στον υπαίθριο χώρο, υπήρχαν 
τα τραπέζια ενός κοσμικού καφεζαχαροπλαστείου γεμάτα κόσμο. Τέσσερα από αυτά 
είχαν από ένα άτομο. Στο ένα καθόταν μια ευτραφής ηλικιωμένη κυρία που 
καταβρόχθιζε ένα γλυκό, στο δεύτερο ένας ηλικιωμένος άντρας, στο τρίτο ένας  
άντρας γύρω στα σαράντα και στο τέταρτο, που ήταν κάπως παράμερο, ένας επίσης 
ηλικιωμένος. Προχώρησε προς το μέρος του τελευταίου και στάθηκε μπροστά του. 

Εκείνος άφησε την εφημερίδα που διάβαζε και σήκωσε τα βλέμματα πάνω της. 
Έδειξε εντυπωσιασμένος από την παρουσία της κι έκανε κάποια κίνηση  για  να 
σηκωθεί.
--- Παρακαλώ, μπορώ να καθίσω μαζί σας;   
--- Βεβαίως κυρία μου, εγώ σας παρακαλώ...,είπε ταραγμένος και σηκώθηκε. 
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Πέρασε πίσω της και τράβηξε το κάθισμά για να τη βοηθήσει να καθίσει. 
--- Σας ευχαριστώ είστε πολύ ευγενικός. 

Χαμογέλασε κούνησε το κεφάλι του, κάθισε και ξανάπιασε την εφημερίδα. 
Έδειχνε να διαβάζει μ’ ενδιαφέρον, σα να μην είχε συμβεί κάτι προηγουμένως, 
κάποιο άρθρο. Πέρασαν μερικές στιγμές, η κοπέλα έδειχνε αμηχανία, πιθανόν να μην 
της άρεσε η συμπεριφορά του άντρα, ίσως περίμενε τη συνέχεια της πρώτης 
χειρονομίας του. Άφησε στο πλαϊνό κάθισμα ένα δερμάτινο χαρτοφύλακα σε χρώμα 
σκούρο βυσσινί. Ύστερα άπλωσε μπροστά, πάνω στο τραπέζι, τα χέρια κι έπλεξε τα 
δάχτυλα. 
--- Ελπίζω να μη σας ενοχλώ...είπε. 
--- Μα τι λέτε...Θα μπορούσε η άνοιξη να ενοχλήσει το χειμώνα; είπε αμήχανα και 
ξαναγύρισε στην εφημερίδα του. Εκείνη κάλεσε, μ’ ένα νεύμα, το γκαρσόνι και 
παράγγειλε ένα χυμό πορτοκαλιού. Κοίταξε κάπως εξεταστικά τον ηλικιωμένο, 
χαμογελώντας. Ήταν ένας άντρας γύρω στα εβδομήντα είχε ακόμα αρκετά μαλλιά σε 
σκάλες αλλά κάτασπρα και αδρή κατατομή. Στα νιάτα του θα πρέπει να ήταν ωραίος 
άντρας. Εκείνος άφησε πάλι την εφημερίδα και τα τελευταία λεπτά, δεν είχε πάρει τα 
βλέμματα του από πάνω της. Η κοπέλα είχε κάτι που τον εντυπωσίασε, δεν ήταν στα 
επί  μέρους στοιχεία όμορφη αλλά αποτελούσε ένα γοητευτικό σύνολο. Φορούσε ένα 
λευκό μεταξωτό μπλουζάκι που άφηνε αρκετή από την ηλιοκαμένη σάρκα του 
πλούσιου στήθους ξέσκεπη. Είχε μακρύ, ίσως περισσότερο από όσο πρέπει λαιμό, 
χυτούς βραχίονες και λεπτή μέση. Τα παρακάτω δεν τα έβλεπε. Έκανε πάλι πως 
διαβάζει. Ήταν βέβαιο πως δεν μπορούσε πια να συγκεντρωθεί.

Το ποτό ήρθε σχετικά γρήγορά και η κοπέλα ρούφηξε, προσεχτικά και σιγά από 
το πλαστικό «καλαμάκι» ρίχνοντάς του συχνές κι επίμονες ματιές.

Ξαφνικά εκείνος άφησε την εφημερίδα στο τραπέζι, παραμέρισε το ποτήρι από 
το οποίο έπινε την πορτοκαλάδα του και σκύβοντας μπροστά, της είπε:
--- Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε γιατί διαλέξατε εμένα;
--- Σας διάλεξα;
--- Γιατί ήρθατε να καθίσετε κοντά μου;
--- Α, γιατί...γιατί σας βρήκα περισσότερο συμπαθητικό. Με το κομπλιμέντο που 
μου κάνατε πιο πριν είμαι βέβαιη πως καλώς σας διάλεξα, είπε χαμογελώντας.
--- Αυτό είναι κολακευτικό...Ο χαρτοφύλακας δείχνει πως ασχολείσθε...
--- Είμαι  δικηγόρος,  μόλις  τώρα  τελείωσα  μια 
υπόθεση που είχα και είπα να πιω κάτι της προκοπής γιατί αυτά που βρίσκει κανείς 
στα κυλικεία των δικαστηρίων είναι άθλια.
--- Μμ, δεν έχετε άδικο.
--- Εσείς με τι ασχολείσθε;... Αφήστε να μαντέψω, είστε...είστε ... 
--- Δε θα το βρείτε, μην κουράζεστε. Κατ’ αρχήν είμαι συνταξιούχος εδώ και 
χρόνια, η δουλειά μου δεν είχε σχέση με τη νομική,  έκανα  διάφορες δουλειές και τα 
τελευταία τριάντα χρόνια είχα ένα μικρό μαγαζάκι με ζαχαρώδη προϊόντα στην 
Κεντρική αγορά. 
--- Δε θα μπορούσα να το πιστέψω! Η εμφάνιση σας αλλά κι ο διάλογος που είχαμε  
δείχνουν άνθρωπο με γνώσεις και καλλιέργεια... 
--- Πιθανόν. Κάτι προσπάθησα να κάνω, στη ζωή μου περισσότερο από τις 
δυνατότητες που είχα. Δεν μπόρεσα να σπουδάσω, με δυσκολία έβγαλα το δημοτικό, 
όχι γιατί δεν αγαπούσα τα γράμματα αλλά γιατί έπρεπε να δουλέψω, η οικογένεια 
ήταν πολύ φτωχή. Η γνωστή ιστορία.

Άρχισε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου αποδείχτηκε πως  και η 
δικηγόρος δεν  ασχολιόταν μόνο με τη νομική αλλά είχε και σημαντικές γνώσεις 
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λογοτεχνίας και πολιτική συγκρότηση.
Κάπου μια ώρα αντάλλαξαν σκέψεις κι απόψεις, όταν η νέα-δεν πρέπει να ήταν 

πάνω από τριάντα χρόνων-σηκώθηκε δηλώνοντας πως ήταν πολύ τυχερή που τον 
συνάντησε και πως είχε περάσει υπέροχα. Σηκώθηκε κι εκείνος λέγοντας πως ήταν η 
ευτυχέστερη ώρα που είχε περάσει τον τελευταίο καιρό.   
--- Έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε το τηλέφωνο σας; Θα ήθελα να σας 
τηλεφωνώ πότε - πότε, ξέρετε τον τελευταίο καιρό έχω συχνά τις μαύρες μου κι από ο 
τι διαπίστωσα μια κουβέντα μαζί σας θα με ανακούφιζε.

Έβγαλε ένα σημειωματάριο, σημείωσε το 
όνομα του και τον αριθμό του τηλεφώνου, έκοψε το φύλλο χαρτιού και της το έδωσε. 
Εκείνη διάβασε το όνομα και είπε: 
--- Τόση ώρα και δεν συστηθήκαμε καν είπε. Βγάζοντας από τον χαρτοφύλακα, μια 
κάρτα με τ’ όνομα της, του την έδωσε...   

                                                               *

Μια βδομάδα αργότερα εκείνος καθόταν στο σαλόνι του σπιτιού του, σε μια 
βαθιά πολυθρόνα-ήταν ο θρόνος του έλεγε-και διάβαζε κάτω από το φως ενός 
λαμπανταίρ τους νεκρικούς διάλογους του Λουκιανού και το διασκέδαζε. Ήταν 
νύχτα, η ώρα περασμένη, το ρολόι στον τοίχο έδειχνε έντεκα και κάτι, η γυναίκα του 
είχε ξαπλώσει Ξαφνικά κουδούνισε το τηλέφωνο. Σηκώθηκε και πλησίασε τη 
συσκευή που ήταν σ’ ένα τραπεζάκι πλάι στον καναπέ. Σήκωσε το ακουστικό κι 
άκουσε τη φωνή της! Την αναγνώρισε αμέσως.
--- Αν και είναι κάπως αργά ελπίζω πως δεν σας ενοχλώ... 
--- Δεν θα το έλεγα, χαίρομαι που ακούω τη φωνή σας...Πως είστε, ελπίζω να μην 
έχετε τις μαύρες σας...Μου είχατε πει πως θα μου τηλεφωνάτε όταν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο.
--- Ω, όχι ευτυχώς...Απλώς ήθελα να μιλήσω λίγο μαζί σας, μου κάνει καλό, και 
ποιος δεν θέλει το καλό του. Ελπίζω να σας κάνει κι εσάς καλό...Μόνο που δίστασα 
λιγάκι γιατί δεν μου τηλεφωνήσατε εσείς κι από όσο ξέρω τους άντρες...
--- Δεν χάνουν ευκαιρία...Πραγματικά μου 
κάνει καλό, από τη μέρα που τα είπαμε στο καφεζαχαροπλαστείο νιώθω πως κάτι νέο 
έχει συμβεί στη ζωή μου.  Κάθισε  στον  καναπέ  κι έσιαξε το καλώδιο του 
ακουστικού... Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, το ρολόι έδειχνε δωδεκάμισι! Χρόνος που 
δεν τον κατάλαβε πως πέρασε ακούγοντας τη  βαθιά  φωνή  της.  Τόσο γρήγορα  του  
φάνηκε.  Για  λίγο  επιδόθηκε  σε  κάποιες φιλοσοφικές σκέψεις σχετικά με τη σχέση 
χρόνου ευχαρίστησης και δυσαρέσκειας. Η ίδια ώρα θα του φαινόταν ατέλειωτη αν 
τον είχε απασχολήσει η συμβία του, σηκώθηκε και ξαναγύρισε στην πολυθρόνα κι 
έπιασε το βιβλίο αλλά γρήγορα διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Ο 
διάλογος με τη νέα γυναίκα, έδειξε πως ενδιαφερόταν για το άτομο του. Και όχι μόνο 
φιλικά, κάποιοι υπαινιγμοί είχαν ερωτική προέκταση όσο κι αν δεν τολμούσε να το 
πιστέψει. Συχνά, όταν του δινόταν η ευκαιρία φλερτάριζε, διακριτικά, νέες γυναίκες 
χωρίς φυσικά να περιμένει ανταπόκριση. Αυτή τη φορά η προθυμία και οι 
φιλοφρονήσεις του, είχαν καίριο αποτέλεσμα και γι’ αυτό φοβήθηκε γιατί έπρεπε ν’ 
ανταποκριθεί και δεν ήξερε αν θα τα κατάφερνε. Κάποια χρόνια τώρα έκανε έρωτα 
μόνο με τη γυναίκα του και σπάνια. Η συμβία του ήταν πια, μια συμπαθητική 
γριούλα και δεν του ενέπνεε ερωτική διάθεση. Όσες φορές είχε κάποια τυχαία στύση, 
της πρόσφερε την ικανοποίηση πως ήταν ακόμα επιθυμητή σα γυναίκα αλλά εκείνος 
εκτονωνόταν έχοντας, στο σκοτάδι του υπνοδωματίου, την εικόνα κάποιας νεαρής 
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γειτόνισσας. Αλλά με την πρόσφατη γνωριμία του, επρόκειτο για κάτι ζωντανό. 
Μπροστά στη χυμώδη νέα θα ένιωθε όνειδος αν στην κρίσιμη στιγμή το πέος του 
αρνιόταν μια αξιοπρεπή στύση!  Βέβαια  ήταν υγιής, ίσως δεν μπορούσε να κάνει ο, 
τι πριν μερικά χρόνια αλλά με τη γυναίκα του, τα κατάφερνε επιστρατεύοντας έστω 
τη φαντασία του. Η προοπτική της πιθανής σχέσης με τη νέα γυναίκα, τον 
απασχόλησε ακόμα και στο κρεβάτι, παρ’ όλο το δυσάρεστο ροχαλητό της συμβίας 
που τον προσγείωνε...

                                                               *

… Πίεσε το κουδούνι στην εξώθυρα μιας πολυκατοικίας κοντά στο πάρκο της 
παραλίας, ήταν μια από της ευνοημένες περιοχές όπου κατοικούσαν επί το πλείστον 
ευκατάστατοι άνθρωποι. Και φαίνεται η νεαρή δικηγόρος ήταν από αυτούς. Άκουσε 
τη φωνή της και πριν προλάβει να πει ποιος είναι, ακούστηκε ο θόρυβος από το 
μηχανισμό που ανοίγει τη θύρα. Την έσπρωξε και μπήκε. Ο χώρος ως το ασανσέρ 
ήταν διακοσμημένος με πολυτέλεια, μέχρι κι  ένα μπρούντζινο γλυπτό μοντέρνας 
τεχνοτροπίας ήταν τοποθετημένο εκεί.

Στον όροφο, που έφτασε δε χρειάστηκε να πιέσει το κουδούνι στη θύρα, γιατί 
ήταν ορθάνοιχτη και η φίλη του στεκόταν στο κατώφλι. Παραμέρισε να περάσει κι 
έκλεισε πίσω του τη θύρα. Δεν τον άφησε όμως να προχωρήσει, τύλιξε τα γυμνά 
μπράτσα της γύρω από το λαιμό του και κόλλησε τα χείλη της στο στόμα του! Παρ’ 
όλο που ευχόταν και περίμενε κάτι τέτοιο έμεινε άναυδος! Συνήλθε γρήγορα και 
αποφάσισε ν’ ανταποκριθεί. Την έσφιξε στην αγκαλιά του, ήταν ακόμα αρκετά 
δυνατός. Από εκεί και πέρα τα πράγματα προχώρησαν πολύ γρήγορα...   

Ύστερα από μια ερωτική ευωχία που επιβάρυνε το κυκλοφορικό του σύστημα-
ένιωσε την καρδιά του να σπαρταρά - ηρέμισε με το πρόσωπο του χωμένο ανάμεσα 
στα υπέροχα βυζιά της. Λίγο αργότερα καθώς γύρισε ανάσκελα, είδε το γυμνό του 
κορμί κι ένιωσε θλίψη. Προσπάθησε να το σκεπάσει με το σεντόνι. Τι θα σκεφτόταν 
άραγε η κοπέλα βλέποντας το έτσι; Εκείνη όμως έδειχνε ικανοποιημένη με την 
επίδοσή του και καθώς έβαζε το πρόσωπό της στη μασχάλη του, είπε:
--- Καλά μου έλεγε μια φίλη πως οι ηλικιωμένοι άντρες είναι σπουδαίοι εραστές 
γιατί αργούν να φτάσουν σε οργασμό. Ήσουν υπέροχος χρυσέ μου! Είχα    
τουλάχιστον τρεις οργασμούς ενώ με νέους άντρες πολλές φορές δε φτάνω ούτε στον 
ένα.

Γύρισε και κοίταξε το πληθωρικό βυζί της ν’ απλώνεται στο στήθος του καθώς 
εκείνη έγειρε πάνω του. Η επιδερμίδα της ήταν ακόμα νεανική ενώ η δική του συχνά 
έδινε την εντύπωση τσαλακωμένου διαβρεγμένου, μαλακού χαρτιού...

                                                                   *

Η  επιστροφή  του  στο  σπίτι  ήταν  εντυπωσιακή. Περπατούσε,  στο  σαλόνι,  με
στητό το κορμί - όσο γινόταν - και σιγομουρμούριζε παλιά ξεχασμένα ερωτικά 
τραγουδάκια. Η συμβία του το πρόσεξε κι εκείνος προσπάθησε να εξηγήσει, με 
κάποιο περίπλοκο τρόπο, τη συμπεριφορά του αλλά εκείνη τον σταμάτησε μ’ ένα 
νεύμα, λέγοντας πως αυτά τα «μορφωμένα» δεν τα καταλαβαίνει και πήγε στην 
τραπεζαρία να ετοιμάσει το τραπέζι. Ζούσαν μόνοι εδώ και μερικά χρόνια, τα παιδιά 
τους είχαν παντρευτεί - είχαν δυο κόρες - η μια μάλιστα τους είχε δώσει κι εγγόνι. 

Πήγε κι αυτός στην τραπεζαρία και βοήθησε τη γυναίκα του στο στρώσιμο του 
τραπεζιού, πάντα το έκανε αλλά αυτή τη φορά ο νους του ταξίδευε κι έκανε λάθη, 
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προκαλώντας το κοροϊδευτικό ύφος της συμβίας του.
--- Γέρασες και δεν ξέρεις τι κάνεις, άντρα μου...

Αυτό του φάνηκε αστείο και χαμογέλασε.. Λίγη ώρα πριν απολάμβανε ένα 
νεανικό κορμί παίρνοντας εύσημα ερωτικής επίδοσης. Είχε καταφέρει  μάλιστα, μέσα 
στις τρεις ώρες που έμεινε με την κοπέλα να της κάνει έρωτα και δεύτερη φορά, 
ενθουσιάζοντας την. Αυτό ήταν βέβαια που είχε δημιουργήσει κι αυτήν την ευφορία. 
Γιατί για μια φορά ήταν πιθανό να το πετύχει αλλά και δεύτερη, μέσα σε λίγες ώρες, 
αυτό ήταν κάτι που τον ξάφνιασε ευχάριστα. Tι περίεργο πράγμα! Πριν λίγο καιρό 
είχε παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια και τώρα ένιωθε ορμή και πάθος. 

Όταν, αργά τη νύχτα, μετά από το τηλεφώνημα της, έπεσε για ύπνο πλάι στη 
γυναίκα του - εκείνη είχε πέσει από νωρίς - σκεφτόταν τα περασμένα. Ήσαν ωραίο 
ζευγάρι με τη συμβία του, στα νιάτα τους. Αφράτη και ροδαλή εκείνη, μελαχρινός με 
μουστακάκι εκείνος, τους καμάρωναν στη γειτονιά. Δεν την είχε απατήσει ποτέ, 
έλπιζε πως κι εκείνη δεν το είχε κάνει και να τώρα, σε μια ηλικία που δεν φανταζόταν 
πως μπορούσε να είναι εραστής, του είχε τύχη αυτό το υπέροχο κορίτσι. Άργησε να 
τον πάρει ο ύπνος. Μέσα στο σκοτάδι πέρασαν, μπροστά από τα κλειστά μάτια του, 
όλες εκείνες οι φάσεις της συνουσίας μαζί της κι ένιωσε διέγερση. Γύρισε στο πλευρό 
- ράχη με ράχη με τη σύζυγο - και προσπάθησε να κοιμηθεί...
… Είχαν περάσει κιόλας έξη μήνες από εκείνη την συνάντηση, στο 
καφεζαχαροπλαστείο και η σχέση συνεχιζόταν με αμείωτο ενδιαφέρον κι από τους 
δυο. Αν και δεν είχε πάει μέχρι τότε σε νοσοκομείο - κάποιες ιατρικές εξετάσεις κατά 
καιρούς είχε κάνει - σκέφτηκε, ακόμα από τις πρώτες μέρες του δεσμού τους, να πάει 
σ’ ένα γιατρό για βασικές εξετάσεις κι ένα καρδιογράφημα δε θα ήταν άσκοπο. 
Σκεφτόταν την κοπέλα, αν πάνω σ’ έναν ερωτικό παροξυσμό έμενε «στα χέρια της» ή 
μάλλον στα σκέλια της, θα πάθαινε νευρικό κλονισμό! Άσε που θα έμπλεκε με την 
αστυνομία και τους δικούς του. 

Ο γιατρός, του είπε πως η καρδιά δούλευε αρκετά ικανοποιητικά και η πίεση, για 
την ηλικία του ήταν θαυμάσια. Στην ερώτηση, που έκανε με κάποια περίεργη 
συστολή για την ηλικία του, αν θα μπορούσε να κάνει έρωτα, ο γιατρός τον 
διαβεβαίωσε πως αν αισθανόταν καλά, μπορούσε να κάνει άνετα  έρωτα. Οι μήνες   
που  ακολούθησαν  έδειξαν  πως ο γιατρός  είχε  δίκιο.  Όχι  μόνο  δεν  τον έβλαψε η 
ερωτική δραστηριότητα αλλά απεναντίας τον ξανάνιωσε! Το είχε προσέξει ακόμα κι 
ο περιπτεράς της γειτονιάς του. Η συμβία του, σταυροκοπιόταν και οι κόρες του 
καμάρωναν που είχαν ένα τόσο ζωηρό και ευδιάθετο πατέρα...

                                                                *

Στο πολυτελές διαμέρισμα της δικηγόρου, στα μεταξωτά σεντόνια του 
υπνοδωματίου - στο σπίτι του δεν είχε παρά χασεδένια - κυλιόταν με άνεση το 
γέρικο, μόνο ίσως στην όψη, κορμί του αγκαλιά με το χυμώδες της κοπέλας που 
συμπεριφερόταν, από κάποια περίεργη διαστροφή, σα να έσφιγγε στην αγκαλιά της 
έφηβο. Έξω δεν κυκλοφορούσαν ποτέ μαζί - ίσως η μόνη φορά που βρέθηκαν να 
είναι τόσο κοντά, σε ανοιχτό χώρο, ήταν εκείνη του καφενείου - ο καθένας για δικούς 
του λόγους. Εκείνος γιατί δε θα ήθελε ιστορίες με τους δικούς του, όλο και «κάποιο 
μάτι θα τους έπαιρνε» κι εκείνη θα είχε προβλήματα με τις φίλες και τους 
συνομήλικους για τη σχέση της με ένα γέρο. Πόσο θα κρατούσε αυτός ο δεσμός; Δεν 
μπορούσαν να ξέρουν, πάντως το είχαν συζητήσει και είχαν αποφασίσει, με ανοιχτό 
μυαλό και φιλοσοφική διάθεση, «όσο κρατήσει».

Περνούσαν οι μέρες, πέρασε ο χειμώνας η άνοιξη επηρέασε την κοπέλα και 
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ήθελε εκδρομές με το αυτοκίνητο της, εκείνος αρνιόταν και γιατί τα ταξίδια και οι 
εκδρομές δεν τον ενδιέφεραν πια-η ηλικία δε βοηθούσε-αλλά και από το φόβο μην 
τους δει κάποιος. Εκείνη, τις μέρες του Πάσχα έφυγε εκδρομή, με κάποιους φίλους, 
σε κάποια ορεινά χωριουδάκια. Του το ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή κι όταν 
εκείνος πήρε την τολμηρή απόφαση και της  πρότεινε να πάνε κάπου οι δυο τους, του 
δήλωσε πως είχε υποσχεθεί και δεν μπορούσε να μην πάει. Μετά από αυτό 
επανεξέτασαν τη σχέση τους, η θεωρία του «όσο κρατήσει» άρχισε να κλονίζεται. 
Εκείνη υποστήριξε πως δεν μπορούσε να περνάει τη ζωή της κλεισμένη στο 
διαμέρισμα, δεν ήταν γριά. Αυτό το τελευταίο το πήρε πίσω ζητώντας συγγνώμη 
αλλά εκτός του ότι ήταν αλήθεια, φάνηκε πια πως η νέα το σκεφτόταν. Εκείνος δεν 
μπόρεσε να κλείσει μάτι όλη τη νύχτα. Στη γυναίκα του δικαιολογήθηκε πως είχε 
πρόβλημα με το στομάχι του. Το στομάχι, σ’ αυτές  τις  περιπτώσεις, είναι πάντα η 
πρώτη  δικαιολογία  και είναι πάντα αληθοφανής...

                                                                *

Στο διάστημα  του καλοκαιριού, η νέα γυναίκα, όλο και πιο συχνά έφευγε σε 
εκδρομές αλλά και τα βράδια έβγαινε με κάποια συντροφιά ώσπου εκεί στις αρχές 
του φθινόπωρου, γνώρισε και κάποιον που είχε τις ερωτικές και τις άλλες αρετές του 
ηλικιωμένου συντρόφου της αλλά και νιάτα. Έτσι σιγά - σιγά, η αλήθεια είναι, με 
υπομονή και καλοσύνη, τον «έκανε πέρα». Εκείνος παρ’ όλη την καλή του διάθεση 
να τηρήσει τη συμφωνία, δεν άντεξε το χωρισμό. Να ξαναγυρίσει στην περίοδο, την 
πριν από τη γνωριμία του μαζί της, του ήταν αδύνατο. Ήταν χρόνος πια που δεν είχε 
κάνει ούτε μια φορά έρωτα με τη γυναίκα του κι εκείνη δεν του το ζήτησε ποτέ. Το 
είχε πάρει απόφαση πως ο άντρας της δεν μπορούσε κι αυτό μάλλον δεν την 
απασχολούσε.  

Για τον ηλικιωμένο άντρα είχε τελειώσει η αυταπάτη. Όλον αυτόν τον χρόνο είχε 
αποφύγει τη γελοιοποίηση, να εμφανίζεται δημόσια, στο πλάι της νέας, ως εραστής. 
Την απολάμβανε στα άδυτα ενός υπνοδωματίου. Βέβαια καταλάβαινε και τη δική της 
θέση κι εκείνη θα ήθελε να κυκλοφορεί με έναν νέο άντρα και να καμαρώνει πλάι του 
αλλά όλ’ αυτά ήσαν λογικά κι εκείνος είχε απομακρυνθεί από αυτό που λέμε λογική 
εδώ και χρόνο. Ήξερε πως μια μέρα όλα θα κατάληγαν εδώ. Πίστευε όμως πως η 
πολιτισμική και φιλοσοφική θωράκιση του ήταν αρκετή για να τα αντιμετωπίσει. Τα 
πράγματα όμως δεν έγιναν έτσι. Ένα πρωί βούτηξε στο κενό ψηλά από τις 
πολεμίστρες του κάστρου της πόλης...

   
             

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Την είδε μόλις έστριψε τη γωνία. Αν και η απόσταση ήταν γύρω στα σαράντα 
μέτρα, μπόρεσε να διακρίνει πως ήταν ένα εξαιρετικό πλάσμα, μια γυναίκα από αυτές 
που συγκλονίζουν τον ανδρικό πληθυσμό όταν εμφανιστούν, στο δρόμο ή σε άλλο 
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χώρο. Ερχόταν προς το μέρος του και μέχρι την απόσταση των δέκα περίπου μέτρων, 
την παρακολουθούσε επίμονα, ώστε διέκρινε πως φορούσε ένα άσπρο λινό παντελόνι 
που ανέβαινε λίγο πιο κάτω από τον αφαλό κι ένα επίσης άσπρο μεταξωτό μπλουζάκι 
που κατέβαινε λίγο πιο πάνω από  τον αφαλό αφήνοντας τον ακάλυπτο.  Άλλες 
λεπτομέρειες δεν πρόλαβε να διακρίνει, πάντως περνώντας πλάι της διαπίστωσε πως 
ήταν ένα πολύ όμορφο κομψό κορίτσι. Αν και είχε γίνει, στο πέρασμα της, μια μικρή 
διαδήλωση, από μέρους των ανδρών της περιοχής, που έκφραζαν ποικιλότροπα τον 
θαυμασμό τους εκείνος υποκρίθηκε πως δεν είχε προσέξει καν την παρουσία της. 
Προχώρησε βιαστικά κι έστριψε στη γωνία απ’ όπου είχε εμφανιστεί το κορίτσι…

Την άλλη μέρα, έκανε το ίδιο δρομολόγιο, όχι γιατί τον είχε επηρεάσει η 
παρουσία της κοπέλας εκεί, αλλά γιατί ήταν ο δρόμος για το σπίτι του. Φυσικά μόλις 
μπήκε στο δρόμο, τη σκέφτηκε. Και σα να ήταν μαγική επίκληση αυτό, εμφανίστηκε 
το κορίτσι να στρίβει τη γωνία.

Ακολούθησε, σχεδόν, η ίδια σκηνή όπως και την προηγούμενη μέρα και η δική 
του ίδια συμπεριφορά, μάλιστα αυτή τη φορά πιο επιτηδευμένη έτσι που πέρασε πάλι 
πλάι της αδιάφορα. Δεν είχε προχωρήσει όμως παρά μερικά βήματα, όταν  εκείνη  
κοντοστάθηκε, γύρισε προς το μέρος του και του απηύθυνε το λόγο: «Συγγνώμη    
κύριε. Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο;». Σταμάτησε ολοφάνερα έκπληκτος. 
«Μα…μα και βέβαια…». «Έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε το τηλέφωνο σας, το 
όνομα σας…». «Ναι, φυσικά…βεβαίως αλλά…». «Θα ήθελα να σας τηλεφωνήσω να 
τα πούμε…Εδώ στο πεζοδρόμιο είναι δύσκολο». «Βεβαίως αλλά δυστυχώς δεν έχω 
πάνω μου σημειωματάριο και στυλό…». «Έχω εγώ», είπε εκείνη κι άνοιξε την 
τσάντα της απ’ όπου έβγαλε ένα σημειωματάριο. Σημείωσε τον αριθμό τηλεφώνου 
και το όνομά του και του είπε το δικό της. Ύστερα τον ευχαρίστησε μ’ ένα χαμόγελο 
και αποχώρησε αφήνοντας τον, σχεδόν άναυδο…

Καθώς προχωρούσε για το σπίτι του, σκεφτόταν τι ακριβώς ήταν αυτό που 
προκάλεσε το ενδιαφέρον αυτής της κοπέλας για το άτομο του. Ήταν ένας άνθρωπος 
μεγάλος στην ηλικία για να προκαλεί ερωτικές επιθυμίες, τι ήθελε από αυτόν, αυτό το 
πανέμορφο κορίτσι; 

Αφού υπέθεσε διάφορα, που δεν άντεχαν σε λογικές εξηγήσεις κατάληξε πως 
το νέο αυτό πλάσμα-αν και τίποτα δεν έδειχνε στο ντύσιμο και στην συμπεριφορά 
του, πολλά νέα και αθώα κορίτσια άφηναν απ’ έξω τον αφαλό τους-πως ήταν πόρνη 
που εκδιδόταν επιλεκτικά, επιλέγοντας ηλικιωμένα ευκατάστατα άτομα. Αυτό ήταν 
κάτι που έστεκε λογικά. Αλλά αν συνέβαινε κάτι τέτοιο η κοπέλα είχε κάνει λάθος. 
Μπορεί  να την ξεγέλασε το ακριβό ντύσιμο του. Αν και είχε ένα μέτριο εισόδημα, 
αγόραζε ακριβά ρούχα, που ήσαν γερά και άντεχαν στο χρόνο. Με τη σκέψη αυτή, 
σταμάτησε να ενδιαφέρετε για το κορίτσι, γιατί δεν είχε να της προσφέρει τίποτα από 
εκείνα που θα ευελπιστούσε εκείνη. Βέβαια η συντροφιά ενός τέτοιου πλάσματος, 
έστω και πληρωμένη, θα ήταν πολύτιμη αν είχε τη δυνατότητα να την έχει. Μόνος 
μερικά χρόνια τώρα, η συμβία του είχε φύγει υποφέροντας  από  ανίατη ασθένεια 
χρειαζόταν μια γυναικεία συντροφιά. Μιας τόσο νέας όμως γυναίκας, ήταν κάτι 
ανέλπιστο και οικονομικά ανέφικτο…

                                                        *   

Η ώρα πλησίαζε την ενδέκατη βραδινή, μισοξάπλωσε στο κρεβάτι και άνοιξε 
την τηλεόραση. Τη χρησιμοποιούσε σαν υπνωτικό και βυθιζόταν στον ύπνο, μέσα 
από τις εικόνες της συσκευής. Ξαφνικά κουδούνισε το τηλέφωνο. Με το πρώτο 
κουδούνισμα, σαν αστραπή πέρασε στη σκέψη του η εικόνα της κοπέλας, που αν και 
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είχαν περάσει τρεις μέρες δεν είχε τηλεφωνήσει αλλά ούτε και την ξανασυνάντησε 
στο πεζοδρόμιο. Σήκωσε το ακουστικό κι άκουσε τη φωνή της να ρωτάει το όνομα 
του.

Τη διαβεβαίωσε πως ήταν εκείνος κι εκείνη του είπε το όνομα της. Έτσι άρχισε 
μια συζήτηση που κράτησε πάνω από μισή ώρα και δεν είχε καμιά σχέση μ’ αυτό που 
εκείνος είχε υποθέσει. Η κοπέλα ήταν γειτόνισσα! Τον έβλεπε συχνά να διασχίζει την 
πλατεία και να περνάει στο πεζοδρόμιο που είχαν συναντηθεί. Της είχε κάνει 
εντύπωση η αξιοπρέπεια του, η ευγένεια αλλά και το γεγονός ότι έμοιαζε 
καταπληκτικά κάποιο θείο της που, όταν ήταν μικρούλα, ήταν ερωτευμένη μαζί του 
και του υποσχόταν πως θα τον παντρευτεί όταν μεγαλώσει. Εκείνη μεγάλωσε αλλά 
μεγάλωσε κι ο θείος και πέθανε πρόωρα.  Έτσι, όταν τον συνάντησε στο πεζοδρόμιο, 
ένιωσε σα ν’ αντίκριζε το θείο, κάπως γερασμένο, γιαυτό και ήθελε να τον γνωρίσει 
καλύτερα. Μέσα σ’ αυτή τη μισή ώρα εκείνος είχε μάθει όλη την οικογενειακή 
κατάσταση της κοπέλας καθώς κι εκείνη τη δική του. Εδώ και χρόνο είχε χάσει τη 
μητέρα της, ο πατέρας της είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητικό τρία χρόνια πριν και είχε 
μείνει μόνη.
         Του μίλησε για μοναξιά - πράγμα αδικαιολόγητο για μια τόσο ωραία κοπέλα -
για φόβους που είχε πως μπορούσε να πάθει κάποια ψυχική διαταραχή γιατί η μητέρα 
της πέθανε από βαθιά μελαγχολία. Της εξομολογήθηκε πως κι εκείνος ένιωθε αυτό το 
συναίσθημα της μοναξιάς αλλά και της εγκατάλειψης γιατί τα παιδιά του-είχε δυο 
γιους που ήσαν παντρεμένοι και τους είχε μοιράσει ήδη την περιουσία του, 
κρατώντας ένα μικρό εισόδημα που συμπλήρωνε τη σύνταξη του-εξαιτίας ίσως των 
συζύγων τους, αδιαφορούσαν γι’ αυτόν. Πραγματικά με τις νύφες δεν τα πήγαιναν 
καλά ούτε η γυναίκα του ούτε αυτός. Τα εγγόνια δεν τα έβλεπε σχεδόν - είχε ένα από 
τον κάθε γιο - οι γυναίκες τους είχαν καλλιεργήσει στα παιδιά την εντύπωση  πως ο 
παππούς ήταν παράξενος. 

Μέρα με τη μέρα, τα δυο αυτά άτομα, ο ηλικιωμένος και η νεαρή γυναίκα 
πλησίαζαν όλο και πιο κοντά για να φτάσουν σε έξη μήνες να συμπεριφέρονται με 
την οικειότητα, τουλάχιστον, πατέρα - κόρης. Η κοπέλα, άρχισε να τον επισκέπτεται 
στο σπίτι και να τον φροντίζει. Να τον καλεί στο δικό της - ένα μεγάλο 
καλοεπιπλωμένο διαμέρισμα - για γεύμα και γενικά να του παραστέκεται με περίεργη 
αφοσίωση σε βαθμό που τα γεύματα έγιναν καθημερινά και τουλάχιστον δυο φορές 
τη βδομάδα πήγαιναν μαζί σε θέατρο, κινηματογράφο ή κάποια άλλη δημόσια έξοδο.

Εκείνος της έδειχνε απόλυτο σεβασμό αν και ως άντρας ερεθιζόταν, έχοντας 
αυτό το πανέμορφο πλάσμα τόσο κοντά του. Όταν ήταν όμως μόνος, φανταζόταν πως 
ήταν νέος και πως η φίλη του ήταν ερωμένη του και τότε αυνανιζόταν με πάθος…

Ένα βράδι Σαββάτου, γύρισαν αργά από τον 
κινηματογράφο κι εκείνη του πρότεινε να κοιμηθεί στο σπίτι της, ήταν η πρώτη φορά. 
Φυσικά δέχτηκε κι εκείνη  του έστρωσε  μεταξωτά  σεντόνια  και του  έδωσε  να  
φορέσει τις επίσης μεταξωτές πιζάμες του πατέρα της.
           Πέρασε ώρα ώσπου να τον πάρει ο ύπνος, το δωμάτιο, το κρεβάτι, απόπνεαν 
το άρωμα της, ο ερεθισμός του εντείνονταν και ησύχασε μόνο όταν μπόρεσε να 
σκεφτεί αυτό το υπέροχο, σε κάθε περίπτωση, πλάσμα σαν κόρη του…

Όταν ξύπνησε το πρωί, χαράματα για την ακρίβεια, σηκώθηκε και πήγε στο 
λουτρό ένας χώρος που δεν είχε καμιά σχέση με το δικό του λουτρό, με τα 
ξεκολλημένα πλακάκια,  τις παλαιικού τύπου βρύσες, όλα εδώ ήσαν σύγχρονα και η  
καθαριότητα εκπληκτική. 

Ξαναγύρισε λίγο αργότερα στο δωμάτιο του, το δωμάτιο του! Θα ήταν υπέροχο 
να είχε ένα τέτοιο δωμάτιο και μια τόσο υπέροχη οικοδέσποινα, αλλά αυτό ήταν κάτι 
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ανέφικτο. Αναρωτιόταν τι έκανε εκεί, τι προσδοκούσε, γιατί βυθιζόταν σε μια 
κατάσταση και σ’ ένα δρόμο που δεν οδηγούσε πουθενά; 

Όταν άκουσε θόρυβο της παρουσίας της, εκεί κοντά στις οχτώ, βγήκε και πήγε 
στο σαλόνι. Άκουσε την κοπέλα στο λουτρό και τη βρύση του λουτήρα να τρέχει. 
Κάθισε σε μια πολυθρόνα και έπιασε ένα περιοδικό που βρήκε στο τραπεζάκι, εκεί 
πλάι και καθώς το ξεφύλλιζε, είδε εκεί μέσα, σε διαφημίσεις ή σε αφιερώματα, 
πλάσματα πανέμορφα όπως και η οικοδέσποινα του. Ένιωσε μια έντονη θλίψη! Αν 
και η υγεία του, γενικά ήταν αρκετά καλή, η φθορά που διαπίστωνε πάνω του, μέρα 
με τη μέρα, τον απέλπιζε, όταν μάλιστα βρίσκονταν κάποια νέα πλάσματα που τον 
θεωρούσαν άξιο να στέκει πλάι τους. Εκείνος, όταν ήταν νέος και ωραίος, σε καμιά 
περίπτωση δε θα δεχόταν πλάι του μια ηλικιωμένη γυναίκα. Τον τρόμαζαν οι 
ηλικιωμένοι, ποτέ δεν πήγαινε σε νοσοκομεία ούτε και σε κηδείες, ακόμα και 
συγγενών του…

Η κοπέλα μπήκε στο σαλόνι, φορώντας ένα μπουρνούζι σε απαλό σιελ χρώμα 
και με μια πετσέτα,  στο ίδιο χρώμα, στο κεφάλι. Του χαμογέλασε και του πρότεινε 
να του ετοιμάσει πρωινό. Προσπάθησε ν’ αρνηθεί αλλά δεν τα κατάφερε. Πήρε μαζί 
της ένα πλούσιο πρωινό κι έφυγε για το σπίτι του, όπου δεν ήξερε τι να κάνει και δεν 
ήθελε να κάνει τίποτα, γιαυτό κατέβηκε πάλι - έμενε στον πρώτο όροφο - και 
διέσχισε την πλατεία. Κατηφόρισε προς την παραλία όπου έκανε τον περίπατο του, 
έχοντας πάντα στο μυαλό του την κοπέλα. Ξαναπέρασε από τη σκέψη του, η εικόνα 
της περίεργης γνωριμίας μαζί της κι αναρωτήθηκε πάλι, τι μπορεί να ήθελε η κοπέλα 
από αυτόν, γιατί ήταν βέβαιος ότι κάτι ήθελε. Μια ώρα κράτησε ο περίπατος και στη 
διαδρομή παρ’ όλο που υπήρχε μεγάλο πλήθος που πηγαινοερχόταν, δεν είδε και δεν 
άκουσε τίποτα, ήταν τόσο απορροφημένος με τις σκέψεις του…

Όταν ξεκίνησε να επιστρέψει στο σπίτι, την ξέχασε για λίγο παρατηρώντας 
γύρω του την κίνηση. Ανεβαίνοντας τη σκάλα την ξαναθυμήθηκε και καθώς ξάπλωσε 
να ξεκουραστεί, πριν μαγειρέψει κάτι για το μεσημέρι, κουδούνισε το τηλέφωνο. 
Άκουσε τη φωνή της κι ένιωσε μια ηδονική ανατριχίλα, μέχρι τώρα  είχε ανατριχίλες 
κι εξάψεις μόνο από αιτίες του γερασμένου οργανισμού. Του είπε πως είχε 
μαγειρέψει ένα καλό φαγητό - του ανάφερε πως ήταν καλή μαγείρισσα-και τον 
καλούσε να το απολαύσουν μαζί. Αν και σκέφτηκε ν’ αρνηθεί, τελικά δεν μπόρεσε. 
Σε δέκα λεπτά καθόταν απέναντι της σ’ ένα πιάτο με γαργαλιστικό έδεσμα και 
διάφορα άλλα ορεκτικά. Αν και ο πειρασμός ήταν μεγάλος, φρόντισε - η αλήθεια 
είναι με δυσκολία - να σηκωθεί από το τραπέζι «νηστικός» σύμφωνα με τη τακτική 
που εφάρμοζε εδώ και κάποιο καιρό γιατί πραγματικά έτσι δεν είχε ποτέ ενόχληση 
στο στομάχι. 

Με το φαγητό τα κατάφερε, όμως να μείνει μαζί της και το απόγευμα, δεν 
μπόρεσε, ούτε καν προσπάθησε να αρνηθεί. Όλα όσα του ζητούσε, του φαίνονταν πια 
φυσικά, ακόμα κι όταν βρέθηκε στο κρεβάτι της, στην αγκαλιά της! Μόνο που η 
επαφή αυτή ήταν ένα μικρό δράμα της σεξουαλικής του ικανότητας. Αν και μόνος, 
στο κρεβάτι του αυνανιζόταν για χάρη της με πάθος, τώρα που την είχε ολοζώντανη, 
ολόγυμνη, πλάι του, δεν τα κατάφερε. Εκείνη του φέρθηκε τρυφερά παρηγορώντας 
τον, του έλεγε πως εκείνο που την ενδιέφερε, δεν ήταν οπωσδήποτε η σεξουαλική 
πράξη αλλά η αγάπη και η τρυφερότητα, που πίστευε πως ένιωθε γι’ αυτή…

Έκρυψε το πρόσωπο στο μαξιλάρι και το κορμί του τραντάχτηκε από 
αναφιλητά. Της εξομολογήθηκε πως μόνος του αυνανιζόταν μ’ επιτυχία όταν 
φανταζόταν μια τέτοια σκηνή σαν αυτή και τώρα δεν τα κατάφερε. «Μα αυτό είναι 
υπέροχο, υπομονή και θα τα καταφέρεις, δε βιαζόμαστε αγάπη μου», του ψιθύρισε…

Έμεινε και το βράδι μαζί της και κατάφερε να κάνει, ως το πρωί δυο φορές 
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έρωτα μαζί της, αυτό το θεώρησε καταπληκτική επιτυχία, και ήταν για την ηλικία 
του! Η κοπέλα ήταν ενθουσιασμένη άρχισε να τον αντιμετωπίζει σαν εραστή. Του 
ζητούσε να μείνει μαζί της κι όταν της είπε για τα σχόλια του κόσμου που 
οπωσδήποτε θα υπήρχαν είπε πως αυτό της ήταν αδιάφορο…

                                                                   * 

Αφέθηκε εντελώς στις διαθέσεις της κοπέλας που ουσιαστικά ήταν και δικές 
του. Μετακόμισε στο σπίτι της και άρχισε αυτή η αταίριαστη συμβίωση, όπως την 
έβλεπαν οι άλλοι και ένα θαύμα για τη ζωή του όπως το έβλεπε αυτός.

Οι μέρες κυλούσαν, η ευτυχία στον ηλικιωμένο άντρα 
περίσσευε.  Η  κοπέλα  έδειχνε  πως κι  αυτή ήταν ευτυχισμένη αλλά οι άλλοι 
αναρωτιόνταν τι ήταν αυτό που την κρατούσε κοντά του. Ώσπου η πληροφορία για τη 
σχέση τους έφτασε και στ’ αφτιά των παιδιών του. Ο μεγάλος αντέδρασε στην αρχή 
χαμογελώντας και θαυμάζοντας την επιτυχία του πατέρα του λέγοντας: «Μπράβο τον 
κωλόγερο, τέτοια γκόμενα!», αλλά ύστερα και με την επίμονη παρότρυνση της 
συμβίας του, άρχισε να ψάχνει για πιθανές οικονομικές δυνατότητες του γέρου που 
τις είχε αποκρύψει από τους γιους. «Γιατί, δεν μπορεί ένα τέτοιο θηλυκό να την έχει 
ψωνίσει με το γέρο;», έλεγε. Ο μικρός αντέδρασε, φανερά ήπια, αλλά έβαλε κι αυτός 
ανθρώπους να το ψάξουν. Κανέναν δεν έπειθε αυτή η συμβίωση.  

Τελικά, η ανακάλυψη πως η κοπέλα, δεν προσδοκούσε κάποιο οικονομικό 
όφελος γιατί η ίδια ήταν πλούσια και η εξομολόγηση στις φίλες της, πως ο συμβίος 
της ήταν εξαιρετικά δραστήριος στον έρωτα, αλλά και τεχνίτης, κίνησε και το 
ενδιαφέρων κάποιων γιατρών «ανδρολόγων» για το μυστήριο αυτό. Ένας δε, 
πρόβλεψε πως αυτό δε θα κρατούσε πολύ, σε ο, τι αφορούσε τη συχνή στύση γιατί 
όπως είναι φυσικό τα αιμοφόρα αγγεία του πέους με την πάροδο του χρόνου θα 
ελάττωναν την ροή του αίματος και μπορεί ο ηλικιωμένος άντρας να εξακολουθούσε 
να έχει στύση αλλά η διάρκεια της θα ήταν τόσο μικρή, που δε θα μπορούσε να 
ικανοποιεί τη νεαρή γυναίκα…

Ο ηλικιωμένος, στην αρχή, μέσα στην ρόδινη ομίχλη της ευτυχίας του, δεν είχε 
πάρει είδηση πως είχε γίνει αντικείμενο τέτοιων αναζητήσεων και σχολίων. 
Τελευταία μόνο πρόσεξε, πως στη γειτονιά άλλοι γύριζαν και τον κοίταζαν περίεργα 
κι άλλοι τον χαιρετούσαν - πολλοί εντελώς άγνωστοι του - κι άλλοι, 
γνωστοί αυτοί, του έκαναν διάφορους υπαινιγμούς που δεν τους καταλάβαινε ως τη 
μέρα που η αγαπημένη του, μίλησε για τα σχόλια αυτά. «Τι διάλο θέλουν από μένα; 
Γιατί τους ενοχλεί που ένας άνθρωπος νοιάζεται για μένα;». «Δε νοιάζεται μόνο 
αγάπη μου, σε λατρεύει κι αυτό είναι που τους ενοχλεί. Αν νοιαζόμουν μόνο για να 
σε φροντίζω, θα σε λυπόνταν και θα λυπόνταν κι εμένα αλλά τώρα σε ζηλεύουν. Έχω 
πει στις φίλες μου τι μου κάνεις στο κρεβάτι κι έχουν σκάσει». «Μα γιατί, αυτό έχει 
τόση σημασία γι’ αυτούς;…». «Κι  όμως αρκετές από τις φίλες μου, με νέους άντρες, 
μένουν ανικανοποίητες στο κρεβάτι, λίγο το έχεις αυτό;». 

Ο ηλικιωμένος, στην αρχή ένιωσε ένα είδος υπερηφάνειας γιατί η ερωτική του 
δραστηριότητα είχε γίνει γνωστή αλλά ύστερα άρχισε να ενοχλείται γιατί έπιανε, στο 
πέρασμα του, σχόλια συχνά χυδαία, μάλιστα ένα συνεργείο τηλεόρασης τον 
σταμάτησε στο δρόμο και μια ξετσίπωτη… ρεπόρτερ ζητούσε επίμονα να της μιλήσει 
για την επιτυχία του στις γυναίκες. Το κουτσομπολιό οργίαζε, πίστευαν πως η κοπέλα 
δεν ήταν η μόνη που απολάμβανε τους χυμούς του, αλλά και πολλές άλλες. Αυτό με 
τους «χυμούς» τον έκανε να χαμογελάει, τι διάλο χυμούς μπορούσε να έχει στην 
ηλικία του; Ένας σχετικά νέος γνωστός του, είχε κλείσει τα πενήντα, του ζήτησε 
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συμβουλή για το τι έπρεπε να κάνει. Τελευταία είχε ολιγοσπερμία. Φυσικά του 
σύστησε να δει έναν ειδικό γιατρό.

Πέρασε ένας χρόνος, από τη μέρα που έγινε εραστής της κοπέλας κι όλα 
πήγαιναν καλά, τώρα μάλιστα είχε πάψει εκείνη η ενόχληση της περιέργειας για τις 
επιδόσεις του στο κρεβάτι που άλλωστε είχαν μειωθεί και από το ότι ήταν κιόλας ένα 
χρόνο μεγαλύτερος αλλά και η καθημερινότητα-σημαντικός ανασταλτικός 
παράγοντας-βοηθούσε σ’ αυτό. Το ίδιο   είχε   συμβεί   και   στην   κοπέλα,   δεν   
είχε   μειωθεί η τρυφερότητα της αλλά δεν έδειχνε την ίδια ερωτική διάθεση. Η σχέση  
άρχισε να έχει συζυγικό χαρακτήρα. Άρχισε να βγαίνει μόνη, με φίλες κι εκείνος να 
κάνει μοναχικούς περιπάτους, όπως πρώτα. 

Δεν γνώριζε αν η κοπέλα είχε αρχίσει ν’ αναρωτιέται για το τι νόημα είχε πια η 
σχέση τους, αφού είχε περάσει κι αυτή στην κατάσταση, που υπάρχει στην 
πλειονότητα των ζευγαριών. Εκείνος το σκεφτόταν.  Μέρα με τη μέρα μπορεί το 
σεξουαλικό ενδιαφέρον να μειωνόταν, αλλά η παρουσία της κοπέλας, του ήταν 
αναγκαία γιατί του έλυνε και βασικά καθημερινά προβλήματα αλλά και του παρείχε 
ψυχική ισορροπία. Σκεφτόταν πόσο άχαρη θα ήταν η ζωή του χωρίς τη σχέση του μ’ 
αυτή την όμορφη γυναίκα.

Όλο αυτό το διάστημα, δεν είχε υπάρξει σύγκρουση ή διαφωνία σχεδόν 
πουθενά. Είχε διαπιστώσει μια μειωμένη αντίληψη στην κοπέλα, σε πράγματα που 
ήθελαν μια κάποια πιο βαθιά σκέψη. Συχνά τον θαύμαζε για την ευστροφία του και 
για λύσεις που έδινε σε πράγματα που εκείνη αδυνατούσε ν’ αντιληφθεί. Είχε επίσης, 
προσέξει πως αναφερόταν πολύ συχνά στον πατέρα της ενώ ποτέ, σχεδόν στη 
μητέρα. Με όσα του είχε αφηγηθεί, για την κοινή ζωή με τους γονείς της, έβγαινε πως 
ήταν νοσηρά αφοσιωμένη στον πατέρας της κι αυτή ίσως ήταν και η αιτία που 
έδειχνε στον ηλικιωμένο άντρα, τόση αγάπη και φροντίδα. Επίσης κάτι άλλο ήταν, 
όπως του είχε αφηγηθεί διάφορα περιστατικά, η πολύ κακή σχέση της με 
συνομήλικους της και γενικότερα με νέους, γιατί τη χρησιμοποιούσαν σαν «δοχείο 
ηδονής» - αυτό το είχε ακούσει σε μια «φεμινιστική» συγκέντρωση - και τη 
θεωρούσαν χαζή, συχνά δε την κακοποιούσαν. Όπως έδειχναν τα πράγματα, ο 
ηλικιωμένος άντρας είχε βολευτεί κι αυτό το εκτιμούσε κάθε μέρα και περισσότερο, 
φερόμενος μάλιστα, όλο και με μεγαλύτερη αγάπη και τρυφερότητα. Κι αν ακόμα, 
ήταν η ομορφιά  της  και  η  φροντίδα που του πρόσφερε, η αιτία που έμενε μαζί της, 
γιατί υπήρχαν και πράγματα που τον κούραζαν - η μόνιμη σχεδόν λαχτάρα της για 
χάδια φιλιά και αγκαλιές, χωρίς απαραίτητα να θέλει να φτάνει σε σεξουαλική 
ολοκλήρωση - ήταν αποφασισμένος ν’ ανεχτεί και τις κακές πλευρές αυτής της 
συμβίωσης.

Περνούσαν τα χρόνια, η υγεία του όλο και χειροτέρευε, ήρθε το πρώτο 
εγκεφαλικό, ελαφριάς μορφής αλλά κάτι του άφησε, μια δυσκαμψία των άκρων αλλά 
εκείνη απτόητη τον φρόντιζε κι έμοιαζε να χαίρεται που έτσι γινόταν όλο και πιο 
εξαρτημένος από αυτή. Το δεύτερο εγκεφαλικό, ήταν βαρύτερο αλλά πάλι μπορούσε 
να έχει «σώας τας φρένας» αν και αυτό δεν ωφέλησε όταν οι γιοι του, κατάφεραν να 
τον βγάλουν πνευματικά ανίκανο και τον έκλεισαν σε ίδρυμα για ανάπηρους 
γέροντες. Η κοπέλα προσπαθούσε να καταλάβει γιατί, της τον πήραν αφού δε θα τον 
φρόντιζαν οι ίδιοι και έκλαψε, τους παρακάλεσε και τους βεβαίωσε πως εκείνη θα 
τον φρόντιζε καλύτερα από οποιοδήποτε ίδρυμα.

Είχε ζήσει δέκα χρόνια ευτυχισμένα μαζί του, στα σαράντα της εξακολουθούσε 
να είναι μια όμορφη γυναίκα, είχε παχύνει κάπως αλλά αυτό της έδινε μια ώριμη 
γοητεία. Ήταν όμως δυστυχισμένη, «που θα βρω τώρα εγώ έναν άνθρωπο σαν αυτόν, 
γιατί μου τον πήραν;» αναρωτιόταν. 
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        Οι γιοι του τον επισκέπτονταν πότε - πότε στο ίδρυμα, φέρνοντας μαζί και τα 
παιδιά τους, περισσότερο για να τα πείσουν πως είχαν δίκιο που δεν τ’ άφηναν να 
δουν τόσα χρόνια τον παππού τους, ήταν τότε παράξενος τώρα ήταν ανίκανος για 
όλα. Εκείνος δεν έζησε πολύ στο ίδρυμα. Τα παιδιά του, του έκαναν έναν αξιοπρεπή 
τάφο και τον ξέχασαν. Δεν τον ξέχασε όμως εκείνη!  Τον επισκεπτόταν κάθε μέρα 
και φρόντιζε τον τάφο του. Έμενε με τις ώρες εκεί κοντά του, τώρα ήταν  δικός  της.   
Του  μιλούσε  χαμηλόφωνα,   του  θύμιζε  τις μέρες που είχαν περάσει μαζί. Ο παπάς, 
του νεκροταφείου, είχε προσέξει την παρουσία της και μερικές φορές τη ρώτησε αν 
ήθελε να κάνει μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του νεκρού αλλά εκείνη δεν 
τον άκουσε, δεν άκουγε κανένα, μόνο κουνώντας πέρα-δώθε το κορμί της καθισμένη 
πλάι στην ταφόπετρα, του μιλούσε χαμηλόφωνα, για την ακρίβεια κάτι σα μοιρολόγι 
χωρίς μελωδία. Η παρουσία της εκεί, προκαλούσε ποικίλα σχόλια αλλά μια και δεν 
μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της, έβγαζαν διάφορα αυθαίρετα συμπεράσματα 
για τη σχέση της με τον νεκρό αλλά όλοι θαύμαζαν την αφοσίωση της.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και τη βρήκαν ένα πρωί πεσμένη κι ασάλευτη πάνω 
στον τάφο… 

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

O Σταύρος έφτασε ένα φθινοπωρινό απόγευμα στο Παρίσι και βγαίνοντας από 
το αεροδρόμιο του Ορλύ τον υποδέχτηκε η ψιλοκοσκινισμένη παριζιάνικη βροχή. 
«Ωχ, ωχ, ωχ, έτσι θα πάει η δουλειά;». Λίγο αργότερα καθώς έτρεχε το ταξί, κοίταζε 
από το παράθυρο το θολό τοπίο και τον έπιανε απελπισία αν και μόλις πριν δυο ώρες 
είχε αφήσει στην πατρίδα καθαρό ουρανό. Έβγαλε από την τσέπη του πανταλονιού 
ένα σημείωμα και το έδειξε στον οδηγό. Ήταν η διεύθυνση του Τάκη.

Ο οδηγός κρατώντας με το ένα χέρι το τιμόνι και ρίχνοντας συχνές ματιές στο 
παρμπρίζ έριξε μια γρήγορη ματιά. «Ουί, ουί, σαβά» είπε κι επέστρεψε πίσω το 
σημείωμα. Μισή ώρα αργότερα περνούσαν την πλας ντ’ Ιταλί όπου 
αχνοξεχώριζαν κάποιοι ουρανοξύστες. «Τι διάβολο Νέα Υόρκη είν’ εδώ;». Ο 
Σταύρος πρώτη φορά ερχόταν στο Παρίσι, η βροχή τον εμπόδιζε να ξεχωρίζει 
στοιχειώδη πράγματα κι έτσι από ένα σημείο κι ύστερα δεν κοίταζε έξω από το 
παράθυρο. Ξαφνιάστηκε όταν ο οδηγός σταμάτησε και του είπε κάτι, προφανώς πως 
είχαν φτάσει. Έβγαλε και του πρότεινε ένα χαρτονόμισμα, εκείνος κράτησε το 
αντίτιμο της κούρσας και του επέστρεψε τα υπόλοιπα. Κατέβηκαν κι ο οδηγός άνοιξε 
το «πορτ -μπαγκάζ» κι έβγαλε την σακ - βουαγιάζ κι ένα αρκετά μεγάλο δέμα κάτι σα 
πίνακα. Ύστερα του έδειξε την πρόσοψη του μαγαζιού που ζήτησε, ήταν ένα 
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ελληνικό εστιατόριο. Πήρε τα πράγματα και τα ακούμπησε στον τοίχο πλάι στην 
είσοδο. Από μέσα βγήκε ένας νεαρός μελαχρινός με γαμψή μύτη και σμιχτά φρύδια. 
Ο Σταύρος του χαμογέλασε λέγοντας: «Γεια σου πατρίδα...». «Κομμάν...κέσκε   σα   
βαι  ντιρ;», απάντησε εκείνος κοιτάζοντας τον περίεργα. «Μάλιστα, μπλέξαμε, Τάκης
...Τάκης, που είναι Τάκης;», είπε ο Σταύρος χρησιμοποιώντας και κάποιο νεύμα της 
νοηματικής γλώσσας. «Λε πατρόν ιλέ πα λα». Ο νεοφερμένος ανασήκωσε τους 
ώμους και το πήρε απόφαση πως δε θα μπορούσε να συνεννοηθεί με τούτον δω. Τι 
διάβολο ράτσα ήταν; πάντως Γάλλος δεν ήταν. Εκείνη τη στιγμή, από μια μεγάλη 
αυλόθυρα που ήταν πλάι στο εστιατόριο, βγήκε ένα μικρό αυτοκίνητο από αυτά που 
κάνουν διανομές. Ένας άντρας με μια άσπρη μπλούζα προπορευόταν κι ελέγχοντας 
το δρόμο το καθοδηγούσε να βγει. Όταν τέλειωσε  η διαδικασία της εξόδου και το 
φορτηγάκι βγήκε στο δρόμο κι  έφυγε,  ο  άντρας   γύρισε  προς  το  μέρος  τους  και  
φώναξε:  «Εϊ, Ζιοζέφ,  Κιούρντ, ου ε λε πατρόν;». Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους 
και κάτι είπε στα γαλλικά. Ο άντρας έμοιαζε μεσογειακός τύπος κι ο Σταύρος 
ξαναδοκίμασε την τύχη του: «Συγγνώμη, είσαστε  Έλληνας;».  «Ναι,  βέβαια,  ίσαμε  
τα  μπούνια,  εσύ  από  που  είσαι, φρέσκος εδώ;». «Ναι μόλις έφτασα και ψάχνω για 
τον Τάκη». «Α, τώρα μάλιστα! Σε κάνα ιππόδρομο θα είναι...Πως σε λένε;». 
«Σταύρο». «Εμένα Νικηφόρο, λέγε με Νικ έτσι με φωνάζουν εδώ. Πλησίασε κοντά 
και βλέποντας τα πράγματα είπε: Βάλτα μέσα κι έλα να πιεις καμιά μπύρα...Ζιοζέφ», 
φώναξε στο νεαρό και κάτι του είπε στα γαλλικά. Ύστερα κάθισαν σ’ ένα τραπέζι 
κοντά στη θύρα και πίνοντας τις μπύρες τους είπαν διάφορα για την πατρίδα. Λίγη 
ώρα αργότερα ο  Νικηφόρος  σηκώθηκε:  «Πάω  για δουλειά,  έχω  ένα  εργαστήρι  
εδώ μέσα στην αυλή και φτιάχνω γλυκά ταψιού, ξέρεις μπακλαβάδες, κανταϊφια, 
τέτοια. Θα περιμένεις τον Τάκη σίγουρα κάνα δυο ώρες, θάρθει, πλησιάζει και η ώρα 
για τη δουλειά, υπομονή».

Ο Σταύρος έπιασε το πακέτο που είχε πάνω στο τραπέζι ν’  ανάψει  τσιγάρο.   
Διαπίστωσε πως ήταν άδειο. Έβαλε το χέρι στην κωλοτσέπη και τράβηξε ένα κάπως 
τσαλακωμένο. Λογάριαζε να πάρει μερικές κούτες τσιγάρα μαζί του αλλά του είπαν, 
πως απαγορευόταν, έτσι είχε βάλει δυο πακέτα στη μέσα τσέπη του σακακιού, από 
ένα στις εξωτερικές τσέπες κι ένα στην κωλοτσέπη.  Mια ώρα αργότερα μπήκε στο 
μαγαζί ένας ξερακιανός μελαχρινός άντρας με έντονα τοξωτά φρύδια, προχώρησε 
προς το βάθος και κάτι ρώτησε το νεαρό Κούρδο. Εκείνος του έδειξε το Σταύρο και 
κάτι του είπε. Σε λίγο ο νεοφερμένος τον πλησίασε και στάθηκε μπροστά του. 
«Καλώς όρισες, ποιος είσαι συ;». «Είμαι ο ανεψιός του Μανόλη...». «Του Μανόλη 
του επιπλοποιού;». «Ναι, έχω ένα γράμμα για σας...». Σηκώθηκε κι έβγαλε ένα 
φάκελο από τη μέσα τσέπη του σακακιού, μαζί βγήκε κι ένα πακέτο τσιγάρα κι έπεσε 
κάτω. Έδωσε το γράμμα και σήκωσε το πακέτο με κάποια ταραχή.  

Ο άλλος άνοιξε το φάκελο, έριξε μια γρήγορη ματιά στο γράμμα, φαίνεται ήταν 
συνηθισμένος στις συστατικές επιστολές, κάθισε αργά απέναντι από το Σταύρο και 
είπε: «Καλά, πήγαινε στο βάθος έχει μια αποθηκούλα, άφησε εκεί τους πίνακες, πάρε 
τη σακ-βουαγιάζ κι έλα μαζί μου».   

Βγήκαν   στο   δρόμο,   το   πεζοδρόμιο   ήταν   τόσο   
στενό   που προχωρούσαν σχεδόν, ο ένας πίσω από τον άλλο, συζητώντας. «Που 
πάμε;», ρώτησε ο Σταύρος. «Εδώ παρακάτω στο σπίτι μου». «Μένεις με την 
οικογένεια σου;». «Όχι μόνος, δεν έχω οικογένεια». Έστριψαν  στην οδό  Ρισέ,  
προχώρησαν  κάπου εκατό  μέτρα και σταμάτησαν μπροστά σε μια αυλόθυρα, ο 
Τάκης πάτησε  ένα κουμπί κι αυτή άνοιξε. Μπήκαν σε μια αυλή κι ανέβηκαν μια 
σκάλα. Τα σκαλοπάτια, με επισκευές, επανακατασκευές βρίσκονταν εκεί από τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Έτριζαν σε κάθε τους βήμα αλλά και το πάτωμα του 
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διαμερίσματος, στο δεύτερο όροφο, όπου μπήκαν έτριζε κι αυτό. Το «διαμέρισμα», 
ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο και είχε λουτρό με ντους. Υπήρχαν  τέσσερα  ντιβάνια  
κολλητά  στους  τοίχους, δυο μεγάλα  παράθυρα, ένα προς την αυλή και το άλλο προς 
το δρόμο. «Αυτό εδώ είναι το δικό μου, διάλεξε όποιο θες από τα άλλα και βάλε τα 
πράγματα σου». «Είπες πως μένεις μόνος...», είπε χαμογελώντας ο νεαρός. «Μόνος; 
Εδώ είναι κέντρο διερχομένων. Κάθε τόσο, οι φίλοι από την πατρίδα μου στέλνουν 
και κάποιον. Όλο νταγλαράδες, να μου στέλναν τουλάχιστον καμιά γκόμενα να τη 
γαμάω...Λοιπόν άστα τώρα όπως είναι και πάμε στο μαγαζί, το βράδι τα ταχτοποιείς. 
Κουβέρτες έχει στη ντουλάπα, σεντόνια μην περιμένεις».

Κατέβηκαν πάλι στο δρόμο. Τον έπιασε από τον αγκώνα και τον παράσυρε στο 
απέναντι πεζοδρόμιο. Ακριβώς απέναντί τους υψωνόταν η πρόσοψη ενός θεάτρου. 
«Το βλέπεις αυτό; Είναι το Φολί Μπερζέρ, διάσημο θέατρο με γυμνές χορεύτριες. 
Αυτό θα έχεις σημάδι, το σπίτι είναι πλάι του. Όπου κι αν χαθείς άμα ρωτήσεις που 
είναι το Φολί Μπερζέρ θα σου πουν, γκέγκε;». Ο Σταύρος έβαλε τα γέλια. «Τι γελάς 
μωρέ, που είναι το αστείο;». «Είμαστε  στο  Παρίσι  και συ μου μιλάς αρβανίτικα». 
«Το γκέγκε δεν είναι μόνο αρβανίτικο, είναι πανελλήνιο έτσι; Εγώ πάω τώρα για 
δουλειά, εσύ μπορείς να κάνεις μια βόλτα εδώ γύρω να μάθεις και τα κατατόπια. Άμα 
θες ελληνική εφημερίδα τράβα από δω ίσια και θα βγεις στις Γκραντ μπουλβάρ, 
μπροστά από το σινεμά REX είναι ένα περίπτερο, αν χαθείς είπαμε, το Φολί 
Μπερζέρ»...   

                                                                    *

Ο Σταύρος τράβηξε ίσια αλλά ύστερα από διακόσια μέτρα  ο  δρόμος  τελείωσε,   
έστριψε στην τύχη αριστερά και βγήκε σ’ άλλο δρόμο κι από εκεί συνέχισε και βγήκε 
σε μια  λεωφόρο. Απέναντι είδε τον κινηματογράφο που του είπε ο Τάκης. Πήρε μια 
εφημερίδα, που ήξερε  πως  είχε  εκτεταμένα   αθλητικά   άρθρα, η πολιτική δεν τον 
ενδιέφερε και τόσο αλλά με το ποδόσφαιρο είχε καλή σχέση, τελευταία έπαιξε και σε 
μια ομάδα πρώτης κατηγορίας της πρωτεύουσας. Ήταν καλός αλλά τελικά δεν τα 
βρήκε με τους παράγοντες της ομάδας. Ένας φίλος του, αθλητικός  ρεπόρτερ,  που  
έκανε  διεθνές  ρεπορτάζ, του είπε  πως όταν πάει στο Παρίσι να ψάξει και να βρει 
έναν, ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφο, φίλο του, για να τον συστήσει εκεί σε 
κάποια ομάδα. Είχε έρθει λοιπόν με κάποιες προϋποθέσεις αλλά ως που να βολευτεί, 
ο θείος του τον έστειλε να τον βοηθήσει ο Τάκης.

Απόφυγε ν’ απομακρυνθεί, πρώτη του μέρα στην πόλη, έτσι γύρισε από τον ίδιο 
δρόμο στο Φολί κι από εκεί κατάφερε να φτάσει στο εστιατόριο. Υπήρχαν μερικοί 
πελάτες σε κάποια τραπέζια που τους φρόντιζε ένα γκαρσόνι. Μόλις μπήκε τον 
κάλεσε ο Τάκης που καθόταν στο βάθος, κοντά στον   πάγκο  του  μπαρ.  «Ώστε   
ποδοσφαιριστής  ε;  Εγώ  δεν  έχω  ιδέα  απ’ αυτά...ιππόδρομο μάλιστα, εκεί τ’ 
ακουμπάω. Και δε μου λες, από γλώσσα πως πας, καλατσεύεις κάνα γαλλικό;». 
«Μπα, ντιπ! Μόνο το «μερσί» κι αυτό νόμιζα πως είναι τούρκικο...». «Εμ, ο 
Μανόλης λέει να σε βοηθήσω. Πως ρε Μανόλη αφού το παιδί δε μιλάει τη γλώσσα; 
Άκου μάγκα, τον πρώτο καιρό θα είσαι στη λάντζα, ύστερα βλέπουμε. Στο μεταξύ 
μπορεί να βολευτείς στο ποδόσφαιρο αλλά η γλώσσα έτσι κι αλλιώς χρειάζεται, πως 
διάολο θα συνεννοείσαι με τον προπονητή, τους συμπαίκτες»...

Μετά τις έντεκα η πελατεία αραίωσε, σ’ ένα τραπέζι κάθονταν ο Τάκης με το 
Σταύρο, ξεκοκάλιζαν κάτι παϊδάκια κι έπιναν κόκκινο κρασί. Που και που ερχόταν 
και καθόταν και το γκαρσόνι, έτοιμο πάντα να σηκωθεί αν το καλούσαν. Είχε κι 
αυτός το ποτηράκι του στο τραπέζι κι έπινε μαζί τους. Η συζήτηση για την πατρίδα, ο 
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καθένας θυμόταν διάφορα και πότε γελούσαν τρανταχτά, πότε έβριζαν την τύχη που 
τους είχε αναγκάσει να φύγουν από  τον τόπο τους. «Ρε Μητσάρα, πιάσε ρε ένα Κοτ 
ντυ Ρον, να πάνε κάτω τα φαρμάκια...», είπε στο γκαρσόνι ο Τάκης. Το κρασί ήρθε, ο 
Μητσάρας άνοιξε το μπουκάλι, τελετουργικά, με το τιρμπουσόν και γέμισε τα 
ποτήρια. «Καλή χρονιά...», σχολίασε ο εστιάτορας αφού κατάπιε και την τελευταία 
σταγόνα  από  το ποτήρι,  εννοώντας τη  χρονιά  της σοδειάς του κρασιού. «Γέμισε τα
πάλι, μικρέ», είπε στο Σταύρο...

Σχεδόν αγκαλιασμένοι γύρισαν στο σπίτι ο Σταύρος με τον Τάκη, την  
οικειότητα την επέτρεπε η κατάσταση του εστιάτορα που δεν έστεκε και πολύ καλά 
στα πόδια του. Στις σκάλες τα πράγματα ήσαν πιο δύσκολα αλλά τελικά έφτασαν στο 
«διαμέρισμα» κι ο Τάκης έπεσε στο κρεβάτι του, πότε γελώντας και πότε βρίζοντας.

«Έχασα πολλά σήμερα γαμώτο». «Τι έχασες;». Ο εστιάτορας ανακάθισε με 
δυσκολία. «Πολλά λεφτά...ο μαλάκας μου το έδωσε «γκανιάν» κι αυτό βγήκε 
γαϊδούρι...». «Δεν καταλαβαίνω...». «Στον ιππόδρομο αγόρι μου, στον ιππόδρομο 
έπαιξα κι έχασα...Δεν είν’ η πρώτη φορά αλλά όσο να πεις κάθε φορά μου τη 
δίνει...». «Ε, καλά θα κερδίσεις την άλλη φορά». «Αρχίδια, ποτέ δεν κερδίζεις αλλά 
είμαστε μαλάκες...κάθε φορά λέω δεν ξαναπαίζω και...άστα να πάνε στο διάολο...Με 
σένα τι γίνεται, δεν έχεις κακές συνήθειες;». «Τέτοιες συνήθειες, να χάνω λεφτά, δεν 
μπορώ να έχω γιατί δεν έχω λεφτά. Αργότερα αν αποχτήσω...ποιος ξέρει, μπορεί...». 
«Να μην αποχτήσεις φίλε, εννοώ κακές συνήθειες, κακό  πράγμα... Μπορούσα  να  
έχω τουλάχιστον ένα δικό μου διαμέρισμα κι όπως βλέπεις νοικιάζω αυτό το 
αχούρι...». 

Η συζήτηση τελείωσε εκεί γιατί ο Τάκης έπεσε με τα ρούχα πίσω στο κρεβάτι, 
χώθηκε κάτω από την κουβέρτα και σε λίγο ροχάλιζε. Ο Σταύρος έστρωσε το κρεβάτι 
του, διάλεξε αυτό στη γωνία. Έβγαλε μια κουβέρτα από τη ντουλάπα,  όπως του είπε 
ο εστιάτορας και ξάπλωσε κι αυτός, όσο να πεις ήταν κι αυτός ζαλισμένος από το 
κρασί. Την ταχτοποίηση των πραγμάτων του, την άφησε για την άλλη μέρα...

                                                                   *

«Ματμαζέλ, μουά...», με τις λίγες γαλλικές λέξεις που είχε μάθει, ο Σταύρος ένα 
μήνα αργότερα, προσπαθούσε να «ρίξει» μια νεαρά, στο πεζοδρόμιο του δρόμου, που 
πάνω του ήταν το εστιατόριο όπου έκανε «καριέρα» στη λάντζα. Την είχε πάρει από 
πίσω από τις Γκραν μπουλβάρ και έλεγε διάφορα που ούτε ο ίδιος δεν καταλάβαινε. 
Στενοχωρημένος που δεν τα κατάφερνε με τη γλώσσα, εκεί μπροστά σχεδόν στο 
εστιατόριο πέταξε, συμπληρώνοντας τα γαλλικά του και κάποιες ελληνικές λέξεις. 
«Έλληνας είσαι ρε μαλάκα; Πες τι θέλεις ελληνικά να τελειώνουμε, μ’ έπρηξες με τις 
αρλούμπες σου...». «Συγγνώμη Ελληνίδα είσαστε;». «Ναι και μένω απέναντι, γεια 
σου» είπε, πέρασε απέναντι και μπήκε στην αυλή που ήταν το εργαστήρι του 
Νικηφόρου. Ο Σταύρος έμεινε καρφωμένος στο πεζοδρόμιο να την κοιτάζει.   
«Μάγκα, τέτοια θα παθαίνεις αν δεν αποφασίσεις να μάθεις κάπως τη γλώσσα, κάτι 
είπε ο Τάκης για κάποιο νυχτερινό σχολείο...», σκέφτηκε και πέρασε απέναντι, μπήκε 
στο εστιατόριο και είπε το πάθημα του στον Τάκη που σκούπιζε με μια πετσέτα κάτι 
ποτήρια.  

Εκείνος έβαλε τα γέλια. Έκανε ένα μορφασμό και είπε: «Την ξέρω είναι 
φοιτήτρια και κάπως αθυρόστομη, είναι όμως καλό κορίτσι. Ξεντύσου και μπες στη 
λάντζα γιατί Σαββάτο βράδι είναι θα έχουμε πολύ δουλειά»...

Την άλλη μέρα είχε μάθει το πάθημα του όλη η αυλή - ακόμα και οι Τούρκοι 
τεχνίτες που δούλευαν στου Νικηφόρου - και το διασκέδασαν. «Γιατί μου τόκανες 
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αυτό, ήταν ανάγκη να το πεις στους άλλους;», είπε με παράπονο στον Τάκη ο 
Σταυρός. «Έλα ρε, τι πειράζει εδώ διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε από τα παθήματα 
μας, έχω πάθει τέτοια εγώ! Θα στα πω καμιά μέρα»...

                                                                   *

Πέρασαν τρεις μήνες κι ο Σταύρος δεν είχε καταφέρει να μπει σε κάποια 
ποδοσφαιρική ομάδα. Ο δημοσιογράφος, ο φίλος του φίλου του, δεν είχε βρει ακόμα 
τίποτα, εξάλλου η άγνοια της γλώσσας ήταν αρκετά μεγάλο εμπόδιο. Αποφάσισε να 
πάει στο νυχτερινό σχολείο όπου πήγαιναν οι μετανάστες για να μάθουν τη γλώσσα. 
Έξη μήνες αργότερα, μιλούσε αρκετά καλά τη γλώσσα και μάλιστα στην Ελληνίδα 
φοιτήτρια, τη γειτόνισσα του, απευθυνόταν πάντα στα γαλλικά για να μαθαίνει, όπως 
της έλεγε. Αν και ο σκοπός του ήταν πιο πονηρός από αυτόν που επικαλιόταν, δεν 
κατάφερε να κάνει τίποτα μαζί της. Εκείνη μάλλον αντάλλαζε γράμματα με κάποιον 
στην πατρίδα και που και που δεχόταν την επίσκεψη του. 

Ευτυχώς ο Τάκης του είχε δώσει τη δουλειά και κέρδιζε ένα μεροκάματο. Με τη 
βοήθεια επίσης του Τάκη, είχε πουλήσει και τους πίνακες σε κάποια ελληνικά 
εστιατόρια. Ήταν πλάκες από χοντρό κόντρα-πλακέ, όπου ο θείος του είχε, παίζοντας 
με διαφορετικά χρώματα καπλαμά, σχεδιάσει ένα Παρθενώνα κα κάποιους       
άλλους τουριστικούς αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας. Έτσι τη βόλευε προς το 
παρόν αλλά το όνειρο για να παίξει σε  κάποια ομάδα όλο και απομακρυνόταν. 
Μήνες απροπόνητος είχε κάπως σκουριάσει. Τελικά κατάφυγε πάλι στον 
Ελληνογάλλο δημοσιογράφο ζητώντας να του προμηθεύσει κάποια άδεια να πηγαίνει 
σε κάποιο γήπεδο για προπόνηση. Ποιος ξέρει εκεί μπορεί κάποιος ειδικός να τον 
πρόσεχε. Και είχε δίκιο, ένας προπονητής τον πήρε μια μέρα και τον σύστησε σε μια 
ομάδα της Ποντουάζ, έξω από το Παρίσι, όπου αφού τον δοκίμασαν, τον πήραν 
δοκιμαστικά για έξη μήνες.

Μια βδομάδα αργότερα, καθισμένος απέναντι από τον Τάκη, του μιλούσε μ’ 
ενθουσιασμό για την καινούργια του δουλειά. Τα λεφτά που έπαιρνε ήταν βέβαια 
περισσότερα από αυτά που κέρδιζε στο εστιατόριο αλλά όχι τόσα όσο περίμενε. 
Έκανε όμως αυτό που του άρεσε και μάλλον είχε προοπτική να μεταγραφεί σε κάποια 
πιο μεγάλη ομάδα. «Στην Ποντουάζ λοιπόν, που είναι αυτό το μέρος…». «Άσχετε 
μάγειρα, είναι η πατρίδα του Φρανσουά Βιγιόν ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές 
της Γαλλίας», είπε ένας καθηγητής ελληνικής καταγωγής που ερχόταν κι έτρωγε 
συχνά στου Τάκη. «Τώρα μάλιστα. Και που θες να τον ξέρω εγώ κυρ - καθηγητή μου 
αυτόν, τον πως τον είπες; Σημασία έχει πως ο μικρός βολεύτηκε σε κάτι που του 
αρέσει, τι να πούμε εμείς που αρπάξαμε ο, τι μας βρέθηκε και τραβιόμαστε». 

Ο Σταύρος έμαθε να μιλάει αρκετά καλά τη γλώσσα και κατάφερε να τα φτιάξει 
και με μια Γαλλιδούλα, όχι στην Ποντουάζ αλλά στο Παρίσι. Κατέβαινε όποτε 
μπορούσε κι όταν αυτό δεν ήταν μπορετό πήγαινε η μικρή κοντά του. Όλα έδειχναν 
πως θα ήταν κι αυτός ένα από τα εκατομμύρια ανθρώπων που τελικά παντρεύονται 
κάνουν παιδιά και πιστεύουν πως επιτέλεσαν τον προορισμό τους. 

Τα πράγματα όμως εξελίχτηκαν διαφορετικά. Τέσσερις μήνες μετά την ένταξη 
του στην ποδοσφαιρική ομάδα, σ’ έναν αγώνα, ξυλοκόπησε άγρια έναν αντίπαλο 
παίχτη κι έτσι ξαναγύρισε στο Παρίσι. Κι όπως ήταν σπάταλος και βέβαιος πως είχε 
κιόλας ενταχθεί στους μεγάλους του ποδοσφαίρου και σε λίγο θα κέρδιζε πολλά 
χρήματα, έμεινε κυριολεκτικά άφραγκος. Ξανάπιασε δουλειά στο εστιατόριο, αν και 
ο Τάκης δεν τον ήθελε γιατί ήταν «τσαμπουκάς» ο νεαρός και ήδη είχε προκαλέσει 
επεισόδια και στο μαγαζί του. 
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Τελευταία ερχόταν στο εστιατόριο κάποιος φίλος του Σταύρου, ο Σιαρλί, 
έμοιαζε μούτρο κι έφευγαν μαζί μετά τη δουλειά. Την άλλη μέρα αργούσε πάντα να  
έρθει στο μαγαζί,  ο Τάκης  απόφευγε να του κάνει  παρατήρηση γιατί φοβόταν μην 
προκληθεί κάποιο επεισόδιο κι έτσι αυτή η ιστορία κράτησε αρκετά. Ώσπου κάποιο 
βράδι πριν φύγει, πάλι συντροφιά με τον Σιαρλί, ο Σταύρος είπε στον Τάκη πως 
φεύγει από τη δουλειά, από το σπίτι είχε φύγει ήδη και πως θα έστηνε κάποια δουλειά 
με τον Σιαρλί και κάποιους άλλους. Φυσικά δεν του είπε τι δουλειά κι εκείνος δεν τον 
ρώτησε, φτάνει που τον ξεφορτωνόταν…

                                                  *

Πέρασε χρόνος κι ο Σταύρος δεν πέρασε από το εστιατόριο ούτε μια φορά. Ένα 
βράδι μπήκε ο καθηγητής, αυτός που είχε ψέξει τον Τάκη γιατί δεν ήξερε την πατρίδα 
του Βιγιόν, κρατώντας μιαν εφημερίδα. «Το είδες αυτό εστιάτορα; Ο ποδοσφαιριστής 
σου». Χτύπησε με το δάχτυλο μια φωτογραφία στην εφημερίδα. «Τι έγινε παίζει σε 
καμιά μεγάλη ομάδα και τον έχουν φωτογραφία;». «Ναι, σε μεγάλη ομάδα 
λωποδυτών, συνελήφθη για ληστεία…». «Τι;;;». «Νάτος, χάλια είναι μοιάζει 
πραγματικά με ληστή». Ο Τάκης πήρε την εφημερίδα, κοίταξε για λίγο τη 
φωτογραφία, απομακρύνοντας την κάπως από τα μάτια του - είχε αρχίσει η 
πρεσβυωπία - κούνησε το κεφάλι και είπε: «Το κωλόπαιδο, ήθελε να γίνει φίρμα». 
Έδωσε την εφημερίδα στον καθηγητή. «Δεν τα καταφέρνω καλά στο διάβασμα για 
δες πως έγινε κι έμπλεξε ο μαλάκας;». 

Το ρεπορτάζ έγραφε πως μια σπείρα 
νεαρών λυμαινόταν, τον τελευταίο καιρό τα προάστια, ληστεύοντας κυρίως 
διαμερίσματα ανθρώπων με χαμηλό εισόδημα. Έμπαιναν μέσα κι άρπαζαν ο, τι 
εύρισκαν. «Φτωχομπινέδικα πράγματα δηλαδή…», είπε ο Τάκης. Στην τελευταία 
τους επιχείρηση άνοιξαν μέρα - μεσημέρι ένα διαμέρισμα κοντά στο σταθμό του 
τραίνου, η κλειδαριά δεν ήταν δύσκολη, αλλά η οικοδέσποινα γύρισε ξαφνικά και 
τους βρήκε μέσα. Ήσαν ο Σταύρος με το Σιαρλί. Ο τελευταίος που κρατούσε τσίλιες 
κοντά στην εξώθυρα, μόλις την είδε ξαφνιάστηκε αλλά δεν έχασε την ψυχραιμία του. 
«Είστε η κυρία του σπιτιού;». «Εσείς ποιος είστε…τι θέλετε στο σπίτι μου;». Πήγε να 
φωνάξει βοήθεια αλλά ο Σιαρλί την έπιασε από το χέρι. «Σας παρακαλώ κυρία μου, 
είμαστε από την εταιρία φωταερίου, παρουσιάστηκε μια βλάβη στο δίκτυο και 
τρέξαμε να τη διορθώσουμε. Δε σας βρήκαμε κι αναγκαστήκαμε ν’ ανοίξουμε γιατί 
υπήρχε κίνδυνος έκρηξης…». Η γυναίκα προχώρησε μέσα στο διάδρομο αφήνοντας 
τις σακούλες με τα ψώνια κάτω. «Και τι έγινε, διορθώσατε τη βλάβη;». «Ναι, μην 
ανησυχείτε ο σύντροφος μου είναι μέσα…». Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο 
Σταύρος κρατώντας μια τσάντα μ’ εργαλεία. Χαμογέλασε αμήχανα στη γυναίκα και 
είπε: «Μην ανησυχείτε, όλα είναι εντάξει τώρα…». Τη χαιρέτησαν ευγενικά κι 
εξαφανίστηκαν. Αργότερα η γυναίκα    διαπίστωσε πως έλειπαν όλα τα κοσμήματα 
της και πέντε «ναπολεόνια», χρυσά γαλλικά εικοσόφραγκα. Πήγε στην αστυνομία, 
κατήγγειλε το γεγονός αγανακτισμένη. «Πως δεν το κατάλαβα να βάλω τις φωνές…». 
«Ευτυχώς κυρία μου, γιατί αν βάζατε τις φωνές μπορεί να σας έκαναν κακό», είπε ο 
αστυνόμος…

Χρόνια μετά, ο Τάκης είχε φύγει στην πατρίδα, το εστιατόριο το είχε πάρει ένας 
Εβραίος αλλά είχε κρατήσει την ελληνική κουζίνα και το όνομα, εμφανίστηκε στην 
περιοχή ένας κλοσσιάρ ρακένδυτος κι αδύνατος. Κάθε βράδι έμπαινε στα μαγαζιά της 
περιοχής ζητιανεύοντας. Τον είχαν μάθει όλοι και δε χρειαζόταν ούτε να μιλάει, 
άπλωνε απλώς την βρώμικη παλάμη όπου απόθεταν εκεί ένα σαντίμ. Στο πρώην 
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μαγαζί του Τάκη, ένα γκαρσόνι - ήταν Έλληνας - του έβαλε στην παλάμη πέντε 
σαντίμ. Εκείνος τον κοίταξε σχεδόν άγρια ξεχώρισε ένα και του επέστρεψε τα 
τέσσερα. Το γκαρσόνι τον κοίταξε με απορία. «Δε δέχεται παραπάνω από ένα, αυτή 
είναι η ταρίφα του, δε χρειάζεται περισσότερα τα θέλει για το πιοτό του. Ξέρεις είναι 
συμπατριώτης σου κάποτε δούλευε εδώ», του είπε ο Εβραίος…             

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

H μητέρα του τον φώναζε Κωνσταντή, οι άλλοι Κώστα ή Κώτσιο και μόνο ο 
ίδιος όταν σκεφτόταν τον εαυτό του τον ονόμαζε Κωνσταντίνο. Όνομα ένδοξο και 
ιστορικό, μάλιστα στα νιάτα του είχε κάνει ένα και μοναδικό ταξίδι στην 
Κωνσταντινούπολη, την πανάρχαια πόλη που την ίδρυσε, όπως είχε διαβάσει, ο 
Μεγαρέας Βύζας. Ήταν στα χρόνια που οι Έλληνες  θαλασσοπνίγονταν ψάχνοντας 
για καινούργιους τόπους κι ο Βύζας είχε πάρει χρησμό από το μαντείο των Δελφών 
να χτίσει την πόλη του, απέναντι από τη χώρα των τυφλών. Αφού περιπλανήθηκε 
καιρό, έφτασε κι άραξε σ’ έναν τόπο κακορίζικο να ξεκουράσει το πλήρωμα. Το πρωί 
σηκώθηκε κι έκανε έναν περίπατο στην παραλία. Με την ανατολή του ήλιου, είδε 
απέναντι εφτά κατάφυτους λόφους, μια σπάνια ομορφιά της φύσης και τότε 
φωτίστηκε ο νους του και κατάλαβε το χρησμό του μαντείου. Για να μη βλέπουν οι 
κάτοικοι τούτου του τόπου την απέναντι ομορφιά δε μπορεί παρά να ήσαν τυφλοί! 
Είχε βρει τη χώρα των τυφλών.

Η πόλη που ίδρυσε ο Βύζας, το Βυζάντιο, στα κατοπινά χρόνια δοξάστηκε με το 
όνομα Νέα Ρώμη, όπως τη βάφτισε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, αργότερα πήρε 
το όνομα του, Κωνσταντινούπολη και πιο ύστερα, η Πόλη, με «π» κεφαλαίο...

Αυτά σκεφτόταν ο Κωνσταντίνος καθισμένος πίσω από το παράθυρο του 
σπιτιού, ένα  δωμάτιο σ’ ένα διώροφο ρημάδι από εκείνα τα «νεοκλασικά», σε 
συνοικία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Κάθε μέρα παρατηρούσε στο απέναντι σπίτι, 
ένα ισόγειο, τον Λαυρέντη ή Λαυρεντία όπως του άρεσε να τον φωνάζουν, ο 
ομοφυλόφιλος που ήταν ένα είδος καμαριέρας και καθαρίστριας της πόρνης που   
στεγαζόταν   εκεί.   Γύρω  στα σαράντα, αδύνατος, άσκημος κουνιόταν και σειόταν, 
σωστή σεισοπυγίδα, προκαλώντας τα χαμόγελα και τα πειράγματα των περαστικών.  

Ο Κωνσταντίνος δε γελούσε ποτέ μαζί του, απεναντίας τον χαιρετούσε και 
αντάλλαζε μερικά λόγια κάθε φορά που έβγαινε από το σπίτι. Έτσι ο Λαυρέντης τον 
συμπαθούσε, κάνοντας του συχνά παράπονα για τη συμπεριφορά των άλλων, 
ιδιαίτερα για έναν αχθοφόρο μέθυσο και βάναυσο που κάθε φορά όταν περνούσε  από 
κοντά του, έφτυνε χάμω με σιχασιά λέγοντας: «Α, σιχτίρ παλιοπούστη». «Κατάλαβες 
κυρ-Κωνσταντίνε μου, ποιος αυτός ο άχρηστος, ο μπεκρούλιακας που ο, τι βγάζει το 
πίνει κι αφήνει νηστικά τα παιδιά του. Με περιφρονάει εμένα που κερδίζω 
πενταπλάσια από αυτόν, τι πενταπλάσια δεκαπλάσια δε λες καλύτερα; Εμένα που το 
ντύσιμό μου είναι σα μοντέλο, ποιος αυτός ο λέτσος!». 

Ο Κωνσταντίνος προσπαθούσε να του εξηγήσει, πως η περιφρόνηση του 
αχθοφόρου δεν ήταν για την οικονομική του καταξίωση αλλά για το ότι δεν ήταν 
άντρας ενώ εκείνος ήταν.   Ήταν η δική του καταξίωση όπως την αντιλαμβανόταν 
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αυτός. 
Είχε κλείσει τα εβδομήντα ο Κωνσταντίνος και εξωτερικά φαινόταν υγιής και 

δυνατός, στην πραγματικότητα όμως έπασχε από την καρδιά του. Είχε κάνει κάποιες 
εξετάσεις κι ο γιατρός, του σύστησε να προσέχει γιατί κάποια μέρα, ξαφνικά, θα 
έμενε «στον τόπο». Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά του, πια δουλειά 
δηλαδή, μια ζωή έκανε διάφορα πράγματά που όμως δεν του άφηναν «διάφορο». 
Κέρδιζε πολύ λίγα αλλά έτσι, έλεγε, πως κερδίζει την ελευθερία του. Μοναχικός, όχι 
γιατί του άρεσε αλλά γιατί δεν μπορούσε ν’ αντέξει τον καθένα, ήταν εκλεκτικός στη 
συντροφιά του. Κάτι είχε σπουδάσει, κανένας δεν ήξερε τι, αλλά ο τρόπος που 
μιλούσε και οι γνώσεις του το έδειχναν.  Ποτέ δεν έκανε τίποτα σχετικό με τις 
σπουδές του, πιθανόν να μην είχε πάρει καν πτυχίο. Ασχολήθηκε, ακροθιγώς πάντα, 
με διάφορα επαγγέλματα όπως γκαρσόνι σε εστιατόρια και καφενεία, συνήθως την 
καλοκαιρινή περίοδο ταξιδεύοντας  σε νησιά με τουριστική κίνηση. Βοηθός λογιστή, 
εργάτης καθαριότητας στο δήμο, ακόμα και πολλά άλλα «των οποίων ουκ εστίν 
αριθμός», όπως έλεγε. Για ένα εξάμηνο είχε μπαρκάρει και ναύτης αλλά δεν το 
άντεξε. Συχνά αναφερόταν στο χωριό του, στις παρυφές  ενός χαμηλού ορεινού 
όγκου με πλούσια βοσκοτόπια και διηγιόταν διάφορες ιστορίες από την εκεί ζωή. 
Κάποτε όταν σπούδαζε, παράτησε τις σπουδές και γύρισε στο χωριό.

Ανέβαινε στα βοσκοτόπια με τους βοσκούς, βόσκοντας κι αυτός κάποια 
πρόβατα του μπάρμπα του. Αφήνοντας τα ζωντανά να βόσκουν ελεύθερα, 
μαζεύονταν οι βοσκοί και ξαπλωμένοι στην πλαγιά έλεγαν παραμύθια και ιστορίες. Ο 
Κωνσταντίνος κουβαλούσε πάντα  μαζί  του  κάποιο  βιβλίο ή περιοδικό και διάβαζε.  
Συχνά  τους έλεγε διάφορα παράξενα, για τους βοσκούς πράγματα, όπως όταν τους 
είπε πως σε κάποιο τόπο που τον έλεγαν Αφρική ζούσαν κάτι ζώα ψηλά όσο ένα 
σπίτι. Χαμογέλασαν ειρωνικά πιέζοντας το δείχτη του χεριού στον κρόταφο, νόημα 
πως κάτι δεν πήγαινε καλά στο μυαλό του Κωνσταντίνου. Μάλιστα σιγοψιθύριζαν ο 
ένας στον άλλο: «Απ’ τα πουλλά τα γράμματα του σάληψι του καημένου του 
Κουσταντή». Μια μέρα, εντοπίζοντας μια είδηση σ’ ένα περιοδικό, τους είπε: «Για 
ακούστε ρε μπαρμπάδες τι γράφει εδώ: Ένας σπουδαίος γιατρός λέει πως πρέπει να 
περπατάμε κάθε μέρα μια-δυο ώρες, αυτό κάνει καλό στην υγεία». Κι ένας από 
αυτούς, καθώς ήταν ξαπλωμένος στη μια πλευρά: «Για τήρα παρακάτ’ ρε Κουσταντή 
μπας κι γράφ’ τίπτα για κάνα φάρμακου να μη γυρίζου ντιπ απού την άλλ’ γιατί 
πιάνουμι όλου στην ίδια πληβρά»...
... Είχε μπει η άνοιξη κι ο Κωνσταντίνος 
άρχισε να βγαίνει πιο συχνά και να περιδιαβάζει τους δρόμους, όχι πολύ μακριά από 
τη γειτονιά του. Το χειμώνα δυσκολεύτηκε πολύ, η κακή υγεία του, εμπόδιζε την 
έξοδο.      

Τα τελευταία χρόνια είχε κόψει αρκετές από τις παλιές συνήθειες του, μόνο το 
πιοτό δεν έκοψε κι απ’ αυτό κράτησε μόνο την μπύρα για να μπορεί να πίνει 
περισσότερο και να μεθάει λιγότερο, όπως έλεγε. Το τσιγάρο το είχε αντικαταστήσει 
μ’ ένα κομπολόι, καλό κομπολόι που του το είχε κάνει δώρο μια παλιά του αγάπη και 
το είχε ανακαλύψει, τελευταία, στο βάθος κάποιου συρταριού. Δεν είχε παντρευτεί 
ποτέ, κάτι τέτοιο θα τον εμπόδιζε, όπως πίστευε στο να ζει όπως ήθελε μα πάντα είχε 
σχέσεις με γυναίκες, άλλοτε φιλενάδες άλλοτε πόρνες. Τώρα πια, εδώ και δεκαριά 
χρόνια δεν ήταν ικανός για συνουσία, «δεν έπαιρνε πια τηλεφωνήματα από κάτω», 
όπως έλεγε και σιγά-σιγά είχε συνηθίσει στην ιδέα της απουσίας αυτής αλλά όχι και 
στην επιθυμία. Τελευταία δοκίμασε με την απέναντι πόρνη, την εργοδότισσα του 
Λαυρέντη, αλλά δυστυχώς «τα τηλεφωνήματα» δεν ήρθαν κι έτσι παράτησε κάθε 
προσπάθεια. Καρφωμένος, μπροστά στο παράθυρό και το καλοκαίρι στον 
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ετοιμόρροπο εξώστη του, χάζευε την πόρνη να βγαίνει από το σπίτι όταν είχε έξοδο, 
ντυμένη πάντα «στην πένα» καθώς και τις άλλες γυναίκες που περνούσαν από το 
δρόμο, η αλήθεια είναι πως συνήθως ήσαν γριούλες, μεσήλικες κυράδες και σπάνια 
κάποιο όμορφο κορίτσι. Βέβαια θα μπορούσε να πάει προς το κέντρο της πόλης όπου 
οι γυναίκες ήσαν πολλές αλλά το τίμημα, σε κόπο,  θα  ήταν  μεγάλο  γιατί  δεν  τον  
βοηθούσαν πια τα πόδια σε μακρινές διαδρομές και δεν του άρεσε να σέρνεται στους 
δρόμους. Η ζωή του πάντα ήταν δύσκολη αλλά μέρα με τη μέρα  δυσκόλευε  
περισσότερο.  Ο κόσμος του  πια  ήταν αυτός που έβλεπε πηγαίνοντας στον μπακάλη, 
το μανάβη και το γαλατά. Πίστευε πως δεν ήταν μακριά η μέρα, ή η νύχτα, που θα 
τον εύρισκαν κοκαλωμένο στο δωμάτιο του ή στον εξώστη. Θα τον έθαβαν...δημοσία 
δαπάνη, δηλαδή με το «κάρο της δημαρχίας». Δύσκολη ζωή, πιθανόν και δύσκολος 
θάνατος αν και ο γιατρός του είχε πει πως θα έμενε «στον τόπο». Αλλά τι είναι η ζωή; 
Ένας αγώνας δρόμου που κανένας δεν θέλει να φτάσει πρώτος στο τέρμα...

ΕΥΑΝΘΙΑ

Παρά τα πενήντα πέντε της χρόνια η Εύα, ήταν λεπτή και καλοφτιαγμένη. Είχε 
μια εξαιρετικά φιλάρεσκη διάθεση με το κορμί της. Συχνά στεκόταν μπροστά στον 
ολόσωμο καθρέφτη του «μπουντουάρ» της και παρατηρούσε με ενδελέχεια κάθε 
σημείο. Είχε απαλή επιδερμίδα νέας κοπέλας. Ακόμα και στο μέσα μέρος των 
βραχιόνων, πλάι στις μασχάλες, στους γλουτούς και στους μηρούς δεν υπήρχαν 
εκείνες οι πλαδαρότητες και οι ζάρες που μπορούσε να δει κανένας στις ηλικιωμένες 
γυναίκες. Μόνο ο λαιμός, αν και στην κατασκευή του ήταν όμορφος, λεπτός και 
μακρύς, μπορούσε να την προδώσει κι εκεί όμως είχε βρει τρόπο. Το χειμώνα βέβαια 
ήταν εύκολο, τον σκέπαζε με ψηλούς γιακάδες και διάφορα κασκόλ. Το καλοκαίρι 
φορούσε μπλουζάκια χωρίς μανίκια αλλά με αρκετά ψηλούς γιακάδες και τον στόλιζε 
επίσης και με μεταξωτά μαντίλια. Γενικά, όπως λέγεται, «κρατιόταν καλά». Δεν 
έκανε κάποια προσπάθεια γι’ αυτό, ήταν καλή η φυσική της κατάσταση. Η Ευανθία, 
που αυτό το πραγματικά όμορφο όνομα το είχε αλλάξει με το εβραϊκό όνομα, της 
υποτιθέμενης «προμήτορος» του ανθρώπινου γένους, ίσως για ευκολία, όπως 
συνηθίζεται πια, ήταν  εδώ και δέκα χρόνια χήρα. Τα πέντε χρόνια, πριν από τη 
χηρεία της, ήσαν δύσκολα γιατί είχε να φροντίζει τον κατάκοιτο άντρα της. Παιδιά 
δεν είχαν. Επειδή τ’ αγαπούσε και ήθελε ν’ αποχτήσει, είχε ψάξει την αιτία, όλοι οι 
γιατροί που επισκέφθηκε την είχαν βεβαιώσει πως ήταν ικανή. Με την αρρώστια του 
άντρα της αποδείχτηκε πως το πρόβλημα το είχε ο σύζυγος.

Στα πέντε, πριν από τη χηρεία της χρόνια, είχε γίνει στόχος  πολλών  αντρών -
ακόμα  και  φίλων  του - για  κάποια εφήμερη  σχέση.  Δεν είχε ενδώσει τότε αλλά 
και πέντε  χρόνια τώρα μετά το θάνατο του, εξακολουθούσε ν’ αρνιέται μια τέτοια 
σχέση. 

Κράτησε μ’ ευλάβεια όλα τα έθιμα τα σχετικά με το πένθος όχι γιατί ήταν 
φανατικά θρησκευόμενη, σπάνια πήγαινε στην εκκλησία, αλλά για να μην έχουν να 
πουν κάτι οι άλλοι. Του έκανε όλα τα μνημόσυνα και τάφο με μαρμάρινη επένδυση, 
ακόμα και το όνομα του χαράχτηκε με χρυσά γράμματα. Στο κάτω - κάτω αυτό ήταν 
το μόνο που του χρωστούσε  μια  και της  είχε  αφήσει ένα  πολύ καλό, μεγάλο 
διαμέρισμα κι ένα επίσης παχυλό εισόδημα.

Πέντε χρόνια λοιπόν, μετά το θάνατο του συζύγου δεν είχε σχέση με τη χήρα των 
πρώτων χρόνων. Τα μαύρα είχαν, σχεδόν, απαλειφθεί από το «βεστιάριο» της αλλά 

110



εξακολουθούσε να είναι μια σοβαρή κυρία χωρίς εκκεντρικότητες στο ντύσιμο. 
Μόνο, ίσως, το να γελά εύκολα και ηχηρά, της έδινε μια εικόνα «εύθυμης χήρας» αν 
και στον πρώτο χρόνο, τουλάχιστον της χηρείας είχε καταφέρει να το ελέγξει και 
αυτό. Μ’ όλ’ αυτά, είχε χάσει την ευκαιρία να γίνει μητέρα αλλά ούτε ερωμένη είχε 
γίνει γιατί φοβόταν την αποκάλυψη της αρχής των γηρατειών της. Η φιλαρέσκεια της 
ξεπερνούσε τον πόθο. Της άρεσε να ερωτοτροπεί, είχε και το δικαίωμα, άρεσε στους 
άντρες αλλά ποτέ δεν έφτανε στην ερωτική πράξη. Την συγκινούσαν διάφοροι, ξένοι 
και γνωστοί και πολλοί νέοι ανάμεσα τους. Έπαιζε μαζί τους, τους ενθάρρυνε αλλά 
κανένας δεν μπόρεσε να ισχυριστεί πως είχε κάνει έρωτα μαζί της. Εκείνη όμως 
έκανε μαζί τους κάθε νύχτα στο κρεβάτι της, όχι πραγματικό βέβαια αλλά 
αυνανιζόμενη με πάθος.
         Μια νεαρή, η Μαρίνα, που γνώρισε σ’ ένα βιβλιοπωλείο, έγινε μια πραγματικά 
επιστήθια φίλη της. Η φιλία τους απόχτησε  ένα  έντονο  περιεχόμενο που  έφτανε 
στα όρια του πάθους. Η νεαρή θαύμαζε την όμορφη χήρα - εκείνη ήταν ένα 
ασχημόπαπο - όταν την πρωταντίκρισε η Εύα, ένιωσε ένα είδος απέχθειας. Ήταν σ’ 
εκείνο το βιβλιοπωλείο όπου είχε πάει να βρει ένα πολυδιαφημισμένο από την 
τηλεόραση βιβλίο, ένα σύγχρονο ρομάντζο, τέτοια μόνο διάβαζε, είχε στη βιβλιοθήκη 
της όλα τα κλασικά του δέκατου ένατου αιώνα. Η βιβλιοθήκη της δεν ήταν παρά ένα 
γιαλόφραχτο καλολουστραρισμένο έπιπλο του σαλονιού της, διακοσμητικό 
συμπλήρωμα όπως ο μπουφές και οι καναπέδες και περιείχε αρκετά βιβλία που τα 
περισσότερα ήταν έκδοση της δεκαετίας του πενήντα και του εξήντα. Της τα είχε 
προμηθεύσει ένας πλανόδιος βιβλιοπώλης, από αυτούς που γύριζαν από «πόρτα σε 
πόρτα» των διαμερισμάτων. 

Στο βιβλιοπωλείο λοιπόν αυτό, άκουσε την κοπέλα να ρωτάει την πωλήτρια αν 
είχαν τα άπαντα του Βάρναλη. Εκείνη της είπε πως τα έργα του ποιητή, εδώ και 
χρόνια δεν κυκλοφορούσαν, θα μπορούσε να τα βρει μόνο σε κάποια δημόσια 
βιβλιοθήκη ή σε κάποιο παλαιοβιβλιοπωλείο. Η νεαρή έδειχνε απελπισμένη, το 
πρόσωπο της είχε πάρει μια  έκφραση   που  σ’  ένα   όμορφο  κορίτσι   θα   ήταν  
χαριτωμένη σ’ αυτήν όμως ήταν μια, τουλάχιστον, δυσάρεστη μάσκα. «Τι να κάνω 
τώρα, που θα τα βρω; Τα θέλω για τη διατριβή μου, είμαι στο πτυχίο και μου αρέσει 
αυτός ο ποιητής…». Ήταν ένα πλάσμα μικρόσωμο και κακοφτιαγμένο.  Είχε μικρό  
κεφάλι φτενά  ίσια ξανθά μαλλιά, κοντά κομμένα, μικρά μυωπικά μάτια, γυαλιά με 
χοντρούς φακούς που μεγεθύνοντας τα τους έδιναν μια τρομαχτική όψη. Η Εύα  τη  
λυπήθηκε!  Και  για  το ότι  δεν εύρισκε τα βιβλία που ήθελε αλλά περισσότερο για 
την εμφάνιση της. Πως θα μπορούσε αυτό το κορίτσι-δεν πρέπει να ήταν πάνω από 
είκοσι πέντε χρονώ-ν’ αντιμετωπίσει τη ζωή; 

Πλησίασε  και  είπε: «Εγώ  έχω  τα  άπαντα  του  Βάρναλη…».  «Πως;»…«Ναι, 
τα έχω από τη δεκαετία του εξήντα αλλά είναι καλοδιατηρημένα, πανόδετα με 
δερματόδετη ράχη». Παραξενεμένη πρόσεξε πως το πρόσωπο της μικρής έλαμψε, 
τότε την είδε με άλλο μάτι, τη βρήκε σχεδόν νόστιμη. «Ναι αγαπητή μου», συνέχισε, 
«και μπορώ να σας τα δανείσω». «Ω, κυρία, θα σας χρωστώ μεγάλη χάρη…Θα τα 
φροντίζω σαν τα μάτια μου…», η παρομοίωση, ίσως ήταν ατυχής αλλά η Εύα 
χαμογέλασε, για την ακρίβεια άφησε να της ξεφύγει ένα μικρό γελάκι. 

Της έδωσε τον αριθμό του τηλεφώνου να της τηλεφωνήσει ώστε να είναι στο 
σπίτι, για να της δώσει τα βιβλία και ξεκίνησε να φύγει. Λίγο πριν φτάσει στην έξοδο 
σταμάτησε, γύρισε προς το μέρος της μικρής και είπε: «Αν δεν έχετε δουλειά 
μπορείτε να έρθετε και τώρα μαζί μου, πηγαίνω στο σπίτι». Λίγο αργότερα, 
βγαίνοντας μαζί στο πεζοδρόμιο η Εύα σταμάτησε το πρώτο ταξί που συνάντησαν 
και μισή ώρα αργότερα εκείνη πετούσε την τσάντα της σ’ ένα καναπέ και η νεαρή 
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περιεργαζόταν, με μισάνοιχτο το στόμα, το πραγματικά πολυτελές σαλόνι της χήρας.
Η Εύα προχώρησε προς τη βιβλιοθήκη και άνοιξε τη μια από τις γυαλόθυρες, 

τράβηξε τρεις τόμους σε βαθύ βυσσινί χρώμα και τους απόθεσε στα κλειστά και 
ισχνά γόνατα της κοπέλας, καθώς εκείνη είχε καθίσει στην άκρη του καναπέ. Το 
ακριβό δέρμα του επίπλου, της δημιουργούσε αίσθημα σεβασμού.  

Η μέλλουσα φιλόλογος άνοιξε τις πρώτες 
σελίδες και διάβασε τη χρονολογία έκδοσης με δέος. Τα τρία βιβλία είχαν 
διαφορετική χρονολογία: 1956, 1957, 1958. Έδειχνε συγκινημένη και οι φακοί των 
γυαλιών της είχαν θολώσει.

Η θέα του συγκινημένου κοριτσιού εντυπωσίασε την Εύα και πλησιάζοντας  
την, κάθισε πλάι της, την αγκάλιασε δισταχτικά και της είπε: «Είναι δικά σου, αφού 
τα θέλεις τόσο πολύ, πάρτα…». «Πως;». Ήταν η δεύτερη φορά που η μικρή 
αντιδρούσε με έκπληξη, δεν μπορούσε να το πιστέψει…
… Έτσι γνωρίστηκαν η Εύα με τη Μαρίνα. Την πρώτη βδομάδα η μικρή, αν και 
γνώριζε τον αριθμό τηλεφώνου της χήρας, δεν τηλεφώνησε. Η Εύα στενοχωρήθηκε! 
«Το παλιοκόριτσο», σκέφτηκε, «ούτε ένα τηλεφώνημα; Γιατί; Της φέρθηκα τόσο 
καλά…». Ύστερα ανησύχησε μήπως είχε συμβεί κάτι στην κοπέλα. Δεν είχε όμως 
τρόπο να το μάθει, δεν είχε τηλέφωνο η Μαρίνα, της είχε πει βέβαια μια διεύθυνση 
αλλά την είχε ξεχάσει την ίδια στιγμή. 

Την άλλη μέρα όμως, ήταν Σάββατο απόγευμα, η Μαρίνα τηλεφώνησε και 
ζήτησε πολλές φορές συγγνώμη, είπε πως είχε απορροφηθεί τόσο πολύ με τη μελέτη 
των βιβλίων και φυσικά εξακολουθούσε να μελετά, που είχε ξεχάσει τα πάντα. 
«Εμένα όμως δεν έπρεπε να με ξεχάσεις, όχι γιατί σου χάρισα τα βιβλία αλλά 
γιατί…γιατί εγώ σε συμπαθώ πάρα πολύ…». «Αλήθεια; Ω, είμαι τόσο 
ευτυχισμένη…Εγώ…εγώ σε…λατρεύω. Είσαι τόσο καλή μαζί μου…». «Άκου 
δεσποινίς θέλω τώρα αμέσως να παρατήσεις το διάβασμα, είμαι σίγουρη πως αυτές 
τις μέρες δε θα τρέφεσαι καλά και να έρθεις στο σπίτι μου για φαγητό. Έτσι; Τώρα 
αμέσως». 

Το ύφος της χήρας ήταν κάπως αυταρχικό αλλά η μικρή έδειξε να μην το 
πρόσεξε. «Αχ, Εύα μου σ’ ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ.  Έρχομαι αμέσως…». Από την 
πρώτη  κιόλας μέρα της γνωριμίας τους είχε επικρατήσει η οικειότητα ανάμεσα τους. 
Συμπεριφέρονταν σα να ήσαν χρόνια φίλες… 

Στο εξαιρετικά πλούσιο τραπέζι, η Μαρίνα απόλαυσε για πρώτη φορά στη ζωή 
της εδέσματα σπάνια και πανάκριβα. Μέχρι μαύρο χαβιάρι της πρόσφερε η Ευανθία, 
περισσότερο για να την εντυπωσιάσει παρά για να τονώσει τον εξασθενημένο 
οργανισμό της. Πραγματικά η νεαρή είχε αχαμνύνει ακόμα περισσότερο αλλά η 
χήρα, της έδειχνε μια περίεργη στοργή. Ήπιαν αρκετό και πολύ καλής ποιότητας 
κρασί, επίσης σπάνιο ποτό για τη φοιτήτρια, έπινε συνήθως αναψυκτικά κι αυτό τη 
ζάλισε, για την ακρίβεια είχαν ζαλιστεί και οι δυο με αποτέλεσμα να 
συμπεριφέρονται μεταξύ τους με υπερβολική διαχυτικότητα που έφτανε ως τον 
ερωτισμό. Έτσι αφού εξαντλήθηκαν σε λόγια, χειρονομίες και γέλια ξάπλωσαν στο 
κρεβάτι της Εύας που χρόνια τώρα δεν είχε ξαπλώσει κανένας εκτός από αυτή…
… Η Ευανθία, ξύπνησε τόσο θολωμένη που κατεβαίνοντας από το κρεβάτι για να 
πάει στην τουαλέτα, δεν πρόσεξε καν την παρουσία της φοιτήτριας πλάι της, λες και 
είχαν σβήσει από τη μνήμη της όλα τα χτεσινοβραδινά διατρέξαντα.

Όταν μετά από ένα δροσερό ντους, επέστρεψε πίσω στο υπνοδωμάτιο, 
φορώντας το «μπουρνούζι» και σκουπίζοντας τα μαλλιά με μια χνουδάτη πετσέτα 
στάθηκε εκεί να την κοιτάζει να κοιμάται στο κρεβάτι ολόγυμνη-ολόγυμνη άλλωστε 
ήταν και η ίδια όταν πήγε στο λουτρό-προσπαθώντας να θυμηθεί τι είχε συμβεί. 
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Καθώς φορούσε την κυλόττα και λίγο πιο ύστερα έβαζε τα βυζιά της στο σουτιέν 
μαλάζοντας τα για λίγο, θυμήθηκε και χαμογέλασε. Αυτό το νεαρό αλλά αχαμνό 
θηλυκό, της είχε προσφέρει μια θαυμάσια ερωτική νύχτα και τώρα κοιμόταν «του 
καλού καιρού». Άνοιξε την ιματιοθήκη έβγαλε μια μεταξωτή «ρόμπα» σ’ ένα βαθύ 
πράσινο χρώμα και τη φόρεσε. Ύστερα έφυγε προς την κουζίνα όπου ετοίμασε ένα 
πρωινό αντάξιο της χτεσινής διπλής ευωχίας.

Όταν τελείωσε το στρώσιμο του τραπεζιού στην τραπεζαρία, του έριξε μια 
γενική ματιά και ικανοποιημένη πήγε στο υπνοδωμάτιο. Η μικρή εξακολουθούσε να 
κοιμάται. Έσκυψε πάνω της και της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο. Εκείνη ξύπνησε 
άνοιξε τα μάτια και καθώς την είδε σκυμμένη πάνω της τύλιξε τα χέρια γύρω από το 
λαιμό της χήρας κι άρχισε να της δίνει κοφτά φιλιά. «Έλα, έλα φτάνει, σήκω  έχω 
ετοιμάσει πρωινό, τι πρωινό δηλαδή που κοντεύει μεσημέρι». Η νέα κατέβηκε από το 
κρεβάτι κι έτρεξε προς το λουτρό. Όταν εμφανίστηκε στην τραπεζαρία, φορούσε μια 
άσπρη ρόμπα μπάνιου της Ευανθίας που της έφτανε μέχρι τους αστραγάλους. Στο 
κεφάλι είχε τυλιγμένη μια επίσης άσπρη πετσέτα και δε φορούσε τα γυαλιά. Η 
φιλαρέσκεια είχε νικήσει την πρακτική αν και η αποβολή των φακών είχε σαν 
αποτέλεσμα να σκοντάψει στη βαθμίδα της υπερυψωμένης τραπεζαρίας και παρά 
λίγο να ρίξει κάτω την, από ακριβή, πορσελάνη γαλατιέρα. Και οι δυο περιπτώσεις, 
της προκάλεσαν χαμόγελο αμηχανίας ενώ η χήρα προσποιήθηκε πως δεν 
αντιλήφθηκε τίποτα.

Κάθισαν για φαγητό και η Ευανθία είπε: «Κρασί δε θα πιούμε γιατί θα 
μεθύσουμε και θα κάνουμε…περίεργα πράγματα.». Τελειώνοντας τη φράση γέλασε 
δυνατά. «Όχι δα, θα πιούμε, εγώ είμαι ευτυχισμένη ο, τι κάναμε ήταν υπέροχο, έχεις 
αντίρρηση;». «Όχι, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε και χωρίς να πιούμε, δεν είναι 
απαραίτητο». «Ναι, δε λέω, δίκιο   έχεις, πρέπει ν’ αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο 
και ο, τι ήθελε προκύψει». Όταν απόφαγαν πέρασαν στο σαλόνι. Η Μαρίνα κάθισε 
αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα και η Εύα μισοξάπλωσε στον καναπέ. Κρασί δεν ήπιαν 
αλλά  απολάμβαναν τώρα  μια κρύα πορτοκαλάδα με καλαμάκι, πειράζοντας η μια 
την άλλη για τα χθεσινοβραδινά.  Ξαφνικά η Μαρίνα ανακάθισε και παρατηρώντας 
τη χήρα είπε: «Αχ, τι όμορφη που είσαι Εύα μου! Φαντάζομαι τι καλλονή θα ήσουν 
στην ηλικία μου…ενώ εγώ είμαι, χάλια». «Μην το ξαναπείς αυτό αγάπη μου. Αυτή 
τη στιγμή είσαι γλύκα, αλήθεια γιατί δε βάζεις φακούς επαφής; Θα ήσουν 
χαριτωμένη. Και το κορμάκι  σου μ’ αρέσει πολύ»...

Η μικρή έβαλε τα κλάματα. Η Ευανθία ανασηκώθηκε, έσκυψε προς το μέρος 
της, την έπιασε από το χέρι και την τράβηξε στην αγκαλιά της. «Μην κλαις μωρό μου 
μη, εγώ σ’ αγαπώ και θα σ’ αγαπώ όπως είσαι». Τη φίλησε πολλές φορές στο 
πρόσωπο και στα χείλη κάνοντας τη νέα να τραντάζεται από ερωτικούς σπασμούς. 
Τελικά κατάληξαν στο κρεβάτι κάνοντας η μια στην άλλη πράγματα που δεν είχαν 
φανταστεί πως θα μπορούσαν να κάνουν…

Αργά το απόγευμα γύρισαν πάλι στο σαλόνι και πήραν καφέ ξαπλωμένες στο 
γωνιακό καναπέ συζητώντας. «Ώστε δεν είσαι παρθένα…», είπε η χήρα. «Όχι και 
σίγουρα θα σκέφτεσαι ποιος μπορεί να γάμησε ένα τόσο άσχημο κορίτσι σαν 
εμένα…». «Μα τι λες τώρα…». «Ξέρω τι λέω ωραία μου. Αυτός που το έκανε μου 
ήταν τελείως άγνωστος. Με βίασε…». «Πως;». «Ναι, ήμουν δεκαεφτά χρονώ, λίγο 
πριν τελειώσω το γυμνάσιο. Ένα βράδι γύρω στις δέκα, επέστρεφα στο σπίτι μου κι 
εκεί κοντά στη γειτονιά μου υπήρχε ένας δρόμος, δε θα είχε παραπάνω από πενήντα 
μέτρα μήκος, κατάληγε σε αδιέξοδο.    Είχε  όμως   ένα  στενό πέρασμα, μήκους 
περίπου δέκα μέτρων, μεταξύ μιας πολυκατοικίας κι ενός παλιού σπιτιού, απ’ όπου 
μπορούσα να βγω στο δρόμο του σπιτιού μου. Είχε αρχίσει να ψιλοβρέχει και τάχυνα 
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το βήμα, δεν πρόλαβα καλά-καλά να μπω στο στενό και φάνηκε ένας άντρας να 
έρχεται προς το μέρος  μου.  Ήταν κοντός  αλλά  σωματώδης,  τα φώτα και των
δυο δρόμων δεν έφταναν στο στενό έτσι καθώς ήταν σκοτεινά δεν μπόρεσα να δω τα 
χαρακτηριστικά του. Τέτοια ώρα συνήθως ήταν ερημιά εκεί. Μόλις συναντηθήκαμε, 
σχεδόν στη μέση του στενού, μ’ άρπαξε και με κόλλησε στον σοβαντισμένο τοίχο της 
πολυκατοικίας, μου έκλεισε το στόμα και ένιωσα το χέρι του κάτω από τη φούστα 
μου ν’ αρπάζει το κυλοτάκι  και να το σκίζει. Προσπάθησα ν’ αντισταθώ αλλά ήταν 
πολύ δυνατός, άνοιξε με δύναμη τα μπούτια μου κι ένιωσα κάτι σκληρό και γλοιώδες 
να χώνεται μέσα μου. Σπάραξα από πόνο και κατάφερα να ελευθερώσω το στόμα μου 
ουρλιάζοντας βοήθεια αλλά δεν ακούστηκε παρά μια βροντή και μια αστραπή φώτισε 
για μια στιγμή το στενό…». «Λοιπόν, λοιπόν;». Η μικρή έπιασε το ποτήρι με την 
πορτοκαλάδα τράβηξε μια θορυβώδη ρουφηξιά και είπε: «Βλέπω σ’ ενδιαφέρει ε;». 
«Και βέβαια μ’ ενδιαφέρει δε μου έτυχε να με βιάσουν, η δική μου πρώτη νύχτα του 
γάμου ήταν, σχεδόν, για γέλια. Άσε θα σου τα πω μια άλλη φορά, για λέγε, για 
λέγε…». « Το κτήνος άρχισε να κουνιέται μπρος πίσω κάνοντας με να πονάω σε κάθε 
ώθηση. Το περίεργο είναι ότι μετά από λίγο άρχισα να νιώθω ευχαρίστηση, πονούσα 
αλλά μου άρεσε κιόλας έτσι αφέθηκα, έπαψα να παλεύω κι αυτός μια και 
σιγουρεύτηκε πως δε θα του ξεφύγω, ανέβασε τα χέρια του στο στήθος μου κι άρχισε 
να μου χουφτώνει και να μου μαλάζει τα βυζιά. Το χνώτο του  βρώμικο,  μύριζε 
κρασί και  νικοτίνη - δεν προσπάθησε να με φιλήσει, λες και το μόνο που τον 
ενδιέφερε ήταν ο κόλπος μου - δεν έβλεπα τίποτα, τα μαλλιά μου είχαν πέσει μπρος 
στα μάτια, τα γυαλιά μου είχαν θολώσει από τα νερά της βροχής και το χνώτο του. 
Σιγά - σιγά χαλάρωσε, αργά - αργά σταμάτησε την παλινδρόμηση κι ένιωσα να 
γλιστράει έξω από τον κόλπο μου, μαλακό το πέος του. Τραβήχτηκε απότομα και το 
έβαλε στα πόδια. Εγώ κατέρρευσα με τη ράχη στον τοίχο, ώσπου ένιωσα ένα 
τράνταγμα καθώς ο πισινός μου βροντούσε στο υγρό δάπεδο. Τα γυαλιά μου είχαν 
φύγει, έψαξα γύρω μου να τα βρω αλλά δεν τα κατάφερα. Εκείνη τη στιγμή 
εμφανίστηκε στην αρχή του στενού ένα ζευγάρι. Βλέποντας  με εκεί πεσμένη,  
πλησίασαν  κι  έσκυψαν από πάνω μου.

 «Ένα κορίτσι! Θεέ μου, τι έπαθες κοπέλα μου; Πιάσε την να την πάμε στο 
φως», είπε η γυναίκα στον άντρα που την συνόδευε. Εκείνος με σήκωσε όρθια και οι 
δυο μαζί με μετάφεραν έξω από το στενό, η βροχή είχε σταματήσει. «Τα γυαλιά 
μου…», ψιθύρισα. Η γυναίκα γύρισε πίσω έψαξε τα βρήκε και μου τα έφερε, ήταν 
σπασμένα. Ύστερα ανασήκωσε τη φούστα μου κι έβγαλε μια φωνή: «Παναγία μου! 
Ποιος σου το έκανε αυτό παιδί μου;». «Δεν τον ξέρω, κάποιος με βίασε…». Τέλος 
πάντων οι άνθρωποι με πήγαν ως την πόρτα του σπιτιού μου-δεν ήταν μακριά-και μ’ 
άφησαν. Ήθελαν να ειδοποιήσουν την αστυνομία αλλά δεν τους άφησα..». 
«Κατάλαβα, που να μπλέκεις με ανακρίσεις, θα σε παίρνανε είδηση οι 
δημοσιογράφοι, το ραδιόφωνο…Καημένο μου κορίτσι», είπε η Εύα. «Εδώ που τα 
λέμε τώρα που το σκέφτομαι, ήταν βιασμός αυτό για μένα, ή μήπως η μοναδική 
ευκαιρία να δοκιμάσω τι είναι το γαμήσι; Γιατί από  εκείνη  τη  φορά  κανένας  
άντρας  δε  μ’ άγγιξε…».  

Η χήρα  αγκάλιασε  με πάθος τη  μικρή  κι 
άρχισε να τη φιλάει ψιθυρίζοντας της. «Ψυχούλα μου, γλυκιά μου αγάπη,  δε 
χρειαζόμαστε  άντρες  έτσι; Εγώ  δεν  ένιωσα  καμιά ερωτική χαρά από  τον άντρα  
μου  και  τόσα χρόνια αρνιέμαι τους άντρες από φόβο μήπως μου τύχει πάλι κάποιος 
τέτοιος…». «Μπα, εγώ δεν έχω τέτοιους φόβους την άλλη μέρα του βιασμού πέρασα 
από το στενό πέρασμα και είδα το κυλοτάκι μου, λασπωμένο κουρέλι. Το μόνο που 
σκεφτόμουν ήταν μη μείνω έγκυος,  αυτό θα  ήταν τραγωδία! Τους πρώτους δυο 
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μήνες παρακολουθούσα με αγωνία για συμπτώματα, ευτυχώς δεν υπήρχαν, έκανα κι 
ένα «τεστ» εγκυμοσύνης που ήταν αρνητικό κι έτσι ησύχασα. Και τώρα πια τι να 
φοβηθώ, ποιος θα ήθελε να με βιάσει;…». «Σε παρακαλώ μη μιλάς έτσι για  τον  
εαυτό σου, μια  χαρά  είσαι  δε  σου φτάνει που εγώ σε λατρεύω;». « Αν μου φτάνει 
λέει! Αλλά Εύα μου για πες μου τι μου βρίσκεις; Γιατί σα γυναίκα δε λέω και 
πολλά…ή μάλλον δε λέω τίποτα…». «Μα κορίτσι μου έχεις ένα θαυμάσιο μυαλό κι 
αυτό είναι σημαντικό…». «Ναι αλλά το μυαλό φτάνει για ν’ απολαμβάνεις κάποιον 
ερωτικά;». «Εμένα πάντα μου έφτανε. Περισσότερο ηδονιζόμουν όταν σκεφτόμουν 
κάποιον έξυπνο άντρα που γνώριζα και αυνανιζόμουν στο όνομα του παρά με τον 
άντρα μου». «Αλήθεια; Εγώ να δεις! Ξέρεις ότι γέμιζα ένα προφυλακτικό με βαμβάκι 
κι έφτιαχνα κάτι που έμοιαζε με ψωλή στα μέτρα που μου ταίριαζε κι αυνανιζόμουν 
μ’ αυτό; Διάλεγα κι εγώ τους ωραίους…». «Α, στο καλό! Ωραία ιδέα αυτή με το 
προφυλακτικό, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου…Καλά λέω πως είσαι έξυπνο 
κορίτσι»…

Η σχέση των δυο γυναικών συνεχίστηκε με ένταση. Και οι  δυο  είχαν  
ανακαλύψει  πως  μπορούσαν  να  έχουν  μια σχέση   ευτυχίας   χωρίς  άντρες.   
Μάλιστα   έκαναν  μερικά ταξίδια στο εξωτερικό όπου ανακάλυψαν και τα λεγόμενα 
«σεξ-σιόπ» μαγαζιά και προμηθεύτηκαν και διάφορα «αξεσουάρ» που βοηθούσαν να 
ολοκληρώνουν την επαφή τους. Έτσι πια ζούσαν μαζί. Η μικρή άφησε το δωμάτιο 
που νοίκιαζε κι εγκαταστάθηκε στης χήρας με το πρόσχημα πως νοίκιαζε εκεί ένα 
δωμάτιο. Και πραγματικά είχε το δικό της χώρο, ακόμα κι ένα γραφείο και μια 
βιβλιοθήκη, της είχε προμηθέψει η αγαπημένη της για να μελετάει αλλά και να 
τηρούνται τα προσχήματα για την δήθεν ενοικίαση, για τους γονείς   της  κοπέλας,   
αν και σπάνια κατέβαιναν από  την επαρχία, αλλά και για τις φίλες και γνωστές της 
χήρας. 

Έβγαιναν μαζί σε περιπάτους στην πόλη, πήγαιναν στον κινηματογράφο, ακόμα 
και στο θέατρο. Αλληλοκάλυπταν τη μόρφωση τους, η Μαρίνα, αποκαλύπτοντας  τον  
κόσμο της λογοτεχνίας και γενικότερα της Τέχνης στην Ευανθία κι εκείνη της 
πρόσφερε την πείρα της ηλικίας της. Συχνά ταυτίζονταν πιστεύοντας η μία πως ήταν 
όμορφη και η άλλη νέα και μορφωμένη. 

Στο δρόμο όμως και γενικότερα έξω από το σπίτι ήσαν συγκρατημένες στις 
διαχύσεις τους. Αν και ένιωθαν συχνά την επιθυμία ν’ αγκαλιάσει, να φιλήσει, να  πει 
έναν τρυφερό λόγο η μια στην άλλη, δεν το έκαναν μα μόλις έμπαιναν στο σπίτι 
ρίχνονταν με πάθος στο κρεβάτι κι απολάμβαναν όλ’ αυτά που είχαν στερηθεί τις 
ώρες που ήσαν έξω… 

Με τη σχέση αυτή η Μαρίνα απόχτησε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πήρε το πτυχίο 
με άριστα και η διατριβή της στο έργο του Βάρναλη, κρίθηκε άξια να δημοσιευθεί 
από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις, πράγμα εξαιρετικά τιμητικό. Ένιωθε για πρώτη 
φορά όμορφη. Είχε ξεχάσει την ασκήμια  της,  δεν  κοίταζε  ποτέ  πια  τον  εαυτό  της  
στον καθρέφτη και είχε ταυτίσει την εμφάνιση της μ’ αυτή της Ευανθίας όπως ήταν 
στα είκοσι, καθώς η χήρα της είχε δείξει όλα τα φωτογραφικά «άλμπουμ» εκείνης της 
εποχής. Πήγαινε όπου την καλούσαν, σε διαλέξεις, σε εκδηλώσεις φιλολογικές και 
τελευταία άρχισε να εμφανίζεται και στην τηλεόραση σε σχετικές εκπομπές. Έπαιρνε 
πάντα μαζί της την Ευανθία, ακόμα και στην τηλεόραση, εκείνη την περίμενε στο 
διάδρομο του τηλεοπτικού σταθμού. Με την οικονομική βοήθεια της χήρας ντυνόταν 
ακριβά, το μεταξωτό ήταν και για τις δυο το πιο συνηθισμένο ύφασμα. Έτσι 
ισορροπούσε την ασκήμια της με την πολυτέλεια. Όπως είχε γράψει κι ο ποιητής, του 
οποίου το έργο είχε μελετήσει, «όταν δεν μπορείς να κάνεις την Αφροδίτη όμορφη, 
την κάνεις πλούσια». 
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Η Ευανθία είχε υποταχθεί πλήρως στην πνευματική ικανότητα της νεαρής 
ερωμένης της. Τη θαύμαζε μ’ ένα τρόπο που και στην ερωτική τους συνεύρεση,  
εκδηλωνόταν με τέτοιο πάθος που έφτανε στα όρια της υστερίας. Στην καθημερινή 
τους ζωή είχε μεταβληθεί σε καμαριέρα της νεαρής, φροντίζοντας την σε όλα, ακόμα 
και μπάνιο της έκανε σα να ήταν κοριτσάκι. Εκεί βέβαια ερεθίζονταν και οι δυο και 
κατάληγαν να κάνουν έρωτα. Όλα τελικά κατάληγαν εκεί…

Η Μαρίνα ακολούθησε πανεπιστημιακή καριέρα και γρήγορα ανέβηκε. Στα 
τριάντα της ήταν καθηγήτρια και οι μελέτες της ήσαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. 
Χαλκέντερη συγγραφέας, τα επόμενα πέντε χρόνια είχε γράψει ισάριθμα βιβλία και 
τελευταία είχε κάνει μια ενδιαφέρουσα μελέτη για τη Σαπφώ. Η «δέκατη μούσα» της 
λυρικής ποίησης την είχε βαθιά επηρεάσει όχι βέβαια στη δουλειά της γιατί η Μαρίνα 
δεν ήταν ποιήτρια, αλλά στην αναλυτική κριτική ήταν πολύ καλή. Ρίχτηκε με πάθος, 
όλα με πάθος τα έκανε, στο διάβασμα και διάβασε ότι είχε γραφτεί από δικούς μας 
και ξένους συγγραφείς, όσοι από αυτούς είχαν μεταφραστεί, γιατί δε γνώριζε καμιά 
ξένη γλώσσα. Μελέτησε την εποχή της ποιήτριας τις κοινωνικές σχέσεις της εποχής 
της, τους έρωτες της με άνδρες και γυναίκες. Όταν διάβασε για την εμφάνιση της 
Σαπφώς πως ήταν κοντή και άσκημη εντυπωσιάστηκε. Άρχισε να βλέπει με 
μεγαλύτερη εκτίμηση τον εαυτό της, ήδη η Ευανθία την είχε βοηθήσει προ πολλού σ’ 
αυτό αλλά τώρα που μάθαινε πως μια από τις σημαντικότερες ποιήτριες του κόσμου 
είχε τη δική της, περίπου, εμφάνιση ένιωσε σχεδόν ερωτική ηδονή. 

Η χήρα, όσο η Μαρίνα ανέβαινε τόσο εκείνη κατέβαινε. Στη σχέση τους 
κυρίαρχη ήταν πια η μικρή. Και το χειρότερο, όλο και λιγότερο την έβλεπε, ήταν 
πάντα τόσο απασχολημένη, έλειπε συχνά από το σπίτι και τα βράδια επικαλούνταν 
κούραση   και   η   ερωτική  τους  συνεύρεση  αναβαλλόταν   συνεχώς.   Μια   σχεδόν  
συζυγική  κατάσταση.  Και το περίεργο ήταν πως  όσο περνούσαν τα  χρόνια  η 
εμφάνιση της Μαρίνας βελτιωνόταν, όχι πως γινόταν όμορφη αλλά ήταν βέβαιο πως 
ήταν κομψότερη, πρόσεχε την εμφάνιση της και το μακιγιάζ βοηθούσε αρκετά. Το 
διαφημιστικό «σλόγκαν» των εταιριών καλλωπισμού των γυναικών πως δεν 
υπάρχουν πια άσκημες γυναίκες, ήταν μια πραγματικότητα. Αντίθετα η Ευανθία 
μεγάλωνε, είχε περάσει τα εξήντα και η ομορφιά της πια, ήταν παρελθόν. Ακόμα και 
το ερωτικό της πάθος είχε συρρικνωθεί αλλά όχι η στοργή και η τρυφερότητα που 
ένιωθε για την καθηγήτρια. Την αντιμετώπιζε σα να ήταν κόρη της αλλά και η 
Μαρίνα ένιωθε σα να είχε να κάνει με μητέρα κι όχι με  ερωμένη.  Η χήρα, είχε μια, 
σχεδόν, απότομη πτώση στην υγεία της, πότε πονούσε η μέση της, πότε τα πόδια της 
κι εκείνο που την ενοχλούσε  περισσότερο ήταν η εμφάνιση της έτσι σιγά-σιγά έπαψε 
να βγαίνει, εντελώς, από το σπίτι. Μπορούσε όμως ακόμα ν’ αυτοεξυπηρετείται. Η 
Μαρίνα μέρα με τη μέρα διαπίστωνε τη φθορά, της άλλοτε όμορφης Ευανθίας και η 
επιθυμία της είχε ατονήσει πια. Μέχρι τότε δεν την είχε απατήσει αλλά είχε αρχίσει 
να το σκέφτεται. Βέβαια τώρα ήταν πολύ γνωστή κι ένα σκάνδαλο θα έβλαφτε την 
καριέρα της, ύστερα που θα έβρισκε μια ερωμένη με τη διακριτικότητα και την αγάπη 
της Ευανθίας; Οι σχέση τους βρισκόταν σε κρίσιμο σημείο. 

Τελικά  την  απάτησε,  αλλά όχι με γυναίκα.  Ένας άνδρας μπήκε στη ζωή της. 
Η σχέση των δυο γυναικών  έδειξε,  πως   ευκαιριακά   είχαν   περάσει   στην   
ομοφυλοφιλία. Έτσι η Μαρίνα ξαναγύρισε στους άντρες, τρόπος του λέγειν δηλαδή, 
γιατί η μόνη της ερωτική εμπειρία με άντρα ήταν εκείνη του βιασμού της. Τον 
γνώρισε στο σπίτι τους, όταν η χήρα είχε   αναθέσει   σ’  ένα   συνεργείο  να  της   
βάψει  το διαμέρισμα τον έλεγαν Αντώνη. Ήταν ένας κοντός και σωματώδης άντρας, 
ένας λαϊκός τύπος που χειριζόταν με θαυμαστό τρόπο τη λαϊκή γλώσσα, πράγμα που, 
βασικά, έκανε τη φιλόλογο να τον προσέξει. 
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Καθώς η βαφή στο σπίτι κράτησε περίπου μια βδομάδα, η καθηγήτρια είχε 
συχνά την ευκαιρία ν’ ακούει τους διάλογους ανάμεσα στους τεχνίτες και έπιανε 
συζήτηση μαζί τους ζητώντας ερμηνεία των λέξεων που δεν καταλάβαινε και που τις 
σημείωνε φυσικά με πολύ ενδιαφέρον. Έτσι άρχισε η σχέση με τον άντρα αυτόν που 
συνεχίστηκε και μετά το τέλος της δουλειάς στο σπίτι αν και δεν είχε επιδιώξει τη 
συνέχεια της. Η πρώτη τους συνάντηση ήταν τυχαία. Ήταν ένα απόγευμα  Κυριακής 
στο μεγάλο πάρκο της πόλης. Η Μαρίνα είχε βγει μόνη της, μια και η Ευανθία δεν 
έβγαινε πια από το σπίτι. Την είδε πρώτος εκείνος και τη χαιρέτησε με σεβασμό. 
Εκείνη του φέρθηκε εγκάρδια και τον ρώτησε αν πάει καλά η δουλειά του. «Η 
δουλειά πάει, άλλα δεν πάνε…». «Τι συμβαίνει; σε βλέπω στενοχωρημένο». 
«Χώρισα με τη γυναίκα μου». «Α, ναι; Δεν ήξερα ότι είσαι παντρεμένος…». «Έχω 
και δυο παιδιά». Συνεχίστηκε έτσι ένας διάλογος για το πόσο κακό ήταν αυτό για τα 
παιδιά και γενικότερα για ένα ζευγάρι. Η Μαρίνα πρότεινε να καθίσουν σ’ ένα από τα 
παρακείμενα ουζάδικα, σ’ εκείνο το άνοιγμα του πάρκου όπου υπήρχαν και διάφορα 
αναψυκτήρια. 

«Λοιπόν, ποια ήταν η αιτία που χωρίσατε;». Ο Αντώνης έσκυψε το κεφάλι 
κοιτάζοντας τις μύτες των παπουτσιών του όταν απάντησε. «Εγώ έφταιγα, το 
«κουσούρι» μου…». «Τι πάει να πει αυτό;». Ο άντρας έβγαλε ένα πακέτο τσιγάρα 
από την τσέπη κι άναψε ένα. Σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε την καθηγήτρια στα 
μάτια. «Ήμουνα καλός οικογενειάρχης, φρόντιζα το σπίτι μου, όσο μπορούσα δεν 
έλειπε τίποτα από τη γυναίκα  μου και τα  παιδιά μου αλλά  είμαι, να πώς  να σας  το 
πω, αυτό που λένε ανώμαλος…». «Ανώμαλος; Δηλαδή πηγαίνεις με άντρες!». Η 
Μαρίνα έμεινε άναυδη, αν είναι δυνατόν, αυτός ο άντρας! «Όχι, όχι,», ο Αντώνης 
χαμογέλασε και συνέχισε. «Είμαι…είμαι, δεν ξέρω αν ξέρετε από αυτά,  
«κολλητιρτζής». «Α, αυτοί που κολλάνε  πίσω από τις  γυναίκες  στα  λεωφορεία  και  
στα σινεμά…». Ο άντρας ένευσε καταφατικά. «Μάλιστα! Και η γυναίκα σου το 
χρησιμοποίησε στο δικαστήριο για να σε χωρίσει και φυσικά σου έχουν απαγορεύσει 
να βλέπεις συχνά τα παιδιά». «Έτσι ακριβώς, μια φορά το μήνα και μόνο μπροστά 
της». 

Η Μαρίνα ένιωσε τρυφερότητα γι’ αυτόν τον άντρα και προσπάθησε να τον 
παρηγορήσει αλλά και να μάθει περισσότερα. Γιατί, αφού είχε γυναίκα κατάφευγε σ’ 
αυτού του είδους την ικανοποίηση. Έπειτα ένιωθε και κάποια «ερωτική συγγένεια» 
μαζί του. Της είπε πως δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Η γυναίκα του, ήταν πολύ 
συντηρητική και δεν του επέτρεπε συχνά την ερωτική επαφή. Βλέποντας γυναίκα κι 
έχοντας την, μάλιστα τόσο κοντά όπως σ’ ένα λεωφορείο, ένιωθε την επιθυμία να τη 
χαϊδέψει τουλάχιστον κι όταν εκείνη το ανεχόταν προχωρούσε πιο πέρα. Είπαν κι 
άλλα πολλά πάνω στο θέμα και κάποια στιγμή ο βαφέας είπε πως εξαιτίας αυτής του, 
της ερωτικής μανίας είχε κάνει και χειρότερα. «Χειρότερα; Τι χειρότερα;», ρώτησε 
με φανερή περιέργεια η Μαρίνα. «Το έκανα μόνο μια φορά, ήμουν πολύ νέος τότε. 
Βίασα μια κοπέλα…». «Πως;». «Ναι, ήταν μια βροχερή νύχτα, περνούσα από ένα 
σκοτεινό στενό κι εκεί συνάντησα ένα κορίτσι. Ήταν σκοτεινά και γύρω δε φαινόταν 
ψυχή. Εκείνη ανέβαινε κι εγώ κατέβαινα, μόλις έφτασε κοντά μου την άρπαξα και 
την κόλλησα στον τοίχο, της ξέσκισα το εσώρουχο και τη βίασα. Ήταν παρθένα!»… 

Η καθηγήτρια ένιωθε να χάνει τις αισθήσεις της. Η περιγραφή ήταν αυτή του 
δικού της βιασμού! Δεν μπορεί να είχε συμβεί το ίδιο ακριβώς και σε κάποια άλλη. Ο 
Αντώνης πρέπει να είχε εκείνη την εποχή την ηλικία αυτή. Να λοιπόν ο μοιραίος 
άντρας της ζωής της! Ήταν ταραγμένη αλλά ευχάριστα. Μόλις που κρατήθηκε να μην 
του φωνάξει πως εκείνη ήταν το θύμα του βιασμού. 

Χώρισαν με την υπόσχεση να ξανασυναντηθούν. Το ίδιο εκείνο βράδι η 
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Ευανθία έπαθε μια κρίση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να βγει μια βδομάδα 
αργότερα με κινητικά προβλήματα, μόλις που μπορούσε να περπατήσει. Η Μαρίνα τη 
φρόντιζε με στοργή και την παρηγορούσε, δεν μπορούσε όμως ν’ αφήσει τη δουλειά 
της, έτσι για να τη φροντίζουν καλύτερα, εκτός από την οικιακή βοηθό ερχόταν στο 
σπίτι κάθε βράδι μια αποκλειστική νοσοκόμα. 

Ο Αντώνης της τηλεφωνούσε κάθε απόγευμα αλλά η συνάντηση τους 
αναβαλλόταν συνεχώς.  Αυτό δεν της άρεσε, υπήρχε κίνδυνος να τον χάσει, έτσι 
συναντήθηκαν ένα απόγευμα στο ίδιο πάρκο, κάθισαν στο ίδιο μαγαζί κι εκεί η 
Μαρίνα του αποκάλυψε πως η Ευανθία δεν ήταν μητέρα της, αλλά τη θεωρούσε 
τέτοια, γιατί την είχε βοηθήσει πολύ στην καριέρα της. Φυσικά δεν του αποκάλυψε 
την πραγματική τους σχέση. Αργότερα καθώς περπατούσαν στα δρομάκια του 
πάρκου, του είπε πως ήταν ερωτευμένη μαζί του κι εκείνος την πήρε στην αγκαλιά 
του χωρίς να πει τίποτα. Αντάλλαξαν φιλιά, ήταν η πρώτη φορά που φιλιόταν από 
άντρα και της άρεσε πολύ. Διαπίστωσε πως ο Αντώνης δεν της φερόταν δυναμικά, 
όσο εκείνη ήθελε, σα να φοβόταν μην της κάνει κακό με τη δύναμη του. Η Μαρίνα 
όμως βρισκόταν σ’ ένα ερωτικό ξεσηκωμό που θα μπορούσε να πεθάνει στην 
αγκαλιά του. Βρέθηκαν σ’ ένα αδιέξοδο δρομάκι που τελείωνε σ’ ένα χτίσμα.   
Πρέπει να ήταν αποθήκη για τα εργαλεία του κηπουρού. Μεταξύ του τοίχου αυτού 
του χτίσματος και κάποιων θάμνων υπήρχε ένας στενός χώρος και η καθηγήτρια 
παράσυρε προς τα εκεί τον Αντώνη και ακουμπώντας στον τοίχο, του είπε 
αναστατωμένη: «Σε παρακαλώ, γάμησε με όπως εκείνο το κορίτσι, βίασε με, το θέλω 
πολύ…». Ο άντρας για μια στιγμή ξαφνιάστηκε. Είχε σε μεγάλη υπόληψη την 
καθηγήτρια αλλά ύστερα την άρπαξε στην αγκαλιά του. Εκείνη είχε τυλίξει κιόλας τα 
χέρια γύρω από το λαιμό του και σπάραζε καρφωμένη στον τοίχο…

Η σχέση του Αντώνη και της Μαρίνας συνεχίστηκε για καιρό. Οι συναντήσεις 
τους γίνονταν σε μια γκαρσονιέρα που είχε νοικιάσει η καθηγήτρια και που είχε γίνει 
μάλιστα μόνιμη κατοικία του βαφέα μια και μετά το διαζύγιο του, είχε μείνει 
άστεγος. Αντίθετα η σχέση Μαρίνας-Ευανθίας παράμεινε στο επίπεδο μητέρας-
κόρης, το ερωτικό ενδιαφέρον είχε πάψει να υπάρχει. Νιώθοντας ευγνωμοσύνη, για 
την αγάπη και τη φροντίδα της καθηγήτριας, η χήρα, μεταβίβασε την περιουσία της 
στην πρώην ερωμένη της και τελικά πέθανε κυριολεκτικά στην αγκαλιά της χωρίς να 
μάθει πως η αγαπημένη της την είχε προδώσει με άντρα…  
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Η  ΜΑΡΙΑΝΘΗ

«Α, αυτή  γυναίκα! Τι θείο πλάσμα, τι θα μπορούσε να είναι, τι θα έπρεπε να 
είναι αντί αυτής της φτωχής ύπαρξης. Θα μπορούσα να γίνω ο Πυγμαλίων της, να 
ζήσω μαζί της τον υπέρτατο έρωτα. Να σταθώ μπροστά της και να της ζητήσω να 
γίνει η μούσα μου, η μητέρα των παιδιών μου, η Ηγερία μου…».
         Αυτά τα λόγια αναγράφονται, σε «συννεφάκι» όπως αυτά στα κόμικς  πάνω από 
το κεφάλι αυτού του άντρα που κάθεται στο παγκάκι με το βλέμμα εκστατικό, 
προσηλωμένο στη νεαρή 
που πηγαινοέρχεται εκεί κοντά του. Φοράει ένα φόρεμα από φτηνό ύφασμα, 
φανταχτερό, κακόγουστο, που όμως πάνω της συγχωρείται γιατί πραγματικά είναι 
πολύ όμορφη. Πάνω από το κεφάλι της ένα παρόμοιο «συννεφάκι» γράφει:

   «Τι με κοιτάζει έτσι αυτός ο βλάκας; Κοίτα, κοίτα πως έχει ανοίξει το στόμα 
του. Σιγά θα σου φύγει η μασέλα άνθρωπέ μου. Α, δεν υποφέρεται πρέπει να του τα 
ψάλω…».

    Πέρασαν μερικά λεπτά, εξακολουθώντας να πηγαινοέρχεται μπροστά του, 
ώσπου ν’ αποφασίσει να του μιλήσει Και να πάλι το συννεφάκι: «Και τι να του πω; 
Να τον βρίσω, δε μου έκανε τίποτα ο άνθρωπος, μόνο κοιτάει, ίσως κάπως λιγωμένα 
αλλά μόνο κοιτάει...Όχι τίποτα αλλά να μη νομίσει πως είμαι καμιά του δρόμου...».
--- Δε μου λες, τι κοιτάς έτσι; Τι θέλεις από μένα τέλος πάντων...
--- Μα εγώ δεσποινίς...ξέρετε, δεν...δεν είπα πως θέλω κάτι...
--- Τότε τι κοιτάς;
---     Ε, να ξέρετε, είστε όμορφη, πολύ όμορφη και...
---     Και, και θέλεις να μου πεις να πάμε στο σπίτι σου, εμ τα ξέρω εγώ αυτά...

Ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά, θυμήθηκε πως την είπε πολύ όμορφη και 
κολακεύτηκε.
--- Αλήθεια με βρίσκεις όμορφη; του είπε, με χάρη, μισοκλείνοντας τα μάτια.  
--- Φυσικά, φυσικά...Είστε το ωραιότερο κορίτσι που συνάντησα ποτέ μου...Μόνο 
που δεν φοράτε αυτά που θα σας έκαναν ακόμα πιο όμορφη...
--- Δηλαδή;
--- Να, ας πούμε  θα σας ταίριαζε κάτι καλοραμμένο, μεταξωτό...φίνο, που θα 
αναδείκνυε την ομορφιά σας ακόμα περισσότερο...
--- Έτσι ε; Και που θα τα βρω τα μεταξωτά άνθρωπε μου...Εγώ...εγώ είμαι μια 
φτωχιά κοπέλα 
--- Πάντα υπάρχουν τρόποι δεσποινίς...
--- Θέλεις να πεις  πως εσύ θα μπορούσες να μου τα βρεις.
--- Δηλαδή θα  μπορούσαμε  να πάμε  σ’ ένα καλό μαγαζί  που γνωρίζω και να σας 
ντύσω σαν πριγκίπισσα... Προσέξτε, εγώ δεν θέλω τίποτα από σας, παρά μόνο να σας 
βλέπω όμορφη.

Η κοπέλα πλησίασε και κάθισε κοντά του. Το συννεφάκι εμφανίστηκε πάλι: «Τι 
θέλει τώρα αυτός ο διάολος από μένα;» Μισόκλεισε τα όμορφα μάτια  της και  τον 
κοίταξε με ύφος  αυστηρό αλλά που άφηνε και περιθώρια αποδοχής της πρότασης. 
--- Σα να  λέμε  θα μπορούσες  να ξοδέψεις  λεφτά για μένα, μόνο για ντύσιμο. Και 
τι να το κάνω μόνο το ντύσιμο άνθρωπε μου; Θα φοράω τα μεταξωτά και θα πηγαίνω 
στο εργοστάσιο να δουλεύω μέσα στις βρομιές;
--- Δίκιο έχετε αγαπητή μου...Αυτό που λέτε δείχνει και άνθρωπο ευφυή...
--- Δεν ξέρω αν  αυτό είναι  βρισιά  αλλά  να προσέχουμε και τι λέμε έτσι; Δεν 
είμαι καμιά του δρόμου εγώ…
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--- Σας  παρακαλώ  δεσποινίς  μου!  Δεν  πέρασε  στιγμή  από  τη  σκέψη  μου  κάτι
τέτοιο, συγχωρείστε με που χρησιμοποίησα λέξη ακατανόητη για σας...Ξέρετε 
δυσκολεύομαι να εκφραστώ κάπως πιο απλά...Ήθελα να πω πως είστε έξυπνη 
κοπέλα..
--- Α, έτσι; Ε, τότε καλά... ξέρεις εγώ δεν έμαθα πολλά γράμματα, ίσα-ίσα που 
γράφω το όνομα μου ε, κουτσά-στραβά διαβάζω και κανά περιοδικό. Εσύ θα είσαι 
σπουδαγμένος.

Το συννεφάκι εμφανίστηκε πάνω από το κεφάλι του άντρα: «Μ’ αρέσει, με 
τρελαίνει είναι ο, τι χρειάζομαι». 
--- Δεσποινίς μου σας μιλάω σοβαρά. Βέβαια δε με γνωρίζετε αλλά θα 
μπορούσαμε να γνωριστούμε...Έρχομαι συχνά σ’ αυτήν την περιοχή κι αν κι εσείς 
έρχεστε συχνά από εδώ ή είναι ο δρόμος σας θα μπορούσαμε να συναντιόμαστε και 
να τα λέμε...
--- Δε μου είπες όμως. Ότι είσαι σπουδαγμένος φαίνεται, αλλά τι είσαι δάσκαλος, 
καθηγητής...
--- Δεν είμαι δάσκαλος, δε διδάσκω σε σχολεία, αλλά έχω σπουδάσει πολλά 
πράγματα, ταξιδεύω πολύ...
--- Αλήθεια! Και μένα θα μου άρεσε να ταξιδεύω αλλά δεν έχω πάει πιο έξω από 
την πόλη...
--- Μαζί μου θα ταξιδέψετε όπου θέλετε...

Η κοπέλα μισόκλεισε πάλι τα μάτια και βυθίστηκε σε κόσμους άγνωστους, που 
τους φανταζόταν από μικρή και να που τώρα κάποιος της πρότεινε να τους γνωρίσει.

Ξαφνικά επανήλθε στην πραγματικότητα. Σαν άνθρωπος που είχε πληρώσει με 
κάποιο τίμημα, ότι κι αν της έδωσαν αναρωτήθηκε στο συννεφάκι που κλωθογύρισε 
πάνω από το κεφάλι της: «Άραγε τι θα μου ζητήσει αυτός ο τύπος; Δε φαίνεται 
κακός...Ίσως να θέλει να με παντρευτεί κιόλας...Είναι λίγο μεγάλος βέβαια και 
ασκημούλης αλλά κι ο Παντελής που είναι νέος κι όμορφος έχει ένα ελάττωμα, είναι  
απένταρος. Ετούτος φαίνεται πλούσιος». Γύρισε προς το μέρος του άντρα.
--- Και δε μου λες, όλ’ αυτά γιατί έχεις καλή καρδιά; Σε τα μας δεν περνάνε 
αυτά...Αν πίστευα όλ’ αυτά που μου τάζουν θα ήμουν τώρα...μην πω τι. Άντε γεια και 
βρες καμιά άλλη να της τα ρίξεις. 

Σηκώθηκε και αγέρωχη με λικνιστό, αργό βήμα, άφησε άναυδο τον άντρα  και 
χάθηκε στη στροφή της αλέας.

                                                                    *

«Ω,   ω,   η   ομορφιά   μου!   Τι  υπέροχη   που   είναι,   σήμερα   είναι πιο 
καλοντυμένη...Ελπίζω να με θυμηθεί». Το συννεφάκι πάνω από το κεφάλι του έγινε 
ροζ.
--- Δεσποινίς, καλησπέρα σας...
--- Αχά, ο κύριος με τα ταξίδια. Τι κάνεις;... Το συννεφάκι της εμφανίστηκε: «Λες 
να συνεχίσει το παραμύθι;» και διαλύθηκε παιχνιδιάρικα στη θαλασσινή αύρα.
--- Λυπάμαι που με παρεξηγήσατε, σας παρακαλώ μην είστε τόσο αρνητική και 
απόλυτη...
--- Να, κάτι τέτοιες λέξεις μ’ αραδιάζεις και άντε ύστερα να συνεννοηθούμε...Δε 
μου λες, βρήκες καμιά να της τα ρίξεις;  

Ο άντρας έδειξε δυσαρεστημένος. Το συννεφάκι πάνω από το κεφάλι 
του...άστραψε: «Νομίζω πως έκανα λάθος επιλογή, η μικρή είναι πανέμορφη αλλά 
πονηρή».  
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--- Σας παρακαλώ, δεν έχω πρόθεση να τα ρίξω σε καμιά, τι είν’ αυτά που λέτε, δεν 
είμαι τέτοιος άνθρωπος...Να, ήθελα μόνο να σας πως ότι μου αρέσετε πολύ και θα 
ήθελα να με γνωρίσετε καλύτερα, έχω καλές   προθέσεις... Τι   θα   λέγατε  αν    σας    
πρότεινα να με παντρευτείτε; Το συννεφάκι εμφανίστηκε: «Συνήθως αυτό πάντα  
συγκινεί τα κορίτσια, είμαι βέβαιος πως θα την εντυπωσιάσει, τουλάχιστον».
--- Πως; Να σε παντρευτώ! Δηλαδή μου κάνεις πρόταση;...
--- Ναι, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να με παντρευτείτε...Δεν είμαι βέβαια και πολύ 
νέος αλλά...
--- Είσαι σίγουρα πλούσιος! 
--- Ε, ναι βέβαια, έχω τον τρόπο μου. Κάτι εισοδήματα από ακίνητα και καταθέσεις 
στην τράπεζα.
--- Μια και σκοπεύεις να με παντρευτείς σταμάτα σε παρακαλώ να μου μιλάς σα 
να είμαι δέκα άνθρωποι. Το συννεφάκι φάνηκε ταραγμένο πάνω από το όμορφο  
κεφαλάκι  της:  «Πως  διάολο  να  τον  πιστέψω;  Μ’ αρέσει  αυτός ο άντρας...Να του 
δώσω λίγο θάρρος να δούμε τι θα γίνει».
--- Ώστε σκέφτεσαι να με παντρευτείς. Κι έμενα μ’ αρέσεις αλλά πως θα ξέρω ότι 
λες αλήθεια; Έτσι μόνο με τα λόγια...Λόγια λένε πολλοί.
--- Μα δεσπ...Συγγνώμη θέλω να πω καλή μου, είμαι έτοιμος να έρθω στους δικούς 
σου να σε ζητήσω επισήμως. 
--- Αλήθεια; Από τους δικούς μου! Αμ, μήπως έχω και κανένα δικό μου. Είμαι 
ορφανή από δεκαπέντε χρονώ...
--- Ω, λυπάμαι πολύ...
--- Γιατί λυπάσαι; Έχω συνηθίσει να μην έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου και 
μ’ αρέσει. Αυτό ίσως εσένα να μη σ’ αρέσει... 
--- Όχι, όχι δέχομαι την ανεξαρτησία σου, θα μπορείς να κάνεις ο, τι θέλεις. 
--- Ο, τι θέλω; Το συννεφάκι εμφανίστηκε με μια ανατολή ηλίου: «Αν είναι έτσι 
τον παντρεύομαι τρέχοντας».
--- Δηλαδή, μου τα δίνεις όλα μόνο και μόνο για να έχεις...πως να το πω, το κορμί 
μου; Δε μ’ αρέσει αυτό, είσαι άρρωστος...
--- Όχι γλυκιά μου...αλήθεια, πως σε λένε;
--- Μαριάνθη, σ’ αρέσει;
--- Ω, είναι πολύ όμορφο! Μαριάνθη μου, δεν είμαι άρρωστος. Είμαι λάτρης της 
ομορφιάς κι εσύ είσαι υπέροχη! Επίσης έχω καταλάβει πως είσαι έντιμος άνθρωπος 
και δεν πρόκειται να εκμεταλλευτείς την αδυναμία μου. Σου έχω απόλυτη 
εμπιστοσύνη...

                                                                    *

Πολυτελές σαλόνι. Ο άντρας καθισμένος στον καναπέ. Το πανωκόρμι του 
κλυδωνίζεται με το κεφάλι κατεβασμένο στο στήθος, αργά μπρος-πίσω. Το 
συννεφάκι πάνω από το κεφάλι του καταγράφει τους ήχους που βγαίνουν από το 
ανοιχτό στόμα του. Τα μαλλιά του είναι άσπρα και το σώμα του παχύ και άγαρμπο, 
τίποτα δε θυμίζει τον κομψό μεσήλικα που ενθουσιασμένος από την ομορφιά της, της 
πρόσφερε τα πάντα.

Πλάι του, η Μαριάνθη εξακολουθεί να είναι όμορφη, κομψή, καλοντυμένη, το 
μετάξι κυριαρχεί στο ντύσιμο της. Παρακολουθεί κάποιο σίριαλ στην τηλεόραση. 
Που και που ρίχνει ματιές στον σύζυγο γεμάτη απογοήτευση. Πριν δέκα χρόνια όλα 
είχαν αρχίσει τόσο καλά! Η αλήθεια είναι ότι πέρασε καταπληκτικές μέρες μαζί του, 
τότε η διαφορά ηλικίας ήταν υπέρ της, τώρα όμως... Το συννεφάκι πάνω από το 
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κεφάλι της σχηματίστηκε σαν ξεχειλωμένη «μπεσαμέλ»: «Τι κάνω τώρα; Ξύνω το 
μουνί μου, γιατί για να το κάνει αυτός αποκλείεται. Πως κατάντησε έτσι! Τόσα 
χρόνια του στάθηκα πιστή αλλά τώρα το σκέφτομαι συχνά να του τα φορέσω, οι 
πειρασμοί είναι πολλοί, τόσοι ωραίοι άντρες με  φλερτάρουν...Δεν  είναι μόνο που δε 
με ικανοποιεί σαν άντρας, αλλά και το μυαλό του δε δουλεύει τόσο καλά και δεν 
είναι παρά εξήντα χρονώ».

Γυρίζει και κοιτάζει τον άντρα που είναι απορροφημένος στην τηλεόραση, στα 
μεσοδιαστήματα, όταν δεν κοιμάται. Κάνει ένα μορφασμό αηδίας και το συννεφάκι 
εμφανίζεται πάλι: «Ο γιατρός το είπε...στάσου να δεις πως το είπε...α, γεροντική 
άνοια ή κάτι τέτοιο. Πολλές φορές δεν ξέρει τι λέει, δε θυμάται παρά πράγματα που 
εγώ δεν τα ξέρω γιατί τότε δεν ήμουν στη ζωή του. Είμαι πλούσια αλλά τι τα θες, ο 
άντρας μου είναι ένα τίποτα, ούτε να φάει δε θυμάται... Θα μπορούσε να πεθάνει από 
πείνα χωρίς να νιώσει τη στέρηση του φαγητού...τελευταία μου περνάει συχνά από το 
μυαλό να μην τον ταϊζω με το ζόρι, να τον αφήσω να σβήσει έτσι ήρεμα αλλά τον 
αγαπώ να πάρει η ευχή, μου πρόσφερε τόσα πολλά...».

                                                               *

Το αυτοκίνητο, μια πολυτελής λιμουζίνα, στάθμευσε απαλά μπροστά στο 
εξοχικό σπίτι. Κατέβηκε ο οδηγός, άνοιξε τη θύρα και πρόβαλε το κομψό πόδι της 
κυρίας.   Δευτερόλεπτα  αργότερα  το κομψό σύνολο της στεκόταν μπροστά στην 
είσοδο του σπιτιού, ενώ ο οδηγός  βοηθούσε τον άντρα  να  κατεβεί από το αμάξι.  
Στο σαλόνι, η Μαριάνθη πέταξε ανέμελα την τσάντα της σε μια πολυθρόνα και είπε 
στην καμαριέρα να της φέρει ένα κρύο αναψυκτικό, το αλκοόλ δεν το συνήθιζε. Τον 
άντρα, ο οδηγός, τον βόλεψε στον καναπέ όπου μισοξάπλωσε χαμογελώντας χωρίς 
λόγο και φλυαρώντας ακατανόητα. Το συννεφάκι εμφανίστηκε σα θλιμμένο δειλινό 
πάνω από το κεφάλι της: «Τι κατάντια Θεέ μου! Τι θα κάνω, ο καημένος όσο περνάει 
ο καιρός τα χάνει...». Ύστερα γύρισε προς τον οδηγό και είπε:
--- Κλέαρχε, σε παρακαλώ καθάρισε το αυτοκίνητο, είναι γεμάτο σκόνη. Και άκου, 
το βράδι θα βγούμε οι δυο μας, θα πάμε σε καμιά εξοχική ταβέρνα δεν αντέχω πια. Ο 
οδηγός, ήταν ένας νεαρός άντρας εύσωμος με γεροδεμένο κορμί και άσκημος. Παρ’ 
όλη την καταπληκτική ικανότητα του να οδηγεί πολύ καλά, οι πνευματικές του 
ικανότητες ήσαν κάτω του μετρίου. Είχε μεγαλώσει σ’ ένα ορφανοτροφείο και μέχρι 
πριν ένα χρόνο, που είχε κλείσει τα είκοσι δυο του χρόνια δούλευε στο ίδρυμα ως 
οδηγός. Εκεί τον είχε γνωρίσει η Μαριάνθη σε μια φιλανθρωπική επίσκεψη. Ξαφνικά 
είχε αρρωστήσει πολύ σοβαρά ο οδηγός της, την ώρα της επίσκεψης και το ίδρυμα 
της έδωσε τον Κλέαρχο για να πάνε στο νοσοκομείο. Από τότε ο νεαρός έφυγε από το 
ίδρυμα με την προτροπή της Μαριάνθης φυσικά κι εγκαταστάθηκε στο εξοχικό ως 
οδηγός της  οικογένειας. Ήταν επιμελής σε ο, τι έκανε φτάνει να τον καθοδηγούσε 
κάποιος.

Όλο αυτό το διάστημα, κάτι είχε αλλάξει στη ζωή της Μαριάνθης, ένιωθε με 
την παρουσία αυτού του νέου άντρα, μια κάποια ανακούφιση. Κι όσο χειροτέρευε η 
κατάσταση του συζύγου της, τόσο δενόταν με τον Κλέαρχο. Τον φρόντιζε με αγάπη, 
με τρυφερότητα κι εκείνος αντιδρούσε με ευγνωμοσύνη σαν αθώο μικρό παιδί...

                                                               *

Είχε περάσει άλλος ένας χρόνος κι ο σύζυγος της Μαριάνθης αν και είχε 
μεταβληθεί σχεδόν σε φυτό ήταν εκεί. Η κοπέλα που πλησίαζε τα σαράντα και είχε 
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χρόνια να αισθανθεί την αγκαλιά ενός άντρα είχε αποφασίσει να πραγματοποιήσει 
αυτό που είχε πει: «Να του τα φορέσει». Δεν μπορούσε  να  ζει  έτσι  τόσα  χρόνια;   
Καλός ήταν ο πλούτος αλλά η στέρηση της ευτυχίας ήταν χειρότερη από τη φτώχια. 
«Στο κάτω-κάτω  δεν  πρόκειται  να  τον  πληγώσω,  ο  γιατρός  
λέει  πως  ουσιαστικά  δεν  υπάρχει,  πως  μου  το  είπε  εκείνο  το...το...πνευματική 
ανυπαρξία και πως θα ζήσει ώσπου να εξαντληθεί ο οργανισμός...τρέχα γύρευε 
δηλαδή. Κι εγώ θα γερνάω περιμένοντας και να στερούμε αυτόν τον λεβέντη που έχω 
πλάι μου; Αυτό είναι αμαρτία Θεέ μου κι όχι το να...». Το συννεφάκι είχε γίνει 
σύννεφο και κατάμαυρο. 

Έτσι, στην αρχή με προσοχή και για να μην τους πάρει είδηση το προσωπικό αλλά 
και για να μη φέρει σε δύσκολη θέση τον Κλέαρχο που σχεδόν δε γνώριζε τη διαφορά 
στα γεννητικά όργανα του άντρα και της γυναίκας τον έμπαζε μετά τα μεσάνυχτα στο 
υπνοδωμάτιο της κι εκείνος μια και είχε πάρει τα απαραίτητα μαθήματα από την 
έμπειρη κυρά του κάρφωνε και ξανακάρφωνε το υπερμέγεθες πέος του στη 
στερημένη διψασμένη στέρνα της... «Όταν πεθάνει ο άντρας μου θα παντρευτώ τον 
Κλέαρχο, τον αγαπώ! Είναι ασκημάντρας αλλά κι ο προηγούμενος τέτοιος ήταν». Το 
συννεφάκι είχε πήξει στο ροζ...  

123



Ο  ΘΟΔΩΡΟΣ

Καθώς σκάλιζα στα συρτάρια του γραφείου μου, ανακάλυψα έναν κύβο 
ζάχαρης συσκευασμένο σε χαρτί με λογότυπο του CAFE  DE CLUNY.

Έγειρα πίσω στο κάθισμα και κρατώντας στα δάχτυλα τον κύβο προσπαθούσα 
να θυμηθώ πως, πότε και γιατί τον είχα πάρει μαζί μου. Πρέπει να ήταν τότε που 
σύχναζα, για τουλάχιστον έξη μήνες, σ’ αυτό το καφενείο στη γωνία των μπουλβάρ 
Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε και Σαιν Μισέλ, διαγωνίως απέναντι από το μουσείο CLUNY. 
Ήταν τότε που είχα αρχίσει να γράφω την ιστορία ενός Έλληνα-Αρβανίτη που είχε 
χρόνια στο Παρίσι, βρισκόταν εκεί και στη γερμανική κατοχή... 

Αφορμή ήταν ο θάνατος του. Ένας θάνατος ξαφνικός, ελπίζω κι ανώδυνος. Τα 
έξοδα της κηδείας τ’ ανέλαβε ο εργοδότης του, δεν είχε συγγενείς. Δούλευε σ’ ένα 
εργαστήρι παραγωγής γλυκισμάτων ταψιού ενός Έλληνα, εκεί κοντά στο Φολί 
Μπερζέρ. Συνόδεψαν τη σορό μερικοί Έλληνες-ανάμεσα τους κι εγώ-και μερικοί 
Τούρκοι τεχνίτες του εργαστηρίου και θάφτηκε στο νεκροταφείο του Παντάν της 
περιοχής που κατοικούσε. Στη διάρκεια της τελετής έμαθα μερικά πράγματα για το 
νεκρό που μου κίνησαν το ενδιαφέρον…

Είχε γεννηθεί στην Πόλη, στην αρχή του εικοστού αιώνα στη συνοικία 
Αρναούτκιοϊ. Χριστιανός ορθόδοξος τελείωσε ελληνικό σχολείο και γενικά είχε μια 
ελληνοχριστιανική αντίληψη για τα πράγματα. Όσο ήταν παιδί τον είχε επηρεάσει η 
λαμπρότητα του Φαναρίου κι ο Πατριάρχης είχε δείξει ενδιαφέρον για την επίδοση 
του στα γράμματα και του πρότεινε να ενταχθεί στον κλήρο και για καιρό το 
σκεφτόταν σοβαρά να το κάνει. Αλλά τον πρόλαβαν τα γεγονότα της ανταλλαγής 
πληθυσμών του χίλια εννιακόσια είκοσι δύο και βρέθηκε, από μια συγκυρία, στο 
Παρίσι. Ένας Αρμένης έμπορας που πηγαινοερχόταν στην πρωτεύουσα της Γαλλίας 
τον πήρε μαζί του. Άνοιξε εκεί ένα μαγαζί με ανατολίτικα προϊόντα και τον έβαλε να 
δουλέψει κοντά του. Ο έμπορας είχε μαζί και την οικογένεια του, τη γυναίκα, ένα γιο 
και μια κόρη. Έτσι ο Θεόδωρος Καραγκίνογλου, Τοντόλη τον φώναζαν στ’ 
αρβανίτικα, οι παιδικοί του φίλοι, βρέθηκε στην πόλη του φωτός-που τότε 
πραγματικά ήταν-έμαθε γρήγορα τη γλώσσα και μέσα στα επόμενα τρία χρόνια 
παντρεύτηκε την κόρη του έμπορα και ήταν πια συνέταιρος στο μαγαζί κι όλα 
έδειχναν πως τίποτα δε θα σκίαζε τη ζωή του. 

Μιλούσε τέσσερις γλώσσες, αν λογαριάζαμε και τ’ αρβανίτικα και ήταν καλός 
στο εμπόριο, πειστικός κι ευγενικός κατάφερε να κάνει γνωστά τα προϊόντα, όπως τη 
σταφίδα, τα ξερά σύκα, τους παστουρμάδες όλων των τύπων και στο μαγαζί, εκεί 
κοντά στην πλατεία Μοντολόν, μπαινόβγαιναν Άραβες, Τούρκοι, Έλληνες, φυσικά 
Αρμένηδες, όσοι ξέφυγαν από τη λαίλαπα του πολέμου. Τον θεωρούσαν όλοι Αρμένη 
καθώς είχε μαύρα δασιά φρύδια και τα χαρακτηριστικά του έμοιαζαν ασιατικά. 

Αν και τον γνώριζα μερικά χρόνια, ίσως έξη-εφτά, και είχαμε μιλήσει για 
διάφορα, ποτέ δεν μου είπε τίποτα για το παρελθόν του, ούτε κι εγώ τον ρώτησα. 
Εκείνος τα ήξερε όλα για μένα. Πως είχα φτάσει στο Παρίσι, για τους δυο γάμους 
μου-συχνά οι συμβουλές του πάνω στο θέμα των γυναικών ήσαν πολύτιμες-και το 
κυνηγητό του μεροκάματου που στα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολο, γενικά 
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συμπαθούσαμε ο ένας τον άλλο αν και δεν ήμασταν φίλοι. 
Τις επόμενες μέρες έψαξα να βρω συγγενείς του από την πλευρά της γυναίκας 

του, αν εκείνη ζούσε, αν υπήρχαν παιδιά. Αυτοί που με πληροφόρησαν, στην κηδεία, 
για την καταγωγή του δεν ήξεραν τίποτα για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά 
το γάμο του με την Αρμένισα. Πήγα στο μαγαζί απ’ όπου είχε ξεκινήσει, αυτό κοντά 
στην πλατεία Μοντολόν. Εξακολουθούσε να πουλάει τα ίδια προϊόντα με άλλους 
ιδιοκτήτες, Αρμένηδες κι αυτούς αλλά νέους ανθρώπους που δεν ήξερα να μου πουν 
τίποτα για το Θόδωρο, παρά μόνο πως ήταν πελάτης τους…

Ένα βράδι κάθισα για φαγητό σε ένα ελληνικό εστιατόριο, εκεί κοντά στο 
εργαστήρι όπου δούλευε ο Θόδωρος. Υπήρχε μια ιλαρή ατμόσφαιρα, που τη 
προξενούσαν μερικοί Έλληνες πειράζοντας ο ένας τον άλλον.  Ανάμεσα τους ήταν κι 
ένας ηλικιωμένος, κοντά στα ογδόντα όπως έμαθα αργότερα, μικροκαμωμένος αλλά 
ζωηρός. Τον πείραζαν, καλοπροαίρετα οι άλλοι κι εκείνος είχε πάντα μια απάντηση 
για όλα. Ήταν Θρακιώτης από κάποια περιοχή κοντά στην Πόλη και είχε φτάσει κι 
αυτός εδώ μετά το είκοσι δύο, όπως κι ο Θόδωρος και το όνομα του ήταν Θόδωρος, 
κυρ - Θόδωρος όπως τον φώναζαν. Κάποιος από τους θαμώνες, ένα πονηρός Βλάχος 
από τη Βέροια, τον «δούλευε», λέγοντας του πως είχε έναν μπάρμπα, βοσκό, τον 
Τούλη, στην ηλικία του κυρ - Θόδωρου, ταλέντο στο βιολί. Ο κυρ-Θόδωρος, παλιός 
κουρέας στην πατρίδα του και στο Παρίσι, ερασιτέχνης μουσικός, έπαιζε βιολί και 
πιάνο - κανένας δεν τον είχε ακούσει - θαύμαζε τους λαϊκούς μουσικούς. Όταν 
μάλιστα ο Βλάχος του είπε πως ο μπάρμπας του συμμετείχε σ’ ένα λαϊκό συγκρότημα 
που είχε κληθεί να εμφανιστεί στη γαλλική τηλεόραση, ο παλιός κουρέας τον 
παρακαλούσε να του τον συστήσει. Τερατολόγος ο άλλος, έφτασε να του πει πως ο 
μπάρμπας του, ήταν ένας άντρακλας δυο μέτρα - ήταν δεν ήταν ένα εξήντα πέντε -
και το βιολί το κρατούσε σαν παιχνιδάκι αλλά το έκανε να κελαηδάει, συνοδεύοντας  
το κλαρίνο στις Ηπειρώτικες μελωδίες.    

Γνωρίστηκα με τον κυρ - Θόδωρο και συναντιόμασταν συχνά και στο μαγαζί 
του Δημήτρη, του Βλάχου, του…ανεψιού του γίγαντα που είχε το παράξενο, για έναν 
άνθρωπο δυο μέτρων, όνομα Τούλης, ένα μαγαζί που πουλούσε φλοκάτες. Ο κυρ-
Θόδωρος έμενε σε διαμέρισμα στο ίδιο χτίριο και συχνά περνούσε από το μαγαζί 
δίνοντας την ευκαιρία στο Βλάχο να τον πειράζει. Το ίδιο συχνά περνούσα κι εγώ 
από εκεί μετά τον περίπατο μου στην πόλη και άκουγα πολλές ιστορίες για 
συμπατριώτες που είχαν ζήσει στο Παρίσι αλλά και για κάποιους που ζούσαν ακόμα. 
Έτσι έμαθα και τα σχετικά με τη ζωή του Θόδωρου του Αρμένη, όπως τον ήξεραν 
πολλοί. Από τον κυρ - Θόδωρο που τον γνώριζε χρόνια, έμαθα πολλά…

Ο Θόδωρος ο Αρμένης, έτσι πια ήταν γνωστός, ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος 
αλλά κι εξαιρετικά καλλιεργημένος. Την καλλιέργεια, δεν τη χρωστούσε σε σπουδές 
αλλά στην άοκνη προσπάθεια που κατέβαλε, μετά τη δουλειά που τον απασχολούσε 
πολλές ώρες, διαβάζοντας ή περπατώντας μέσα σ’ αυτή την πόλη που στους δρόμους 
της, η ιστορία περπατούσε μαζί του. Είχε μάθει καλά τη γαλλική γλώσσα και την 
ιστορία του Παρισιού, που στην ουσία ήταν η ιστορία της χώρας. Ο άνθρωπος αυτός, 
που είχε ξεκινήσει από ένα παρακατιανό προάστιο της Κωνσταντινούπολης, 
υποψήφιος κληρικός και ξαφνικά πρόσφυγας σ’ αυτή την πόλη, ξεκίνησε με καλές 
οικονομικές προϋποθέσεις μ’ ένα καλό γάμο και την απόλυτη εμπιστοσύνη του 
πεθερού του. Οι πελάτες, του αναγνώριζαν μια ποιητική διάθεση, στο να διαφημίζει 
τα προϊόντα του μαγαζιού κι έτσι ασκούσε πάνω τους μια περίεργη γοητεία, 
αυξάνοντας τις πωλήσεις μέρα με τη μέρα.

Το δράμα στη ζωή του, άρχισε δέκα χρόνια αργότερα από τη εγκατάσταση του 
στο Παρίσι. Πέθανε από μια ξαφνική καλπάζουσα ασθένεια η γυναίκα του. Είχε 
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αποκτήσει μαζί της δυο κόρες και η δεύτερη από αυτές, ακολούθησε τη μητέρα της 
δυο χρόνια αργότερα. Ήταν ένα φοβερό χτύπημα αυτό για τον Θόδωρο, γιατί λάτρευε 
τη σύζυγο, καθώς και τη μικρή κόρη του και σχεδόν μισούσε τη μεγάλη, ένα 
κακότροπο πλάσμα…

Ο πεθερός και ο κουνιάδος του, γρήγορα διαπίστωσαν πως ο Θόδωρος είχε 
αλλάξει πολύ. Μάλιστα φέρθηκε τόσο βάναυσα ένα βράδι στο σπίτι, στην κόρη του, 
την έδειρε τόσο που την πήγαν στο νοσοκομείο. Ο πεθερός του τον συμβούλεψε να 
φύγει από το σπίτι, προσωρινά, γιατί αν η μικρή μιλούσε στην αστυνομία θα είχε 
μπλεξίματα. Ο κουνιάδος, που την πήγε στο νοσοκομείο δήλωσε εκεί πως είχε πέσει 
και χτυπήσει μέσα στο σπίτι.

Ο Θόδωρος, έφυγε όχι μόνο από το σπίτι, αλλά κι από το Παρίσι. Κατέβηκε στη 
Μασσαλία κοντά σ’ ένα φίλο του Αρμένη έμπορα. Από τότε χάθηκε κάθε επαφή μαζί 
του και από τα πεθερικά του αλλά και από τους φίλους του. Στην αρχή, οι πελάτες 
στο μαγαζί, ρωτούσαν γι’ αυτόν, από ην οικογένεια, τους είπαν πως είχε πάει για 
εμπορικούς λόγους στην Αμερική και σιγά-σιγά ξεχάστηκε. Λίγα χρόνια αργότερα το 
μαγαζί πουλήθηκε, ο πεθερός είχε πάρει τη σύνταξη του κι ο γιος άλλαξε επάγγελμα. 
Τι απέγινε η κόρη κανένας δε θυμόταν.

Αυτά τα λίγα κατάφερα να μάθω, από ότι είχε συμβεί πριν τον πόλεμο και 
αργότερα ξέχασα την περίπτωση Θόδωρου ώσπου ένα απόγευμα, ένα κρύο απόγευμα 
του Γενάρη, καθισμένος κοντά στη τζαμαρία, μέσα στη ζεστή αίθουσα του CAFΈ  
CLOSERIE  DES  LILAS χάζευα, έξω στο βάθος τον τρούλο του VAL  DE  GRACE 
και κοντά μου τον σπαθοφόρο στρατάρχη ΝΕΥ πάνω στο  βάθρο  του,  με  πλησίασε  
ένας γνωστός μου, τον είχα γνωρίσει στην κηδεία του Θόδωρου και δείχνοντας μου 
κάποιον στο βάθος της αίθουσας, σε μια ηλικία γύρω στα εξήντα πέντε, μου είπε:
--- Τον βλέπεις αυτόν εκεί; είναι ο κουνιάδος του Θόδωρου. Αν θέλεις να σου τον 
συστήσω…
--- Βεβαίως…τι λες τώρα, οπωσδήποτε, είπα έχοντας τα κάπως χαμένα από το 
απροσδόκητο νέο.   

Τον πλησιάσαμε και του συστήθηκα, λέγοντας του πως ήμουν φίλος του 
Θόδωρου. Σηκώθηκε και μου έδωσε το χέρι. Αν και τα μαλλιά του είχαν ασπρίσει η 
κατατομή και τα δασιά του φρύδια έδειχναν την καταγωγή του…
--- Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε;
--- Οτιδήποτε από τότε που έφυγε από κοντά σας…
--- Την τελευταία φορά που επικοινώνησε μαζί μας, ήταν ύστερα από την 
επιστροφή της κόρης του, από το νοσοκομείο. Του είπαμε πως εκείνη ήταν καλά και 
τον παρακαλέσαμε να γυρίσει αλλά δεν το έκανε. Από τότε το μαγαζί πήγαινε όλο και 
χειρότερα, βλέπετε η ψυχή στη δουλειά ήταν εκείνος. Ο πατέρας μου ήταν πια 
ηλικιωμένος, εγώ δεν είχα ποτέ καλή σχέση μ’ αυτή τη δουλειά, η κόρη του, μόλις 
ενηλικιώθηκε έφυγε από το σπίτι, ο πατέρας μου της έδωσε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, 
για την ακρίβεια της το κατάθεσε σε τράπεζα με κάποιους περιορισμούς ανάληψης τα 
πρώτα χρόνια. Τον πρώτο καιρό κάτι μαθαίναμε γι’ αυτή, αν και όχι ευχάριστο, έκανε 
μια ανόητη κι επικίνδυνη ζωή, μετά εξαφανίστηκε. Η μητέρα μου πέθανε λίγο 
αργότερα και ο γέρος έζησε μόνος γι’ αρκετά χρόνια, δεν τον έβλεπα συχνά γιατί κι 
εγώ έφυγα στην επαρχία. Είχα σπουδάσει χημεία, δούλεψα και δουλεύω ακόμα σ’ 
ένα εργοστάσιο οινοποιϊας, πάντα μου άρεσε το κρασί, τώρα περισσότερο να το πίνω 
παρά να το παρασκευάζω…

Έπιασε ένα ποτήρι κρασί που ήταν μπροστά του και το κατέβασε μονορούφι.
Το βλέμμα του ήταν θολό, όπως των αλκοολικών, η συμπεριφορά και το 

ντύσιμο του όμως ήσαν ευπρεπή.
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Ξαφνικά, χωρίς να ξέρω κι εγώ γιατί τον ρώτησα κάτι περίπου άσχετο. Ποια 
ήταν η σχέση του με το CLOSERI DES LILAS. Κάποιος φίλος του συγγραφέας, τον 
είχε φέρει, του άρεσε το περιβάλλον και κάθε φορά που κατεβαίνει στο Παρίσι 
περνάει από εδώ. Στη συνέχεια μου είπε:
--- Η κόρη του Θόδωρου, η Σοφί, της είχε δώσει ελληνικό όνομα, τελικά είχε κακό, 
άγριο τέλος. Την έσφαξε ένας ζιγκολό! Πάνε χρόνια από τότε. Για το γαμπρό μου 
έμαθα πως δεν είχε μείνει στη Μασσαλία αλλά είχε μπαρκάρει και ταξίδευε με τα 
πετρελαιοφόρα που εκείνη την εποχή κυριαρχούσαν στις θάλασσες. Τα πρώτα 
χρόνια, όταν είχα φύγει κι εγώ από το Παρίσι και είχα εγκατασταθεί στη Λυών 
κατέβαινα συχνά στη Μασσαλία και συναντούσα τον φίλο του, τον έμπορα κι από 
αυτόν μάθαινα κάποια πράγματα για τη ζωή του. Με τα χρόνια χάθηκε κι αυτή η 
επαφή, δεν ξανάκουσα γι’ αυτόν, εσύ, που όπως λες τον γνώρισες τελευταία, θα 
ξέρεις πιο πολλά.
--- Δε μου μίλησε ποτέ για το παρελθόν, ούτε κι εγώ τον ρώτησα κι ούτε μου είχε 
περάσει τότε από το μυαλό πως τώρα θα έψαχνα να μάθω για τη ζωή του…

Αυτά ήσαν όσα μπόρεσα να μάθω από τον πιο στενό συγγενή του. Είχε περάσει 
χρόνος όταν βρέθηκα στην Αθήνα, σε μια υπόγεια εμπορική στοά, κοντά στην 
πλατεία της Ομόνοιας. Μπήκα σ’ ένα μαγαζί με ευχητήριες κάρτες, ν’ αγοράσω 
μερικές για να στείλω σε φίλους στο Παρίσι. Στο βάθος, σ’ ένα τραπεζάκι καθόταν 
ένας ηλικιωμένος άντρας και δίπλωνε κάρτες. Όταν μπήκα σηκώθηκε και ήρθε προς 
το μέρος μου.
--- Θέλω μερικές κάρτες…

Μου παρουσίασε διάφορες πάνω στον πάγκο, για να διαλέξω. Όταν μου τις 
ετοίμασε άρχισε να ψάχνει για κάποιο σημείωμα λέγοντας:
--- Συγγνώμη, ψάχνω να βρω ένα χαρτί που ο αδερφός μου έχει σημειωμένες τις 
τιμές. Το μαγαζί είναι δικό του, εγώ τον βοηθάω, είμαι συνταξιούχος ναυτικός δεν 
ξέρω από αυτά…
--- Αλήθεια; Έχετε ταξιδέψει με ελληνικά πλοία;
--- Ναι, βέβαια πολλά χρόνια. Από το είκοσι δύο που έφυγα από την πατρίδα, είμαι 
από της Πόλης τα μέρη, νεαρός ακόμα μπάρκαρα στα καράβια…

Από το μυαλό μου πέρασε το όνομα του Θόδωρου. Αν και μου φάνηκε απίθανο 
μπήκα στον πειρασμό να τον ρωτήσω:
--- Μήπως γνωρίσατε κάποιον Θόδωρο Καραγκίνογλου, είχε ζήσει πολλά χρόνια 
στο Παρίσι, Τεό τον φώναζαν. 

Ο άνθρωπος με κοίταξε έκπληκτος. Χαμογέλασε και το πρόσωπο του, ένα 
πρόσωπο που το είχε ψήσει η αρμύρα, γέμισε ρυτίδες.
--- Γνωρίζεις τον Τεό; Διάβολε, βουνό με βουνό μόνο δε σμίγει. Τι κάνει ο 
Θόδωρος;
--- Δυστυχώς εδώ και δυο χρόνια δε ζει…
---   Α, τον καημένο τον Τεό, ωραίος άνθρωπος. Κρίμα! Τον ήξερα όσο μπορούσε να 
ξέρει καλά κάποιος τον Θόδωρο, δε μιλούσε πολύ για τον εαυτό του, εγώ ήξερα μόνο 
πως ήμασταν συμπατριώτες και πως πριν μπαρκάρει ζούσε στο Παρίσι… Τον 
γνώριζες καλά;
--- Όχι δεν τον ήξερα καλά. Τον γνώρισα ένα χρόνο πριν το θάνατο του, 
συναντιόμασταν, τυχαία. αρκετά συχνά και τα λέγαμε…

Για αρκετή ώρα μιλούσαμε για τον Θόδωρο. Ο συνταξιούχος ναυτικός με  
κέρασε καφέ και μου διηγήθηκε διάφορες ιστορίες από τη ζωή στα καράβια.
--- Ήμασταν μια φορά μαζί σ’ ένα πλοίο του καπετάν Γιάννη - είπε το όνομα 
γνωστού εφοπλιστή - ανοιχτά στο πέλαγος και τρώγαμε στην τραπεζαρία. Μαζί με το 
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φαγητό, είχε κι ελιές όπως πάντα. Ε, τρώγαμε μια μπουκιά ψωμί μια ελιά. Λίγο 
ψηλότερα από κει που ήμασταν, είχε ένα στενό διάδρομο που οδηγούσε στο 
κατάστρωμα. Ο καπετάν Γιάννης, πηγαινοερχόταν στο διάδρομο παρακολουθώντας 
και μουρμουρίζοντας: «Μία, δύο βρε, μία δύο…». Ο Τεό που ήταν καινούργιος στο 
πλοίο, δεν καταλάβαινε τι ήθελε να πει ο καπετάν Γιάννης και με ρώτησε: 
--- Τι λέει μωρέ, τι μουρμουρίζει. Τι πάει να πει μία δύο…
--- Τ’ αφεντικό μας είναι πολύ…σφιχτός, θέλει να κάνουμε οικονομία. Να τρώμε 
μια ελιά με δυο μπουκιές ψωμί.
--- Α, έτσι. Λοιπόν πες το και στους άλλους να τρώμε μια μπουκιά δυο ελιές. 

Ο καπετάν Γιάννης μόλις το διαπίστωσε αυτό, έβαλε τις φωνές.
--- Όπως πρώτα βρε πανάθεμα σας, όπως πρώτα. Θα με ρημάξετε, πω, πω κάηκα 
μωρέ αν πάμε έτσι… 

Τελικά ξεμπαρκάραμε μαζί με τον Τεό, στην Αμβέρσα. Εκείνος έφυγε για το 
Παρίσι κι εγώ πήρα το τραίνο για τη Θεσσαλονίκη. Δεν τον ματαείδα από τότε, 
κατάληξε ο ναυτικός. 

Τον ευχαρίστησα και τον αποχαιρέτησα. Γύρισα στο Παρίσι και για χρόνια είχα 
ξεχάσει αυτή την ιστορία. Και να τώρα από ένα κύβο ζάχαρη, που βρήκα στο συρτάρι 
αναδύθηκε πάλι η θύμιση του ανθρώπου…
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