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     Ο  εξοχικός  χωματόδρομος  κατέβαινε  από  τον  προφήτη  Ηλία,  έφτανε  στην 
πόλη γινόταν άσφαλτος κι  έμπαινε σ’ αυτή. Κάπου στη μια πλευρά αυτού του 
δρόμου,  βρισκόταν  ένα  τεράστιο  χτίριο  χωρίς  κάποια  καλαισθησία,  αφού  δεν 
ήταν παρά  ένα  χτίσμα  τριώροφο παραλληλεπίπεδο περιτριγυρισμένο με ψηλά 
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κάγκελα  και  παράθυρα  γύρω‐γύρω.  Ήταν  ένα  από  τα  καπνομάγαζα,  όπως 
συνήθως  τα  ονόμαζαν,  δηλαδή  χώρος  αποθήκευσης  και  επεξεργασίας φύλλων 
καπνού.
     Απέναντι  ακριβώς,  ένα  καφενεδάκι  στέγαζε  μια  δεκαριά  αχθοφόρους  που 
δούλευαν στο καπνομάγαζο κάθε φορά που γινόταν εκφόρτωση ή φόρτωση. Οι 
ώρες που δούλευαν ήσαν λίγες αλλά για να βγάλουν το μεροκάματο, έπρεπε να 
βρίσκονται κάπου εκεί κοντά.
     Έτσι  γι’  αυτήν  ακριβώς  την  ανάγκη,  άνοιξε  εκεί  το  καφενεδάκι  όπου 
περνούσαν την ώρα τους οι αχθοφόροι ανάμεσα σ’ έναν καφέ και τσιγάρο ή ένα 
ουζάκι. Κάποιοι έπαιζαν χαρτιά, τάβλι ή κουβέντιαζαν.
     Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που είχαν μια ηλικία από είκοσι πέντε ή τριάντα χρονώ 
μέχρι εξήντα, ήσαν γεροδεμένοι και ηλιοκαμένοι. Όταν απευθύνονταν οι άλλοι σ’ 
αυτούς τους προσφωνούσαν «μάστορα» όταν δεν ήξεραν το ονομα τους ή όταν το 
ήξεραν έβαζαν μπροστά από το όνομα ένα «κυρ»: Κυρ-Γιάννη, κυρ-Αλέκο.
     Ένας   από   αυτούς   τους  «κυρ»,  ήταν   κι  ο κυρ‐Ανέστης. Εύσωμος, δυνατός 
με  γαλανά  μάτια  και  πάντα  χαμογελαστός.  Όταν  κάποιος  παράλειπε  να  του 
αποδώσει  αυτό  το  «κυρ»  έλεγε:  «Α,  όλα  κι  όλα,  μπορεί  να  είμαι  φτωχός  και 
χαμάλης αλλά    κύριος  είμαι».   Και    όντως    έτσι    ήταν.   Έντιμος, φιλότιμος και 
άκακος.  Το  μόνο  ελάττωμα  του,  το  «κουσούρι»  του,  όπως  έλεγε  η  κυρα  
Λαμπρινή,  η συμβία  του,  ήταν η αγάπη  του για  το πιοτό. Και μόνο για  ένα,  το 
ούζο,  άλλο  δεν  έβαζε  στο  στόμα  του.  Ούτε  καφέ  έπινε,  ούτε  τσιγάρο  κάπνιζε. 
«Μου φτάνει αυτό που καταπίνω κάθε μέρα στο καπνομάγαζο» κι εννοούσε την 
σκόνη  από  τον  καπνό  των  «πασταλιών».  «Είναι  παράξενο  φυτό  ο  καπνός», 
έλεγε, «άλλοι ζουν απ’ αυτόν κι άλλοι πεθαίνουν».
     Πρόσφυγας, ήρθε με την ανταλλαγή των πληθυσμών πολύ νέος, γράμματα δεν 
είχε μάθει πήγε ένα-δυο χρόνια στο σχολειό και ούτε κάποιο επάγγελμα, ήταν 
αγρότης στον τόπο του. Το χαμαλίκι ήταν το πιο πρόχειρο, ήταν και μια δουλειά που 
του άρεσε. Δούλευε σκληρά κάποιες ώρες αλλά είχε και πολλές ελεύθερες να 
κουβεντιάζει με τους συντρόφους του και να πίνει και κανα ουζάκι. Βέβαια  έτσι 
απόχτησε και το «κουσούρι» του αλλά τι να γίνει μ’ αυτό άντεχε την παλιοζωή.
     Η  κυρά  Λαμπρινή,  ήταν  κι  αυτή  προσφυγίνα  αλλά  από  πόλη,  έτσι  είχε  την 
ευκαιρία κάθε φορά που ο κυρ‐Ανέστης έκανε κάποια χοντράδα να του φωνάζει: 
«Ο χωριάτης πλούσιος γίνεται αλλά ευγενής δε γίνεται».
     Είχαν και μια κορούλα, την Ελενίτσα που όσο ήταν στο δημοτικό σχολείο, με 
εντολή της μητέρας, πήγαινε και μάζευε τον πατέρα της από την ταβέρνα για να 
τον  φέρει  στο  σπίτι.  Και  ήξερε  πού  να  τον  βρίσκει    γιατί  ο  κυρ‐Ανέστης  δε 
συνήθιζε να γυρίζει από ταβέρνα, σε ταβέρνα. 
     To  βράδι,  φεύγοντας  από  την  περιοχή  του  καπνομάγαζου,  όταν  εκείνο 
έκλεινε, πήγαινε στη μικρή ταβέρνα‐καφενείο του κυρ Μενεξέ απέναντι από ένα 
χτίσμα  της  τουρκοκρατίας,  στο  κέντρο  της  πόλης.  Ήταν  καλός  πότης,  δε 
μεθούσε ποτέ, έφτανε στο «τσακίρ κέφι» όπως έλεγε. Ρεζιλίκια στο δρόμο από  
αυτόν, να  σέρνεται τρεκλίζοντας, δεν θα έβλεπες. 
    Η μικρή Ελένη, όταν ο πατέρας της δεν είχε γυρίσει στο σπίτι μέχρι τις εννέα‐
δέκα,  ε,  άνθρωπος  ήταν,  έπαιρνε  τον  κατήφορο  για  το  κέντρο.  Έμεναν  σε  μια 
συνοικία κάπως ψηλά, στην άκρη της πόλης. 
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     Μόλις  ο  κυρ‐Ανέστης  την  έβλεπε  να  προβάλει  στη  θύρα  της  ταβέρνας, 
άλλωστε την περίμενε, όλο το πρόσωπο του γινόταν ένα χαμόγελο και ψιθύριζε 
στους άλλους. «Ήρθε η Γκεστάπο». Την φώναζε   να καθίσει   στο   τραπέζι μαζί 
τους κι εκείνη καθόταν  δεχόμενη  τις  φιλοφρονήσεις των
φίλων του πατέρα της, βλέπεις όλοι τη γνώριζαν. 
     Ο κυρ‐Μενεξές, μόλις την έβλεπε φώναζε: «Καλώστο το Λενάκι μας. Παιδί, ένα 
«υποβρύχιο» στην Ελενίτσα». Έτσι  η μικρή κάθε βράδι σχεδόν  είχε  τη βανίλια 
της  με το κρύο νεράκι.
     Όταν  η  μητέρα  της  έμαθε  για  το  «υποβρύχιο»  της  φώναξε:  «Πρόσεξε 
κακομοίρα μου μ’ αυτά και μ’ αυτά  πάνε να σε δωροδοκήσουν. Θα σε κάνουν και 
σένα ...μπεκρού της βανίλιας».
     Όταν  η  Ελενίτσα  τελείωσε  το  δημοτικό  σχολείο  την  έστειλαν  να  μάθει 
μοδίστρα. Για το γυμνάσιο ούτε λόγος. Δε συνήθιζαν τότε οι φτωχοί να στέλνουν 
τα  παιδιά  τους  εκεί,  ιδιαίτερα  τα  κορίτσια.    Άλλωστε  δεν  της  πολυάρεσαν  τα 
γράμματα. 
     Μ’ αυτή την αλλαγή ιδιαίτερα ευχαριστημένος έμεινε ο κυρ-Ανέστης, γιατί η 
Ελένη, δεσποινίς πια, αρνήθηκε το ρόλο της «Γκεστάπο». Η μητέρα της βρήκε 
αφορμή να γκρινιάζει μια κι ο «προκομμένος», όπως τον έλεγε, αργούσε σχεδόν 
πάντα. Του έλεγε πως τώρα έπρεπε να κάνουν περισσότερη οικονομία γιατί σε κάνα-
δυο χρόνια το κορίτσι θα πάρει «κοπτική και ραπτική» και πρέπει να πληρώσουν ένα 
σωρό λεφτά.   «Κι  άλλη  οικονομία   βρε   γυναίκα»,   έλεγε   εκείνος χαμογελώντας, 
«ένα ουζάκι πίνω, το μόνο μου έξοδο». «Τι ένα ούζο, που βρωμοκοπάς 
μπεκρούλιακα». «Ένα ή εκατό το ίδιο θα μυρίζω καημένη. Δε θα πει πως επειδή 
μυρίζω ήπια και πολύ;»...
... Η Ελενίτσα πήγαινε σ’ ένα μοδιστράδικο όπου πρόσφερε στη ράφτρα δωρεάν 
τη δουλειά της για να μάθει την τέχνη και στο τέλος για να πάρει το...πτυχίο, την 
περίφημη  «κοπτική  και  ραπτική»,  πλήρωνε  κιόλας.  Γι’  αυτό  ο  κυρ‐Ανέστης 
έπρεπε να χύσει περισσότερο ιδρώτα.
     Κάθε  πρωί  έφτανε  στο  καφενεδάκι  όπου  έπαιρνε  το  πρωινό  του:  Τηγανιτή 
μαριδίτσα, αγγουροτομάτα, τυράκι και ούζο. Στο σπίτι δεν έτρωγε ποτέ πρωινό. 
Το μεσημεριανό του, ο, τι φαγητό περίσσευε αποβραδίς  το έφερνε από το σπίτι 
μέσα σ’ ένα μεταλλικό κύπελλο τυλιγμένο σε μια καρό πετσέτα.
     Μόλις έμπαινε στην αυλή του καπνομάγαζου,   άδειο   ή   φορτωμένο,   κάποιο 
φορτηγό   αυτοκίνητο,  ο  κυρ‐Ανέστης ζαλικωνόταν το σαμάρι, μαζί του και οι 
άλλοι και πήγαιναν για φόρτωμα ή ξεφόρτωμα. Φορούσε μια μαντίλα, δένοντας 
τις δυο άκρες της στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έτσι εμπόδιζε τη σκόνη, από τα 
δέματα  του  καπνού,  να  περνάει  στην  πλάτη  του  αλλά  και  να  σκουπίζει, 
πρόχειρα,  τον  ιδρώτα  του  προσώπου,  που  όταν  έμπαινε  στα  μάτια    έτσουζε 
αφόρητα καθώς ήταν ανακατωμένος με την καπνοσκόνη...  
      Κυλούσε ο ιδρώτας του κυρ‐Ανέστη, κυλούσαν οι μέρες και τα χρόνια. Η κυρά 
Λαμπρινή, όσο γερνούσε γκρίνιαζε περισσότερο. Μεγάλωσε η Ελενίτσα, δούλευε 
κι  αυτή  ως  μοδίστρα  και  πρόσφερε  στον  οικογενειακό  κορβανά.  Ερωτεύθηκε 
ένα λεβέντη αλλά φτωχό μεροκαματιάρη, τον Παύλο, τους πάντρεψαν, χύθηκε ο 
ιδρώτας  του  κυρ‐Ανέστη  με  το  «καντάρι»,  όπως  έλεγε,  γκρίνιαξε  η  κυρά 
Λαμπρινή στην κόρη της,   πως έτσι κι εκείνη  παντρεύτηκε τον  αχαϊρευτο  τον 
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άντρα της γιατί ήταν ψηλός κι όμορφος και να, τα χαϊρια τους.
     Αργότερα η Ελένη γέννησε ένα αγόρι, που μια κι ο γαμπρός δεν είχε γονείς το 
βάφτισαν  Ανέστη.  Ο  παππούς,  πιο  γέρος  αλλά  πιο  γελαστός  μια  κι  απόχτησε 
εγγόνι και μάλιστα με τ’ όνομα του, δεν έζησε να το χαρεί. Πες η κούραση τόσα 
χρόνια, πες η καπνοσκόνη βοήθησαν να τον αρπάξει η αρρώστια.
     Η  κυρά    Λαμπρινή  φόρεσε  τα  μαύρα  και  πήρε  μια  μειωμένη  σύνταξη  του 
άντρα της. Στη θέση του παππού Ανέστη, μπήκε στο σπίτι ο γαμπρός,  τι σπίτι 
δηλαδή ένα παράπηγμα με δυο δωμάτια με μια αυλή δέκα‐δώδεκα τετραγωνικά, 
από τ’ ανταλλάξιμα. Ο άντρας της Ελενίτσας χάθηκε στη θάλασσα. Μπάρκαρε, 
για να καλυτερέψει τη ζωή της οικογένειας αλλά δεν ξαναγύρισε. Τον έπιασε ο 
πόλεμος και το καράβι του τορπιλίστηκε, από υποβρύχιο, σε μια νηοπομπή.
     Πέρασαν  τα  χρόνια  κι  έμειναν  από  την  οικογένεια  η  Ελενίτσα,  τώρα  κυρά 
Ελένη  Βοϊμίρη  και  ο  Ανέστης  που  θ’  αργούσε  ακόμα  να  πάρει  τον  τίτλο  του 
«κυρ». Η γιαγιά Λαμπρινή έφυγε κι αυτή πρόωρα, βυθισμένη στο σκοτάδι πριν 
περάσει στο αιώνιο. Η μίζερη ζωή της έκλεισε με τη δυστυχία της τύφλωσης και 
η κυρά Ελένη έβγαζε κι αυτή τα μάτια της στη βελόνα. «Σαν τη μάνα μου, τυφλή,  
θα  καταντήσω  Θεέ  μου»,    έλεγε  και  τα  ξεκούραζε  με  δάκρυα.    Έτσι  όμως 
μεγάλωσε
το γιο της και τον έστειλε στο γυμνάσιο...
...    Εκεί  στην  τέταρτη  τάξη  του  γυμνασίου,  ο  Ανέστης  βρέθηκε  να  έχει  μια 
φωτογραφική μηχανή, με πτυσσόμενη φυσούνα. Του την άφησε ένας θείος από 
την Αμερική, ξάδερφος του πατέρα του. Είχε έρθει ύστερα από πολλά χρόνια να 
δει  τον  τόπο  που  γεννήθηκε.  Έφερε  μαζί  του  και  τη  μηχανή,  τράβηξε  μ’  αυτή 
όσες  φωτογραφίες  μπόρεσε  και  φεύγοντας  τη  χάρισε  στον  Ανέστη.  «Να  με 
θυμάσαι», του   είπε.   Και τον   θυμόταν   ο   μικρός   γιατί η μηχανή   αυτή και   η 
τέχνη  της  φωτογραφίας  του  έγινε  πάθος.  Πριν  δεν  είχε  ποτέ  σχέση  με  τη 
φωτογραφία,  παρά  μονάχα  όταν  χρειαζόταν  να  φωτογραφηθεί  για  κάποιο 
πιστοποιητικό,  σ’  εκείνες  τις  μηχανές  των  υπαίθριων  φωτογράφων  της 
πλατείας.
     Ο  θείος,  δεν  πρόλαβε  να  του  δείξει  πολλά  πράγματα  για  το  χειρισμό  της 
μηχανής    κι  έτσι    κατάφυγε    στις  γνώσεις  του  κυρ‐Ζαχαρία,  να  κι  άλλος  ένας 
«κυρ», που είχε το φωτογραφείο, ένα μεγάλο μαγαζί στο κέντρο της πόλης  απ’ 
όπου αγόραζε και τα φιλμ. Ο κυρ‐Ζαχαρίας όταν είδε τη μηχανή, του είπε: «Βρε 
συ,  αυτή    δεν  είναι  του  Αμερικάνου;».  «Μάλιστα,  μου  τη  χάρισε  αλλά  δεν 
πρόλαβε να μου δείξει το χειρισμό και ήρθα να με βοηθήσεις». «Και βέβαια θα σε 
βοηθήσω. Να ξέρεις είναι πολύ καλή μηχανή να την προσέχεις». Έτσι ο Ανέστης, 
που την κουβαλούσε και στο σχολείο, έγινε ο φωτογράφος όλου του γυμνασίου. 
Μάλιστα η φήμη του είχε φτάσει και στο γυμνάσιο θηλέων.
     Τον  πρώτο  καιρό  οι  φωτογραφίες  του  ήσαν  κοινότοπες,  αυτές  που 
ικανοποιούσαν  την  φιλαρέσκεια  των  αγοριών  και  των  κοριτσιών.  Σιγά‐σιγά 
άρχισε  ν’  αποτυπώνει  κι  ένα  νέο  κόσμο  που  ανακάλυπτε,  τις  στιγμές  της 
ανθρώπινης ζωής, ευτυχισμένες ή θλιβερές. Τις εμφανίσεις, τις έκανε στον κυρ‐
Ζαχαρία που μια μέρα του είπε: «Ξέρεις μικρέ πως τα καταφέρνεις πολύ καλά; 
Φωτίζεις πολύ καλά τα πρόσωπα και το νετάρισμα σου είναι σπουδαίο και δεν 
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ασχολείσαι  ούτε  ένα  χρόνο  μ’  αυτή  τη  δουλειά.  Εγώ  για  να  τα  μάθω  αυτά, 
δούλεψα  πέντε  χρόνια  κοντά  στον  πατέρα  μου.  Αυτήν  εδώ  την  πόζα,  πως  τη 
σκέφτηκες;».  «Δεν  τη  σκέφτηκα.  Δε  σκέφτομαι  όταν  τραβάω  ούτε  στήνω  τον 
άλλο, «έτσι θα σταθείς, εδώ κοίτα» και  τέτοια. Απλώς του λέω «κάνε ο,τι θέλεις» 
και τον παρακολουθώ μέσα από το βιζέρ, μόλις δω κάτι που μ’ αρέσει τραβάω». 
«Μπράβο καλό σύστημα. Εγώ γέρασα και δε σκέφτηκα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά 
όσο ζει κανένας μαθαίνει». «Έλα, τώρα κυρ‐Ζαχαρία  να μην τα παραλέμε».     
      Κάποια μέρα που πήγε να παραδώσει φιλμ για εμφάνιση, ο φωτογράφος του 
είπε:  «Δε  μου  λες,  θέλεις  να  γίνεις  επαγγελματίας  φωτογράφος;  Μπορείς  να 
γίνεις  πολύ  καλός».  «Και  πώς  θα  γίνει  αυτό;».  «Άστο  σε  μένα,  εσύ  μπορείς  να 
ξεκλέβεις μια‐δυο ώρες από τα μαθήματα σου; Γιατί το σχολείο δεν πρέπει να το 
αφήσεις,  ξηγημένοι;  Θα  έρχεσαι  εδώ    και  θα  σου  μαθαίνω  να  εμφανίζεις,  να 
τραβάς  φωτογραφίες  μέσα  στο  στούντιο  με  φωτισμούς  και  με  φόντα».  «Και 
βέβαια μπορώ κυρ‐Ζαχαρία, μάλιστα σκέφτηκα κάτι καλύτερο, από του χρόνου 
να γραφτώ στο νυχτερινό γυμνάσιο και να δουλεύω κοντά σου τη μέρα. Βέβαια 
θα έχω πρόβλημα με τη μητέρα μου, που επιμένει να πάω στο πανεπιστήμιο. Κι 
εγώ θα το ήθελα αλλά  δεν μπορώ να τη βλέπω να βασανίζεται. Δουλεύει πολύ κι 
εγώ θέλω να τη βοηθήσω κερδίζοντας κάτι...Αυτόν τον καιρό, μ’ όλες αυτές τις 
φωτογραφίες,  την  ξαλάφρωσα  τουλάχιστον  από  το  χαρτζιλίκι    μου.  Λέω  να 
έρθεις μια μέρα στο σπίτι, να το συζητήσεις μαζί της».    
      Την άλλη Κυριακή, το απόγευμα, ο κυρ-Ζαχαρίας πήγε στο σπίτι του Ανέστη. Η 
κυρά Ελένη τον υποδέχτηκε καλά αν και γνώριζε πως ο άνθρωπος αυτός επηρέαζε το 
γιο της. Τα συζήτησαν έτσι, τα κουβέντιασαν αλλιώς, τελικά ο κυρ-Ζαχαρίας 
κατάληξε: «Κυρά Ελένη το παιδί δε θ’ αφήσει το σχολείο, θα έρχεται μερικές ώρες, 
τ’ απογεύματα να με βοηθάει, θα μαθαίνει την τέχνη και θα βγάζει και το χαρτζιλίκι  
του.  Πολύ νέος  θα είναι  ένας  εξαιρετικός φωτογράφος, επαγγελματίας.  Αν τώρα,  
όπως  λέει,  θα πάει  στο  νυχτερινό, ακόμα καλύτερα και γι’ αυτόν και για μένα. 
Γιατί εκτός από τις ώρες που θα χρειάζεται, για τα μαθήματα του, τον άλλο χρόνο θα 
τον έχω στο μαγαζί και θα του δίνω ολόκληρο μεροκάματο. Δεν τα κάνω όλα αυτά 
από καλοσύνη  αλλά  γιατί τον  χρειάζομαι.  Ο  γιος σου είναι, πίστεψε  με, ταλέντο.  
Είναι  κρίμα  να
χαραμιστεί υπάλληλος σ’ ένα γραφείο». 
     Η  κυρά  Ελένη  κοίταξε  σκεφτική  τον  φωτογράφο.  «Τι  να  πω...δεν  ξέρω...». 
Γύρισε προς τον Ανέστη: «Κάνε γιε μου όπως σε φωτίσει ο Θεός αλλά πρόσεξε, 
το  γυμνάσιο  θα  το  βγάλεις»  και  κούνησε  τον  δείχτη  του  χεριού  μπροστά  στη 
μύτη του... 
...  Δεν  είναι  γνωστό  πόσο  φώτισε  ο  θεός  τον  Ανέστη,  αλλά  εκείνος,  πριν 
τελειώσει το σχολείο, έμαθε να φωτίζει θαυμάσια τα μοντέλα του στο στούντιο. 
Όλα έγιναν όπως τα είχαν προγραμματίσει. Ύστερα από τρεις μήνες, τελείωσε η 
σχολική χρονιά κι ο νεαρός έπιασε κανονικά δουλειά στο φωτογραφείο.
     Στο  διάστημα  των  διακοπών,  ρίχτηκε  στη  δουλειά  κι  απόδειξε  πως  το 
αφεντικό  του,  έτσι  τον  προσφωνούσε  μεταξύ  αστείου  και  σοβαρού,  είχε  δίκιο 
για το ταλέντο του. Η βιτρίνα του φωτογραφείου είχε εμπλουτιστεί με μια σειρά 
εξαιρετικά  πορτρέτα,  έργα  δικά  του.  Τώρα  όσοι  περνούσαν  έξω  από  το 
φωτογραφείο, στέκονταν για λίγο μπροστά στη βιτρίνα, σχολιάζοντας ευμενώς 
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τη δουλειά του...
...  Ο Ανέστης πριν γραφτεί στο νυχτερινό, είχε σχεδόν τελειώσει τις σπουδές του στο 
στούντιο. Ο κυρ-Ζαχαρίας ήταν, όπως έλεγε ο ίδιος, καλός τεχνίτης και αγαπούσε 
μέχρι χαζομάρας τις μηχανές αλλά δεν είχε και πολύ ταλέντο. Απλώς είχε μάθει τη 
δουλειά από τον πατέρα του για να έχει ένα επάγγελμα. Το στούντιο του ήταν 
εξοπλισμένο, όσο δεν ήσαν ούτε τα καλά φωτογραφεία της πρωτεύουσας.
     Ο    νεαρός    στο    φωτογραφείο    ανακάλυψε    έναν    καινούργιο  κόσμο.    Τον 
κόσμο    της  Τέχνης.    Στο    σχολείο  μάθαινε    πως  οι  Καλές  Τέχνες  δεν 
συμπεριλάμβαναν  τη  φωτογραφία,  παρ’  όλ’  αυτά  ο  κινηματογράφος 
ονομάστηκε Έβδομη Τέχνη,  συμπληρώνοντας  τις  άλλες  έξη. Φωτογραφίες στη 
σειρά  δεν  ήταν  όμως  ο  κινηματογράφος;  Μετά    από  τέτοιες    διαπιστώσεις  
άρχισε    να    τον  ενδιαφέρει  η  φωτογραφία    και  σαν  Τέχνη.    Κλεινόταν  στον 
σκοτεινό θάλαμο κι  ετοίμαζε τα φάρμακα της  εμφάνισης. Ξενικές λέξεις όπως: 
Υποσουλφίτ,  σόντιουμ,  μπισουλφίτ,  ποτάσιουμ,  μεταμπισουλφίτ,  ηχούσαν 
ευχάριστα  στ’  αφτιά  του.  Ο  κυρ‐Ζαχαρίας  του  τα  έμαθε  όλα  μέσα  σε  λίγο 
χρονικό  διάστημα,  σ’  αυτό  ήταν  τυχερός  ο  Ανέστης,  συνήθως  οι  τεχνίτες 
μάθαιναν,  όσο  γίνεται  πιο  αργά  τα  μυστικά  τους,  στους  παραγιούς  για  να 
εκμεταλλεύονται χρόνια τη δουλειά τους. Ο φωτογράφος όμως είχε τα χρονάκια 
του  και  κουραζόταν.  Έτσι  τώρα  με  το  νεαρό  να  τα  προλαβαίνει  όλ’  αυτά, 
καθόταν  στο  γραφείο,  που  τα  συρτάρια  του  ήσαν  γεμάτα  τυπωμένες 
φωτογραφίες και όλη η δουλειά  του πια ήταν να τις παραδίνει στους πελάτες 
και να παίρνει παραγγελίες.
     Όταν  γράφτηκε  στο  νυχτερινό  γυμνάσιο  ο  Ανέστης,  δούλευε  με  μανία  όχι 
μόνο για το αφεντικό του αλλά για να μάθει καλά τη δουλειά και τα κατάφερε. Ο 
περασμένος  χρόνος  του  πρόσφερε  τρία  σημαντικά  πράγματα:  Το  πρώτο  η 
απόχτηση της φωτογραφικής μηχανής, το   δεύτερο ότι βάλθηκε ο κυρ‐Ζαχαρίας 
να τον κάνει φωτογράφο και το τρίτο ότι ερωτεύτηκε....
...  Τη γνώρισε στο γυμνάσιο θηλέων όταν πήγε να παραδώσει, στις μαθήτριες, 
κάποιες φωτογραφίες και να τραβήξει και άλλες. Και πραγματικά του έπεσε πολύ 
δουλειά. Ένα λεπτό πριν τελειώσει το διάλειμμα, τον πλησίασε αλαφιασμένη. «Καλέ, 
εμένα, εμένα θα μου τραβήξεις μία;». Ήταν πανέμορφη! Πρώτη φορά την έβλεπε αν 
και γνώριζε όλες τις μαθήτριες,   τουλάχιστον αυτές που είχε φωτογραφήσει. Και 
καθώς χτυπούσε το κουδούνι, της τράβηξε τρεις-τέσσερις πόζες. Του χαμογέλασε, 
του είπε ευχαριστώ και τον ρώτησε καθώς έτρεχε προς το σχολείο πότε θα είναι 
έτοιμες. «Αύριο θα σου τις φέρω, πως σε λένε;» της φώναξε, «Μαρίνα» του φώναξε 
κι εκείνη. «Εμένα Ανέστη», της ξαναφώναξε. Σήκωσε το χέρι της σε χαιρετισμό αλλά 
δεν ήταν βέβαιος αν τον άκουσε...
     Όταν έφτασε στο φωτογραφείο, μπήκε αμέσως να εμφανίσει το φιλμ. Ήταν 
ακόμα συγκλονισμένος από το κορίτσι που είχε γνωρίσει. Ήθελε να την ξαναδεί 
αμέσως,  έστω  και  τυπωμένη  στο  χαρτί.  Καθώς  ετοίμαζε  την  εμφάνιση,  τη 
σκεφτόταν  κι  απορούσε  πως  συγκρατούσε  τόσες  λεπτομέρειες  της,  αφού  την 
είδε μόνο λίγα λεπτά; Είχε κατάμαυρα μαλλιά χτενισμένα  προς τα πίσω,  σε μια 
χοντρή  πλεξούδα  που  έφτανε χαμηλά  στην  πλάτη της και τα 
στόλιζε      μια     άσπρη      κορδέλα.     Το   δέρμα    της    είχε    χρώμα   σταρένιο,      το  
πρόσωπο  της  ήταν
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αριστούργημα,  το  κορμί  της  υπέροχο  μέσα  στη  μαύρη  μαθητική  ποδιά  με  το 
δαντελένιο άσπρο γιακαδάκι και  τα μάτια  της σκούρα με ανταύγειες,  όπως το 
χρώμα του μελιού στο φως, μέσα σε γυάλινο βάζο. 
     Λίγο αργότερα, ξεκρέμασε το εμφανισμένο αρνητικό από το μανταλάκι, πήρε το 
ψαλίδι κι έκοψε τις τελευταίες πόζες. Με μεγάλη προσοχή έκανε την εκτύπωση. Η 
τελευταία πόζα που έδειχνε τη Μαρίνα να τρέχει προς το σχολείο ήταν αποτυχημένη, 
είχε βγει φλου. Οι άλλες δυο είχαν μεγάλη επιτυχία, η μια ήταν ολόσωμη με τα χέρια 
στη λεπτή μέση της να του χαμογελάει και η άλλη ήταν σχεδόν πορτρέτο. Εδώ 
χαμογελούσε επίσης αλλά είχε ύφος σοβαρό, στοχαστικό. Τι όμορφη που ήταν!
     Ύστερα,  αν  και  δεν  είχε  διάθεση,  κάθισε  κι  εμφάνισε  και  τις  φωτογραφίες 
των άλλων κοριτσιών για να έχει δικαιολογία την άλλη μέρα. Ήταν βέβαιο πως 
αν πήγαινε μόνο τις φωτογραφίες της Μαρίνας θα γινόταν ένα μικρό σκάνδαλο 
και θα τον τρέλαιναν στα πειράγματα...
     Την άλλη μέρα, ξύπνησε πολύ πρωί και πήγε στο φωτογραφείο. Το καθάρισε, 
σκούπισε και πέταξε τα χαρτιά, αποκόμματα από τις φωτογραφίες, στον κάδο 
απορριμμάτων του δήμου. Όλ’ αυτά για να μην απασχολεί το μυαλό του με τη 
σκέψη  της  Μαρίνας.  Είχε  τυπώσει,  διπλές  τις  φωτογραφίες  της  ώστε  να 
κρατήσει  και  γι’  αυτόν.  Το φλουταρισμένο  αρνητικό,  το  κράτησε  για  να  κάνει 
μια  μεγέθυνση.  Μπορεί  να  ήταν  άχρηστο  για  την  κοπέλα  αλλά  έστω  και 
συμπτωματικά, αυτή η πόζα, πίστευε, πως είχε καλλιτεχνική αξία... 
     Κανονικά  ο  κυρ‐Ζαχαρίας  έπρεπε  ν’ αναρωτηθεί  πως  ο  νεαρός ήταν στο 
μαγαζί πριν από αυτόν αλλά πως να φανταστεί τη φωτιά που είχε ανάψει μια 
μαθητριούλα στο βοηθό του. Πρόσεξε όμως την καθαριότητα και ρώτησε «πώς 
κι έτσι;». «Ε, να δε σήκωνε άλλο κι είπα να καθαρίσω λίγο», απάντησε ο Ανέστης 
με κάποιο κόμπιασμα...
...  Στο πρώτο διάλειμμα, ή μάλλον ένα τέταρτο πριν, ήταν στο γυμνάσιο θηλέων. 
Όταν ξεχύθηκαν τα κορίτσια στην αυλή πρόβαλε στα κάγκελα του αυλόγυρου. Τον 
είδαν κι όσες είχαν φωτογραφηθεί έτρεξαν κοντά του. «Τις έφερες κιόλας;», του 
είπαν. Μια μαθήτρια είπε: «Δεν έχω μαζί μου λεφτά, πώς θα γίνει;». «Μη σε νοιάζει 
μου τα δίνεις την άλλη φορά». Επιτέλους εμφανίστηκε η Μαρίνα, περπατώντας αργά, 
νωχελικά και με χάρη. Τον πλησίασε χαμογελώντας. «Βλέπω είσαι Εγγλέζος στο 
λόγο σου», του είπε. Της έδωσε το φάκελο, ήσαν οι μόνες φωτογραφίες που είχε 
βάλει σε ξεχωριστό φάκελο και της είπε: «Φεύγω, έχω δουλειά». «Μα, τα  
χρήματα...». «Δε χρειάζεται, δε χρωστάς τίποτα...». Αυτό το είπε σιγά για να μην 
ακουστεί από τα άλλα κορίτσια αν και αυτά είχαν ήδη απομακρυνθεί. Κατέβηκε στο 
δρόμο και της έστειλε χαιρετισμό με το χέρι. «Γεια σου Ανέστη, σ’ ευχαριστώ», του 
φώναξε. «Θεέ μου, άκουσε το όνομα μου και το θυμήθηκε!...Το θυμήθηκε!»...
...    Στα  δεκαπέντε  του  λοιπόν  ήταν  ερωτευμένος  και  μάλιστα  τόσο  πολύ,  που 
σταμάτησε    ν’ αυνανίζεται. Δεν του χρειαζόταν πια  ένιωθε ήδη μια πληρότητα 
πριν αγγίξει καν την κοπέλα. Λες και είχαν εξαφανιστεί όλες οι άλλες κοπέλες ή 
μάλλον  οι  γυναίκες  γενικότερα.  Πριν  από  αυτόν  τον  κεραυνοβόλο  έρωτα,  είχε 
επιλέξει  κάποιες  γυναίκες,  ανεξαρτήτου  ηλικίας,  φτάνει  να  ήσαν  όμορφες  κι 
επιδιδόταν, αρκετά συχνά, σ’ αυτό το εφηβικό σπόρ. Είχε πρωτοαυνανιστεί στα 
έντεκα του χρόνια, μαθητής στο δημοτικό. Το σχολείο τους δεν είχε καθαρίστρια 
κι  ο  δάσκαλος  ανάθετε  αυτό  το  καθήκον  σε  τέσσερις  μαθητές  και  τέσσερις 
μαθήτριες.  Τ’  αγόρια  να  σηκώνουν  και  να  μετακινούν  τα  θρανία,  να  φέρνουν 
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νερό από τη βρύση και τα κορίτσια να σκουπίζουν και να σφουγγαρίζουν. Αυτό 
γινόταν μια φορά τη βδομάδα, κάθε Σάββατο απόγευμα για να είναι καθαρά τη 
Δευτέρα. Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών γινόταν από τις δυο τελευταίες 
τάξεις.
     Όταν οι νεαροί, μετακινούσαν τα θρανία και κατάβρεχαν το δάπεδο για το 
σκούπισμα, αποσύρονταν στο γραφείο του δάσκαλου, γυρίζοντας το κλειδί από μέσα. 
Ώσπου να τελειώσουν το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα τα  κορίτσια, οι μαθητές 
άρχιζαν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα. Αυνανίζονταν ομαδικά! Ο Ανέστης 
βρισκόταν για πρώτη φορά σε μια τέτοια διονυσιακή ατμόσφαιρα. Οι συμμαθητές 
του μάλλον ήξεραν τι να κάνουν και του έδωσαν σχετικές  οδηγίες,  αλλά  δε  
χρειαζόταν,  έκανε  ότι  έβλεπε  να  κάνουν οι  άλλοι  κι  ύστερα  από λίγο είχε 
πετύχει στύση.  Ακούγοντας μάλιστα τον πλαϊνό του, δυο χρόνια μεγαλύτερο, να λέει 
με φωνή αποχαυνωμένη, πως θα ήθελε να έχει κοντά του, για να της τον χώσει, την 
χοντροκώλα την Κατερίνα ερεθιζόταν κι αυτός.  Η χοντροκώλα, ήταν μια  από τις 
μαθήτριες που εκείνη τη στιγμή ιδροκοπούσε σφουγγαρίζοντας. 
     Σιγά‐σιγά,  άρχισε  να  νιώθει  παράξενα!  Ένα  γαργάλημα,  ελαφρό  στην  αρχή, 
που όσο πήγαινε εντεινόταν, κάτι σα να τον γαργαλούσαν στη φτέρνα με φτερό, 
ώσπου  στο  τέλος  αυτό  έγινε  τόσο  έντονο  που  δεν  άντεξε  και  φώναξε: 
«Γαργαλιέμαι,  γαργαλιέμαι...».  Οι  άλλοι  έβαλαν  τα  γέλια  και  γι’  αρκετό  καιρό, 
μόλις τους πλησίαζε του φώναζαν, «γαργαλιέμαι, γαργαλιέμαι».
     Όλ’ αυτά τώρα ήσαν παρελθόν. Το παρόν ήταν η Μαρίνα αλλά υπήρχε κάποιο 
πρόβλημα.  Πώς  να  την  πλησιάσει  έξω  από  το  σχολείο.  Κάτι  έπρεπε  να  κάνει, 
αλλά δε χρειάστηκε, βοήθησε η καλή του τύχη.
     Ένα  μεσημέρι  καθώς  στεκόταν  στη  μπασιά  του  εργαστηρίου  κι  ο  κυρ‐
Ζαχαρίας  καθισμένος  στο  γραφείο  διάβαζε  την  εφημερίδα  του,  την  είδε  να 
περνάει έξω από το φωτογραφείο. Για λίγο έμεινε άναυδος, ύστερα συνήλθε κι 
όρμησε προς την έξοδο φωνάζοντας στο αφεντικό του πως δε θ’ αργήσει.
     Την  πρόλαβε  πιο  κάτω,  δεν  την  είχε  δει  ποτέ  να  περνάει  έξω  από  το 
φωτογραφείο  και  δεν  ήξερε  αν  είχε  περάσει  τυχαία  ή  επίτηδες.  Παρ’  όλο  που 
κρατούσε  τη  σάκα  της,  ο  δρόμος  για  το  σχολείο  της  ήταν  μακριά  από  το 
φωτογραφείο.  Την  πλησίασε  και  φανερά  ταραγμένος  τη  χαιρέτησε.  Εκείνη, 
σταμάτησε του χάρισε ένα υπέροχο χαμόγελο και μάλλον έκπληκτη αναφώνησε: 
«Α, ο Ανέστης! Γεια σου, δεν ήρθες να μας φωτογραφήσεις, γιατί;». Της είπε πως 
είχε   πολύ   δουλειά   στο   φωτογραφείο,   «αυτό   που   πέρασες   πριν   λίγο   από  
έξω». «Ποιο;      Αλήθεια,     πέρασα   έξω   από  φωτογραφείο;  Δεν  το  πρόσεξα.  
Δεν  είναι  ο  δρόμος  μου  από δω». «Μακάρι να ήταν», είπε σιγά ο Ανέστης. «Θα 
το ήθελες;». Εκεινος μπορεσε να κουνησει καταφατικα μονο το κεφαλι, χωρις ν΄ 
αρθρώσει λέξη.
      Η  κοπέλα έδειχνε  τολμηρή  και  μάλλον είχε  καταλάβει την  ταραχή του και 
το  διασκέδαζε.  «Λοιπόν,  ήθελες  να  μου  πεις  κάτι;»,  είπε  και  τον  κοίταξε 
πεταρίζοντας γοητευτικά τα βλέφαρα της. «Θα ήθελα...θα ήθελα να σου πω...να 
σε ρωτήσω μάλλον, αν θα δεχόσουν...να σου κάνω το πορτρέτο». «Δηλαδή;» «Να, 
μια  μεγάλη  φωτογραφία  σου  για  να  τη  βάλω  στη  βιτρίνα...για  διαφήμιση».Η 
μικρή φάνηκε να κολακεύτηκε. «Ξέρεις εγώ θα το ήθελα αλλά...να  ξέρεις πρέπει 
να  ρωτήσω  και  τους  γονείς  μου».  «Σωστά,  ίσως  το  παράκανα...αλλά  να,  είσαι 
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τόσο όμορφη...». «Και συ είσαι όμορφος», του είπε. Ύστερα αφού στριφογύρισε 
τη σάκα στα χέρια  ξαναείπε: «Λοιπόν, μ’ αρέσει η ιδέα να είναι η φωτογραφία 
μου σε βιτρίνα. Και δε μου λες, θα είναι μεγάλη;» «Ναι, το κεφάλι σου σε φυσικό 
μέγεθος». «Θα πρέπει να πω στους γονείς μου πως την πρόταση μου την έκανε ο 
φωτογράφος,  γιατί,  εσύ  είσαι...  μικρός.»,  το  είπε  με  κάποιο  δισταγμό  κι  ένα 
χαμόγελο αμηχανίας. «Ε, όχι και μικρός...», είπε εκείνος κι ένιωσε να κοκκινίζει. 
«Τέλος πάντων αυτός που έχει το φωτογραφείο είναι πατέρας σου;». «Όχι, είναι 
ο  δάσκαλός  μου...Δουλεύω  στο  φωτογραφείο.  Μέχρι  πέρυσι  πήγαινα  στο 
ημερήσιο  γυμνάσιο  αλλά  από φέτος  πηγαίνω  στο  νυχτερινό  για  να  μπορώ  να 
δουλεύω  τη  μέρα  κοντά  στον  φωτογράφο».  «Δηλαδή,  έτσι  από  αγάπη  για  τη 
φωτογραφία ή για να κερδίζεις  χρήματα;». «Ε, και για τα δύο. Δεν έχω πατέρα 
και πρέπει να δουλέψω για να τα βγάλω πέρα». Μετάνιωσε που το είπε, ένιωσε 
ντροπή  ομολογώντας  πως  ήταν  φτωχός.  Εκείνη  σήκωσε  το  κεφάλι  και  τον 
κοίταξε, τώρα όμως δε χαμογελούσε, έδειχνε σκεφτική.  «Έχετε  τηλέφωνο  στο  
φωτογραφείο;»   «Ναι,   βέβαια». Έβγαλε από τη σάκα ένα τετράδιο, έκοψε ένα 
φύλλο  χαρτί  κι  έγραψε  τον  αριθμό  του  δικού  της  τηλεφώνου.  «Να  πεις  του 
φωτογράφου να τηλεφωνήσει στον πατέρα μου, σου  γράφω το όνομα του και 
να  του  κάνει  την  πρόταση,  έτσι  ίσως  δεχτεί».  Την  κοίταξε  με  λατρεία!  «Είμαι 
ενθουσιασμένος. Δεν...δεν είσαι μόνο όμορφη αλλά κι έξυπνη». Του χαμογέλασε 
αυτάρεσκα  και  τον    χαιρέτησε,    δίνοντας  του  το  χέρι.    Την παρακολούθησε  ν’ 
απομακρύνεται, σκεπτόμενος  πως
θα ήθελε ν’ αφήσει για πολύ καιρό άπλυτο το χέρι του... 
...  Το πορτρέτο έγινε, ύστερα από την άδεια του πατέρα της Μαρίνας που ήταν 
γνωστός  δικηγόρος  της  πόλης  κι  ο  κυρ‐Ζαχαρίας  ήταν  ενθουσιασμένος  για  το 
ωραίο κορίτσι που στόλιζε  τη βιτρίνα του. Εκτός αυτού έγινε κι αιτία αυτό το 
πορτρέτο,  πολλά  κορίτσια  αλλά  και  κυρίες  να  ζητήσουν  τα  δικά  τους  κι  ο 
Ανέστης, με...βοηθό του τον φωτογράφο είχαν πολύ δουλειά.
     Τα  οικονομικά  του  νεαρού  βελτιώθηκαν  κατακόρυφα.  Η  κυρά  Ελένη  ήταν 
ενθουσιασμένη  με  την  προκοπή  του  γιου  της  και  φρόντιζε  να  τα  βρίσκει  όλα 
έτοιμα, όχι πως δεν τα έβρισκε και πρώτα ο γιόκας της, ο αφέντης της, όπως τον 
αποκαλούσε με μια τρυφερότητα υποταγής στις ικανότητές του.
     Επίσης  κατακόρυφα  βελτιώθηκαν  και  οι σχέσεις του Ανέστη με τη Μαρίνα. 
Ο  δεσμός  τους,  γιατί  είχε  γίνει  πια  δεσμός  μετά  από  μερικά  φιλιά  που 
αντάλλαξαν,  εξακολουθούσε  να  είναι  μυστικός.  Δεν  ήθελαν  να  φανερωθεί  ο 
έρωτας     τους   αν   και   το     κουτσομπολιό     ανάμεσα     στις   συμμαθήτριες της 
Μαρίνας,  έπαιρνε  κι  έδινε.  Τη  συναντούσε  σχεδόν  κάθε  βράδι.  Πήγαιναν  σε 
μακρινές συνοικίες στην αρχή, για να μην πέσουν στα μάτια κάποιων γνωστών, 
ώσπου διαπίστωσαν πως πουθενά δε μπορούσαν να κρυφτούν. Συχνά έπεφταν 
πάνω τους, ευτυχώς πριν τους αντιληφθούν εκείνοι. Άλλαξαν λοιπόν σχέδια κι ο 
Ανέστης  πήγαινε,  νύχτα,  στη  γειτονιά  της  Μαρίνας,  εκεί  δεν  τον  γνώριζε 
κανένας. Οι σκοτεινές γωνιές, όπου δεν έφτανε το χλωμό φως από τα φανάρια 
του δρόμου, είχαν γίνει η λιγόλεπτη καταφυγή τους. Μέσα σ’ αυτές τις, μικρής 
διάρκειας  συναντήσεις,  καθώς  ήσαν  υποχρεωμένοι  ν’  αλλάζουν  δρομάκι  κάθε 
τόσο,  η  ερωτική  ικανοποίηση  των  δυο  παιδιών  ήταν  ανεπαρκής.  Ώσπου  ο 
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Ανέστης  πρόσεξε  μια  φουντωτή  μουριά  στον  κήπο  της  Μαρίνας,  κοντά  στον 
μαντρότοιχο που χανόταν σ’ ένα σκοτεινό αδιέξοδο δρομάκι,. Σκέφτηκε πως θα 
μπορούσε να σκαρφαλώνει στο δέντρο και να περνάει στον κήπο. Είπε το σχέδιο 
του στην κοπέλα, που αν και είχε κάποιους ενδοιασμούς για το ότι μπορούσε να 
πέσει και να χτυπήσει, δέχτηκε.
     Με  προφυλάξεις  έφτανε  ο  Ανέστης  στο  στενάκι.  Στο  βάθος  του  αδιέξοδου 
διακρινόταν,  αχνά,  ενός  ακατοίκητου  σπιτιού,  η  σαραβαλιασμένη  αυλόθυρα. 
Πιανόταν  από  ένα  χοντρό  κλαδί  της  μουριάς,  που  έφτανε    πολύ  χαμηλά    και 
σκαρφαλώνοντας, περνούσε στην άλλη πλευρά όπου τον περίμενε η αγαπημένη 
του γεμάτη φόβο κι αγωνία...
...    Σκαρφάλωνε ο Ανέστης στη μάντρα κάθε νύχτα, αναρωτιόταν η γιαγιά  της 
Μαρίνας,  που  πάει  αυτό  το  κορίτσι  κάθε  βράδι  μόλις  σκοτεινιάσει,  έτσι 
περνούσε ο καιρός με φιλιά και χάδια.
     Η ερωτική ζωή των παιδιών, αν και τους φαινόταν συναρπαστική, δεν ήταν 
σπουδαία: Φιλιά,  αγκαλιές,  χάδια και  κάποια  επαφή των γεννητικών οργάνων 
τους,  εντελώς  εξωτερική,  τον  «μπατανά»,  όπως  είχε  ακούσει  ο  Ανέστης  να  το 
λένε μεγαλύτερα  παιδιά με σχετική πείρα.. Η λέξη αυτή εξέφραζε απολύτως τη 
συγκεκριμένη  πράξη,  δηλαδή  την  τριβή  των    γεννητικών    οργάνων  εξωτερικά 
και  θύμιζε  το  ασβέστωμα  που  έκαναν  οι  βαφείς  με  τη  βούρτσα  τους  στους 
τοίχους. Όλ’ αυτά όμως δεν ήσαν παρά ένας καλύτερης ποιότητας αυνανισμός. 
Του Ανέστη του θύμιζε αυτό που ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά της παρέας του, 
σ’ ένα πάρτι, του σιγοψιθύρισε όταν τον είδε να σφίγγει περιπαθώς μια όμορφη 
μικρή‐ξαδέρφη  κάποιου  φίλου‐με  λιγωμένα  μισόκλειστα  τα  μάτια  του:  «Δεν 
ήξερα ότι χρειαζόσουν γυναίκα για να μαλακιστείς»... 
     Περνούσε ο καιρός οι επιθυμίες των παιδιών φούντωναν μα δεν αποφάσιζαν 
να προχωρήσουν πέρα από τον «μπατανά», άσε που κι αυτός ήταν επικίνδυνος. 
Ο νεαρός είχε ακούσει κάποια μέρα, στο κουρείο της γειτονιάς του, τον κουρέα 
που έλεγε σε κάποιους πελάτες πως εκείνος, είχε παντρευτεί τη γυναίκα του από 
«μπατανά».  Όταν  τον  ρώτησαν  πως  μπορούσε  να  γίνει  κάτι  τέτοιο,  τους 
βεβαίωσε πως ενώ δεν είχε κάνει παρά μόνο «μπατανά» στην κοπέλα του, εκείνη 
είχε μείνει...έγκυος.
     Γέλασαν οι άλλοι αλλά ο κουρέας επέμενε, πως έτσι είχε γίνει. Ο γιατρός που 
την εξέτασε είπε πως ο παρθενικός της υμένας ήταν άθικτος αλλά η κοπέλα ήταν 
«σ’  ενδιαφέρουσα»,  πώς  έγινε  αυτό;  Ο  γιατρός  του  εξήγησε  αλλά  δεν 
πολυκατάλαβε. Κάποια, λέει, σπερματοζωάρια γλίστρησαν μέσα στον κόλπο κι 
έφτασαν στη μήτρα. Μια στο εκατομμύριο δηλαδή και του έτυχε 
εκείνού  που  ήταν  σκυλομπατίρης.  Αναγκάστηκε  να  την  παντρευτεί,  έχει  τρία 
παιδιά «και προσπαθεί να ενώσει τη μια άκρη με την άλλη,  χέστα». 
     Ο Ανέστης, δε μίλησε ποτέ γι’ αυτήν την ιστορία στη Μαρίνα. Θα του έκοβε κι 
αυτό το λίγο που έπαιρνε. Γι’ αυτή θα ήταν ένα πρώτης τάξης επιχείρημα που 
ήδη  του  αράδιαζε  ένα  σωρό,  όπως  ότι  εκείνος  ήθελε  να  προχωρήσουν  αλλά 
εκείνη θα πλήρωνε το τίμημα. «Το φαντάζεσαι να μείνω έγκυος στα δεκαπέντε 
μου; Τι  θ’  απογίνω; Ενώ εσύ  είσαι αγόρι και μπορείς  να κάνεις ο,τι  θέλεις». Κι 
αυτό το «ο,τι θέλεις» ήταν εντελώς ρητορικό, γιατί πως θα μπορούσε να κάνει 
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ο,τι  θέλει  αν  δε  βρίσκονταν  πρόθυμες  Μαρίνες;  Πάντως  τα  επιχειρήματα  της 
κοπέλας  ήσαν  λογικά  αλλά  στον  έρωτα  η  λογική  είναι  «είδος  εν  ανεπαρκεία». 
Όπως έλεγε πάλι εκείνος ο φίλος του: «Το κάτω κεφάλι τρώει το πάνω»...
... Μια  μέρα  ο  κυρ‐Ζαχαρίας  δέχτηκε  ένα  τηλεφώνημα από  τον  ιδιοκτήτη  ενός 
καμπαρέ,  στην  περιοχή  του  λιμανιού.  Ήθελε,  λέει,  να  του  τραβήξει  μερικές 
φωτογραφίες, από  το εσωτερικό  του μαγαζιού  και τις χορεύτριες την ώρα της 
δουλειάς, για διαφήμιση. «Έμαθα πως είσαι ο καλύτερος και θέλω φίνα δουλειά. 
Ναρθείς όμως το βράδι, που θα είναι γεμάτο το μαγαζί για να πάρεις και μερικές 
από το πρόγραμμα», του είπε.
     Κολακευμένος ο φωτογράφος, εξήγησε στον Ανέστη τα σχετικά και κατά τις 
δέκα το βράδι φώναξε ένα ταξί και φόρτωσαν τις μηχανές, τα φωτιστικά και ο, 
τι  άλλο μπορούσε να χρειαστεί.
     Έφτασαν  στο  καμπαρέ,  ήταν  το  μοναδικό  στην  πόλη  που  είχε  πλούσιο 
πρόγραμμα κι εξέτασαν τους χώρους. Έστησαν τη μεγάλη μηχανή σ’ ένα ψηλό 
σημείο  για  να  μπορέσουν  να  πάρουν  τη  σκηνή  με  τις  χορεύτριες  κι  ο  νεαρός 
τοποθέτησε και δοκίμασε τα φωτιστικά. Ήταν μια δύσκολη δουλειά. Έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουν φλας,  αν  και  η  σκηνή φωτιζόταν  επαρκώς,  γιατί  χορεύτριες 
και  πελάτες  στην  αίθουσα  θα  ήσαν  σε  κίνηση.  Ο  Ανέστης  πρώτη  φορά  έκανε 
δουλειά  σε  τόσο    εκτεταμένο  χώρο  και  μάλιστα  με  μπερδεμένους  φωτισμούς. 
Φωτομέτρησε  ωστόσο  τους  «προσπίπτοντες»  και  τους  «ανακλώμενους» 
φωτισμούς  και περίμεναν ν’ αρχίσει το πρόγραμμα. Ήδη με τις μικρές μηχανές 
είχαν τραβήξει κάποιες πόζες από τη σάλα.
     Ήταν και η πρώτη φορά που ο  νεαρός  έμπαινε σ’  ένα καμπαρέ‐όνειρο    των 
συμμαθητών  του‐αν  και  ήταν  ανήλικος.  Με  τον  τίτλο  όμως  του  βοηθού 
φωτογράφου τώρα, είχε πρόσβαση ακόμα και στα παρασκήνια. Θα έβλεπε και 
όχι μόνο, αφού θα τη φωτογράφιζε, τη χορεύτρια‐τραγουδίστρια Ζωζώ Μπλάνς, 
που  οι  φίλοι  του  ήσαν    ξετρελαμένοι  μαζί  της  κι  ας  την  είχαν  δει  μόνο  σε  
φωτογραφίες,  περνώντας έξω  από το καμπαρέ. Αν τον έβλεπαν εκεί μέσα, «θα 
τα είχαν παίξει», όπως έλεγαν στη γλώσσα τους.
     Όταν  άρχισε  το  πρόγραμμα,  άρχισε  και  η  δουλειά  των  φωτογράφων.  Ο 
Ανέστης  πίσω  από  τη  στημένη  στο  τρίποδο  μηχανή  πατούσε  συνεχώς  το 
«ντεκλασέρ» κι άλλαζε κασέτες. Ύστερα έπιασε τη μικρή μηχανή, καθώς ο κυρ‐
Ζαχαρίας μάζευε τη μεγάλη με το τρίποδο και τραβούσε κάθε τόσο πόζες από το 
πρόγραμμα,  ώσπου  τελείωσε  με  το  τραγούδι  της  μεσαίας  από  τις  τρεις 
χορεύτριες. Αυτή πρέπει να ήταν η Ζωζώ Μπλανς. Λίγο πριν αποσυρθεί, μετά τις 
υποκλίσεις  στο  κοινό,  ο  νεαρός  την  πλησίασε  πολύ  κοντά  και  της  τράβηξε 
μερικές  πόζες.  Του  χαμογέλασε. Ήταν,  ίσως  βοηθούσαν  σ’  αυτό  και  τα  φώτα, 
υπέροχη! 
     Την  άλλη  μέρα  ο  Ανέστης  με  τον  κυρ‐Ζαχαρία  ξεχώρισαν  μια  σειρά  από 
φωτογραφίες της σάλας και της σκηνής. Η μια από τις φωτογραφίες της Ζωζώς, 
αυτή που είχε τραβήξει από κοντά ο νεαρός ήταν αριστούργημα! Ο φωτογράφος 
ενθουσιάστηκε. Πρότεινε μάλιστα να πλαισιώσουν το πανέμορφο πρόσωπο της 
κοπέλας, να το δείξουν να ξεπροβάλει μέσα από ένα άστρο.   
     Το βράδι πήγαν στο καμπαρέ να δείξουν τη δουλειά τους. Ο ιδιοκτήτης έμεινε 

11



πολύ  ευχαριστημένος,  πλήρωσε  τις  φωτογραφίες  και  τη  στιγμή  που 
ετοιμάστηκαν  να φύγουν  μπήκε  στο  μαγαζί  η  χορεύτρια‐τραγουδίστρια.  «Έλα 
Ζωζώ,  έλα  να  δεις,  τα  παιδιά  έκαναν  αγγέλους  εδώ»,  της  φώναξε.  «Βλέπεις  
αυτήν  την   πόζα   σου    την   ώρα   που    τραγουδάς;   Θα  τη βάλω μόνη της στο 
πλαίσιο, στη βιτρίνα ε, τι λες;». «Μμ, πολύ ωραία! Νομίζω την τράβηξε ο νεαρός». 
Γύρισε   προς  το  μέρος   του  Ανέστη  και  του  χαμογέλασε.   «Είναι  γιος  σας;»,   
ρώτησε   τον
φωτογράφο.    «Όχι,    βοηθός   μου,   αλλά    είναι    ταλέντο   δεσποινίς».    «Ναι,    το  
βλέπω»,  είπε   και
ξανακοίταξε τον Ανέστη που ένιωθε άβολα μ’ όλ’ αυτά αλλά κι ευχαριστημένος 
που  το  αφεντικό  του  αναγνώριζε  δημόσια  το  ταλέντο  του.  «Λοιπόν  νεαρέ,  θα 
είδες έξω στη βιτρίνα ένα πορτρέτο μου, το είχα κάνει στην πρωτεύουσα. Θέλω 
να μου κάνεις κάτι τέτοιο ή καλύτερο, Τι λες θα τα καταφέρεις;». «Ναι...βέβαια, 
βέβαια...αλλά...,  ψέλλισε  ο  Ανέστης.  «Τι  αλλά;».  «Θα  πρέπει  να  έρθετε  στο 
στούντιο. Τι λες αφεντικό;». «Ότι θέλει η δεσποινίς», είπε χαμογελώντας ο κυρ‐
Ζαχαρίας.  «Πότε  θέλετε  να  έρθει    η    δεσποινίς;»,    είπε  αυτή.    Όποτε    θέλετε,  
όποτε   θέλετε...έτσι δεν είναι Ανέστη;» Ο Ανέστης συμφώνησε φυσικά. «Ωραία, 
θα σας τηλεφωνήσω, έχετε φαντάζομαι τηλέφωνο έτσι;». «Ναι, βέβαια», είπε ο 
κυρ‐Ζαχαρίας και της έδωσε μια κάρτα του.
...    Είχε  περάσει  βδομάδα  και  η  Ζωζώ  Μπλανς  δεν  είχε  τηλεφωνήσει.  Ο  κυρ‐
Ζαχαρίας τις πρώτες μέρες ρωτούσε αν ήρθε, ύστερα όμως την ξέχασε. Δεν την 
ξέχασε  όμως ο Ανέστης,  ενώ  ξεχνούσε συχνά  το ραντεβού  του με  την Μαρίνα. 
Εκείνη  τηλεφωνούσε  και  παραπονιόταν,  δεν  είχε  ιδέα  για  την  καινούργια 
γνωριμία  του  αγαπημένου  της.  Της  έλεγε  πως  είχε  πολλή  δουλειά  κι  όταν 
συναντιόνταν  δεν ήταν  το  ίδιο  όπως πρώτα,  η  ερωτική  του συμπεριφορά  είχε 
αλλάξει.  Το  γεγονός    αυτό  άρχισε  να  το  συνειδητοποιεί    κι  ο  ίδιος.  Κάτι  είχε  
αλλάξει  από  τότε    που    συνάντησε  τη  Ζωζώ,  περίμενε  τηλεφώνημα  της  κάθε 
μέρα...
     Επί  τέλους,  αυτό  το  τηλεφώνημα  έγινε  ένα  μεσημέρι  που  έλειπε  ο  κυρ‐
Ζαχαρίας.   Άκουσε τη φωνή της κι  ένιωσε  να πονάνε τα νεφρά του, όταν μετά 
τα  τυπικά  του  είπε:  «Λοιπόν  καλλιτέχνη,  γίνεται  να  έρθω  κατά  τις  δυο  για 
φωτογράφηση;  Τότε  μόνο  έχω  ευκαιρία...Αλλά  μάλλον  δε  θα  σε  βολεύει  θα 
πρέπει να πας στο σπίτι σου για φαγητό...». «Όχι, όχι εντάξει μπορείτε να έρθετε 
στις δύο». Ένιωθέ σα να είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού μαζί της.
    Δεν τον πείραζε όποια ώρα κι αν ερχόταν, θα πείραζε όμως την κυρά Ελένη αν 
δεν  πήγαινε  στο  σπίτι.  Τηλεφώνησε  στο  ψιλικατζίδικο  της  γειτονιάς,  να 
μηνύσουν στη μητέρα του πως δε θα πήγαινε στο σπίτι γιατί είχε πολλή δουλειά.
     Ο  κυρ‐Ζαχαρίας  δε  γύρισε  στο  μαγαζί,  τηλεφώνησε  πως  θα  κατεβεί  το 
απόγευμα. Όλα έρχονταν βολικά και η Ζωζώ Μπλανς έφτασε με όλο το μεγαλείο 
της,  όχι  το  μεγαλείο  της  σκηνής  αλλά  μιας  πολύ  κομψά  ντυμένης  και 
πανέμορφης  γυναίκας.  Πρέπει  να  ήταν  τέσσερα‐πέντε  χρόνια  μεγαλύτερη  του 
παρ’ όλ’ αυτά τα συναισθήματα που ένιωσε, όταν την αντίκρισε, ήταν αδύνατο 
να περιγραφούν. Η γυναίκα αυτή τον είχε σαγηνεύσει με την πρώτη ματιά. Και η 
Μαρίνα; Μπροστά της η Μαρίνα δεν ήταν παρά ένα κοριτσάκι...
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     Έτρεξε της άνοιξε τη θύρα και το φωτογραφείο γέμισε από το χαμόγελο της. 
Το άρωμα της τον περιτριγύρισε. Όταν εκείνη κάθισε στην πολυθρόνα κι έβαλε 
το ένα πόδι πάνω στο άλλο εκείνος κάθισε στο γραφείο ζαλισμένος.    
    «Λοιπόν»,  του  είπε  καθώς  έβγαζε  από  την  τσάντα  της  μια  ασημένια 
σιγαροθήκη.  «Όλα  είναι  έτοιμα»,  της  είπε  και  σηκώθηκε.  «Κάτσε  λίγο  να 
κουβεντιάσουμε,  έχουμε ώρα  έτσι;». Έβγαλε  ένα  τσιγάρο  το  έφερε  στο  στόμα 
της και το άναψε μ’ έναν επίσης ασημένιο αναπτήρα. «Μπορώ να καπνίσω, εσύ 
δεν  καπνίζεις;».  «Όχι  δεν  καπνίζω».  «Και  καλά  κάνεις,  είναι  μια  πολύ  κακή 
συνήθεια».
     Μέσα  στα  δεκαπέντε  λεπτά  που  χρειάστηκε    να    καπνίσει  το  τσιγάρο  της, 
έμαθε αρκετά πράγματα για το νεαρό. Στο τέλος τον ρώτησε:  «Κορίτσι  έχεις;» 
Τραύλισε μιαν απάντηση που μόνο αυτός την άκουσε. «Κατάλαβα», είπε εκείνη, 
«δεν  έχεις πάει με πραγματική γυναίκα. Λοιπόν αρχίζουμε;»,  είπε κι  έσβησε το 
τσιγάρο στο τασάκι. 
     Την οδήγησε στο στούντιο, άναψε τα φώτα και ταχτοποίησε τα σχετικά. Της 
ζήτησε να καθίσει σε μια καρέκλα που βρισκόταν απέναντι από τη μηχανή του 
στούντιου. Εκείνος πήγε πίσω, άνοιξε το θαμπόγυαλο κι άρχισε να νετάρει την 
εικόνα σ’ αυτό. Ύστερα πήγε και διόρθωσε τους φωτισμούς που έπεφταν πάνω 
στην  κοπέλα.  Φωτομέτρησε  και  της  είπε:  «Δεσποινίς  Μπλανς,  θα  σας 
παρακαλούσα να κινείτε το κεφάλι σας δεξιά‐αριστερά, πάνω κάτω, αλλά αργά. 
Κάθε φορά που θα λέω στόπ θα μένετε ακίνητη για λίγο».   «Μάλιστα ευγενικέ 
μου κύριε».
     Ακολούθησε   ησυχία, η Ζωζώ   άρχισε    να παίζει    το   ρόλο   της και μόνο   τα  
στόπ ακούγονταν 
κι ο ήχος που έκανε ο φωτοφράκτης κάθε φορά που αποτύπωνε τις στάσεις. Ο 
Ανέστης τράβηξε
δυο κασέτες με τέσσερις πλάκες.
     Η Ζωζώ σηκώθηκε από την καρέκλα λέγοντας, «τελειώσαμε;». «Όχι ακόμα θα 
μου  επιτρέψετε  να  σας  πάρω  μερικές  με  τη  μικρή  μηχανή.  Δε  χρειάζεται  να 
καθίσετε  στην  καρέκλα,  μπορείτε  να  πάρετε  όποια  πόζα  νομίζετε  εσείς 
καλύτερη». «Δε θα με συμβουλέψεις τι πόζα να πάρω;», του είπε με μαργιόλικο 
ύφος  που  έκανε  τον  Ανέστη  να  σκιρτήσει  μαζί  με  τη  μηχανή  που  είχε  ήδη 
κρεμασμένη  στο  λαιμό  του.  Παρ’  όλα  αυτά    βρήκε  το  θάρρος  να  πει:  «Νομίζω 
πως  εσείς  ξέρετε  καλύτερα  ποια  είναι  η  πόζα  που  μπορεί  να  συγκινήσει  έναν 
άντρα. Γι’ αυτό το λόγο δεν τις θέλετε τις φωτογραφίες;». «Είσαι ένας διάολος  
εσύ...»,  είπε χαμογελώντας  η τραγουδίστρια κι άρχισε να κινείτε στο φωτισμένο 
χώρο ενώ ο Ανέστης την παρακολουθούσε από δεξιά, αριστερά, «κόντρ‐πλονζέ» 
ή «κοντρ‐λυμιέρ» με τον φωτοφράκτη της μηχανής να ταράζει με τα «χλαπ» του 
την ησυχία του εργαστηρίου.
     Όταν  τελείωσαν  όλα  αυτά,  εκείνη  προχώρησε  βιαστικά  προς  την  έξοδο  μ’ 
έναν  αναστεναγμό  ανακούφισης.  «Σας  κούρασα  ε;»,  είπε  μ’  ένα  συμπονετικό 
χαμόγελο ο νεαρός. Του χαμογέλασε κι αυτή και είπε: «Πού τα έμαθες όλ’ αυτά 
τα  κόλπα;».  «Ε,  είμαι  ταλέντο  όπως  είπε  κι  ο  δάσκαλος  μου».  «Λοιπόν, 
Ανέστη...έτσι  δε  σε  λένε;  Φεύγω  και  θα  μου  φέρεις  τις  φωτογραφίες  στο 
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ξενοδοχείο, προλαβαίνεις ως την Κυριακή;». «Ναι βέβαια αλλά μήπως θέλετε να 
περάσετε  αύριο,  να  δείτε  τ’  αρνητικά  και  να  διαλέξουμε  μαζί  ποιες  θέλετε  να 
τυπώσουμε;». «Δε χρειάζεται αγόρι μου. Έχω εμπιστοσύνη στο γούστο σου, θα 
διαλέξεις  εσύ    και  θα    τυπώσεις    από  δυο  την  καθεμία,  έτσι;»  Ύστερα  τον 
χαιρέτησε μ’ έναν τρόπο σα να του έλεγε «τρέξε πίσω μου» και αποχώρησε.
     Ο Ανέστης βγήκε στη θύρα και την κοίταζε να κατηφορίζει ώσπου χάθηκε στη 
στροφή  του  δρόμου. Με  την  εικόνα  του  λικνιστικού περπατήματος  της ακόμα 
στα μάτια, γύρισε στο εργαστήρι. Μπορούσε ν’ αρχίσει την εμφάνιση των φιλμ, 
έτσι,  για  ν’  απασχολεί  το  μυαλό  του  αποφεύγοντας  τη  θύμηση  αυτού  του 
συγκλονιστικού  θηλυκού.  Έλα  όμως  η  δουλειά  που  θα  έκανε  θα  ήταν  αυτή 
ακριβώς που θα του τη θύμιζε. Δεν ήξερε τι να κάνει, ήταν και η ώρα τέτοια, σε 
λιγότερο από μια ώρα έπρεπε το μαγαζί να είναι ανοιχτό. Κάθισε στο γραφείο 
και ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκε, καθώς θυμήθηκε τη σκηνή που η  Ζωζώ  
άναβε  τσιγάρο,  πως  θα  ήταν  ανακουφιστικό να κάπνιζε...   
     Την  άλλη  μέρα,  δούλεψε  πολλές  ώρες  να  ετοιμάσει  τις  φωτογραφίες  της 
Ζωζώς Μπλανς. Όταν  τελείωσε  ήταν  αργά  το  απόγευμα,  ζήτησε  από  τον  κυρ‐
Ζαχαρία να τις κοστολογήσει.   Στη  σκέψη  πως  αύριο   το   μεσημέρι, κατά  τις 
δυο  του  είχε  πει,  θα  την  ξανάβλεπε  ένιωθε  ένα  γαργαλητό  στο  μέρος  της 
καρδιάς...
      Τη νύχτα, πες η κούραση πες το ότι θα την ξανάβλεπε, κοιμήθηκε καλά, τόσο 
καλά που ξύπνησε κατά τις εννέα. Η μητέρα του, ξέροντας πως είχε κουραστεί 
πολύ την προηγούμενη μέρα, τον παρότρυνε να κοιμηθεί κι άλλο. «Κυριακή είναι 
σήμερα γιόκα μου, ξεκουράσου». Που να ήξερε η μάνα πως το παιδί της ήταν ένα 
μικρό ηφαίστειο πόθου και πάθους, έτοιμο να εκραγεί...
     Στη μία ήταν  έξω από το  ξενοδοχείο. Φορούσε  ένα καλοκαιρινό βαθύχρωμο 
«μπεζ» κοστούμι αν κι ο Σεπτέμβρης ήταν προχωρημένος‐το είχε αγοράσει στην 
αρχή του καλοκαιριού‐τα παπούτσια του ήσαν άσπρα, κόκκινη γραβάτα στόλιζε 
το  άσπρο  μεταξωτό  πουκάμισο  του.  Κάθε  τόσο  κοίταζε    το  ρολόι,  που  μ’  ένα 
ακριβό δερμάτινο λουράκι έσφιγγε τον καρπό του, το πρώτο που είχε αποκτήσει 
στη  ζωή  του.  Είχε  αρχίσει  ήδη  να  πηγαίνει  τα  βράδια  στο  σχολείο,  άλλη  μια 
δικαιολογία στη Μαρίνα για την αναβολή των ραντεβού τους. 
     Γενικά  τα  δεκάξι  του  τα    έκλεισε  με  ένα  είδος  ευημερίας  που  πρώτη  φορά 
συνειδητοποιούσε  και  τη  χρωστούσε  σ’  αυτή  την  απροσδόκητη  εμφάνιση  του 
ταλέντου του, στη φωτογραφία.
     Δύο  παρά  δέκα,  ρωτούσε  στη  «ρεσεψιόν»  αν  η  δεσποινίς Μπλανς  ήταν  στο 
δωμάτιο  της.  Τον  ρώτησαν  αν  ήταν  ο  φωτογράφος  κι  όταν  απάντησε 
καταφατικά  του  είπαν πως  τον περιμένει.  Ανέβηκε  τις  σκάλες  και  χτύπησε  τη 
θύρα της. Άκουσε τη φωνή της να λέει: «Πέρνα μέσα αγόρι». Αυτό δεν του άρεσε. 
Ήταν  σε  μια  ηλικία  που  τον  προσφωνούσαν  άλλοι  «αγόρι»,  κάποιοι 
«παλικαράκι»  και  πολλοί    «μικρέ»    και    «τον  έβγαζαν  από  τα  ρούχα  του». 
Ακούγοντας  το  όμως  από  την  Μπλανς  ήταν  τρισχειρότερο.  Έτσι  μπήκε  μέσα 
κάπως συνοφρυωμένος. «Βλέπω είσαι εντάξει στα ραντεβού σου. Έτσι είσαι και 
με το κορίτσι σου;» Ήταν η δεύτερη φορά που αναφερόταν στο κορίτσι του, με 
πρόθεση  ίσως  να  τον  ειρωνευτεί  για  το  ότι  είχε  πιθανόν  μια  μικρή  που  δεν 
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μπορούσε να του δώσει αυτό που μπορούσε να του δώσει εκείνη. Δεν   απάντησε   
και περιορίστηκε να της δώσει το φάκελο με τις φωτογραφίες. Εκείνη τον πήρε 
κι  ανοίγοντάς  τον  τις  σκόρπισε  πάνω  στο  κρεβάτι.  Φορούσε  μια  ποδήρη 
μεταξωτή ρόμπα, σε απαλό γαλάζιο  χρώμα και δυο αχνά σκούρα σημάδια στο 
στήθος έδειχναν πως δε φορούσε στηθόδεσμο.
      Έσκυψε  πάνω από  τις φωτογραφίες,  γυρίζοντάς  του  ελαφρά  την  πλάτη  κι 
εκείνος  διάκρινε  ένα  δαντελένιο  κυλοτάκι,  που  αχνοξεχώριζε  κάτω  από  το 
μετάξι της ρόμπας, να  μισοσκεπάζει τους γλουτούς της, 
     Φυσικά το τι ένιωσε στη θέα αυτής της εικόνας, δεν περιγράφεται, θα έφτανε 
ίσως η παρατήρηση ενός  ελαφρά σκουρότερου λεκέ στο παντελόνι του, κοντά 
στα γεννητικά του όργανα.
     Τα επιφωνήματα θαυμασμού που άφηνε κάθε τόσο και οι κινήσεις της, καθώς 
περιεργαζόταν  τις  φωτογραφίες  ήσαν  περίπου  μια  σεξουαλική  εισαγωγή,  που 
έκανε τον Ανέστη να νιώθει ένα ηδονικό κενό στο στομάχι. Πήγε στο παράθυρο 
και στάθηκε εκεί, παρατηρώντας τάχα κάτι ενδιαφέρον που συνέβαινε έξω από 
αυτό γιατί  κινδύνευε να γίνει ο περίγελος της καθώς εκείνη θα διαπίστωνε τη 
διέγερση του, από το λεκέ του παντελονιού.
     Κάποια  στιγμή  η  Ζωζώ,  σταμάτησε  ν’  ασχολείται  με  τις  φωτογραφίες  και 
γύρισε  προς  το  μέρος  του.  «Πές  μου  πόσο  στοιχίζουν;».  Της  είπε  το  ποσόν  κι 
εκείνη πήγε, πήρε την τσάντα της και του έδωσε τα χρήματα. Ύστερα καθώς τα 
πράσινα  μάτια  της  σπίθιζαν  και  το    χαμόγελό  της  φώτισε  το  πρόσωπο  της, 
προφανώς από κάτι που σκεφτόταν,  του  είπε  να καθίσει.  «Δε   φαντάζομαι  να  
βιάζεσαι;», το χαμόγελό της τον έκανε να δεχτεί μ’ ευχαρίστηση την παράταση 
του ηδονικού μαρτυρίου του, βεβαιώνοντας την πως δεν είχε να πάει πουθενά.
     Πήγε να καθίσει σε μια καρέκλα αλλά εκείνη τον έπιασε από το χέρι και τον 
κάθισε  στο  κρεβάτι.  «Βγάλε  το  σακάκι  σου,  δε  ζεσταίνεσαι;».  Όταν  το  έβγαλε 
στάθηκε  ανακούρκουδα  μπροστά  του.  Το  μετάξι  της  ρόμπας  της  γλίστρησε 
δεξιά‐αριστερά κι άφησε να φανούν οι μηροί της. Ήταν υπέροχοι! Άλλωστε ήσαν 
τα πόδια μιας χορεύτριας.
     Για μια στιγμή, μισάνοιξαν οι μηροί  κι ανάμεσά τους άστραψε στα μάτια του 
Ανέστη,  σα  σε  φλας,  η  λευκότητα  της  κυλότας  της.  Έβαλε  τα  χέρια  της  στα 
γόνατα του,  τα προχώρησε προς τη μέση του κι άρχισε να του λύνει  το λουρί. 
«Μα,  μα  τι  κάνεις;»,  ψιθύρισε  ο  νεαρός.  Τον  κοίταξε  στα  μάτια,  εκείνος  για  ν’ 
αποφύγει το βλέμμα της, τα χαμήλωσε αλλά έτσι έπεσε το δικό του στο στήθος 
της. Όπως είχε σκύψει ελαφρά, η κοπέλα, είχαν μισοβγεί  τα όμορφα βυζιά της κι 
ο Ανέστης άρχισε να τρέμει. «Ηρέμησε αγόρι μου, ηρέμησε», του είπε και καθώς 
ξεκούμπωνε  το    παντελόνι  του,  συνέχισε:  «Μου  έχεις  εμπιστοσύνη;».  Κούνησε 
καταφατικά το κεφάλι  «Άσε με λοιπόν να τα φροντίσω όλα εγώ».
     Του  έβγαλε  το  παντελόνι  και  βάλθηκε  να  του  βγάλει  τα  παπούτσια  και  τις 
κάλτσες. Εδώ ο Ανέστης κοκκίνισε όχι από ερωτική ταραχή αλλά από ντροπή. Αν 
και  είχε  πλύνει  καλά  τα  πόδια  του  και  τα  είχε  φλομώσει  στο  αποσμητικό,  τα 
άτιμα  εξακολουθούσαν  να  αναδίνουν  μια    ελαφρά  ποδαρίλα.  Εκείνη  όμως  δε 
φάνηκε να   ενοχλήθηκε. Σηκώθηκε   όρθια   κι έλυσε τη ζώνη   της   ρόμπας   της.  
Ύστερα  με  μια  απότομη  κίνηση  την πέταξε πέρα και φάνηκαν τα στητά βυζιά 
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της  σ’  όλη  τους  τη  μεγαλοπρέπεια.  Τον  έπιασε  από  τα  χέρια  και  τον  σήκωσε 
όρθιο.  Τύλιξε τους βραχίονες της γύρω από το λαιμό του και τρίβοντας το κορμί 
της  πάνω  του  πλησίασε  τα  χείλη  της  στα  δικά  του.  Μια  ελαφριά  μυρουδιά 
νικοτίνης  και  μαστίχας  γέμισε  τα  ρουθούνια  του  από  την  ανάσα  της.  Όταν 
ενώθηκαν τα στόματα τους και η γλώσσα της τρύπωσε στο δικό του, γλύφοντας 
τον  ουρανίσκο  του,  η  γεύση  του  γέμισε  πάλι  με  τη  μυρουδιά  νικοτίνης  και 
μαστίχας. Πήρε τη γλώσσα του μέσα στο στόμα της και την πιπίλησε κάνοντας 
τον  να  την  σφίξει  στην  αγκαλιά  του  με  ορμή.  Οι  παλάμες  του  σύρθηκαν  στη 
ραχοκοκαλιά της και φτάνοντας στους γλουτούς, τους χούφτωσαν κάπως βίαια. 
Ο νεαρός ξεθάρρευε. Εκείνη τον απομάκρυνε τρυφερά και τον κάθισε πάλι στο 
κρεβάτι. Ύστερα κάθισε «ιππαστί» στους μηρούς του και  τον φίλησε βγάζοντας 
συγχρόνως τη γραβάτα. Έπιασε το πάνω κουμπί του πουκάμισου λέγοντας του:   
«Κάθε κουμπί που θα ξεκουμπώνω θα έχω ένα φιλί για τον κόπο μου, έτσι αγόρι 
μου;».
     Ο Ανέστης    δε θυμόταν πόσα κουμπιά  έχει  ένα   πουκάμισο,    αν    και  τα  είχε 
κουμπώσει τόσες φορές, πέντε, έξι; Μακάρι όμως να είχε δεκάξι... 
     Τα κουμπιά τελείωσαν, το πουκάμισο πετάχτηκε και συνάντησε τη ρόμπα ν’ 
ακολουθήσει το φανελάκι του. Η Ζωζώ ξάπλωσε και τον τράβηξε πάνω της. Ο 
νεαρός φωτογράφος βυθίστηκε σε πρωτόγνωρες ερωτικές εμπειρίες. Του πρόσφερε 
σχεδόν όλους τους τρόπους έρωτα.  Στοματικό, «κατά φύσιν» και «παρά φύσιν» κι 
όποιας άλλης έμπνευσης της πολύπειρης αυτής κοπέλας...
...   Η Ζωζώ σηκώθηκε εξουθενωμένη, κατευθύνθηκε προς το μπάνιο και του 
φώναξε:  «Έλα  σήκω μανάρι μου, έχουμε και δουλειά. Πρέπει να ετοιμαστώ για το 
μαγαζί». «Έχεις  πέντε ώρες  μέχρι την παράσταση», της είπε καθώς ήταν 
ξαπλωμένος με τα χέρια πίσω στον αυχένα και χουζούρευε, πανευτυχής μ’ αυτό που 
του είχε συμβεί! «Οι ώρες περνάνε γρήγορα», ακούστηκε ο θόρυβος από τις βρύσες, 
«άντε σήκω να ετοιμαστείς».
     Ανακάθισε στο κρεβάτι. Από το μπάνιο ακούστηκε ο θόρυβος του νερού που 
κυλούσε στο σώμα της κι εκείνος κοίταξε το πέος του που αν και χαλαρό ήταν 
ροδοκόκκινο και τα σημάδια της δραστηριότητας του ήσαν ολοφάνερα.
     Το βλέμμα του έπεσε πάνω στο κυλοτάκι της, σηκώθηκε το πήρε στα χέρια 
και  το  έφερε στα ρουθούνια  του. Η μυρουδιά του αιδοίου ανακατωμένη με  το 
άρωμα της τον ερέθισε. 
     Η κοπέλα βγήκε από το μπάνιο φορώντας ένα ροζ μπουρνούζι που έφτανε λίγο πιο 
πάνω από τα γόνατα της και στο κεφάλι, σαν τουρμπάνι, μια ίδιου χρώματος πετσέτα. 
Η εικόνα αυτή σε συνδυασμό  με το άρωμα της κυλότας  έκανε το νεαρό να έχει πάλι 
στύση. Εκείνη το πρόσεξε και φώναξε: «Πάλι σηκωμένος είναι αυτός; Θεέ μου! 
Αγόρι μου δε σου πέφτει ποτέ;». «Πως να μου πέσει όταν έχω κοντά μου ένα πλάσμα 
σαν εσένα;», του φάνηκε παράξενο που άκουγε τον εαυτό του σε μια τέτοια φράση. 
Ήταν η πρώτη  φιλοφρόνηση  που της  έκανε  και  πήγε να την αγκαλιάσει. Η Ζωζώ 
τον απώθησε τρυφερά αλλά σταθερά κι αποφασιστικά. «Έλα, κόφτο. Δε χόρτασες, 
μέσα σε δυο ώρες με πήδηξες εφτά φορές, με ξέσκισες παλιόπαιδο, τι άλλο θέλεις;». 
«Εσένα θέλω Ζωζώ μου και καμιά άλλη, εσένα για όλη μου τη ζωή...». «Α, να σου 
πω, εδώ χαλάει το πράγμα. Άκου παλικάρι μου, σε περνάω έξι χρόνια, είσαι ένα 
άβγαλτο παιδί κι εγώ μια περπατημένη γυναίκα και δε γουστάρω νταβατζιλίκι. Αυτά 
πέρασαν για μένα, τώρα  είμαι καλλιτέχνιδα  κάνω καριέρα και δε θα μου τη χαλάσει 
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κανένας. Άντε ψυχή μου στο κορίτσι σου». «Πάλι το κορίτσι μου, επιτέλους πού 
ξέρεις ότι έχω κορίτσι;», είπε νευριασμένος ο Ανέστης. «Το είδα μαγκάκι μου». «Το 
είδες, πού το είδες;».  «Στη βιτρίνα του φωτογραφείου. Εκείνο το ωραίο κορίτσι που 
το έχεις πορτρέτο. Κάπως έτσι ήμουν κι εγώ κάποτε...», είπε μελαγχολικά. «Και πώς 
το ξέρεις ότι είναι κορίτσι μου;». «Έλα τώρα σε τα μας, μοιάζω για κορόιδο;  Σου  
είπα  είμαι μια γυναίκα με παρελθόν και συ μωρό μου έχεις μόνο μέλλον γι’ αυτό μην 
το χαραμίσεις σε παρακαλώ. Άντε στο μπάνιο να πλυθείς, έχει μια μεγάλη πετσέτα 
στην κρεμάστρα...».
     Όταν  βγήκε,  σκουπίζοντας  με  την  πετσέτα  τις  μασχάλες  του  εκείνη  τον 
κοίταξε  με  πόθο.  Το  εφηβικό  κορμί  που  είχε  αρχίσει  να  μετασχηματίζεται  σε 
ανδρικό την  ερέθιζε. Τον πλησίασε κι ακούμπησε το πρόσωπο της στο στήθος 
του. Σκόρπιες κατσαρές τριχούλες είχαν κάνει την εμφάνιση τους. Γέμισε φιλιά 
αυτό  το  νεανικό  στήθος  και  ύστερα  του  είπε: «Άσε με να σε ντύσω όπως σ’ 
έγδυσα αγόρι μου, θα είναι κάτι που θα το θυμόμαστε όλη μας τη ζωή». Έπιασε 
να  του φορέσει  το  εσώρουχο.  Καθώς  το  χέρι  της  ακούμπησε  στο πέος,  εκείνο 
τινάχτηκε προς τα  πάνω.  Έσκυψε το φίλησε  και  μετά  το εξαφάνισε μέσα στο 
εσώρουχο. Του φόρεσε και  τα υπόλοιπα ενώ ο Ανέστης έμοιαζε υπνωτισμένος.   
      Κάποια  στιγμή συνήλθε και  προσπάθησε  να  τη  φιλήσει.  Δεν τον άφησε και  
τον  έσπρωξε μαλακά  προς την  έξοδο  λέγοντας:  Όχι, όχι  αγάπη  μου,  φύγε  σε  
παρακαλώ,  είσαι έξυπνο  κι
ευγενικό παιδί και καταλαβαίνεις πόσο υποφέρω κι εγώ». Του άνοιξε τη θύρα. 
Εκείνος  στεκόταν  και  την  κοίταζε  χωρίς  να  μιλάει.  Στα  μάτια  του  λαμπίρισαν 
δάκρυα.  Εκείνη  τα  είδε,  ανασηκώθηκε  στις  μύτες  των  ποδιών  και  του  τα 
στέγνωσε  με  τα  χείλη  της.  Ξαφνικά,      οργισμένος,  πετάχτηκε    στο  διάδρομο. 
Κατέβηκε τις σκάλες τρέχοντας και βγήκε βιαστικά από το ξενοδοχείο...    
  ...    Η  παραλία  ήταν  ήσυχη,  τα  καφενεία  είχαν  μερικούς  θαμώνες,  κάποιος 
ψάρευε  στην  αποβάθρα ανάμεσα στις  αραγμένες  βάρκες. Πιο πέρα στο  λιμάνι 
ακίνητα περίμεναν  τα φορτηγά πλοία  για  κάποιο φορτίο. Η πόλη  του Ανέστη, 
ήταν  ένα  επαρχιακό  λιμάνι  αλλά  είχε  αρκετή  κίνηση.  Οι  πελάτες  του  καμπαρέ 
που δούλευε η Ζωζώ Μπλανς ήσαν, σχεδόν, στο σύνολο τους ναυτικοί.
     Περπάτησε για λίγο στην παραλία, ήταν, σχεδόν ο μόνος περιπατητής εκείνη 
την ώρα  του  απομεσήμερου.  Δεν  ήξερε  που  να  πάει,  τι  να  κάνει.  Το  σπίτι  του 
ήταν  το  μόνο  μέρος  που  δεν  ήθελε  να  βρεθεί.  Κατέβηκε  τις  σκάλες  ενός 
σφαιριστηρίου,  μια  μεγάλη  υπόγεια  αίθουσα,  που  εκείνη  την  ώρα  είχε  μόνο 
μερικούς  παίχτες  του  μπιλιάρδου.    Πλησίασε    αργά    στο    μπαρ,  χαιρέτισε 
μονολεκτικά  τον  σερβιτόρο  και  ζήτησε  μια  πορτοκαλάδα.  Είχε  στεγνώσει  το 
στόμα  του  μ’  όλες  αυτές  τις  συγκινήσεις  και  το  αναψυκτικό  τον  ανακούφισε, 
αλλά δεν βοήθησε στο να ξεχάσει τη Ζωζώ. Και πώς να ξεχάσει, η θύμηση των 
όσων είχαν συμβεί και η ακατανόητη, γι’ αυτόν, απόρριψη του, ήταν αφόρητα 
βασανιστική.
     «Κράτα  ώρα  Θανάση»,  είπε  και    προχώρησε  σ’  ένα  από  τα  τραπέζια  του 
μπιλιάρδου. Προσπαθούσε ν’ απασχολήσει το μυαλό του με τους συνδυασμούς 
κινήσεων,  φάλτσες  μπαλιές,  καραμπόλες  αλλά  οι  μπάλες  κυλούσαν  και 
χτυπιόνταν  βίαια  μεταξύ  τους  χωρίς  να  τον  καταφέρνουν  να  ξεχάσει.  Λίγο 
αργότερα κατέβηκε τις σκάλες του σφαιριστηρίου κι ένας συμμαθητής του. «Ρε, 
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συ μόνος σου παίζεις;». «Όπως βλέπεις». «Τι θα έλεγες για   μερικά κορδόνια;».  
«Όχι, φεύγω έχω δουλειά», είπε ο Ανέστης. Πλήρωσε το Θανάση κι ανέβηκε τις 
σκάλες...
     Καθώς ανηφόριζε προς το σπίτι του, σκέφτηκε τη Μαρίνα. Από τη μέρα που 
είχε  φωτογραφίσει  τη  Ζωζώ  δεν  την  είχε  σκεφτεί  καθόλου.  Το  καημένο  το 
κορίτσι!  Όσες φορές του είχε τηλεφωνήσει, τις τελευταίες μέρες, της έλεγε πως 
είχε δουλειά και δεν έλεγε ψέματα αλλά η δουλειά δεν ήταν αρκετός λόγος για 
να  μην  τη  συναντήσει.  Σκέφτηκε  να  της  τηλεφωνήσει  να  συναντηθούν.  Ίσως 
έτσι  καταλάγιαζε  κάπως  ο  πόθος  του  για  την  άλλη.  Πήγε  σ’  έναν  τηλεφωνικό 
θάλαμο  αλλά  πριν  σχηματίσει  τον  αριθμό  της,  είχε  κιόλας  μετανιώσει.  Τι  θα 
μπορούσε να του προσφέρει το κοριτσάκι, ύστερα από την ερωτική πανδαισία 
που έζησε; Άφησε το ακουστικό και συνέχισε για το σπίτι.  
      Όταν  έφτασε στη  γειτονιά,  είδε  το  καθημερινό  γνωστό  θέαμα,  σήμερα που 
ήταν  Κυριακή  πιο  έντονο.  Γειτόνισσες,  γριές,  νέες  ακόμα  και  κοπελίτσες 
κάθονταν  στις  αυλόθυρες  τους,  άλλες  σε  καρέκλες  που  είχαν  βγάλει  από  το 
σπίτι, άλλες στα πεζούλια και κάποια, καθόταν πάνω σ’ έναν γκαζοτενεκέ. Μια 
βαβούρα  της  γειτονιάς,  ομιλίες,  γέλια    και  κάποια  μαμά  να  φωνάζει  τον 
κανακάρη της να φάει κάτι.
     Χαιρετούσε  δεξιά‐αριστερά,  δεν  μπορούσε  να  ξεφύγει.  «Γεια  σου  Ανέστη, 
«Καλώς τον Ανέστη»,  «Τι θα γίνει μ’  εκείνη τη φωτογραφία θα μας...τραβήξεις 
καμιά;» του φώναξε μια στρουμπουλή σαραντάρα. 
     Η  μητέρα  του  δεν  ήταν  στο  σπίτι, θα  είχε πάει, σε κάποια γειτόνισσα, 
καλύτερα έτσι. Δεν θ’ ανησυχούσε βλέποντας τον, σκουντούφλη και νευρικό. Μπήκε 
στο δωμάτιο του έβγαλε το κοστούμι κι έβαλε πιζάμες. Πέρασε στο σαλόνι και άνοιξε 
το ραδιόφωνο, το είχε πάρει με δόσεις, έψαξε να βρει κάτι ενδιαφέρον. Όλο λαϊκά 
τραγούδια. Ανάμεσα στα διάφορα τσιφτετέλια ακούστηκε κι ένα που ταίριαζε γάντι 
με τον  καημό  του.  «Αντιλαλούνε  τα  βουνά  σαν  κλαίω  εγώ  τα δειλινά,  περνούν 
οι ώρες θλιβερές  σ’ ένα παλιό ρολόι κι εγώ  τους  αναστεναγμούς τους
παίζω κομπολόι...». 
   Σηκώθηκε  ορμητικά  και ξαναντύθηκε.  Θα πήγαινε  να την περιμένει  έξω  από  το  
καμπαρέ.
Κατηφόρισε με αγωνία μήπως δεν την προλάβει στο δρόμο, αν και είχε αρκετή 
ώρα.
     Όταν έφτασε μπροστά στο καμπαρέ, πελάτες μπαινόβγαιναν κι ο θυρωρός με 
τη λιβρέα του, είχε και τέτοιον το μαγαζί, πήγαινε πέρα‐δώθε και χαιρετούσε με 
μεγάλο  σεβασμό  αποβλέποντας  στο  μελλοντικό  «πουρμπουάρ».  Η  ώρα  ήταν 
δέκα παρά  είκοσι.  Γύρισε πίσω γύρω στα πενήντα μέτρα από  το  καμπαρέ  και 
περίμενε σε μια σκοτεινή γωνιά του πεζοδρομίου.
     Σε δέκα λεπτά την είδε να έρχεται προς το μέρος του, τη φώτιζαν για λίγο τα 
φανάρια  του  δρόμου και  ύστερα  χανόταν στο μισόφωτο. Φορούσε  ένα κομψό 
γαλάζιο ταγιέρ, μαύρες γόβες και κρατούσε μαύρη τσάντα. Μια καθ’ όλα κόσμια 
εμφάνιση.  Όταν  πλησίασε  στα  πέντε  μέτρα,  βγήκε  μπροστά  της  και  στάθηκε 
κάτω από το φανάρι.

Εκείνη 
σταμάτησε κοιτάζοντας τον έκπληκτη. «Τι  θες  εσύ  εδώ;», του είπε με πολύ σοβαρό 
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ύφος. «Άντε παιδάκι μου στο σπίτι σου...». Τον προσπέρασε, εκείνος πήγε να την 
κρατήσει από τον βραχίονα και η κοπέλα αγρίεψε. «Φύγε ρε συ, μη μας πάρει κανα 
μάτι και πούνε πως ξελογιάζω τ’ ανήλικα τους... Ίσα δρόμο. Και μην τολμήσεις  
νάρθεις  στο μαγαζί γιατί θα πω του θυρωρού να σε πετάξει έξω με τις κλωτσιές». 
Και λέγοντας αυτά κινήθηκε γρήγορα προς το καμπαρέ. Ο Ανέστης, έμεινε 
αποσβολωμένος! Αυτό το πλάσμα που πριν λίγες ώρες μόνο, του είχε δείξει τέτοια 
αγάπη και τρυφερότητα και του είχε χαρίσει αξέχαστες στιγμές, τώρα του φερόταν σα 
να τον έβλεπε για πρώτη φορά! Σα να ήταν ένας αλήτης που την ενόχλησε στο 
δρόμο...
     Έμεινε  εκεί  αρκετή  ώρα,  κάτω  από  το  φανάρι,  με  σκυφτό  κεφάλι.  Ύστερα 
αργά‐αργά ξεκίνησε  φεύγοντας  μακριά  από το  σημείο  που είχε  υποστεί,  για  
πρώτη  φορά,  έναν εξευτελισμό που του ήταν αβάσταχτος. 
     Τα βήματα του τον οδήγησαν στο σπίτι. Μπήκε, είπε ένα ξερό γεια στη μητέρα 
του και πέρασε στο μπάνιο, κάθισε στη λεκάνη κι έκλαψε...
... Την   άλλη μέρα   στο   φωτογραφείο, ο κυρ‐Ζαχαρίας δεν είχε κατεβεί ακόμα, 
κάθισε και της έγραψε ένα σύντομο γράμμα.:  «Δεσποινίς Μπλανς ή όπως αλλιώς 
σας λένε, μου φερθήκατε σα να εγκλημάτησα που σας αγάπησα. Δυστυχώς είμαι 
ένα παιδάκι, όπως με χαρακτηρίσατε και δεν είχα αντιληφθεί πως το ν’ αγαπάς 
είναι  έγκλημα.  Ίσως  να  είναι  έτσι.  Πάντως  όμως  το  δικό  σας  έγκλημα  είναι 
χειρότερο.  Με  βάλατε  σ’  έναν  παράδεισο  και  μετά  με  ρίξατε  στην  κόλαση. 
Προσπαθώ  να  βρω  το  γιατί,  μάλλον  ματαιοπονώ,  εσείς  σαν  περπατημένη 
γυναίκα θα  ξέρετε  κάτι περισσότερο από μένα». Το υπόγραψε,  το  έκλεισε στο 
φάκελο κι αργότερα πέρασε από το ξενοδοχείο και το άφησε στον υπάλληλο, να 
της το δώσει. Δεν περίμενε βέβαια απάντηση αλλά το έγραψε έτσι για να νιώσει 
καλύτερα.
     Δεν  μπόρεσε  όμως  να  νιώσει  καλύτερα  παρά  μονάχα  όταν  ήρθε  ο  κυρ‐
Ζαχαρίας κι ο Ανέστης του ζήτησε να πάει για έναν περίπατο στην πόλη με τη 
μηχανή. Ο φωτογράφος δεν έλεγε ποτέ όχι σε τέτοιες πρωτοβουλίες του βοηθού 
του  γιατί  ήξερε  πως  κάτι  καλό  θα  φέρει.  Το  φωτογραφείο  του,  είχε  γίνει 
πασίγνωστο  στην  πόλη,  από  εντυπωσιακά  θέματα  της  καθημερινής  ζωής  που 
είχε  τραβήξει  ο  μικρός.  Σχεδόν  κάθε  βδομάδα  υπήρχε,  στην  προθήκη  του 
φωτογραφείου κι ένα καινούργιο θέμα. Πολλοί αναγνώριζαν τον εαυτό τους σε 
πολυπρόσωπες σκηνές από  την  αγορά   ή  τον  περίπατο  στην   παραλία,   τη  
«βόλτα»,     όπως      τον      έλεγαν.     Αυτό    έδινε    ένα πρόσθετο έσοδο στο μαγαζί 
γιατί παράγγελναν αντίγραφα. 
     Γύρισε σχεδόν μεσημέρι στο φωτογραφείο. Όταν έκλεισαν το μαγαζί, ξεκίνησε για 
το σπίτι. Κάπου ένα τέταρτο δρόμος ήταν αλλά λίγο ανηφορικός.Ύστερα από τις 
καλοχτισμένες μονοκατοικίες, που και που, ορθωνόταν και κάποια πολυκατοικία, 
μπήκε στα τελευταία σπίτια της πόλης, που έστεκαν μισοερειπωμένα με το 
«μπαγκτατί» τους  έξω από το σοβά, τα «σαχνισιά» τους σε κατάρρευση και τις 
υδρορρόες τους μισοσκουριασμένες. Οι δρόμοι ήσαν στενοί κι ανήλιαγοι κι ένας απ’ 
αυτούς, αρκετά φαρδύς, φαντάσου επέτρεπε να διασταυρωθούν δυο αυτοκίνητα ή δυο 
αλογόκαρα, ανέβαινε μέχρι το συνοικισμό του Ανέστη, «τα προσφυγικά», όπως τον 
έλεγαν. Ένα ρέμα, που μόνο το χειμώνα είχε νερό, το καλοκαίρι ένα ρυάκι κυλούσε 
στην  κοίτη του, χώριζε στα δυο το συνοικισμό. Σε κάθε  νεροποντή  όμως 
πλημμύριζε  κι  έκανε
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ζημιά σ’ αυτούς που είχαν την απερισκεψία να χτίσουν χαμηλά στην όχθη.
     Γενικά ο συνοικισμός, εκτός από μερικά σπίτια του εποικισμού με κάποια 
ρυμοτομία, ήταν αυθαίρετα χτισμένος και οι δρόμοι του είχαν σχηματιστεί πάνω στα 
διάφορα ρυάκια που κατέβαζαν τα νερά, από τις πλαγιές των λόφων στο μεγάλο 
ρέμα. Σε κάθε καταιγίδα ήσαν αδιάβατοι, τουλάχιστον όσο κρατούσε αυτή.
     Ο Ανέστης έμενε στην άλλη πλευρά του ρέματος. Δεν υπήρχε γέφυρα αλλά ένα 
πέρασμα ομαλό με πολύ ρηχά νερά. Τ’ αυτοκίνητα και τα κάρα περνούσαν μέσα  από 
το  νερό αλλά  για  τους ανθρώπους  υπήρχε ένας πανάρχαιος τρόπος. Μερικές 
μεγάλες πέτρες έζωναν το ρέμα. 
     Έφτασε στη γειτονιά του και πριν στρίψει για το σπίτι του συνάντησε το γνωστό 
θέαμα. Την κυρία Στάσα, μια παχουλή κι αφράτη τριαντάρα καθισμένη στη σκιά της 
σκάλας του  σπιτιού της, που προσπαθούσε να ταϊσει την κρέμα στο μωρό της. Το 
πιτσιρίκι, καθισμένο στο καροτσάκι του, μόλις είδε τον Ανέστη άρχισε να βγάζει 
έναν παράξενο ήχο: « Ββββ...βββ...». «Όπα, να κι ο Μιχαλάκης μας, ο αεροπόρος. Τι 
γίνεται ρε σπόρε; Πάλι βουβού. Πάλι βασανίζεις την όμορφη μαμά σου;», αυτό το 
είπε σιγά και κοιτάζοντας ένα γύρω. «Αχ, Ανέστη μου, μ’ έχει γανιάσει το 
παλιόπαιδο για να φάει δυο κουταλιές. Μόνο εσύ τον καταφέρνεις να τρώει...». «Σιγά 
να μην έρχομαι και στο σπίτι σου να σου τον ταϊζω», είπε μέσα του ο νεαρός. Ύστερα 
πήρε το πιάτο με την κρέμα και το κουταλάκι στάθηκε ανακούρκουδα μπροστά στο 
μικρό κι άρχισε κι αυτός τους παράξενους ήχους. «Βουού...βουού, να το αεροπλανάκι 
που κατεβαίνει στο αεροδρόμιο, βουού, βουού....Έλα αγόρι μου, άνοιξε το στόμα σου 
να μπει το αεροπλανάκι...έλα, βου...βουουού...». 
     Βουού...βου ο Ανέστης, άνοιγε το στόμα ο μικρός, κατρακυλούσε η κρέμα στο 
λαρύγγι  του  και  άδειασε  το  πιάτο.  Η  θέα  αυτού  του  άδειου  πιάτου  γέμισε 
ευτυχία  τη  στρουμπουλή  κυρία  Σάσα.  «Χίλια  ευχαριστώ  Ανέστη  μου,  είσαι 
σπουδαίο παιδί...».
     «Και  συ  παιδί  με  θεωρείς,  δε  βλέπεις  πως  είμαι  πια  άντρας;»,  σκέφτηκε  ο 
Ανέστης,  και  καθώς  ο  πιτσιρίκος  εξακολουθούσε  τα  βουού,  βουού, 
απομακρύνθηκε χαιρετώντας την. Τον ενόχλησε πολύ εκείνο το «παιδί» που του 
είπε  και  συνέχισε  τη  σκέψη  του:  «Αχ,  κυρία  Στάσα,  έχω  τραβήξει  πολλές 
μαλακίες για το χατίρι σου. Με τρέλαινε η λεία κι άσπρη επιδερμίδα σου, τώρα 
μου είσαι αδιάφορη γιατί άλλος καημός με βασανίζει...».  Τη σκέψη του διέκοψε 
άλλος ήχος. Η Φιφίκα όπως κάθε μέρα εμπέδωνε το μάθημα της φωναχτά.  «Ο 
Μίμης  ...και... η Ρήνα...πήγαν την Κυριακή...στο κτήμα...του παππού.   Εκεί...είδαν 
πολλά  ζώα...».    «Ρε Φιφίκα    τι  θα  γίνει  με σένα; Δεν μπορείς  να διαβάζεις από 
μέσα  σου;».  Από  το  παράθυρο  του  ισόγειου  πρόβαλε  χαμογελαστό  το 
φακιδιάρικο  προσωπάκι  της  Φιφίκας.  «Αφού  είμαι  ακουστικός  τύπος  βρε 
Ανέστη.  Έτσι  δε  με  είπες  εσύ;».  «Ναι  βέβαια»,  της  χάιδεψε  το  πηγούνι  και 
συνέχισαν, αυτός το δρόμο του και η Φιφίκα την ανάγνωση της. 
     Κόντευε να μπει στην αυλή του σπιτιού του όταν ακούστηκαν χτυπήματα από 
σκεπάρνι. Στη στροφή είδε και άκουσε τον κυρ-Πρόδρομο να βρίζει πιο δυνατά κι 
από τα χτυπήματα του σκεπαρνιού πάνω σ’ ένα πάσαλο. Κάτι κάρφωνε αλλά και με 
κάποιον τα είχε. «Ντινινί ιμανινί, κερατά να με κάνεις τέτοιο χουνέρι εμένα; 
Εσέογλου εσέκ...Θα σε φάω το λαρύγγι πεζεβέγκη...». «Τι είναι πάλι κυρ-Πρόδρομε, 
τι σου έκαναν;» Μετάνιωσε που ρώτησε αλλά ήταν αργά. Ο κυρ-Πρόδρομος άρχισε 
να λέει και να λέει  κι έτσι ο Ανέστης μπήκε στο σπίτι του μισή ώρα αργότερα. Κι 
αυτό γιατί βοήθησε κι η μητέρα του δηλαδή που βγήκε στη θύρα φωνάζοντας: «Άντε 
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βρε παιδάκι μου που γυρίζεις; Κρύωσε το φαγητό σου».
     Όλα  αυτά  και  να  είναι  καταμεσήμερο.  Θόρυβοι, φωνές, τσακώματα κι άντε 
ύστερα να πέσεις για ύπνο για να ησυχάσεις λίγο...
...  Ο Ανέστης εδώ γεννήθηκε, εδώ μεγάλωσε και ποτέ δεν τον ενόχλησε ο τρόπος 
που ζούσαν οι άνθρωποι στη γειτονιά του. Τώρα, μεγαλώνοντας καθώς άλλαζαν οι 
συνθήκες της ζωής του, οι σχέσεις του, άρχισε να μικροαστίζει, κάτι που του ήταν 
άγνωστο ακόμα και σαν έννοια. Συχνά όμως αγαναχτούσε και με την αδικία που είχε 
γίνει στους ανθρώπους της γειτονιάς του, για την αδιαφορία του κράτους γι’ αυτούς, 
που είχαν εγκαταλείψει τις πατρίδες και τις περιουσίες τους εξαιτίας των συμφωνιών 
που είχε κάνει. Η οικογένεια του, ποια οικογένεια δηλαδή, αυτός και    η μητέρα του 
ήσαν, δεν ήταν πολιτικοποιημένη και δεν ήξερε ούτε και είχε ρωτήσει ποτέ τι ψήφιζε 
στις εκλογές η κυρά Ελένη. Σιγά-σιγά, πες τα νέα διαβάσματα του έξω από τα 
σχολικά βιβλία, πες η φωτογραφική του μηχανή που του έδειχνε τη μιζέρια στις  πιο 
φτωχιές συνοικίες κι από τη δική του, άρχισε να ενδιαφέρεται για τα κοινά. Επίσης το 
νυχτερινό γυμνάσιο του έδωσε μιαν άλλη εικόνα της κοινωνίας...
     Το απόγευμα κατηφορίζοντας για το φωτογραφείο θυμήθηκε τη Μαρίνα, δεν είχε 
τηλεφωνήσει από προχθές. Φτάνοντας στο φωτογραφείο τηλεφώνησε στο ξενοδοχείο 
της Ζωζώς. Όταν άκουσε το «εμπρός» έκλεισε. Να της πει τι; Αν πήρε το γράμμα 
του; Όχι, όχι μπορεί να του μιλούσε άσκημα και δεν άντεχε άλλη προσβολή. 
     Με τη Μαρίνα, ίσως θα μπορούσε να ξεχάσει. Τηλεφώνησε στο σπίτι της. Σήκωσε 
το ακουστικό η γιαγιά της και ρώτησε ποιος τη θέλει. «Ένας συμμαθητής της», είπε ο 
Ανέστης κι άκουσε τη γυναίκα να καλεί την εγγονή της. Όταν πήρε το ακουστικό η 
κοπέλα και τον αναγνώρισε ήθελε να του πει πολλά, να τον βρίσει, να βάλει τις φωνές 
αλλά δε μπορούσε να μιλήσει μπροστά  στους  δικούς  της.  «Αν  θέλεις  να με  
βρίσεις θα σε  περιμένω στο παρκάκι απέναντι από το σπίτι σου», της είπε.
     Ο ήλιος  είχε δύσει  όταν  έφτασε  στο  παρκάκι.  Η Μαρίνα  ήταν  εκεί  και 
στάθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλο, όπως και στην πρώτη τους συνάντηση, αλλά με 
πόσο διαφορετικά συναισθήματα. Προχώρησαν σιωπηλά κι έκαναν περιπάτους στους 
γύρω δρόμους. Σιγά-σιγά απομακρύνθηκαν από το σπίτι της Μαρίνας, προς το κέντρο 
της πόλης και κάποια στιγμή μίλησε πρώτος εκείνος. «Ξέρεις, είχα πραγματικά πολλή 
δουλειά αυτές τις μέρες. Μπορούσα βέβαια να βρω καιρό να συναντηθούμε, θα 
ήμουν όμως κακή παρέα καθώς κουραζόμουν πολύ». «Εγώ άλλα άκουσα, πως σε 
απασχολούσε η Ζωζώ Μπλανς». «Τι είναι αυτά που λες; ξέρεις πως η απασχόληση 
μου μαζί της ήταν επαγγελματική...Της κάναμε κάτι φωτογραφήσεις στο καμπαρέ». 
«Μάλιστα και τα ψουψού μαζί της στο φωτογραφείο τι ήταν;». Ταράχτηκε! Ποιος 
διάβολος τους είχε δει στο φωτογραφείο; «Και τι ήθελες στο ξενοδοχείο της;». Με 
κάποια αμηχανία αλλά  κατάφερε να  κρατήσει την ψυχραιμία του και να της πει: 
«Έλα τώρα, τις φωτογραφίες πήγα».  «Και γιατί δεν ήρθε να τις πάρει εκείνη;» «Και 
ποια θα ήταν η διαφορά κορίτσι μου, αν ερχόταν στο φωτογραφείο δε θα μιλούσα 
μαζί της; Εξάλλου στο φωτογραφείο ήρθε και τη φωτογραφήσαμε». Είπε  
«φωτογραφήσαμε» κι όχι «φωτογράφησα» για να μη δώσει νέα αφορμή. Τελικά σε 
μια σκοτεινή γωνιά του δρόμου, της έπιασε τα χέρια και της τα φίλησε. Εκείνη 
χώθηκε στην αγκαλιά του κλαίγοντας. Την έσφιξε πάνω του, φίλησε τα μαλλιά της, 
το μέτωπό της και σκούπισε με τα χείλη του τα δάκρυα της όπως είχε κάνει σ’ αυτόν 
η Ζωζώ.  Πόσο τον είχε επηρεάσει αυτή η γυναίκα ακόμα και τα κόλπα της, 
ασυνείδητα, εφάρμοζε!..  
     Η Μαρίνα μπήκε ευτυχισμένη στο σπίτι της κι εκείνος γεμάτος σκέψεις 
προχώρησε προς το δικό του.  Μέσα στις σκέψεις αυτές κυριαρχούσε η Ζωζώ. Θα 
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μπορούσε ίσως  να πηγαίνει μαζί της στις διάφορες εμφανίσεις της σ’ όλη τη χώρα. 
Γιατί όχι; Θα έκανε φωτογραφίες και θα κέρδιζε αρκετά. Έτσι θα ήταν πάντα κοντά 
της, στο βάθος, παρ’ όλα τα προσβλητικά της λόγια πίστευε πως η Ζωζώ τον 
αγαπούσε. Τι θα έλεγε όμως η μητέρα του για όλ’ αυτά; Ξεχνούσε πως ήταν 
ανήλικος; Αδιέξοδο...
     Κάθε μεσημέρι σκεφτόταν να της τηλεφωνήσει στο ξενοδοχείο, ήξερε πως εκείνη 
τέτοια ώρα είχε ξυπνήσει. Τελικά δεν είχε το κουράγιο να το κάνει.   Όλη  τη  
βδομάδα  περνούσε ένα μαρτύριο. Κάθε βράδι συναντούσε το κορίτσι του κι ο, τι 
έκανε μαζί της, φιλιά, χάδια, ακόμα και «μπατανά» τα έκανε με τη σκέψη του στην 
άλλη κι αυτό τον ενοχλούσε.
     Το απόγευμα της Δευτέρας, ήταν η μέρα που η Ζωζώ είχε «ρεπό», τόλμησε να 
τηλεφωνήσει. «Η δεσποινίς Μπλανς, δεν είναι πια στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρησε 
για την πρωτεύουσα»,  του  είπαν. «Μα πότε έγινε αυτό;». «Πριν δυο ώρες 
ακριβώς...μια στιγμή, είστε  ο φωτογράφος;  περάστε  να  πάρετε ένα γράμμα που 
άφησε για σας».
      Σαν τρελός κατηφόρισε  προς την  παραλία.  Όταν βγήκε  από το ξενοδοχείο  
κρατούσε  έναν  
ευώδη  φάκελο, ξεκίνησε  για  το φωτογραφείο τρέχοντας  σχεδόν. Είχε αφήσει 
κλειστό το μαγαζί κι αν κατέβαινε ο κυρ-Ζαχαρίας θ’ ανησυχούσε και φυσικά  θα  
ήθελε να μάθει το λόγο της απουσίας του. Και τι να του πει...
     Όταν έφτασε στο φωτογραφείο ανακουφίστηκε, ο φωτογράφος δεν ήταν εκεί.  Δεν 
τόλμησε όμως να διαβάσει το γράμμα μην τυχόν μπει ξαφνικά ο κυρ-Ζαχαρίας. Όλο 
το απόγευμα ο φάκελος ήταν κρυμμένος ση μέσα τσέπη του σακακιού του, πάνω 
ακριβώς από την καρδιά του.
     Τηλεφώνησε στη Μαρίνα για να της πει πως δε θα βγουν το βράδι γιατί θα 
γύριζε  νωρίς  στο  σπίτι.  Η  μητέρα  του  ήταν  άρρωστη,  όχι  κάτι  σοβαρό  αλλά 
έπρεπε να είναι κοντά της. Όταν έφτασε στο σπίτι η μητέρα του ήταν βέβαια μια 
χαρά  αλλά  εκείνος  έτρεμε  από  αγωνία  για  το  περιεχόμενο  του  γράμματος.  Η 
κυρά Ελένη του ετοίμασε το φαγητό αλλά εκείνος αρνήθηκε να φάει, «προς το 
παρόν τουλάχιστον», όπως της είπε. Κλείστηκε στο δωμάτιο του και άνοιξε το 
γράμμα. Τα γράμματα της ήσαν ευανάγνωστα η ορθογραφία της χειρότερη από 
τη δική του αλλά γενικά είχε ένα καλογραμμένο, στρωτό γράψιμο.

     «Κύριε Ανέστη, αρχίζω όπως και σεις με πληθυντικό. Έχετε δίκιο να λέτε πως σας 
έριξα από τον παράδεισο στην κόλαση, η παρομοίωση είναι πετυχημένη...Διάβολε, δε 
μπορώ να συνεχίσω έτσι, θα στα  πω  όπως  ξέρω  εγώ  και  χύμα.  Λοιπόν  όταν  θα 
λάβεις αυτό το γράμμα εγώ θα είμαι πολύ μακριά, όπως λέει κι ένα από τα άσματα που 
τραγουδάω. Άκουσε αγοράκι μου, θα θυμώσεις που σε λέω αγοράκι αλλά είσαι και να 
το χωνέψεις καλά αυτό. Στα δεκατέσσερα μου πίστεψα πως ήμουνα γυναικάρα και 
μπορούσα να γίνω μεγάλη τραγουδίστρια και ηθοποιός-βοηθούσαν και οι αηδίες που 
διάβαζα στα κωλοπεριοδικά-κι αυτό που κατάφερα ήταν να γίνω πουτάνα πολυτελείας 
περνώντας ακόμα κι από την κόλαση του πεζοδρομίου Μη μου λες, λοιπόν εμένα για 
κόλαση. Αν εσύ περνάς την κόλαση της ψωλής σου εγώ την έζησα για καιρό στην ίδια 
μου τη ζωή. Μπορεί να  εντυπωσιάζω άβγαλτα επαρχιωτάκια και ανθρώπους του 
λιμανιού αλλά δεν είμαι στην πραγματικότητα τίποτα με τα δέκα καψούρικα που 
τραγουδάω και κουνάω τα κωλομέρια μου κάνοντας τους πελάτες να τα λαχταράνε 
ελπίζοντας ότι θα τ’ απολαύσουν, όπως τ΄ απόλαυσες και συ.  Αυτό που έζησες  μαζί  
μου μέσα σε δυο ώρες, είναι πιθανό να μην το ξαναζήσεις ποτέ, ίσως κι εγώ να μην το 
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ξαναζήσω αυτό που αισθάνθηκα μαζί σου αυτές τις δυο ώρες. Το έζησες γιατί το ήθελα 
εγώ. Όσοι γουστάρουν να πηδήξουν τη Ζωζώ Μπλανς, πληρώνουν μια χρυσή λίρα αλλά 
υπάρχουν και κάποιοι που δεν πληρώνουν φράγκο γιατί τους γουστάρω εγώ. Ένας απ’ 
αυτούς ήσουνα και συ. Έτσι έχουν τα πράγματα ψυχή μου κι αυτό δεν αλλάζει με 
τίποτα. Από δω και πέρα το μόνο που μπορώ, όσο περνάει η μπογιά μου στο θέαμα, 
είναι να τα κονομήσω ώστε όταν θα είμαι στυμμένη λεμονόκουπα να ζήσω μια ζωή 
αξιοπρεπή κι όχι   να  σέρνομαι  και   να  ζητιανεύω,   γριά   πουτάνα,   στους δρόμους. 
Οικογένεια, παιδιά δεν μπορούν να υπάρξουν για μένα...».

     Το γράμμα ήταν μεγάλο. Του έγραφε πως είχε φτάσει εδώ που ήταν περνώντας 
απ’ όλα τα καμπαρέ, από Αλεξάνδρεια μέχρι Βηρυτό, υποφέροντας από τους 
νταβατζήδες. Μάλιστα στη Βηρυτό ένας πάμπλουτος Άραβας που είχε κι άλλες 
είκοσι γυναίκες την έκανε εικοστή πρώτη κλείνοντας την στο χαρέμι. Είδε κι έπαθε 
να δραπετεύσει και να γυρίσει στην πατρίδα μ’ ένα σουηδικό φορτηγό πλοίο 
πληρώνοντας με τα κοσμήματα που της είχε χαρίσει... ο άντρας της. 
     Ο Ανέστης έπεφτε από τα σύννεφα. Το εφηβικό μυαλό του δεν μπορούσε να 
συλλάβει αυτού του είδους τη ζωή, που την έζησε ένα κορίτσι έξι χρόνια, μόλις 
μεγαλύτερο του. Είχε αγαπήσει με πάθος τη Ζωζώ, τώρα  την εκτιμούσε για την 
ευθύτητα της και τη συμπονούσε για όσα είχε περάσει. Λυπόταν που εκείνη δε θα 
μάθαινε ποτέ το τι ένιωσε ύστερα από το γράμμα της, Πολύ θα ήθελε να τη δει, να 
της ζητήσει συγγνώμη για την παιδιάστικη συμπεριφορά του. Ίσως μια μέρα όταν θα 
ήταν πια άντρας να τη συναντούσε... 
...  Δεν  ξέχασε  τη  Ζωζώ ο Ανέστης.  Είχε συνέρθει όμως απ’ όλα όσα  είχαν 
διαταράξει τη  ζωή
του κι  άρχισε  να ζει όπως  πρώτα  έχοντας  μια  καταπληκτική  εμπειρία,  όπως ήταν  
εκείνο  το
απομεσήμερο που πέρασε μαζί της.
     Για τη σύντομη σχέση του με τη Ζωζώ, δεν είχε μιλήσει σε κανέναν αλλά ήταν 
βέβαιο κι από αυτά που του είχε πει η Μαρίνα κι από άλλα που άκουγε από 
συμμαθητές του, πως κάτι κυκλοφορούσε για τη σχέση του με την τραγουδίστρια. 
Τίποτα συγκεκριμένο αλλά περισσότερο μια διάθεση να μάθουν όλοι οι γνωστοί του 
έφηβοι, πως ήταν το καμπαρέ και τι του είπε η Ζωζώ Μπλανς  ή  τι  της  είπε  αυτός. 
Γι’ αυτούς ήταν  απαγορευμένος  καρπός  το  καμπαρέ  και  την τραγουδίστρια την 
είχαν δει μόνο σε φωτογραφίες στην προθήκη, όσοι είχαν τολμήσει να περάσουν από 
έξω. Στο παιχνίδι, είχαν μπει και τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας, που πίστευαν πως ο 
Ανέστης είχε κάνει έρωτα με την τραγουδίστρια και η Μαρίνα χρειάστηκε πολλές 
φορές να τσακωθεί υπερασπιζόμενη το αγόρι της.
     Κάποια μέρα, σε επίμονες ερωτήσεις του πιο καλού του φίλου, ο Ανέστης 
υπόκυψε στον  πειρασμό και μίλησε για τις υπέροχες ώρες ερωτικής επαφής με τη 
Ζωζώ Μπλανς. Ο φίλος του έμεινε κατάπληκτος! Δεν πίστευε στ’ αφτιά του, τέτοια 
επιτυχία! Και να σκεφτείς πως αυτός ήταν που του άμαθε ν’ αυνανίζεται. Αυτά που 
άκουσε ήσαν τόσο απίστευτα που τα αμφισβήτησε. Τότε απερίσκεπτα, με κάποια 
υπεροψία, του έδωσε και διάβασε το γράμμα  ορκίζοντας τον πως δε θα το πει 
πουθενά.
     Ο φίλος πείσθηκε απόλυτα αλλά δεν κράτησε τον όρκο του. Η είδηση πως ο 
Ανέστης έκανε έρωτα με τη χορεύτρια  διαδόθηκε σ’ όλους τους φίλους και γνωστούς 
κι από τις αδερφές και ξαδέρφες τους έφτασε και στα κορίτσια που σχεδόν ήξεραν 
όλα τον φωτογράφο Ανέστη.
     Ύστερα από την προδοσία του φίλου του, το πρώτο πράγμα που έκανε ο νεαρός  
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ήταν  να του σπάσει τα μούτρα και να του δηλώσει πως δεν ήθελε να τον ξαναδεί  
στη ζωή του, το δεύτερο ν’ αρνηθεί όλα αυτά που διαδίνονταν.
      Η  άρνηση,    μάλλον  έπεισε  περισσότερο  πως  όλα  αυτά  ήσαν  αλήθεια,  γιατί 
όλοι γνώριζαν το φίλο του σαν σοβαρό παιδί και δεν θα έλεγε ένα τέτοιο ψέμα 
για τον Ανέστη.
    Η Μαρίνα, βέβαιη πια πως όλα ήσαν αλήθεια, δεν έδωσε καμιά ευκαιρία στο νεαρό 
«Δον Ζουάν», όπως τον χαρακτήρισαν τα κορίτσια και απομακρύνθηκε από κοντά 
του. Τον  αγαπούσε  όμως  και  συχνά  έβαζε  τα  κλάματα  μπροστά στην καλύτερη 
φίλη της λέγοντας πως δε μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν. Εκείνη την έπεισε, πως ένας 
άντρας που απατά την αγαπημένη του στα δεκαέξι του χρόνια, δεν πρόκειται να 
σταματήσει. Και μάλιστα με το επάγγελμα που έχει, θα του δίνονται συχνά οι 
ευκαιρίες, δουλεύοντας με τέτοιου είδους γυναίκες, όπως η τραγουδίστρια.
     Ο Ανέστης προσπάθησε να επανασυνδέσει τη σχέση τους, στην αρχή 
τηλεφωνώντας κι αργότερα πηγαίνοντας έξω από το σπίτι της, πιστεύοντας πως θα 
την συναντήσει. Κανένας από τους δυο τρόπους δεν ωφέλησε κι έτσι στο τέλος 
παραιτήθηκε από την προσπάθεια. Άρχισε να συχνάζει στα σφαιριστήρια, χτυπώντας 
άγρια τις μπάλες του μπιλιάρδου. Είχε αρχίσει να αισθάνεται ένοχος, όχι τόσο γιατί 
είχε φανερωθεί η προδοσία του στη Μαρίνα αλλά γιατί είχε μιλήσει στον φίλο του για 
κάτι που το θεωρούσε πολύ προσωπικό. Πίστευε, πως έτσι είχε προσβάλει τη Ζωζώ...
     Όλος αυτός ο θόρυβος γύρω από το όνομα του και την τραγουδίστρια έφτασε 
και  στ’  αφτιά  του  κυρ‐Ζαχαρία  που  τον  ρώτησε  αν  είναι  αλήθεια.  Στην  αρχή 
προσπάθησε  να  το  αρνηθεί  αλλά  δεν  ήταν  τόσο  πειστικός  και  στο  τέλος 
αναγκάστηκε να ομολογήσει. Με έκπληξη άκουσε τον φωτογράφο να του λέει: 
«Μπράβο  αγόρι  μου!  Η  κοπέλα  ήταν  πολύ  όμορφη,  καλά  έκανες  κι  άσε  τους 
βλάκες να λένε. Οι μισοί από αυτούς, μικροί ή μεγάλοι στην πόλη μας, θα ήθελαν 
να  είναι στη θέση σου και οι άλλοι μισοί  δε θα το  έκαναν γιατί φοβούνται  τις 
γυναίκες τους ή γιατί δεν  έχουν λεφτά. Χωρίς χρήματα δεν φτάνει κανένας σε 
τέτοιες  γυναίκες  Ανέστη  μου  και  συ  δεν  πλήρωσες φράγκο. Νομίζεις  πως  εγώ 
την έχω βγάλει μόνο με την κυρά Θοδώρα όλ’ αυτά τα χρόνια; Όχι βέβαια, συχνά 
περνούσα από το καμπαρέ και λόγω της δουλειάς αλλά και για διασκέδαση. Μη  
ντρέπεσαι  λοιπόν. Πάντως  να  είσαι  βέβαιος  πως  όλα  τα  κοριτσόπουλα   θα  
έχουν    ξετρελαθεί     μαζί   σου.     Μπορείς     να  έχεις     τώρα    όποια    θέλεις».   Ο  
Ανέστης   ένιωσε ανακούφιση  ύστερα από  αυτά που του είπε ο κυρ‐Ζαχαρίας. 
Τον ευχαρίστησε και του  είπε  πως
εξακολουθούσε  να  είναι  στενοχωρημένος  γιατί  είχε  κάνει  μια  παιδιάστικη 
ανοησία απέναντι στη Ζωζώ. Του διηγήθηκε μέσες‐άκρες ο,  τι  είχε συμβεί στο 
ξενοδοχείο  όταν  πήγε  τις  φωτογραφίες.  «Ήμουνα  τόσο  παθιασμένος  μαζί  της 
κυρ‐  Ζαχαρία που δεν ήθελα να φύγω. Της  είπα πως ήμουνα  ερωτευμένος και 
ήθελα  να  μείνω  για  πάντα  κοντά  της.  Εκείνη  θύμωσε  και  σχεδόν  μ’  έδιωξε, 
ένιωσα μεγάλη προσβολή».  Διηγήθηκε στο φωτογράφο για  τη συνάντηση  του 
με την τραγουδίστρια έξω από το καμπαρέ και για το γράμμα που της έγραψε.  
«Δεν την   έβριζα αλλά   την   κατηγορούσα για   τη συμπεριφορά   της   απέναντι  
μου. Μου  έγραψε κι εκείνη  ένα  γράμμα,  φεύγοντας, που μ’ έκανε να ντραπώ γι’ 
αυτά που της είχα γράψει». 
     Έβγαλε το γράμμα της Ζωζώς και το έδωσε στον φωτογράφο να το διαβάσει. 
«Όχι, όχι Ανέστη παιδί μου, αυτά είναι προσωπικά γράμματα...». «Θέλω να το 
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διαβάσεις κυρ-Ζαχαρία, σε παρακαλώ».
     Ύστερα από την ανάγνωση του γράμματος, ο φωτογράφος είπε: «Μπορεί να είναι 
ο,τι είναι πάντως σαν άνθρωπος φαίνεται σπουδαία. Σε πρόσβαλε για να σου κάνει 
καλό κι όχι γιατί αυτή ήταν η επιθυμία της. Δεν πρέπει να είσαι θυμωμένος μαζί της, 
αν και δεν έχει σημασία πια...». «Όχι δεν είμαι θυμωμένος, ίσα-ίσα που τώρα την 
εκτιμώ περισσότερο...».
...  Τις επόμενες μέρες, ο νεαρός αντιμετώπιζε τους «καλοθελητές», με χαμόγελο, 
αδιαφορώντας για τα σχόλια τους, έτσι σιγά-σιγά καταλάγιασε ο θόρυβος κι αυτός 
αφοσιώθηκε στη δουλειά του, στο σχολείο-η επίδοση του εκεί ήταν πολύ καλή-
διάβαζε, εκτός από τα λαϊκά περιοδικά ποικίλης ύλης και διάφορα βιβλία που στην 
επιλογή τους βοηθούσε κι ο φιλόλογος του στο γυμνάσιο.
     Η Μαρίνα ύστερα από τριών μηνών σιωπή του τηλεφώνησε προσπαθώντας να 
επανασυνδέσει τη σχέση φορτώνοντας την ευθύνη σ’ εκείνον. Ο Ανέστης δέχτηκε 
την ευθύνη αλλά δε δέχτηκε τη σχέση, της έδωσε να καταλάβει πως όλα είχαν 
τελειώσει...
...  Στα επόμενα χρόνια, ώσπου πήγε στρατιώτης, δε δημιούργησε νέα σχέση με 
κάποιο κορίτσι. Εκείνο το «μπορείς να έχεις όποια θέλεις», που του είχε πει ο κυρ-
Ζαχαρίας δεν το εφάρμοσε γιατί δεν ένιωθε κανένα ενδιαφέρον για κοριτσόπουλα. 
Τις σεξουαλικές ανάγκες τις...διεκπεραίωνε-κάπως έτσι το έβλεπε το πράγμα-στο 
πορνείο της πόλης ή κατά καιρούς «συνευρισκόταν» με κάποια παντρεμένη, όπως η 
κυρία Σάσα, η μητέρα του Μιχαλάκη του βββ..., που είχε εντυπωσιαστεί με την 
ιστορία της τραγουδίστριας. Ο άντρας της, που συνήθως έλειπε από την πόλη για 
δουλειές, μάλλον δεν αρκούσε για τις ανάγκες της κι έτσι έλιωνε στην αγκαλιά του 
νεαρού γείτονα της που είχε γίνει στο μεταξύ ένας ψηλός, όμορφος κι αθλητικός 
άντρας.  
     Αυτές οι σχέσεις με τις παντρεμένες, ήσαν επικίνδυνες και δεν οδηγούσαν 
πουθενά αλλά αυτό ήταν το καλό τους, είχε  ήσυχο  το κεφάλι του αν και η συνείδησή  
του  δεν ήταν  τόσο ήσυχη.  Φυσικά δεν ξανοίχτηκε ποτέ σε κάποιο φίλο  γι’ αυτό  το  
θέμα, όλα  τα  έκανε  με  μεγάλη  προσοχή έτσι που κανένας δεν είχε πάρει είδηση 
αυτή του τη δραστηριότητα. Αν και υπήρχε η διάχυτη εντύπωση πως κάποιες νεαρές 
κυρίες, δροσίζονταν επίσης από την ερωτική βροχή του. Η καταφυγή του στο 
πορνείο, που συχνά την έκανε επιδεικτικά, ήταν ένας τρόπος να ξεγελά ακόμα και 
τους πιο φιλύποπτους...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

     Φεύγοντας για το στρατό ο Ανέστης δεν αποχαιρέτησε κανένα από τα γνωστά του 
κορίτσια, ούτε και τη Μαρίνα, φίλες δεν είχε ανάμεσα τους. Φίλες του ήσαν τα 
κορίτσια του πορνείου και ιδιαίτερα ένα από αυτά. Ήταν η ευνοούμενη του. Μαζί της 
ένιωθε κάτι απ’ αυτό που είχε αισθανθεί με τη Ζωζώ αλλά κι αυτή «την είχε βρει μαζί 
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του». Παρ’ όλο που πλήρωνε την επίσκεψη, οι ανάγκες του «σπιτιού» βλέπεις και η 
«Μαντάμ» ήταν πάντα εκεί άγρυπνος φύλακας, η κοπέλα ζούσε μαζί του μια 
πραγματική ερωτική σχέση. Μάλιστα του είχε προτείνει να είναι το «αγόρι» της!  
Έβγαζε πολλά λεφτά, αυτό ήταν αλήθεια γιατί ήταν η ομορφότερη του «σπιτιού» και 
του έλεγε πως δε χρειαζόταν να δουλεύει αυτός φτάνει να τη βγάζει έξω μια φορά τη 
βδομάδα που είχε «ρεπό». Ο Ανέστης της εξήγησε όσο μπορούσε καλύτερα πως δεν 
είχε ανάγκη από χρήματα και αν κυκλοφορούσε μαζί της στην πόλη ήταν σα να 
σκότωνε τη μητέρα του...  
...  Κατατάχτηκε μια βροχερή μέρα του Γενάρη και δυο μήνες αργότερα ο στρατιώτης 
Βοϊμίρης Ανέστης, αφού εκπαιδεύτηκε στο κέντρο νεοσυλλέκτων, πήρε μετάθεση για 
την πρωτεύουσα σε στρατιωτική υπηρεσία, στο τμήμα φωτογραφίας και 
κινηματογράφου, όπου πρόσφερε τις υπηρεσίες του, ως φωτογράφος. Η Υπηρεσία 
αυτή είχε λιθογραφείο για την εκτύπωση χαρτών και είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν 
και το νέο σύστημα εκτύπωσης, την φώτο-όφσετ όπου η δουλειά γινόταν 
φωτογραφικά. Υπήρχε και τυπογραφείο και τυπωνόταν εδώ και μια εβδομαδιαία 
εφημερίδα του στρατού.
     Ο Ανέστης τα έχασε μπροστά σε τόση προσφορά επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων. Άρχισε να δουλεύει με ενθουσιασμό και ζήλο αλλά γρήγορα 
συνάντησε την αντίδραση των πολιτών-υπαλλήλων που δούλευαν στην  Υπηρεσία. 
Του είπαν πως τους χαλούσε την «πιάτσα», δηλαδή τους άλλαζε τον ρυθμό δουλειάς 
και την «κοπάνα» που είχαν συνηθίσει.
     Ο νεαρός επαρχιώτης έμεινε κατάπληκτος από την πονηριά των πρωτευουσιάνων 
και ξέκοψε από τα μηχανήματα εκτύπωσης, αν και τον ενδιέφερε πολύ και 
περιορίστηκε στη φωτογραφία. 
     Στο τμήμα φωτογραφίας όπου ήσαν ενταγμένα και τα κινηματογραφικά συνεργεία 
προϊστάμενος ήταν ένας λοχίας που είχε σπουδάσει οπερατέρ. Υπήρχαν δυο 
φωτογράφοι, δυο εικονολήπτες του κινηματογράφου και δυο χειριστές. Άλλοι τρεις 
στρατιώτες «γενικών καθηκόντων», όπως τους έλεγαν που φόρτωναν και ξεφόρτωναν 
τα μηχανήματα στ’ αυτοκίνητα όταν έβγαιναν έξω στις Μονάδες για να προβάλουν ή 
να τραβήξουν ταινίες.
     Ένας από τους χειριστές, ο πιο παλιός ήταν «τύπος». Ευφυής, ετοιμόλογος με 
«πηγαίο χιούμορ», χαρακτηρισμοί που ο Ανέστης τους πρωτάκουσε εδώ και που 
ταίριαζαν στον στρατιώτη αυτόν. Ψηλός, οστεώδης, ασκημόφατσα αλλά πολύ 
συμπαθητική, τον γνώριζαν ακόμα και οι περαστικοί έξω από τον καγκελόφραχτο 
αυλόγυρο της Μονάδας. Οι πιτσιρικάδες της γειτονιάς, κάθε φορά που είχε υπαίθρια 
προβολή για την ψυχαγωγία των στρατιωτών, που δεν είχαν έξοδο, κολλούσαν τα 
πρόσωπα τους στα κάγκελα και παρακολουθούσαν την ταινία.
     Όταν ήταν παρών ο Γκλιάτης, έτσι λεγόταν ο χειριστής «τύπος», σ’ αυτές τις 
προβολές, γινόταν ένα μικρό πανηγύρι καθώς έπιανε το μικρόφωνο κι  έλεγε διάφορα 
ευτράπελα. Και τα κατάφερνε καλά. Επινοούσε αξιόλογες «παρλάτες» που θα 
μπορούσαν να παρουσιαστούν ακόμα και στο θέατρο, την επιθεώρηση,  που  άνθιζε  
εκείνη  την  εποχή.  Είχε  την  πρώτη επαφή μαζί του ένα πρωί. Είχε ξενυχτίσει 
δουλεύοντας στο εργαστήρι τυπώνοντας μια σειρά φωτογραφίες παρελάσεων και 
γύριζε στο θάλαμο οπλιτών που ήταν κοντά στο διοικητήριο. Την ίδια ώρα γύριζε κι 
ο Γκλιάτης καθώς ήταν κι αυτός ξενύχτης, είχε γυρίσει πολύ αργά το βράδι από μια 
Μονάδα όπου είχε προβολή. Η σχέση τους ήταν ακόμα στο επίπεδο του συνάδερφου. 
Μόλις είδε τον Ανέστη του φώναξε: «Κανά τσιγαράκι φωτογράφε; Είμαι ατσίγαρος 
και κακοκοιμισμένος». «Δεν υπάρχει σάλιο κι εγώ ξενύχτισα και μου τέλειωσαν».
     Ο κινηματογραφιστής σήκωσε τα χέρια του με απελπισία. «Έλα να σου δώσω εγώ 
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παιδί μου», ακούστηκε μια φωνή. Γύρισαν και είδαν το διοικητή της μονάδας που 
ήταν υποστράτηγος. Ο Γκλιάτης τον πλησίασε δισταχτικά αλλά χαμογελώντας με 
εκείνο το αφοπλιστικό χαμόγελο που έδινε μια γλύκα στην ασκήμια του. Χαιρέτισε 
με υπόκλιση μια και δε φορούσε τον μπερέ του. Ο στρατηγός του άπλωσε το ανοιχτό 
πακέτο κι ο Γκλιάτης πιάνοντας ένα τσιγάρο με τον αντίχειρα και τον δείχτη και 
κρατώντας ψηλά το μικρό δάχτυλο του, με  χάρη αναφώνησε: «Ω, είναι και ΑΣΟΣ 
στρατηγέ μου, ευχαριστώ πολύ». Ο διοικητής έβγαλε τον αναπτήρα να του ανάψει το 
τσιγάρο κι ο Γκλιάτης  έκανε το αστείο του. «Δεν πειράζει στρατηγέ μου, το καπνίζω 
κι έτσι». Εκείνος γέλασε, τον ήξερε καλά και είπε: «Είσαι αδιόρθωτος μωρέ...». 
Φυσικά γέλασε κι ο Ανέστης κι όταν έφυγε ο στρατηγός, οι δυο στρατιώτες τα είπαν 
για λίγη ώρα πηγαίνοντας προς το θάλαμο...
...  Η σχέση του Γκλιάτη με τον κινηματογράφο ήταν πολύ παλιά. Άρχισε να 
δουλεύει, στα δέκα του χρόνια, σε κινηματογράφο της συνοικίας του-ήταν 
πρωτευουσιάνος ο Γκλιάτης-κοντά σ’ ένα θείο του χειριστή.  Μόλις  τελείωνε τα 
μαθήματα του έτρεχε στον κινηματογράφο κι  έμενε  στην καμπίνα προβολής μέχρι 
τις δέκα.  Όταν τελείωσε το δημοτικό ήταν κιόλας ένας έμπειρος χειριστής κι ο θείος 
του τον πήρε κοντά του σα βοηθό. Έτσι έβγαζε ένα μικρό μεροκάματο μια και οι 
γονείς του δύσκολα τα έβγαζαν πέρα.
     Ένα χρόνο πριν πάει στρατιώτης δούλευε χειριστής σε μεγάλο κεντρικό 
κινηματογράφο της πρωτεύουσας. Και τώρα εξακολουθούσε, ο στρατιώτης Γκλιάτης 
Νικήτας, να δουλεύει σ’ αυτόν τον κινηματογράφο, νυχτερινή βάρδια. Είχε 
συμφωνήσει με τον επιλοχία να μένει τρεις μέρες μέσα υπηρεσία και τις τέσσερις να 
παίρνει «έξοδο μετά διανυκτερεύσεως»...
     Μια  Κυριακή,  μέρα  εκλογών,  έγινε  μια  μικρή  εκδήλωση  στον ανοιχτό  χώρο  
της μονάδας. Ο στρατός ήταν επιφυλακή και κλεισμένος στα στρατόπεδα. Ο 
Γκλιάτης είχε πάρει εντολή από τον επιλοχία να οργανώσει  και να φροντίσει, 
προσεχτικά όμως, αυτήν την εκδήλωση γιατί θα ήσαν κλεισμένοι «μέσα» όλοι οι 
αξιωματικοί της Μονάδας, ακόμα κι ο στρατηγός.

Μέσα σε τρεις 
μέρες, κατάφερε να βρει ανάμεσα στους στρατιώτες, έναν κιθαρίστα, έναν 
μπουζουκτσή κι έναν ακορντεονίστα. Ακόμα και τραγουδιστή, έναν τύπο που 
ισχυριζόταν πως είχε προτάσεις από διάφορες εταιρίες δίσκων και άλλα τέτοια. 
Τελικά αποδείχτηκε πως είχε καλή φωνή κι έτσι μπήκε στην ομάδα ψυχαγωγίας.  

Από πολύ νωρίς, 
στήθηκε μια εξέδρα και γύρω της διάφορα μηχανήματα, μεγάφωνα, μικρόφωνα και 
μηχανές προβολής κινηματογράφου καθώς και μια υπαίθρια οθόνη. Από τα 
μεγάφωνα είχε αρχίσει κιόλας να μεταδίνεται μουσική. Δημοτικά, λαϊκά και ελαφρά 
τραγούδια. Ήταν σα να γιόρταζαν εθνική γιορτή.

Είχαν  
κουβαλήσει  καθίσματα  από  τα  γραφεία,  πάγκους από το εστιατόριο των 
στρατιωτών κι ο,τι άλλο μπορούσε να βρεθεί για να καθίσουν αξιωματικοί και 
στρατιώτες. 

Το απόγευμα 
από πολύ νωρίς, οι στρατιώτες είχαν αρχίσει να γκρινιάζουν στο Γκλιάτη να τους 
βάλει να δουν κάποια ταινία. Τους έβαλε τις φωνές και μάλιστα από το μικρόφωνο: 
«Όταν βραδιάσει ρε, τώρα τι θα δείτε μέρα-μεσημέρι; Κάντε λίγη υπομονή θ’ 
ακούσετε σε λίγο...τη λαϊκή μας ορχήστρα».

Όταν οι 
στρατιώτες-μουσικοί ανέβηκαν στην εξέδρα. Ο Νικήτας έπιασε πάλι το μικρόφωνο κι 
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άρχισε τ’ ανέκδοτα και τους αστεϊσμούς. Οι αξιωματικοί δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα 
και γινόταν ένας απίθανος διάλογος ανάμεσα στον Γκλιάτη και τους  στρατιώτες.  
Κάποια  στιγμή άρχισε  να  μιμείται πολύ γνωστό ηθοποιό του κινηματογράφου που 
έπαιζε ρόλους επαρχιώτη. «Προυσχή, προυσχή. Αγαπητοί μ’...ακρουβασταί κι 
ακρουβάστριες θέλου ν’ ακούστι του παράπουνου μ’ κι να πείτι τίπουτας στην κυρά 
δασκάλα μ’ να μη μι κόψ’ απ’ τις σπουδές μ’ τώρα που κουντέβου να τιλειώσου την 
πρώτ’ του δημουτικού...».    

Ξέσπασαν σε 
γέλια και χειροκροτήματα οι  στρατιώτες κι ύστερα άρχισαν οι μουσικοί να κάνουν 
πρόβες στα όργανα τους παίζοντας διάφορες μελωδίες κι έτσι πέρασε η ώρα. Όταν 
σουρούπωσε, άναψαν οι προβολείς φωτίζοντας τους μουσικούς στην εξέδρα, άρχισαν 
να καταφθάνουν οι αξιωματικοί και λίγο αργότερα εμφανίστηκε κι ο στρατηγός με 
τους επιτελείς του.

Ο Γκλιάτης, 
ανέβηκε στην εξέδρα κι έπιασε το μικρόφωνο. Ακολούθησε σιωπή, ακόμα και οι 
αξιωματικοί σώπασαν ξέροντας πω κάτι έξυπνο κι αστείο θα έλεγε. Ο Νικήτας έβηξε 
και χτύπησε με το δάχτυλο το μικρόφωνο περισσότερο από αμηχανία παρά για να 
δοκιμάσει αν λειτουργεί. Ύστερα άρχισε: «Αγαπητοί ακροατές, αξιωματικοί κι 
οπλίτες, είναι βέβαιο πως περιμένετε να σας πω κάτι αστείο. Ε, δε θα σας πω, γιατί το 
αστείο είναι πως δεν έχω κανένα αστείο. Μόνο κούραση και μαύρο χάλι-καλά αυτό 
το τελευταίο το έχω από γεννησιμιού μου-ξενύχτης δύο-τέσσερις, σκοπιά γερμανικό 
νούμερο στρατηγέ μου, ατσίγαρος γι’ αυτό επιτρέπω στον εαυτό μου να καπνίσει 
σήμερα τσιγάρα μάρκας «σαν βρω» και...και τέλος πάντων έχω την τιμή και την 
ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω το μουσικό  μας  συγκρότημα  και  τα  μέλη  του,  
εντελώς ασυγκρότητα από...μουσική. Εδώ χειροκροτούμε κύριοι να ενθαρρύνουμε 
τους καλλιτέχνες μας. Ο κιθαρίστας μας απόφοιτος του Εθνικού Ωδείου, όπου 
σπούδασε ειδικές κλίμακες ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας μεταφέροντας καφέδες 
ως γκαρσόνι στο καφενείο της σχολής...».
     Τον διάκοψαν χειροκροτήματα και γέλια κι εκείνος συνέχισε: «Όσο για τον  
ακορντεονίστα μας, σπούδασε στο κονσερβατουάρ των Παρισίων γι’ αυτό είναι σαν 
κονσερβαρισμένος... τόνος, Έχουμε και βιρτουόζο του μπουζουκιού, που σπούδασε 
κοντά σε λαϊκούς δασκάλους βαριούς κι ασήκωτους...Α, έχουμε κι έναν 
καταπληκτικό τραγουδιστή  βραβευμένο σε κάποιο φεστιβάλ που όμως δε θυμάται 
που έγινε... Αλλά καλύτερα ακούστε τους, αν τους αντέξετε δηλαδή. Και τώρα 
σοβαρά κύριοι, αν κάτι δεν πάει καλά υπεύθυνος είμαι εγώ μια και μου ήρθε να κάνω 
τον κυνηγό ταλέντων»...

Χειροκροτήματα 
και γέλια ακούστηκαν από τους... έγκλειστους ακροατές αλλά και από τους ακροατές 
του πεζοδρομίου, έξω από τα κάγκελα του αυλόγυρου και γενικά επικρατούσε μια 
ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Τραγουδούσε ο 
τραγουδιστής έπαιζαν οι οργανοπαίχτες και κάθε τόσο ο Νικήτας άρπαζε το 
μικρόφωνο για να πει κάποια παρλάτα ή ένα ανέκδοτο προκαλώντας πάντα την 
ιλαρότητα,    ώσπου τελείωσε το πρόγραμμα της λαϊκής ορχήστρας κι ο Γκλιάτης 
ανέβηκε πάλι στην εξέδρα, πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Και τώρα κύριοι έχουμε 
την προβολή μιας εκλεκτής ταινίας. Τόσο εκλεκτής που λόγω της προτίμησης του 
κοινού έχει παιχτεί τόσες φορές που έχουν μείνει πάνω της...οι μισές εικόνες. Πριν 
όμως θ’ ακούσουμε και θα δούμε μερικές σκηνές από το έργο της Δευτέρας»...Και με 
βαριά αμερικάνικη προφορά στ’ αγγλικά, που δε...γνώριζε άρχισε να περιγράφει 
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αυτές τις μερικές σκηνές, κάνοντας το ακροατήριο να σπαρταράει στα γέλια.
Πριν από κάθε 

προβολή κινηματογραφικού έργου τότε, προβαλλόταν στους κινηματογράφους και 
μια δεκάλεπτη ή δεκαπεντάλεπτη ταινία με επίκαιρα γεγονότα απ’ όλον τον κόσμο. 
Στα γαλλικά επίκαιρα, ακουγόταν ένας εκφωνητής που συνόδευε με λόγο τα 
γεγονότα και είχε έναν ιδιότυπο τρόπο να προφέρει τις λέξεις. Φυσικά η φωνή αυτή 
και η προφορά, ήσαν γνωστές σε όσους πήγαιναν στον κινηματογράφο κι ο Γκλιάτης 
που χρόνια την άκουγε τη μιμούνταν πολύ πετυχημένα. «Και τώρα κύριοι θα 
παρακολουθήσουμε, όπως συνηθίζεται το φιλμάκι με τα επίκαιρα γεγονότα απ’ όλον 
τον κόσμο. Επειδή όμως μας λείπει το φιλμ θ’ ακούσετε μια περιγραφή των 
γεγονότων  από  μένα...».  Άρχισε  λοιπόν  μιμούμενος  τον εκφωνητή των γαλλικών 
επικαίρων, μέσα σ’ ένα  πανδαιμόνιο ενθουσιασμού.      

«Τα γαλλικά 
επίκαιρα παρουσιάζουν. Γαλλικόν αεροπλάνον μετέφερε τους τρεις Γάλλους νεκρούς 
αξιωματικούς οι οποίοι έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι κατά τον τελευταίον πόλεμον της 
Ινδοκίνας. Με την άφιξιν των εις Παρισίους εις εξ αυτών κατέθεσεν στέφανον εις το 
μνημείον του Αγνώστου Στρατιώτου, ο δεύτερος  εθεάθη χοροπηδών εκ της χαράς 
του διότι επανήλθεν εις την  αγαπημένην  του  πατρίδαν  έστω και...νεκρός.  Ο  δε  
τρίτος   εκ   της   μεγάλης   του συγκινήσεως διότι θα επανέβλεπεν τους αγαπημένους 
του γονείς έπαθεν συγκοπήν καρδίας πριν προλάβουν, να τον...κηδεύσουν.»... 
Ακολούθησαν βέβαια, τρανταχτά γέλια των στρατιωτών και των αξιωματικών.  
Αυτός ήταν ο Νικήτας Γκλιάτης. Έκανε τους άλλους να γελούν αλλά ο ίδιος δε 
γελούσε και...
μόνο που και που πλανιόταν στα χοντρά του χείλη ένα θλιμμένο χαμόγελο, αυτό που 
έχουν οι κλόουν. Εκείνο που αντιλαμβανόταν κάποιος μόλις τον γνώριζε, ήταν το 
γεγονός πως κάπνιζε πολύ. Ήταν πάντα μ’ ένα τσιγάρο στα χείλη και τα δάχτυλα του, 
αντίχειρας και δείχτης, είχαν εκείνο το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της νικοτίνης. 

Στον Ανέστη 
έκανε αλγεινή εντύπωση, το ότι ο Νικήτας ζητούσε πάρα πολύ εύκολα τσιγάρο από 
τους άλλους, προκαλώντας τους δυσαρέσκεια και μια κακή συμπεριφορά απέναντι 
του. Τον αποκαλούσαν τρακαδόρο και σελέμη. Βέβαια το σελεμλίκη του Γκλιάτη 
περιοριζόταν μόνο στο τσιγάρο αλλά ήταν αρκετό αυτό, να τον ταπεινώνουν κάποιοι 
συνάδερφοι του. Όλα έδειχναν, πως τα οικονομικά του δεν ήσαν ανθηρά και το πάθος 
του για το τσιγάρο μεγάλο, έτσι θεωρούσε αναπόφευκτη την τράκα και είχε βρει τον 
τρόπο ν’ αντιμετωπίζει τους επικριτές του πάντα μ’ ένα έξυπνο αστείο έτσι που 
τελικά του έδιναν σχεδόν, μ’ ευχαρίστηση το τσιγάρο. 

Μια μέρα ο 
Νικήτας, έρμαιο του πάθους του, μπήκε στο θάλαμο των εκπαιδευόμενων 
στρατιωτών για μια τράκα.  Ήσαν  κάπου δεκαριά εκει μέσα, άλλοι ξαπλωμένοι στα 
κρεβάτια προσπαθώντας να κοιμηθούν για να αναπληρώσουν τις ώρες της νυχτερινής 
σκοπιάς και άλλοι να ετοιμάζονται για την έξοδο στην πόλη.

Στο βάθος του 
θαλάμου ένας στρατιώτης ψιθύρισε, χαμογελώντας, στο διπλανό του όταν είδε να 
μπαίνει ο Νικήτας χωρίς το συνηθισμένο τσιγάρο στο στόμα: «Ωχ, ο Γκλιάτης είναι 
ατσίγαρος, θα γίνει πλάκα...».

Με το έμπα ο 
Νικήτας βρέθηκε κοντά σ’ έναν τύπο κομψευόμενο και κάπως ιδιότροπο, που εκείνη 
τη στιγμή έριχνε το τελευταίο βούρτσισμα στο χιτώνιο του. Αυτός ο στρατιώτης είχε 
ένα χαρακτηριστικό γέλιο, «σγουρό» και οξύ, που έδινε στα νεύρα και γελούσε πολύ 
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εύκολα, με το παραμικρό.  Πάνω στο κρεβάτι του ήταν τοποθετημένος ο μπερές του 
και πάνω στο μπερέ ένα πακέτο τσιγάρα. Ο Νικήτας τα «κιαλάρισε»-μια δική του 
έκφραση-και πλησίασε περισσότερο τον στρατιώτη. «Συνάδερφε περισσεύει κανά 
τσιγαράκι και για μας;» Ο άλλος γύρισε τον κοίταξε βλοσυρά και σχεδόν του 
φώναξε: «Αμάν αδερφέ μου! Τέσσερις φορές σούδωσα, από το πρωί...». Και ο 
Γκλιάτης απτόητος, «εις επήκοων όλων»: «Γι’ αυτό μωρ’ αδερφέ μου σου λέω ν’ 
αγοράζεις και για μένα ένα πακέτο να μη σ’ ενοχλώ κάθε τόσο». Έβαλαν τα γέλια οι 
παρευρισκόμενοι, μερικοί μάλιστα χειροκρότησαν. Ο κομψευόμενος έμεινε 
συνοφρυωμένος και σιωπηλός για λίγο και ύστερα ξέσπασε κι αυτός σε εκείνο το 
σγουρό γέλιο του. Χτυπιόταν κυριολεκτικά ενώ ο Νικήτας απολάμβανε το θρίαμβό 
του.

Τελικά ο 
στρατιώτης, φόρεσε τον μπερέ κι ανοίγοντας το πακέτο με τα τσιγάρα, πρόσφερε ένα 
στο Γκλιάτη κι έβαλε ένα στο στόμα του. Έβγαλε ένα κουτί  σπίρτα  κι  άναψε  τα  
τσιγάρα  και των δυο. Ύστερα πήγε να βάλει το πακέτο στη τσέπη του ξεκινώντας να 
φύγει, αλλά κοντοστάθηκε, γύρισε κι έδωσε το πακέτο και τα σπίρτα στο Νικήτα. 
«Έχει καμιά δεκαριά ακόμα, εγώ θα πάρω άλλα τώρα που θα βγω», είπε και γέλασε 
δυνατά με εκείνο το χαρακτηριστικό του γέλιο. Ξεκίνησε να φύγει χαιρετώντας. «Το 
ξέρω πως είσαι ψυχούλα φίλε  κι  ας  κάνεις  το  τζόρα»,  του  φώναξε ο Γκλιάτης  
ενώ  ο  άλλος  χανόταν  έξω  από  τη  θύρα  με το γέλιο του ν’ ακούγεται ακόμα... 
... Στο στρατό 
είσαι συνάδερφος με τους άλλους, με μερικούς είσαι και φίλος αλλά με ένα ή δύο σε 
συνδέει μια ιδιαίτερη σχέση. Έτσι ο Ανέστης, ο Γκλιάτης και ο έφεδρος 
ανθυπολοχαγός Παρμενίων Νοτόρης, είχαν μια τέτοια ιδιαίτερη σχέση. Ο 
Παρμενίων, βοηθός του διαχειριστή της Μονάδας, ήταν πολύ καλός στη δουλειά του, 
είχε τελειώσει την Ανωτάτη Εμπορική Σχολή και τον είχε «δεξί χέρι», όπως λένε, ο 
ταγματάρχης-διαχειριστής. Ο πατέρας του ήταν συμβολαιογράφος κι ο αδερφός του 
δικηγόρος, ένα παιδί «καλής οικογενείας». Ο Γκλιάτης όταν τα έμαθε αυτά σχολίασε: 
«Σου φαινόταν πως είσαι «λελές». 

Γνωρίστηκαν, 
όταν ο ανθυπολοχαγός του χορήγησε μια καινούργια στολή, γιατί η παλιά του είχε το 
μαύρο της το χάλι κι από τότε ο Νικήτας πήγαινε συχνά από το γραφείο του 
ανθυπολοχαγού και τα λέγανε. Του Νοτόρη του είχε κάνει  εντύπωση αυτός ο 
στρατιώτης με το αστείρευτο χιούμορ. Όταν ο Νικήτας πήγαινε να φύγει από το 
γραφείο του έλεγε: «Κάθισε ρε, που θα  πας δεν είναι καλύτερα εδώ;». «Καλά είναι 
κύριε ανθυπολοχαγέ, είσαι χρυσό παιδί αλλά να, έχεις ένα ελάττωμα». «Ελάττωμα, τι 
ελάττωμα ρε;». «Να, δεν καπνίζεις και μου στερείς ένα σωρό τσιγάρα». Έβαζε τα 
γέλια ο Παρμενίων. «Δε φαντάζομαι να θες ν’ αρχίσω το κάπνισμα επειδή εσύ είσαι 
μανιώδης καπνιστής;». 

Με τον Ανέστη, 
ο ανθυπολοχαγός συνδέθηκε εξαιτίας μιας φωτογραφίας. Μια μέρα ο φωτογράφος 
στεκόταν στον υπαίθριο χώρο, μεταξύ των σχεδιαστηρίων και του διοικητηρίου της 
Μονάδας, με τη μηχανή κρεμασμένη στο στήθος περιμένοντας και τους άλλους του 
φωτογραφικού  συνεργείου. Θα  πήγαιναν  για  φωτογράφηση  στο Υπουργείο  
Άμυνας. Μια  από τις σχεδιάστριες, πολύ όμορφη, που δούλευαν στην Υπηρεσία 
καθώς περνούσε του είπε μισοαστεία-μισοσοβαρά: «Καλέ φωτογράφε δε με 
φωτογραφίζεις και μένα;». «Πολύ ευχαρίστως αν και δεν επιτρέπεται να 
φωτογραφίζω πολίτες, θα το κάνω για σας». «Πώς θέλεις να ποζάρω;», ρώτησε 
παίρνοντας μια επιτηδευμένη στάση. «Να μην ποζάρετε να είστε όσο γίνεται πιο 
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φυσική» κι άρχισε να την σκοπεύει με τη μηχανή.  Ακούστηκαν τρία - τέσσερα κλικ 
και η κοπέλα αποχώρησε ευχαριστώντας τον. 

Τότε τον 
πλησίασε ο ανθυπολοχαγός Νοτόρης και του είπε: «Φωτογράφε, από τις φωτογραφίες 
που θα κάνεις στην κοπέλα θέλω κι εγώ μία, χωρίς να της το πεις». «Συγνώμη κύριε 
ανθυπολοχαγέ αλλά η μηχανή είναι  άδεια,  δεν έχει  φιλμ  και η  φωτογράφηση  ήταν 
παραμύθι». «Νομίζω πως μου πουλάς εσύ παραμύθι. Αν το κάνεις από φόβο μήπως 
σε «καρφώσω» δεν πρόκειται να το κάνω. Πάντως θέλω φωτογραφία». «Μάλιστα 
κύριε». Φεύγοντας ο Παρμενίων του είπε χαμογελώντας: «Μην το πάρεις σαν 
εκβιασμό, έτσι;».  

Την άλλη μέρα 
κιόλας ο Παρμενίων είχε τη φωτογραφία αλλά ο Ανέστης κρατούσε επιφυλακτική 
στάση απέναντι του. «Έλα ρε, μη χολοσκάς θέλω να τη γνωρίσω την κοπέλα να γίνω 
«επιστήθιος φίλος της», καταλαβαίνεις ε; Θα σου έλεγα να μου τις δώσεις όλες για να  
τις δώσω εγώ, αλλά μάλλον δε θα ήθελες να εκτεθείς απέναντι της». «Τώρα πια το 
κακό έγινε, αφού σας έδωσα τη μία είναι σα να σας τις έδωσα όλες». Ο Νοτόρης 
γέλασε και είπε: «Καλά ματαιώνεται η προσπάθεια να την πλησιάσω έτσι, δεν 
πειράζει θα βρω άλλον τρόπο. Πάντως είσαι εντάξει τύπος, τη φωτογραφία θα την 
κρατήσω αλλα δεν θα τη δείξω». 

Ο Ανέστης 
ένιωσε κάποια αμηχανία. «Κύριε ανθυπολοχαγέ, πάρτε τις, δεν πειράζει, δε με νοιάζει 
τι θα σκεφτεί η κοπέλα για μένα. Όταν όμως γίνετε «επιστήθιος» πείτε της πως μ’ 
εκβιάσατε. Γιατί μη μου πείτε πως δεν ήταν εκβιασμός;». Ο Παρμενίων γέλασε 
τρανταχτά. Ο Ανέστης άφησε τον φάκελο και βγήκε από το γραφείο...

Κάθε μεσημέρι, 
την ώρα του φαγητού, ο Ανέστης με τον Γκλιάτη πήγαιναν στο γραφείο του 
Παρμενίωνα και στη διάρκεια αυτής της ώρας λέγονταν διάφορα ανάμεσα στους 
τρεις φίλους. Είχαν γίνει επιστήθιοι φίλοι με τον ανθυπολοχαγό κι αυτός 
«επιστήθιος» της σχεδιάστριας χάρη στις φωτογραφίες του Ανέστη.
      Ο Γκλιάτης, ύστερα από μια γνωριμία τεσσάρων μηνών φώναζε τον 
ανθυπολοχαγό με το μικρό του όνομα και μάλιστα το απλοποίησε, αντί Παρμενίων 
τον φώναζε Πάρμεν. «Σιγά ρε να μη με φωνάζεις και Κάρμεν, κι άκου φίλε, ούτε 
Παρμενίων ούτε Πάρμεν μπροστά στους άλλους. Εκεί, είμαι ο κύριος 
ανθυπολοχαγός, κατάλαβες;». Φυσικά και το καταλάβαινε ο Νικήτας και μάλιστα το 
τηρούσε και πριν να του το πει....
... Κάθε τρεις 
μήνες, τελείωνε η εκπαίδευση των στρατιωτών που εκπαιδεύονταν στην Υπηρεσία 
και γύριζαν στις μονάδες τους. Τότε έπιανε θλίψη το μόνιμο προσωπικό. Τις 
αγγαρείες και τις σκοπιές όσο, βρίσκονταν οι νεοσύλλεκτοι εκεί, τις αναλάβαιναν 
αυτοί κι έτσι απαλλάσσονταν οι μόνιμοι.

Για δεκαπέντε 
μέρες, μερικές φορές και μήνα, ώσπου να έρθουν οι νέοι το μόνιμο προσωπικό 
κουραζόταν πολύ. Καθώς ήσαν λίγοι φύλαγαν σκοπιά κάθε βράδι. Αυτές τις μέρες ο 
Γκλιάτης έχανε τις διανυκτερεύσεις, τα προνόμια του κι αυτό ήταν μια γερή 
αφαίμαξη στα οικονομικά του, πράγμα που αύξαινε τις τράκες στο τσιγάρο... 

Είχε μπει η 
άνοιξη, η αμυγδαλιά κοντά στον τοίχο του στρατοπέδου, είχε ανθίσει. Ήταν εκεί  
περισσότερο  να  τους   ειδοποιεί, με τα άνθη της, πως ήρθε η άνοιξη παρά για τους 
καρπούς της. Ο Γκλιάτης είχε σπάσει ένα ανθισμένο κλαράκι και το είχε βάλει στο 
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αφτί του. Κάποιος θέλησε να τον πειράξει, αρκετά πικρόχολα, πως η ασκήμια του δεν 
ταίριαζε με τα όμορφα λουλουδάκια «Πως είσαι έτσι μωρ’ αδερφέ μου; Σαν 
κακοφτιαγμένη γλάστρα». «Εγώ είμαι  κακοφτιαγμένη γλάστρα που βοηθάει ν’ 
ανθίζουν τα λουλούδια ενώ εσύ είσαι ένα λουλουδάτο πορσελάνινο καθίκι για 
χέσιμο...», απάντησε ο Νικήτας.
... Στο γραφείο του 
Παρμενίωνα, οι τρεις φίλοι συνέχιζαν, την ώρα του φαγητού τις συζητήσεις τους, ο 
Νικήτας όμως είχε πρόβλημα γιατί ο ανθυπολοχαγός δεν επέτρεπε το κάπνισμα. Κάθε 
τόσο έβγαινε έξω για να καπνίσει. «Ρε συ, κάθισε κάτω, μια ώρα δεν μπορείς να μην 
καπνίσεις, τι είναι αυτό με σένα;», του φώναξε μια μέρα ο Παρμενίων. «Δεν μπορώ 
φίλε, δεν είσαι καπνιστής και δε μπορείς να καταλάβεις. Και άντε πες για μια ή δυο 
ώρες δεν καπνίζω, θα είμαι μια κακή παρέα. Ούτε διάθεση θα έχω ούτε θα δουλεύει 
το μυαλό μου. Άσε το κήρυγμα δεν ωφελεί...», είπε και πήγε να φύγει. «Κάθισε κάτω 
γαμώτο, μαλάκα  ε,  μαλάκα,  άναψε  τσιγάρο.   Ανέστη,  άνοιξε  σε παρακαλώ το 
παράθυρο».

Ο Νικήτας πήγε 
κοντά στο παράθυρο, άναψε τσιγάρο, φύσηξε μια δυνατά έξω και γυρνώντας προς 
τον Νοτόρη είπε μ’ ένα θλιμμένο μισοχαμόγελο κουνώντας το κεφάλι. «Είσαι πολύ 
εντάξει φίλε μου και σ’ αγαπάω. Για δες ρε, έναν αξιωματικό που τον κάνουν ο,τι 
θέλουν οι φαντάροι». Ο Παρμενίων κι ο Ανέστης γέλασαν. Ύστερα έγειρε πίσω στο 
κάθισμα του, αφήνοντας τους λογαριασμούς και τις καταστάσεις, ο ανθυπολοχαγός 
και είπε: «Καλά ρε παιδάκι μου πόσω χρονώ είσαι;» «Είκοσι δύο και κάτι ψιλά». 
«Και πότε πρόλαβες...δε  μου  λες  πόσα  καπνίζεις τη μέρα;». «Τέσσερα πακέτα 
σίγουρα...». «Τέσσερα πακέτα! Ρε, διάολε πότε τα καπνίζεις;». Έπιασε  το μολύβι  κι  
έκανε  μερικούς  πρόχειρους λογαριασμούς. «Δηλαδή σβήνεις το ένα κι ανάβεις το 
άλλο. Εσύ παιδάκι μου δεν καπνίζεις αλλά...αναπνέεις καπνίζοντας». «Καλό, πολύ 
καλό! Άκου αναπνέεις καπνίζοντας. Θα το λέω κι εγώ άμα λάχει». Γέλασαν κι ο 
ανθυπολοχαγός συνέχισε: «Από πόσω χρονώ καπνίζεις;». «Μμ, από έντεκα...εκεί 
γύρω». «Και πώς, που εύρισκες τα τσιγάρα έντεκα χρονώ παιδί;». «Ω, τώρα εσύ 
ζητάς να σου πω την αυτοβιογραφία μου». «Για λέγε, για λέγε, αυτό θα είχε 
κοινωνιολογικό ενδιαφέρον». 

Άρχισε λοιπόν 
να διηγείται, ο Γκλιάτης, με μια καταπληκτική ικανότητα αφήγησης, πηγαίνοντας 
τους πίσω στην ηλικία των δέκα χρόνων, τότε που ο θείος του τον πήρε στην καμπίνα 
του κινηματογράφου. Η καμπίνα αυτή, από το κάπνισμα του θείου, «ντουμάνιαζε» 
σαν τεκές. Έτσι φαίνεται πως εθίστηκε στη νικοτίνη. Η αλήθεια είναι πως του άρεσε 
όλη αυτή η ατμόσφαιρα, με το θείο να έχει πάντα ένα τσιγάρο κολλημένο στα χείλη 
και ίσως έτσι του έμεινε η επιθυμία να καπνίσει κι αυτός όταν μεγαλώσει, να του 
μοιάσει. «Δεν καταλαβαίνω, τα τσιγάρα πού τα έβρισκες, σου έδινε ο μπάρμπας 
σου;». «Όχι βέβαια, άλλος ήταν ο προμηθευτής», είπε ο Νικήτας και συνέχισε: 

Στο σχολείο είχε 
ένα συμμαθητή, το γιο του μπακάλη της γειτονιάς τους, πολύ «μούτρο». Ξάφριζε 
κάθε μέρα από το μπακάλικο σοκολάτες, καραμέλες, σταφίδες κι άλλα τερψιλαρύγγια 
για τα παιδιά. Στη συντροφιά ήσαν τρεις, ο Νικήτας, ένας άλλος τύπος κι ο 
«μπακαλόγατος», έτσι τον είχαν βαφτίσει οι άλλοι δυο  και  μοιράζονταν  κάθε  μέρα  
σχεδόν  αυτόν  τον θησαυρό.

Η σοκολάτα για 
τον Γκλιάτη και για τον άλλο φιλαράκο  ήταν κάτι πολύ σπάνιο, γιατί δεν είχαν να 
την πληρώσουν κι έτσι είχαν βολευτεί. Και δεν ήσαν μόνο αυτά, κάθε Κυριακή, τα 
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καλοκαίρια, έκαναν μια κοντινή εκδρομή με τα ποδήλατα. Ο Νικήτας δεν είχε 
ποδήλατο και ταξίδευε πότε στο «καδρόνι» του ποδηλάτου του ενός και πότε του 
άλλου. Έξω από το συνοικισμό τους υπήρχε ένα ρέμα. Τώρα δεν υπάρχει πια γιατι σε 
μεριές το μπάζωσαν και σε μεριές το κάλυψαν αφήνοντας τα νερά να κυλάνε 
υπογείως. Τότε όμως το ρέμα αυτό, έφτανε ως τα υψώματα όπου υπήρχε ένα μικρό 
αλλά βαθύ φαράγγι που τα ορμητικά νερά του κατηφόριζαν προς την πόλη. Ήταν 
κατάφυτο με πλατάνια, θάμνους, βατομουριές και άλλα φυτά που σχημάτιζαν  
αδιαπέραστους  χώρους, δεξιά-αριστερά του  ρέματος  που  τα   καθαρά   κρύα   νερά   
του   κελάρυζαν ανάμεσα τους.

Τα τρία παιδιά, 
ανέβαιναν ως ένα σημείο με τα ποδήλατα και μετά με τα πόδια, σπρώχνοντας και τα 
μεταφορικά τους μέσα. Ο χωραφόδρομος περνούσε πλάι από το φαράγγι και χανόταν 
πέρα στους λόφους στα χωράφια. Είχαν ανακαλύψει ένα πέρασμα, καμωμένο από τ’ 
αγρίμια, ανάμεσα στις βατομουριές και τους θάμνους, κάτι σα λαγούμι. Έκρυβαν τα 
ποδήλατα στα χόρτα και μέσα από αυτή τη φυτική σήραγγα έφταναν, γλιστρώντας, 
στην κοίτη του ρέματος.

Μαζί τους 
κουβαλούσαν και την πραμάτεια του «μπακαλόγατου» κι έστρωναν ένα μικρό γλέντι.  
Πρώτα  όμως  έβγαζαν  τα  ρούχα τους  κι  έπαιρναν  το  μπάνιο  τους  τσιτσίδι,  σε  
κάτι μικρές λιμνούλες που σχηματίζονταν ανάμεσα στα βράχια. Το δροσερό νερό 
τους άνοιγε την όρεξη και μια σεβαστή ποσότητα από χαλβά, ελιές, τυρί και μια 
φραντζόλα άσπρο ψωμί «χάσικο», όπως το έλεγαν, εξαφανιζόταν. 

Σε μια τέτοια 
λοιπόν εκδρομή, αφού έκαναν το μπάνιο τους, έπαιξαν και τον Ταρζάν,  που εκείνη 
την εποχή ήταν στις δόξες του στον κινηματογράφο, κάθισαν για φαγητό. Όταν 
τελείωσαν, ο γιος του μπακάλη έβγαλε μια κούτα τσιγάρα χύμα, από αυτά που σου 
πουλούσαν στα περίπτερα ακόμα κι ένα τσιγάρο. Θα είχε ίσαμε εξήντα μέσα. Πρώτος 
ο μπακαλόγατος άναψε ένα και φαίνεται πως είχε καπνίσει κι άλλες φορές γιατί τα 
πήγαινε μια χαρά. Ο Νικήτας δίστασε για μια στιγμή αλλά σκέφτηκε πως ήταν 
ευκαιρία να δοκιμάσει αυτό το πράγμα, που ήταν από αυτά που θα ήθελε να κάνει 
όταν μεγαλώσει. Άναψε λοιπόν κι αυτός ένα και εκτός από ένα-δυο βηχάκια τα πήγε 
καλά. Κάπνισαν αρκετά ώσπου άρχισαν να ζαλίζονται, ο τρίτος μάλιστα της 
συντροφιάς άρχισε να κάνει εμετό και να έχει πυρετό και λιγοθυμική τάση. 

Ταραγμένοι 
ανέβηκαν το λαγούμι, σέρνοντας και τον φίλο τους. Ο Γκλιάτης, μισολιγόθυμο, τον 
έβαλε στο καδρόνι, και ξεκίνησαν. Τον πήγαν στο σπίτι του, η μητέρα του παιδιού 
άρχισε να σκούζει χτυπώντας τα χέρια της, έτρεξαν οι γειτόνισσες και ρώτησαν τι 
έπαθε το παιδί. Οι δυο νεαροί αποσιώπησαν την πραγματική αιτία, λέγοντας πως εκεί 
που έπαιζαν ξαφνικά ο φίλος τους άρχισε να κάνει εμετό.   

Ευτυχώς την 
άλλη μέρα, με τα γιατροσόφια της μάνας του και των άλλων γυναικών της γειτονιάς-
που να φωνάξει κανένας γιατρό εκείνη την εποχή για τέτοια μικροπράγματα όπως τα 
θεωρούσαν-ο μικρός συνήρθε και ευτυχώς δεν είχε πει τίποτα για τα τσιγάρα. Έτσι οι 
πιτσιρικάδες συνέχιζαν να παριστάνουν τους άντρες, το είχε συνηθίσει κι ο τρίτος, 
καπνίζοντας στη ρεματιά.

Όταν τελείωσαν 
το δημοτικό, οι τρεις φίλοι σκόρπισαν. Ο Νικήτας πήγε κοντά στο θείο του, ο γιος 
του μπακάλη μπήκε στο γυμνάσιο κι ο τρίτος κοντά στον πατέρα του σ’ ένα 
συνεργείο αυτοκινήτων. Συναντιόνταν μόνο τα βράδια και τον πρώτο καιρό 
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συνέχισαν τις κυριακάτικες εκδρομές στο φαράγγι για να «ντουμανιάσουν», όπως 
έλεγε ο μπακαλόγατος.

Ο Νικήτας 
αργότερα άρχισε, μια και είχε τώρα και χαρτζιλίκι, ν’ αγοράζει κανά μικρό πακέτο 
και να καπνίζει κάθε μέρα μερικά τσιγαράκια, κρυφά από το θείο και τους γονείς του 
κι από τα δεκαπέντε κι ύστερα αγόραζε μεγάλο γιατί δεν του έφτανε το μικρό. Κι όσο 
μεγάλωνε, μεγάλωνε κι ο αριθμός των τσιγάρων. Οι γονείς του δεν πήραν είδηση 
γιατί ο νεαρός, από   πιτσιρίκος ήταν  ποτισμένος με τη μυρουδιά της νικοτίνης, από 
το κάπνισμα του θείου... 
... Ο Γκλιάτης 
σταμάτησε, ανάβοντας νέο τσιγάρο από τη φωτιά του παλιού. Για μια στιγμή πήγε να 
προσθέσει κάτι ακόμα αλλά δεν προχώρησε σα να μετάνιωσε. Τέλος είπε: «Αυτά, σας 
φτάνουν;». Τους έφταναν αλλά ο Παρμενίων δάγκωνε το μολύβι του, κάτι ήθελε να 
πει αλλά δίσταζε. Τελικά σηκώθηκε έκανε ένα γύρω στο γραφείο και είπε: «Άκουσε 
με Νικήτα, δεν θέλω να  παρεξηγήσεις  αυτά  που θα  σου πω. Ο Ανέστης κι εγώ 
είμαστε φίλοι σου έτσι;». Ο Νικήτας τον κοίταξε με κάποια απορία. «Έχω να κάνω 
μια πρόταση. Φαίνεται πως μπορείς κι αγοράζεις τέσσερα πακέτα τη μέρα, αν δεν 
ήσουν γαλαντόμος θα σου έφταναν. Εσύ όμως το ένα πακέτο το ξοδεύεις κερνώντας 
τους άλλους και μια και δε σου φτάνουν τα τρία, προσπαθείς να πάρεις πίσω τα 
είκοσι τσιγάρα που σου λείπουν και γίνεσαι ρεζίλι στον κάθε μαλάκα και δεν μπορείς 
να κάνεις είκοσι τσιγάρα τράκα μωρ’ αδερφέ μου;». «Ώπα, γουστάρω  αυτό το «μωρ’ 
αδερφέ μου», ξεψαρώνεις ε, άρχισες να μιλάς τη δική μου γλώσσα  σοκολατόπαιδο», 
είπε ο Νικήτας. «Εσύ όμως έτρωγες τις σοκολάτες του μπακαλόγατου...», αντέτεινε ο 
Νοτόρης. Γέλασαν και οι τρεις. «Λοιπόν προτείνω», συνέχισε ο Παρμενίων, «όταν θα 
σου λείπουν τσιγάρα θα ζητάς από τον Ανέστη ή από μένα...». «Α, μπα τα έχετε 
συμφωνήσει κιόλας», είπε ο Γκλιάτης και κοίταξε τον Ανέστη μ’ ένα βλέμμα που τον 
έκανε να νιώσει δυσάρεστα. Ο Νικήτας σηκώθηκε κι έφυγε χωρίς δεύτερη λέξη. Οι 
άλλοι έμειναν αμίλητοι, εξ’ άλλου ήξεραν πως έτσι θ’ αντιδρούσε.

«Δε γινόταν 
αλλιώς έπρεπε να του το πω...». «Ναι, έπρεπε», είπε ο Ανέστης, «δε μπορώ να τον 
βλέπω έτσι, το θεωρώ προσωπική προσβολή να του μιλάνε άσκημα». «Ας 
περιμένουμε τη συνέχεια», είπε κι ο ανθυπολοχαγός...
... Εκεί  γύρω  στις 
αρχές του Ιούνη  έφυγαν οι στρατιώτες που είχαν εκπαιδευτεί κι άρχισε η καθημερινή 
σκοπιά. Έπαιρναν πότε-πότε καποια απογευματινή έξοδο. Ως και ο ανθυπολοχαγός   
Νοτόρης,  αυτές τις μέρες έμπαινε υπηρεσία, μια φορά τη βδομάδα αξιωματικός 
υπηρεσίας. Οι σχέσεις των τριών φίλων είχαν αποκατασταθεί. Ο Νικήτας σιωπηρά 
είχε δεχτεί την πρόταση σχετικά με τον διακανονισμό της...τράκας, όπως τον ονόμασε 
ο ίδιος, σε σημείο μάλιστα να έχει μειώσει το κάπνισμα, όπως φαινόταν από το ότι 
σπανίως ζητούσε τσιγάρο από τον Ανέστη  ή τον Παρμενίωνα που φρόντιζε να έχει 
πάντα ένα πακέτο τσιγάρα στο γραφείο του. Το μεσημέρι μάλιστα, όσο ήταν μαζί 
τους στο γραφείο, δεν κάπνιζε καθόλου και η τράκα από τους άλλους είχε κοπεί «με 
το μαχαίρι». Οι δυο φίλοι του δεν ξανάκαναν λόγο για το κάπνισμα.

Ένα απόγευμα, 
εκεί κοντά στις έξη, ο Ανέστης και ο Νικήτας είδαν να μπαίνει στο στρατόπεδο ο 
Παρμενίων με πολιτικά. «Τι συμβαίνει, πώς από δω;», τον ρώτησαν κι ο Γκλιάτης 
πρόσθεσε: «Αξιωματικός υπηρεσίας». «Τι λες ρε σαχλαμάρα, δεκαεφτά μήνες 
φαντάρος και δεν έμαθες ότι δε γίνεται αξιωματικός υπηρεσίας με πολιτικά;». «Γιατί 
όχι, στη Μονάδα μας έχουμε περισσότερους πολίτες από στρατιωτικούς...». «Α, να 
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χαθείς κόπανε», είπε γελώντας ο Παρμενίων και του έδωσε μια μ’ ένα περιοδικό που 
κρατούσε.

«Ήρθα 
περισσότερο για σένα», είπε στον Ανέστη. «Βλέπεις αυτό το περιοδικό; Είναι μια 
ετήσια φωτογραφική έκδοση. Είναι εκλογή από τις καλύτερες φωτογραφίες του 
κόσμου». «Αλήθεια! Μπορώ να το δω;», είπε με πολύ ενδιαφέρον ο Ανέστης. «Και 
βέβαια, πάμε στο γραφείο μου...».

Για αρκετή ώρα 
και οι τρεις περιεργάστηκαν το έντυπο που είχε εξαιρετικές φωτογραφίες. Ιδιαίτερα ο 
Ανέστης εντυπωσιάστηκε με κάποιες πρωτόγνωρες γι’ αυτόν τεχνικές. «Το αγοράζω 
κάθε χρόνο, μια μέρα θα σε πάρω στο σπίτι μου να δεις και τ’ άλλα τεύχη και κάθε 
χρόνο αισθάνομαι σα να κάνω το γύρω του κόσμου. Πρέπει να το παίρνεις και συ 
οπωσδήποτε, έχεις υποχρέωση, για να παρακολουθείς την εξέλιξη της δουλειάς σου»,  
είπε ο ανθυπολοχαγός. Ο Γκλιάτης έδειχνε να μην τον ενδιαφέρει το θέμα αλλά 
ξαφνικά ρώτησε: «Και πώς διάολο θα το παίρνει ρε Πάρμεν; Αυτό θα κάνει ένα κάρο 
λεφτά, πόσο το πήρες;». Ο ανθυπολοχαγός είπε ένα ποσόν. «Είδες, όπως το είπα, τρία 
στρατιωτικά μηνιάτικα-κοίτα αδερφέ μου ούτε ένα περιοδικό δεν αξίζουμε-τι σου 
έλεγα;». «Ρε κωλόπαιδο ξέρεις πόσα ξοδεύεις εσύ το χρόνο για τη μαλακία σου, το 
κάπνισμα; Ίσως να μην το έχεις λογαριάσει αλλά θα σου το πω εγώ τώρα αμέσως. 
Τέσσερα πακέτα τη μέρα επί...» κι ο Παρμενίων κάνοντας διάφορους λογαριασμούς, 
έβγαλε πως με τα χρήματα που ξόδευε ο Γκλιάτης για τσιγάρα, σαράντα τέτοια 
περιοδικά θα μπορούσε να πάρει...και συνέχισε: «Και μου λες, δεν μπορεί να παίρνει 
ένα περιοδικό το χρόνο ο Ανέστης;».

Όλος αυτός ο 
καταιγισμός των αριθμών και της αλήθειας τους, έκαναν τον Νικήτα να πάρει 
μελαγχολικό ύφος και να πει: «Μας έφαγαν οι οικονομικές επιστήμες».

«Δε μου λες, 
γιατί δε στέλνεις και συ μια δική σου φωτογραφία; Έχω δει πολλές καλές σ’ αυτές 
που μου  έδειξες», ρώτησε ο Παρμενίων. «Ναι αλλά την πιο καλή δε σου την έδειξε. 
Λεει ο μαλάκας πως του βγήκε τυχαία, άρα δεν είναι δικό του έργο», είπε ο Νικήτας.  
«Αλήθεια  ρε;  Και  νομίζεις πως πολλές από αυτές που δημοσιεύονται δεν είναι 
τυχαίες; Ο παράγοντας τύχη, φίλε μου, παίζει μεγάλο ρόλο στην Τέχνη. Θέλω να δω 
αυτή τη φωτογραφία και τώρα αμέσως. Είναι...διαταγή», είπε κι έκλεισε το μάτι στο 
Γκλιάτη.

Ο  Ανέστης  
πήγε  στο  εργαστήρι  και  του  την   έφερε. Παρίστανε  ένα  κανόνι,  σ’  ένα 
συννεφιασμένο ουρανό και πάνωθε του ένα σμάρι τρομαγμένα περιστέρια. «Είναι 
αποτέλεσμα διπλοτυπίας. Το κανόνι το είχα τραβήξει σε μια μονάδα πυροβολικού για 
να το βάλουμε στην εφημερίδα. Τα περιστέρια τα τράβηξα καθώς περνούσαμε από 
τον Άγνωστο Στρατιώτη με το τζιπ, κάτι τα είχε τρομάξει. Όταν τύπωσα τη 
φωτογραφία με το κανόνι, είχα ξεχάσει το αρνητικό με τα περιστέρια στην κασέτα 
της τυπωτικής και περίπου αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Βέβαια έκανα κάποια 
ρετουσαρίσματα...». «Απίθανη, αχτύπητη!», φώναξε σχεδόν, ο ανθυπολοχαγός. 
«Αυτό του λέω κι εγώ αλλά δε μ’ ακούει», είπε ο Νικήτας, παίρνοντας τη 
φωτογραφία και κοιτάζοντας την επισταμένα. «Ναι,  βέβαια  όπως  ακούς  και  συ  
αυτούς  που  σου λένε για  τις βλακείες σου».  «Άστα  αδερφέ μου  τα  ίδια σκατά 
είμαστε και οι δυο, θέλουμε κάποιον να μας σπρώχνει...Θα πεις μπατιράκια  είμαστε 
τι να κάνουμε, δεν έχουμε και πολλές επιλογές, δηλαδή καμία, ο,τι μας λάχει...» και 
γυρνώντας προς τον Παρμενίωνα συνέχισε: «Μόνο ο...στρατηγός από δω την έχει 
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καλά. Το ασημένιο του το άστρο, τον ωραίο μισθό, την οικογένεια του που τον έχει 
στο όπα-όπα και τις γκομενίτσες. Έτσι έχει δικαίωμα να παίρνει πρωτοβουλίες για 
τους άλλους». «Κι όλ’ αυτά τι σχέση έχουν ρε χαμένε με τη φωτογραφία;», είπε ο 
ανθυπολοχαγός.  «Σωστά  το  είπες,  είμαι  ένας χαμένος αλλιώς πως θα δεχόμουν να 
ελαττώσω το κάπνισμα και να κάνω τράκα μόνο από τους φίλους;». «Ρε συ Νικήτα 
για σένα το κάναμε, για την αξιοπρέπεια σου.», είπε ο Παρμενίων κάπως 
μουδιασμένα. Ο Νικήτας χαμογέλασε πικρά. «Για την αξιοπρέπεια μου! Η 
αξιοπρέπεια είναι πολυτέλεια όταν δεν έχει κάποιος αξιοπρεπή τρόπο ν’ αποχτήσει 
αυτό που έχει ανάγκη. Τώρα είμαι αξιοπρεπής στους άλλους-τι υποκρισία-και το ότι 
είμαι αναξιοπρεπής στους φίλους μου, που είναι και πιο οδυνηρό, δεν πειράζει...Δεν 
ξέρω αν είχατε προσέξει πως όσο έκανα τράκα στους άλλους από σας δε ζήτησα ποτέ 
τσιγάρο γιατί για μένα είσαστε ξεχωριστοί, γιατί σας αγαπώ και σας εκτιμώ και 
ντρεπόμουν να ζητήσω. Οι άλλοι μου ήταν συμπτωματικά γνωστοί, αδιάφοροι και 
στο κάτω-κάτω τους έδινα τσιγάρο όταν δεν είχαν, έτσι είχα την απαίτηση να μου 
δίνουν κι αυτοί... Θέλω να πω δε το θεωρούσα τράκα.». 

Ύστερα από 
αυτά που ειπώθηκαν με πικρία, ο Γκλιάτης αποχώρησε. Ο Παρμενίων κι ο Ανέστης 
έμειναν σιωπηλοί. Βγαίνοντας από το γραφείο ο Νοτόρης είπε του φωτογράφου 
προτείνοντας του το περιοδικό: «Κράτα το σου το κάνω δώρο...δε φαντάζομαι να το 
πάρεις και συ σαν το Νικήτα; Και να το παίρνεις κάθε χρόνο κι όσο για τη 
φωτογραφία επιμένω να τη στείλεις. Να μου τυπώσεις και μένα μία να τη βάλω στο 
γραφείο στο σπίτι μου. Μ’ αρέσει όσο δε φαντάζεσαι». «Πάρε αυτή εγώ θα τυπώσω 
άλλη»...
... Δεν πέρασαν 
δυο μέρες κι ο ανθυπολοχαγός Νοτόρης εμφανίστηκε πάλι στο στρατόπεδο. Τον 
πρώτο που συνάντησε ήταν ο Νικήτας, καθισμένος στις σκάλες του θαλάμου 
οπλιτών, να καπνίζει αρειμανίως. Σηκώθηκε και τον κοίταξε με απορία. «Μου 
φαίνεται πως σου έχει γίνει αλκοολίκι το στρατόπεδο, δεν μπορείς να κάνεις χωρίς 
αυτό». Ο Παρμενίων χαμογέλασε και ρώτησε  που είναι ο Ανέστης.  «Α, πάλι γι’ 
αυτόν ήρθες...». «Μπα ζηλεύεις; Μη χειρότερα! Όχι ρε τούβλο και για τους δυο 
ήρθα, να σας βγάλω έξω να ξεψαρώσετε λίγο. Τι νούμερο σκοπιά είστε;». «Εγώ 
δώδεκα δύο κι ο Ανέστης δυο τέσσερις». «Ωραία έχουμε ώρα. Είναι μέσα; Φώναξε 
τον σε παρακαλώ».

Ο Νικήτας 
μπήκε στο θάλαμο και γύρισε με τον Ανέστη. «Μάγκες, αξιωματικός υπηρεσίας είναι 
ο δικός μου-εννοούσε τον ταγματάρχη προϊστάμενό του-πάω να σας πάρω άδεια 
εξόδου, στο μεταξύ ετοιμαστείτε, φορέστε τη...μεγάλη σας στολή», είπε 
χαμογελώντας κοροϊδευτικά. Οι δυο στρατιώτες σήκωσαν τους ώμους τους με 
απορία...

Μισή ώρα 
αργότερα, ο Παρμενίων τους βρήκε έτοιμους και κατηφόρισαν προς την πύλη. 
«Μάγκες, τις άδειες εξόδου...», είπε ο αλφαμίτης. «Ρε κόπανε, έχω βγει ποτέ χωρίς 
άδεια; Μη μου τη δίνεις», είπε ο Ανέστης. «Εντάξει ρε φωτογράφε,  εντάξει...μη 
βαράς»,  είπε  ο  σκοπός..  «Υπ’  ευθύνη  μου», είπε ο ανθυπολοχαγός κι έληξε το 
θέμα.

Όταν βρέθηκαν 
στο πεζοδρόμιο, ο Γκλιάτης ρώτησε: «Που πάμε αδερφέ;» Ο Παρμενίων κοίταξε το 
ρολόι του και είπε:  «Η ώρα είναι εφτά,  ως τις δώδεκα έχουμε πέντε ώρες.  Πάμε εδώ
κοντά στα ταβερνάκια».
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Πισω από το 
στρατόπεδο περνούσε ένα ρέμα με καθαρά νερά και πλούσια βλάστηση. Δεξιά κι 
αριστερά του υπήρχαν ακόμα περιβόλια και σκόρπια σπίτια. Σ’ ένα σημείο, κοντά 
στο στρατόπεδο ήσαν στη σειρά τρία-τέσσερα ταβερνάκια με καλό βαρελίσιο κρασί 
και νόστιμα εδέσματα. Κάθισαν σ’ ένα από αυτά, στην πίσω αυλή του, που έβλεπε 
στο ρέμα. Ο καιρός ήταν ζεστός αλλά από την υγρασία του ρέματος και των 
περιβολιών ερχόταν μια ευχάριστη δροσιά.

Ο Ανέστης  
ένιωθε ευχάριστα και κοίταζε ένα γύρω μ’ ενδιαφέρον, πρώτη φορά ερχόταν εδώ. 
Αντίθετα ο Νικήτας έδειχνε στενοχωρημένος. Ο ανθυπολοχαγός το πρόσεξε και του 
είπε: «Πως πάει κινηματογραφιστή; Δε σε βλέπω κεφάτο». «Καλά, καλά μια στιγμή, 
πάω στην τουαλέτα», είπε εκείνος και προχώρησε στο βάθος της αυλής.

«Τι συμβαίνει, 
ξέρεις τίποτα, γιατί είναι έτσι;», ρώτησε ο Νοτόρης. «Τον ρώτησα νωρίτερα και μου 
απάντησε με μισόλογα. Τα οικονομικά του δεν πάνε καλά, αυτή τη βδομάδα βλέπεις, 
δεν έκανε ούτε ένα μεροκάματο», είπε ο Ανέστης. «Δεν ξέρω τι να κάνω μ’ αυτόν τον 
άνθρωπο. Μπορώ να του δώσω τα χρήματα που χρειάζεται, να του το προτείνω, τι 
λες;» «Δεν ξέρω, είναι περήφανος και πεισματάρης, άγνωστο πως θ’ αντιδράσει», 
είπε ο Ανέστης. 

Ο Νικήτας 
γύρισε και κάθισε. Κοίταξε μια τον ένα μια τον άλλο και είπε: «Τι θα γίνει, θα πιούμε 
τίποτα; Έχω κορακιάσει. Εδώ κάνει δροσιά ε;».  «Ναι  βέβαια είπε ο Παρμενίων και 
πριν προλάβει να τον καλέσει ήρθε κοντά τους ο ταβερνιάρης. Διαφορετικός από 
κάθε  άλλον  ταβερνιάρη που ήξεραν, καλοθρεμμένο και κοιλαρά, αυτός ήταν 
στεγνός μ’ ένα λεπτό μουστακάκι που είχε αρχίσει να γκριζάρει και είχε ένα 
ευχάριστο χαμόγελο. «Καλησπέρα, τι θα πάρουμε κύριε ανθυπολοχαγέ;», ρώτησε τον 
Παρμενίωνα. Ήταν φανερό πως ο Νοτόρης είχε έρθει κι άλλες φορές εδώ κι άφησε 
την εκλογή του κρασιού και τα εδέσματα στον ταβερνιάρη.      

Περιμένοντας, 
άρχισαν μια γενική συζήτηση για διάφορα και φυσικά για γυναίκες. «Τι γίνεται με τη 
σχεδιάστρια;», ρώτησε ο Ανέστης. «Α, το διαλύσαμε». «Ποια σχεδιάστρια ρε, εγώ 
γιατί δεν ξέρω τίποτα;», είπε ο Γκλιάτης. «Δε σου είπε τίποτα ο φωτογράφος;». «Όχι, 
παντού μ’ αφήνετε απ’ όξω ε,». «Ε, όχι ρε μπαγάσα, τι απ’ όξω. Είχα μια σύντομη 
ιστορία με μια από τις σχεδιάστριες αλλά δεν πήγαινε. Ωραία κοπέλα αλλά εδώ» κι 
έδειξε με το δάχτυλο τον κρόταφο, «τίποτα. Με εντυπωσίασε κι έκανα τη μαλακία. 
Αφού είμαι ερωτευμένος με άλλη ο κόπανος, το κορίτσι μου το γνωρίζω από χρόνια, 
οι γονείς μας είναι παλιοί φίλοι. Φέτος τελειώνει το γυμνάσιο και θα δώσει 
φιλολογία...Τέλος πάντων ας αφήσουμε αυτήν την ιστορία». Γύρισε και κοίταξε τον 
Γκλιάτη, που σιωπηλός κάπνιζε τα τσιγάρα το ένα πίσω από το άλλο. Το ύφος του 
δεν είχε αλλάξει καθόλου.

«Νικήτα, τι 
συμβαίνει ρε; Γιατί κάτι συμβαίνει, έχεις μια μούρη σαν...σαν δεν ξέρω πως διάολο 
να την χαρακτηρίσω, εσύ είσαι καλός σ’ αυτά.. Δε νομίζεις πως πρέπει να μάθουμε τι 
σ’ απασχολεί, φίλοι σου είμαστε εκτός αν δε μας θεωρείς τέτοιους». «Σίγουρα είστε 
φίλοι μου και συ Πάρμεν το έχεις αποδείξει, έχεις κάνει πολλά για μένα ενώ εγώ δεν 
μπορώ να σου αποδείξω τη φιλία μου γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι για 
σένα. Τι τα θες, με τα λόγια είναι εύκολο να είναι κάποιος φίλος...». «Τι είναι αυτά 
που λες μωρ’ αδερφέ μου. Άσε την αμπελοφιλοσοφία και πες μας τι συμβαίνει. 
Είμαστε τόσον καιρό φίλοι και δε μας είπες ποτέ τίποτα για την οικογένεια σου, ενώ 
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λίγο-πολύ ξέρεις όλα τα δικά μας». 
Ο Νικήτας τους 

κοίταξε σοβαρά κι έξυσε το αφτί του με αμηχανία.. «Τι να σας πω για την οικογένεια 
μου; Έχω ένα γέρο πατέρα, εβδομήντα χρονώ και τελευταία κατάκοιτο. Μια μάνα 
εξήντα εφτά κι ακόμα σέρνεται δουλεύοντας, κάνοντας μπουγάδες και καθαρίζοντας 
σπίτια για να συμπληρώνει το μεροκάματο μου, που από τότε που επιστρατεύτηκα 
είναι λειψό. Και με τη διακοπή των διανυκτερεύσεων έγινε ακόμα πιο λειψό. Ο 
βερεσές στον μπακάλη, στο μανάβη, στο γαλατά μεγαλώνει κάθε μέρα. Θα τα 
πληρώσω βέβαια, όταν ξαναρχίσω τη δουλειά αλλά όσο να πεις τα πράγματα είναι 
στριμόκωλα. Τίποτα το πρωτότυπο, ένα πρόβλημα που το έχουν χιλιάδες οικογένειες 
σ’ αυτόν τον τόπο». «Βρε, άσε τις χιλιάδες  οικογένειες  και  να  δούμε τη  δική  μας,  
πες  μου  τι μπορώ να κάνω για το οικονομικό σου πρόβλημα, για τα άλλα ίσως δε 
μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά στο οικονομικό μπορώ να βοηθήσω. Και για εξήγησε 
μας, σ’ αυτήν  την ηλικία οι γονείς σου δεν θα έπρεπε να έχουν κάποια σύνταξη;». «Ο 
πατέρας μου δεν κατάφερε να συμπληρώσει τα ένσημα και η μητέρα μου δεν ήταν 
ασφαλισμένη, παίρνει μόνο ένα μικρό βοήθημα από το κράτος για τον...ηρωικό 
θάνατο του γιου της εναντίων των προδοτών της  πατρίδος και τα λοιπά, και τα 
λοιπά...». Ο Παρμενίων κι ο Ανέστης έμειναν να κοιτάζουν έκπληκτοι  ο ένας  τον  
άλλον και οι δυο μαζί τον Γκλιάτη.  «Είχες  αδερφό που σκοτώθηκε  στον
εμφύλιο;», ρώτησε ο ανθυπολοχαγός. Ο Νικήτας τους κοίταξε δισταχτικά, έμεινε για 
λίγο σιωπηλός και ύστερα είπε: «Κάτι ακόμα χειρότερο, είχα και αδερφό που 
σκοτώθηκε πολεμώντας ενάντια στον αστικό στρατό και στο κεφάλαιο». Η σιωπή 
που ακολούθησε κράτησε ως τη στιγμή που ήρθαν τα εδέσματα. Ο Γκλιάτης έσπασε 
πρώτος τη σιωπή καθώς η οσμή τους, γέμισε ευχάριστα τα ρουθούνια του. «Εμπρός 
στα μεζεδάκια. Σας μελαγχόλησα ε; δε  φταιω εσείς το θέλατε».

Το κρασί ήταν 
καλό, όπως τους βεβαίωσε ο ταβερνιάρης αλλά αυτοί ήσαν σχετικά...άσχετοι γιατί 
κανένας τους δεν ήταν πότης, απλώς το είχαν εκεί για να τσουγκρίζουν τα ποτήρια 
τους.

Τη συζήτηση 
την άρχισε ο ανθυπολοχαγός. «Λοιπόν, θα δεχτείς να σε βοηθήσω σ’ αυτές τις 
δύσκολες μέρες; Όπως είπες η αξιοπρέπεια σε τέτοιες ώρες είναι πολυτέλεια. Αντί 
λοιπόν η αξιοπρέπεια  αυτή  να δοκιμάζεται στο μπακάλη και  στους  άλλους   
καλύτερα  να  γίνεται αυτό με τους φίλους. Λέγε πόσα χρειάζεσαι. Αύριο  θα  σου 
φέρω  τα  λεφτά  και  θα σου πάρω μια άδεια από τον επιλοχία να πας να πληρώσεις 
τις  υποχρεώσεις  σου.  Έτσι  κι  αλλιώς  έχεις  ένα  χρέος που πρέπει να πληρωθεί 
και θα χρειαστείς, μάλλον κι άλλα χρήματα τα οποία θα δανειστείς από μένα με πιο 
συμφερτικούς όρους από το μπακάλη και τους άλλους». 

Ο Νικήτας 
γύρισε λίγο λοξά και έμεινε να κοιτάζει πέρα, πάνω από το ρέμα, το σκοτάδι. Τα 
μάτια του είχαν υγρανθεί. Οι άλλοι δυο έκαναν πως δεν το πρόσεξαν κι άρχισαν να 
συζητάνε για κάτι άλλο, αδιάφορο. Ο Γκλιάτης γύρισε προς το μέρος τους και είπε 
στον Παρμενίωνα: «Εντάξει «στρατηγέ» εσύ διατάζεις κι αν χάσεις τη μάχη θα φταις 
εσύ». Ακολούθησαν γέλια και η ατμόσφαιρα άλλαξε. «Άκουσε Νικήτα, δεν 
τελειώσαμε...». «Τι εννοείς;», ρώτησε κάπως ανήσυχος ο Γκλιάτης. «Όταν 
δανείζεσαι πληρώνεις τόκο και σου ζητώ να τον πληρώσεις προκαταβολικά». 
Ψύχραιμα ο Νικήτας απάντησε. «Εντάξει αλλά πρώτα πρέπει να μου δώσεις τα 
λεφτά αλλιώς που να τα βρω;». «Δε θέλω λεφτά, θα μας πεις τα πάντα για την 
οικογένεια  σου». Κοίταξε το ρολόι. «Έχουμε αρκετή ώρα». Ο Γκλιάτης, είπε σε 
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αστείο τόνο: «Μεγάλος κουτσομπόλης είσαι κύριε ανθυπολοχαγέ, τι θα γίνει με σένα 
όλα θέλεις να τα μαθαίνεις; Ούτε Ασφαλίτης να ήσουνα.. Αλήθεια δεν πας στο Α2 να 
διαβάσεις το φάκελο μου. Εκεί είναι όλα καταγραμμένα». «Δε μ’ ενδιαφέρει τι 
γράφουν αυτά τα καθίκια στους φακέλους τους, εγώ θέλω να τ’ ακούσω από σένα». 
Χαμογέλασε ο Γκλιάτης ακούγοντας να βρίζει το Α2 ο ανθυπολοχαγός και είπε: 
«Είπες πως τα ξέρω όλα για σένα, τι ξέρω δηλαδή; Δε μου έχεις πει τίποτα 
σπουδαίο». «Τι να σου πω, δεν υπάρχει τίποτα σπουδαίο. Εσύ δεν είπες πως είμαι 
βολεμένος και πως τα έχω όλα, άρα είμαι ευτυχισμένος. Ε, όπως είπε κι ένας σοφός 
οι ευτυχισμένοι δεν έχουν ιστορία».

Ο Νικήτας 
κοίταξε εντυπωσιασμένος και χαμογελώντας τον Παρμενίωνα για λίγο και   ύστερα  
επανάλαβε: «Οι ευτυχισμένοι δεν έχουν ιστορία! Πολύ ωραίο, πραγματικά είναι 
σοφό και σου εύχομαι φίλε να μην έχεις ιστορία. Όσο για μένα, θα σας τα πω μια και 
νοιάζεστε για μένα»...
... Ο πατέρας του, 
ήρθε από την επαρχία πολύ νέος κι έκανε διάφορες δουλειές, ώσπου κατάληξε σ’ ένα 
εργοστάσιο τσιγάρων. Ήταν η εποχή που είχε εμφανιστεί κι εδώ ο συνδικαλισμός και 
μπήκε στον αγώνα από τους πρώτους. Αργότερα έγινε μέλος του κομμουνιστικού 
κόμματος. Είχε παντρευτεί τη μητέρα του Νικήτα, δυο χρόνια  μετά τη 
Μικρασιάτικη Καταστροφή όταν εκείνη είχε φτάσει στην πολη με το διωγμό. Ήταν 
πολύ νέα και χήρα, ο άντρας της είχε σκοτωθεί καθώς και το μοναδικό τους παιδί. 
Ένα χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο μεγάλος αδερφός του Γκλιάτη και τρία χρόνια 
αργότερα ο δεύτερος. Στη δικτατορία του 36 ο πατέρας του, κλείστηκε στη φυλακή 
σ’ ένα ανήλιαγο μεσαιωνικό φρούριο. Η μητέρα του ως τότε δούλευε στο σπίτι 
φροντίζοντας τον άντρα της και τα παιδιά τους, ο μισθός του πατέρα λίγο-πολύ 
έφτανε. Μετά τη φυλάκιση του άντρα της, έπρεπε να δουλέψει για να θρέψει τα 
παιδιά της έτσι άρχισε να καθαρίζει σπίτια και να κάνει μπουγάδες. Πολλές φορές τ’ 
αφεντικά της, την έδιωχναν μαθαίνοντας πως ήταν γυναίκα φυλακισμένου 
«μπολσεβίκου». Δυο χρόνια αργότερα ο πατέρας του υπόγραψε δήλωση και γύρισε 
στο σπίτι. Ο αποδιοργανωμένος, στο  μεταξύ, μηχανισμός του κόμματος που είχε 
διαλυθεί από την Ασφάλεια άρχισε να ανασυγκροτείται Ο πατέρας του ξαναμπήκε 
στον αγώνα ενώ παράλληλα προσπαθούσε να δουλέψει. Στο εργοστάσιο φυσικά δεν 
τον ξαναπήραν και η Ασφάλεια τρομοκρατώντας τους εργοδότες του, του έκανε 
δύσκολη τη ζωή. Έτσι αποφάσισε να κάνει δική του δουλειά χωρίς μαγαζί και 
κεφάλαιο. Πήρε έναν γκαζοτενεκέ, μερικές οκάδες ασβέστη και μια 
μπατανόβουρτσα και στήθηκε στην πιάτσα των ασπριτζίδων. Ως την κήρυξη του 
πολέμου τα κουτσοβόλευαν, με την έναρξη του όμως επιστρατεύτηκε ο πατέρας του 
και στάλθηκε εξορία σε κάποιο νησί. Στο μεταξύ είχε γεννηθεί ο Νικήτας, όταν 
πήραν τον πατέρα του ήταν ενός έτους. Για τη μητέρα του τα πράγματα έγιναν 
δύσκολα, δούλευε μ’ ένα μωρό στο βυζί. Ο μεγάλος του αδερφός είχε μπει στο 
γυμνάσιο αλλά με τον πόλεμο σταμάτησε η λειτουργία των σχολείων κι ο νεαρός 
πήρε την μπατανόβουρτσα του πατέρα του και προσπαθούσε να βοηθήσει.

Ένα χρόνο 
αργότερα με την είσοδο των εχθρών στη χώρα, ο πατέρας του κατάφερε να ξεφύγει 
από τους ανθρώπους τις δικτατορίας που παράδιναν τους κομμουνιστές στον 
κατακτητή και να φτάσει ύστερα από ταλαιπωρίες στο σπίτι.

Στη μεγάλη 
πείνα, στον πρώτο χρόνο της κατοχής, τα μέλη της οικογένειας έτρωγαν λιγότερο 
από το κανονικό για να επιζήσει το μωρό, που  τελικά  τα κατάφερε γι’ αυτό και το 
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ονόμασαν Νικήτα. 
Με την ίδρυση 

του πατριωτικού μετώπου, ο πατέρας του Νικήτα εντάσσεται από τους πρώτους, 
αργότερα  βγαίνει στο βουνό και  κατατάσσεται στους αντάρτες.  Ο μεγάλος  του  
αδερφός γίνεται μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης νεολαίας που είχε ιδρυθεί και 
παίρνει μέρος σ’ όλες τις διαδηλώσεις εναντίον του κατακτητή. Ήταν στην τελευταία 
τάξη του γυμνασίου. Στο τέλος βγαίνει κι αυτός στο βουνό ενώ η μάνα με τ’ άλλα 
δυο αγόρια προσπαθούν να ζήσουν όπως-όπως.

Με τη λήξη του 
πολέμου, τη σύγκρουση τω ανταρτών με τον συμμαχικό στρατό, τη συμφωνία που 
έγινε ανάμεσα στους συγκρουσμένους και την παράδοση των όπλων από τους 
αντάρτες, ο πατέρας του Νικήτα γυρίζει στο σπίτι καθώς κι ο μεγάλος  του  αδερφός.   
Αυτόν  τον τελευταίο ο μικρός τον έβλεπε σχεδόν για πρώτη φορά ουσιαστικά και 
τώρα αμυδρά τον θυμάται, περισσότερο από μια φωτογραφία που τον δείχνει 
αντάρτη με το όπλο και τα «φυσεκλίκια», παρά από τις λίγες μέρες που έζησε κοντά 
τους. Έφυγε ένα μήνα αργότερα και δεν τον ξαναείδαν. Όπως άκουγε από τις 
συζητήσεις των γονιών του, είχε φύγει στο «εξωτερικό». Τι ήταν αυτό το εξωτερικό, 
ο Νικήτας τότε δεν το καταλάβαινε, πάντως υπόθετε πως ήταν κάτι πολύ μακριά γι’ 
αυτό κι ο αδερφός του δε μπορούσε να έρχεται στο σπίτι. 

Στις εκλογές 
που έγιναν, ο πατέρας του έκανε αποχή και σαν πρώην αντάρτης δεν έβρισκε ησυχία 
από διάφορες παρακρατικές εθνικιστικές οργανώσεις. Έτσι μια μέρα λίγο πριν 
αρχίσει ο εμφύλιος, τον έπιασε η αστυνομία με την κατηγορία πως «διασπείρει 
ψευδείς ειδήσεις» και καταδικάζεται σε πέντε χρόνια φυλακή.

Ο άλλος 
αδερφός του είχε σταματήσει από καιρό το σχολείο και δούλευε  βοηθώντας  την 
οικογένεια, είχε μείνει ο μοναδικός προστάτης της. Με την έναρξη του εμφύλιου, ένα 
βράδι ήρθε κάποιος άγνωστος στο σπίτι κι έφερε στη μητέρα του ένα γράμμα. Ήταν 
από το μεγάλο του αδερφό! Είχε γυρίσει στη χώρα και βρισκόταν κάπου στα βουνά 
ως ανθυπολοχαγός του δημοκρατικού στρατού. Είχε μάθει για τη φυλάκιση του 
πατέρα του και της έδινε κουράγιο, βεβαιώνοντας την πως τελικά ο λαός θα νικήσει. 
«Μητέρα», της έγραφε στο τέλος, «μόλις διαβάσεις  το γράμμα να το κάψεις.  Τώρα  
είσαι η μόνη  που θα κρατήσει την  οικογένεια και δε
θέλω να πάθεις τίποτα».

Η δύστυχη 
μάνα πολύ θα ήθελε να κρατήσει εκείνο το γράμμα, να το κουβαλάει, φυλαχτό, στον 
κόρφο της. Ήταν το μόνο πράγμα που της είχε μείνει από τον πρωτογιό της. 
Κλαίγοντας  το  έριξε στη φωτιά, που έκαιγε κάτω από το καζάνι για την μπουγάδα.

Δεν πέρασε 
χρόνος κι έπιασαν και τον δεύτερο αδερφό, τον έστειλαν σ’ ένα ερημονήσι που είχε 
οριστεί χώρος ανάνηψης των...παραπλανημένων. Λίγο πριν το τέλος του εμφύλιου 
τον έντυσαν στρατιώτη και τον έστειλαν να πολεμήσει τους αντάρτες. Στην πρώτη 
του κιόλας επαφή με τον πόλεμο το φορτηγό που τον μετάφερε τινάχτηκε στον αέρα 
από νάρκη. Δεν επέζησε κανένας, όλοι ήσαν από τόπους εξορίας, τους 
χρησιμοποιούσαν για ασπίδα.

Στο τέλος του 
εμφύλιου σκοτώθηκε κι ο μεγάλος αδερφός! Έτσι από την οικογένεια έμειναν ο 
Νικήτας και η μητέρα του, με τον πατέρα στη φυλακή. Ένα χρόνο αργότερα, το 
μικρό αγόρι μπήκε κι αυτό στη βιοπάλη κοντά στο θείο του τον κινηματογραφιστή. 
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Η μητέρα εξακολουθούσε να δουλεύει όλο και περισσότερο, έπρεπε πότε-πότε να 
στέλνει και κάποιο δέμα στον άντρα της. Η διατροφή του στη φυλακή ήταν άθλια, 
ήδη είχε προβλήματα με το στομάχι του και η μέση του δεν πήγαινε καλά από το 
ξύλο που είχε φαει, στα πρώτα χρόνια του εμφύλιου στα διαβόητα ξερονήσια..

Όταν 
απολύθηκε ο πατέρας του, είχε εκτίσει ολόκληρη την ποινή ακριβώς πέντε χρόνια, 
γύρισε στο σπίτι σχεδόν ανάπηρος. Μόλις συνήρθε κάπως, προσπάθησε να δουλέψει. 
Δεν μπορούσε εύκολα να βρει δουλειά, ήταν και μεγάλος στην ηλικία, αλλά κι όταν 
έβρισκε η Ασφάλεια πληροφορούσε τους εργοδότες, «όχι βέβαια πως ήθελαν το 
κακό του» αλλά να, έπρεπε να ξέρουν πως έχουν να κάνουν μ’ έναν κομμουνιστή 
που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Καλό θα ήταν να έχουν το νου τους και ν’ 
αναφέρουν στην Ασφάλεια κάθε ύποπτη κίνηση του. Και οι άνθρωποι, αντί να έχουν 
το νου τους κι όλα τ’ άλλα τον έδιωχναν από τη δουλειά, για να έχουν ήσυχο το 
κεφάλι τους. Έτσι αναγκάστηκε ν’ αλλάξει ρόλο με τη γυναίκα του. Έμενε αυτός στο 
σπίτι και φρόντιζε το νοικοκυριό και το παιδί ενώ εκείνη δούλευε όλη μέρα στα ξένα 
σπίτια. Βρήκε και μια βιοτεχνία πουκαμίσων κι έπαιρνε δουλειά για σιδέρωμα, στο 
σπίτι. Σ’ αυτή τη δουλειά βοηθούσε κι ο πατέρας, όσο μπορούσε.

Έτσι πέρασαν 
τα χρόνια, ο γέρος συνεχώς χειροτέρευε και η μητέρα του είχε αποκάμει κι αυτή. 
Μεγαλώνοντας ο Νικήτας, την ξεκούρασε κάπως με το μεροκάματο του...«Αυτά 
είναι όλα», είπε τελειώνοντας ο Γκλιάτης... 

Ο Παρμενίων  
κι ο  Ανέστης  έμειναν  για  αρκετή  ώρα σιωπηλοί. Η ατμόσφαιρα ήταν παγωμένη 
όπως και τα εδέσματα πάνω στο τραπέζι. Κανένας δεν έτρωγε, ήπιαν λίγο κρασί για 
να βρέξουν τα λαρύγγια τους που είχαν στεγνώσει, του Νικήτα γιατί μιλούσε τόσες 
ώρες και των άλλων από αυτά που είχαν ακούσει...

Ο Νικήτας 
σηκώθηκε. «Τι λετε πάμε; Κοντεύει η ώρα για τη σκοπιά». Βγήκαν από την ταβέρνα 
και κατηφόρισαν για το στρατόπεδο. Στο δρόμο ο Ανέστης είπε: «Τι  να πω  ρε 
παιδιά, όλ’ αυτά τα χρόνια δεν είχα πάρει ουσιαστικά είδηση τι είχε συμβεί στη 
χώρα. Η μητέρα από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω μερικά πράγματα, ψήφιζε 
αυτό που λέμε Δεξιά. Βεβαίως απλώς ψήφιζε τίποτα παραπάνω, δεν ήξερε κι ούτε 
ξέρει από πολιτική. Είχε καταλάβει όμως κάτι που την άκουγα να το λεει συχνά, πως 
οι μεγάλοι του κόσμου φταινε για όλα.  Ποιοι ήταν αυτοί, μπορεί και να μην το 
ήξερε καλά-καλά και η ίδια. Όταν πήγα στο νυχτερινό γυμνάσιο βρήκα διαφορετικό 
κόσμο, στο ημερήσιο οι συμμαθητές ήταν ανάμειχτοι, πλουσιόπαιδα και φτωχόπαιδα 
ενώ στο νυχτερινό λίγο-πολύ προέρχονταν από τις φτωχογειτονιές, όλοι δούλευαν τη 
μέρα για να βοηθήσουν την οικογένεια τους. Με τον φακό της μηχανής επίσης είχα 
την ευκαιρία να δω πράγματα που δεν τα είχα προσέξει ποτέ. Εμένα η μάνα μου με 
μεγάλωσε καλά, δουλεύοντας όμως εκείνη σκληρά. Δε μου έλειψε τίποτα, πάντα 
εκπλήρωνε τις επιθυμίες μου. Βέβαια κι εγώ δε ζητούσα παράλογα πράγματα. 
Καταλάβαινα πως για να έχω εγώ αυτά που ήθελα, εκείνη είχε στερηθεί πολλά. 
Ακόμα και τη συντροφιά ενός συζύγου. Χήρεψε πολύ νέα, είκοσι χρονώ και δεν 
ξαναπαντρεύτηκε για να μην έχω πατριό που πιθανόν να με κακομεταχειριζόταν. Κι 
απ’ ο,τι θυμάμαι δεν είχε καμιά σχέση με άντρα όλ’ αυτά τα χρόνια. Τώρα που εγώ 
αισθάνομαι έντονα την επιθυμία για το άλλο φύλο προσπαθώ να συλλάβω  το 
μέγεθος της θυσίας της».

«Πόσο χρονώ 
είναι η μάνα σου;» ρώτησε ο Παρμενίων. «Σαράντα ένα». «Μα είναι πολύ νέα, γιατί 
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δεν παντρεύεται τώρα που εσύ δε θα την έχεις ανάγκη;». «Δε θα τολμούσα να της το 
προτείνω. Και η αλήθεια είναι πως μ’ απασχολεί αυτό. Αν αποφασίσω να φύγω 
μακριά της ή παντρευτώ και δεν τα πάνε καλά νύφη και πεθερά θα έχω προβλήματα. 
Τα πράγματα όμως θα ήταν διαφορετικά αν  είχε  ένα  σύζυγο...»...
... «Μάγκες, χαράς 
ευαγγέλια! Έρχονται τα «στραβάδια», φώναξε ένας στρατιώτης μπαίνοντας στο 
θάλαμο. Όλα τα πρόσωπα φωτίστηκαν από χαρά, επιτέλους!...
     «Βοϊμίρης, ετοιμάσου για κανονική άδεια», είπε ο επιλοχίας στον Ανέστη δυο 
μέρες αργότερα, «όταν φύγουν οι εκπαιδευόμενοι δε θα μπορείς να την πάρεις».

Το μεσημέρι 
στο γραφείο του Παρμενίωνα, χτύπησε το τηλέφωνο. Το σήκωσε ο ανθυπολοχαγός 
και είπε στον Ανέστη. «Για σένα». Το τηλέφωνο αυτό, το ήξερε μόνο η μητέρα του 
κι ο φωτογράφος ανησύχησε, της είχε πει να παίρνει μόνο αν ήταν ανάγκη. Πήρε το 
ακουστικό  και  στην  άλλη  άκρη  ακούστηκε  μια  ανδρική  φωνή   που  έκανε   τον  
Ανέστη   ν’  ανησυχήσει  ακόμα  περισσότερο.  «Γεια  σου ανεψιέ», αναγνώρισε τη 
φωνή του θείου από την  Αμερική  «Γεια σου θείε, πότε ήρθες; Είσαστε όλοι καλά.  
Α, ωραία, ναι, ναι κι εγώ καλά είμαι». Μίλησε για λίγο μαζί του και το έκλεισε. 
«Ήταν ο θείος μου από την Αμερική...». «Τηλεφωνούσε από την  Αμερική; Μου 
φάνηκε πολύ κοντά». «Κοντά  ήταν, από το σπίτι μου, ήρθε λεει με τη θεία την 
Αμερικάνα να μείνουν για πάντα εδώ, έφεραν μαζί και το «κάρο» τους, έτσι λένε το 
αυτοκίνητο...». «Ναι, οι Ελληνοαμερικάνοι έχουν κάνει δική τους διάλεκτο...». «Και 
γιατί το λένε κάρο το αυτοκίνητο;», ρώτησε ο Γκλιάτης. «Από το καρ που είναι 
συντόμευση του μότορ-καρ και οι δικοί μας το έκαναν κάρο, τρέχα γύρευε», είπε 
γελώντας ο Νοτόρης. «Μου είπε να πάρουν μαζί τους τη μητέρα μου και να έρθουν 
να με δουν, του είπα πως θα πάω εγώ εκεί...». «Ζήτησες άδεια;», ρώτησε ο Νικήτας. 
«Δεν πρόλαβα, μου την πρότεινε ο επιλοχίας κι έτσι αύριο-μεθαύριο θα την πάρω», 
είπε ο Ανέστης. «Εσύ δε θα πάρεις την κανονική σου άδεια Νικήτα;», ρώτησε ο 
ανθυπολοχαγός. «Καλά να είσαι, την έχω πάρει καιρό τώρα.»...
... Όταν έφτασε 
στο σπίτι του ο Ανέστης, είχε νυχτώσει. Η μητέρα του δεν ήξερε ποια μέρα θα 
πήγαινε κι όταν τον αντίκρισε ξαφνικά ρίχτηκε στην αγκαλιά του κλαίγοντας. «Σιγά 
μάνα, πως κάνεις έτσι δε γύρισα από τον πόλεμο». «Αχ παιδάκι μου για μένα και που 
λείπεις πόλεμος είναι».

Ο Ανέστης, 
πεινούσε σ’ όλο το δρόμο δεν έφαγε τίποτα για ν’ απολαύσει το σπιτικό φαγητό, η 
μητέρα του πάντα μαγείρευε. Και μάλιστα τώρα που ήταν κι ο θείος εδώ, θα 
έφτιαχνε νοστιμιές για να εντυπωσιάσει και λίγο την Αμερικάνα. Το φαγητό που του 
άρεσε πολύ ήταν το παστίτσιο, όχι αυτό με κιμά αλλά εκείνο με τυρί και από 
σύμπτωση είχε μαγειρέψει τέτοιο η  μητέρα του,  το μεσημέρι  είχε  κάνει  το τραπέζι 
στους Αμερικάνους.

Έφαγε τρία 
κομμάτια άρχισε και τέταρτο αλλά το παράτησε, δεν κατέβαινε άλλο. Η κυρά Ελένη 
αφού σήκωσε το τραπέζι, τον ρώτησε: «Μήπως θες γιόκα μου να πάμε στο θείο;». 
«Όχι μάνα, έτσι που είμαι τώρα δεν πάω πουθενά, αύριο». «Να του τηλεφωνήσουμε 
πως ήρθες, εκείνος, πως και πως, σε περιμένει...». «Όχι, όχι, θα μου ζητήσει να πάω 
τώρα και δε θέλω να του αρνηθώ»...

Την άλλη μέρα 
συνάντησε τους Αμερικάνους. Ο θείος τον έσφιξε στην αγκαλιά του και η θεία τον 
φίλησε σταυρωτά. Είπαν όλ’ αυτά που λένε συνήθως, σε τέτοιες συναντήσεις κι ο 
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θείος συγκινημένος κατάληξε. «Μπράβο λεβέντη μου δεν περίμενα πως θα γίνεις 
τόσο όμορφος άντρακλας». Βέβαια ο Ανέστης δεν ήταν άντρακλας, ένας κανονικός 
άνθρωπος ήταν, αλλά ο θείος από το δικό του ύψος, ήταν δεν ήταν ένα εξήντα πέντε, 
τον έβλεπε  γίγαντα.

Οι δεκαπέντε 
μέρες της άδειας, πέρασαν γρήγορα. Ο Ανέστης, τον περισσότερο καιρό τον πέρασε 
με τη μητέρα του και τους Αμερικάνους. Πήγαιναν με το «κάρο» τους σε κοντινά 
χωριά  και παραλίες. Ο θείος οδηγούσε αλλά το απόφευγε, καθώς είχε βολευτεί με τη 
θεία που ήταν άριστη οδηγός αλλά ο πειθαρχημένος τρόπος που οδηγούσε ήταν 
επικίνδυνος για τον τόπο μας. «Πρόσεξε θεία, έτσι σωστά που οδηγείς, εδώ 
κινδυνεύεις, οι δικοί μας οδηγούν όπως τους βολεύει», της είπε ο Ανέστης. 
Καταλάβαινε και μιλούσε αρκετά  τη γλώσσα γι’ αυτό γέλασε με τη συμβουλή του 
ανεψιού. «Πρέπει οντηγκώ στραβά εγκώ γκια να μην κιντυνεύει;», είπε απορώντας.

Εκτός από τον 
κυρ-Ζαχαρία, όπου πήγε μερικές φορές και τον βοήθησε, δεν είδε πολλούς από τους 
φίλους του. Ο φωτογράφος δεν ήταν καλά, είχε αδυνατίσει πολύ, έλεγαν πως είχε την 
καταραμένη αρρώστια...
... Τον πρώτο που 
συνάντησε ο Ανέστης, μπαίνοντας στο στρατόπεδο ήταν ο Γκλιάτης. «Βρε καλώς τα 
παιδιά. Τι έγινε ρε φίλε ούτε ένα τηλεφώνημα; Φαίνεται περνούσες καλά εκεί κάτω». 
Ο Ανέστης τον χαιρέτησε θερμά, τον είχε πεθυμήσει. Όταν την άλλη μέρα, το 
μεσημέρι, βρέθηκαν όλοι μαζί στο γραφείο του Παρμενίωνα άρχισε πάλι η κανονική 
τους ζωή, γιατί αυτή θεωρούσαν κανονική, οι άδειες και η μετάβαση στα σπίτια τους 
ήταν μάλλον μια προσωρινή κατάσταση.

Ο Ανέστης τους 
είπε τα σχετικά με την παραμονή του στην πόλη του και κατάληξε. Το αφεντικό του, 
ο φωτογράφος δεν είναι καλά, είναι βαριά άρρωστος, φεύγοντας πήγε και τον 
αποχαιρέτησε. Τον έσφιξε στην αγκαλιά του και του είπε: «Ανέστη αγόρι μου, 
φοβάμαι  πως όταν  απολυθείς  δε θα με  βρεις εδώ. Τι να γίνει έτσι είναι αυτά τα 
πράγματα, δεν έχω παράπονο πέρασα καλά. Εσύ Ανέστη να κοιτάξεις να πας 
μπροστά, ν’ αξιοποιήσεις το ταλέντο σου. Αν θέλεις μπορείς να πάρεις το μαγαζί μου 
όταν απολυθείς, να δίνεις ένα ποσοστό στη γυναίκα μου αλλά η γνώμη μου είναι να 
μην το κάνεις. Θα ήταν άδικο, θα ήταν κρίμα να θαφτείς σ’ αυτήν εδώ την τρύπα, 
γιατί τρύπα είναι η πόλη μας αγόρι μου για το ταλέντο σου»...
...  Οι παχιές αγελάδες για το μόνιμο προσωπικό τελείωσαν και ήρθαν οι ισχνές, 
όπως έλεγε ο Νικήτας. Η σειρά των εκπαιδευμένων στρατιωτών έφυγε και για τους 
φίλους μας οι αγγαρείες και η σκοπιά έγιναν βραχνάς. Ο Γκλιάτης έχασε πάλι τις 
διανυκτερεύσεις.
      Ο ανθυπολοχαγός Νοτόρης εμφανίστηκε πάλι στο στρατόπεδο, ένα δειλινό για 
να προσφέρει μια μικρή έξοδο στους φίλους του. Πήγαν στο ίδιο ταβερνάκι όπως την 
άλλη φορά. Αφού άρχισαν να τρώνε και να πίνουν ο Παρμενίων άνοιξε έναν 
χαρτοφύλακα που είχε μαζί του κι έβγαλε ένα περιοδικό. «Α μπα, το περιοδικό με τις 
φωτογραφίες, καλά αυτό δεν το είχες φέρει την άλλη φορά;», είπε ο Νικήτας. 
«Εκείνο το είχα αφήσει στον Ανέστη, αν θυμάσαι και ήταν το περσινό ρε άσχετε, 
αυτό είναι καινούργιο, φετινό». Ο Ανέστης έσκυψε μ’ ενδιαφέρον καθώς ο 
ανθυπολοχαγός άρχισε να το φυλλομετράει. Κάποια στιγμή, εκεί στις πρώτες σελίδες 
σταμάτησε και είπε: «Τη θυμάστε αυτή τη φωτογραφία στραβάδια;». Πρώτος ο 
Γκλιάτης αναφώνησε: «Ρε, αυτή είναι του Ανέστη! Αδερφέ μου! Πότε την έστειλες 
ρε συ και μας το κράταγες κρυφό;».   «Δεν...δεν  την   έστειλα εγώ», είπε ο 
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φωτογράφος συγκινημένος. «Εγώ την έστειλα, είχα γράψει ένα γράμμα με την 
υπογραφή του Ανέστη και είχα βάλει τη  διεύθυνση  μου. Μου στείλανε  το  
περιοδικό «τιμής ένεκεν», μια επιταγή κι ένα ευχαριστήριο γράμμα».

Η 
δημοσιευμένη φωτογραφία είχε γεμίσει συγκίνηση τους τρεις φίλους. Ο Παρμενίων 
γύρισε τις τελευταίες σελίδες του περιοδικού κι έδειξε στον Ανέστη την τυπωμένη 
μικρογραφία της φωτογραφίας και το κείμενο που την συνόδευε. «Εδώ γράφει, πως 
την τράβηξες, τι μηχανή  χρησιμοποίησες τι φακό...». «Καλά  που  ήξερες  αυτές  τις  
λεπτομέρειες  ρε Πάρμεν;», ρώτησε ο Γκλιάτης. «Τις εκμαίευσα από τον Ανέστη». 
«Τις...πώς...πώς; Εκμαίευσες, τι πάει να πει αυτό;». «Του τις πήρα με τρόπο, όπως η 
μαία...ξέρεις τι είναι μαία ρε;». «Μαία, μαία, α, η μαμή...». «Ακριβώς, έτσι τις πήρα 
κι εγώ όπως η μαμή το μωρό από την ετοιμόγεννη...Αϊ στο διάολο, παράτα με, 
λεξικό είμαι;». 

«Κοίτα  μωρ’ 
αδερφέ μου,  είμαι  τυχερός  μεσ’  την ατυχία  μου  τελικά.  Μπορεί  να  είμαι
μπατίρης κι αγράμματος και νάχω περάσει του λιναριού τα πάθη, που λέει η μάνα 
μου, αλλά στους φίλους είμαι τυχερός, πάντα ήμουνα. Έχω ένα διάσημο καλλιτέχνη 
κι ένα δια...δια...διανο...πως το λένε ρε Πάρμεν; Α, διανοούμενο ανθυπολοχαγό». 
«Αϊ σιχτίρ από δω σαχλαμάρα. Πότε θα σοβαρευτείς επιτέλους», είπε ο Νοτόρης και 
συνέχισε: «Λοιπόν στην υγειά μας, συγχαρητήρια στο φίλο μας κι όπως σου είπα, 
μαλάκα Βοϊμίρη να στέλνεις φωτογραφίες σου στο περιοδικό και μην τις 
ψιλοκοσκινίζεις γιατί τότε δε θα στείλεις καμιά, όσο για το τι θα γίνει όταν 
απολυθείς θα δούμε. Θα δουλέψεις στην πρωτεύουσα, δίκιο έχει ο δάσκαλος 
σου...Αλήθεια ρε μπαγάσηδες, εσείς απολύεστε μαζί και τι θα κάνω, γαμώτο, χωρίς 
εσάς εδώ; Και καλά τον Γκλιάτη θα τον βλέπω, εσένα όμως; Γι’ αυτό μάγκα θα σου 
βρω δουλειά οπωσδήποτε εδώ...».  
...   Ο Ανέστης, ως προστάτης οικογενείας, υπηρέτησε δώδεκα μήνες. Πήραν το 
απολυτήριο την ίδια μέρα με τον Νικήτα, μόνο που εκείνος υπηρέτησε είκοσι 
τέσσερις μήνες. Την ώρα που παράδιναν τα στρατιωτικά τους είδη στον διαχειριστή, 
που δεν ήταν άλλος από τον Παρμενίωνα έγινε χαμός.
      Ο Γκλιάτης, πολύ λίγα πράγματα μπορούσε να επιστρέψει. Είχε χαμένες δυο 
κουβέρτες, ένα σακίδιο, κάτι πετσέτες, τελικά μόνο το σάκο και τον μπερέ του 
παράδωσε και φυσικά το όπλο του που μάλλον ο Νοτόρης έπρεπε να το στείλει στον 
οπλουργό. «Καλά ρε μαλάκα μ’ αυτό το όπλο θα πολεμούσες;». «Θα πολεμούσα; 
που να πολεμήσω μωρ’ αδερφέ μου, εγώ κινηματογραφιστής είμαι. Αυτοί οι μαλάκες 
φταινε που μου έδωσαν όπλο να το καθαρίζω λες και δεν είχα άλλη δουλειά να 
κάνω. Τέλος πάντων χρέωσε με, θα τα πληρώσω, όχι τώρα βέβαια γιατί δεν υπάρχει 
μία». Ο ανθυπολοχαγός τον κοίταξε από πάνω ως κάτω. «Άρμεγε λαγούς και 
κούρευε χελώνες. Κοίτα έναν που θα πληρώσει. Έλα ρε,  μπες  πίσω  από  τον  πάγκο  
και  ξεβρακώσου».  «Να  ξεβρακωθώ!   Έχει   γούστο,   μας  έγινες  κι   ατζέμης   
φίλε;».  «Κόφτο σαχλαμάρα», είπε  χαμογελώντας ο ανθυπολοχαγός κι έβγαλε ένα 
δέμα από το ράφι. «Αυτό  που φοράς δεν είναι στολή, από τους λεκέδες το χακί έχει 
αλλάξει χρώμα». «Ρε γαμώτο, δίκιο έχεις δεν το είχα προσέξει, έχει γίνει 
λαδοπράσινο. Φέρνει λίγο στις αμερικάνικες στολές, δε νομίζεις;». Ο Νοτόρης του 
πέταξε το δέμα στο κεφάλι.  «Γδύσου και φόρα μια  καινούργια που να σε 
πάρει...Όχι τίποτ’ άλλο αλλά θα σε πάω στο σπίτι μου και με το χάλι που έχεις θα 
γίνω ρεζίλι».  

Ο Νικήτας 
άνοιξε το δέμα και φάνηκε μια ολοκαίνουργια στολή. «Φίουου! Σφύριξε κι άρχισε να 
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τη φοράει. Ύστερα σα να άκουγε εκείνη τη στιγμή τι του είπε ο Παρμενίων φώναξε: 
«Τι είπες, θα με πας στο σπίτι σου;». «Ναι είσαστε και οι δυο «προσκεκλημένοι» της 
μητέρας μου. Θα φαμε μαζί με την οικογένεια μου». «Δηλαδή με τη μητέρα σου, τον 
πατέρα σου  και τον αδερφό σου;». «Ναι, άλλους δεν έχει προς το παρόν η 
οικογένεια μου».

Ο Γκλιάτης 
κοίταξε με απορία τον Ανέστη, εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. «Λοιπόν μάγκες, 
πάρτε τα χαρτιά σας να τα δώσετε στον επιλοχία για να σας δώσει τ’ απολυτήρια κι 
ελάτε πάλι από δω». «Δηλαδή δε χρωστάω τίποτα;», ρώτησε ο Νικήτας. «Τίποτα 
μόνο της Μιχαλούς χρωστάς». «Της Μιχαλούς; Ποια είναι αυτή η κυρία...». «Έλα, 
γαμώτο, παροιμία είναι γι’ αυτούς που δεν έχουν νιονιό, άντε δρόμο».

Όταν γύρισαν, 
με τα απολυτήρια, στο γραφείο του ανθυπολοχαγού εκείνος είχε φορέσει το πηλίκιο 
του και ήταν έτοιμος. Βγήκαν από την πύλη κι ο Παρμενίων σταμάτησε ένα ταξί. Στο 
δρόμο για το σπίτι του ο Παρμενίων τους εξήγησε πως η μητέρα του είχε ετοιμάσει 
ένα γεύμα ειδικά γι’ αυτούς. «Καλά  ρε  Πάρμεν  τόσο  καλά  λόγια  της  έχεις  πει  
για μας; Χωρίς  να  μας  έχει  δει  στη ζωή της μας  έστελνε,  τυρόπιτες, 
σπανακόπιτες, κουλουράκια-τα μισά τα έτρωγες εσύ βέβαια-τώρα και γεύμα; Πολύ 
κυρία φίλε μου, την αγαπάω κι ας μην τη γνωρίζω». «Τώρα θα τη γνωρίσεις κι αυτή 
και τους άλλους, όλοι ξέρουν για σας. Για τον Ανέστη και τη βραβευμένη 
φωτογραφία του και για σένα, είπα στη μητέρα μου τόσα πολλά που έβαλε τα 
κλάματα. Σκάσε λοιπόν δε βλέπεις το φωτογράφο τη φρόνιμος είναι, δε μας 
ζαλίζει...». «Άσε αυτόν τον έχει πιάσει βουβαμάρα από τη συγκίνηση που 
απολύθηκε. Που να έκανε και είκοσι τέσσερις μήνες, το ψάρι, όπως εμείς τα παλιά 
στρατά». Οι άλλοι γέλασαν και τον άφησαν να φλυαρεί, αυτός είχε πάθει το αντίθετο 
από τον Ανέστη.

Το σπίτι του 
Παρμενίωνα, ήταν απέναντι από την Ακρόπολη. Όταν βγήκαν στη βεράντα 
αντίκρισαν την λεηλατημένη ομορφιά του ναού της πολιούχου θεάς να τη λούζει ο 
χειμωνιάτικος ήλιος. «Φαντάζεσαι  ρε  Νικήτα,  τι ομορφιά θα είχε η Ακρόπολη την 
εποχή του Περικλή;», είπε ο Ανέστης όταν βρέθηκαν οι δυο τους στη βεράντα 
περιμένοντας να ετοιμαστεί το τραπέζι. Δεν έκανε πολύ κρύο κι ο καιρός ήταν 
ευχάριστος. «Να σου πω, εγώ το βλέπω λίγο από την πλευρά  των   σκλάβων,   
φαντάζεσαι   πόσοι   από   αυτούς πλήρωσαν με τη ζωή τους...».  

Εκεί τους 
διάκοψε η υπηρέτρια, που ήρθε να τους ειδοποιήσει πως το τραπέζι ήταν έτοιμο. Την 
ακολούθησαν στην τραπεζαρία, νιώθοντας και οι δυο ένα σφίξιμο στο  στομάχι.  
Κοίταζε  ο ένας  τον  άλλο, βρίσκονταν πρώτη φορά σ’ ένα τέτοιο σπίτι... 
...  «Λοιπόν ένα τσιπουράκι θα το πιούμε ε; Είναι από το χωριό, εξαιρετικό πράμα», 
είπε ο πατέρας του Παρμενίωνα και τους  γέμισε  κάτι  μικρά ποτηράκια,  από  
χοντρό  κρύσταλλο, ειδικά  για  δυνατά  ποτά.  Ο Ανέστης το κατέβασε μια  κι  έξω  
και  δάκρυσε  σχεδόν  από  την αψάδα του ποτού, ενώ ο Γκλιάτης πιο προσεκτικός 
το ήπιε γουλιά-γουλιά.

Στην αρχή οι 
δυο φιλοξενούμενοι, ένιωθαν άβολα σχετικά με τη συμπεριφορά τους στο τραπέζι κι 
έριχναν, στον ανθυπολοχαγό, παρακλητικές ματιές. Εκείνος το γλεντούσε αλλά στο 
τέλος τους λυπήθηκε και κάποια στιγμή είπε: «Παιδιά εδώ είμαστε μεταξύ μας, μην 
κρατάτε τους τύπους, τρωτε όπως σας βολεύει». «Ναι, ναι παιδιά μη διστάζετε», είπε 
ο αδερφός του κι έπιασε, για να τους ενθαρρύνει, ένα παϊδάκι με τα χέρια κι άρχισε 

45



να το τρωει όπως θα το έτρωγαν κι αυτοί στο σπίτι τους. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό 
όπως και το επιδόρπιο. 

Στη διάρκεια 
του γεύματος συζητούσαν για διάφορα και κάποια στιγμή ο Παρμενίων είπε, πως ο 
Ανέστης σκέφτεται να δουλέψει στην πρωτεύουσα. «Τι θα έλεγες πατέρα για το 
φωτογραφείο του Ζιόρζ  Σεραφώ;». «Ναι, σωστά. Βέβαια ο Ζιόρζ είναι ιδιόρρυθμος 
άνθρωπος. Νομίζω όμως πως είναι το καλύτερο για το φίλο σου», είπε ο κύριος 
Νοτόρης και συνέχισε: «όσο για την ιδιορρυθμία του ε, καλλιτέχνης είναι, 
καλλιτέχνης κι ο Ανέστης θα τα βρούνε, φτάνει να πεισθεί για τις ικανότητες του. 
Πιστεύω πως η δημοσιευμένη φωτογραφία θα παίξει σημαντικό ρόλο. Να πάρετε 
μαζί σας και το περιοδικό όταν τον δείτε, φυσικά όταν είσαι έτοιμος Ανέστη θα του 
τηλεφωνήσω. Ο Γιώργος Σεραφείδης, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, είναι 
παιδικός μου φίλος. Συμμαθητές στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Όταν εγώ  μπήκα  
στο  πανεπιστήμιο εκείνος έφυγε για το Παρίσι για να σπουδάσει φωτογραφία. Δεν 
είχε κάποια προηγούμενη σχέση με το αντικείμενο αλλά τον γοήτευαν οι ωραίες 
γυναίκες και γενικά ο κόσμος της μόδας. Στην αρχή δυσκολεύτηκε, τα οικονομικά 
του δεν ήταν σπουδαία, υπαλληλάκος του δημοσίου ο πατέρας του τι να σου κάνει 
βοήθησε, όσο μπορούσε. Παρ’ όλ’ αυτά κατάφερε να τελειώσει τη σχολή κι επίσης 
πέτυχε να προσληφθεί βοηθός στο εργαστήρι ενός μεγάλου, της εποχής, 
φωτογράφου μόδας. Αυτό βοήθησε πολύ στη μετέπειτα εξέλιξη του. Ανικανοποίητος 
όμως, όπως πάντα, ενώ είχε αποχτήσει σημαντικό όνομα στο χώρο της μόδας-τότε 
πήρε και το όνομα Ζιόρζ Σεραφώ-έφυγε από το Παρίσι, μαζί με κάποιον φίλο κι 
ομότεχνό του για να γυρίσει τον κόσμο, φυσικά με την φωτογραφική του μηχανή. Τα 
κατάφερε καλά μια και φωτογραφίες του με άγρια ζώα, με διάφορα παράδοξα  ήθη 
κι έθιμα των πρωτόγονων λαών που συναντούσε δημοσιεύονταν σε διάφορα 
περιοδικά του κόσμου. Φανατικός κατά του γάμου, πίστευε πως εμποδίζει τον 
καλλιτέχνη στην καριέρα του και πως ο καλλιτέχνης αναγκαστικά δε θα μπορούσε 
να γίνει καλός οικογενειάρχης γιατί ασχολούμενος με πάθος στη δουλειά του θα 
έκανε δυστυχισμένους τους δικούς του. Τελικά εδώ και είκοσι χρόνια συμβιβάστηκε, 
παντρεύτηκε κι εγκαταστάθηκε μόνιμα εδώ, ανοίγοντας το εργαστήρι, που στην 
ουσία είναι σχολή φωτογραφίας. Όσοι θέλουν σοβαρά να μάθουν την τέχνη 
καταφεύγουν σ’ αυτόν. Δέχεται μόνο όσους έχουν ταλέντο και συνήθως δεν έχουν 
χρήματα για σπουδές. Στους άλλους συνιστά τη μετάβαση τους στο Παρίσι ή στη 
Γερμανία....».

«Αλήθεια 
πατέρα γιατί κουτσαίνει ο Σεραφώ;», διάκοψε ο Παρμενίων. «Α, δεν το ξέρεις; Σ’ 
ένα σαφάρι κόντεψε να χάσει τη ζωή του, όχι πως δεν είχε κινδυνέψει κι άλλοτε. 
Εκεί που φωτογράφιζε μια οικογένεια λιονταριών έχοντας βέβαια μια απόσταση 
ασφαλείας, απρόβλεπτα εμφανίστηκε μέσα από τη λόχμη ένα λιοντάρι και του 
όρμησε. Θα τον είχε κατασπαράξει  αν δεν προλάβαινε ο κυνηγός, που είχε πάντα 
μαζί του, να σκοτώσει το ζώο. Ο Ζιόρζ τη γλίτωσε αλλά έμεινε ανάπηρος για πάντα 
από το αριστερό πόδι. Αυτό ήταν και η αιτία του συμβιβασμού που λέγαμε, 
αναγκάστηκε από τα πράγματα. Λίγο η φιλαρέσκεια-πως να κυκλοφορεί 
κουτσαίνοντας αυτός που ήταν ωραίος, ευθυτενής και γεμάτος ζωντάνια-λίγο η 
κούραση, τον έκαναν να παντρευτεί, μια αξιόλογη γυναίκα είν’ αλήθεια, που 
μπόρεσε να τον κρατήσει μακριά από την περιπέτεια. Τώρα η μόνη ικανοποίηση του 
είναι να διηγείται τις περιπέτειές του. «Και διηγώντας τα να κλαις», όπως λεει ο 
ίδιος. Δυστυχώς δεν απόχτησαν παιδιά....Αυτά, Ανέστη μου με τον μέλλοντα 
δάσκαλο σου γιατί αν αποφασίσεις θα δουλέψεις μαζί του, μην ανησυχείς καθόλου». 
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«Έχω ένα 
πρόβλημα με τη μητέρα μου, κύριε Νοτόρη.  Είναι πολύ δεμένη μαζί μου, εδώ που 
τα λέμε δίκιο έχει μόνη της με μεγάλωσε και με δυσκολίες, αλλά εγώ πρέπει να φύγω 
από την πόλη μου, αν θέλω να πετύχω κάτι στη δουλειά μου. Και τη σκέφτομαι 
πολύ, δύσκολα θα δεχτεί να είμαι μακριά της». «Θα την πάρεις εδώ, να μένει μαζί 
σου», είπε ο αδερφός του Παρμενίωνα. «Δύσκολο, είναι τόσο δεμένη με τον τόπο 
μας, τις φίλες της δε θα μπορούσε να ζήσει σ’ ένα διαμέρισμα». «Δίκιο έχει το παιδί, 
η μάνα είναι μάνα», είπε η κυρία Νοτόρη. «Τι λες τώρα μητέρα; Η μάνα είναι μάνα 
αλλά κι ο Ανέστης πρέπει να κοιτάξει το μέλλον του», είπε ο ανθυπολοχαγός. 

Ο Γκλιάτης 
ήταν ήσυχος, παρακολουθούσε τους άλλους και περιεργαζόταν κάθε τι γύρω του, 
ακόμα και τη ροζέτα πάνω από το πολύφωτο. «Εσύ Νικήτα δε λες τίποτα;», ρώτησε 
η κυρία Νοτόρη. «Τι να πει αυτός, πάμε καλύτερα στο σαλόνι να καπνίσει κανά 
τσιγάρο γιατί θα έχει λυσσάξει», είπε ο Παρμενίων.

Πέρασαν στο 
σαλόνι κι ο κύριος Νοτόρης άναψε τσιγάρο τοποθετημένο σε μια πίπα με πολύ φίνο 
σχήμα, δίνοντας το σύνθημα στο Γκλιάτη ν’ ανάψει τσιγάρο, από αυτά που του 
πρόσφερε ο αδερφός του Παρμενίωνα. Τράβηξε με ηδονή τις πρώτες ρουφηξιές κι 
απάντησε, με καθυστέρηση στην κυρία Νοτόρη που τους είχε ακολουθήσει. 
«Αγαπητή κυρία, εγώ κι ο Ανέστης, θα σας θυμόμαστε πάντα, αν και σας γνωρίσαμε 
πολύ λίγο. Εδώ που τα λέμε πρώτα γνωρίσαμε τα κουλουράκια, τις υπέροχες 
τυρόπιτες και σπανακόπιτες σας που είχατε την καλοσύνη να μας στέλνετε στο 
στρατόπεδο...». 

Γέλασαν οι 
άλλοι κι ο ανθυπολοχαγός είπε ειρωνικά: «Α, γι’ αυτό θα τη θυμάσαι». «Γιατί εσύ 
γιατί τη θυμάσαι; Στο κέντρο εκπαιδεύσεως πότε τη θυμόσουνα; Όταν τα φαγητά 
ήταν απαίσια και πάντα ήταν. Να είσαστε σίγουρη κυρία πως εκεί σας σκεφτόταν 
συχνά». 

Ξαναγέλασαν 
όλοι και ο κύριος Νοτόρης τον ρώτησε:  «Εσύ  Νικήτα  υπηρέτησες  πολύ  καιρό ε;». 
«Είκοσι τέσσερις μήνες κύριε Νοτόρη, ευτυχώς δεν είχα φυλακή...». «Τώρα τι θα 
κάνεις; Ο Παρμενίων λεει πως έχεις δουλειά». «Ναι, εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης, 
είμαι καλός μηχανικός προβολής στους κινηματογράφους κι όλοι τρέχουν ποιος να 
με πρωτοπάρει...», εδώ χαμήλωσε τη φωνή του και συνέχισε: «αυτό είναι ψέμα, 
μάλλον εγώ είμαι εκείνος που τρέχει πίσω τους για κανένα μεροκάματο». Νέα γέλια 
και η συζήτηση συνεχίστηκε διανθισμένη με τις εύστοχες και αστείες παρατηρήσεις 
του Γκλιάτη, ώσπου οι οικοδεσπότες αποσύρθηκαν για τον μεσημεριανό τους ύπνο.

Έμειναν στο 
σαλόνι ο Νικήτας κι ο Ανέστης που είχε ανάψει ένα τσιγάρο, όχι τόσο γιατί το 
χρειαζόταν αλλά για να έχει την ευκαιρία να τινάξει τη στάχτη στο όμορφο 
κρυστάλλινο  σταχτοδοχείο που βρισκόταν μπροστά του.

Σε λίγο τον 
πλησίασε  ο Παρμενίων. «Τι ώρα  παίρνεις  το τρένο Ανέστη;». «Στις οχτώ». 
«Ωραία, έχουμε ώρα, μάγκες πάμε για ύπνο, η ώρα είναι τρεις κι ως τις πέντε θα τον 
πάρουμε λίγο».   Οι  άλλοι  διαμαρτυρήθηκαν  πως  δε  χρειάζονται  ύπνο,   αλλά  ο  
ανθυπολοχαγός  τους
οδήγησε σ’ ένα δωμάτιο με δυο κρεβάτια και τους άφησε. 

Οι δυο φίλοι 
περιεργάστηκαν το δωμάτιο.  Είχε ψηλή οροφή με μια φαρδιά σκαλιστή φρίζα
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που την περιτριγύριζε. Η ροζέτα πάνω από το πολύφωτο ήταν κι εδώ σκαλιστή όπως 
και οι θύρες της εντοιχισμένης ιματιοθήκης.

«Να, μαλάκα 
προλετάριε, βλέπεις πως ζούνε οι αστοί; Τι είναι προτιμότερο να ζεις έτσι ή να 
ξεπατώνεσαι στη δουλειά και να ζεις σε χαμόσπιτο;», ρώτησε πειραχτικά, ο Ανέστης 
τον Νικήτα. «Τι να σου πω αδερφέ. Μια ζωή βλέπω στον κινηματογράφο πως ζουν 
οι αστοί και πάντα αγαναχτώ με το άδικο. Αλλά τι τα θες, ένας μπάρμπας μου 
ναυτικός, που πιάνει σε πολλά λιμάνια των σοσιαλιστικών χωρών μου έλεγε πως κι 
εκεί οι πολλοί ζουν άσκημα. Δεν υπάρχουν τάχα τάξεις και πως όλοι είναι  ίσοι αλλά 
μερικοί τα έχουν καταφέρει να είναι πιο...ίσοι».

Συνέχισαν τη 
συζήτηση ως την ώρα που ήρθε ο Παρμενίων να τους ξυπνήσει. Τους βρήκε όπως 
τους άφησε εκτός από την ατμόσφαιρα του δωματίου που ήταν γεμάτη καπνό. «Εσύ 
Νικήτα δε θα πας στο σπίτι σου, πας κατευθείαν για δουλειά, έτσι;». «Ναι, κατά τις 
εφτάμισι τουλάχιστον πρέπει να είμαι εκεί, ημέρα απόλυσης από το στρατό, ημέρα 
ανάληψης εργασίας. Μόνο κάποιοι άλλοι τυχεροί σκοπεύουν ν’ αράξουν κανά 
μήνα...». Αυτό ήταν μπηχτή για τον Ανέστη που χαμογέλασε αλλά δεν απάντησε. 
«Έχουμε καιρό, πάμε στο σαλόνι για καφέ».

Στο σαλόνι τους 
περίμενε αχνιστός καφές, κουλουράκια κι ένα περίεργο γλυκό. Ο  Νικήτας    το  
περιεργάστηκε  μ’ ερωτηματικό ύφος. «Είναι πάστα φλόρα, Νικήτα, έχεις 
ξαναφάει;», τον ρώτησε η κυρία Νοτόρη. «Εγώ; Ούτε πάστα-Θοδώρα δεν έχω φαει, 
Θοδώρα είναι το όνομα της μητέρας μου», διευκρίνισε και οι άλλοι γέλασαν...      
... Καθώς βγήκαν 
στο δρόμο, ο Παρμενίων, θα πήγαινε με το αυτοκίνητο του, τον Νικήτα στον 
κινηματογράφο που δούλευε και μετά τον Ανέστη στο σταθμό, συνάντησαν τη Νένη, 
το  κορίτσι  του ανθυπολοχαγού. Ο Παρμενίων την πήρε μαζί του και τους την 
σύστησε. Είπαν διάφορα στη διαδρομή, ο Γκλιάτης έκανε την κοπέλα να γελάσει 
αρκετές φορές με τ’ αστεία του κι έδωσαν «ραντεβού» σ’ ένα μήνα. «Και συ κόπανε 
ρίχνε κανά τηλεφώνημα», είπε στο Γκλιάτη ο ανθυπολοχαγός καθώς τον άφηναν έξω 
από τον κινηματογράφο...
... Ο Ανέστης, 
έφτασε στο σπίτι του γύρω στη μια μετά τα μεσάνυχτα. Σ’ όλη τη διαδρομή, με το 
τραίνο, σκεφτόταν τη Νένη, τον είχε συγκλονίσει αυτό το κορίτσι. Παρ’ όλο που εδώ 
κι έξι μήνες γνώριζε πως ο ανθυπολοχαγός του, είχε κοπέλα, άλλωστε του την είχε 
περιγράψει, δεν την είχε σκεφτεί ποτέ αλλά και ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό 
πως μπορούσε να είναι τόσο όμορφη...
... Η μητέρα του 
ήξερε πως αυτές τις μέρες απολύεται αλλά της ήταν άγνωστο  ποια  μέρα  ακριβώς. 
Δεν της την είπε γιατί ήθελε να της κάνει έκπληξη. Μπήκε στο σπίτι, είχε κλειδί 
πάντα μαζί του, αθόρυβα για να μην την ξυπνήσει. Πηγαίνοντας στο υπνοδωμάτιο 
του, είδε πως η θύρα της δικής της ήταν ανοιχτή. Πλησίασε, παραδόξως τα 
παραθυρόφυλλα ήσαν ανοιχτά-ποτέ της δεν τα άφηνε έτσι-και το δωμάτιο φωτιζόταν 
από το φανάρι του δρόμου, η κολόνα ήταν ακριβώς  απέναντι.  Το  κρεβάτι  ήταν  
άδειο  κι  ανέπαφο.  Περίεργο  η  μητέρα  του  να  λείπει  τέτοια ώρα!  «Α, ίσως να 
είναι με τους Αμερικάνους σε κάποια ταβέρνα», σκέφτηκε και ησύχασε. Πήγε στο 
σαλόνι, άναψε το φως και το ραδιόφωνο. Θα την περίμενε, έτσι κι αλλιώς, δε 
νύσταζε, είχε κοιμηθεί, λίγο, στο τραίνο.

Δεν πέρασε 
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ώρα όταν χτύπησε το κουδούνι της θύρας. Πήγε ν’ ανοίξει αλλά σκέφτηκε πως η 
μητέρα του είχε κλειδί, γιατί να χτυπήσει το κουδούνι; Όταν άνοιξε, μπροστά του 
στεκόταν μια γειτόνισσα. «Α, απολύθηκες Ανέστη; Καλός πολίτης, είδα φως και 
ήρθα να δω τι έγινε στο νοσοκομείο, την είδες τη μητέρα σου;». «Στο 
νοσοκομείο;...η μητέρα μου στο νοσοκομείο...τι έπαθε.!..», φώναξε αναστατωμένος 
ο Ανέστης. «Τίποτα, τίποτα δεν έπαθε η μητέρα σου, σύχασε αγόρι μου. Οι 
Αμερικάνοι όμως δεν τα πήγαν καλά...». «Λέγε λοιπόν τι έγινε; τι έπαθαν οι 
Αμερικάνοι...». «Αχ, παιδάκι μου, τρακάρισαν με το αυτοκίνητο, ο θείος σου έχει 
σπάσει χέρια και πόδια όσο για τη θεία σου είναι πολύ βαριά, ίσως και να έχει 
πεθάνει...». Ο  Ανέστης  γεμάτος ταραχή τράβηξε πίσω του τη θύρα και πήρε τον 
κατήφορο για το κέντρο της πόλης...

Όταν βρέθηκε 
στο θάλαμο που είχαν το θείο του, η μητέρα του μόλις τον είδε να μπαίνει έτρεξε και 
χώθηκε στην αγκαλιά του κλαίγοντας. «Αχ, Ανέστη μου, αχ αγόρι μου τι κακό μας 
βρήκε...». Είδε το θείο μπανταρισμένο στο γύψο και χτυπημένο στο μέτωπο. Είχε 
ελεύθερο μόνο το αριστερό του χέρι δεμένο με επιδέσμους και το αριστερό πόδι, 
αυτό ήταν άθικτο. Δεν πήρε είδηση τον Ανέστη, φαίνεται πως κοιμόταν. 
      Χαμηλόφωνα  στο  διάδρομο,  του  διηγήθηκε  η  μητέρα του,  τι  είχε  γίνει. 
Είχανε  πάει  το 
πρωί κι αυτή μαζί τους, σ’ ένα κοντινό χωριό. Έφαγαν εκεί σε μια ταβέρνα, το 
μεσημέρι και πήραν το δρόμο του γυρισμού. Σε μια στροφή ένα μεγάλο φορτηγό  
έπεσε  πάνω τους.  Χτύπησε τη θεία και την άφησε «στον τόπο», ο θείος έσπασε χέρι 
και πόδι κι έπαθε διάσειση. Εκείνη δεν έπαθε τίποτα καθώς ήταν στο πίσω μέρος, 
ούτε γρατσουνιά. Ο θείος δεν ξέρει πως η γυναίκα του πέθανε, του είπαν πως είναι 
βαριά τραυματισμένη, αλλά δεν είναι και σε θέση ακόμα να καταλαβαίνει...
... Πέρασαν 
δεκαπέντε μέρες από τη μέρα που γύρισε ο Ανέστης στο σπίτι. Η θεία θάφτηκε σ’ 
έναν τάφο κοντά στους συγγενείς του άντρα της. Η καημένη ήταν τόσο χαρούμενη 
που θα έμενε εδώ για πάντα, σ’ έναν τόπο που δεν έμοιαζε με το δικό της. Κι έτσι 
έγινε, μόνο που έγινε πολύ νωρίς. Ο θείος είχε συνέρθει από τη διάσειση αλλά η 
θύμηση της νεκρής γυναίκας του ήταν ακόμα οδυνηρή. «Εγώ τη σκότωσα που την 
έφερα εδώ παιδί μου...», έλεγε στον Ανέστη, «αυτοί δεν είναι οδηγοί, είναι 
εγκληματίες». Κι καθώς θυμήθηκε τη  συμβουλή  που  είχε  δώσει  στη  θεία του ο 
Ανέστης πως έπρεπε να οδηγεί στραβά για να μη σκοτωθεί ξέσπασε. «Είχες δίκιο 
αγόρι μου, είχες δίκιο, η καημένη ήταν τόσο χαρούμενη εκείνη τη μέρα. Τη σκότωσα 
τη δύστυχη, τη σκότωσα...». «Έλα θείε, τι είναι αυτά που λες; Και στην Αμερική θα 
είχε σκοτωθεί, αυτή ήταν η μοίρα της. Ευτυχώς εσύ γλίτωσες και κοίτα, έχεις εμάς 
τώρα». «Ναι αγόρι μου έχω εσάς είστε οι μόνοι συγγενείς μου. Μια και δεν έχω 
παιδιά εσύ είσαι ο γιος μου, εσύ είσαι ο τελευταίος Βοϊμίρης κι ελπίζω να κάνεις 
πολλά παιδιά για να διαιωνιστεί το όνομα μας»... 
... Αντί για μήνα 
που λογάριαζε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα, ο Ανέστης  έκανε  δυο.  Η  μητέρα 
του κι ο θείος επέμεναν πως μπορούσε να μείνει στη πόλη τους, υπήρχε έτοιμη 
δουλειά,  το μαγαζί του μακαρίτη Ζαχαρία τον περίμενε κι αν ήθελε μπορούσε ο 
θείος να το αγοράσει και να του πάρει ο,τι μηχανήματα καινούργια ήθελε, δόξα τω 
θεώ, λεφτά υπήρχαν.

Ο  Ανέστης  
παιδεύτηκε  μέρες  να  τους  πείσει  πως  το  μέλλον  του  ήταν  στην πρωτεύουσα 
και ίσως στην Ευρώπη ή την Αμερική. Τελικά αναγκάστηκε να τους δείξει το 
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περιοδικό με τη φωτογραφία του. Η μητέρα του δεν κατάλαβε πολλά πράγματα αλλά 
ο θείος κολακεύτηκε, όταν μάλιστα διάβασε, στ’ αγγλικά, το κείμενο για τον Ανέστη 
ενθουσιάστηκε. «Δίκιο έχει το παιδί Ελένη, ξέρεις τι είναι αυτό το περιοδικό; Σ’ 
αυτό δημοσιεύονται οι καλύτερες φωτογραφίες στον κόσμο! Να πας αγόρι μου, να 
πας κι από μένα ο,τι θέλεις, ο,τι χρειαστείς εδώ είμαι εγώ». «Τέτοια να του λες και 
θα μας φύγει σίγουρα το παιδί, το ξεσηκώνεις και συ. Τι θα γίνω αγόρι μου μόνη πως 
θα ζήσω; Ποιόν θα έχω να φροντίζω, να...». «Όσο γι’ αυτό μη σε νοιάζει, δεν είσαι 
πια μόνη, έχεις να φροντίσεις το θείο θα πάει χρόνος ώσπου να τα καταφέρει να 
σταθεί στα πόδια του, εξάλλου όλον αυτόν τον καιρό εκείνον φροντίζεις, εμένα μ’ 
έχεις παραμελήσει...», είπε πειραχτικά ο Ανέστης. «Ιιιί, τι είν’ αυτά που λες γιόκα 
μου, εγώ σε παραμέλησα εγώ...εγώ...» και ήταν έτοιμη να κλάψει. Την έσφιξε στην 
αγκαλιά του και της είπε: «Έλα τώρα μάνα, σε πειράζω. Στο κάτω-κάτω δε θα είμαι 
μακριά θα έρχομαι κάθε τόσο να σας βλέπω»...
... Η κυρά Ελένη 
άρχισε πια να το βλέπει καθαρά, πως μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, ο γιος της 
δε θα  είναι  μόνο  δικός της. Σήμερα το επάγγελμα του, αύριο κάποια γυναίκα. Αν 
παντρευτεί στην πρωτεύουσα, εκείνη δε θα μπορεί να πάει κοντά του, πως να ζήσει 
όπως ζουν οι άνθρωποι εκεί; Ύστερα η γυναίκα του θα την ήθελε κοντά τους; 
Μακάρι να πέθαινε πριν να έχει την ανάγκη τους. Τέτοια σκεφτόταν καθώς 
κουνούσε το χέρι σε αποχαιρετισμό στον Ανέστη, που μισοβγαλμένος από το 
παράθυρο του τραίνου έστελνε φιλιά στη μητέρα του... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Το ξενοδοχείο 
ήταν καλό,  «μην πας σε κανένα απ’ αυτά που πηγαίνουν οι χωριάτες και οι 
μεθυσμένοι», του είπε ο θείος και του έδωσε αρκετά χρήματα για ένα καλό 
ξενοδοχείο όπου θα έμενε προσωρινά.

Μόλις 
ξεμπέρδεψε με τη διαδικασία και του πήραν τη βαλίτσα για το δωμάτιο  του,  
τηλεφώνησε  στον  Παρμενίωνα,  στη  Μονάδα.  «Τι γίνεται  ρε; Είπες ένα μήνα και 
πέρασαν δυο, πότε έρχεσαι;». «Δεν έρχομαι...». «Πώς; Γιατί δεν έρχεσαι;». «Γιατί 
ήρθα, εδώ είμαι...». «Αϊ στο διάολο κόπανε, με δουλεύεις. Που είσαι, πάρε ταξί και 
τράβα σπίτι μου». «Έπιασα δωμάτιο σε ξενοδοχείο». «Γιατί; Μαλάκας είσαι, 
ξοδεύεις λεφτά όταν υπάρχει τόσος χώρος στο σπίτι;». «Ε, είπα να μην είμαι μέσα 
στα πόδια σας». «Ε, τώρα τι να σου πω, τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς θα νοικιάσεις 
σπίτι σύντομα γιατί που θα πηγαίνεις τις γκόμενες; Που είναι το ξενοδοχείο;». 
«Κοντά στο πανεπιστήμιο». «Εντάξει εγώ μόλις φύγω από δω θα πάω σπίτι, ως 
συνήθως, θα πέσω και καμιά ώρα για ύπνο και στις πέντε θα βρεθούμε μπροστά στο 
πανεπιστήμιο. Είναι ένα παλιό καφενείο εκεί απέναντι, απ’ αυτά που σου αρέσουν, 
με μαρμάρινα τραπέζια και τα λοιπά. Κάθισε εκεί πιές ένα καφέ και θάρθω να σε 
πάρω να πάμε στο Σεραφώ. Ξέρεις αυτός έχει το ψώνιο να δουλεύει τη νύχτα. Πάει 
κατά τις έξι στο εργαστήριο και φεύγει δώδεκα με μία. Θα τηλεφωνήσω στον πατέρα 
μου να του κάνει ένα τηλεφώνημα στο σπίτι, εντάξει;». «Εντάξει»... 

Ο Ανέστης 
βγήκε για έναν περίπατο στην πόλη. Είχε μπει ο Μάρτης και η άνοιξη φαινόταν 
πρώιμη φέτος. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και ζεστή κι εκείνος βρέθηκε στις  πρασιές 
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του πανεπιστημίου  να χαζεύει  έναν σπουργίτη που προσπαθούσε, γεμάτος πάθος να  
πείσει  μια χαριτωμένη σπουργίταινα πως  έπρεπε  ν’ αρχίσουν...αυγοτεκνοποιία. 
Περπατώντας έφτασε στον Εθνικό κήπο. Πέρασε μπροστά από τον Άγνωστο 
στρατιώτη και καθώς είδε σμάρια τα περιστέρια να πετούν και να προσγειώνονται 
μπροστά του, θυμήθηκε τη φωτογραφία του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. 
Σκέφτηκε πως μια πρωτοβουλία ενός φίλου τον έκανε γνωστό, παγκοσμίως σ’ έναν 
αριθμό ανθρώπων, που ενδιαφέρονταν για την τέχνη της φωτογραφίας και γνώριζαν 
το περιοδικό. Και ίσως αυτή η φωτογραφία να επηρέαζε τον μέλλοντα εργοδότη του-
ο Παρμενίων το είχε για βέβαιο-να τον προσλάβει. Είχε φέρει μαζί του κι ένα φάκελο 
με φωτογραφίες από όλες τις, κατά τη γνώμη του, αξιόλογες δουλειές που είχε κάνει.

Έφαγε σ’ ένα 
εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο και πήγε να ξεκουραστεί στο δωμάτιο του. Η 
αλήθεια ήταν πως δε νύσταζε, προσπάθησε να διαβάσει εφημερίδα-ήταν η πρώτη 
φορά που αγόραζε-αλλά η σκέψη του πήγε σε κάποιο πρόσωπο που το θεωρούσε 
«ταμπού», τη Νένη. Κινδύνευε πάλι να ερωτευθεί λάθος γυναίκα, αν δεν είχε συμβεί 
ήδη. Στριφογύρισε μερικές φορές  και ύστερα σηκώθηκε. 

Τέσσερις η ώρα 
ήταν έξω από το πανεπιστήμιο. Μετά από ένα περίπατο εκεί γύρω, κατευθύνθηκε 
προς το καφενείο που του σύστησε ο Παρμενίων. Έκανε μερικά βήματα και ξαφνικά 
σταμάτησε, το ίδιο έκανε κι εκείνη. Ήταν εκεί απέναντί του, σε δυο μέτρα απόσταση, 
με φανερή την έκπληξη στα μεγάλα όμορφα μάτια της. Την ίδια έκπληξη θα είδε κι 
εκείνη στα δικά του. Η Μαρίνα! 

Την είχε δει, 
χωρίς να της μιλήσει ποτέ, όλ’ αυτά τα χρόνια μόνο τρεις φορές. Όταν τελείωσε το 
γυμνάσιο και βρέθηκαν στο ίδιο «πάρτι», μια άλλη φορά στον κινηματογράφο  και 
την τρίτη, λίγο  πριν φύγει για το στρατό, στο πλάι κάποιου νέου, μελλοντικού 
αρραβωνιαστικού της έναν απόφοιτο της νομικής. Για μερικά λεπτά στάθηκαν ο ένας 
απέναντι στον άλλο χωρίς να μιλούν, «...και έχοντες να πουν πολλά τα λίγα δε 
μπορούσι...», όπως λεει ο ποιητής.

Πρώτος μίλησε 
ο Ανέστης. «Γεια σου Μαρίνα». «Γεια σου Ανέστη». Ακολούθησε πάλι σιωπή αλλά 
πλησίασαν περισσότερο ο ένας τον άλλον. «Είσαι καλά;» «Ναι, εσύ; έμαθα πως 
απολύθηκες». «Ναι πριν δυο μήνες, έμαθα πως παντρεύτηκες». Εκείνη κούνησε 
καταφατικά το κεφάλι. «Τον αγαπάς, είσαι ευτυχισμένη;». «Ε, ναι είναι πολύ καλός, 
δουλεύει με τον πατέρα μου, ασκούμενος δικηγόρος και μένουμε στο πατρικό μου, 
με τους γονείς μου». «Πως από δω;», ρώτησε ο Ανέστης. « Ήρθαμε με τον άντρα 
μου για ψώνια. Εσύ, έμαθα πως θα εγκατασταθείς στην πρωτεύουσα...». «Ναι γι’ 
αυτό είμαι εδώ. Περιμένω έναν καλό φίλο που θα με συστήσει σ’ ένα σπουδαίο 
φωτογράφο...Θέλεις, έχεις καιρό να καθίσουμε εδώ στο καφενείο για κανά καφέ;». 
«Ναι, έχω λίγο καιρό...». 

Έχοντας 
ανάμεσα τους το ψυχρό μάρμαρο  του τραπεζιού και δυο φλιτζάνια καφέ, συνέχισαν 
εξωτερικά την τυπική συζήτηση ενώ μέσα τους ξαναζούσαν, βουβές, οι αναμνήσεις 
του έρωτα τους. Όση ώρα έμειναν μαζί δεν αναφέρθηκαν καθόλου στις μέρες του 
δεσμού τους. Φλυάρησαν γι’ άλλα πράγματα, για τους γνωστούς και φίλους στην 
πόλη τους.

«Πρέπει  να  
πηγαίνω», είπε η  Μαρίνα  και  σηκώθηκε. Όταν βρέθηκαν έξω, περπάτησαν για λίγο 
πλάι-πλάι, μια εικόνα από τα παλιά.! Σταμάτησε και του έδωσε το χέρι. Εκείνος το 
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κράτησε τρυφερά και ύστερα, αυθόρμητα, το έφερε στα χείλη του και το φίλησε. 
Εκείνη ταράχτηκε και το τράβηξε κάπως απότομα  Ήταν κάτι που ξεκινούσε από 
αίσθημα ηθικής για  το  ότι  τώρα  ανήκε σε άλλον  ή γιατί  εξακολουθούσε  να είναι 
ερωτευμένη μαζί του; Αυτό δεν το έμαθε ποτέ ο Ανέστης. Εκείνο που διαπίστωνε 
τώρα ήταν πως εξακολουθούσε ν’ αγαπάει αυτό το κορίτσι που τώρα ήταν πια κυρία, 
σύζυγος ενός άλλου και πως το πάθος του για τη Ζωζώ Μπλανς είχε καταλαγιάσει σε 
μια ευχάριστη ανάμνηση. Τι τα θέλεις όμως  ήταν πια αργά. Τώρα η πολυαγαπημένη 
του ήταν η Τέχνη ή έτσι νόμιζε. Άρχισε μάλιστα να ενστερνίζεται τις απόψεις, για το 
γάμο, πριν ακόμα τον γνωρίσει, του Ζιόρζ Σεραφώ, όπως του τις περιέγραψε ο 
πατέρας του Παρμενίωνα.

Ο 
ανθυπολοχαγός εμφανίστηκε στην ώρα του, ντυμένος άψογα και ανηφόρησαν τον 
έναν από τους μεγάλους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Στο δρόμο, ο 
Ανέστης δεν κρατήθηκε και του είπε για την απροσδόκητη συνάντηση που είχε. Ο 
Παρμενίων ήξερε την ιστορία και βρήκε ευκαιρία να τον πειράζει σ’ όλη τη 
διαδρομή. Όταν μάλιστα έμαθε για το χειροφίλημα  έγινε  χαμός. «Να σ’ έβλεπε  ο  
Γκλιάτης από καμιά μεριά», του είπε κι έσκασε στα γέλια.

Το 
φωτογραφείο βρισκόταν στη γωνία μιας καλόγουστης, από τις παλιές, 
πολυκατοικίας. Είχε μεγάλη βιτρίνα με φωτογραφίες όπου κυριαρχούσαν τα 
πορτρέτα, εκπληκτικά πορτρέτα! Ο Ανέστης σταμάτησε να χαζέψει αλλά ο 
Παρμενίων τον τράβηξε. «Έχεις όλον τον καιρό να τα χαζέψεις αργότερα...».
... Το 
φωτογραφείο του Ζιόρζ Σεραφώ είχε τρία τμήματα. Στο ένα ήσαν οι τρέχουσες 
δουλειές, εμφανίσεις ερασιτεχνικών φιλμ, στο άλλο στούντιο για μόδα και το τρίτο 
στούντιο για πορτρέτα. Ο Ανέστης είχε αναλάβει το στούντιο για τη μόδα μαζί μ’ 
έναν άλλο μαθητή του Σεραφώ που ήταν εξαιρετικός στις υπαίθριες φωτογραφήσεις. 
Είχε ένα εκπληκτικό ένστικτό σε ο, τι αφορούσε  το  στιγμιαίο,  το  «ενσταντανέ»,  
όπως  ήταν  γνωστό  στη  γλώσσα  των φωτογράφων, την κίνηση και τον χώρο. Ο 
ίδιος ανάλαβε το εργαστήρι εμφάνισης και φωτογράφησης στο στούντιο...
... Είχαν περάσει 
κιόλας έξι μήνες από τη γνωριμία του Ανέστη με το Σεραφώ που τον είχε προσλάβει, 
όχι τόσο γιατί του είχε τηλεφωνήσει ο κύριος Νοτόρης αλλά γιατί είχε εκτιμήσει τη 
δουλειά του, αυτή τουλάχιστον που φαινόταν από τον φάκελο που του έδειξε. Ίσως 
όμως και από κάποια ανάγκη. Για τις εξωτερικές φωτογραφήσεις είχε φωτογράφο 
και μάλιστα πολύ  καλό, χρειαζόταν ένα για το στούντιο της μόδας που ο ίδιος είχε 
βαρεθεί κι ασχολιόταν μόνο με το πορτρέτο ή διάφορες καλλιτεχνικές συνθέσεις. 

Έτσι ο Ανέστης 
σ’ αυτό το εξάμηνο είχε βρει διαμέρισμα, ένα τριάρι για να μπορεί να φιλοξενεί τη 
μητέρα του ή το θείο όταν θα έρχονταν στην πρωτεύουσα. Πληρωνόταν καλά για τη 
δουλειά του και ήταν ενθουσιασμένος με το αντικείμενο μόδα, ιδιαίτερα όταν έκανε 
τις εσωτερικές φωτογραφήσεις σε σκηνικό. Ο Σεραφώ του είπε μια μέρα πως τα 
πρόσωπα των μοντέλων στις φωτογραφίες του, ήσαν μικρά θαυμάσια πορτρέτα. 
Γενικά πολύ γρήγορα τον είχε αποδεχτεί ο φωτογράφος κι έτσι συνεργάζονταν συχνά 
οι δυο τους στο στούντιο, βοηθώντας ο ένας τον άλλο.

Στην εμφάνιση 
των φωτογραφιών ο Ανέστης έμαθε σπουδαία και νέα πράγματα από το δάσκαλο 
του-είχε εμφανιστεί πια η έγχρωμη φωτογραφία-και η συνεργασία τους ήταν άψογη. 
Δουλεύοντας μαζί είχε την ευχαρίστηση να τον ακούει να του μιλάει για τις 
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περιπέτειές του, αυτό το «διηγώντας τα να κλαις», που είχε πρωτοακούσει από τον 
πατέρα του Παρμενίωνα.

Ο Σεραφώ τον 
είχε  επηρεάσει πολύ, όχι  μόνο στη φωτογραφία  αλλά  και στον τρόπο  που  
σκεφτόταν  και στον τρόπο  που  είχε ζήσει. Όχι τόσο οι περιπέτειές του όσο  η  ζωή 
του στο Παρίσι. Αυτή η πόλη είχε αρχίσει να του γίνεται ανάγκη, μια από τις 
πρώτιστες επιθυμίες του...

Οι σχέσεις του 
με τον Παρμενίωνα και την οικογένεια Νοτόρη ήσαν θαυμάσιες.  Αυτό το 
«θαυμάσιες», περιέκλειε και την ευχαρίστηση να βλέπει συχνά τη Νένη. Τότε που 
την είχε πρωτοσυναντήσει είχε νιώσει δυσάρεστα καθώς ήταν ντυμένος με τα 
στρατιωτικά ρούχα, χωρίς μπερέ, ένας θλιβερός επαρχιώτης. Ξανασυναντώντας την 
τώρα που είχε πάρει το λούστρο του πρωτευουσιάνου ένιωθε άνετα. Όταν τη ρώτησε 
από που βγαίνει το Νένη, του είπε από το Ελένη κι εκείνος σήκωσε τα φρύδια του μ’ 
έκπληξη. «Θα είχε γούστο ν’ αρχίσω να φωνάζω τη μάνα μου, Νένη», σκέφτηκε και 
χαμογέλασε...

Τον πρώτο 
καιρό της εγκατάστασης του στην πρωτεύουσα ο Ανέστης, ο Παρμενίων και η Νένη 
ήσαν αχώριστοι. Κάθε βράδι σχεδόν πήγαιναν κάπου, σε κάποια ταβέρνα ή σε 
καφετέρια όπως είχαν αρχίσει πια να ονομάζονται τα καφεζαχαροπλαστεία. 
Βρισκόταν σε μια περίεργη κατάσταση όταν συναντιόταν με τους φίλους του ο 
Ανέστης. Η Νένη, ως άνθρωπος και ως γυναίκα, ήταν αυτό που λένε, το ιδανικό του. 
Όμορφη, ξανθιά, με μάτια βαθυγάλανα-δυο αστραφτερά ζαφείρια-επιδερμίδα 
φωτεινή λες και διύλιζε το φως, κορμί λυγερό και μυαλό λαμπερό. Όλα σ’ αυτό το 
κορίτσι ήσαν φως.  Ήταν γι’ αυτόν μια οπτική ανάπαυση τα βράδια μετά τη 
δουλειά… Ένιωθε ένοχος γιατί ο Παρμενίων είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα αλλά και 
γιατί σκεφτόταν έτσι την αρραβωνιαστικιά του φίλου του. Τόσες όμορφες γυναίκες 
φωτογράφιζε κάθε τόσο στη δουλειά του, θα μπορούσε να ερωτευτεί μια από αυτές 
κι όμως στη σκέψη του κυριαρχούσε η Νένη.  Όταν το βράδι  ξάπλωνε  στο κρεβάτι  
και καθώς πριν λίγο  είχε χωρίσει από τον Παρμενίωνα και τη Νένη ένιωθε απέραντη 
θλίψη. Εκτός του ότι η κοπέλα ήταν η μέλλουσα σύζυγος του φίλου του, τον έπιανε 
κι ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας του φτωχού επαρχιώτη απέναντι στην 
καλοαναθρεμμένη αστή. Αν και όλ’ αυτά τα χρόνια, από τότε που πήγε στο 
νυχτερινό γυμνάσιο, είχε διαβάσει αρκετά βιβλία, μπροστά στη Νένη αισθανόταν 
αγράμματος. Αυτό το κορίτσι μόλις είχε μπει στο πανεπιστήμιο, άλλο ένα στοιχείο 
που τον έκανε να νιώθει άσκημα, γνώριζε τόσα πράγματα, μιλούσε δυο ξένες 
γλώσσες, είχε μια κοφτερή κρίση και παρ’ όλ’ αυτά μια ευαισθησία καμιά φορά 
άρρωστη. Ίσως ήταν και το αδύνατο της σημείο που ο Ανέστης σκέφτηκε να το 
εκμεταλλευτεί για να τη γοητεύσει. Να τη γοητεύσει! Μα τι ήταν αυτά που 
σκεφτόταν; Όχι, αυτό ήταν ανέντιμο, δε μπορούσε να το κάνει στον καλύτερο του 
φίλο. Η διαπίστωση πως ήταν ερωτευμένος τον τρόμαξε, έπρεπε να βρει έναν τρόπο 
ν’ αντιδράσει, ν’ απομακρυνθεί σιγά-σιγά, ίσως έτσι θα υπόφερε λιγότερο. Άρχισε να 
αρνείται όλο και περισσότερο να βγαίνει μαζί τους με τη δικαιολογία πως είχε 
δουλειά τα βράδια με τον Σεραφώ, μερικές φορές αυτό ήταν αλήθεια τις 
περισσότερες όμως έμενε στο σπίτι και διάβαζε.

Τώρα μπορούσε 
ν’ αγοράζει βιβλία, μια και τα οικονομικά του ήσαν ικανοποιητικά. Διάβαζε όμως με 
σύστημα, όταν διάβαζε το βιβλίο που αγόραζε το έβαζε στο ράφι κι αγόραζε άλλο. 
Έτσι είχε κιόλας αρκετά βιβλία στη βιβλιοθήκη του και όλα διαβασμένα εκτός από 
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τα βιβλία Τέχνης που είχε αρκετά από αυτά αλλά...διάβαζε  τις  εικόνες  μόνο, γιατί 
τα κείμενα τους ήσαν στα γαλλικά-εκδόσεις ενός μεγάλου ελβετικού εκδοτικού 
οίκου-και του ήσαν απρόσιτα. Ανάγκη να μάθει γαλλικά, σκεφτόταν αλλά δεν το 
αποφάσιζε. 

Ναι ηΤέχνη τον 
απασχολούσε πολύ. Βιβλία, με δοκίμια και μελέτες αισθητικής στα ελληνικά, τα είχε 
διαβασμένα όλα, ίσως κάπως βιαστικά στην προσπάθεια του να προλάβει το χρόνο 
που είχε χάσει. Είχε αγοράσει και μια δίτομη ιστορία της Τέχνης, μεταφρασμένη από 
τα γαλλικά και είχε ριχτεί στο διάβασμα λες και θα έδινε εξετάσεις. Τι γοητευτικός 
που ήταν ο κόσμος της Τέχνης! Τον είχαν συναρπάσει οι Φλαμανδοί πορτρετίστες, 
ιδιαίτερα ο Ρέμπραντ με τους υπέροχους φωτισμούς των προσώπων. Είχε αρχίσει να 
τον μιμείται στα δικά του πορτρέτα...
... Τελικά τα 
κατάφερε ν’ απομακρυνθεί από τη Νένη και τον Παρμενίωνα για ένα μεγάλο 
διάστημα, είχε βρει ένα υποκατάστατο του έρωτα του, την Τέχνη, αυτήν που πίστευε 
άλλοτε πως ήταν η μεγάλη του αγάπη. Ήταν πια;

Καλοκαιρινές 
διακοπές δεν έκανε, σα νέος υπάλληλος δε δικαιούταν. Ο Σεραφώ του πρότεινε να 
φύγει για μια βδομάδα αλλά αρνήθηκε. Πήγε μερικά Σαββατοκύριακα στην πατρίδα 
του. Η Νένη κι ο Παρμενίων είχαν πάει για δεκαπέντε μέρες στα νησιά, ο 
ανθυπολοχαγός είχε πάρει την κανονική του άδεια. Όταν επέστρεψαν, η συντροφιά 
των τριών ξανασχηματίστηκε. Την είχε ανάγκη αυτή τη συντροφιά ο Ανέστης. Η 
παρουσία της κοπέλας, του είχε λείψει, εγκαταλείφθηκε πάλι σ’ ένα ηδονικό 
λίμνασμα, του έφτανε να τη βλέπει, να ακούει το  χαμηλόφωνο  γέλιο  της  που 
σχημάτιζε δυο υπέροχα λακάκκια στα  μάγουλα της. Του έφτανε;  Όχι βέβαια, κάθε 
βράδι που γύριζε σπίτι, ύστερα από συνάντηση τους, έκανε κρύο ντους και χτυπούσε 
τη γροθιά του στο τραπέζι. Έβριζε τον εαυτό του για την αδυναμία του, τι διάολο 
είχε πάθει κι άρχισε πάλι να τη βλέπει, καλά τα είχε καταφέρει να ξεκόψει. Δεν 
ήξερε τι να κάνε, ήξερε όμως να δουλεύει κι έτσι το έριξε πάλι στη δουλειά, σε 
σημείο που ανησύχησε κι ο Σεραφώ. «Τι γίνεται με σένα; δεν έχεις φίλους, δεν  έχεις 
κορίτσι;»,  τον ρώτησε  ένα  βράδι. «Ε, καινούργιος είμαι ακόμα στη πόλη, φίλους 
εκτός από τον Παρμενίωνα δεν έχω, αρραβωνιασμένο παιδί είναι κι αυτός. Πότε-
πότε πάω μαζί τους αλλά τι δουλειά έχω με τους αρραβωνιασμένους...Κορίτσι, όχι 
δεν έχω...». «Αυτές οι τσαπερδώνες εδώ, οι μοντέλες; Μη μου πεις πως δε σου 
ρίχτηκε καμιά;».  «Δεν ξέρω αφεντικό-τον αποκαλούσε πότε-πότε έτσι-δεν τις κάνω 
κέφι, πολύ ξυλάγκουρα μου φαίνονται...». «Κατάλαβα, θέλεις και το συναίσθημα, 
καλύτερα έτσι μπλέκεις δυσκολότερα». Που να ήξερε πως είχε ήδη μπλέξει και 
μάλιστα  χωρίς ανταπόκριση. Όλον αυτόν τον καιρό δεν κατάφερε να πάρει κάποιο 
μήνυμα από την κοπέλα αν είχε νιώσει κι αυτή κάτι γι’ αυτόν. Έδειχνε ξένοιαστη και 
χαιρόταν τη συντροφιά των δυο νέων...
... Πέρασε το 
φθινόπωρο μπήκε ο χειμώνας έβλεπε συχνά τον Παρμενίωνα, σπανιότερα τη Νένη 
γιατί με το πανεπιστήμιο, είχε διαβάσματα και είχαν σταματήσει οι καθημερινές 
έξοδοι. Ένιωθε πιο ήσυχος τώρα, συχνά πήγαιναν, με τον ανθυπολοχαγό, 
ξετρύπωναν το Γκλιάτη και το έριχναν έξω, όπως τότε έξω από το σρατόπεδο...  

Το στρατόπεδο! 
Κόντευε χρόνος από τη μέρα που απολύθηκε και είχαν περάσει οχτώ μήνες που 
βρισκόταν στην πρωτεύουσα. Κι όλο αυτό το διάστημα δεν είχε σχέση με γυναίκα. 
Το σκεφτόταν και τον έπιανε πανικός, τι διάολο τον είχε ευνουχίσει το πάθος του για 
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τη Νένη;
Στρατιώτης, 

πήγαινε συχνά σε μια πόρνη, τη Ρίτσα, στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας. Ήταν ένα 
κανονικό διαμέρισμα, με σαλόνι ακόμα και παραδουλεύτρα είχε, μια γριά παλιά 
πόρνη. Όταν καθόταν στο σαλόνι, περιμένοντας τη σειρά του μαζί με άλλους 
στρατιώτες ή πολίτες, ένιωθε  σαν  επισκέπτης  σε  οδοντίατρο.  Δυσάρεστο  
συναίσθημα  αλλά  δε  γινόταν  αλλιώς.  Σκέφτηκε  να  επισκεφτεί  τη Ρίτσα.  Είχε  
πάρα  πολύ καλή σχέση μαζί της, είχε γνωρίσει ακόμα και τον «προστάτη της» ο 
οποίος τον είχε συμπαθήσει ιδιαίτερα αν και στην αρχή είχε ανησυχήσει μη του τη 
φαει ο φαντάρος και τα είχαν τσουγκρίσει. Να ήταν άραγε στο ίδιο στέκι; Η Ρίτσα 
ήταν εξαιρετικά όμορφη, γύρω στα είκοσι, ξανθιά με ανοιχτόχρωμα γαλανά μάτια κι 
ένα κορμί θεσπέσιο...
… Κατέβηκε, εκεί 
κοντά στις δέκα το βράδι, συνήθως αυτή την ώρα έκλεινε το ωράριο της η Ρίτσα, 
στην περιοχή  του  «σπιτιού»  της. Και  στρατιώτης,  τέτοια  ώρα  πήγαινε,  του  το  
είχε ζητήσει η ίδια γιατί έτσι μπορούσε να του αφιερώσει περισσότερο χρόνο. Τον 
«γουστάριζε» πολύ όπως έλεγε και συχνά άφηνε τον δικό της να περιμένει στο 
σαλόνι. Ο  «νταβατζής»,  δεν  παρεξηγούσε ήταν  πια σίγουρος  πως  ο Ανέστης δε 
θα του την «έτρωγε».

Έφτασε  
μπροστά  στη  θύρα,  είδε φως και χτύπησε το κουδούνι.  Του  άνοιξε  η  ίδια, ήταν
ντυμένη έτοιμη για έξω. Η υποδοχή που του έκανε τον άφησε άναυδο, ρίχτηκε πάνω 
του και τον
γέμισε φιλιά. Του παραπονέθηκε πως την είχε ξεχάσει τόσο καιρό. Την 
πληροφόρησε, πως δεν ήταν πια στρατιώτης εδώ και χρόνο σχεδόν. Έλειπε στην 
πατρίδα του αλλά τώρα δούλευε στην πρωτεύουσα και θα την έβλεπε συχνότερα. 
Τον πέρασε στο υπνοδωμάτιο όπου η γριά έστρωνε το κρεβάτι και της είπε να το 
αφήσει και να φύγει. «Αν έρθει ο Μήτσος»-ήταν ο «νταβατζής»-«πες του να 
περιμένει», της είπε κλείνοντας τη θύρα. Ύστερα άρχισε να τον γδύνει, γδύθηκε κι 
εκείνη και τον τράβηξε με ορμή στο κρεβάτι.». «Σιγά ρε κορίτσι μου πως κάνεις 
έτσι, δε χόρτασες όλη μέρα;». «Άλλο είναι με σένα αγόρι μου αφού ξέρεις πως σε 
κάνω κέφι περισσότερο κι από τον «έτσι μου».

Ο  Ανέστης  
είχε  εκσπερματώσει   μέσα   σε   δευτερόλεπτα  και  η  Ρίτσα  στενοχωρήθηκε.  
«Γιατί μανάρι μου; Κατάλαβα θα είσαι ξέμπαρκος καιρό από γκόμενα. Ώστε γι’ αυτό 
ήρθες κάθαρμα». Αυτό του το είπε τρυφερά κι άρχισε να τον φιλάει σ’ όλο του το 
κορμί. «Αν δε στραγγίξω μαζί σου αγόρι μου δε σ’ αφήνω». Παραδόθηκε απόλυτα 
στις ικανότητές της, χαρούμενος που όλα δούλευαν ρολόι...

Η Ρίτσα με το 
Μήτσο, ο μάγκας είχε και αμάξι, με τα λεφτά της κοπέλας φυσικά-«ξηγιόταν και 
ρόδα» όπως έλεγε-πήγαν να διασκεδάσουν. Ο Ανέστης έφυγε για το σπίτι του. Στο 
δρόμο σκεφτόταν τι βλακεία έκανε τόσο καιρό. Ένιωθε μια τέτοια πληρότητα, όπως 
τις παλιές καλές μέρες…

Μπήκε στο 
σπίτι σφυρίζοντας. Σε λίγο θυμήθηκε τη Νένη και τον έπιασε μελαγχολία. Τόση ώρα 
σκεφτόταν πως είχε βρει την ιδανική λύση, μια πόρνη. Όπως είχε διαβάσει και κάτι 
σχετικό τελευταία σε γνώμες μεγάλων ανδρών. «Όταν διψάς δεν είναι ανάγκη να 
πέσεις στο ποτάμι να πνιγείς, σκύβεις πίνεις και φεύγεις». 

Ξάπλωσε στο 
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κρεβάτι και ξανασκέφτηκε το κορμί της Ρίτσας. Αλήθεια, πολύ θα ήθελε να τη 
φωτογραφήσει γυμνή! Με μοντέλο αυτή, θα μπορούσε να κάνει θαυμάσια γυμνά. 
Δεν είχε φωτογραφήσει ποτέ γυμνό, θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. 
Έπρεπε πρώτα να ρωτήσει το δάσκαλο του, αν θα του επέτρεπε να χρησιμοποιήσει 
το στούντιο, για τη Ρίτσα ήταν βέβαιος πως θα δεχόταν...
... Μια βδομάδα 
αργότερα, μετά τις δέκα το βράδι η Ρίτσα ποζάριζε, πότε κάτω από άπλετο φωτισμό, 
πότε κάτω από ημίφως, ο Ανέστης τραβούσε πυρετωδώς διάφορες πόζες ενώ ο 
«έτσι» της, ο Μήτσος περίμενε  στο γραφείο. Ο Σεραφώ θυμήθηκε τα νιάτα του και 
τράβηξε κι αυτός μερικές που όταν εμφανίστηκαν οι φωτογραφίες, ήσαν οι 
καλύτερες. Η πείρα είχε νικήσει τον νεανικό ενθουσιασμό...
... Ένα  βράδι,  
τηλεφώνησε  ο  Παρμενίων   και   είπε   στον  Ανέστη  να  βγουν  για  να  πάνε σ’ 
ένα  «κουτούκι», θα ήταν μαζί τους και η Νένη. Δέχτηκε την πρόσκληση, είχε να δει 
την κοπέλα πάνω από μήνα. Ήταν ήρεμος πια, το είχε πάρει απόφαση πως δεν 
μπορούσε να γίνει τίποτα μεταξύ τους.

Μόλις είχε 
τελειώσει κάτι φωτογραφήσεις τριών μοντέλων για τη χειμερινή περίοδο, όλα έγιναν 
μέσα στο στούντιο με χειμωνιάτικα ντεκόρ. Τη στιγμή που έφευγαν τα κορίτσια, 
ζήτησε από τη μία να μείνει για λίγο. Όταν έφυγαν οι άλλες τη ρώτησε. «Λίζα, 
φεύγοντας που θα πας;». «Στο σπίτι μου», είπε απορώντας η κοπέλα. «Τι θα έλεγες 
να πάμε σ’ ένα ταβερνάκι με έναν φίλο και τη μνηστή του;». «Τι θα έλεγα;  Θα έλεγα 
πως επιτέλους με πρόσεξες...Τα μάτια σου με βλέπουν μόνο μέσα από το φακό, ούτε 
μια φορά δε θυμάμαι να με κοίταξες «δια γυμνού οφθαλμού», όπως λένε». «Σε 
κοίταζα δια γυμνού οφθαλμού όταν δε με κοίταζες εσύ, είσαι από τα ωραιότερα 
κορίτσια που έχω φωτογραφήσει, λοιπόν θα μου κάνεις την τιμή;». «Και βέβαια, 
πολύ ευχαρίστως». «Κοίταξε, να έρθεις μαζί μου γιατί πραγματικά το θέλεις όχι 
επειδή είμαι ο φωτογράφος». Η έμπνευση ήταν της στιγμής, δεν είχε προσχεδιάσει 
τίποτα, το σκέφτηκε μετά το
τηλεφώνημα του ανθυπολοχαγού και τη στιγμή που έφευγαν τα κορίτσια .

Βγήκαν έξω, ο 
Παρμενίων του είχε πει πως θα περνούσαν να τους πάρουν και πραγματικά σε λίγο 
το αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά τους. Ο Ανέστης άνοιξε την πίσω θύρα και 
βοήθησε τη Λίζα να μπει κι όταν βολεύτηκαν τους σύστησε. Ο ανθυπολοχαγός 
ξεκίνησε ευδιάθετος και η Νένη γύρισε πίσω και διακριτικά περιεργάστηκε την 
κοπέλα, όσο επέτρεπε το φως του δρόμου. Ύστερα χωρίς να τον κοιτάει είπε στο 
φωτογράφο: «Πολύ ακριβοθώρητος μας έγινες τελευταία». «Δουλειά, δουλειά Νένη 
μου, ρώτα και τη Λίζα τι τραβάει από το φακό μου...».
... Η σχέση με το 
μοντέλο δεν κράτησε ούτε μήνα. Μια μέρα η Λίζα του ζήτησε να σταματήσουν να 
βλέπονται γιατί αρραβωνιάζεται. Ο Ανέστης έμεινε εμβρόντητος! Η κοπέλα του 
εξήγησε πως τον χρησιμοποίησε για να ζηλέψει ο φίλος της που τα είχε φτιάξει με 
άλλη. Του ζήτησε συγγνώμη. Στην αρχή θύμωσε ύστερα γέλασε και της είπε: «Όπως 
θες κορίτσι μου, είμαι υπέρ της ελεύθερης επιλογής και είσαι τυχερή που μπορείς να 
επιλέξεις...». «Τι θέλεις να πεις...». «Τίποτα, τίποτα άστο, όλα εντάξει». Χώρισαν 
από το κρεβάτι αλλά λόγω επαγγέλματος βλέπονταν συχνά κι εξακολουθούσαν να 
είναι φίλοι...
... Η επόμενη 
σχέση του, ήταν πάλι με  μοντέλο. Δεν πήγε καλά κι αυτή, δεν κράτησε πολύ, ίσα-
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ίσα που την παρουσίασε μια φορά στους φίλους του, σε δεκαπέντε μέρες τα έφτιαξε 
μ’ έναν πλούσιο επιχειρηματία. Η κοπέλα χρησιμοποίησε σωστά τα προσόντα της, τι 
είχε να κερδίσει μ’ ένα υπάλληλο φωτογραφείου; 

Ακολούθησε 
μια μοδίστρα από έναν οίκο μόδας. Δεν ήταν πολύ όμορφη αλλά ήταν έξυπνη και 
καλόκαρδη. Ο Ανέστης τη συμπάθησε πολύ και η σχέση κράτησε τρεις μήνες. 
Χώρισαν γιατί εκείνη ήθελε, να παντρευτεί κι εύρισκε πως ο νέος, με τη δουλειά που 
έκανε ήταν ακατάλληλος για σύζυγος. Θα την απατούσε συνέχεια και γι’ αυτό 
προτίμησε τον λογιστή του οίκου μόδας, που ήταν ερωτευμένος μαζί της...  

Από τις τρεις 
αυτές σχέσεις, η Νένη ενέκρινε μόνο  την τελευταία,  είχε συμπαθήσει τη μοδίστρα 
σε σημείο που έδειξε να στενοχωρήθηκε πολύ που χώρισαν. Μάλιστα, διατήρησε 
σχέσεις μαζί της ράβοντας σ’ αυτή τα φορέματα της...

Για ένα 
διάστημα ο Ανέστης, έπαψε να βλέπει τους φίλους του  άλλοτε  γιατί  είχε  δουλειά  
κι άλλοτε το απόφευγε. Δεν ένιωθε άνετα  να μην έχει σύντροφο μαζί του κι εκείνο 
το διάστημα εκτός από τη Ρίτσα, δεν υπήρχε καμία στη ζωή του. Την ύπαρξη της 
τελευταίας δεν τη γνώριζε ούτε ο Παρμενίων.

Τελικά, 
παραδέχτηκε πως όλες αυτές οι σχέσεις που έκανε ήταν για να κάνει τη Νένη να 
εκδηλωθεί. Η κοπέλα όμως δεν έδειξε κάτι περισσότερο από το να κρίνει αυτές τις 
σχέσεις, σα φίλη. Αυτό απογοήτευσε τον Ανέστη και για κάποιο διάστημα, δεν ήθελε 
ούτε να τη βλέπει...

Με 
πρωτοβουλία κι επιμονή του Παρμενίωνα, άρχισε να βγαίνει πάλι μαζί τους αλλά 
κρατούσε μια περίεργη στάση απέναντι στη Νένη, προσπαθούσε να της δείξει πως 
από υποχρέωση στο φίλο του ήταν μαζί τους. Εκείνη δεν έδειχνε να το 
αντιλαμβάνεται αυτό και του φερόταν όπως πάντα. Αυτό τον έκανε έξαλλο κι όταν 
γύριζε στο σπίτι ορκιζόταν πως δε θα ξανάβγαινε μαζί τους για να καταντήσει 
μόνιμος επίορκος...

Τελικά πάλι 
κατάφερε να ξεφύγει για ένα διάστημα είχε βρει νέα συντροφιά, μια μαθήτρια, θα 
ήταν στην ηλικία της Μαρίνας, όταν είχαν συνδεθεί. Της είχε κάνει ένα πορτρέτο κι 
έκανε μια φορά έρωτα μαζί της, δεν ήταν ο πρώτος και ούτε ήταν ερωτευμένη μαζί 
του αλλά είχε γίνει ενοχλητική γιατί ήθελε να την προωθήσει στο χώρο της μόδας, 
σα μοντέλο. Φυσικά η μικρή δεν είχε τέτοια  προσόντα. 

Κάποιο βράδι, 
συναντήθηκε πάλι η συντροφιά της τριάδας, Ανέστη, Νένης, Παρμενίωνα μόνο που 
ο φωτογράφος είχε μαζί του και τη μικρή. Όλο το βράδι η μαθήτρια απασχόλησε τον 
ανθυπολοχαγό με το πρόβλημα της και προσπαθούσε να τον πείσει να μιλήσει στο 
φίλο του, ενώ η Νένη βρήκε ευκαιρία να τα «ψάλει» στον Ανέστη, πως άρχισε να 
ξελογιάζει κι ανήλικα.

Ο Ανέστης το 
έριξε στο αστείο, την προκαλούσε κι έπινε συνέχεια. Χώρισαν χολωμένοι, η  
σύγκρουση αυτή  ευτυχώς, δεν έπεσε στην αντίληψη του Παρμενίωνα...

Το ίδιο βράδι, 
ξαπλωμένος, μισοζαλισμένος, στο κρεβάτι, είχε πιει πολύ, κουδούνισε το  τηλέφωνο. 
Κοίταξε το ρολόι του ήταν σχεδόν δυο το πρωί, σήκωσε το ακουστικό, ήταν η Νένη. 
Πρώτη φορά του τηλεφωνούσε στο σπίτι και μάλιστα τέτοια ώρα. «Κοιμάσαι;». 
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«Τώρα όχι πια μια και με ξύπνησες, είμαι ζαλισμένος, μάλλον ήπια πολύ». «Αυτό να 
λέγεται, ενοχλήθηκες γι’ αυτά που σου είπα;». «Τι σημασία έχει, δε νομίζεις πως 
είναι αργά για τέτοια συζήτηση;». «Νομίζω πως είναι καιρός να πάψεις να 
επιδεικνύεις τις κατακτήσεις σου...». «Γιατί ωραία μου, έχουν ημερομηνία λήξεως;», 
την ειρωνεύτηκε. «Γίνεσαι πρόστυχος...». «Μπα, το ευγενικό μας κοριτσάκι άρχισε 
να παραφέρεται...». «Σε παρακαλώ να σταματήσεις να περιφέρεσαι μ’ αυτά τα 
σαχλοκόριτσα και να παριστάνεις το γόη...». «Και τι σε νοιάζει εσένα; Κεχαγιά  στ’ 
αρχίδια μου σ’ έβαλα;  Άι γαμήσου...», είπε κι έκλεισε.

Ύστερα 
τινάχτηκε όρθιος, είχε ξεμεθύσει αυτόματα, χτύπησε τη γροθιά του στον τοίχο κι 
άρχισε ένα υβρεολόγιο εναντίον του γιατί παρασύρθηκε και της μίλησε έτσι. 
Φοβήθηκε πως μπορούσε να έλεγε, αυτά που της είπε, στον Παρμενίωνα  και  τότε  
τελείωνε  η  φιλία  τους. Το είδε πιο ψύχραιμα όμως και σκέφτηκε πως μάλλον, δε θα 
τολμούσε γιατί θα έπρεπε να του εξηγήσει τι ήθελε να του τηλεφωνήσει στις δυο τη 
νύχτα. Όπως και να είχε όμως έπρεπε να της ζητήσει συγγνώμη. Έψαξε στην ατζέντα 
του και βρήκε τον αριθμό του τηλεφώνου της. «Εμπρός», ακούστηκε η φωνή της 
εκνευρισμένη, μάλλον κατάλαβε ποιος τηλεφωνούσε. «Θα ήθελα να σου ζητήσω 
συγγνώμη, παραφέρθηκα και...». «Άι στο διάολο», φώναξε η Νένη και του το 
έκλεισε...
... Πέρασε μήνας, 
ο Ανέστης δεν ξαναείδε τη Νένη. Ο Παρμενίων του τηλεφωνούσε κάθε   μέρα, μια-
δυο φορές μάλιστα συναντήθηκαν και πήγαν στον  Νικήτα. Όλα έδειχναν πως ο 
ανθυπολοχαγός «δεν ήξερε». Κι όλα έδειχναν επίσης πως η Νένη, δε θα συγχωρούσε 
το φωτογράφο. Είχαν κάνει μια σιωπηρή συμφωνία οι δυο τους και στις προτάσεις 
του Παρμενίωνα να πάνε κάπου οι τρεις το βράδι, πότε η κοπέλα δεν είχε καιρό και 
όταν εκείνη είχε, ο Ανέστης προφασιζόταν πως είχε δουλειά...
... Αυτή η ιστορία 
κράτησε λίγο καιρό ώσπου απολύθηκε ο Παρμενίων και θέλησε να προσφέρει στη 
μνηστή και στο φίλο του, μια βραδιά γλεντιού για να γιορτάσουν την «επανένταξη 
του στους πολίτες», όπως έλεγε. 

Το 
προηγούμενο βράδι η Νένη τηλεφώνησε αργά, όπως  και την προηγούμενη φορά στο 
σπίτι του Ανέστη, Ο φωτογράφος μόλις άκουσε τη φωνή της ένιωσε μια ηδονική 
ανατριχίλα στο κορμί του. Μετά τα γνωστά τυπικά περιπλανήθηκαν σε ένα λόγο 
ουδέτερο, για Τέχνη, για λογοτεχνία, τι είχε διαβάσει ο ένας, τι ο άλλος. Δεν 
αναφέρθηκαν καθόλου σ’ εκείνη τη βραδιά της σύγκρουσης τους. Ήταν ένας 
εύσχημος τρόπος ν’ αλληλοσυγχωρεθούν. Καληνυχτίστηκαν με αβρότητα και 
υποσχέθηκαν να πιουν με μέτρο το άλλο βράδι στη συνάντηση τους... Έτσι με την 
επανένταξη του Παρμενίωνα στην πολιτική ζωή κι ο φωτογράφος, επανεντάχθηκε 
στη συντροφιά των φίλων του...

Ο Ανέστης, 
απόχτησε σ’ ένα χρόνο, αυτοκίνητο. Ένα μικρό από αυτά που είχαν κυκλοφορήσει 
τελευταία και ήσαν πολύ βολικά. Βέβαια δεν το πλήρωσε μόνο με τα λεφτά που 
κέρδιζε από τη δουλειά του, το μεγαλύτερο μέρος της αξίας το πλήρωσε ο θείος του. 
Έτσι είχε τη δυνατότητα, πιο εύκολα να πηγαίνει στην πόλη του, κάθε δεύτερο 
Σαββατοκύριακο. Αυτό έκανε τη μητέρα του ευτυχισμένη και χαρούμενο το θείο. 
Αυτοί  οι  δυο  σχεδόν συζούσαν.  Είχε περάσει  χρόνος  που ο θείος ήταν πια καλά, 
γερός σε όλα και η μητέρα του δεν έπαψε να τον φροντίζει. Ο Ανέστης σκέφτηκε 
πως κάτι συμβαίνει μεταξύ τους και έπρεπε επίσης να κάνει κάτι να προχωρήσει 
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αυτή η σχέση και γιατί τον βόλευε αλλά και γιατί η καημένη η μητέρα του έπρεπε να 
νιώσει πια γυναίκα και όχι μόνο μάνα.

Έτσι σε μια 
τελευταία επίσκεψη στην πόλη του, μετά από ένα καλό γεύμα στο διαμέρισμα του 
θείου, είχε  πιει και μερικά ποτήρια καλό κρασί, είπε δήθεν αδιάφορα σα να μιλούσε 
για κάποιους άλλους. «Εδώ  που  τα λέμε, εσείς τώρα είσαστε, σχεδόν μέρα-νύχτα 
μαζί». «Ε, όχι μέρα-νύχτα...», είπε η μητέρα του ταραγμένη. «Είπα σχεδόν», 
συνέχισε ο Ανέστης. «Γιατί λοιπόν αυτό το σχεδόν να μη γίνει μέρα-νύχτα; Αλήθεια 
γιατί δεν παντρεύεστε;». Ο θείος χαμογέλασε χωρίς να μιλήσει, η μητέρα του όμως 
αντέδρασε έντονα. «Μα, τι λες γιόκα μου, αφού είμαστε συγγενείς, ο θείος είναι 
πρώτος ξάδερφος του πατέρα σου...». «Μάνα μου», είπε τρυφερά ο Ανέστης, «στην 
Αγία Γραφή-εσύ πιστεύεις στην Αγία Γραφή-έτσι;». «Θεός φυλάξει! Και βέβαια 
πιστεύω, χριστιανή είμαι...». «Ε, λοιπόν εκεί λεει πως όταν πέθαινε κάποιος, τη 
γυναίκα του την παντρευόταν ο αδερφός του. Ήταν υποχρεωμένος από το νόμο». «Α, 
ψεύτη από το μυαλό σου τα βγάζεις αυτά...». «Όχι μανούλα μου, αλήθεια σου λέω 
έτσι λένε τα ιερά βιβλία». Το χαμόγελο του θείου έγινε γέλιο και η κυρά Ελένη 
έφυγε για την κουζίνα επισπεύδοντας την μεταφορά κάποιων πιάτων, γεμάτη 
αμηχανία.

«Ανεψιέ μ’ 
έβγαλες από μια μεγάλη δυσκολία, λες και είμαστε συνεννοημένοι». «Δηλαδή;». 
«Να, όλ’ αυτά που της είπες τα σκεφτόμουνα κι εγώ αλλά συγκρατιόμουνα γιατί δεν 
ήξερα πως θα το πάρει. Περισσότερο δηλαδή σκεφτόμουνα εσένα, πως θα το πάρεις 
εσύ, δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω, όσο για εκείνη,  αν την πείσεις θα σου  χρωστάω 
μεγάλη  χάρη γιατί εγώ το θέλω πολύ να γίνω άντρας της και πατέρας σου. Έτσι κι 
αλλιώς σε νιώθω γιο μου». «Ας την αφήσουμε να το σκεφτεί. Από ηθικής πλευράς 
αυτό είναι κάπως βαρύ φαγητό γι’ αυτήν, εσύ πάντως βοήθα την, όσο μπορείς, να το 
χωνέψει». «Αγόρι μου είσαι σοφός! Μη σε νοιάζει, εσύ από τη μια εγώ από την 
άλλη, θα την καταφέρουμε»...   

Την άλλη φορά 
που ξανασυναντήθηκαν ήταν στην πρωτεύουσα, στο διαμέρισμα του Ανέστη. «Της 
ζήτησα να έρθουμε και να μείνουμε λίγες μέρες κοντά σου αλλά δεν ήθελε, είδα κι 
έπαθα να την καταφέρω. «Άσε όταν θα έρθει το παιδί να μας πάρει με το 
αυτοκίνητο» και τέτοια. Μα το παιδί έρχεται για μας στην πατρίδα, αν πάμε εμείς δε 
θα χρειαστεί να έρθει. Θα πάρουμε το τραίνο και θα πάμε, είναι εύκολο»,της είπα. 
«Εύκολο είναι αλλά τι θα λεει ο κόσμος που θα μας βλέπει μαζί;», μπήκε στη μέση η 
κυρά Ελένη. «Χέσ’ τον  κόσμο  μάνα...». «Μπα, παιδάκι μου, τι λόγια είν’ αυτά, 
πρώτη φορά σ’ ακούω να μιλάς έτσι». «Εσύ πρώτη φορά μ’ ακούς αλλά εγώ μιλάω 
έτσι από πολύ μικρός. Τέλος πάντων, μητέρα μου γλυκιά όλη σου τη ζωή την έζησες 
με στέρηση, ακόμα και τον άντρα στερήθηκες για μένα. Μόνο τώρα που μεγάλωσα 
κατάλαβα τη μεγάλη σου θυσία. Φτάνει πια! Όσο για τον κόσμο ε, ένας λόγος 
παραπάνω να παντρευτείς το θείο για να μην έχουν να λένε. Λοιπόν τι λες;».  Η κυρά 
Ελένη είχε κοκκινίσει σα κοριτσάκι. Μην έχοντας τι να πει για δικαιολογία, είπε 
αυτό που είχε πει στο γιο της όταν της ζήτησε ν’ αφήσει το ημερήσιο γυμνάσιο και 
να πάει στο νυχτερινό: «Τι να πω γιόκα μου, όπως θέλεις εσύ...». «Α, όχι όπως θέλω 
εγώ, σημασία έχει τι θέλεις εσύ, γι’ αυτό πες μας επιτέλους θέλεις να ζήσεις με το 
θείο ή όχι κι εμείς θα σεβαστούμε την απόφαση σου».

Η κυρά Ελένη 
πόσο μπορούσε να κοκκινίσει ακόμα, έμοιαζε με ντροπαλή κόρη που έδινε απάντηση 
στον πατέρα της. «Ναι, θέλω», είπε και βρέθηκε στην αγκαλιά δυο αντρών που τη 
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λάτρευαν...
...   Τα πολιτικά πράγματα, την ίδια περίοδο στη χώρα, δεν προμηνούσαν καλό για το 
μέλλον. Τα κόμματα ήσαν τρία: Το κόμμα της Δεξιάς που είχε χρόνια την εξουσία, 
το κόμμα του Κέντρου που την διεκδικούσε και το κόμμα της Αριστεράς που δεν 
είχε καμιά πιθανότητα εξουσίας ωστόσο είχε καταφέρει πριν τρία χρόνια να γίνει 
αξιωματική αντιπολίτευση και να ταράξει την βεβαιότητα των άλλων. 

Στις 
προηγούμενες εκλογές, αυτές που ο Γκλιάτης είχε οργανώσει τη γιορτή στη Μονάδα, 
ο Ανέστης είχε ψηφίσει τη Δεξιά. Ήταν η πρώτη φορά που ψήφιζε κι έκανε ότι και η 
μητέρα του. Οι νέες όμως εκλογές που προκηρύχτηκαν μετά τη δολοφονία βουλευτή 
της Αριστεράς, από τις παρακρατικές οργανώσεις, τον βρήκαν πολίτη και πολιτικά 
διαφοροποιημένο. Ο Γκλιάτης κι ο Παρμενίων είχαν βοηθήσει σ’ αυτό. Ο πρώην 
ανθυπολοχαγός που στο μεταξύ συμμετείχε ενεργά, οργανωμένος στη νεολαία του 
Κέντρου, του είπε μια μέρα πως παρ’ όλο που εκείνος ανήκε γενικά στη 
δημοκρατική παράταξη πίστευε πως η Δεξιά και η Αριστερά ως ιδεολογίες ήσαν, η 
συντήρηση η πρώτη και η πρόοδος η δεύτερη. Αριστερός δεν είναι μόνο ο 
κομμουνιστής αλλά κάθε άνθρωπος που πιστεύει στη Δημοκρατία. Του είπε κι άλλα 
πολλά, για πολιτική οικονομία, για συμφέροντα και για χρηματιστηριακές κομπίνες 
του καπιταλισμού αλλά κατάληξε πως και ο λεγόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός  δεν  
τα  κατάφερε  να   γίνει  τέτοιος.  Η μεγάλη εκείνη επανάσταση εκφυλίστηκε κι 
έφαγε πρώτα τα παιδιά της, όπως και η γαλλική που την καπηλεύτηκαν οι αστοί. 
Σήμερα στο Παρίσι δεν υπάρχει ούτε ένα οδόσημο με το όνομα του
Ζιαν-Πολ Μαρά, του Ροβεσπιέρου και άλλων που ήταν οι αληθινοί και συνεπείς 
επαναστάτες, αντίθετα θα βρεις όλους σχεδόν τους στρατάρχες του Ναπολέοντα και 
τους «προοδευτικούς» αριστοκράτες που βοήθησαν την αστική τάξη να πάρει την 
εξουσία.

Ακούγοντας 
τον, ο Ανέστης διαπίστωνε πως ο Παρμενίων ήταν πολύ πιο σπουδαίος από τον 
ανθυπολοχαγό που είχε γνωρίσει. Βέβαια στο στρατό δεν του είχε μιλήσει για τέτοια 
πράγματα και μόνο με την προσωπική ιστορία του Γκλιάτη άρχισε να καταλαβαίνει 
πως μάλλον λάθος του είχαν δώσει το αστέρι του ανθυπολοχαγού. 

Και δεν ήταν 
μόνο ο Παρμενίων αλλά και όσους ανθρώπους γνώρισε τελευταία, ανήκαν στην 
Αριστερά και πρώτος και καλύτερος ο δάσκαλος του ο Σεραφώ και να σκεφτείς πως 
ήταν πορτρετίστας της βασιλικής οικογένειας.

«Ανέστη μου, 
έχω γυρίσει σχεδόν όλον τον κόσμο και δεν είδα πουθενά ένα καθεστώς που βοηθάει 
να ζήσει καλά ο φτωχός. Παντού γι’ αυτόν υπάρχει μιζέρια και δυστυχία. Πές μου σε 
παρακαλώ, υπάρχουν οπαδοί της φτώχιας; Όχι όλοι είμαστε οπαδοί του πλούτου κι 
όμως δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι φτωχοί και μόνο λίγοι οι πλούσιοι, πως 
συμβαίνει αυτό το παράδοξο;», έλεγε ο Σεραφώ...
... Παρ’ όλ’ αυτά   
ο  Ανέστης  έμεινε  έξω  από  κάθε κόμμα  και οργάνωση.  Ψήφισε  Κέντρο στις 
εκλογές  αλλά  έμεινε  εκεί  στη  λεγόμενη  «σιωπηλή  μειοψηφία». Δεν 
εκδηλωνόταν  πολιτικά έξω από τους ανθρώπου που γνώριζε.

Ο Γκλιάτης 
ύστερα από τη δολοφονία του βουλευτή της Αριστεράς οργανώθηκε στη νεανική 
οργάνωση που πήρε το όνομα αυτού του βουλευτή και όσες ώρες ελεύθερες 
μπορούσε να έχει, τις αφιέρωνε εκεί. Τους φίλους του τους έβλεπε συχνά αλλά όλο 
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και πιο λίγο τους έκανε συντροφιά. 
«Μήπως μας 

θεωρείς αντιδραστικούς; μωρέ μαλάκα», τον ρώτησε μια μέρα ο Παρμενίων. «Όχι 
βέβαια αλλά από τη μια μεριά το μεροκάματο  από την άλλη η δουλειά στην 
οργάνωση πως να το κάνουμε, δε μου αφήνουν και πολύ χρόνο». «Δικαιολογίες, αν 
δεν ερχόμαστε εμείς να σε βρίσκουμε θα σε είχαμε χάσει από καιρό». Ο Νικήτας 
έξυσε το αφτί του όπως το συνήθιζε, στις σπάνιες περιπτώσεις που βρισκόταν σε 
αμηχανία. «Τι να σας πω ρε σεις. Στο στρατό είμαστε δυο προλετάριοι κι ένας 
μπουρζουάς, τώρα πάλι οι ίδιοι είμαστε μόνο που έμεινα εγώ προλετάριος με δυο 
μπουρζουάδες. Πως να το κάνουμε δε ζυγιάζουν πια τα πράγματα. Εσείς  είσαστε  
κονομημένοι, ωραίοι, με τ’ αυτοκινητάκια σας, τις  γκομενίτσες σας, τι θέλω εγώ 
μαζί σας;». «Ρε χαμένε», έβαλε τις φωνές ο Νοτόρης, «εμείς είμαστε μπουρζουάδες 
γιατί έχουμε ένα αυτοκινητάκι και γκομενίτσα; Δεν κοιτάς γύρω σου, εκεί στην 
οργάνωση που είσαι, πόσοι ψευτοπρολετάριοι υπάρχουν με τ’ αυτοκίνητα τους και 
ξελογιάζουν τις γκόμενες της οργάνωσης σου;». «Δίκιο έχεις γι’ αυτό δεν περισσεύει 
για μένα καμιά», είπε ο Νικήτας σα να ήθελε να τονίσει πως εξακολουθούσε να είναι 
ανέραστος. «Σαχλαμάρα όλα τα κάνεις καλαμπούρι», είπε ο Νοτόρης.

Ακολούθησε 
για λίγο σιωπή. Βρίσκονταν σε μια ταβερνούλα και τα «ψιλοκοπανούσαν», σύμφωνα 
με μια έκφραση του Γκλιάτη. Σήκωσαν τα ποτήρια κι ευχήθηκαν από πολιτικές νίκες 
μέχρι ευχές για τη μητέρα του Ανέστη. Μόλις τους είχε πληροφορήσει πως ο θείος 
του ήταν πια επισήμως πατέρας του. «Τα κατάφερες να παντρέψεις τη μάνα σου 
μπαγάσα, πες μου εγώ τι να κάνω, ούτε να την παντρέψω μπορώ γιατί είναι 
παντρεμένη, αλλά κι αν ήταν λεύτερη ποιος την παίρνει;», είπε ο Νικήτας.

Είπαν κι άλλα 
καθώς, παρασυρμένοι από το κρασί, ήπιαν αρκετό και λύθηκε η γλώσσα  τους.  Στο  
τέλος  άρχισαν  οι εκμυστηρεύσεις αλλά διαπίστωσαν, ο Ανέστης κι ο Παρμενίων, 
πως δεν είχαν τίποτα να εκμυστηρευτούν στο Γκλιάτη γιατί του τα είχαν πει όλα εδώ 
και καιρό. Κι εκείνος τους είχε πει τα περισσότερα από τη ζωή του αλλά τίποτα για 
τον έρωτα και ο Νοτόρης με την έμφυτη διάθεση κουτσομπολιού που είχε ήθελε να 
μάθει. Είχε ήδη προετοιμάσει το κλίμα, κι έτσι μισοαστεία μισοσοβαρά ρώτησε: «Δε 
μου λες σύντροφε-εδώ και λίγο καιρό σύντροφο τον ανέβαζε, σύντροφο τον 
κατέβαζε-«με τις γκόμενες στην οργάνωση δε γίνεται τίποτα; Ή μήπως απαγορεύεται 
να πηδιούνται οι συντρόφισσες; Γιατί αν είναι έτσι σύντομα θα φύγουν». «Να σου 
πω...», είπε ο Νικήτας, «δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια απαγόρευση αλλά είτε υπάρχει 
είτε όχι για μένα είναι το ίδιο. Δεν πάω για γκόμενες εκεί αλλά για δουλειά. Όμως κι 
αν ακόμα πήγαινα για κάτι τέτοιο, εμένα σα γκόμενο δε με βλέπει καμιά,  ούτε αστή  
ούτε συντρόφισσα. Οι αστές, όπως τα κορίτσια της παρέας σας, με θέλουν για να 
γελάνε και οι συντρόφισσες για να μου φορτώνουν όση πιο πολύ δουλειά μπορούνε, 
με τα χαμόγελα και τις γαλιφιές τους. Σκατά δηλαδή». 

Σήκωσε το 
ποτήρι του και ρούφηξε το κρασί κάπως αδέξια, είχε πιει μάλλον αρκετά και αυτό 
άρχισε να φαίνεται από το γυάλισμα των ματιών και την ομιλία, που γινόταν όλο και 
πιο αργή. «Είμαι...είκοσι τριών χρονών και δεν ξέρω ακόμα πως είναι να έχεις ένα 
κορίτσι να σ’ αγαπάει να νοιάζεται για σένα... Μια φορά κατάφερα να έχω γκόμενα, 
μια πρώην αρραβωνιασμένη, αλλά μ’ έκανε ρεντίκολο στη γειτονιά κι έτσι την έκανα 
πέρα....». Σταμάτησε να μιλάει, στεκόταν σκυφτός κρατώντας το ποτήρι με τα δυο 
του χέρια. Οι άλλοι δυο δεν αντέδρασαν, μόνο ύστερα από κάποια ώρα, ο Ανέστης 
είπε: «Νικήτα, δίκιο έχεις αλλά νομίζεις πως κι εμείς τα πάμε καλύτερα; Βέβαια ο 
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Παρμενίων στάθηκε τυχερός στο θέμα γυναίκα αλλά εγώ όπως ξέρεις, τραβιέμαι με 
τη μια και με την άλλη, δε βρήκα ακόμα κάποια που να με νοιάζεται όπως λες κι έτσι 
συχνά τη βρίσκω με τις πουτάνες γιατί δεν πας και συ σε μια πουτάνα;». «Γιατί, 
γιατί...από μικρό μου έμαθαν να μη πλησιάζω τους ανθρώπους του υπόκοσμου. Μ’ 
ακούτε να μιλάω μάγκικα αλλά στη ζωή δεν είμαι μάγκας. Χασικλήδες και πουτάνες 
ήταν τ’ άτομα που περιφρονούσα, τώρα όχι πια  έχω αλλάξει άποψη...».

«Νικήτα, όπως 
και να το κάνουμε χωρίς μόνιμη γκόμενα αρραβωνιαστικιά  ή σύζυγο  είναι  
καλύτερα, στην ηλικία μας. Πηγαίνεις σ’ ένα μπουρδέλο, διαλέγεις όποια γουστάρεις 
και δεν έχεις καμιά υποχρέωση σε κανένα», είπε ο Παρμενίων. «Έτσι ε; Και τις ώρες 
της μοναξιάς της μέρας και της νύχτας πως θα τις γεμίζεις; Τώρα πια το εφαρμόζω, 
όταν υπάρχει χρήμα-σπάνια βέβαια-πάω στις πουτάνες, αλλά τι τα θες, δε γουστάρω 
έτσι, πιτσιρίκος την είχα βρει με τη μαλακία. Έκανα έρωτα  μ’ όποια ήθελα...».

Ύστερα από 
αυτά του λύθηκε εντελώς η γλώσσα κι άρχισε να τους λεει πως από έφηβος, εκεί 
γύρω στα δεκατρία, δεκατέσσερα είχε αρχίσει να παίζει ένα μοναχικό παιχνίδι. 
Ερωτευόταν κάποια συγκεκριμένη γυναίκα, η ηλικία δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο, από 
δεκαοχτώ ως τριάντα-από εκεί και πάνω του φαίνονταν όλες γριές-και αυνανιζόταν 
«μέχρις αποστεγνώσεως». Οι γυναίκες που έβλεπε από την καμπίνα του 
κινηματογράφου, όταν δούλευε με το θείο, στις ταινίες δεν τον εντυπωσίαζαν του 
φαίνονταν απόμακρες, ψεύτικες όπως και ήσαν. Οι δικές του ήσαν ζωντανές τις 
έβλεπε στο δρόμο, στις πλατείες, στις γειτονιές. Σ’ αυτές μάλιστα της γειτονιάς του 
μπορούσε να μιλάει και να του μιλάνε. Και στις φαντασιώσεις ήσαν όλες  
υποταγμένες, τις έκανε ο, τι ήθελε, δεν του έφερναν αντίρρηση και δεν του 
αρνιόνταν τίποτα. Όταν μάλιστα η «αγαπημένη» του συμπτωματικά, εξάλλου πως να 
γνώριζε τα αισθήματα του νεαρού, του φερόταν κάπως απότομα ή κοροϊδευτικά δεν 
τη συγχωρούσε με τίποτα. Ερωτευόταν άλλη. Συχνά σκύλιαζε από ζήλια και οργή 
όταν κάποιος νεαρός, αναφερόταν στην  «αγαπημένη» του με κάποια λόγια 
προσβλητικά ή περιγράφοντας το τι θα της έκανε αν τη στρίμωχνε κάπου. 

Περνούσαν τα 
χρόνια κι ο Νικήτας απόχτησε τη νοσηρή συνήθεια να βλέπει έτσι τις γυναίκες. Όσο 
μεγάλωνε η εμφάνιση του χειροτέρευε γινόταν όλο και πιο άσκημος. Προκαλούσε 
αποστροφή στα κορίτσια, έτσι όπως ήταν μαυριδερός και τριχωτός, παρ’ όλο που τον 
ήθελαν στη συντροφιά τους γιατί τα διασκέδαζε. Μόλις όμως προσπαθούσε να τους 
ζητήσει σχέση τον πρόσβαλαν ή αρνιόνταν ευγενικά...

«Και τις 
συνεχίζεις αυτές τις φαντασιώσεις;», ρώτησε ο Παρμενίων. «Ε, λίγο-πολύ. Όχι πια 
τόσο...φανατικά, τώρα έχω κι άλλες υποχρεώσεις»...  
       ... O  Ανέστης  απομακρύνθηκε  πάλι  από  τη  Νένη  και  τον  Παρμενίωνα. 
Τώρα  που  είχε
αυτοκίνητο  ήταν  πιο  εύκολο.  Καθώς  έτρεχε  με  το  αμάξι  στους  δρόμους  της  
πόλης όλο κι
εύρισκε γυναικεία συντροφιά, άλλη εφήμερη κι άλλη με κάποια διάρκεια.

Η Νένη 
μάθαινε, από τον αρραβωνιαστικό της αυτή τη δραστηριότητα του φωτογράφου και 
στεναχωριόταν. Όχι τόσο γιατί πήγαινε με διάφορες γυναίκες όσο γιατί δεν είχε τη 
δυνατότητα να τον βλέπει, να συζητάει μαζί του για πράγματα που ο Παρμενίων δεν 
ενδιαφερόταν και τέλος πάντων γι’ αυτά που συγκινούσαν αυτήν και τον Ανέστη. Η 
συμπεριφορά της κοπέλας ήταν  αρκετά περίεργη και δεν ήταν ξεκάθαρη. Είχε την 
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ικανότητα να κρύβει αυτό που πραγματικά αισθανόταν και για τους δυο άντρες και 
ήταν βέβαιη πως την αγαπούσαν. Αλλά και της ήταν αδύνατο να επιλέξει. Συχνά, της 
περνούσε η νοσηρή σκέψη πως και οι δυο θα ήσαν το ιδανικό της, πίστευε πως 
αγαπούσε και τους δυο το ίδιο. Τελικά το πήρε απόφαση πως δεν είχε κανένα 
δικαίωμα πάνω στον Ανέστη...
... Δυο χρόνια, 
κράτησε αυτό το σμίξιμο-απομάκρυνση στη συντροφιά, χωρίς ποτέ να συμβεί κάτι 
ανάμεσα στη Νένη και στον Ανέστη. Υπήρχε όμως αυτή η μυστική τους σχέση που ο 
Παρμενίων δεν είχε πάρει είδηση.

Ο γάμος των 
μνηστευμένων αργούσε για να τελειώσει η κοπέλα τις σπουδές κι ο Παρμενίων να 
βρει μια μόνιμη δουλειά. Δούλευε ακόμα στο γραφείο του πατέρα του...

Ένα βράδι ο 
Ανέστης τηλεφώνησε στη Νένη-πάντα σ’ αυτή τηλεφωνούσε όταν ήθελε να βγει 
μαζί τους, γιατί μόνο αν ενέκρινε αυτή γινόταν η συνάντηση-και ζήτησε να τους πάει 
κάπου το βράδι να πιουν, να συζητήσουν. Από τότε που είχε πάρει το αυτοκίνητο δεν 
τους είχε πάει πουθενά. «Ε, βλέπεις, δυο χρόνια τώρα που να βρεις καιρό για μας...», 
είπε η Νένη. «Γιατί σταμάτησες;...Λέγε ο, τι κι αν πεις δίκιο θα έχεις...Εδώ και δυο 
μήνες τα έχω παρατήσει όλ’ αυτά...». «Ποια όλ’ αυτά, εγώ δεν ξέρω...». «Έλα Νένη 
μου, αφού ο φίλος μου θα σου τα έχει πει χαρτί και καλαμάρι, ξέρω τι κουτσομπόλης 
είναι, ευτυχώς το μόνο του ελάττωμα. Τον αγαπώ τόσο πολύ, είναι ο πιο ευγενικός 
και γλυκός άνθρωπος που έχω γνωρίσει, του χρωστάω τόσα πολλά....». «Α, έτσι ενώ 
εγώ δεν...». «Σε παρακαλώ Ελένη μου, μη μου ξύνεις πληγές...αφού ξέρεις...Λοιπόν 
ωραία μου κυρία, θα έχω την τιμή να με δεχθείτε στη συντροφιά σας;»...
... Στο ταβερνάκι 
που τους πήγε ο Ανέστης δεν είχαν ξαναπάει. Εκείνον τον είχε «περπατήσει» σ’ αυτή  
τη  γειτονιά  μια  αλανιάρα  που  είχε  πάρει  με  το  αυτοκίνητο  του,  αλανιάρα  με  
την καλή έννοια, ήταν μια ηθοποιός θαυμάστρια του λαϊκού τραγουδιού και της 
νυχτερινής ζωής των λαϊκών ανθρώπων. Κάθισαν, δεν υπήρχε πολύς κόσμος κι ο 
σερβιτόρος πήρε την παραγγελία  αμέσως. Ο  Ανέστης  παράγγειλε  ο, τι  πιο  λαϊκό 
έδεσμα  γνώριζε. Οι  φίλοι  του έμειναν ενθουσιασμένοι δοκιμάζοντας τα και έφαγαν 
με πολύ όρεξη.

Είχαν σχεδόν 
τελειώσει με το φαγητό και τσιμπολογούσαν σιγοπίνοντας το κρασί τους. Ο 
Παρμενίων τους έκανε μια πολιτική ανασκόπηση των τελευταίων γεγονότων. Για την 
προσπάθεια του βασιλιά να επέμβει στην πολιτική του πρωθυπουργού και άλλα 
τέτοια που ο Ανέστης τ’ άκουγε κάπως αδιάφορα. Με τρόπο, έριχνε ματιές στη Νένη 
και σκεφτόταν πόσο όμορφη είναι και πόσο τυχερός ήταν ο φίλος του, όταν ξαφνικά 
άκουσε πίσω του μια χαρούμενη γυναικεία φωνή.

«Βρε, βρε, βρε 
φιλενάδα...πως από δω;». Η Νένη σηκώθηκε χαρούμενη και δέχτηκε στην αγκαλιά 
της μια κοπέλα. «Παρμενίων τι κάνεις;». Όρθιος ο φίλος του δέχτηκε τα φιλιά της 
νεοφερμένης. Ο Ανέστης κοίταξε μ’ ενδιαφέρον την κοπέλα και τη βρήκε εξαιρετικά 
ωραία. «Εμένα δε θα με φιλήσεις;». Το είπε καθιστός, η κοπέλα γύρισε τον κοίταξε, 
κοίταξε τους φίλους της, χαμογέλασε και είπε: «Γιατί όχι;», έσκυψε και τον φίλησε 
στο μάγουλο. Ήταν ένα εξαίσιο πλάσμα, μελαχρινή με γκριζοπράσινα μάτια, του  
θύμισε  τη  Ζωζώ.  Της ανταπόδωσε  πρόθυμα το φιλί. Η Νένη την τράβηξε να 
καθίσει στο κάθισμα που ήταν ανάμεσα σ’ αυτήν και τον Παρμενίωνα. Το πρόσεξε ο 
φωτογράφος και χαμογέλασε. Η Νένη ζήλεψε! Του άρεσε αυτό. «Τι γίνεται 
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χαθήκαμε, ούτε στο πανεπιστήμιο δε σε βλέπω φιλενάδα». 
«Άστα Νένη 

μου,  δε μου κάνει κέφι τίποτα...».  Έριξε μια ματιά στον Ανέστη,  χαμογέλασε
και   συνέχισε.   «Το  έχω  ρίξει   στις  ταβέρνες...».  «Ε,   αυτό   για  σένα  δεν  είναι  
και   πολύ
πρωτότυπο...Δε μου λες τι κοσμική εμφάνιση, σε ταβέρνα, με γιους βιομηχάνων 
είναι αυτή;». «Τους γνωρίζεις;». «Ε, εξ αποστάσεως, είναι συμφοιτητής μου, ο 
ένας».

Κάποιος από τη 
συντροφιά της κοπέλας γύρισε και κοίταξε προς το μέρος τους, ήσαν δυο νεαροί και 
μια κοπέλα. Η φίλη της Νένης είπε: «Τους σεργιανάω, θέλουν να ζήσουν λαϊκά». 

Ο Ανέστης 
έκανε μισή  στροφή στην καρέκλα και κοίταξε προς το μέρος των νεαρών. 
«Μπάνικοι οι λελέδες σου», είπε χωρίς να κοιτάξει την κοπέλα. Η Νένη έριξε μια 
επιτιμητική ματιά στον Ανέστη και είπε: «Έλα Λήδα μου...». «Θαυμάσια έχουμε μια 
Ελένη και μια Λήδα στη συντροφιά μας, μας λείπει ο κύκνος...». Η νεοφερμένη τον 
κοίταξε δυσαρεστημένη και είπε: «Στη συντροφιά σας κύριε έχετε μόνο μια Ελένη, η 
Λήδα ανήκει αλλού, όσο για τον κύκνο...». «Καλά, καλά, μη θυμώνεις», είπε ο 
Ανέστης κι έβαλε κρασί στο ποτήρι του.

Ο Παρμενίων 
έδειχνε να διασκεδάζει αλλά όχι και η Νένη. «Μα ποιος είναι αυτός φιλενάδα; Γιατί 
μου μιλάει στον ενικό! Με γνωρίζετε κύριε;». «Όχι βέβαια, δεν έχω την  τιμή,  όσο 
για τον ενικό, τον προτιμώ γιατί ο πληθυντικός απομακρύνει κι εγώ δεν επιθυμώ 
καθόλου την απομάκρυνση σου». «Αυτό με κολακεύει. Νένη μου, δε μου είπες ποιος 
είναι ο κύριος, δε μου τον σύστησες.». «Δεν πρόλαβα  Λήδα μου συστήθηκε μόνος 
του και μάλιστα με φιλί». Η Λήδα έβαλε τα  γέλια. «Είναι ο πιο καλός μας φίλος, ο 
Ανέστης, κάπως ιδιόρρυθμος βέβαια...», είπε η Νένη. Η Λήδα τον κοίταξε 
χαμογελαστή και κούνησε το κεφάλι της. Ύστερα γύρισε στη φίλη της κι άρχισαν να 
λένε τα δικά τους ενώ ο Ανέστης άρχισε ψιλοσυζήτηση με τον Παρμενίωνα.

Οι δυο 
φιλενάδες έλεγαν διάφορα χαμηλόφωνα αλλά κάποια στιγμή η Νένη, είπε αρκετά 
δυνατά ώστε την άκουσαν οι δυο νέοι. «Λήδα μου τι λες τώρα; έχεις κι εσύ 
παράπονο που παίζεις τους άντρες στα δάχτυλα;». «Μα αυτό είναι που με βουρλίζει 
φιλενάδα, να γουστάρω έναν άντρα που να με παίζει αυτός στα δάχτυλα του», είπε 
χαμογελώντας και σηκώθηκε.

Ο Ανέστης την 
κοίταξε από πάνω ως κάτω, όπως στεκόταν όρθια και είπε: «Φαίνεται πως εσύ κι εγώ 
έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις. Πάντως εγώ θα το γουστάριζα πολύ να με παίζεις 
στα δάχτυλα σου. Αν εξακολουθήσεις να έχεις κέφι να τους παίζεις, μη με ξεχάσεις». 

Η Λήδα γέλασε 
τρανταχτά. «Α, τούτος δω είν’ ωραίος τύπος...» κι απευθυνόμενη στη Νένη και τον 
Παρμενίωνα συμπλήρωσε: «Παιδιά να μου τον φυλάξετε». «Και τι είμαι κυρά μου 
νεογέννητο κανίς;». Η κοπέλα έβαλε τα γέλια κι έκανε να φύγει, ξαφνικά γύρισε 
έσκυψε και φίλησε τον Ανέστη. «Έτσι γνωριστήκαμε έτσι ας χωριστούμε», του είπε 
κι έφυγε για τη συντροφιά της. Η Νένη με δυσκολία έκρυβε τον εκνευρισμό της αλλά 
χαμογέλασε με το κανίς...
... Καθώς γύριζαν 
στο σπίτι, η Νένη είπε στον Ανέστη. «Δε χρειάζεται να ρωτήσω αν σου άρεσε η 
φιλενάδα μου; ήταν ολοφάνερο...». «Μάγκα, όρμα της, σε γουστάρει κι είναι 

64



κορίτσαρος ε;». «Τι εκφράσεις είν’ αυτές; Άκου όρμα της!», είπε η Νένη.
Οι δυο νέοι, 

έβαλαν τα γέλια  και σε όλη τη διαδρομή ως το σπίτι της κοπέλας δεν ανάφερε 
κανένας τη Λήδα. Καθώς κατέβαινε μπροστά στο σπίτι της η Νένη άφησε έκπληκτο 
τον Ανέστη όταν είπε: «Θα της τηλεφωνήσω να βγούμε όλοι μαζί ένα βράδι, τι λες;». 
«Ο, τι πεις εσύ γλυκιά μου», ήταν η πρώτη φορά  που χρησιμοποιούσε μια τέτοια  
λέξη,  ο Παρμενίων δεν την άκουσε καθώς είχε κατέβει για να καθίσει στην 
μπροστινή θέση, η κοπέλα όμως χαμογέλασε...

Στη διαδρομή 
για το σπίτι του Παρμενίωνα, ο Ανέστης έμαθε από τον κουτσομπόλη Νοτόρη πως η 
Λήδα ήταν αγαπημένη φίλη της Νένης από τις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου. 
Φεμινίστρια ανεξάρτητη στις σχέσεις της αλλά και στα οικονομικά της, κόρη 
εύπορης χήρας. Ήταν φοιτήτρια στη Φυσικομαθηματική. Είχε τη φήμη γόησσας και 
πως παράλληλα με τις σπουδές της σπούδαζε και τους άντρες, οι κακές γλώσσες 
έλεγαν πως είχε κάνει έρωτα με τους μισούς  φοιτητές  αλλά  και  με  κάθε  ωραίο  
άντρα  που έπεφτε στην πλώρη της. «Κι έχει μια υπέροχη...πλώρη», σχολίασε ο 
Ανέστης.

Οι φήμες αυτές 
βέβαια ήσαν υπερβολικές. Εκείνη την  εποχή, η προσπάθεια της γυναίκας γι’ 
ανεξαρτησία ήταν σχεδόν συνώνυμη με την πορνεία. Η Λήδα δε σκοτιζόταν γι’ αυτά 
τα κουτσομπολιά. Όποιος τολμούσε να της εκφράσει μια τέτοια άποψη, «ούτε 
ψύλλος στον κόρφο του»! Άφηνε στην άκρη το «σαβουάρ βιβρ» που είχε μάθει από 
μικρή και χρησιμοποιούσε μια γλώσσα «αργκό» στην  πιο  ακραία της  έκφραση. 
Που την είχε μάθει, αυτό το «κορίτσι καλής οικογενείας», μυστήριο...
... Το μυστήριο 
λύθηκε ένα βράδι που ήσαν όλη μαζί, ο Ανέστης, η Λήδα, η Νένη κι ο Παρμενίων, 
σε μια ταβέρνα, όπου τους είχε πάει η Λήδα. Ήταν ένα «κουτούκι» με ψάθες 
επένδυση στους τοίχους και καρό τραπεζομάντιλα. Σ’ έναν από τους τοίχους 
κρεμόταν ένα μπουζούκι...εν ενεργεία, όποιος ήξερε να παίζει και είχε όρεξη το 
έπαιρνε κι «έριχνε τις πενιές του».

Μόλις κάθισαν, 
πλησίασε χαμογελαστός ο ταβερνιάρης, ένα θηρίο  ως  εκεί πάνω με άσπρο  παχύ 
μουστάκι.  Η Λήδα σηκώθηκε και δίνοντας του το χέρι τον χαιρέτησε: «Γεια σου 
Μπάμπη ντερμπεντέρη». «Γεια σου κυρά μου μόρτισσα», είπε εκείνος και της 
φίλησε το χέρι.

Η Νένη είχε 
μείνει αποσβολωμένη, μόλις που μπόρεσε ν’ αρθρώσει ένα «χαίρω πολύ» όταν τους 
σύστησε. «Τι έχει καλό να σαβουρώσουμε;». «Όλα καλά είναι εδώ μέσα, εσύ 
ξέρεις». «Σωστά...να μας φέρεις, τι να μας φέρεις γαμώτο, έλα ρε Μπάμπη κάνε μια 
ποικιλία μ’ ο,τι γουστάρεις». «Μήπως τα παιδιά θα ήθελαν κάτι...». «Άσε τα παιδιά 
είναι από την ανηφόρα, σκαμπάζουν μόνο από Τσελεμεντέ μεριά». Ο ταβερνιάρης 
χαμογέλασε κι έφυγε προς την κουζίνα. «Καλέ, καλέ το είδατε αυτό; Χειροφίλημα ο 
ταβερνιάρης!», είπε η Νένη μόλις συνήρθε. Ο Ανέστης χαμογέλασε, ο Παρμενίων 
κοίταζε κι αυτός χαμογελώντας μια τη Νένη μια τη Λήδα, χωρίς να λεει τίποτα. 
Άλλωστε τον πρόλαβε η...μόρτισσα.. «Ναι ρε φιλενάδα, χειροφίλημα ο ταβερνιάρης. 
Είμαι η πριγκηπέσα του. Εσένα ο κατές σου, σου φίλησε ποτέ το χέρι;». «Ο κατές, 
ποιος κατές;». «Ο αρραβωνιάρης σου». «Εδώ που τα λέμε, δε θυμάμαι να το 
έκανε...ε, κατέ μου;». Ο...κατές με τον Ανέστη έσκασαν στα γέλια. «Σιγά μάγκες το 
κάκανο», είπε η Λήδα, διασκεδάζοντας και κάνοντας τους επίδειξη στις γνώσεις της, 
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λέγοντας τα όλα με μάγκικη βαριά προφορά.
Όταν 

καταλάγιασε η ιλαρότητα η Νένη ρώτησε ανοίγοντας διάπλατα τα ζαφειρένια της 
μάτια: «Μωρ’ συ...που να πάρει, με κόλλησες και μένα να μιλάω έτσι. Εκείνο το 
κάκανο τι είναι πάλι;», ρώτησε η μέλλουσα φιλόλογος. «Μια παραλλαγή του 
χάχανου, χρυσή μου», είπε η Λήδα παίρνοντας την «καθώς πρέπει» προφορά της. 
«Εσύ θα μπορούσες να γίνεις απίθανη γλωσσολόγος!», είπε η Νένη. «Ε, αυτό κάνω 
και μάλιστα στις πηγές της γλώσσας: μπαρ,   καμπαρέ, κουτούκια, μέχρι σε τεκέ έχω 
μπει». Οι άλλοι έβαλαν τα γέλια.    

«Ρε συ Λήδα», 
είπε ο Παρμενίων, «μας άφησες άναυδους. Που διάολο έχεις μάθει αυτή τη γλώσσα; 
και πότε πρόλαβες να γνωρίσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους της πιάτσας!» Η 
κοπέλα ανακάθισε, ο μικρός της ταβέρνας έφερε το κρασί και σήκωσαν τα ποτήρια 
τους. Αφού αντάλλαξαν ευχές ο Νοτόρης δεν ησύχαζε. «Έλα ρε Ληδάκι, λέγε πως, 
που, τα έμαθες όλ’ αυτά;». «Φιλενάδα ο δικός σου μεγάλη κουτσομπόλα...». «Δε θα 
ησυχάσει αν δεν του πεις», είπε η Νένη. «Λοιπόν»,άρχισε να διηγείται η Λήδα, 
«στην πρώτη τάξη του γυμνασίου γνώρισα ένα κορίτσι, τη Σωτηρία, Ρία το 
χαϊδευτικό της. Ο πατέρας της ήταν μεγαλομανάβης στην Λαχαναγορά και την κόρη 
του την έστειλε σε ιδιωτικό σχολείο. Είχε άλλα πέντε αγόρια που είχαν τελειώσει το 
δημοτικό και είχαν μπει στο επάγγελμα στην επιχείρηση του πατέρα. Ο μεγάλος 
μάλιστα ήταν παντρεμένος με παιδιά και η Ρία στα δεκατρία της κιόλας ήταν θεία. 
Όπως έλεγε ο γέρος της, τι γέρος ο άνθρωπος, ήταν δεν ήταν σαρανταπεντάρης, η 
Σωτηρία του, ήταν η μόνη που «τάπαιρνε τα γράμματα» και ήθελε να την κάνει 
καθηγήτρια. Την αγαπούσε πολύ, ήταν και το μοναδικό κορίτσι, φυσικό ήταν. Η Ρία 
όχι μόνο έπαιρνε τα γράμματα αλλά ήταν και μπολιασμένη με τα ήθη της πιάτσας 
και στο λόγο της είχε καταφέρει να συνδυάζει, αρμονικά, την «αργκό» με την 
καθομιλουμένη, ακόμα και με την καθαρεύουσα. Όπως έλεγε, όταν πήγε στο 
δημοτικό τα βρήκε σκούρα. Άλλη γλώσσα μιλούσαν στην οικογένεια της κι άλλη 
έπρεπε να μάθει τώρα. Σα να ήταν σ’ άλλη χώρα.

Και  στο  
γυμνάσιο  τα  κατάφερνε  καλά.  Έμαθε  γρήγορα  τους  αισώπειους  μύθους  στην
αρχαία γλώσσα, μέχρι ολόκληρες σελίδες, από την Κύρου Ανάβαση είχε μάθει από 
έξω και  είχε  πλουτίσει   το   λεξιλόγιο   της.   Γενικά   αν  και  τη  θεωρούσαν  
αλανιάρα  και  μπας - κλας  οι
συμμαθήτριες της,  δέχονταν πως αυτό το κορίτσι υπερτερούσε στη γλώσσα. 

Μια φορά, 
κάποιες συμμαθήτριες στην Τρίτη τάξη, θέλησαν να της κάνουν πλάκα και τις 
ανακάτωσαν βιβλία και τετράδια που τα είχε σχολαστικά ταχτοποιημένα στη σάκα 
της. Η Ρία αγρίεψε, έβαλε τις φωνές κι ανεβαίνοντας στην έδρα, ο καθηγητής δεν 
είχε μπει ακόμα, φώναξε: «Καρακαργιώλες, άλλη φορά ήτις θέση βέβηλον χείραν επί 
της σάκας μου θ’ αποβιώσει εν τω άμα. Γκέγκε;» 

Αυτή ήταν η 
Ρία και η Λήδα ήταν ενθουσιασμένη μαζί της κι από την πρώτη τάξη κιόλας είχαν 
γίνει οι καλύτερες φιλενάδες. Ηδονιζόταν να μαθαίνει τις παράξενες λέξεις και η Ρία 
ήταν ευχαριστημένη που είχε βρει μια σύμμαχο ανάμεσα στη σνομπαρία, όπως 
αποκαλούσε τις συμμαθήτριες της. Αγάπησε την οικογένεια της Ρίας, γνώρισε όλα τ’ 
αδέρφια της και τους γονείς της και την αγάπησαν κι αυτοί. Μάλιστα στην τέταρτη 
τάξη, δεκαεξάχρονη, ερωτεύτηκε τον τρίτο στη σειρά αδερφό, ένα ομορφόπαιδο, με 
γυμνασμένο σώμα από την φορτοεκφόρτωση. Τον έβλεπε όλ’ αυτά τα χρόνια που 
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μπαινόβγαινε στο σπίτι της Ρίας αλλά τον ερωτεύτηκε όταν τον πρωτοαντίκρυσε 
ντυμένο στρατιώτη-λοκατζή. Ήταν τόσο όμορφος!

Αν και ήταν ο 
άντρας που την έκανε γυναίκα η σχέση δεν προχώρησε πολύ. Η Ρία είχε φύγει από το 
σχολείο της Λήδας γιατί ο πατέρας της, λόγω οικονομικών δυσκολιών την έστειλε 
στο δημόσιο. Ο Μίλτος όπως ήταν το όνομα του λοκατζή υπηρέτησε μακριά από την  
πρωτεύουσα και σπάνια έβλεπε τη Λήδα που παθιασμένη του έγραφε φλογερά 
γράμματα. Εκείνος σπάνια της έγραφε, όχι γιατί δεν ήθελε αλλά πίστευε πως εκείνη 
θα γελούσε με τα γραφόμενα του. Όταν απολύθηκε συνέχισαν για λίγο,  εκείνη είχε 
μπει στο πανεπιστήμιο και μια μέρα ο Μίλτος της είπε: «Λήδα, ακόμα και τ’ όνομα 
σου με κάνει να νιώθω στενάχωρα, δεν κολλάει με τα δικά μας και δεν μπορούμε να 
κολλήσουμε εμείς οι δυο. Γι’ αυτό λέω να το διαλύσουμε. Οι δικοί σου δε θα με 
θέλουν μα και οι δικοί μου, θα το δουν στραβά το πράμα».

Στην αρχή 
οργίστηκε, άκου να την κάνει πέρα ένας άνθρωπος που δεν είχε να της προσφέρει, 
εκτός από το αντριλίκι του τίποτα, ένας χαμάλης. Ύστερα όμως σιγά-σιγά το  
χώνεψε  πως  είχε  δίκιο  ο  Μίλτος.  Κοντά  της  θα  ήταν  δυστυχισμένος,  γιατί  
συνέχεια  θα προσπαθούσε ν’ αποδείξει πως ήταν αντάξιος της. 

Αργότερα 
παρηγορήθηκε στην αγκαλιά άλλου ωραίου, αυτός ήταν της τάξης της αλλά γρήγορα 
βαρέθηκε τον «καθωσπρεπισμό του». Αυτή δε μπορούσε να είναι «καθώς πρέπει», 
κάθε φορά που θύμωνε έρχονταν, στη γλώσσα της οι λέξεις που είχε μάθει από τη 
Ρία και το περιβάλλον της και μια και τις εύρισκε πιο ευθύβολες κατακεραύνωνε 
όποιον προσπαθούσε να της κάνει τον σπουδαίο. Έτσι όμως έγινε το μαύρο πρόβατο. 
Οι συμφοιτητές της, όσοι προέρχονταν από τη «μάζα» ενθουσιάζονταν που 
συμπεριφερόταν όπως εκείνοι αλλά η ηθική της Λήδας ξεπερνούσε τη δική τους-και 
ενώ οι της τάξης της, την θεωρούσαν υπέρμετρα απελευθερωμένη-αυτοί την έβλεπαν 
λίγο-πολύ σαν πουτάνα...

Όταν τελείωσε 
η Λήδα, έπεσε για λίγο σιωπή. Η Νένη την αγκάλιασε από τους ώμους και της είπε: 
«Φιλενάδα είσαι απίθανη, όλ’ αυτά είναι τόσο μακριά από μένα, πραγματικά 
χαίρομαι την ευθύτητα σου, να μιλάς τόσο ελεύθερα για τον εαυτό σου...». «Λοιπόν 
τέρμα οι εξομολογήσεις, Παρμενίων θες να μάθεις, κοίτα γύρω σου...», είπε η Λήδα 
κι έδειξε προς την αίθουσα. Εκτός από τον Ανέστη που είχε γυρισμένη την πλάτη του 
προς την  αίθουσα,  όλοι έριξαν το βλέμμα τους ένα γύρω. Κοντά στον τοίχο όπου 
κρεμόταν το μπουζούκι ήταν καθισμένη μια συντροφιά. Ένας καλοξυρισμένος 
ευτραφής, ξανθός και, πλάι του ένας κοντούλης μαυριδερός, ισχνός με λεπτό 
μουστακάκι κι αστραφτερό μαλλί από την μπριγιαντίνη. Απέναντι τους καθόταν ένας 
μεγαλόσωμος άντρας με μαύρο παχύ μουστάκι και κυματιστά μαλλιά που οι σκάλες 
τους έλαμπαν κι αυτές από μπριγιαντίνη. «Ανέστη, γύρνα με τρόπο και δες αυτούς 
τους τρεις τύπους, εκεί», είπε ο Παρμενίων. Ο φωτογράφος γύρισε αργά, ανάβοντας 
τσιγάρο. Κοίταξε για λίγο, ύστερα έφερε το βλέμμα του ένα γύρω, ξαναπήρε την 
παλιά του θέση μ’ ένα ύφος απορημένο και βαριεστημένο και κοίταξε το Νοτόρη 
ρωτώντας: «Λοιπόν;». «Ωραίοι δεν είναι; Αυτοί είναι μάγκες φίλε μου, όχι σα 
μερικούς μεταμφιεσμένους σε μάγκες που τη βρίσκουν στα μεγάλα 
μπουζουκομάγαζα. Το μπουζούκι πέρασε κι έγινε μόδα στην αστική τάξη». «Τι 
θέλεις να πεις με το μεταμφιεσμένοι μάγκες», ρώτησε η Λήδα. «Α, θυμήθηκα τον 
Βαν-Γκογκ που είχε γράψει στον αδερφό του πως θέλει να ζωγραφίσει  χωριάτες 
αλλά πραγματικούς, όχι σαν τους χωριάτες του Μιγέ που ήσαν, λεει, αστοί 
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μεταμφιεσμένοι σε χωριάτες».
Ο Ανέστης 

γύρισε πάνω στην καρέκλα του πάλι προς την αίθουσα. «Πραγματικά αυτοί είναι 
μάγκες ή τουλάχιστον λαϊκοί άνθρωποι. Και φοράνε τα καλά τους. Στη γειτονιά που 
μεγάλωσα οι άνθρωποι είναι έτσι. Φαίνεται σ’ όλες τις πόλεις της χώρας εχει, κατά 
κάποιο τρόπο ηρωποιηθεί η έννοια του μάγκα. Όλοι αυτοί οι τύποι ντύνονται τις 
γιορτές, με τον ίδιο τρόπο, μπλε σκούρο κοστούμι, άσπρο μαντηλάκι με μύτες στο 
τσεπάκι της «μπουτονιέρας», άσπρο πουκάμισο με κολλαριστό γιακά, γραβάτα 
δεμένη τρίκομπο και παπούτσια καλογυαλισμένα. Ιδιαίτερα στο γυάλισμα των 
παπουτσιών και στο καλό κούρεμα και ξύρισμα  δίνουν  ξεχωριστή  σημασία.». «Και 
συ που τα ξέρεις αυτά;», είπε η Λήδα. «Φαίνεται  πως δεν  προσέχεις  τι λέω. Είπα 
πως στη γειτονιά που μεγάλωσα ζουν αυτοί οι άνθρωποι, είμαι ένας απ’ αυτούς κι ας 
μην κρατάω πια τις συνήθειες τους». «Για λέγε Ανέστη, κάτι έλεγες για το καλό 
ξύρισμα και τα καλογυαλισμένα παπούτσια, αυτό θα πρέπει να έχει ενδιαφέρον. 
Γιατί δίνουν σημασία;», ρώτησε ο Παρμενίων. «Θα σου πω αυτό που μου είπε ένας 
τέτοιος τύπος. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, στη Δευτέρα γυμνασίου θαρρώ, 
περιδιάβαζα στην παραλία μας. Ήταν Κυριακή απόγευμα και δεν είχε αρχίσει η 
κλασική βόλτα. Στο πεζοδρόμιο ήταν μερικοί λούστροι με τα κασελάκια τους 
επενδυμένα με γυαλιστερό πάφιλα και αστραφτερά μπρούντζινα πόμολα, που δε 
χρησίμευαν παρά μονάχα για στολίδι. Δούλευαν όλοι καλά και χειρίζονταν τις  
βούρτσες  με μεγάλη δεξιοτεχνία. 

Ένας από 
αυτούς, μικρός θα ήταν περίπου στην ηλικία μου, μόλις τελείωσε με κάποιον, μου 
είπε καθώς είχα πλησιάσει χαζεύοντας τη γυαλιστερή διακόσμηση που είχε το 
κασελάκι. «Φίλε να τα βάψουμε;» Εγώ κοίταξα τα παπούτσια μου μάλλον δεν 
ήθελαν βάψιμο. Εκείνη τη στιγμή ένα πόδι έπεσε βαρύ πάνω στο κασελάκι κι ένας 
τύπος από αυτούς που σας περιέγραψα, με την μπλε κουστουμιά και τα λοιπά, 
ανασηκώνοντας το ποδανάρι του, είπε στο μικρό: «Άκου πίτσι, θέλω γυάλισμα 
ξηγημένο, μη λυπάσαι το τζιλά και θα σου ξηγηθώ έξτρα. Καθρέφτη σου λέω, να 
σκύβω πάνω στο παπούτσι και να καθρεφτίζω το μουστάκι, Έτσι;». Και καθώς ο 
μικρός άρχισε τη δουλειά, βάζοντας στο πλάι, δεξιά κι αριστερά χαρτονάκια 
κομμένα από πακέτα τσιγάρων για να μη λερώσει τις κάλτσες του πελάτη, αυτός με 
κοίταξε από πάνω ως κάτω και είπε: «Μαγκάκι θα σου πω μια κουβέντα και να τη 
θυμάσαι. Το καλό κούρεμα, η κόντρα ξούρα και το γυαλισμένο πατούμενο είναι 
μεγάλη υπόθεση στον άνθρωπο. Το οποίον, όποιος σε βλεφαριάσει θα σε κοιτάξει 
στο πρόσωπο και στα πέριξ αυτού και ύστερα στο παπούτσι, τ’ άλλα έχουν λίγη 
σημασία. Με πιάνεις;».

Τον έπιασα κι 
από τότε, πραγματικά μπορεί να είμαι ατημέλητος στο ντύσιμο αλλά το κούρεμα και 
το ξύρισμα καθώς και το γυάλισμα των παπουτσιών, μου έχουν γίνει συνήθεια». Ο 
Ανέστης γύρισε κι έριξε πάλι μια ματιά στους τύπους κι έκλεισε το λόγο του 
λέγοντας. «Πράγματι αυτοί εδώ είναι μάγκες».

Η Λήδα, ήταν 
συνηθισμένη σε πρωταγωνιστικό ρόλο και είχε μείνει γι’ αρκετή ώρα αμίλητη κι 
αυτό μάλλον τη στενοχωρούσε. Έκανε μια προσπάθεια ν’ αρχίσει κάτι αλλά πρόλαβε 
η Νένη. «Παιδιά, παιδιά θέλω να κάνω μια εργασία για την τραγωδία...». «Για την 
αρχαία;», ρώτησε ο Παρμενίων. «Μα...φυσικά, έχουμε και νέα;». «Ε, πως Νένη μου, 
έχουμε τον Σαίξπηρ, τον Ρακίνα, τον Κορνέϊγ. Αν και για τους δυο τελευταίους δεν 
έχω και ιδιαίτερο θαυμασμό αλλά ο Σαίξπηρ θαρρώ είναι ισάξιος του Ευριπίδη», 
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είπε με κάποια έπαρση ο Παρμενίων. «Αγάπη μου, απόψε μ’ εκπλήσσεις! Μας είπες 
για τον Βαν- Γκόγκ, για τον Ευριπίδη...Νόμιζα πως τα οικονομικά είναι η ειδικότητα 
σου. Εγώ μιλάω για την ελληνική τραγωδία. Έχω διαβάσει αρκετά και ο, τι διάβασα 
με μπέρδεψε αντί να με διαφωτίσει.  Διαπίστωσα  κάτι,  πως  τα  επί μέρους γεγονότα 
στην τραγωδία είναι κι αυτά μικρότερες τραγωδίες που πολλές τις συναντάμε στους 
μύθους και στα λαϊκά παραμύθια και άλλων λαών. Ας πάρουμε τον Οιδίποδα. Δεν 
είναι φοβερό που ο Λάιος  μαθαίνει πως το παιδί του θα τον σκοτώσει; Ένας πατέρας 
και μια μητέρα, αποφασίζουν να θανατώσουν το μωρό τους; Κι ο βοσκός που 
αναλαμβάνει τη  θανάτωση  και δεν αντέχει να το σκοτώσει, του τρυπάει τα 
ποδαράκια του για να το κρεμάσει στο δέντρο, ώστε να μην το φάνε τ’ αγρίμια, 
παρατείνοντας έτσι το μαρτύριο του μωρού; Κι όλα τ’ άλλα, με κορύφωση το 
γεγονός που ο Οιδίποδας μαθαίνει πως είναι ο φονιάς του πατέρα του και σύζυγος 
της μητέρας του κι αυτά που ακολούθησαν. Αναρωτιέμαι ποια είναι η αιτία όλων 
αυτών των θανάτων και της τόσης δυστυχίας;...». 

Η ερώτηση 
έμεινε μετέωρη για λίγο. Η Λήδα χτυπούσε με τα δάχτυλα το τραπέζι  και το ύφος 
της έδειχνε πως δεν την ενδιαφέρει το θέμα. Ο Παρμενίων ετοιμαζόταν κάτι να πει 
όταν ο Ανέστης ανάβοντας τσιγάρο είπε: «Μα νομίζω για όλα φταιει ο χρησμός, 
χωρίς αυτόν τίποτα δεν θα είχε συμβεί». Η Λήδα σταμάτησε να χτυπάει το τραπέζι, η 
Νένη κοίταξε τον Ανέστη με απορία κι ο Παρμενίων επικρότησε πως πράγματι 
φταιει ο χρησμός. «Υποθέτω πως ο μύθος επινόησε το χρησμό ακριβώς για να 
συμβούν όλ’ αυτά δείχνοντας το αναπόφευκτο της μοίρας. Όπως ξέρουμε στην 
αρχαία μας θρησκεία η Μοίρα είναι πιο δυνατή κι από τον πατέρα των θεών, το 
Δία...Επικίνδυνη άποψη για μας σήμερα. Μπορεί αυτό που ονομάζουμε τύχη, μοίρα 
να καθορίζει γενικά αυτά που θα συμβούν αλλά έχει αποδειχθεί πως μπορούμε σε 
σημαντικό βαθμό να τα αλλάξουμε»,  είπε ο Ανέστης.

Η  Νένη  
εξακολουθούσε να τον κοιτάζει με μια απορία ευχάριστη, που μάλλον ήταν ένας 
συγκαλυμμένος θαυμασμός. Η Λήδα κόλλησε πάνω στον Ανέστη και γέρνοντας 
μπροστά, του, είπε με τρυφερότητα: «Και που τα έμαθες όλ’ αυτά αγορίνα μου, στο 
νυχτερινό γυμνάσιο;». «Γιατί έχεις την εντύπωση πως στο νυχτερινό μαθαίνουν 
λιγότερα από αυτά που μαθαίνετε στο ιδιωτικό; Στο κάτω-κάτω της γραφής στο 
νυχτερινό πηγαίνουν παιδιά που θέλουν να μάθουν πραγματικά κι όχι για ν’ 
αποχτήσουν τον τίτλο του απόφοιτου ή γιατί τα υποχρεώνουν οι γονείς  τους». 
«Καλά ντε, μια κουβέντα είπα, σιγά...». «Εδώ που  τα  λέμε Λήδα μου η κουβέντα 
σου δεν είχε και πολύ «τακτ», είπε η Νένη. «Εντάξει ρε παιδιά, μου ξέφυγε, δεν 
σκέφτηκα...». «Αυτό είναι το κακό ποτέ δε σκέφτεσαι τι θα πεις. Μια παροιμία λεει 
πριν μιλήσεις να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό σου», είπε ο φωτογράφος. «Αμάν, μ’ 
έπρηξες με τις παροιμίες και με τη λαϊκή σοφία σου», φώναξε σχεδόν, η Λήδα 
έτοιμη να ξεσπάσει αλλά συγκρατήθηκε, έσφιξε τις γροθιές της για λίγο ύστερα 
έπιασε το ποτήρι της, που ήταν γεμάτο και το κατέβασε μονορούφι, χωρίς «τακτ».

Η Νένη, έπιασε 
το χέρι της φίλης της και είπε: «Έλα ησύχασε κορίτσι μου» και της έκανε νόημα να 
δώσει τόπο στην οργή και για να εκτονώσει τα πράγματα επανήλθε στο θέμα που την 
απασχολούσε. «Για πέστε μου βρε παιδιά ποια είναι η άποψη σας για τον χορό στην 
τραγωδία...». «Άσε καλή μου το χορό στην αρχαία τραγωδία και κοίταξε το χορό που 
ρίχνει αυτός ο μάγκας», της είπε ο Παρμενίων.

Η Νένη 
τέντωσε το λαιμό της προς το μέρος της σάλας κι εντυπωσιασμένη είδε το 
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μεγαλόσωμο άντρα, με το παχύ μουστάκι, «να φέρνει τις βόλτες του». Ο 
μικρόσωμος, με το μουστακάκι, έπαιζε στο μπουζούκι και τραγουδούσε με τον 
άλλον της συντροφιάς ένα κλασικό ζεϊμπέκικο.

Ο Ανέστης 
γύρισε πάνω στην καρέκλα του, ενώ η Λήδα που έδειχνε πως είχε ξεθυμώσει έγειρε 
κι ακούμπησε στην πλάτη του πλησιάζοντας το πρόσωπο της στο αφτί του. Κάτι του 
ψιθύρισε και του δάγκωσε απαλά το λοβό. Εκείνος τίναξε το χέρι του προς το αφτί 
σα να τον  είχε τσιμπήσει σφήκα και γυρνώντας, την απώθησε ελαφρά.. «Άσε με σε 
παρακαλώ θέλω να δω, ο τύπος χορεύει ωραίο ζεϊμπέκικο».

Η  κοπέλα  
ένιωσε  άσκημα  γι’ αυτή  τη  συμπεριφορά  και  κοίταξε  ένα  γύρω. Όλοι  όμως 
παρακολουθούσαν  τον  χορευτή. Ακούμπησε  πίσω  στην πλάτη της καρέκλας, 
γέμισε το ποτήρι
της και το άδειασε πάλι μονορούφι, το ξαναγέμισε και το άδειασε πάλι. Ύστερα 
έβαλε το πρόσωπο της ανάμεσα στις γροθιές της και βάλθηκε να κοιτάζει απλανώς 
τον απέναντι τοίχο. 

Τελείωσε ο 
χορός, οι θαμώνες χειροκρότησαν, μαζί και ο Ανέστης, η Νένη κι ο Παρμενίων, η 
Λήδα δε συμμετείχε, κάπνιζε κι έπινε. « Έι, σιγά κρασί πίνεις δεν είναι νερό, θα 
μεθύσεις», της είπε η Νένη. «Δε μεθάω, εσείς έχετε μεθύσει με το ζεϊμπέκικο του 
μάγκα...». «Γιατί δε σου άρεσε;». «Σκασίλα μου, έχω δει πολλά ζεϊμπέκικα και δεν 
καταλαβαίνω τι είχε αυτό εδώ ώστε να μου φερθεί έτσι αυτό το κάθαρμα», είπε  κι  
έδειξε με το κεφάλι, χωρίς να κοιτάξει, τον Ανέστη.

«Τι έγινε ρε 
παιδιά;», ρώτησε μ’ ενδιαφέρον ο Παρμενίων, «τι της έκανες ρε;». «Τίποτα την 
έσπρωξα λίγο για να μ’ αφήσει να παρακολουθήσω το χορό». «Μη χειρότερα, μα τι 
γίνεται με σας τους δυο;», είπε η Νένη, «δεν τα φτιάξατε ακόμα; Εγώ είχα την 
εντύπωση πως θα είσαστε κιόλας εραστές». «Εραστές είμαστε αλλά για να τα 
φτιάξουμε δεν το βλέπω». «Τι πάει να πει αυτό, δεν καταλαβαίνω, πως είστε εραστές 
χωρίς να τα έχετε φτιάξει;». «Φιλενάδα, ο φίλος σας ή είναι πολύ ζόρικος ή πολύ 
πουριτανός». «Δηλαδή;». «Δηλαδή  δεν ανέχεται  τρυφερότητες...».  «Μα  τι λες 
τώρα, εγώ νομίζω πως δεν υπάρχει πιο τρυφερός άνθρωπος από τον Ανέστη...Έτσι 
τουλάχιστον τον βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος».    

«Είναι 
περίεργος, δεν ανέχεται τα «σ’ αγαπώ», τις αγκαλιές και τα φιλιά στο δρόμο, σε 
δημόσιο χώρο και γενικά μπροστά σε τρίτους. Αυτά λεει μόνο στην κρεβατοκάμαρα 
και πραγματικά εκεί είναι υπέροχος. Πολύ τρυφερός, ορμητικός κι ακούραστος». Ο 
Ανέστης  κοίταζε τη Λήδα χωρίς να μιλάει, ανέκφραστος. Η Νένη ακούγοντας την 
τελευταία φράση ένιωσε ένα τσίμπημα ζήλιας αλλά είπε συμβιβαστικά προς τον 
Ανέστη. «Βρε συ είν’ αλήθεια όλ’ αυτά που ακούω, μα είναι σωστά πράγματα;». 
«Όπως τα βλέπω εγώ είναι σωστά κι αυτό δεν μπορεί ν’ αλλάξει, τουλάχιστον με τον 
τρόπο που το προσπαθεί η φιλενάδα σου. Η αλήθεια είναι πως δε συμπεριφερόμαστε 
σωστά και οι δυο. Εκείνη προσπαθεί να μου επιβάλει το δικό της τρόπο ζωής κι εγώ 
το  δικό μου. Δέχομαι την πρόκληση κι ο, τι γίνει. Δεν υπάρχει λόγος να θυμώνει και 
να παραπονιέται». Η Λήδα πήγε να σηκωθεί αλλά ο νέος την έπιασε από το χέρι. 
«Κάθισε εδώώώ...μη φεύγεις θα τ’ ακούσεις μπροστά στους άλλους. Μια και 
δημοσιοποίησες τα προσωπικά μας-ένα που δε μ’ αρέσει είναι και το ότι τα βγάζεις 
όλα στη φόρα-ας ακουστεί και η δική μου άποψη για να μην ισχυριζόμαστε ο 
καθένας ο, τι θέλει.
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Όταν 
πρωτογνωριστήκαμε πίστεψα πως ήσουν, πραγματικά απελευθερωμένη από 
συμβατικότητες και είπα αυτό το κορίτσι μ’ αρέσει και το θέλω. Δεν πέρασαν δυο 
μήνες και διαπίστωσα πως ούτε εσύ ούτε εγώ έχουμε ξεπεράσει πολλά  πράγματα. 
Κουβαλάμε ακόμα το μικρό έστω παρελθόν μας.». «Με κατηγορείς πως είμαι 
κακομαθημένη και θέλω να γίνεται πάντα το δικό μου...», είπε η Λήδα. «Δε σε 
κατηγορώ, απλώς διαπιστώνω. Εν πάση περιπτώσει εγώ μπορώ να σου δώσω αυτά 
που σου δίνω...». «Ε, εγώ δε θέλω μόνο αυτά που μου δίνεις, θέλω περισσότερα ...». 
       «Καλά Ανέστη μου, τι θα γίνει αν της πεις έναν τρυφερό λόγο, να της δώσεις ένα 
φιλί μπροστά στους άλλους; Στο κάτω-κάτω θαρρώ πως οι άλλοι θα σε ζηλεύουν που 
έχεις ένα τέτοιο κορίτσι σαν τη Λήδα στην αγκαλιά σου. Έτσι δεν είναι 
Παρμενίων;», είπε η Νένη.  «Εμένα  μη μ’ ανακατεύετε  και  καλά  θα κάνεις  και  συ  
αγαπούλα  μου να τους αφήσεις να τα 
βρουν μόνοι τους».

Η Λήδα 
σήκωσε πάλι το ποτήρι και το άδειασε. «Μην πίνεις άλλο, είσαι κιόλας μεθυσμένη», 
είπε ο Ανέστης και προσπάθησε να τη συγκρατήσει καθώς εκείνη έπιασε να 
ξαναγεμίσει το ποτήρι της. «Και σένα τι σε νοιάζει;». «Από τη μια θέλεις να 
νοιάζομαι κι από την άλλη παραπονιέσαι, τι διάολο πρέπει να κάνω με σένα 
επιτέλους;». Η Λήδα στεκόταν βλοσυρή και τον κοίταζε σα θυμωμένο κοριτσάκι. 
Ύστερα σηκώθηκε πήρε την τσάντα της και κατευθύνθηκε προς τις τουαλέτες. Ο 
Ανέστης έπαψε επιδεικτικά ν’ ασχολείται μαζί της και είπε στη Νένη: «Είπες πως αν 
με δουν αγκαλιά μαζί της θα με ζηλεύουν, πιθανόν...». «Όχι πιθανόν, είναι σίγουρο. 
Ποιος δε θα θαύμαζε αυτό το πανέμορφο κορίτσι με τα γκριζοπράσινα μάτια και τα 
μαύρα μαλλιά; Αφού ακόμα  κι εγώ τη ζηλεύω...». «Δεν  έχεις να ζηλέψεις καμιά, 
τον ίδιο θαυμασμό προκαλούν τα ζαφειρένια σου μάτια και η χρυσή σου κόμη». 
«Ευχαριστώ Ανέστη μου» κι απευθυνόμενη στον αρραβωνιαστικό της συνέχισε, 
«είδες πως μιλάνε στις γυναίκες, αγάπη μου;». «Τι θα γίνει ρε συ, θα μας φας τώρα 
και την αρραβωνιαστικιά;», φώναξε γελώντας ο Νοτόρης. «Άκου έκφραση, «θα μας 
φας», τι είμαι καλέ εδώδιμο;», είπε η Νένη.

Ο Ανέστης 
ξανάπιασε τη συζήτηση πάλι με την περίπτωση της Λήδας. «Ήθελα να πω Νένη μου, 
πως εγώ, διαχύσεις στο δρόμο δεν μπορώ κι ας έχω στην αγκαλιά μου την 
ωραιότερη. Γενικά δε νιώθω άνετα όταν οι άλλοι γυρίζουν και με κοιτάζουν ακόμα 
κι όταν φοράω κάτι καινούργιο, όπως ας πούμε ένα κοστούμι, πολύ περισσότερο 
όταν με φιλάνε στο δρόμο. Ούτε τη μητέρα μου δεν ανεχόμουν σε κάτι τέτοια. Έχω 
πρόβλημα σχετικά μ’ αυτή την συμπεριφορά».

Η Λήδα γύρισε 
και ξανακάθισε. «Αισθάνεσαι καλά κορίτσι μου;», τη ρώτησε η Νένη. Απάντησε 
καταφατικά μ’ ένα κούνημα του κεφαλιού αλλά μάλλον είχε άρχισε να ζαλίζεται.

Για λίγο η 
συντροφιά, χώρισε στα δυο. Ο Παρμενίων με τον Ανέστη από τη μια και οι κοπέλες 
από την άλλη άρχισαν μια συνομιλία, χαμηλόφωνα, που αφορούσε το φωτογράφο.  
«Βρε  συ,  σ’ αγαπάει  αυτό  είναι  βέβαιο  αλλά  αν αντιδράς έτσι είναι  πιθανόν να  
τον  χάσεις. Δεν φτάνει μόνο η ομορφιά μας για να κατακτήσουμε έναν άντρα, 
χρειάζεται και πολιτική», είπε η Νένη. «Ναι σιγά να μη μ’ αγαπάει. Το ξέρεις  ότι  
ποτέ  δε  μου είπε  σ’ αγαπώ;  Όλο  «σε θέλω» μου λεει, αυτό είναι το «σ’ αγαπώ» 
του. Και στις πιο μεγάλες του καύλες «σε θέλω» μου λεει, ποτέ «σ’ αγαπώ». 
Αντίθετα λεει πως λατρεύει τα μάτια μου, αγαπάει τα χείλη μου και τρελαίνεται για 
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τα βυζιά μου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσε να τα λεει σε μια 
οποιαδήποτε όμορφη κοπέλα χωρίς απαραίτητα να την αγαπάει». «Έχεις πολύ 
πονηρό μυαλό! Κοίτα τι σκέφτηκε. Καλά  βρε, ο δικός μου που μου λεει συνέχεια  
«σ’ αγαπώ» είναι βέβαιο επειδή μου το λεει πως μ’ αγαπάει;». «Ναι δε λέω αλλά το 
ότι δεν το λεει ποτέ με  προβληματίζει...Έχω συνηθίσει να  ακούω το «σ’ αγαπώ».

Ο  Ανέστης  κι  
ο  Παρμενίων είχαν  πιάσει κι αυτοί μια χαμηλόφωνη συζήτηση. «Ρε συ Ανέστη, η 
κοπέλα είναι ξετρελαμένη μαζί σου μη της φέρεσαι τόσο σκληρά». «Δεν της φέρομαι 
σκληρά ρε Παρμενίων, λογικά προσπαθώ να της φερθώ. Της έχει κολλήσει πως δεν 
την αγαπώ και πάω μαζί της μόνο γιατί είναι όμορφη. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο γιατί κι 
εγώ δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό αλλά και δε με νοιάζει. Συμφωνήσαμε 
ελεύθερες σχέσεις γι’ αυτό και αμύνομαι γιατί είναι επικίνδυνη. Αν την αφήσω έτσι 
σε λίγο καιρό θα με κάνει ο,τι θέλει. Έχει μάθει έτσι. Αμ το άλλο; Ενώ λέει πως είναι 
ερωτευμένη μαζί μου, πως με λατρεύει όταν το επισημάνει άλλος αυτό, αντιδρά 
περίεργα. Πως δεν μπορεί ν’ αγαπάει ένα κάθαρμα, ένα κτήνος σαν κι εμένα. Φυσικά 
εσύ δεν πιστεύεις πως είμαι κάθαρμα, ούτε κι αυτή το πιστεύει τα λεει πάνω στα 
νεύρα της κι εννοεί πιθανόν το αντίθετο. Να κάνουμε ένα πείραμα. Πες της πως είναι  
ερωτευμένη μαζί μου, θα σου απαντήσει: «Εγώ μ’ αυτό το κάθαρμα, μ’ αυτό το 
κτήνος..» και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί της έχουν κολλήσει αυτές οι δυο λέξεις».

«Τι γίνεται ρε 
κορίτσια, χωρίσαμε τα τσανάκια μας, οι άντρες από εδώ οι γυναίκες από εκεί;», είπε 
ο Παρμενίων. Η Λήδα τους κοίταξε μουτρωμένη και δεν απάντησε, η Νένη 
χαμογέλασε.

Άρχισαν μια 
συζήτηση για τις σχέσεις τους όλοι μαζί τώρα κι ο Παρμενίων, πάνω σε μια 
αντίδραση της Λήδας για τον Ανέστη εφάρμοσε το πείραμα. «Έλα ρε Ληδάκι, αφού 
τον αγαπάς γιατί κάνεις έτσι;». «Εγώ, αγαπώ αυτό το κάθαρμα, αυτό το κτήν...», δεν 
πρόλαβε να τελειώσει τη φράση κι ο Παρμενίων ξέσπασε σε γέλια ενώ ο Ανέστης 
χαμογελούσε ικανοποιημένος κουνώντας το κεφάλι. «Τι συμβαίνει, γιατί γελάς 
εσύ;», είπε στον αρραβωνιαστικό της η Νένη. «Γελάω γιατί ο Ανέστης πρόβλεψε τι 
θα μου απαντούσε η Λήδα στην ερώτηση μου» και συνέχισε τα γέλια  ενώ 
χαμογέλασε και η Νένη. Αντίθετα η Λήδα εξαγριώθηκε και κατακόκκινη από το 
θυμό, φώναξε: «Εγώ φεύγω, δεν μπορώ ν’ ανέχομαι προσβολές έστω κι από φίλους 
μου». Έριξε μια άγρια ματιά στον Ανέστη, άρπαξε την τσάντα της και κατευθύνθηκε 
προς την έξοδο τόσο απότομα που πάρα λίγο να ρίξει την καρέκλα της κάτω. Οι 
άλλοι ξαφνιάστηκαν. Έμειναν για λίγο αμήχανοι, ύστερα η Νένη είπε. «Είδατε τι 
κάνατε; Ανέστη, τρέξε να την προλάβεις σε παρακαλώ. Πες της κανά καλό λόγο, 
φίλησε την έστω κι αν υπάρχει έξω διαδήλωση αλλά κάνε κάτι...είναι δυστυχισμένη 
η κοπέλα, δεν το βλέπετε;». Ο φωτογράφος  έφυγε προς την έξοδο. «Σε λίγο 
ερχόμαστε κι  εμείς», φώναξε ο Παρμενίων.

Ο Ανέστης 
βγήκε στο δρόμο και κοίταξε δεξιά-αριστερά. Την είδε να κατηφορίζει, τρεκλίζοντας 
κάπως, το κρασί είχε κάνει τη δουλειά του. Τάχυνε το βήμα, την πλησίασε και την 
άγγιξε στο χέρι. Εκείνη τινάχτηκε αλλά αναγνωρίζοντας τον ησύχασε. Την 
αγκάλιασε και την γύρισε προς το μέρος του. Η Λήδα έβαλε στο στήθος του τις 
γροθιές της προσπαθώντας να τον απωθήσει. «Άφησε με, είσαι κάθαρμα...είσαι, 
είσαι...», «κτήνος», συμπλήρωσε ο Ανέστης. «Δεν ξέρεις πόσο ευτυχή με κάνεις 
όταν λες αυτές τις δυο λέξεις, τις έχω αποκωδικοποιήσει πια. Ξέρω ότι στην 
πραγματικότητα το «κάθαρμα» σημαίνει αγάπη μου» και το «κτήνος» λατρεία μου». 
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«Σιγά, μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Άσε με...». «Έλα κορίτσι μου, 
συγχώρεσέ με, μάλλον το παράκανα». Την έσφιξε πάνω του και ρούφηξε τα χείλη 
της. Η Λήδα δεν αντέδρασε ούτε θετικά ούτε αρνητικά, μόνο είπε: «Αχ θεέ μου 
ζαλίζομαι δεν ξέρω αν είναι από το κρασί...». Εκείνος χαμογέλασε, «από το κρασί 
είναι βέβαια, ύστερα από τόσο που κατέβασες». «Μη μου πεις σε παρακαλώ, εγώ 
σου το έλεγα και τέτοια...». «Όχι πεντάμορφη μου-αυτό της το έλεγε συχνά και 
άνετα-δε θα σου πω τίποτα. Έλα στηρίξου πάνω μου γιατί δε βλέπω να σε κρατάνε 
και πολύ καλά τα πόδια σου».

Χώθηκε στην 
αγκαλιά του, στο μεταξύ πλησίασαν και οι φίλοι τους. «Τι γίνεται, πως είναι;», 
ρώτησε ανήσυχη η Νένη. «Τίποτα, τίποτα...όλα καλά», είπε φωναχτά ο Ανέστης και 
ψιθυριστά στη Νένη, «είναι μεθυσμένη, προχωρήστε εσείς κι ερχόμαστε».

Η Λήδα ήταν 
πραγματικά μεθυσμένη κι ευτυχισμένη, έτσι κάθε τόσο ξεσπούσε σ’ εκείνο το σιγανό 
γέλιο των μεθυσμένων. Ο Ανέστης δεν ένιωθε καλά, όχι από το κρασί γιατί δεν είχε 
πιει πολύ, αλλά απ’ όλη αυτή την κατάσταση. Κάποια στιγμή η Λήδα του είπε: 
«Θέλω τσίσια μου». «Α, τώρα μάλιστα, κάνε υπομονή μέχρι το σπίτι». «Δεν μπορώ 
θέλω τσισάκια μου, δεν αντέχω ως το σπίτι». Ο Ανέστης νευριασμένος σταμάτησε, 
μνημονεύοντας μερικούς αγίους. Οι άλλοι γύρισαν πίσω και ρώτησαν: «Τι 
συμβαίνει;». «Θέλω τσίσια μου», είπε πάλι η Λήδα κι έβαλε το χέρι της μπροστά, 
σφίγγοντας τον ένα μηρό στον άλλο όπως κάνουν τα κοριτσάκια. «Προχωρήστε 
εσείς, θα την πάω εδώ πιο κάτω έχει ένα αλσύλλιο με πεύκα».

Την πήγε μεσα 
στο άλσος, τα δέντρα εμπόδιζαν το φως από τα φανάρια του δρόμου αλλά τους 
φώτιζε ένα θαυμάσιο μαγιάτικο φεγγάρι. Πολύ ρομαντικό σκηνικό για...κατούρημα. 
Η Λήδα χαζογελούσε κι επαναλάμβανε «θέλω τσισάκια μου». «Έλα, εδώ είναι ο, τι 
πρέπει για να κάνεις τσισάκια σου». Ο Ανέστης είχε παρασυρθεί και της μιλούσε σα 
να ήταν μικρό κοριτσάκι. Εκείνη στάθηκε, κοίταξε ένα γύρω, ύστερα το φεγγάρι κι 
αναφώνησε: «Αχ, τι ωραίο φεγγάρι αγάπη μου...». «Έλα κατέβασε το βρακί σου 
κορίτσι μου κι άσε το φεγγάρι...». «Το βρακί μου...ναι το βρακί μου», είπε και 
σήκωσε το φόρεμα της ψηλά. Άστραψαν οι μηροί της στο φως του    φεγγαριού . 
Έμεινε  με  το  φόρεμα  σηκωμένο  και είπε σχεδόν  τραυλίζοντας «Αχ, πως θα το 
κατεβάσω;». «Γαμώτο κέρατο σου», είπε νευριασμένος ο νέος, έπιασε και της 
κατέβασε το κυλοτάκι ως τα γόνατα. «Τώρα ;». «Τώρα, κάθισε ανακούρκουδα κι 
αμόλα το». Πήρε την  κατάλληλη στάση αλλά  πάρα λίγο να πέσει προς τα πίσω. 
Έτρεξε ο Ανέστης και την κράτησε από τις μασχάλες κι έμεινε σκυμμένος πάνω της 
με το πηγούνι του στα μαλλιά της που ανάδιναν ένα λεπτό άρωμα. «Που κατάντησα 
γαμώτο να βάζω κοριτσάκια να κατουράνε», γκρίνιαξε αν και δεν ήταν βέβαιος πως 
δεν του άρεσε αυτό. Η Λήδα αφέθηκε στα χέρια του και σε λίγο ακούστηκε εκείνος ο 
χαρακτηριστικός ήχος του μικρού, ορμητικού καταρράκτη...Ο φωτογράφος γύρισε 
χρόνια πίσω, όταν ήταν πέντε ή έξι χρονώ και είδε τον εαυτό του σκυμμένο, με το 
κεφάλι σχεδόν ν’ ακουμπάει στο έδαφος, για να δει έναν τέτοιο καταρράχτη να 
τρέχει από τα σκέλια ενός μικρού κοριτσιού, δυο-τριών χρόνων, που το κρατούσε η 
μητέρα του να κατουρήσει. «Α, να χαθείς βρομόπαιδο», του είχε φωνάξει η μάνα κι 
εκείνος το είχε βάλει στα πόδια ενώ σκεφτόταν με πόσο διαφορετικό τρόπο, από το 
δικό του, γινόταν η ίδια λειτουργία... «Αχ, ανακουφίστηκα», είπε η Λήδα κι ο 
Ανέστης ένιωσε κι αυτός αυτήν την ανακούφιση λες και ήταν εκείνος που είχε 
κατουρήσει. 

Η κοπέλα 
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σηκώθηκε όρθια κι αφέθηκε στην αγκαλιά του, κρατώντας το φόρεμα ψηλά κι 
έχοντας το κυλοτάκι στα γόνατα, έτσι που έδινε την εντύπωση πως ο Ανέστης της 
έκανε έρωτα από πίσω. Από το μυαλό του πέρασε η σκέψη με τη Νένη και τον 
Παρμενίωνα να μπαίνουν στο άλσος και ν’ αντικρίζουν  ένα  τέτοιο  θέαμα.  «Φίλησε 
με»,  είπε  η Λήδα. «Βρε άσε τα φιλιά και σήκωσε το κυλοτάκι σου». «Φίλησε με», 
επέμενε εκείνη και νευριασμένος  βρίζοντας την, της το ανέβασε δίνοντας μια 
ανάστοφη στους ωραίους γλουτούς της. Την τράβηξε πάρα πέρα, την τράνταξε 
κρατώντας την από τους ώμους και της είπε: «Κούκλα μου τώρα πρέπει να κάνεις 
εμετό». «Δε...δε θέλω να κάνω εμετό, θέλω να με φιλήσεις». Του χαμογελούσε και 
τα μάτια της γυάλιζαν στο φως του φεγγαριού. «Πρέπει γλυκιά μου, αλλιώς με το 
ταρακούνημα, θα   κάνεις   μέσα στο αυτοκίνητο και θα γίνουν όλα εκεί μαντάρα». 
«Πως θα κάνω αφού...αφού δεν μπορώ...». «Σκέψου τη μεγαλύτερη αηδία που έχεις 
δει στη ζωή σου», της είπε χαμογελώντας. «Δεν μπορώ να σκεφτώ καμιά αηδία...». 
«Εμ, βέβαια, τέτοια αηδία που κατάντησες εσύ απόψε...». «Είσαι κακός, με βρίσκεις 
αηδιαστική;». «Όχι μανάρι μου, είσαι υπέροχη, σε πειράζω». «Τότε φίλησε με», 
επέμενε η κοπέλα. «Άσε τα φιλιά και βάλε το δάχτυλο στο λαρύγγι σου...».

Βλέποντας την 
να μην κάνει κάποια προσπάθεια, της έπιασε το δάχτυλο και το έχωσε στο στόμα 
της. Μια, δυο, τρεις προσπάθειες και η Λήδα άρχισε ν’ αδειάζει το περιεχόμενο του 
στομαχιού της. Στο μεταξύ έφτασαν, ανήσυχοι η Νένη και ο Παρμενίων. «Τι έγινε, 
γιατί αργείτε ρε παιδιά;»

Η σκηνή που 
είδαν τους παραξένεψε. Η Λήδα ήταν μισοσκυμένη, ο Ανέστης είχε το ένα χέρι γύρω 
από τη μέση της και  το άλλο στο μέτωπο της. Η κοπέλα  έβγαζε κύματα  
εμεσμάτων. Η Νένη πλησίασε. «Πιο μακριά γιατί λερώνει», της είπε ο Ανέστης και 
προς τη Λήδα: «Έλα πεντάμορφη  μου, λίγο ακόμα. Κάνε μια προσπάθεια». «Γιατί 
της κρατάς το μέτωπο;», ρώτησε η Νένη. «Δεν ξέρω, έτσι μου το κρατούσε η μητέρα 
μου όταν, μικρός, έκανα εμετό». «Αχ, τι  τρυφερό, τι  όμορφο  είναι  αυτό  που 
κάνεις Ανέστη μου, έτσι δεν  είναι  Παρμενίων;». «Ναι, ναι, άσε τον άνθρωπο να 
νταντέψει το κορίτσι του». Ύστερα σκύβοντας στο αφτί της αρραβωνιαστικιάς του 
της ψιθύρισε: «Πάμε εμείς για να μη νιώσει άσκημα η Λήδα καθώς θα βλέπουμε τα 
χάλια της». «Τι διακριτικός που είσαι αγάπη μου...». «Άσε ρε κοριτσάκι μου. 
Διακριτικός ο ένας, τρυφερός ο άλλος, μου φαίνεται πως και συ τα έχεις «κοπανίσει» 
απόψε», είπε ο Παρμενίων και την τράβηξε έξω από το άλσος.

Ο Ανέστης 
έβγαλε το μαντίλι του και σκούπισε το στόμα της Λήδας που έδειχνε ανακουφισμένη 
αλλά όχι λιγότερο μεθυσμένη. Σχεδόν σηκωτή την πήγε στο αυτοκίνητο. Ο 
Παρμενίων το διασκέδαζε, έβαλε τα γέλια όταν είδε το φίλο του να φέρνει τη Λήδα 
και να έχει την τσάντα της στον ώμο του. «Και σου πάει...», του είπε κοροϊδευτικά. 
Μπήκαν στο αμάξι, η Λήδα χώθηκε στην αγκαλιά του Ανέστη και αποκοιμήθηκε...   

Η Νένη γύρισε 
πίσω και καθώς τους είδε έτσι ενθουσιάστηκε. «Τι όμορφη σκηνή! Ανέστη μου 
απόψε ήσουν υπέροχος, να σε φιλήσω ψυχή μου». Σηκώθηκε στο κάθισμα της τον 
αγκάλιασε και τον φίλησε. «Έι, έι τι γίνεται εδώ πέρα; Αγκαλιές, φιλιά, υπέροχος, 
τρυφερός, Ανέστη μου από δω, Ανέστη μου από κει. Εμένα ποτέ δεν είπες το όνομα 
μου με το «μου».  Σκέτο Παρμενίων...». «Ε, πως θέλεις να το πει με το «μου» ρε 
φίλε; Παρμενίων μου ή Παρμενίωνα μου. Ε, δε λέγεται αδερφέ μου, δύσκολο, ενώ το 
Ανέστη μου,  είναι εύκολο και εύηχο», είπε γελώντας ο φωτογράφος. «Και να 
σκεφτείς», είπε ο Νοτόρης καθως έβαζε μπρος, «εσύ είσαι ο ζόρικος, ο σκληρός και 
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παρ’ όλ’ αυτά σε βρίσκουν και τρυφερό και υπέροχο. Εγώ ο καημένος ο 
μονογαμικός και αφοσιωμένος, τίποτα...Βλέπεις είμαι ο δεμένος γάιδαρος της 
παροιμίας εγώ...». «Έλα παραπονιάρη, εγώ δεν είμαι η γυναικούλα σου, τι είναι αυτά 
που λες αγόρι μου;» είπε η Νένη, και συνέχισε. «Πάντως Ανέστη, αυτό που έκανες 
απόψε στη φιλενάδα μου σημαίνει πως την αγαπάς κι ας έχει εκείνη παράπονο που 
δεν της το λες». «Είδες ρε βλάκα, την έκανες να μου κόψει το «μου»...», είπε ο 
Ανέστης στο φίλο του και έβαλαν και οι δυο τα γέλια ενώ η Νένη φώναξε: «Α, να 
χαθείτε παλιόπαιδα, με δουλεύετε ε;»...
... «Λοιπόν, 
τρυφερέ και υπέροχε θα την πάμε στο σπίτι της την αγαπημένη σου ή στο δικό 
σου;», ρώτησε ο Παρμενίων ενώ η Νένη χαμογέλασε για τον υπαινιγμό στα επίθετα 
που είχε χρησιμοποιήσει. «Φυσικά στο δικό μου, δεν θα ήθελε να τη δει η μητέρα 
της στην κατάσταση που είναι». «Πρέπει να τη βάλεις να τηλεφωνήσει στο σπίτι της, 
η μητέρα της θ’ ανησυχήσει αν δε πάει...», είπε Νένη. «Λες να της δίνει αναφορά; 
αμφιβάλω», είπε ο Νοτόρης. «Να μην αμφιβάλεις, μπορεί να κάνει τη ζόρικη αλλά 
στη μητέρα της είναι εντάξει», είπε ο Ανέστης...

Όταν  έφτασαν  
μπροστά  στην  πολυκατοικία  που  έμενε  ο  Ανέστης,  ο  Παρμενίων   άναψε  την  
μπλαφονιέρα  που  φώτισε την κοιμισμένη Λήδα. «Φίου...ξύπνα ωραία κοιμωμένη», 
είπε ο Ανέστης δίνοντας της δυο απαλά  χαστουκάκια στα μάγουλα. Εκείνη 
ξυπνώντας ρώτησε: «Που είμαι;». «Ήσουν στην αγκαλιά του Μορφέα και τώρα θα 
περάσεις στην αγκαλιά του κτήνους που αγαπάει την πεντάμορφη», είπε ο 
φωτογράφος και τη βοήθησε να κατεβεί...
... Το διαμέρισμα 
ήταν ταχτοποιημένο καθαρό, μια φορά τη βδομάδα περνούσε η καθαρίστρια και τα 
έκανε όλα ν’ αστράφτουν, δε μπορούσαν να είναι όπως με τη μητέρα του αλλά ήσαν 
ικανοποιητικά. Ο Ανέστης οδήγησε τη Λήδα στο υπνοδωμάτιο και την κάθισε στο 
κρεβάτι. «Γδύσου κούκλα μου», της είπε. Εκείνη τον αγκάλιασε από το λαιμό και με 
τα μάτια γλαρά, περισσότερο από το μεθύσι παρά από πόθο, είπε: «Θα γαμηθούμε 
αγάπη μου;». «Παρ’ όλο το χάλι σου ο νους σου στο κεχρί ε;». «Τι είναι το κεχρί 
άντρα μου;». «Άστο θα σου το εξηγήσω αύριο, πες μου πως αισθάνεσαι;». «Πονάει 
το κεφάλι μου κι έχω μια θολούρα...». «Θα ήθελες να κάνεις ένα δροσερό ντους, τι 
λες;». «Όχι, όχι δε θέλω ντους, θέλω να κοιμηθώ...».  «Λίγο  πριν  άλλο  μου  έλεγες  
πως  θέλεις».  «Το  θέλω  κι  εκείνο,  θα κάνουμε  έρωτα  ψυχή μου;». «Ναι, ναι θα 
κάνουμε έλα γδύσου». «Δεν μπορώ, γδύσε με εσύ». «Γαμώτο θα γίνω και 
καμαριέρα...». «Ναι αγάπη μου, γιατί όταν θέλεις να με πηδήξεις με γδύνεις...». Δεν 
της απάντησε αλλά την έσπρωξε απαλά προς τα πίσω κι εκείνη έπεσε ανάσκελα στο 
κρεβάτι. Της έβγαλε τα παπούτσια, ύστερα τη σήκωσε λίγο για να της βγάλει το 
φόρεμα. Μόλις της το έβγαλε ξανάπεσε ανάσκελα. Την τράβηξε από τα χέρια 
ανασηκώνοντας την και   ξεκούμπωσε τον στηθόδεσμο. Ήταν μαύρος δαντελένιος 
ταιριαστός με το κυλοτάκι, πρώτη φορά τα έβλεπε. «Βλέπω καινούργιο σουτιέν ε;». 
«Ναι προχτές τ’ αγόρασα, για σένα...». «Για μένα! Τι λες ρε, εγώ δεν έχω βυζιά». 
«Θέλω να πω για να...σε σαγηνεύσω...». «Τέτοια ώρα τέτοια λόγια...». «Τι είπες 
λατρεία μου;». «Τίποτα, τίποτα». Καθώς έβγαλε τον στηθόδεσμο τα στήθη της 
κάθισαν στις χούφτες του. Δεν άντεξε και της τα μάλαξε απαλά, ύστερα έσκυψε και 
τα φίλησε πιπιλώντας τις ρώγες. Εκείνη άφησε ένα γουργουρητό ευχαρίστησης. Ο 
Ανέστης την άφησε να πέσει πάλι ανάσκελα και της έβγαλε την κυλότα. Ύστερα την 
πήρε στην αγκαλιά του και την ξάπλωσε κανονικά στο κρεβάτι. Τη σκέπασε με το 
σεντόνι κι άρχισε να γδύνεται κι αυτός...
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Όταν μπήκε 
κάτω από το δροσερό ντους ένιωσε καλύτερα, είχε εκνευριστεί μ’ όλη αυτή την 
κατάσταση. Μπήκε κάτω από το σεντόνι στο πλάι της. Εκείνη, αν και κοιμισμένη, 
μόλις ένιωσε τι κορμί του κόλλησε πάνω του κάνοντας μαξιλάρι το μπράτσο του. 
Ύστερα έχωσε σχεδόν τη μυτούλα της στη μασχάλη του κι ανάπνευσε δυνατά. 
«Μμμ, μ’ αρέσει πολύ, μυρίζει...αντρίλα». Ο Ανέστης χαμογέλασε, ύστερα την 
έσφιξε απαλά στην αγκαλιά  του και τη φίλησε στα μαλλιά.

Η Λήδα είχε 
ξεχάσει το πήδημα, η νύστα και το μεθύσι ήσαν πιο δυνατά από τον πόθο...

... Όταν ξύπνησε 
το πρωί, ένιωθε το χέρι του, που η Λήδα είχε κάνει μαξιλάρι, μουδιασμένο.  Από τις 
χαραμάδες της γρίλιας έμπαινε λαμπερό το φως της μέρας.  Κοίταξε  το ρολόι  στο 
χέρι της κοπέλας, αυτό είχε ξεχάσει να της το βγάλει, έδειχνε εννέα. Τράβηξε σιγά το 
χέρι κάτω από το κεφάλι της Λήδας που εξακολουθούσε να κοιμάται και κατέβηκε 
από το κρεβάτι. Πήγε στην κουζίνα, έβαλε το μπρίκι για καφέ κι ετοίμασε πρωινό γι’ 
αυτόν και τη Λήδα. Δεν ήταν η πρώτη φορά  που το έκανε,  καιρό τώρα φρόντιζε τον 
εαυτό του,  οι παλιές μέρες που για τη μητέρα του
ήταν ο γιόκας-αφέντης της, είχαν περάσει για πάντα.

Καθώς άναβε 
το δεύτερο τσιγάρο πριν τελειώσει τον καφέ, διαπίστωσε ότι ο αριθμός των τσιγάρων 
αλλά και των καφέδων όλο και μεγάλωνε. Θυμήθηκε το Νικήτα. Τι να γίνεται αυτή η 
ψυχή; Έπρεπε να του τηλεφωνήσει, ακόμα και σήμερα κι ας ήταν Κυριακή, αυτός θα 
δούλευε μάλλον. Από τότε που τα έφτιαξε με τη Λήδα τον είδε μόνο δυο φορές. Ο 
Γκλιάτης εξακολουθούσε να τους...σνομπάρει κι αυτόν και τον Παρμενίωνα. Δεν 
τηλεφωνούσε ούτε περνούσε από το γραφείο του Νοτόρη ή το φωτογραφείο. Την 
τελευταία φορά που τον είδαν πληροφορήθηκαν και το θάνατο του πατέρα του. 
Μάλιστα αυτός που δεν πίστευε σε καμιά θρησκεία, θάφτηκε όπως και οι άλλοι με 
συνοδεία παπά. Είχε περάσει από το ένα τίποτα- καθώς θυμήθηκε τους στίχους του 
ποιητή ο Ανέστης-στο άλλο τίποτα.

Κατέβηκε για 
να πάρει εφημερίδες. Όταν ξαναγύρισε η Λήδα είχε σηκωθεί κι εκείνη τη στιγμή 
έβγαινε από το μπάνιο φορώντας το μπουρνούζι του. «Είσαι καλά;», τη ρώτησε 
καθώς άφηνε τα έντυπα πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού. Του χαμογέλασε, 
φαινόταν ευχαριστημένη. Τον πλησίασε από πίσω καθώς εκείνος γέμιζε ένα ποτήρι 
νερό από τη βρύση του νεροχύτη και τον αγκάλιασε από τη μέση. «Νόμισα για μια 
στιγμή πως με είχες εγκαταλείψει όταν είδα πως δεν ήσουν εδώ». «Τι λες βρε 
μουρλέγκο, στο σπίτι μου θα σε είχα εγκαταλείψει;». «Αλλά πού;». «Ξέρω γω, καμιά 
κατοσταριά  χιλιόμετρα  πέρα από την πρωτεύουσα». «Τόσο μακριά; και πως θα 
γύριζα από κεί». «Με τις γάμπες σου». «Τόσο δρόμο με τα πόδια αγάπη μου, δε με 
λυπάσαι;». Ο Ανέστης αφού ήπιε το νερό γύρισε και την έκλεισε στην αγκαλιά του 
και της είπε:  «Όχι βέβαια, θα έκανες ώτο-στοπ, ποιος δε θα φρενάριζε βλέποντας 
αυτές τις υπέροχες γάμπες;». «Α, εκεί το πας...». «Έλα, ας αφήσουμε τις σαχλαμάρες 
πρωί-πρωί, τι πρωί κοντεύει μεσημέρι.. Τηλεφώνησε η Νένη να μάθει πως είσαι κι ο 
Παρμενίων, μας κάλεσε να φαμε, το μεσημέρι, σπίτι του. Θέλει να σε γνωρίσει στη 
μητέρα του». «Στη μητέρα του, γιατί;». «Δεν ξέρω αλλά φαίνεται θα μιλάνε αυτός 
και η Νένη για σένα συχνά για το τι αξιοπερίεργο πλάσμα είσαι και η κυρία Νοτόρη 
ενδιαφέρθηκε». «Κάτι άλλο ήθελες να πεις εκεί στη λέξη πλάσμα αλλά τέλος 
πάντων». «Λοιπόν δεκτή η πρόσκληση;». «Και βέβαια, η Νένη λεει πως η πεθερά 
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της είναι καταπληκτική μαγείρισσα». «Μεγάλη πρόκληση για σένα το φαγητό Λήδα 
μου, αυτό σκεφτόμουν το πρωί καθώς ετοίμαζα το πρωινό, δηλαδή το τι 
καταβροχθίζεις κι ευτυχώς δεν παχαίνεις». «Δε μου λες», είπε χαμογελώντας 
ναζιάρικα κι αλείβοντας μια φρυγανιά με βούτυρο και μαρμελάδα θα μ’ αγαπούσες 
αν ήμουν χοντρέλα;». «Γιατί, μήπως σου είπα πως σ’ αγαπώ τώρα που είσαι 
«μινιόν»;». Σταμάτησε με τη φρυγανιά και το μαχαίρι στα χέρια, τον κοίταξε κάπως 
έκπληκτη, ύστερα συνοφρυώθηκε και βρόντηξε κάτω και τα δυο. Τινάχτηκε επάνω 
κι έτρεξε προς το υπνοδωμάτιο. Ο Ανέστης έτρεξε ανήσυχος πίσω της. «Κάτι δεν 
πάει καλά, τελευταία, μ’ αυτό το κορίτσι, δεν καταλαβαίνει πια από χιούμορ, κι όμως 
δεν ήταν έτσι», σκέφτηκε. 

Όταν μπήκε στο 
δωμάτιο την είδε ολόγυμνη έτοιμη να φορέσει την κυλότα της. Έτρεξε κοντά της, 
άρπαξε το εσώρουχο και το πέταξε μακριά. Ύστερα την αγκάλιασε ενώ εκείνη 
αμυνόταν σθεναρά να ξεφύγει από το αγκάλιασμα βρίζοντας τον. 

Τα πράγματα 
ήσαν μάλλον σοβαρά, γιατί δεν χρησιμοποιούσε, όπως μέχρι τώρα,  μόνο τις γνωστές 
λέξεις, κάθαρμα, και κτήνος αλλά είχε επιστρατεύσει από τη ρεμπέτικη...παιδία της, 
όλο το υβρεολόγιο. Ο Ανέστης δεν ήξερε τι να κάνει μπροστά σ’ αυτόν τον 
καταιγισμό. Αν και πίστευε πως δεν τα εννοούσε τις άστραψε δυο χαστούκια. 

Εκείνη, έμεινε 
για μια στιγμή έκπληκτη και ύστερα πήγε να τον χτυπήσει. Της κράτησε γερά τα 
χέρια και καθώς πήγε να τον κλωτσήσει την ξάπλωσε στο κρεβάτι. Πριν προλάβει να 
βάλει πάλι τις φωνές, της έκλεισε το στόμα με το δικό του. 

Φαίνεται πως το 
φιλί αν και βίαιο την καλμάρισε. Δεν το ανταπόδωσε αλλά έδειχνε πως τον 
αποδεχόταν. Εκείνος έσυρε τα χείλη του πάνω στο μάγουλο της ως το αφτί και της 
ψιθύρισε, όσο γλυκά μπορούσε. «Σ’ αγαπώ πεντάμορφη μου, σ’ αγαπώ παναθεμά σε. 
Δεν είμαι σαν άλλους που το λενε κάθε τόσο αλλά που να πάρει ο διάολος γιατί 
τελευταία ζητάς συνεχώς επιβεβαίωση; Δεν μπορώ πια ούτε ένα αστείο να  κάνω». 
Εκείνη άνοιξε τα  μάτια  της, ήσαν γεμάτα δάκρυα, τον αγκάλιασε, σφίχτηκε πάνω 
του και κυλίστηκαν στο κρεβάτι...
... Στα μέσα του 
Μάη, η Λήδα δήλωσε πως θα στρωνόταν στο διάβασμα για τις εξετάσεις, όλο το 
χρόνο δεν είχε και πολύ καλές σχέσεις με τα βιβλία της Σχολής της. Μάλιστα ζήτησε 
από τον Ανέστη να εγκατασταθεί στο σπίτι του, ώστε όταν εκείνος θα λείπει στη 
δουλειά εκείνη να διαβάζει.  Πίστευε  πως  το  να  είναι  κοντά  του  θα  βοηθούσε  
στην  απόφαση  που  είχε πάρει. Εκείνος δεν είχε αντίρρηση, αν και σκεφτόταν πως 
αυτό το κορίτσι, όσο περνούσε ο καιρός, έμπαινε δυναμικά στη ζωή του έτσι που 
κινδύνευε να πάθει ακριβώς αυτό που ήθελε ν’ αποφύγει, δηλαδή να παντρευτεί. 

Ένας γάμος με 
τη Λήδα, θα τον απομάκρυνε από τις αρχές του. Αν παντρευόταν, προς το παρόν δεν 
το είχε σκοπό, ήθελε η συμβία του να είναι οικονομικά εξαρτημένη από αυτόν. 
Δηλαδή μια γυναίκα που θα φρόντιζε το σπίτι και θα του έκανε παιδιά, διαφορετικά 
γιατί να παντρευτεί; Ή θα δεχόταν ένα γάμο όπου τα  έσοδα της γυναίκας του, αν 
δούλευε έξω από το σπίτι, να μην ξεπερνούν τα δικά του κι αυτό βέβαια δεν 
μπορούσε να συμβεί με τη Λήδα, που τα έσοδα της ήσαν «υπέρμετρα υψηλά» έτσι 
που αν ζούσαν με τον δικό της τρόπο, αυτός δε θα μπορούσε ν’ ανταποκριθεί 
οικονομικά κι αυτό θα ήταν απαράδεκτο. Τέλος πάντων, παραμέρισε τις σκέψεις 
αυτές και πιστεύοντας πως βοηθάει την κοπέλα να στρωθεί στο διάβασμα, δέχτηκε.     
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Την άλλη μέρα 
από την εγκατάσταση της Λήδας στο σπίτι  του, γυρνώντας το μεσημέρι και 
μπαίνοντας στην κουζίνα έμεινε άναυδος! Είδε μια Λήδα πασαλειμμένη με αλεύρια 
και «μπεσαμέλ»! Του είπε πως ήθελε να του κάνει έκπληξη και του μαγείρεψε 
μακαρόνια «ογκρατέν».Την κοίταξε καχύποπτα κι έσκυψε να δει μέσα στο φούρνο 
όπου πραγματικά βρισκόταν ένα ταψάκι που μέσα του ροδοψηνόταν η «μπεσαμέλ». 
«Και που ξέρεις εσύ από τέτοια κορίτσι μου;», τη ρώτησε τρυφερά. «Κάτι ξέρω, κάτι 
ξέρω, έλα φίλησε τη γυναικούλα σου».

Όταν ψήθηκε το 
φαγητό, η Λήδα έβγαλε το ταψάκι με κάτι ειδικά γάντια που ο Ανέστης τα έβλεπε 
πρώτη φορά. «Που τα βρήκες αυτά; Εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα», τη ρώτησε.  «Τ’ 
αγόρασα, αγάπη μου κι αυτά και το ταψάκι και μερικά άλλα πράγματα που φυσικά 
εσύ δεν μπορούσες να τα είχες γιατί δε σου χρειαζόντουσαν, τώρα όμως θα σου 
μαγειρεύω εγώ». «Τι έκανε, λεει; Θαρρώ άλλα είχαμε συμφωνήσει, αν θυμάσαι». 
«Γιατί ψυχή μου να μη σου μαγειρεύω εγώ;». «Καλά, καλά θα το συζητήσουμε μετά 
το φαγητό», είπε ο Ανέστης κοιτάζοντας την ειρωνικά καθώς ήταν βέβαιος πως το 
«ογκρατέν» θα ήταν «μάπα».

Με την πρώτη 
μπουκιά ο φωτογράφος σταμάτησε κι έβγαλε επιφώνημα ευχαρίστησης, κοίταξε τη 
Λήδα που παρακολουθούσε εναγωνίως και πήρε και δεύτερη μπουκιά. Ύστερα 
έγειρε πίσω στο κάθισμα και είπε: «Ρε συ, που έμαθες να μαγειρεύεις τόσο καλά;». 
«Εεε,», εκανε εκείνη κάνοντας μια γκριμάτσα υπεροψίας και το πρόσωπο της 
φωτίστηκε από χαρά βλέποντας να εγκρίνεται η μαγειρική της...
... Οι απόπειρες 
μαγειρέματος της Λήδας, τις επόμενες μέρες όμως είχαν οικτρή αποτυχία με 
κατακλείδα το μαγείρεμα μοσχαριού της κατσαρόλας. Απορροφημένη στη μελέτη 
του απειροστικού λογισμού και τη θεωρία των συνόλων, από τον Λάιμπνιτς μέχρι το 
Ράσσελ, μοσχαράκι και κατσαρόλα έγιναν κάρβουνα.

Είδε κι έπαθε 
να την παρηγορήσει ο Ανέστης. «Λοιπόν πεντάμορφη, τέρμα η μαγειρική. Εδώ 
ήρθες για να διαβάσεις κι αυτό θα κάνεις, έτσι;». «Ναι αγάπη μου, ναι σκληρέ μου 
άντρα, ο, τι πεις». Το τελευταίο το είπε μ’ ένα ειρωνικό μισοχαμόγελο. «Κι αν τελικά 
επιμένεις να παραστήσεις την καλή σύζυγο και νοικοκυρά, μετά τις εξετάσεις-αν 
αποτύχεις-θα εγκατασταθείς εδώ για τιμωρία. Θα με φροντίζεις, θα μαγειρεύεις, θα 
καθαρίζεις, θα πλένεις και θα κάνεις τέλος πάντων ο, τι κάνει μια πιστή και 
αφοσιωμένη σύζυγος». «Ναι σιγά, θα έρθω αλλά όχι για τιμωρία και να κάνω όλα 
αυτά που λες». «Για τιμωρία, για τιμωρία  και μάλιστα  πολύ μεγάλη, χωρίς 
«σουλουμπουντούκουμ τσιτσιρί». «Τι, τι, τι είναι αυτό που είπες;». «Άσε 
θα...στραμπουλίξεις  τη γλώσσα σου,  πάει να πει χωρίς  πήδημα». «Χωρίς πήδημα 
και να σ’ έχω
ένα μήνα πλάι μου; Θα τρελαθώ».

Ο Ανέστης  
γέλασε  και  της φώναξε πηγαίνοντας  στο  μπάνιο: «Έλα  ψυχή  μου  ετοιμάσου
τώρα να πάμε για φαγητό». «Τέτοια ώρα δε θα βρούμε τίποτα» είπε εκείνη. «Θα 
πάμε στον κυρ-Αντώνη - να κι άλλος ένας «κυρ» στη ζωή του Ανέστη - όπου κάτι θα 
βρούμε».

Καθώς 
κατηφόριζαν ο φωτογράφος, της είπε πως ο κυρ-Αντώνης και η κυρά Όλγα είχαν το 
γαλατάδικο λίγο  πιο κάτω.  Όταν αργούσε  να γυρίσει  στο σπίτι, χωρίς να φαει, 

78



πήγαινε  εκεί και του ετοίμαζαν κανά σαχανάκι με αυγά και λουκάνικα. Ώσπου 
έγιναν φίλοι και του πρότειναν να τρωει μαζί τους σπιτικό φαγητό. Του εξήγησαν 
πως επειδή ήσαν υποχρεωμένοι να μένουν όλη μέρα στο μαγαζί, η κυρά Όλγα 
μαγείρευε στην αρχή για τους δυο τους αλλά αργότερα έβαζε και μερικές μερίδες 
παραπάνω στην κατσαρόλα για ένα φοιτητή και δυο τεχνίτες της γειτονιάς, που 
έμεναν κι αυτοί όλη μέρα στα μαγαζιά τους, με το αζημίωτο φυσικά. Έτσι ετοίμαζαν 
και του Ανέστη μια μερίδα, έπρεπε όμως να πηγαίνει μέχρι τις δυο γιατί αργότερα δε 
θα εύρισκε φαγητό.

Η ενημέρωση 
τελείωσε ακριβώς όταν έφτασαν στο γαλατάδικο. «Είναι βέβαιο ότι δε θα βρούμε 
φαγητό αλλά θα βολευτούμε με κανά σαχανάκι», είπε ο Ανέστης και μπήκαν στο 
μαγαζί. «Βρε, βρε καλώς το λεβέντη μας, τι έγινες βρε παιδί;». Ο φωτογράφος 
σύστησε τη Λήδα στον κυρ-Αντώνη που έδειξε ολοφάνερα γοητευμένος από την 
ομορφιά της κοπέλας. Ήξερε ότι ο γαλακτοπώλης είχε αδυναμία στα κορίτσια από 
τον τρόπο που τα κοίταζε αλλά και από διάφορα περιστατικά που του είχε 
εμπιστευτεί με διάφορες νεαρές υπηρέτριες της γειτονιάς. Ήταν ωραίος άντρας με 
σπαστά άσπρα μαλλιά, εκεί γύρω στα εξήντα. Είχε ένα μουστακάκι σε «στυλ 
Σαρλώ» κάτασπρο κι αυτό που μόνο στο κάτω μέρος του είχε ένα χρώμα 
κεχριμπαρένιο από τη νικοτίνη, όπως και τα δάχτυλα που κρατούσαν το τσιγάρο. 
Ήταν δεινός καπνιστής.

Κάθισαν στο 
βάθος, κοντά στον ψυγείο-βιτρίνα του μαγαζιού κι ο Ανέστης είπε:  «Για  φαγητό 
είναι αργά αλλά θα μας κάνεις δυο περιποιημένα σαχανάκια...». «Μπορεί να είναι 
αργά αλλά για σας υπάρχει φαγητό και μάλιστα μοσχαράκι στιφάδο, το τρωτε το 
στιφάδο δεσποινίς;». «Ναι βέβαια, μ’ αρέσει πολύ». 

Ο κυρ-Αντώνης 
πήγε στην κουζίνα όπου η κυρά Όλγα κάτι ετοίμαζε. «Γεια σου κυρά Όλγα», της 
φώναξε ο Ανέστης. «Γεια σου Ανέστη μου», είπε η γυναίκα σηκώνοντας το χέρι, 
στέλνοντας του ένα χαμόγελο. 

Ο κυρ-Αντώνης 
ξαναβγήκε πίσω από το ψυγείο-βιτρίνα μ’ ένα δίσκο που πάνω του άχνιζε ένα 
φλιτζάνι με καφέ και κατευθύνθηκε προς την έξοδο όπου σ’ ένα τραπεζάκι, στο 
πεζοδρόμιο καθόταν ένας πελάτης. Περνώντας από κοντά τους, άφησε ένα καλαθάκι 
με ψωμί και μαχαιροπήρουνα και είπε: «Σε λίγο έρχεται το φαγητό σας». Και 
πραγματικά εμφανίστηκε η κυρά Όλγα κρατώντας ένα δίσκο με δυο αχνιστά πιάτα. 
Τους χαιρέτησε και ακούμπησε μπροστά τους τα πιάτα. Χαμογέλασε στη Λήδα και 
είπε στον Ανέστη: «Το κορίτσι σου;». «Ε, δηλαδή...». «Καλέ τι ε, δηλαδή! 
Ντρέπεσαι να πεις ότι είμαι το κορίτσι σου;». «Ε, όχι και να ντρέπεσαι Ανέστη μου 
με τέτοιο όμορφο κορίτσι». «Δίκιο έχεις γυναίκα, πολύ όμορφο...», είπε ο κυρ-
Αντώνης καθώς περνούσε πλάι τους επιστρέφοντας. «Εσύ τη δουλειά σου, Μόλις 
δεις όμορφη κοπέλα τρέχουν τα σάλια σου», είπε η κυρά Όλγα κι έκλεισε το μάτι 
στον Ανέστη, χαμογελώντας. 

Ο 
γαλακτοπώλης ύστερα από λίγο ξαναβγήκε στη σάλα μεταφέροντας ένα κανταϊφι σ’ 
έναν καινούργιο πελάτη που είχε καθίσει κοντά στον προηγούμενο. Το πρόσωπο του 
το φώτιζε ένα χαμόγελο καθώς κοίταζε τη Λήδα και τον Ανέστη που είχαν αρχίσει 
να τιμούν το μοσχαράκι στιφάδο.

Η κυρά Όλγα 
έκανε να φύγει για την κουζίνα της, όταν ο Ανέστης τη ρώτησε καχύποπτα: «Δε μου 
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λες κυρά Όλγα, πραγματικά περίσσεψε το φαγητό;». «Όχι βρε», είπε εκείνη 
σκύβοντας συνωμοτικά και κοιτάζοντας προς την έξοδο όπου ο άντρα της συζητούσε 
με τους πελάτες, «είναι το φαγητό που θα τρώγαμε εμείς. Ξέρεις τώρα πόσο σ’ 
αγαπάει, δηλαδή σ’ αγαπάμε, να μη μείνω εγώ απ’ όξω έτσι; «Να δώσουμε γυναίκα 
το φαγητό στα παιδιά; Εμείς κάτι θα βρούμε να τσιμπήσουμε», μου είπε». «Ε, αυτό 
δεν είναι σωστό...Να φαμε το φαγητό σας...». «Σιγά  να μη μας παίρνετε τη μπουκιά 
από το στόμα», ακούστηκε ο κυρ-Αντώνης καθώς είχε πλησιάσει και δε δέχτηκε 
συζήτηση σ’ αυτό. Η κυρά Όλγα πήγε προς την κουζίνα της και την ακολούθησε ο 
άντρας της. Η Λήδα είχε σταματήσει να τρωει. Φαινόταν πολύ συγκινημένη από τη 
χειρονομία αυτή του γαλακτοπώλη. «Σ’ αγαπάνε πολύ...Θεέ μου τι ωραίοι που είναι 
οι άνθρωποι!». «Έλα, τρώγε κι άσε τις συγκινήσεις», της είπε ο Ανέστης.

Όταν 
απόφαγαν ο κυρ-Αντώνης πλησίασε. «Λοιπόν, καλό;». «Εξαιρετικό κυρ-Αντώνη, δεν 
ξέρω πως να σας ευχαριστήσω που μας το παραχωρήσατε», είπε η Λήδα και το 
χαμόγελο της έκανε ευτυχισμένο τον γαλακτοπώλη που είπε, σχεδόν ντροπαλά: «Ε, 
εμείς τον Ανέστη λίγο καιρό τον γνωρίζουμε αλλά τον έχουμε  σαν  παιδί  
μας…Κρασάκι  θα  πιούμε;». «Αν  πιείτε μαζί μας», είπε η κοπέλα κι ο κυρ-Αντώνης  
έφυγε για να γυρίσει σε λίγο μ’ ένα μπουκάλι κρασί και τρία «καθαρά». «Γιατί τρία 
«παλικάρι»;»-του άρεσε να τον πειράζει για την προσπάθεια του να δείχνει νέος-« 
τέσσερις είμαστε, κυρά Όλγα έλα και συ εδώ να μας κάνεις παρέα, φέρε κι ένα 
ποτήρι», είπε ο Ανέστης.

Το μαγαζί ήταν 
άδειο, η ώρα ήταν περασμένη η κυρά Όλγα ήρθε στη συντροφιά και κάθισε μαζί 
τους. Είπαν διάφορα, ο γαλακτοπώλης έκανε μια μικρή ανάκριση στη Λήδα κι έμαθε 
σχεδόν όλα όσα την αφορούσαν. Εκείνη τους είπε, ακόμα και την αιτία που ο 
Ανέστης, δεν είχε έρθει στο μαγαζί τους εκείνες τις μέρες και την αποτυχία της σα 
μαγείρισσα. «Μη χολοσκάς κόρη μου», είπε η κυρά Όλγα, «σαράντα χρόνια 
μαγειρεύω κι ακόμα, που και που, το καιω το φαγητό».

Όταν ο κυρ-
Αντώνης έμαθε πως η Λήδα έμενε σε βίλα σ’ ένα από τα πλούσια προάστια και ήταν 
φοιτήτρια, την εκτίμησε ακόμα περισσότερο ενώ η γυναίκα του, φάνηκε να 
ενοχλήθηκε που η κοπέλα, έμενε στο σπίτι του Ανέστη χωρίς να είναι 
αρραβωνιασμένη μαζί του. «Και η μητέρα σου τι λεει, το δέχεται να μένεις μαζί 
του;». «Η μητέρα μου κυρά Όλγα γνωρίζει τον Ανέστη, δεν κάνω κάτι κρυφό. 
Ύστερα ξέρει πως κοντά του θα διαβάσω. «Μόνο ένας τέτοιος άντρας μπορεί να σε 
δαμάσει εσένα», μου είπε» και βλέποντας τον Ανέστη να χαμογελάει, του είπε: «Σου 
άρεσε ε; Θηριοδαμαστή μου εσύ», τον αγκάλιασε  και τον φίλησε.  «Ε, ε, φρόνημα  
γιατί θα πάρω το μαστίγιο», είπε γελώντας εκείνος και γέλασαν όλοι.

Κάποια στιγμή 
ο κυρ-Αντώνης σηκώθηκε και μπήκε στην τουαλέτα, στο βάθος του μαγαζιού. Ο 
Ανέστης κοίταξε την κυρά Όλγα και παρατήρησε: «Σαν πεσμένο τον βλέπω ή έτσι 
μου φαίνεται;». «Δίκιο έχεις Ανέστη μου, κουράζεται πολύ είναι και μεγάλος πέρασε 
τα εξήντα, σε λίγο καιρό θα πάρει τη σύνταξη. Τι σύνταξη δηλαδή, ψίχουλα. Αλλά 
να την πάρει να τα παρατήσουμε πια, όλη μέρα ορθοστασία. Κι εγώ κουράστηκα, 
γιατί να δουλεύουμε ακόμα, παιδιά δεν έχουμε, ο Θεός δε μας αξίωσε. Τι να γίνει ο 
καθένας με τη μοίρα του».

Η Λήδα 
στενοχωρήθηκε ακούγοντας όλ’ αυτά κι ο Ανέστης είπε: «Το ότι δεν κάνατε παιδιά 
τον έχει πειράξει ε;». «Πάρα πολύ. Τις προάλλες που καθόσουν κι έτρωγες σ’ αυτό 
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εδώ το τραπέζι, σε παρακολουθούσε πίσω από τη βιτρίνα. Τι κάνεις εκεί, του λέω. 
«Αχ, βρε γυναίκα να είχαμε κι εμείς ένα γιο, έναν τέτοιο λεβέντη σαν τον Ανέστη. 
Να τον βλέπαμε εκεί σ’ αυτή τη θέση να τρώει και να τον καμαρώναμε...». 

Η Λήδα, η 
«μόρτισσα» και «αλανιάρα» έβαλε τα κλάματα κι έγειρε στην αγκαλιά του Ανέστη. 
Η κυρά Όλγα, έβγαλε από την τσέπη της ποδιάς της ένα μαντίλι και φύσηξε τη μύτη 
της ενώ τα μάτια της είχαν υγρανθεί. 

Εκείνη τη 
στιγμή γύρισε ο κυρ-Αντώνης και βλέποντας κλαμένη την κοπέλα, ρώτησε 
ανήσυχος: «Τι έγινε, τι έχει το κορίτσι γιατί κλαιει;». Οι δυο γυναίκες κοιτάχτηκαν 
με αμηχανία κι ο Ανέστης έσπευσε να  πει: «Δεν  είναι  τίποτα, εγώ φταιω, τη 
στενοχώρησα λίγο». «Α, γιατί; Δεν είναι σωστό! Είσαι καλά κορίτσι μου;», ρώτησε 
πάλι ο γαλακτοπώλης. «Άστους, νέοι είναι θα τσακώνονται θα τα φτιάχνουν...», είπε 
η κυρά  Όλγα που είχε προλάβει να στεγνώσει τα δικά της μάτια...
... Όταν βρέθηκαν 
στο πεζοδρόμιο, πηγαίνοντας για το σπίτι, η Λήδα ήταν ακόμα συγκινημένη και 
χωμένη στην αγκαλιά του Ανέστη. Ξαφνικά σταμάτησε, τύλιξε τα χέρια γύρω από το 
λαιμό του και δήλωσε: «Αγάπη μου θέλω να μου κάνεις ένα παιδί...». «Τι, ένα παιδί; 
Δεν είμαστε καλά! Εσύ κορίτσι μου το μόνο που πρέπει να κάνεις τώρα είναι να 
διαβάσεις κι όχι να κάνεις παιδιά». «Γιατί; Θέλω ένα μικρούλη Ανεστάκη...». «Έχεις 
έναν, έτσι δεν τον έχεις βαφτίσει;  Προς το παρόν σου φτάνει αυτός» κι έδειξε το 
υπογάστριο του. «Α, να χαθείς...Και βέβαια μου φτάνει αλλά θέλω κι ένα 
μωράκι...σε παρακαλώ». «Έλα σοβαρέψου κορίτσι μου...», την αγκάλιασε 
παρασέρνοντας την προς το σπίτι.

Εδώ και λίγο 
καιρό, ο Ανέστης είχε εγκαταλείψει μερικά από τα «ταμπού» του ή τα είχε 
αναστείλει. Και αγκάλιαζε τη Λήδα δημόσια και μερικές φορές την είχε φιλήσει 
ακόμα και στο δρόμο. Αυτό τον έκανε ν’ ανησυχεί γιατί είχε αρχίσει να ενδίδει σε 
απαιτήσεις της κοπέλας που πριν τις θεωρούσε απαράδεκτες για τις αρχές του. Ποιες 
αρχές δηλαδή, κανόνες που είχε φτιάξει μόνος του, ερήμην της κοινωνίας που ζούσε. 
Θεωρητικά πίστευε πως ο γάμος ήταν θεσμός ξεπερασμένος και δε θα παντρευόταν 
ποτέ. Αυτό τον βόλευε μάλλον στην καριέρα του όπως τουλάχιστον την είχε 
προδιαγράψει. Να ταξιδέψει, να πάει στο Παρίσι, στην Αμερική...

Η Λήδα 
υποστήριζε περίπου τα ίδια πράγματα, τη βόλευαν κι αυτή σ’ αυτό που σκόπευε να 
κάνει στη ζωή της. Σπουδές, διεκδικήσεις για την ισότητα των γυναικών και άλλα 
ηχηρά. Μόνο που η γνωριμία της με τον Ανέστη την μπέρδεψε κάπως. Υποτίθεται 
πως και οι δυο ήθελαν ανεξαρτησία, πλατύτερη αντίληψη στις σχέσεις και ηθική που 
ταίριαζε στην εποχή αλλά πρακτικά τα πράγματα ξέφευγαν από τον έλεγχο τους. 
Εκείνη τον είχε ερωτευτεί σε τέτοιο βαθμό που είχε αρχίσει να βλέπει το γάμο και 
την απόχτηση παιδιών με τον τρόπο των περισσότερων γυναικών. Αυτό την έκανε να 
οργίζεται αλλά και να επιθυμεί πολύ ένα παιδί, η περίπτωση του κυρ-Αντώνη και της 
κυρά Όλγας την είχε επηρεάσει.

Ο Ανέστης 
μέρα με τη μέρα διαπίστωνε πως η σχέση του με τη Λήδα γινόταν πιο ορμητική, πιο 
ασυλλόγιστη κι επικίνδυνη. Δεν αναρωτιόταν πια αν είναι  ερωτευμένος  μαζί της,   
ήταν βέβαιος και δεν ήξερε πως ν’ αντιμετωπίσει το γεγονός χωρίς να ξεφύγει πολύ 
από αυτό, που είχε βαφτίσει «αρχές» του...Προς το παρόν ζούσαν...το παρόν τους. 
Το παρελθόν τους, είχε τελειώσει στην ένωση τους και το μέλλον...ε, ήσαν πολύ νέοι 
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ακόμα για οποιαδήποτε πρόβλεψη...
... Οι εξετάσεις 
τελείωσαν, η Λήδα έγραψε, σχεδόν άριστα, αλλά εξακολουθούσε να μένει στο σπίτι 
του Ανέστη. Σαν καλή κόρη όμως κάθε τόσο πήγαινε και στο πατρικό της. Η μητέρα 
της δεν είχε αντίρρηση για τη σχέση της με τον Ανέστη, ίσως θα ήθελε έναν γαμπρό 
με πιο λαμπερό επάγγελμα και κάποιο οικονομικό και κοσμικό επίπεδο γιατί, όσο να 
πεις, ένας φωτογράφος ήταν, ένας φωτογράφος αλλά είχε ησυχάσει βλέποντας την 
κόρη της ήρεμη κι ευτυχισμένη.

Μετά τις 
εξετάσεις και καθώς είχαν σφίξει οι ζέστες, η τετράδα Ανέστη-Λήδας, Παρμενίωνα-
Νένης, έβγαιναν συχνά έξω από την πόλη, σε κάποια απομακρυσμένη παραλία, για 
μπάνιο. 

Μια Κυριακή, 
είχαν φτάσει σ’ ένα  χωριό  που  είχε  μια εντελώς  φυσική παραλία με πλούσια 
άμμο. Στην ακρογιαλιά υπήρχαν λίγοι λουόμενοι, κάτοικοι του χωριού. Κάτω από 
μια ομπρέλα, καθόταν ένας ηλικιωμένος άντρας, γύρω στα εξήντα, κρατώντας 
διάφορα χαρτιά, κάνοντας λογαριασμούς ή κάτι τέτοιο. Κοντά του, στην ηλικία του 
περίπου, δυο ευτραφείς κυρίες με μαγιό απολάμβαναν τον ήλιο ξαπλωμένες σε 
πολύχρωμες πετσέτες.

Η συντροφιά 
του Ανέστη,  αφού έκανε το μπάνιο της, εγκαταστάθηκε κοντά στον άνθρωπο με την 
ομπρέλα. Οι νέοι ξάπλωσαν στον ήλιο και σιγοσυζητούσαν για διάφορα όταν,  εκεί 
γύρω στο μεσημέρι, εμφανίστηκε ένα περίεργο ζευγάρι εραστών, μια γαϊδούρα κι 
ένας γάιδαρος!

Το  αρσενικό  
ζώο  γύριζε  γύρω  από  το  θηλυκό  που  του  έριχνε  κλωτσιές. Πότε-πότε 
κατάφερνε ν’ ακουμπήσει τη μουσούδα του στα καπούλια της γαϊδούρας αλλά 
εκείνη με κλωτσιές και δαγκωνιές απότρεπε κάθε προσπάθεια να την καβαλήσει. 

«Αχ,  κοιτάξτε  
ένα  ερωτευμένο  ζευγαράκι...»,  φώναξε  η  Νένη  και  ανακάθισε.  Οι άλλοι
γύρισαν και με μεγάλο ενδιαφέρον περιεργάστηκαν τα δυο ζώα, που σιγά-σιγά 
απομακρύνθηκαν προς την ερημική πλευρά της παραλίας χωρίς ο γάιδαρος να 
σταματήσει τις προσπάθειες. Δεν πέρασε  πάνω από ένα τέταρτο της ώρας,  περίπου 
όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε πάλι κοντά  στη
συντροφιά.

Η γαϊδούρα, 
εξακολουθούσε να είναι ανένδοτη και το παράξενο «φλερτ», της κλωτσιάς και της 
δαγκωνιάς συνεχιζόταν. Κάποια στιγμή ο εραστής-γάιδαρος κατάφερε να καβαλήσει 
την ερωμένη. Τη δάγκωσε στο σβέρκο την κράτησε, την ακινητοποίησε και της 
«φόρεσε το μαύρο λοστάρι» του, όπως το αποκάλεσε ο Παρμενίων. Η γαϊδούρα 
άνοιξε τα πόδια για να στηριχτεί καλά καθώς δέχτηκε το βάρος του επιβήτορα κι 
άρχισε να μασουλάει τον αέρα.

Η Λήδα που 
ήταν ξαπλωμένη ανάμεσα στα σκέλια του Ανέστη κι ακουμπούσε το κεφάλι της στο 
υπογάστριο του, ανασηκώθηκε, έκανε πίσω και κόλλησε πάνω του ενώ εκείνος 
τύλιγε τα μπράτσα του γύρω από την κοιλιά της. Κοίταζε κατάπληκτη τη σκηνή, με 
μισάνοιχτο στόμα! Το ίδιο ενδιαφέρον έδειξε και η Νένη. Τα κορίτσια πρώτη φορά 
έβλεπαν κάτι τέτοιο. «Τον άτιμο, την ξέσκισε», είπε ο Παρμενίων ενώ η Νένη 
ρώτησε με συμπόνια: «Πονάει η καημένη και μασουλάει έτσι;». «Α, μπα της αρέσει, 
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το ευχαριστιέται», είπε ο Ανέστης. Τελειώνοντας, ο γάιδαρος ξεκαβαλίκεψε και το 
«λοστάρι» του γλίστρησε έξω, πεσμένο προς τα κάτω, στάζοντας ακόμα χυμούς. «Το 
καημένο το ζώο, το καταευχαρηστήθηκε», είπε η μια από τις ευτραφείς κυρίες κι ο 
ηλικιωμένος άντρας που είχε παρακολουθήσει κι αυτός τη σκηνή, της είπε γελώντας: 
«Βρε άτιμη γυναίκα, σαράντα χρόνια σε γαμάω ένα ευχαριστώ εσύ δε μου είπες». 
Έβαλαν όλοι τα γέλια ενώ ο Παρμενίων κυλιόταν κυριολεκτικά, χαχανίζοντας... 

... Η μητέρα του 
Ανέστη, ζούσε κοντά στον άντρα της μια ζωή που ξεπερνούσε κάθε προσδοκία της. 
Ο Αμερικάνος, ο θείος Βασίλης δηλαδή, ήταν καλός άνθρωπος και ήταν 
ευτυχισμένος γιατί είχε πάλι μια καλή συμβία κι επί πλέον ένα γιο. Επικοινωνούσαν 
πολύ συχνά με τον Ανέστη τηλεφωνικώς αλλά πήγαιναν και στην πρωτεύουσα, ο 
πατέρας-θείος είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο και το ζευγάρι έκανε εκδρομές 
παντού, σε διάφορα μέρη της χώρας. «Έχετε αναβαθμίσει τον τουρισμό της χώρας», 
τους πείραζε ο Ανέστης.

Στο σπίτι του 
Ανέστη, που κι αυτός είχε πια ζευγαρώσει με τη Λήδα, κουδούνισε το τηλέφωνο. Το 
σήκωνε πάντα εκείνος γιατί δεν ήθελε να ξέρουν την παρουσία της κοπέλας εκεί. 
Ήταν η μητέρα του. Ύστερα από τις γλύκες και τις χαρές η κυρία Ελένη είπε: 
«Θαρθούμε να μείνουμε κοντά σου για λίγες μέρες». Ο Ανέστης ταράχτηκε. «Όχι 
μάνα, να μην έρθετε...». «Γιατί αγόρι μου, δε μας θέλεις;». «Και βέβαια σας θέλω, τι 
είν’ αυτά που λες; Απλώς θα λείψω μερικές μέρες, για ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή, 
θα...θα πάω να φωτογραφήσω μοντέλα σ’ ένα νησί». «Α, έτσι...», είπε εκείνη 
απογοητευμένη. «Μη στενοχωριέσαι μανούλα μου, από Δευτέρα μπορείτε να 
έρθετε». Είπαν κι άλλα σχετικά με την οικογένεια και την πόλη ενώ η Λήδα 
παρακολουθούσε στενοχωρημένη γιατί κατάλαβε τι θα γινόταν. Όταν ο Ανέστης 
έκλεισε  το  τηλέφωνο η κοπέλα πήρε χαρούμενο ύφος, τον αγκάλιασε και του είπε 
κοροϊδευτικά: «Πω, πω, θεέ μου τι ψεύταρος! Ώστε θα πας να φωτογραφήσεις 
μοντέλα...». «Ε, τι ήθελες να της πω;». «Κατάλαβα, εγώ πρέπει να του δίνω από την 
Κυριακή, έτσι;». Ο φωτογράφος δε μίλησε. Πήγε και κάθισε στον καναπέ ανάβοντας 
τσιγάρο. Ύστερα άρχισε να βγάζει τον καπνό σε κουλουράκια κοιτάζοντας τη Λήδα 
που ήρθε και κάθισε κι αυτή απέναντί του, στην πολυθρόνα, ανάβοντας τσιγάρο. 
«Λοιπόν, κάθε φορά που θα έρχονται οι δικοί σου εγώ θα «τζάω;», είπε η Λήδα. 
«Όχι βέβαια, μόνο που δε θα κοιμάσαι τα βράδια εδώ. Την ημέρα μπορούμε να 
είμαστε όλη μέρα μαζί τους, ε, καλά δε θα μείνουν και πάνω από βδομάδα;». «Και 
γιατί παρακαλώ όλη αυτή η...νηστεία; Υπάρχουν δυο δωμάτια, εκείνοι στο δωμάτιο 
τους κι εμείς στο δικό μας». «Θα ένιωθες άνετα; Εγώ ποτέ δε θα μπορούσα πλάι 
στην κρεβατοκάμαρα της μητέρας σου. Γι’ αυτό και ως σήμερα δεν έχω κοιμηθεί στο 
σπίτι σου». «Δηλαδή αν είμαστε παντρεμένοι και μέναμε μαζί τους πως θα γινόταν;». 
«Έλα άσε τις προεκτάσεις, δεν είσαι από τις νύφες που θα ήθελαν ανάμεσα στα 
πόδια τους, την πεθερά τους και μάλιστα μια πεθερά σαν τη δική μου μητέρα, που 
έχει το ένα πόδι της στον εικοστό αιώνα και το άλλο στο μεσαίωνα. Στο κάτω-κάτω 
μια βδομάδα είναι θα περάσει. Δηλαδή αν ήταν αλήθεια το παραμύθι που είπα στη 
μάνα μου τι θα έκανες;». «Απλούστατα θα ερχόμουν μαζί σου». «Α, έτσι; ...Τέλος 
πάντων είμαι ως εδώ ε», είπε κι έδειξε με το χέρι  το  πηγούνι του.  «Έχεις  αρχίσει  
να  με  θεωρείς ιδιοκτησία σου κι αυτό δε μ’ αρέσει καθόλου...». «Καλά...καλά, 
ησύχασε σε παρακαλώ, όλοι πιστεύουν πως είμαι ανυπόφορη, ακόμα κι η μητέρα 
μου. Και ξέρεις κάτι, αυτό που μ’ ενοχλεί σ’ αυτή την ιστορία είναι η εξής εικόνα: 
Φορτωμένη τη σακ βουαγιάζ να μπαίνω στο σπίτι μου.  «Α,  σ’ έδιωξε κιόλας, δε σε 
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άντεξε ο άνθρωπος» θα μου πει η κυρία Δόμνα». Ο Ανέστης χαμογέλασε. «Δεν είσαι 
ανυπόφορη, σταμάτα να παριστάνεις το κακό κορίτσι, είσαι απλώς ελαφρά 
αλλοπρόσαλλη. Δε θα υπάρξει πρόβλημα με τους δικούς μου, ξέρουν πως έχω 
φιλενάδα, ότι είναι φοιτήτρια και τη λένε Λήδα». «Αλήθεια;». «Ναι, μόνο που της 
μητέρας μου της φάνηκε παράξενο το όνομα σου κι ίσως την ενόχλησε που δεν είναι 
χριστιανικό, όταν όμως της είπα πως Λήδα ήταν το όνομα που είχε στη μυθολογία 
μας, η μητέρα της ωραίας Ελένης έδειξε ικανοποιημένη. Να είσαι βέβαιη πως θα της 
αρέσεις. Φυσικά λίγη σεμνότητα, στα μέτρα της δηλαδή, δε βλάφτει».

Όλ’ αυτά που 
είπε ο Ανέστης, ικανοποίησαν την κοπέλα και αποφασιστικά σηκώθηκε και 
πλησίασε το τηλέφωνο. «Μη σε νοιάζει αγάπη μου, θα είμαι το πιο σεμνό κορίτσι 
του κόσμου. Θα τηλεφωνήσω στη μητέρα μου να την προετοιμάσω». Σχημάτισε τον 
αριθμό του σπιτιού της. «Έλα μάνα γεια σου...Τι ποιος είναι ρε μάνα; Η κορούλα 
σου είμαι, είσαι καλά, μπράβο. Μανούλα μου από Δευτέρα μεσημέρι θα είμαι κοντά 
σου, τα  βράδια εννοείται. Θα κοιμάμαι πάλι στο κρεβατάκι μου...Τι; Όχι ρε μάνα δε 
με διώχνει...», η Λήδα έκανε μια κίνηση, προς τον Ανέστη, ακουμπώντας τον δείχτη 
στον κρόταφο σα να του έλεγε «δε σου τα έλεγα εγώ;». Εκείνος χαμογέλασε και η 
κοπέλα συνέχισε: «Δε με διώχνειει, είπα. Απλούστατα θα πάει για δουλειά σ’ ένα 
νησί, να φωτογραφήσει μοντέλα για ένα περιοδικό μόδας...» και γυρίζοντας πάλι 
προς το φωτογράφο σούφρωσε τα χείλη της και ενώνοντας το μεγάλο δάχτυλο με το 
δείχτη και το μεσαίο, έκανε τη γνωστή κίνηση, σα να του έλεγε, «χρησιμοποίησα το 
παραμύθι σου ωραία;»...«Πως; θα μου τον φάνε οι μοντέλες; Ε, όχι ρε μάνα, εγώ 
είμαι πιο όμορφη από αυτές τις...σανίδες. Ο  Ανέστης  είναι  λίγο  ανατολίτης  και  
του  αρέσουν  τα  «πιασίματα»…Καλά  τη Δευτέρα το μεσημέρι θα φαμε μαζί. Πες 
της Μαριέττας να μου μαγειρέψει συκωτάκια πουλιών αλά Μαδέρα...Τι; 
προφυλακτικό;...Ναι ρε μαμά το χρησιμοποιούμε...». Κούνησε κοροϊδευτικά το 
κεφάλι της. «Ναι θα του τα δώσω, τα πήρε κιόλας, ναι σε χαιρετάει, άντε  γεια...Άντε  
γεια...».

Το ίδιο βράδι η 
τετράδα, με το αμάξι του Παρμενίωνα, βρέθηκε σε μια παραλιακή ταβέρνα. Το 
προηγούμενο βράδι είχαν πάει σε μια μπουάτ, η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη 
είχε γεμίσει με αυτά τα νέου τύπου μαγαζιά όπου σύχναζαν κυρίως νέοι, ακούγοντας 
και τα πρώτα τραγούδια που ονομάστηκαν «νέο κύμα» και είχαν ερωτικό και 
πολιτικό περιεχόμενο. Πίνοντας κονιάκ και μασουλώντας ξηρούς καρπούς έκαναν 
και τις σχετικές πολιτικές αναλύσεις για τα δυσάρεστα πολιτικά γεγονότα που όλο 
πλήθαιναν. Ο Παρμενίων ήταν ο ειδικός αναλυτής της συντροφιάς και συχνά 
συγκρουόταν με τη Λήδα, που εκείνη  υποστήριζε με πάθος τις θέσεις της 
Αριστεράς. Ο Ανέστης δεν είχε οργανωθεί κάπου πολιτικά και τώρα με την ερωτική 
πληρότητα που του έδινε η Λήδα, μάλλον αδιαφορούσε. Η Νένη, αν και στην 
πολιτική συνέπλεε με τον αρραβωνιαστικό της, κρατούσε στάση ουδέτερη. Έτσι κι 
αυτό το βράδι, στην ταβέρνα, η πολιτική συζήτηση, ιδιαίτερα ανάμεσα στη Λήδα και 
τον Παρμενίωνα, ήταν κυρίαρχη.

Το μαγαζί είχε 
και πίστα χορού κι ο Ανέστης ζήτησε από τη Νένη να χορέψουν, αφήνοντας τους 
άλλους να ρητορεύουν. Ήταν η πρώτη φορά που χόρευε με τη Νένη. Πρώτη φορά 
που την είχε στην αγκαλιά του, που ανάπνεε, από τόσο κοντά το άρωμα της. Κι όταν 
εκείνη ακούμπησε το μέτωπο της στο πηγούνι του, απολαμβάνοντας αυτή τη στιγμή, 
έκλεισε τα μάτια.  Γρήγορα  όμως συνήρθε κι έριξε μια ανήσυχη ματιά στο τραπέζι, 
όπου ο Παρμενίων και η Λήδα συζητούσαν χωρίς να νοιάζονται γι’ αυτούς. Η Νένη 
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ένιωσε την ταραχή του και σφίχτηκε πάνω του, ύστερα σήκωσε το κεφάλι της, του 
χαμογέλασε και είπε: «Ανέστη μου, με φοβάσαι;». Δεν πρόλαβε ν’ απαντήσει η 
μουσική τελείωσε και καθώς την παράσυρε προς το τραπέζι, της ψιθύρισε 
χαμογελώντας: «Και βέβαια σε φοβάμαι..». Κι όταν ξανακάθισαν στο τραπέζι, ο 
Ανέστης παρακάλεσε να σταματήσουν την πολιτική συζήτηση και να πουν και 
τίποτα άλλο. Όχι πως δεν ενδιαφερόταν για την πολιτική αλλά θα ήταν 
υποχρεωμένος να μιλάει με τη Νένη, για προσωπικά τους πράγματα και δεν το 
ήθελε. Ήταν βέβαιος πως η Λήδα θα έλεγε τα πάντα στη φίλη της, ακόμα θα της 
περιέγραφε και τις στάσεις συνουσίας και η Νένη θα έκανε σχετικά σχόλια κι εκείνος 
δε θα ένιωθε καλά.

«Έλα Ανέστη, 
πες μας κανά ανέκδοτο, εσύ ξέρεις ένα σωρό, είπε ο Παρμενίων. «Τι να πω μωρέ, δε 
θέλω να λέω σόκιν ανέκδοτα πια μπροστά σε γυναίκες...». «Γιατί ρε;» «Γιατί, πως να 
το κάνουμε, ο χαραχτήρας των ανέκδοτων είναι ανδροκρατικός και καταλαβαίνεις, 
αυτές  τα παρεξηγούν...». 

Η Λήδα τον 
κοίταξε χαμογελώντας για το υπονοούμενο και τρίφτηκε πλάι του λέγοντας: «Έλα, 
άντρα μου πες ο, τι θέλεις δεν παρεξηγώ...». «Α, θα σας πω κάτι που δεν είναι 
ακριβώς ανέκδοτο. Το άκουσα, στην πατρίδα μου σ’ ένα ταβερνάκι όπου σύχναζαν 
γεροντάκια. Καθόμουν πολύ κοντά σε δυο γερόντια που κουτσόπιναν. Ο ένας απ’ 
αυτούς μόλις ερχόταν στο κέφι τα έβαζε, κανένας δεν ήξερε ακριβώς την αιτία, με τη 
γυναίκα του. «Την πουτάνα, την καριόλα, την δείξα-την πείξα...». Ένα βράδι λοιπόν 
το άλλο γεροντάκι του λεει: «Βρε συ, τι συμβαίνει, τι σε πιάνει και βρίζεις τη 
γυναίκα σου. Καλά, γεράσατε πια, το καταλαβαίνω πως δεν  την  αγαπάς,  αλλά  βρε  
αδερφέ  γυναίκα   σου  είναι,  δεν   την  εκτιμάς;».  Και  ο  άλλος: «Άνθρωπο που τον 
γαμάς μπορείς να τον εκτιμήσεις;».

Ο Παρμενίων 
γέλασε τρανταχτά αλλά όχι και τα κορίτσια. Η Λήδα σούφρωσε τα χείλη της 
περιφρονητικά και είπε:  «Αηδίες...Φαλλοκράτη ε, φαλλοκράτη». «Εγώ 
φαλλοκράτης! Τι λες κορίτσι μου, μάλλον εσύ είσαι η φαλλοκράτησσα...». «Τι 
είπες;». «Τι είπα; Είπα πως κάποιοι άλλοι κρατάνε φαλλό...». «Α,  να  χαθείς  
κάθαρμα,  κατάλαβα  το  λογοπαίγνιο  σου»,  φώναξε η  Λήδα κι άρχισε να του δίνει 
τσιμπιές στα πλευρά. Εκείνος της έπιασε το χέρι και της είπε: «Σιγά γαμώ το κέρατο 
σου, μου έβγαλες κρέας». «Το κέρατο μου; Με κερατώνεις κιόλας κτήνος;». «Όχι, ρε 
βρισιά είναι». 

Ο Παρμενίων, 
άργησε λίγο να πιάσει το λογοπαίγνιο αλλά ύστερα ξέσπασε πάλι σε γέλια, που 
έσβησαν όμως γρήγορα όταν η Νένη τον κοίταξε αυστηρά, χωρίς να πει λέξη, ενώ η 
Λήδα υπερασπιζόταν με ζέση το απανταχού της γης γυναικείο φύλο, δίνοντας τώρα 
μικρές γροθιές στον Ανέστη που γελούσε μεν αλλά πονούσε κιόλας κι έτσι 
αναγκάστηκε να την αγκαλιάσει κρατώντας σφιχτά τα χέρια της.  «Πάμε να 
φύγουμε», είπε η Νένη, όχι πως ήταν θυμωμένη με το ανέκδοτο αλλά η ώρα ήταν 
περασμένη...
... Το ζεύγος 
Βοϊμίρη, δηλαδή ο Αμερικάνος και η κυρά Ελένη που με το γάμο της δε χρειάστηκε 
ν’ αλλάξει επίθετο, έμειναν ακριβώς μια βδομάδα στην πρωτεύουσα. Τις ώρες που ο 
Ανέστης ήταν απασχολημένος με τη δουλειά του, η Λήδα είχε την ευκαιρία να τους 
ξεναγήσει σε αρχαιολογικούς αλλα και σε σύγχρονους χώρους που είχαν ενδιαφέρον 
και η αλήθεια είναι πως το έκανε με μεγάλη ευχαρίστηση.
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Στην 
Ακρόπολη, η κυρά Ελένη εντυπωσιάστηκε και από τα επιτεύγματα των προγόνων 
αλλά και από το πλήθος των τουριστών που γέμιζαν το χώρο. Κάποια στιγμή 
μάλιστα, καθώς η Λήδα εξηγούσε κάτι σχετικό με το χώρο στον Αμερικάνο, η 
μητέρα του Ανέστη ξέμεινε πίσω παρακολουθώντας, εκστατική, τις τεράστιες 
κολόνες του Ναού. Όταν αντιλήφθηκαν πως δεν  τους  ακολουθούσε  γύρισαν πίσω 
ανήσυχοι, και την είδαν κοντά σε μια ομάδα τουριστών να παρακολουθεί με μεγάλο 
ενδιαφέρον. 

Μια ξεναγός 
εξηγούσε σε μια ομάδα, στα γαλλικά, κάτι σχετικό με το Ναό. Την πλησίασαν
και η Λήδα την άγγιξε στο χέρι. «Σας χάσαμε κυρία Ελένη», της είπε. «Άι, 
ξεχάστηκα εδώ ακούγοντας την  κοπέλα». «Καλά, πως; καταλαβαίνετε εσείς 
γαλλικά;». «Γαλλικά είναι; Από που παιδάκι μου να ξέρω εγώ γαλλικά. Τα έλεγε 
όμως πολύ ωραία!». Γέλασαν και συνέχισαν το περιδιάβασμα. Η Λήδα ρώτησε, στο 
τέλος, την κυρά Ελένη πως της φάνηκαν όλ’ αυτά κι εκείνη απάντησε πολύ σοφά: 
«Αχ, κόρη μου, θαυμαστά είναι αλλά αν δεν ξέρεις την ιστορία τους, τι να 
καταλάβεις;»....    

... Όταν έφυγαν, 
για την πόλη τους, οι γονείς του Ανέστη ήσαν ενθουσιασμένοι με τη μέλλουσα, όπως 
πίστευαν,  νύφη τους. Η Λήδα όλες αυτές τις μέρες ήταν προσεκτική και άψογη σε 
όλα, έτσι που έκανε το φωτογράφο να μπερδευτεί ακόμα περισσότερο και ν’ 
αναρωτηθεί, ποια ήταν η πραγματική Λήδα...
... Μια  Κυριακή 
πρωί, η Λήδα που εξακολουθούσε να μένει στο σπίτι του Ανέστη, του είπε πως το 
μεσημέρι ήσαν καλεσμένοι της μητέρας της, για φαγητό. Εκείνος της έκανε την 
παρατήρηση πως αυτό έπρεπε να του το πει από το Σάββατο. Αν είχε κανονίσει κι 
αυτός κάτι άλλο, τι θα γινόταν; Έτσι άρχισε μια «συζυγική φιλονικία» γιατί τους 
τελευταίους δυο μήνες-τέσσερις γνωρίζονταν όλους κι όλους-ζούσαν μαζί σε 
καθημερινή βάση και η ζωή τους είχε αρχίσει να μοιάζει με ζωή παντρεμένων, 
πράγμα που νευρίαζε τον Ανέστη.

Τελικά αφού 
αντάλλαξαν αρκετά...κοσμητικά επίθετα κατέβηκαν για να πάνε  στο σπίτι της 
Λήδας συνεχίζοντας τη φιλονικία που τελείωσε μόνο όταν μπήκαν στο αυτοκίνητο 
της κοπέλας, μια λευκή «PANHARD»-σπορ. Ήσαν ντυμένοι και οι δυο επίσης στα 
λευκά. Τελευταία ο Ανέστης είχε αφεθεί να τον ντύνει, εννοείται ως προς τη μόδα 
και την ποιότητα των ρούχων, η κοπέλα που ήταν πάντα καλύτερα πληροφορημένη 
παρ’ όλο που εκείνος ήταν φωτογράφος μόδας.

Η Λήδα 
φορούσε άσπρο λινό παντελόνι-αυτήν την περίοδο, στην πρωτεύουσα 
κυκλοφορούσαν όλο και περισσότερες γυναίκες με παντελόνια-και το προφητικό 
λαϊκό τραγούδι: «Όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσεις παντελόνια...», είχε αρχίσει 
να γίνεται πραγματικότητα. Ένα άσπρο μεταξωτό πουκάμισο κάλυπτε το πανωκόρμι 
της προβάλλοντας το υπέροχο στήθος της και το λαιμό της στόλιζε ένα επίσης 
μεταξωτό κόκκινο μαντίλι. Φορούσε άσπρα πέδιλα με ψηλό τακούνι, αυτό δεν άρεσε 
στον Ανέστη γιατί κόντευε να τον φτάσει στο ύψος. Εκείνος φορούσε άσπρο 
παντελόνι, άσπρη κοντομάνικη μπλούζα και άσπρα παπούτσια...
... Η «ΠΑΝΑΡ» 
στάθμευσε μαλακά έξω από το σπίτι της Λήδας. Αυτό το αμάξι ήταν σπάνιο στην 
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πρωτεύουσα, μάλιστα λίγα χρόνια αργότερα το εργοστάσιο σταμάτησε την 
παραγωγή γιατί συγχωνεύθηκε με άλλη εταιρία. Είχαν ένα αστείο περιστατικό 
εξαιτίας του αμαξιού. Καθώς ανέβαιναν σε μια από τις κεντρικές λεωφόρους, η 
Λήδα στο τιμόνι  κι  ο  Ανέστης  πλάι  της,  σ’ ένα φανάρι ένας ταξιτζής γυρίζει προς 
το μέρος τους και λεει: «Σε κλαιει η ψυχή μου...». Ο Ανέστης, που στη μεριά του 
ήταν ο ταξιτζής, απορημένος ρώτησε: «Έμένα;...». «Όχι, τη δεσποινίς». «Και γιατί 
ρε μάγκα με κλαιει η ψυχή σου;», ρώτησε η Λήδα έτοιμη για επίθεση. «Είχα κι εγώ 
τέτοιο και τόδωσα.  Σε λίγο δε θα βρίσκεις ανταλλακτικό ούτε για δείγμα». Οι δυο 
νέοι έσκασαν στα γέλια...

Όταν  
κατέβηκαν  από  το  αμάξι, η  Λήδα  περιεργάστηκε  τον Ανέστη  κι έδειξε 
ευχαριστημένη με την εμφάνιση του. Του έσιαξε λίγο τον γιακά της μπλούζας και 
του έδωσε ένα γρήγορο φιλί στο στόμα. «Η κυρία Δόμνα θα χύσει, μόλις σε δει», 
σχολίασε. «Τι είν’ αυτά που λες για τη μάνα σου βρε βρομόστομα;». «Γιατί; Νέα 
είναι ακόμα και είμαι σίγουρη πως σε γουστάρει»...
... Η κυρία Δόμνα 
Αργυριάδη, δέχτηκε με πραγματική χαρά την κόρη της και τον Ανέστη. Ο 
φωτογράφος της φίλησε ιπποτικότατα το χέρι-έτσι είχε κάνει και την πρώτη φορά 
που την είχε γνωρίσει-προκαλώντας ένα ευγενικό σχόλιο: «Εσύ Ανέστη μου έπρεπε 
να γεννηθείς σε πύργο...». Αυτό μάλλον δεν άρεσε στον Ανέστη γιατί ένιωσε πως η 
κυρία Δόμνα του θύμιζε έμμεσα, την ταπεινή καταγωγή του. Μ’ ετοιμότητα είπε: 
«Δυστυχώς κυρία μου, γεννήθηκα σε φτωχό προσφυγικό συνοικισμό κι εκεί δε 
συνηθίζεται το χειροφίλημα. Προσωπικά πιστεύω πως εκτός από ένδειξη ευγένειας 
είναι και υγιεινό. Ένιωθα, μικρός πολύ άσκημα όταν με φιλούσαν κάποιες γριές 
γειτόνισσες που είχαν φαει μάλιστα και σκόρδο». Η κυρία  Δόμνα γέλασε και του 
είπε: «Δίκιο έχεις Ανέστη μου. Αλήθεια θα ήθελα να σ’ ευχαριστήσω που βοήθησες 
τη Λήδα  να διαβάσει». Στο μεταξύ η κοπέλα είχε εξαφανιστεί στο βάθος του 
σπιτιού. «Ε, δεν τη βοήθησα σε τίποτα μόνη της βοήθησε τον εαυτό της...». «Όχι, 
Ανέστη μου μόνη της δεν θα έκανε τίποτα, θα γύριζε από δω κι από κει. Δεν ξέρω τι 
να κάνω μαζί της. Και είναι τόσο έξυπνη, μπορεί να σπουδάσει ο, τι θέλει, γιατί δόξα 
τω Θεώ  χρήματα  υπάρχουν...». Ο Ανέστης  ένιωθε όλο και πιο άβολα, άλλη μια 
υπόμνηση για την ταξική διαφορά του με τη Λήδα...

Η μέρα ήταν 
ζεστή αλλά κάτω από τη δράνα, η κληματαριά είχε κιόλας φουντώσει, στον πλατύ 
εξώστη του σπιτιού έκανε δροσιά. Τρώγοντας είπαν διάφορα. Ο Ανέστης ήπιε λίγο 
παραπάνω κρασί και «η γλώσσα του πήγαινε ροδάνι», όπως λένε. Τους είπε 
ανέκδοτα, ευπρεπή βέβαια, φιλοσοφικές ρήσεις, ακόμα και παραμύθια όχι σαν αυτά 
που έλεγε της Λήδας, μετά από θυελλώδη έρωτα, στο κρεβάτι. Της είχε διασκευάσει, 
σε «σόκιν», όλα τα κλασικά παραμύθια, τη «Χιονάτη», την «Κοκκινοσκουφίτσα», 
την «Κοιμωμένη του Δάσους», και άλλα. 

Με τη σειρά της 
η κυρία Δόμνα, του ανιστόρησε, όλα τα σχετικά με την οικογένεια της Λήδας, 
διανθίζοντας το λόγο της, πολύ γλαφυρά, με το σμυρναίικο ιδίωμα, τα 
«φραγκολεβαντίνικα»... 
... Η κυρία Δόμνα 
γεννήθηκε κι αυτή από πρόσφυγες γονείς στη Μασσαλία και μάλιστα τη χρονιά που 
άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος  πόλεμος. Οι γονείς  της ήσαν από τη Σμύρνη αλλά με 
την έναρξη των βαλκανικών πολέμων εγκαταστάθηκαν, στη Γαλλία, οικογενειακώς, 
αρχικά στη Λυών, όπου είχαν κάποιους συγγενείς και ύστερα στη Μασσαλία. Ο 
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πατέρας της έμπορας ήταν στη Σμύρνη, με το εμπόριο ασχολήθηκε κι εκεί. Στην 
πόλη αυτή υπήρχε πάντα μια ολιγάριθμη παροικία Ελλήνων που τα τελευταία 
χρόνια, ύστερα από τη Μικρασιάτικη καταστροφή, είχε αυξηθεί. Υπήρχαν όμως και 
άλλοι ανατολίτες, όπως Αρμένηδες και διάφοροι άλλοι χριστιανοί Μικρασιάτες. Έτσι 
ασχολήθηκε περισσότερο με « produits orienteaux», όπως αποκαλούσαν οι Γάλλοι 
τα προϊόντα που έρχονταν από τη Μέση Ανατολή, δηλαδή σταφίδες, ξερά σύκα, 
διάφορα αλλαντικά όπως λουκάνικα, παστουρμάδες. «Α, έχεις φαει παστουρμά 
Ανέστη μου;», σταμάτησε την αφήγηση της η κυρία Δόμνα, «θα σου κάνω μια μέρα 
«πεϊνιρλί», δε φαντάζομαι να έχεις φάει, αν και τα τελευταία χρόνια φτιάχνουν κι 
εδώ αλλά με ζαμπόν, δεν είναι όμως το ίδιο. Εγώ το κάνω όπως μου το έμαθε η 
μητέρα μου, με  παστουρμά κι αβγό...». «Όχι δεν έχω φαει παστουρμά ποτέ και ούτε 
ξέρω τι είναι το «πεϊνιρλί», είπε ο Ανέστης. «Το «πεϊνιρλί» είναι ένα ψωμάκι, κάτι 
σε σχήμα βαρκούλας που μέσα του έχει παστουρμά, γραβιέρα ή κεφαλοτύρι και 
βούτυρο. Το βάζομε στο φούρνο κι όταν ψηθεί το βγάζομε κι όπως είναι λειωμένο το 
βούτυρο και το τυρί σπάζομε πάνω τους ένα αβγό που ψήνεται με τη θερμότητα 
τους»...

Η Λήδα που τα 
ήξερε όλ’ αυτά, θα τα είχε ακούσει πολλές φορές, νύσταξε, ήταν και το κρασάκι που 
ήπιε, δήλωσε πως πάει να κοιμηθεί, «να τον πάρει καμιά ωρίτσα», σύμφωνα με την 
έκφραση της.

Η κυρία Δόμνα, 
ρώτησε τον Ανέστη αν ήθελε να πάει κι αυτός για ύπνο, η ίδια δεν κοιμόταν το 
μεσημέρι γιατί μετά δε θα μπορούσε να κλείσει μάτι τη νύχτα. «Αν είναι έτσι ούτε 
εγώ νυστάζω, θέλω να συνεχίσετε, αν δε σας κάνει κόπο, την ιστορία σας, είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα...». «Θέλω να συνεχίσετε…», επανάλαβε κοροϊδευτικά τα λόγια του 
Ανέστη η Λήδα, βγάζοντας του τη γλώσσα. «Να μη μείνεις πίσω, να τα μάθεις 
όλα...Μαμά, πρόσεχε ε; μην...» και σταμάτησε κάνοντας της κάποιο νόημα. «Καλά, 
καλά κόρη μου,  πήγαινε»,  είπε  εκείνη  και  καθώς  η  Λήδα  χανόταν  μέσα στο 
σπίτι συνέχισε.

... Ο πατέρας της 
κυρίας Δόμνας, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια, χρήματα είχε φέρει αρκετά από τη 
Σμύρνη, να διαδώσει στους Γάλλους τα προϊόντα που εμπορευόταν. Μ’ άλλα λόγια 
όταν γεννήθηκε η μητέρα της Λήδας, μεγάλωσε σ’ ένα μεγαλοαστικό σπίτι και 
σπούδασε σε καλά σχολεία. Για τα ελληνικά είχε δάσκαλο στο σπίτι. Στο 
πανεπιστήμιο δεν πήγε, δεν ήθελε. Στην αρχή δούλεψε στα γραφεία της επιχείρησης 
του πατέρα της...Μετά τη Μικρασιάτικη καταστροφή έφτασαν στον Πειραιά όπου κι 
εγκαταστάθηκαν, οι Αργυριάδηδες. Μαζί τους είχαν κι έναν γιο, τον μετέπειτα 
πατέρα της Λήδας, δεκαεφτάχρονο παλικάρι. Μπήκε στο πανεπιστήμιο, σπούδασε 
νομικά, πήρε και την άδεια εξάσκησης της δικηγορίας αλλά τελικά έγινε νομικός 
σύμβουλος της εταιρίας του πατέρα του και διευθυντής σ’ ένα από τα τμήματα του 
εργοστασίου. Ο Αργυριάδης στη Σμύρνη είχε ένα μεγάλο κατάστημα σιδηρικών, 
χρωμάτων και ναυτιλιακών ειδών. Επίσης εμπορευόταν φύλλα διαφόρων μετάλλων, 
λαμαρίνες, τσίγκους, φύλλα μπρούντζου και χαλκού. Στη Μικρασιάτικη εκστρατεία 
κέρδισε καλά χρήματα εφοδιάζοντας με σχετικά υλικά τον ελληνικό στρατό. Με την 
κατάρρευση, η οικογένεια Αργυριάδη έφυγε στην Ελλάδα αφήνοντας τα πάντα πίσω 
ευτυχώς χρόνια πριν, προβλεπτικός και γνωρίζοντας τα πράγματα «από μέσα», ο 
Αργυριάδης είχε μεταφέρει σημαντικά χρηματικά ποσά έξω. Άνοιξε λοιπόν ένα νέο 
μαγαζί με τα ίδια υλικά που εμπορευόταν στην πατρίδα του και σε λίγα χρόνια 
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έστησε κι ένα μικρό εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλων και κατασκευής οικιακών 
σκευών...

Κάποια μέρα, 
συναντήθηκαν στον Πειραιά, τυχαία, ο Αργυριάδης με τον πατέρα της κυρίας 
Δόμνας που είχε έρθει για να φορτώσει κάποιες ποσότητες κορινθιακής σταφίδας. 
Γνωρίζονταν από παιδιά, ήσαν και συμμαθητές μάλιστα, στην Ευαγγελική Σχολή της 
Σμύρνης. 

Έτσι 
επανασυνδέθηκαν οι σχέσεις τους. Όποτε πήγαινε στη Μασσαλία, ο Αργυριάδης τον 
φιλοξενούσαν στο σπίτι της κυρίας Δόμνας, όποτε βρισκόταν στον Πειραιά ο 
πατέρας της, τον φιλοξενούσε η οικογένεια Αργυριάδη. Αργότερα, η κυρία Δόμνα 
είχε την ευκαιρία να βλέπει συχνά, το νεώτερο Αργυριάδη που είχε αντικαταστήσει 
τον πατέρα του, στον εφοδιασμό πρώτων υλών από τη Γαλλία. Στην αρχή, 
αναπτύχθηκε ανάμεσα τους μια φιλία που σιγά-σιγά έγινε αγάπη και κατέληξε σ’ 
έναν ήρεμο γάμο. Η κυρία Δόμνα ήταν τότε είκοσι πέντε χρονώ...

Σταμάτησε  για  
λίγο  την  αφήγηση  και είπε: «Εγώ δεν ήμουν όπως η Λήδα ζωηρή, Ανέστη μου, να 
διεκδικώ διάφορα δικαιώματα-ήταν κι άλλες εποχές τότε-ισότητες και τέτοια. Ήμουν 
κορίτσι για οικογένεια, παντρεύτηκα αρκετά μεγάλη, αν και ήμουν όμορφη...». 
«Είστε ακόμα», είπε χαμογελώντας ο νέος. «Σ’ ευχαριστώ Ανέστη μου, πάντα 
ευγενικός...Ναι ήμουν όμορφη και πολλοί νέοι μου είχαν κάνει προτάσεις, αλλά 
άλλοτε δεν τους εγκρίναν οι γονείς μου κι άλλοτε εγώ κι έτσι-για την τότε εποχή-είχα 
μεγαλώσει αρκετά»... 
... Η σχέση με τον 
νέο Αργυριάδη πήγε καλά. Ήταν κι εκείνος ώριμος άντρας,  την  περνούσε  οχτώ-
εννιά  χρόνια κι έτσι ο γάμος τους, τους ικανοποίησε όλους.

Λίγο πριν από 
την κήρυξη του παγκοσμίου πολέμου το ένστικτο των δυο επιχειρηματιών, έμποροι 
ήσαν με διεθνείς διασυνδέσεις, είχαν τη δυνατότητα να προβλέψουν το μέλλον, 
βοήθησε ώστε οι οικογένειες Αργυριάδη και κυρίας Δόμνας να μετακομίσουν στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Με την κήρυξη 
του ελληνοϊταλικού πολέμου, ο άντρας της κυρίας Δόμνας επιστρατεύτηκε, με τον 
βαθμό του ανθυπολοχαγού κι έτσι έμεινε στη χώρα. Δεν πήγε στο μέτωπο αλλά 
τοποθετήθηκε στην Υπηρεσία υλικού πολέμου, δουλειά που την ήξερε καλά και σαν 
πολίτης.

Με την 
κατάρρευση του μετώπου και με την είσοδο των κατακτητών, αποκλείσθηκε στη 
χώρα παρ’ όλο που είχε τη δυνατότητα να φύγει στην Αίγυπτο. Αιτία ήταν  ένας 
τραυματισμός του, όχι στο μέτωπο του πολέμου αλλά στην Υπηρεσία και έμεινε 
αναγκαστικά, για περίθαλψη στο νοσοκομείο. Όταν βγήκε η χώρα ήταν πια σε 
κατοχή. Το σπίτι, το μαγαζί και το εργοστάσιο ειχαν επιταχθεί. Ο ίδιος κρυβόταν για 
λίγο στο σπίτι ενός εφοπλιστή, φίλου της οικογένειας, που εκανε μεταφορές με μικρά 
πλοία στην Τουρκία. Με κάποια ευκαιρία, ναυτολογήθηκε με πλαστά χαρτιά, σ’ ένα 
από αυτά και βρέθηκε στη Σμύρνη, στη γενέτειρα του. Μπήκε στον πειρασμό να 
ξαναδεί το κατάστημα και το σπίτι. Όλα ήσαν στη θέση τους με καινούργιους 
νοικοκυραίους. Πήγε στο 
αγγλικό προξενείο, όπου βρήκε έναν παλιό συμμαθητή του, Άγγλο, που είχε γίνει
πρόξενος. Αυτός τον εφοδίασε με ψεύτικα χαρτιά, πως τάχα ήταν Τούρκος έμπορας-
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γνώριζε καλά την τουρκική γλώσσα-κι έτσι διέσχισε τη Μικρά Ασία για να φτάσει 
στην Παλαιστίνη κι από εκεί στην Αλεξάνδρεια. Οι δικοί του τον είχαν αγνοούμενο. 
Προσπάθησαν, από ανθρώπους που έφταναν από την πατρίδα να μάθουν κάτι και 
τελικά έμαθαν από τον εφοπλιστή φίλο τους, που ένα καϊκι του είχε φτάσει λαθραία, 
πως τον είχε στείλει στην Τουρκία αλλά δεν ήξερε τίποτα περισσότερο. 
«Καταλαβαίνεις τι έγινε όταν τον είδαμε μπροστά μας, Ανέστη μου...Δε σε κούρασα 
ε;». «Όχι, όχι συνεχίστε...», είπε ο φωτογράφος που άκουγε με πολύ ενδιαφέρον...
... Στην 
Αλεξάνδρεια, εκεί σχεδόν στο τέλος του πολέμου, γεννήθηκε η Λήδα. Ο πατέρας της 
υπηρετούσε σε μια μονάδα του ελληνικού στρατού που πολεμούσε στο πλευρό των 
συμμάχων. Όταν τελείωσε ο πόλεμος κι ο πατέρας της Λήδας αποστρατεύθηκε, ήδη 
είχαν γυρίσει όλοι στην πατρίδα. Ξανάνοιξαν το μαγαζί και το εργοστάσιο και καθώς 
είχαν δημιουργήσει εμπορικά συμφέροντα και στην Αλεξάνδρεια, όλα πήγαν 
γρήγορα  καλά. Ο πατέρας της κυρίας  Δόμνας,  με την απελευθέρωση της Γαλλίας 
γύρισε κι αυτός στη Μασσαλία κι άρχισε την ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων του. 
Στο διάστημα του εμφύλιου στη χώρα η κυρία Δόμνα, η μητέρα της και η πεθερά της 
έμεναν πότε στην Αλεξάνδρεια και πότε στη Μασσαλία και μόνο με την επανάσταση 
στην Αίγυπτο η γιαγιά Αργυριάδη, η κυρία Δόμνα και μικρή Λήδα που ήδη μιλούσε 
ελληνικά, γαλλικά κι αραβικά εγκαταστάθηκαν οριστικά  στη χώρα.  

Με την 
επανάσταση και την ανάληψη της εξουσίας, από τους στρατιωτικούς, στην Αίγυπτο 
ο Αργυριάδης κι ο πατέρας της κυρίας Δόμνας δεν έπαθαν καμιά ζημιά γιατί είχαν 
μεταφέρει έγκαιρα τα οικονομικά τους συμφέροντα. Μια έπαυλη στα προάστια της 
Αλεξάνδρειας έμεινε μόνο, αλλά κι αυτή δεν την έχασαν κι εξακολουθεί και σήμερα 
να είναι το θέρετρο τους...

«Ουφ, σε 
κούρασα μ’ όλ’ αυτά τα περασμένα Ανέστη μου...». «Δε με κουράσατε καθόλου, 
ήταν ευκαιρία για μένα να μάθω όλ’ αυτά που αφορούν τη Λήδα, η ίδια δε μου είπε 
πολλά, μόνο γενικότητες κι ανάμεσα τους μερικά ψεματάκια». «Ψεματάκια, 
δηλαδή;». «Να, πως ο πατέρας της στον πόλεμο έχασε όλη του την περιουσία και 
πως τα τελευταία χρόνια, πριν πεθάνει είχε καταφέρει να κάνει κάτι. Προσπαθούσε 
να παρουσιάσει τον εαυτό της όσο γίνεται, «φτωχούλα». «Μην ακούς τι λένε για 
μένα. Είναι παραμύθια», μου έλεγε».

«Φτωχούλα ε; 
Δεν καταλαβαίνω γιατί». «Ίσως γιατί σε κάποια συζήτηση που είχαμε, πριν 
συνδεθούμε, της είχα πει την ιστορία μου και πως αν παντρευόμουν θα έπαιρνα μια 
κοπέλα της δικής μου οικονομικής κατάστασης αν και δεν καταλαβαίνω...». «Δεν 
καταλαβαίνεις τι; Ανέστη μου. Είναι τρελά ερωτευμένη μαζί σου! Αυτό προς το 
παρόν είναι καλό, την έχεις  βάλει σε κάποια σειρά, αλλά  πόσο θα κρατήσει δεν 
ξέρω. Κόρη μου είναι, την αγαπάω πολύ, δεν θέλω να την κατηγορήσω αλλά μην 
περιμένεις πολλά». «Δεν περιμένω τίποτα κυρία Δόμνα, απεναντίας προσπαθώ ν’ 
αμυνθώ στη γοητεία της και δεν εννοώ τη γοητεία της ομορφιάς της, αλλά του 
χαρακτήρα της. Είμαι κι εγώ ερωτευμένος μαζί της και φοβάμαι πως αν αφεθώ θα με 
κάνει ο,τι θέλει». «Λοιπόν Ανέστη μου σ’ αυτό το παιχνίδι της αποσιώπησης της 
οικονομικής μας κατάστασης προσπάθησε να με βάλει και μένα, μου ζήτησε να μη 
σου πω αυτά που ήδη σου είπα. Εγώ όμως δε μπορώ να παίξω τέτοια παιχνίδια, γι’ 
αυτό θα σου πω τα πράγματα όπως έχουν. Μετά το θάνατο του συζύγου μου, το 
μαγαζί το πούλησα, το εργοστάσιο το έδωσα κι αυτό, κρατώντας μερικές μετοχές. Δε 
θα μπορούσα να τα δουλέψω είχαν μεγάλο κόπο, αυτά έστειλαν, πρόωρα στον τάφο 
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τον άντρα μου γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν μόνος. Ο πεθερός μου είχε πεθάνει 
πριν από καιρό, αργότερα πέθανε η πεθερά μου, έχασα και τη μητέρα μου κι ο μόνος 
που ζει είναι ο πατέρας μου που έχει κλείσει τα ογδόντα πέντε κι επιμένει να 
διευθύνει εκείνο το εργοστασιάκι στη Μασσαλία. Του ζήτησα να τα παρατήσει και 
να έρθει κοντά μας, μπα, λεει αν τα παρατήσει θα πεθάνει και δόξα τω θεώ είναι 
ολόγερος. Άλλη του δικαιολογία είναι πως αν το κλείσει θα πεινάσουν οικογένειες. 
Όλη του τη ζωή δρούσε σαν καπιταλιστής αλλά σκεφτόταν σαν σοσιαλιστής. Έστηνε 
ομηρικές φιλονικίες με τον πεθερό μου και με τον άντρα μου, που αυτοί 
ήσαν...συνεπείς καπιταλιστές...». «Εσείς κυρία Δόμνα  με ποια πολιτική παράταξη 
είστε;», ρώτησε αναπάντεχα ο Ανέστης. Σα να μετάνιωσε όμως έσπευσε να ζητήσει 
συγγνώμη. «Να σου πω, δεν είχα ποτέ και ούτε έχω κάποια πολιτική  δραστηριότητα. 
Πάντως μ’ έχει επηρεάσει ο πατέρας μου και τα τελευταία χρόνια ψηφίζω την 
Αριστερά-είναι ένα από τα θετικά που μου βρίσκει η κόρη μου-στην πραγματικότητα 
και οι δυο είμαστε μπερδεμένες. Δεν ξέρω ιδεολογικά πόσο πλούσιες είμαστε αλλά 
οικονομικά είμαστε αρκετά. Η Λήδα, είναι πιο πλούσια από μένα γιατί εκτός από την 
οικογενειακή μας περιουσία έχει και προσωπική.

Όταν ο πατέρας 
μου κι ο πεθερός μου, πετύχαιναν κάποια μεγάλη δουλειά έβγαζαν από τα κέρδη ένα 
μερτικό για την εγγονή τους, που το κατάθεταν σε τράπεζα της Ελβετίας. Χρόνια 
γινόταν αυτή η ιστορία, οπότε καταλαβαίνεις τι χρήματα έχουν σωρευτεί».

Εκείνη τη 
στιγμή, αγουροξυπνημένη εμφανίστηκε η Λήδα. Κάθισε και παράγγειλε καφέ στην 
υπηρέτρια ανάβοντας συγχρόνως τσιγάρο. Η κυρία Δόμνα κι ο φωτογράφος την 
κοίταζαν χαμογελώντας ένοχα. Τους χαμογέλασε κι εκείνη και έριξε ένα γύρω το 
βλέμμα της. «Ο ήλιος πάει για να δύσει! Κοιμήθηκα τόσο πολύ;». Κοίταξε το ρολόι 
της. «Κοιμήθηκα  τρεις ώρες! Παναγία μου κι όλε αυτές τις ώρες εσείς τα λέγατε ε; 
Μάνα, δε φαντάζομαι να του τα είπες όλα «χαρτί και καλαμάρι». «Γιατί κορίτσι μου, 
έχουμε να κρύψουμε τίποτα;». «Του τα είπες όλα!». «Ε, συζητούσαμε το ένα φέρνει 
το άλλο, δεν καταλαβαίνω γιατί σε πειράζει αυτό;». «Εμ που να καταλάβεις...». 

Ο Ανέστης 
χαμογελούσε κι όσο η Λήδα έβλεπε αυτό το χαμόγελο άναβε. Κατάλαβε πως τα 
ήξερε όλα. «Ώρες, ώρες ρε μάνα, είσαι ντιπ τούβλο». «Γιατί γλυκιά μου δεν έπρεπε 
να του τα πω;». «Θα του τα έλεγα εγώ, τώρα τα κάναμε μούτι, άλλα του είπα εγώ 
άλλα εσύ...». Κοίταξε τον Ανέστη και του χαμογέλασε με αμηχανία και χαζό ύφος.

«Δεν  πειράζει  
κούκλα μου,  «τα  κατά  συνθήκην  ψεύδη»,  είπε  αυτός  και σηκώθηκε. Άναψε 
τσιγάρο και βημάτισε στον εξώστη. «Να φύγω ή να  μείνω, προμηνύεται πόλεμος;», 
είπε η κυρία Δόμνα. Η Λήδα δεν απάντησε αλλά ούτε έδειχνε θυμωμένη. Μάλλον 
άθελα της η μητέρα της την είχε βγάλει από ένα αδιέξοδο.

Ο Ανέστης 
στεκόταν όρθιος, σε κάποια απόσταση, ακουμπώντας στα κάγκελα κοιτάζοντας πέρα 
προς το βουνό που το φώτιζαν οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου και σκεφτόταν. Άραγε 
γιατί του τα είπε όλ’ αυτά η μητέρα της Λήδας, για να τον δελεάσει ή να τον 
απελπίσει; Όποια κι αν ήταν η πρόθεση της μάλλον κατάφερε το δεύτερο.

Η κυρία Δόμνα 
σηκώθηκε και μπήκε στο σπίτι. Η Λήδα σηκώθηκε  κι  αυτή, αφού ήπιε τον καφέ της 
και τον πλησίασε από πίσω. Δισταχτικά άπλωσε τα χέρια και τα πέρασε γύρω από τη 
μέση του. Εκείνος δεν αντέδρασε κι εκείνη παίρνοντας περισσότερο θάρρος 
σφίχτηκε πάνω του ακουμπώντας το πρόσωπο της στην πλάτη του. Έμειναν για λίγα 
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λεπτά έτσι, σαν σύμπλεγμα απελπισίας. Γιατί, ο καθένας, από τη δική του πλευρά, 
ήσαν πραγματικά απελπισμένοι...

Ο Ανέστης 
γύρισε μέσα στο χειραγκάλιασμα της κοπέλας και το πρόσωπο της βρέθηκε στο 
στήθος του. Της χάιδεψε τα μαλλιά. Οι ώμοι της Λήδας άρχισαν να τραντάζονται 
από αναφιλητά και τα δάκρυα να μουσκεύουν το μπλουζάκι του. Πέρασε το 
αριστερό χέρι του γύρω από τους ώμους της, σα για να τους κάνει να σταματήσουν 
το τράνταγμα. Με το δεξί  έπιασε το πηγούνι της και της σήκωσε το κεφάλι. Ύστερα  
έσκυψε και φίλησε τα γεμάτα δάκρυα μάτια της, γευόμενος την αρμύρα τους.

Η νεαρή 
υπηρέτρια που ήρθε να συμμαζέψει το τραπέζι έμεινε εκστατική, χαμογελώντας, 
μπροστά στο αγκάλιασμα και τα φιλιά των δυο νέων χωρίς να φαντάζεται πόση 
απελπισία είχαν...
... «Λοιπόν πάμε 
για το σπίτι μας;», είπε ο Ανέστης. Η Λήδα έγνεψε ναι και μπήκαν στο σπίτι να 
χαιρετίσουν την κυρία Δόμνα. Στο δρόμο για το σπίτι, η Λήδα οδηγούσε σοβαρή κι 
αμίλητη, όχι όμως για πολύ. Κάποια στιγμή είπε: «Η μητέρα μου σε συμπάθησε, τι 
σε συμπάθησε που την έχεις γοητεύσει». «Αλήθεια; Αυτό είναι θετικό αλλά δε λύνει 
το πρόβλημα μας...». «Ποιο πρόβλημα μας;». «Τίποτα, τίποτα, δεν έχει σημασία. Και 
πως συμπεραίνεις πως τη γοήτευσα;». «Μωρέ είσαι ένας εσύ, όχι μόνο τη γοήτευσες 
τη γριά μου, αλλά την έχεις τρελάνει! Την είδες όταν μας χαιρετούσε, «Ανέστη μου 
μπορώ να σε φιλήσω;  Κατάλαβες!». «Πολύ με κολακεύει αυτό». «Δε φαντάζομαι ν’ 
αρχίσεις να τη φλερτάρεις κιόλας;». «Γιατί όχι, είναι όμορφη γυναίκα, της το είπα 
κιόλας...». «Α, της το είπες κιόλας». «Γιατί όχι, θα μπορούσα να κάνω κι έρωτα μαζί 
της...». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση και το κεφάλι του βρόντηξε στο 
«παρμπρίζ». Με το φρενάρισμα, η Λήδα τραντάχτηκε και τέντωσε τα χέρια στο 
τιμόνι. Ο Ανέστης δεν έβγαλε κάποια κραυγή πόνου αλλά έναν καταιγισμό από 
βρισιές. «Τον θεό σου, την Παναγία σου, κόντεψες να με σκοτώσεις, 
μαλακισμένη...». Εκείνη μόνο τότε συνειδητοποίησε τι είχε κάνει. Πήγε να τον 
αγκαλιάσει γεμάτη αγωνία. «Χτύπησες πολύ αγάπη μου, για να δω...». «Παράτα με», 
είπε ο Ανέστης κι έγειρε πίσω στο κάθισμα κρατώντας το μέτωπο του. «Να πάμε στο 
νοσοκομείο, ίσως έπαθες διάσειση...». «Μάλλον τον τελευταίο καιρό εσύ έχεις πάθει 
σοβαρή διάσειση...Το κέρατο μου που έχω μπλέξει». Έψαξε το τριχωτό μέρος του 
κεφαλιού του μήπως είχε ματώσει. Ύστερα κατέβασε τον καθρέφτη και κοίταξε το 
μέτωπο του. Είχε μια έντονη κοκκινίλα. «Πονάς;». «Όχι, είμαι ενθουσιασμένος γιατί 
πέτυχα καραμπόλα με το παρμπρίζ, άι σιχτίρ από κει».

Η Λήδα 
δεχόταν τις βρισιές χωρίς ν’ αντιδρά γιατί την έτρωγε  η αγωνία  μήπως ο Ανέστης 
είχε πάθει κάτι. «Να πάμε στο νοσοκομείο ψυχή μου...», είπε πάλι. «Δε θα πάμε 
παρά στο σπίτι, εμπρός ξεκίνα»...
...   Μόλις το αυτοκίνητο σταμάτησε, μπροστά στο σπίτι του Ανέστη, εκείνος 
κατέβηκε και προχώρησε προς την είσοδο της πολυκατοικίας. Σταμάτησε ψάχνοντας 
τα κλειδιά του και μη βρίσκοντας τα, γύρισε πίσω του να τα ζητήσει από τη Λήδα 
αλλά εκείνη δεν τον είχε ακολουθήσει. Πλησίασε το αυτοκίνητο και την είδε να 
στέκεται, ακουμπισμένη πίσω στο κάθισμα με τα χέρια στο τιμόνι. «Τι συμβαίνει 
γιατί δεν κατεβαίνεις;». «Υποθέτω, με όσα σου έκανα σήμερα, δε θα με θέλεις κοντά 
σου». «Αυτό είναι το κακό, συνέχεια υποθέτεις τι θέλω και τι δε θέλω και πάντα 
πέφτεις έξω. Ξέρεις τι σκέφτομαι κι εγώ; Να σου βγάλω το κυλοτάκι και να σου ρίξω 
ένα βρομόξυλο, να σου κάνω μαύρο το άσπρο κωλαράκι σου». Η Λήδα δεν μπόρεσε 
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να κρατήσει το σοβαρό και πονεμένο ύφος της και ξέσπασε σε πνιχτά γέλια 
λέγοντας: «Όχι σε παρακαλώ θα τσούζει...». «Και πως το ξέρεις, σου τις έβρεξε  
ποτέ κανένας;». «Αυτό έλειπε...». «Αυτό ακριβώς δεν έπρεπε να λείψει από την 
ανατροφή σου, κάποιος έπρεπε να σου το κάνει και θα χαρώ πολύ να είμαι εγώ 
αυτός». «Βάρβαρε,  χωριάτη», είπε  χαμογελώντας  κι  έβγαλε,  από  την τσάντα της 
τα κλειδιά και του τα έδωσε.

Μέσα στο 
ασανσέρ, η Λήδα είδε την κοκκινίλα στο μέτωπο του Ανέστη και τεντώνοντας το 
κορμί της τη φίλησε, ρωτώντας: «Πονάει ακόμα;». «Όχι δεν πονάει, εξάλλου δεν 
ήταν δυνατό χτύπημα, απλώς βλέποντας σε ανήσυχη είπα να το παίξω λίγο θύμα». 
Άρχισε να τον χτυπάει στο στήθος με τις γροθιές της. «Φταιω μετά που σε λέω 
κάθαρμα;». «Οι βρισιές πάντως  ήταν  αληθινές»,  της  είπε  και  κόλλησε  το στόμα  
του  στο  δικό  της. Το φιλί τελείωσε όταν τους τράνταξε το ασανσέρ, σταματώντας...

Με το που 
μπήκαν στο σπίτι, η κοπέλα ξεκούμπωσε το παντελόνι έτοιμη να γδυθεί. «Μη 
γδύνεσαι σε παρακαλώ». «Γιατί; Κάνει ζέστη αγάπη μου». «Ας κάνει, πρέπει να 
κουβεντιάσουμε επιτέλους. Το ρίχνουμε στην πλάκα, στα φιλιά, στο πήδημα και 
ύστερα αρχίζει πάλι ο πόλεμος». «Και δεν είναι έτσι ωραία, ψυχή μου; Δεν πρόκειται 
να πλήξουμε ποτέ... Τέλος πάντων να κουβεντιάσουμε και τι να πούμε;». «Δηλαδή 
για σένα δεν υπάρχει τίποτα να πούμε;». «Πως, βέβαια έχουμε να πούμε, αυτές τις 
μέρες μάλιστα ήθελα να σου πω κάτι...». Ο Ανέστης την έσπρωξε απαλά προς το 
σαλόνι. «Παλουκώσου στον καναπέ», της είπε. «Καλέ πως θα παλουκωθώ στον 
καναπέ; Αν μ’ άφηνες να γδυθώ και να με πάρεις στην αγκαλιά σου», είπε 
μαργιόλικα, «θα μπορούσα να παλουκωθώ στον...» «Σταμάτα βρομόστομα, είπαμε 
να μιλήσουμε σοβαρά επιτέλους». Εκείνη κάθισε στον καναπέ ενώνοντας τα γόνατα 
της και σταυρώνοντας της παλάμες της στο υπογάστριο. Πήρε ύφος, κοροϊδευτικό, 
θλιμμένου κοριτσιού. Ο Ανέστης πήγε στην κουζίνα και γύρισε με δυο ποτήρια 
κονιάκ. Τα άφησε στο τραπεζάκι μπροστά της,  έβαλε στο στόμα του δυο τσιγάρα,  
τ’ άναψε κι έβαλε το ένα στο στόμα  
της. Ύστερα κάθισε απέναντι της στην πολυθρόνα.

«Γιατί δεν 
κάθεσαι κοντά μου;». «Γιατί αν το κάνω αλίμονο, αντί για σοβαρή συζήτηση θα 
βρεθούμε στην κρεβατοκάμαρα». «Καλά μανάρι μου, με φοβάσαι; Τι πράγματα είναι 
αυτά !...». «Ναι, δεν ντρέπομαι να σου πω πως σε φοβάμαι. Καιρό τώρα θέλω να σου 
πω διάφορα, αλλά τελικά υποκύπτω...». Η κοπέλα έκανε να τον πλησιάσει 
χαμογελώντας. «Μακριά, κάθισε εκεί που είσαι», φώναξε εκείνος απωθώντας την. 
«Λοιπόν το πράγμα δεν πάει άλλο. Έχουμε ξεστρατίσει και πρέπει να πάρουμε τα 
μέτρα μας πριν φτάσουμε  σε ακραίες  καταστάσεις».  «Τι  είναι  αυτά που λες αγάπη 
μου από που ξεστρατίσαμε; Αυτούς τους τελευταίους μήνες είμαστε τόσο 
ευτυχισμένοι. Δεν είμαστε;». «Ναι αλλά όπως πάει το πράγμα, με κορυφαίο το 
αποψινό γεγονός στο αυτοκίνητο, δεν το βλέπω». «Έλα τώρα, τι το θυμάσαι, 
ευτυχώς δεν έπαθες τίποτα». «Κοίτα πως το αντιμετωπίζει! Μα τι κυκλοθυμικό 
πλάσμα είσαι. Τη μια είσαι εξαγριωμένη και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο και την 
άλλη κάνεις σα να μη συνέβη τίποτα. Θα με τρελάνεις...». Ήπιε μια γουλιά κονιάκ 
και συνέχισε ενώ η Λήδα είχε πάρει σοβαρό ύφος. Συνειδητοποίησε πως ο Ανέστης 
δεν αστειευόταν αν και δεν καταλάβαινε τι ακριβώς μέτρα έπρεπε να πάρουν. «Τέλος  
πάντων, τι ακριβώς νομίζεις ότι πρέπει να κάνουμε, και τι εννοείς ακραίες 
καταστάσεις;». «Δε θεωρείς ακραία κατάσταση αυτό που έγινε απόψε στο 
αυτοκίνητο; Μόνο επειδή αστειεύτηκα πως η μητέρα σου είναι όμορ...». «Έλα τώρα, 
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ξέχασε το, αφού σου ζήτησα συγγνώμη», είπε χαμογελώντας η Λήδα. Ο Ανέστης 
σηκώθηκε κι άρχισε να βηματίζει πέρα-δώθε. «Ε, αυτό είναι που με βγάζει από τα 
ρούχα μου. Το ότι κάνεις διάφορες απερισκεψίες και μετά ζητάς συγγνώμη, την 
παίρνεις και  ξαναρχίζεις τα ίδια.  Δε μου λες, αν απόψε αντί ν’ αστειευτώ με τη 
μητέρα σου το έκανα για μια άλλη ωραία κοπέλα, φίλη σου ή όχι, τι θα γινόταν θα με 
πυροβολούσες;».  «Ε, όχι και θα σε πυροβολούσα, δεν έχω όπλο», χαμογέλασε η 
κοπέλα και συνέχισε: «Μα τι θέλεις να κάνω αγάπη μου, αφού σε λατρεύω, ζηλεύω 
ακόμα και τη μάνα μου...». «Και θεωρείς προοπτική ζωής μια τέτοια κατάσταση;». 
«Αφού έτσι είναι ο χαρακτήρας μου...». «Εμένα όμως δεν είναι έτσι, άρα μαζί δεν 
κάνουμε χωριό». Η Λήδα τινάχτηκε πάνω, ταραγμένη. «Δηλαδή θέλεις να 
χωρίσουμε; Όχι, όχι αγάπη μου, σε παρακαλώ, καλύτερα να με σκοτώσεις...». 
«Μεγάλα λόγια! Αλήθεια που είναι η Λήδα των μεγάλων διακηρύξεων περί 
ελεύθερων σχέσεων, ανεξαρτησίας, και λοιπά και λοιπά; Τι είσαι τώρα; Μια από 
αυτές τις χαζοβιόλες, όπως τις αποκαλούσες, που ερωτεύονται;». Η κοπέλα ξανάπεσε 
βαριά στον καναπέ κι άρχισε να κλαιει σιγανά.  Ο Ανέστης αύξησε τα πήγαινε-έλα 
νευριασμένος.

«Είσαι 
σκληρός...», είπε η Λήδα με το πρόσωπο κρυμμένο στις παλάμες της. «Δεν είμαι 
σκληρός, χαζοβιόλης είμαι κι εγώ γιατί σ’ ερωτεύθηκα...». Όρμησε κυριολεκτικά 
πάνω του. Τον αγκάλιασε με πάθος και τον γέμισε φιλιά, ψιθυρίζοντας του κάθε 
τρυφερή λέξη που της ερχόταν. «Κάθισε κάτω παιδί μου, δεν τελειώσαμε...». «Εσύ 
γιατί δεν κάθεσαι και όλο πας κι έρχεσαι;». «Δηλαδή τι θέλεις, να κάνουμε και οι 
δυο βόλτες πάνω κάτω και ν’ ανταλλάζουμε κουβέντες κάθε φορά που 
συναντιόμαστε; Σου έχει στρίψει;». Η Λήδα έβαλε τα γέλια μόλις έπιασε αυτή την 
εικόνα κι έπεσε βαριά στον καναπέ. Εκείνος στάθηκε για λίγο, την κοίταξε και 
σκέφτηκε: «Παναθεμά την είναι πανέμορφη!» Διώχνοντας όμως τη συγκίνηση του 
συνέχισε. «Λοιπόν όλο το τελευταίο διάστημα που ζήσαμε, σχεδόν σα σύζυγοι...». 
«Τι σχεδόν μάτια μου, καλύτερα από σύζυγοι». «Τέλος πάντων, όλο αυτό το 
διάστημα βεβαιώθηκα πως είμαι ερωτευμένος μαζί σου και τρόμαξα...». «Τρόμαξες! 
Γιατί ψυχή μου, τόσο τρομαχτική είμαι;». «Έλα άσε τις βλακείες. Τρόμαξα γιατί, 
πρακτικά δε μπορώ ν’ ανταποκριθώ οικονομικά στις υποχρεώσεις μου, απέναντι σε 
μια σύζυγο της δικής σου οικονομικής δυνατότητας». «Δηλαδή σκέφτηκες να με 
παντρευτείς; Αχ, αυτό είναι υπέροχο...». «Μη βιάζεσαι. Σήμερα το μεσημέρι στο 
σπίτι σου, μ’ αυτά που μου είπε η μητέρα σου με διέλυσε. Όπως καταλαβαίνεις το να 
παντρευτούμε,  αποκλείεται. Δε μπορείς να ζήσεις με τον δικό μου τρόπο, όχι μόνο 
γιατί  έχεις συνηθίσει αλλιώς αλλά γιατί θα ήταν βλακεία, να έχεις τόσα πολλά 
χρήματα και να ζεις συμβατικά τη δική μου ζωή ενώ η σκέψη σου θα είναι εκεί που 
υπάρχουν θέρετρα για πλουσίους
και που ήδη τα γνωρίζεις και τα απολαμβάνεις χρόνια τώρα.». «Μα επειδή τα έχω 
απολαύσει Ανέστη μου, δε μ’ ενδιαφέρουν». «Κορίτσι μου εδώ μιλάμε για μια 
ολόκληρη ζωή, όχι για μια περίοδο που είσαι ερωτευμένη και τα βλέπεις όλα ωραία 
στη δική μου ζωή. Πόσο όμως θα κρατήσει αυτό;». «Θα κρατήσει, θα κρατήσει 
αγάπη μου για πάντα».

«Τέλος πάντων, 
ας αφήσουμε πάλι τα πράγματα όπως έχουν...Δε βγαίνει άκρη, θα περιμένουμε 
ώσπου να βαρεθούμε, για την ακρίβεια να βαρεθείς». «Δεν  πρόκειται  να  βαρεθώ 
ποτέ να είμαι μαζί σου, βαρέθηκα κάτι άλλο, τη Σχολή μου και θα την παρατήσω, 
αυτό ήθελα να σου πω από μέρες...». «Τι; Μα πριν ένα μήνα ξεπατώθηκες στο 
διάβασμα και τώρα θα την παρατήσεις. Τι τρελά πράγματα είν’ αυτά;».
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Η Λήδα έμεινε 
για λίγο σιωπηλή, ύστερα ήπιε μια γουλιά κονιάκ, τράβηξε μια ρουφηξιά από το 
τσιγάρο και δήλωσε: «Θα σπουδάσω Κυβερνητική». «Τι είναι αυτό πάλι;». «Μια νέα 
επιστήμη που είναι σχετική με τα μαθηματικά, αλλά στα πανεπιστήμια μας δε 
διδάσκεται, γι’ αυτό αποφάσισα να πάω στην Ελβετία». «Στην Ελβετία!». Ο Ανέστης 
κοίταζε αφηρημένα, πάνω από το κεφάλι της, καπνίζοντας με γρήγορες ρουφηξιές. 
Σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του μια σκέψη: «Να η ευκαιρία, η Λήδα θα 
έφευγε έξω κι αυτός θα ησύχαζε. Ήθελε όμως να ησυχάσει; Πάντως ένιωσε 
δυσάρεστα, πήρε το ποτήρι με το κονιάκ, το κράτησε για λίγο μετέωρο κι ύστερα το 
άδειασε στο λαρύγγι του.

Μέχρι τώρα τα 
πράγματα, παρά τις καθημερινές προστριβές, ήσαν καλά μια και είχε τη Λήδα μαζί 
του χωρίς κάποια  υποχρέωση.  Τώρα  όμως  μ’  αυτή  την  απόφαση  της κοπέλας, 
όλα έπαιρναν άλλη τροπή. Πριν λίγο τον βεβαίωνε πως θα είναι για πάντα κοντά του 
και ξαφνικά αποφασίζει να πάει στην Ελβετία. Πως διάολο το εννοούσε αυτό;

Η Λήδα τον 
παρακολουθούσε να μένει σιωπηλός και σκεφτικός. «Λοιπόν, δε λες τίποτα;». «Τι να 
πω κορίτσι μου; Αφού το αποφάσισες, η Ελβετία είναι δική σου». «Δική μας, 
σκέφτηκα  να  πάμε μαζί εκεί...». «Πως, τι είπες;  Να  πάμε μαζί!... Για στάσου ρε 
Λήδα, με δουλεύεις; Για να πάει κάποιος στην Ελβετία και μάλιστα να ζήσει εκεί, 
χρειάζεται χρήματα και συ βέβαια τα έχεις, ένα το κρατούμενο. Πρέπει να γνωρίζει 
τη γλώσσα και συ από γαλλικό σκίζεις, δυο τα κρατούμενα. Οι σπουδές σου με τις 
παραπάνω προϋποθέσεις είναι εξασφαλισμένες, τρία τα κρατούμενα έτσι;». «Ε, ναι 
έτσι, αλλά...». «Άσε το αλλά, ας πάρουμε κι ας δούμε τα πράγματα από τη δική μου 
πλευρά. Και μόνο το γεγονός ότι χρειάζονται χρήματα αποκλείει αυτομάτως κι όλα 
τ’ άλλα. Αλλά ας δεχτούμε ότι τα χρήματα υπάρχουν. Γλωσσα, το μόνο που ξέρω 
γαλλικά είναι το «μπον ζιουρ». Μείον κρατούμενο. Ο στόχος μου φυσικά πρέπει να 
είναι, όσο γίνεται η καλύτερη επαγγελματική μου κατάρτιση ή επαγγελματική μου 
απασχόληση. Θα βρεθώ σ’ ένα χώρο, άγνωστος μεταξύ αγνώστων και μάλιστα χωρίς 
το εφόδιο της γλώσσας. Μείον κρατούμενο κι εδώ. Έχουμε λοιπόν, δυο μείον κι ένα 
αμφισβητήσιμο που τελικά είναι μείον. Αναρωτιέμαι πως σκέφτηκε να λύσει το 
μυαλουδάκι σου αυτά τα προβλήματα».

«Ανέστη μου, 
τα χρήματα  μπορούν να βρεθούν άνετα, θα σου τα δανείσω εγώ. Όσο για τη γλώσσα 
θα σου κάνω μαθήματα...». «Θα μου κάνεις μαθήματα; Μα όλον τον καιρό που 
είμαστε μαζί προσπαθούσαμε να μου κάνεις μαθήματα και το μόνο που καταφέρναμε 
την ώρα του μαθήματος ήταν να πηδιόμαστε. Άσε λοιπόν  τα  περί   μαθήματος». 
«Θα παρακολουθήσεις ένα φροντιστήριο ταχύρυθμης  εκμάθησης και σ’ ένα χρόνο 
θα μιλάς θαυμάσια γαλλικά...». «Έτσι λες, σ’ ένα χρόνο τα έμαθες εσύ; Το μόνο  που 
θα  μάθω θα είναι να μπορώ ν’ αγοράζω τα τσιγάρα μου και να ψωνίζω από το 
μπακάλικο κι όχι να μπορώ να παρακολουθώ κάποια μαθήματα σχετικά με τη 
φωτογραφία. Κι ώσπου να μάθω τη γλώσσα τι θα κάνω;». «Θα κάνεις ένα στούντιο 
και θα δουλεύεις καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Θα κάνουμε εκθέσεις σε διάφορες 
πόλεις Ζυρίχη, Λονδίνο, επίσης στο Παρίσι που είναι και το όνειρο σου, θα 
μπορούμε να πηγαίνουμε συχνά εκει από τη Γενεύη, είναι πολύ κοντά. Ακόμα και 
στη Νέα Υόρκη...». 

«Τι ειδυλλιακή 
εικόνα!». Ο Ανέστης σήκωσε ψηλά τα χέρια και συνέχισε: «Τι να σου πω, τι μπορώ 
να σου πω; Κάνε όπως νομίζεις, εσύ έχεις πολλές επιλογές. Εγώ έχω μόνο μια, τη 
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δουλειά μου και την αξιοπρέπεια μου. Δεν πρόκειται να παραστήσω τον καλλιτέχνη 
«νταβατζή».

Η Λήδα 
τινάχτηκε πάλι όρθια. Το πρόσωπο της ήταν αγριεμένο, έτρεμε κι έβαλε τις φωνές: 
«Τι είν’ αυτά που λες; Νομίζεις πως σε παίρνω μαζί μου για να με γαμάς και να σε 
πληρώνω; Αυτό θέλεις να πεις; Είσαι πρόστυχος, είσαι κάθαρμα. Δε φταις εσύ, 
φταιω εγώ  που προσπαθώ να  σε  κάνω  άνθρωπο,  να σε κάνω καλλιτέχνη, να γίνεις 
κάτι, γιατί τώρα δεν είσαι  παρά  ένας
σκλάβος του Σεραφώ που σ’ εκμεταλλεύεται, ένα τίποτα...» 

Ο Ανέστης 
ξαφνιάστηκε, δεν περίμενε τέτοιο ξέσπασμα. Έσφιξε τις γροθιές του και κινήθηκε 
απειλητικά εναντίον της. «Για άκου να σου πω, μ’ έχεις φέρει ως τα μπούνια και δε 
μου μένει παρά να σ’ αρχίσω στις μπουνιές...». «Ναι, δείρε μας κιόλας, αλλά τι 
μπορεί να περιμένει κανείς από ένα χωριάτη». Ο  φωτογράφος  έριξε την πολυθρόνα  
ανάσκελα και πήγε  στο μπάνιο. Ακούστηκε από εκεί ένας δυνατός θόρυβος σα να 
έσπαζαν γυαλικά. Η Λήδα πήγε στο υπνοδωμάτιο εξακολουθώντας να βρίζει δυνατά 
κι ακούστηκαν, ν’ ανοιγοκλείνουν οι θύρες της ιματιοθήκης, σημείο πως μάζευε τα 
πράγματα της.

Ο Ανέστης 
έριξε κρύο νερό στο πρόσωπο κατεβάζοντας θεούς και διαβόλους, κοίταξε τα 
σπασμένα κομμάτια του καθρέφτη στο νεροχύτη και βγήκε, όσο γινόταν, ήρεμος. 
Σήκωσε την πολυθρόνα, θύμα του ξεσπάσματος του και κάθισε ανάβοντας τσιγάρο.

Η κοπέλα βγήκε 
από το υπνοδωμάτιο ζαλικωμένη την «σακ-βουαγιάζ». Είχε σταματήσει 
τον...εξάψαλμο και τους αφορισμούς εναντίον του Ανέστη. Πέρασε μπροστά του, 
πέταξε τα κλειδιά του σπιτιού πάνω στο τραπέζι, άρπαξε τη τσάντα της από τον 
καναπέ και κατευθύνθηκε προς την εξώθυρα. Κάποια στιγμή σταμάτησε. Περίμενε 
ίσως κάποια αντίδραση κι όταν είδε πως ο νέος έδειχνε ήρεμος κι αδιάφορα κάπνιζε 
το τσιγάρο του, άρπαξε, από παρακείμενη «εταζέρα» ένα πανέμορφο και πανάκριβο 
κρυστάλλινο βάζο, που εκείνη είχε δωρίσει στον Ανέστη και το βρόντηξε με δύναμη 
κάτω. Εκείνο έγινε θρύψαλα, ο νέος τινάχτηκε πάνω όπως ίσως και κάποιοι ένοικοι 
της πολυκατοικίας, από τον πάταγο. 

Η Λήδα 
συνέχισε το δρόμο της κι ο Ανέστης έτρεξε πίσω της γιατί ήταν βέβαιος πως θα 
βροντούσε και την εξώθυρα. Και πραγματικά «στο παρά πέντε» πρόλαβε. Με τα  
νεύρα  που είχε εκείνη δεν μπορούσε να περιμένει το ασανσέρ και κατέβηκε 
τρέχοντας τις σκάλες.

Ο Ανέστης 
έκλεισε αργά και με προσοχή και βγήκε στον εξώστη, απ’ όπου είδε τη Λήδα να 
μπαίνει στο αυτοκίνητο χτυπώντας δυνατά τη θύρα. Σε λίγο  η  μηχανή  μούγκρισε  
και το  αμάξι  ξεκίνησε σαν τρελό. «Η ανόητη θα σκοτωθεί», σκέφτηκε και μπήκε 
στο διαμέρισμα...

Πέρασαν δυο 
ώρες από την αναχώρηση της Λήδας κι ο Ανέστης στριφογύριζε μέσα στο σπίτι. 
Καθώς σκεφτόταν όλ’ αυτά που του είπε εκείνη, τα νεύρα του τεντώνονταν 
«κρεσέντο». Κι ενώ πριν είχε καταφέρει να μείνει ήρεμος τώρα άρχισε να 
παραμιλάει: «Ακούς εκεί, θέλει να με κάνει άνθρωπο. Ανόητη, εγώ είμαι άνθρωπος, 
εσύ να δούμε αν θα γίνεις ποτέ, είναι κάτι που δεν σου το διασφαλίζουν τα χρήματα 
σου. Άι σιχτίρ από κει. Καλά περνούσαμε και χωρίς εσένα. Νομίζεις πως μπορείς να 
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τους έχεις όλους μπρος στα πόδια σου. Ε, όχι, γαμώτο...».
Έβγαλε τα 

ρούχα του και ολόγυμνος πήγε να κοιμηθεί, ήταν μια συνήθεια που την είχε 
αποχτήσει με τη Λήδα, αλλά μόλις ξάπλωσε τον περιτριγύρισε η μυρουδιά του 
σώματος και το άρωμα της κοπέλας που ανάδιναν τα σεντόνια. Σηκώθηκε, 
νευριασμένος, άρπαξε τα σεντόνια τις μαξιλαροθήκες, και τα έχωσε στο καλάθι με τ’ 
άπλυτα. Ύστερα  έστρωσε καθαρά, άλλαξε και τις μαξιλαροθήκες και πήγε να 
κλείσει την ιματιοθήκη. Τα συρτάρια όπου είχε τα εσώρουχά της, έχασκαν άδεια. Τα 
έκλεισε βίαια αλλά στο βάθος ενός συρταριού μαύριζε κάτι. Τράβηξε πιο έξω το 
συρτάρι. Ήταν ένα κυλοτάκι που είχε  ξεμείνει.  Το σήκωσε, το έκλεισε στη χούφτα 
του και το μεταξωτό εσώρουχο εξαφανίστηκε. Ύστερα το άφησε απότομα κι εκείνο 
ξαναπήρε το σχήμα του. Το έφερε στο πρόσωπο του, κρατώντας το με τα δυο χέρια 
και το έτριψε πάνω του φιλώντας το απαλά. Έμεινε για λίγο έτσι και ξαφνικά το 
πέταξε στο συρτάρι και το έκλεισε με ορμή. Μπήκε στο μπάνιο κι έκανε ένα 
δροσερό ντους...
... Το διαμέρισμα 
είχε πλημμυρίσει από το φως της μέρας όταν τελείωσε το ξύρισμα. Εκεί γύρω στις 
έξι έφυγε για το φωτογραφείο. Φυσικά δεν ήταν κανένας ακόμα εκεί. Μπήκε στο 
σκοτεινό θάλαμο κι εμφάνισε όλα τα φιλμ που βρήκε. Ο νεαρός που έκανε αυτή τη 
δουλειά θα ξεκουραζόταν σήμερα. Κατά τις οχτώ σκέφτηκε να τηλεφωνήσει στο 
σπίτι της Λήδας. Όλες αυτές τις ώρες, τον απασχολούσε ο τρόπος με τον οποίο 
ξεκίνησε από το σπίτι του, μην είχε πάθει κάτι στο δρόμο. Έπιασε το ακουστικό 
αλλά σταμάτησε. Την φωνή του την αναγνώριζε ακόμα και η υπηρέτρια κι αυτός δεν 
ήθελε να δείξει πως ενδιαφέρεται. Φώναξε την κοπέλα του γραφείου να κάνει το 
τηλεφώνημα. Απάντησε η υπηρέτρια και είπε πως οι κυρίες της δεν είχαν ξυπνήσει. 
Μάλιστα, η κυρία κοιμόταν «του καλού καιρού» κι αυτός ο ανόητος ανησυχούσε. 
Νευρίασε και παράγγειλε και δεύτερο καφέ...

Το 
φωτογραφείο δεν είχε σήμερα δουλειά για ν’ απασχοληθεί ώστε να ξεδώσει, 
βημάτιζε πάνω κάτω. Δεν μπορούσε και να φύγει γιατί όταν έλειπε ο Σεραφώ έπρεπε 
εκείνος να βρίσκεται εκεί. Τον Σεραφώ όμως τον χρειαζόταν ακριβώς τώρα, να 
συζητήσει μαζί του γι’ αυτά που είχαν  συμβεί χτες το βράδι. Ο δάσκαλος του ήξερε 
την ιστορία του με τη Λήδα και γνώριζε καλά την κοπέλα, του άρεσε πολύ και 
καλοτύχιζε τον Ανέστη. Μάλιστα μια μέρα του είπε, καθώς συζητούσαν την πιθανή 
μετάβαση του στο Παρίσι. «Πρέπει να μάθεις γαλλικά, είναι ευκαιρία που το κορίτσι 
σου μιλάει περίφημα τη γλώσσα και γνωρίζει καλά το Παρίσι. Ένα ταξιδάκι μαζί 
της, θα ήταν μια θαυμάσια εμπειρία». Ο Ανέστης δεν κρατήθηκε και του 
τηλεφώνησε στο σπίτι.

Ο φωτογράφος 
ανησύχησε, μήπως είχε συμβεί κάτι στο φωτογραφείο. Τον διαβεβαίωσε πως όλα 
ήσαν εντάξει αλλά είχε, πριν λίγες ώρες, χωρίσει με τη Λήδα και ήθελε να το 
συζητήσει μαζί του...  

Όταν 
συναντήθηκαν και ο νέος του είπε τα πάντα, ο Σεραφώ είπε: «Κατ’ αρχήν καλά 
έκανες και αρνήθηκες, αν κι εκείνο το «νταβατζής» δεν ήταν απαραίτητο». Τον 
κοίταξε χαμογελώντας και συνέχισε: «Εδώ που τα λέμε, δε θα ήταν άσκημα, 
παντρεμένος με τη Λήδα, θα έλυνες το οικονομικό που με τη δουλειά που διάλεξες, 
θα το συναντάς συχνά μπροστά σου. Στο κάτω-κάτω αν δεν πήγαιναν καλά τα 
πράγματα, υπάρχει και το διαζύγιο. Στο μεταξύ όμως θα ζούσες και θα δούλευες έξω, 
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η πρόταση της να σου κάνει εκθέσεις ήταν πολύ καλή και πες μου ποιος του 
σιναφιού μας δε θα τη δεχόταν, αλλά προσωπικά το εκτιμώ που δε δέχτηκες». 
«Δάσκαλε, είμαι τρία χρόνια κοντά σου και πιστεύω πως θα έχεις καταλάβει τι 
χαρακτήρας είμαι. Δε θα μπορούσα ποτέ, για να βολευτώ, να παντρευτώ τη Λήδα 
αλλά και όποια άλλη. Από τα δεκαπέντε μου, που δουλεύω στη δουλειά μας, είχα 
συνειδητοποιήσει πως μέχρι τότε περνούσα καλά και είχα σχεδόν ο, τι χρειαζόμουν 
γιατί η καημένη η μάνα μου δούλευε σκληρά για μένα, το γιο της, τον αδερφό της, 
τον άντρα της, γι’αυτήν ήμουν όλα αυτά. Στο συνοικισμό που ζούσα, ήξερα κάποιες 
περιπτώσεις αντρών που τεμπέλιαζαν στα καφενεία ενώ σκοτώνονταν οι γυναίκες 
τους στη δουλειά. Λίγο πριν πάω στρατιώτης μια νεαρή πόρνη μου πρότεινε «να μου 
τ’ ακουμπάει» φτάνει να ήμουν ο «δικός» της. Ε, λοιπόν από τότε, στα δεκαπέντε, 
ένιωσα νταβατζής της μητέρας μου και για ν’ αλλάξει αυτό ρίχτηκα στη δουλειά και 
μέχρι τώρα καλά τα κατάφερα. Έτσι νιώθω πάντα άσκημα όταν μια σχέση μου με 
γυναίκα παίρνει οικονομικές προεκτάσεις. Αλλά με τη Λήδα το θέμα δεν είναι μόνο 
το πως θα ένιωθα κάτω από την οικονομική της προστασία, είναι κι ο χαρακτήρας 
της. Δεν της έχω εμπιστοσύνη. Αν την παντρευόμουν και πετύχαινα, χάρη στην 
οικονομική της βοήθεια και στις σχέσεις της, σε κάποιο τσακωμό μας, θα μου έλεγε,  
όπως μου το είπε χτες,  πως μ’ έκανε άνθρωπο. Ε, θα τη σκότωνα και το εννοώ». Ο 
Σεραφώ χαμογέλασε. «Σε πιστεύω. Όταν σε πρωτογνώρισα είπα: Φαίνετε ήρεμο 
παιδί και συγκρατημένο, αλλά πέρσι μ’ εκείνη την ιστορία που κόντεψες να ρίξεις 
από τις σκάλες εκείνον το φωτογράφο...». «Ε, τι να έκανα με είχε πρήξει...», είπε 
χαμογελώντας και ο Ανέστης.

«Τώρα Ανέστη 
μου, δεν ξέρω τι να σου πω τι να κάνεις αν έρθει η Λήδα και ζητήσει να τα 
ξαναφτιάξετε...Είπαμε «τα υπέρ και τα κατά» και τώρα πρέπει ν’ αποφασίσεις 
μόνος». «Δάσκαλε πρέπει να φύγω μακριά της, να βρεθώ κάπου που δεν θα τη 
βλέπω. Μου τη δίνουν οι κακές πλευρές του χαρακτήρα της, η ομορφιά της με 
τρελαίνει, το κορμί της με κάνει να ξεχνάω τα πάντα. Ως τώρα κατάφερα να έχω το 
πάνω χέρι, φοβάμαι όμως πως στο τέλος θα υποκύψω και θα με κάνει ο, τι θέλει. 
Ίσως στενοχωρηθείς αλλά σκέφτηκα να φύγω έξω...Να πάω στο Παρίσι. Εκεί θα 
στριμωχτώ και οικονομικά και συναισθηματικά αλλά αυτό θα βοηθήσει να μάθω τη 
γλώσσα, τι λες;». «Πραγματικά θα στενοχωρηθώ αν φύγεις αλλά όπως σου έχω πει 
κι άλλη φορά, πρέπει να πας στο Παρίσι. Από μένα ο, τι χρειαστεί θα το έχεις»...

Το  μεσημέρι ο 
Ανέστης  δεν πήγε  για φαγητό  στον κυρ-Αντώνη,  ήθελε ν’ αποφύγει  κάθε
συζήτηση για την Λήδα. Έφαγε κάτι πρόχειρο στο σπίτι του και το απόγευμα δεν 
κατέβηκε στο φωτογραφείο. Έμεινε ως το βράδι και δεν απάντησε στο τηλέφωνο 
παρ’ όλο που αυτό κουδούνισε αρκετές φορές. Κατά τις εννιά πήγε στον 
κινηματογράφο και συνάντησε το Νικήτα. Είχε καιρό να τον δει, που να θυμηθεί τον 
Γκλιάτη όταν είχε στην αγκαλιά του, μέρα-νύχτα το θεσπέσιο πλάσμα που ήταν η 
Λήδα. Δεν του είπε τίποτα σχετικά μ’ αυτά που είχαν συμβεί ανάμεσα σ’ αυτόν και 
τη Λήδα. Ο Νικήτας έδειχνε να είναι καλά. Η μητέρα του βέβαια είχε πρόβλημα  με  
την  υγεία  της  αλλά  γενικά  τα  πράγματα  ήσαν καλά.  Εξακολουθούσε  να  είναι 
στην οργάνωση της Νεολαίας κι αυτό του έδινε κουράγιο. Τα είπαν γι’ αρκετή ώρα 
κι ο Γκλιάτης του είπε αρκετά  και σημαντικά για τα πολιτικά πράγματα. Ο Ανέστης 
είχε βέβαια και τον Παρμενίωνα για να ενημερώνεται σχετικά, ο ίδιος, παρ’ όλο που 
η Λήδα διάβαζε ή φυλλομετρούσε τουλάχιστον τρεις εφημερίδες τη μέρα, δε 
διάβαζε. Πάντως καθώς βρισκόταν ανάμεσα στους δυο φίλους του μάθαινε και τις 
απόψεις της Αριστεράς και του Κέντρου και είχε μια πιο αντικειμενική εικόνα. Όσο 
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για την άποψη της Δεξιάς, ε, αυτή ήταν γνωστή. Αν είχε αλλάξει κάτι εκεί ήταν προς 
το χειρότερο, ύστερα από τη διαφωνία πρωθυπουργού και βασιλιά, τις τελευταίες 
μέρες. Ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους και οι διαδηλώσεις όλο και πλήθαιναν.

Ο Νικήτας αλλά 
κι ο Παρμενίων, έλεγαν πως η Δεξιά πάει να εγκαταστήσει στη χώρα στρατιωτική 
δικτατορία, τη «χούντα», όπως άκουγε συχνά να φωνάζουν ανάμεσα στα συνθήματα 
τους οι διαδηλωτές. Ο Ανέστης όπως και η Λήδα, τον τελευταίο καιρό, δηλαδή στη 
διάρκεια του διαβάσματος της κοπέλας και τις μέρες της ευτυχίας τους δε 
συμμετείχαν παρά σπάνια σε πολιτικές εκδηλώσεις.

Είπαν κι άλλα 
οι δυο φίλοι κι ο Ανέστης είπε πως πιθανόν να έφευγε για το Παρίσι. «Παρίσι! 
Μεγάλωσε η δουλειά σου αδερφάκι», είπε ο Νικήτας και του ευχήθηκε καλό ταξίδι. 
Έμεινε μαζί του ως το τέλος της τελευταίας προβολής και πήγε με το αυτοκίνητο το 
Νικήτα στο σπίτι...

Όταν γύρισε 
στο δικό του ένιωσε να πνίγεται. Βγήκε στον εξώστη. Παρ’ όλο που η  ώρα ήταν 
προχωρημένη, το ρολόι του έδειχνε τρεις, έκανε ζέστη. Τα φώτα της πόλης 
αντιφέγγιζαν το φως τους στον ουρανό, κρύβοντας τ’ άστρα και οι θόρυβοι της είχαν 
κοπάσει. Αν και η γειτονιά του Ανέστη δεν ησύχαζε ποτέ ή από συντροφιές που 
γύριζαν αργά στα σπίτια τους, τραγουδώντας ή από τ’ αυτοκίνητα.

Μπήκε στο 
υπνοδωμάτιο και ξεντύθηκε να ξαπλώσει. Όταν αντίκρισε τον εαυτό του γυμνό, 
θυμήθηκε τη Λήδα, αν την είχε ξεχάσει καθόλου όλη μέρα. Θυμήθηκε και το 
κυλοτάκι στο συρτάρι και κινήθηκε προς τα εκεί, αλλά σταμάτησε. Λίγο αργότερα 
ηρέμισε μ’ ένα κρύο ντους κι έπεσε στο κρεβάτι.

Κουρασμένος 
από τα γεγονότα της μέρας, είχε αρχίσει να γλαρώνει όταν κουδούνισε το τηλέφωνο. 
Ώσπου να το συνειδητοποιήσει πέρασε λίγη ώρα, περίμενε ακόμα λίγο διστάζοντας 
να σηκώσει το ακουστικό γιατί υποπτευόταν ποια μπορεί να ήταν, μάλιστα ένιωσε κι 
ένα σκίρτημα χαράς. «Γεια...Ναι καλά...«...σαν τον σφυγμό ενός νεκρού...»...Γιατί 
θυμήθηκα τον Μαγιακόφσκη; Στην κατάσταση που είμαι αυτός μ’ εκφράζει...Ναι 
έλειπα όλη μέρα...τι, που είχα πάει;...Τι σημασία έχει...Πως; δεν είσαι καλά;...Δεν 
κοιμήθηκες καθόλου...Α, μάλιστα. Ε, να κοιμηθείς. Από την ώρα που έφυγες ως 
τώρα έχει περάσει εικοσιτετράωρο, θα πάθεις τίποτα...Τι...σε κοροϊδεύω; Πες το κι 
έτσι...Τέλος πάντων τι θέλεις τώρα;...Πως;!...Να έρθεις εδώ;...Δεν είμαστε καλά, δεν 
ντρέπεσαι; Μ’ έβρισες κι έφυγες οργισμένη...Πάει και το βάζο κι ήταν τόσο 
όμορφο...Θα μου φέρεις άλλο, να μου λείπει...Γιατί;, γιατί δε θέλω...Όχι να μην 
έρθεις...Πρώτη φορά είδα αυτήν την όψη σου και δε θέλω να την ξαναδώ...Άσε τις 
γαλιφιές δεν πιάνουν. Γιατί είμαι θυμωμένος; Μα και μόνο η ερώτηση που κάνεις με 
βγάζει από τα ρούχα μου...Άκου γιατί είμαι θυμωμένος! Τι είπες; συμβαίνουν αυτά 
στα ζευγάρια;...Άντε κορίτσι μου βρες κάποιον που να μπορείς να τον κοπανάς «μια 
στο καρφί μια στο πέταλο» εγώ δεν είμαι απ’ αυτούς. Και μη μου πουλάς παραμύθια, 
ξέρω καλά πως κοιμόσουν ως  αργά...Τι πως το ξέρω;  Το είπε η Μαργιέτα...Ε, ναι 
τηλεφώνησα γιατί ανησυχούσα, σε είδα να φεύγεις βολίδα με το αυτοκίνητο...Άσε τις 
γλύκες σε παρακαλώ. Άντε γεια σου...». Έκλεισε το τηλέφωνο με το φόβο  πως η 
Λήδα θα ξανατηλεφωνήσει, αλλά δεν έγινε τίποτα. Φαίνεται πως ήταν αρκετά 
πειστικός. Κι όμως θα του άρεσε να την είχε πλάι του. Όταν την έβλεπε γυμνή 
ξαπλωμένη στο κρεβάτι, του θύμιζε τη «Μάγια» του Γκόγια, μόνο που η Λήδα ήταν 
πολύ πιο όμορφη από τη δούκισσα της Άλμπα...
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Τις επόμενες 
τρεις μέρες ο Ανέστης, είχε μια συνεχή πολιορκία από τη Λήδα. Τηλεφωνούσε στο 
φωτογραφείο όπου της έλεγαν πως λείπει, στο σπίτι του δεν απαντούσε στο 
τηλέφωνο. Δυο φορές πήγε και από το σπίτι αλλά δεν της άνοιξε, υποκρινόμενος πως 
λείπει. Το αυτοκίνητο του το στάθμευε δυο τετράγωνα πιο κάτω...

Την τέταρτη 
μέρα, αποφάσισε πως έπρεπε να τελειώνει μ’ αυτήν την ιστορία και τηλεφώνησε 
κατά τις δέκα το πρωί στο σπίτι της Λήδας. Απάντησε η Μαργιέτα. «Γεια σου...Ναι 
εγώ είμαι, η Λήδα είναι εκεί; Α, κοιμάται. Τι θέλει να μου μιλήσει η κυρία σου;...Ναι  
καλημέρα  κυρία Δόμνα, τι  κάνετε;  Καλά, καλά...Τι, πότε γύρισα; Α, ναι, ναι είχα 
πάει σε μια περιοδεία για μια βδομάδα αλλά γύρισα νωρίτερα. Ναι θέλω να μιλήσω 
στη Λήδα...Ευχαριστώ, γεια σας. Σε λίγο άκουσε την κοπέλα αγουροξυπνημένη και 
ταραγμένη. «Φαντάζομαι να με κάλυψες στη μητέρα μου...». «Ναι της είπα αυτό που 
σε βολεύει, άρχισες να με κάνεις συνένοχο στις ψευτιές σου...Τι γελάς βρε ανόητη. 
Λοιπόν έρχομαι από εκεί να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα...Ναι από το σπίτι σου 
μπροστά στη μητέρα σου...Τι όχι;, γιατί όχι;...Να συναντηθούμε στο σπίτι μου όχι 
δα, εκεί θα σκοτωθούμε. Σπίτι σου κυρία μου, εκεί μπροστά στη μάνα σου για να 
εξηγηθούμε μια και καλή...Όχι, όχι έρχομαι»...

... Ύστερα από 
μισή ώρα καθόταν στον εξώστη του σπιτιού της κοπέλας με τη Λήδα απέναντι του 
που ήταν ντυμένη επιμελώς ατημέλητη. Δε φορούσε στηθόδεσμο αλλά ένα άσπρο 
μεταξωτό μπλουζάκι που ερέθιζε περισσότερο από το να ήταν γυμνή. Ένα επίσης 
άσπρο λινό σορτς, με ζώνη ένα στριφτό κόκκινο φουλάρι, άφηνε ακάλυπτα τα  
καλλίγραμμα  πόδια  της.

Ο Ανέστης 
προσπαθούσε όσο γινόταν να δείχνει ανεπηρέαστος, είχε ζητήσει από την κυρία 
Δόμνα να καθίσει μαζί τους. Και καθώς την περίμεναν η Λήδα έσκυψε μπροστά και 
του είπε: «Φοβάμαι πως ήρθες για πόλεμο, θα τα πεις όλα στη μάνα μου; Σε 
παρακαλώ μην το κάνεις γιατί θα σε μισήσω όσο σ’ αγαπώ». Ο φωτογράφος δεν 
πρόλαβε ν’ απαντήσει, έφτασε η μητέρα της κοπέλας. «Λοιπόν έχετε να μου πείτε 
κάτι ή μου φαίνεται;». «Ναι, εγώ έχω να σας πω, η  Λήδα δε θέλει αλλά εγώ δεν 
μπορώ να κάνω αλλιώς». «Ναι παιδί μου τι συμβαίνει; Πρέπει ν’ ανησυχώ;». 
«Εξαρτάται από το πως το βλέπει κανείς», είπε ο νέος κι αφού μίλησε για λίγο για τη 
σχέση του με τη Λήδα κατάληξε: «Η κόρη σας αποφάσισε να συνεχίσει, δεν ξέρω αν 
σας το έχει πει, σπουδές στην Ελβετία, στη Γενεύη και θέλει να πάρει μαζί της και 
μένα...». «Τι έκανε λεει στην Ελβετία; Άκου δω κόρη μου εγώ δεν πάω πουθενά, δε 
μ’ αρέσει η Γενεύη και οι Ελβετοί. Βολεύτηκα εδώ, έχω τους φίλους μου, αν πάλι 
αποφάσισες να πας μόνη σου, ώρα σου καλή, ενήλικη είσαι πια κάνε ο, τι θέλεις. 
Βαρέθηκα να σε νταντεύω και να σε φροντίζω...Εγώ θα πάω κοντά στον παππού 
σου, στη Μασσαλία».

Η κυρία Δόμνα 
είχε νομίσει πως η Λήδα θα την έπαιρνε μαζί της. «Ή μήπως ήταν έτσι;», σκέφτηκε ο 
Ανέστης, αυτό θα ήταν τρομερή προοπτική, τώρα πια θα ήταν ανένδοτος στην 
απόφαση του να μην πάει μαζί της. 

Ξαφνικά 
άκουσε την κυρία Δόμνα να του λεει: «Σίγουρα εσύ της ξεσήκωσες τα μυαλά...Ε, 
βέβαια πας να βολευτείς...». Ο Ανέστης έμεινε άναυδος! Η Λήδα φώναξε στη μητέρα 
της. «Μαμά σταμάτα, δεν ξέρεις τι λες». «Δεν ξέρω τι λέω ή εσύ δεν ξέρεις τι 
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κάνεις», είπε οργισμένη η κυρία Δόμνα και σηκώθηκε. Έβγαλε από το μανίκι της το 
μαντήλι, κατακαλόκαιρο φορούσε μακρυμάνικη μπλούζα, σκούπισε τα χείλη της κι 
απευθυνόμενη πάλι στο νέο είπε; «Άκου δω λεβέντη μου, μπορεί να είναι 
ερωτευμένη μαζί σου αυτή η ανόητη, αλλά εγώ δε σε θέλω στο σπίτι μου». Ύστερα 
προχώρησε προς το εσωτερικό  του σπιτιού. Η Λήδα τινάχτηκε οργισμένη κι έτρεξε 
πίσω της.

Ο  Ανέστης, 
άκουγε τις φωνές των δυο γυναικών και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που του είχε 
συμβεί. Τα λόγια της κυρίας Δόμνας ήχησαν σα χαστούκια στο πρόσωπο του. 
Σηκώθηκε κατέβηκε τις σκάλες του εξώστη, βγήκε στο δρόμο και μπήκε στο 
αυτοκίνητο. Καθώς έβαζε μπρος τη μηχανή, φάνηκε αλαφιασμένη στα κάγκελα του 
εξώστη η Λήδα φωνάζοντας: «Ανέστη, μη φεύγεις, περίμενε...».

Καθώς 
οδηγούσε, σκέφτηκε την πιθανότητα, η κοπέλα να έτρεχε πίσω του με το αμάξι της. 
Έστριψε στον πρώτο δρόμο που συνάντησε κι έφτασε στο σπίτι του από μια 
περίπλοκη διαδρομή. Από μακριά είδε το αυτοκίνητο της σταθμευμένο κιόλας 
μπροστά στην πολυκατοικία του. Φρενάρισε έστριψε πάλι και απομακρύνθηκε. 
Στάθηκε παρακάτω και σκεφτόταν τι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να μπει στο σπίτι του, 
αλλά αυτή ήταν ικανή να μείνει όλη τη νύχτα και να τον περιμένει.

Δεν έπρεπε να 
πάει, ύστερα απ’ όλα αυτά το πιο πιθανό ήταν πως θα την άρχιζε στο ξύλο, δε θα 
μπορούσε να κρατηθεί, συνεπώς δεν έπρεπε να τη συναντήσει ποτέ πια. «Τέρμα δεν 
πάει άλλο», είπε φωναχτά κι έβαλε μπρος. Ξαναπέρασε, σε απόσταση ασφαλείας, 
από το σπίτι του. Το αυτοκίνητο της Λήδας ήταν ακόμα εκεί. Περίμενε 
παρακολουθώντας την είσοδο του σπιτιού. Όταν την είδε να βγαίνει, να μπαίνει στο 
αμάξι και να φεύγει, ανέβηκε αφού περίμενε ένα δεκάλεπτο, έβαλε βιαστικά μερικά 
πράγματα σε μια βαλίτσα, μπήκε στο αυτοκίνητο και βγήκε από την πόλη… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ

Στο σπίτι της 
οικογένειας Νοτόρη μόλις είχαν αποφάει για μεσημέρι. Ο Παρμενίων και η Νένη 
αποτραβήχτηκαν στο σαλόνι. Οι δυο νέοι, δεν ήξεραν τίποτα για ο, τι είχε συμβεί 
αυτές τις μέρες στον Ανέστη και τη Λήδα. Κουδούνισε το τηλέφωνο και το σήκωσε 
ο Παρμενίων. «Ναι...Τι;...Έλα γεια σου, τι γίνεσαι ρε; Πως; είσαι στην πατρίδα 
σου;...Τι κάνεις εκεί; Κανά πρόβλημα με τους γονείς; Όχι...Τότε πως βρέθηκες εκεί. 
Πότε πήγες, σήμερα;...Τα χαλάσατε με τη Λήδα; Αλήθεια!». Η Νένη ακούγοντας τα 
τελευταία λόγια του αρραβωνιαστικού της, πλησίασε  με  αγωνία.  Ο  Παρμενίων   
συνέχισε για λίγο ακόμα τη συνομιλία λέγοντας συνέχεια «ναι» κι «εντάξει».

«Τι συμβαίνει 
αγάπη μου; Τι έγινε;». «Ο Ανέστης και η Λήδα τέρμα, το ειδύλλιο τέλειωσε». Η 
κοπέλα έμεινε άφωνη κι ο Παρμενίων της αφηγήθηκε αυτά που του είπε ο Ανέστης 
για τις τελευταίες τέσσερις μέρες. «Με παρακάλεσε να πάω από το σπίτι του-κάπου 
έχω τα κλειδιά του, είπε ο Παρμενίων ψάχνοντας σε κάποιο συρτάρι-να κοιτάξω 
μήπως άφησε καμιά βρύση ανοιχτή καμιά πόρτα, στην κατάσταση που έφυγε όλα να 
τα περιμένεις», 

Η Νένη 
σκεφτόταν πως η Λήδα θα ήταν σε κακή κατάσταση. Κι ο Ανέστης; πως να ένιωθε 
άραγε, για να πάει στην πατρίδα του θα πει πως είχαν συμβεί φοβερά πράγματα, ο 
χωρισμός ήταν μάλλον οριστικός. Σ’ αυτή την τελευταία σκέψη έπιασε τον εαυτό της 
να χαίρεται κι ένιωσε τύψεις.

Κουδούνισε 
πάλι το τηλέφωνο. «Σήκωσε το εσύ», είπε ο Παρμενίων στη Νένη όντας βέβαιος πως 
θα ήταν η Λήδα. «Ναι Λήδα...Τι είναι αυτά που μάθαμε; Ναι μας τα είπε...Δηλαδή  ο 
Παρμενίων  μίλησε μαζί του, στο τηλέφωνο. Έχει  πάει ταξίδι... Στους  γονείς  
του...Όχι δεν τον είδαμε.. Πως είσαι; Φαντάζομαι χάλια...Είναι αλήθεια αυτά που 
είπε;...Αλήθεια ε, Γιατί βρε κορίτσι μου του φέρθηκες έτσι, αφού ξέρεις τι 
χαρακτήρας είναι...Θέλεις να έρθεις εδώ;...Ναι μένω εδώ αυτές τις μέρες, γιατί οι 
γονείς μου πήγαν διακοπές...Λοιπόν θα έρθεις; Τι, να συναντηθούμε στο σπίτι του; 
Ναι ο Παρμενίων έχει κλειδιά...Αλλά τι να κάνουμε εκεί! Καλά, καλά ξεκίνα κι 
ερχόμαστε». «Τι συμβαίνει;», ρώτησε ο Παρμενίων. «Θέλει να πάμε στο σπίτι του 
Ανέστη, θέλει να δει για τελευταία φορά τους χώρους που έζησε τις ωραιότερες και 
πιο δραματικές ώρες της ζωής της...». «Φίου, αυτή την έχει πατήσει άσκημα», είπε ο 
Παρμενίων, «μερικοί αδερφέ μου είναι πολύ τυχεροί». «Τι θέλεις να πεις;». «Θέλω 
να πω για μένα ποτέ δε θα κλάψει κάποια, ούτε θα ζητήσει να δει για τελευταία φορά 
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τους χώρους που έζησε ευτυχισμένη», είπε γελώντας κοροϊδευτικά ο νέος. «Άι να 
χαθείς...γάιδαρε. Εσύ έχεις εμένα ευτυχία σου, τι άλλο θέλεις;...
... Οι γονείς του 
Ανέστη χάρηκαν όταν τον είδαν, τους ήταν ξαφνικό, ρώτησαν για το κορίτσι του και 
πως δεν το έφερε μαζί του. Τους είπε όλα τα σχετικά, προκαλώντας την αγανάχτηση 
της κυρά Ελένης. «Θα μείνω καμιά βδομάδα μαζί σας για να συνέρθω λίγο...», τους 
είπε...

Την άλλη μέρα 
βγήκε στην παραλία και την ώρα που διέσχιζε το δρόμο κάποιος του κορνάρισε. 
Γύρισε, κοίταξε αλλά δεν του φάνηκε γνωστός και συνέχισε το δρόμο του. «Έι, 
φωτογράφε, δε μας γνωρίζεις πια, μεγάλωσε η δουλειά σου». Γύρισε πάλι, 
ξανακοίταξε και σταμάτησε. Ήταν ο Μίμης! Χάρηκε, είχε χρόνια να τον δει, ήξερε 
πως εδώ και δυο χρόνια ζούσε στο Παρίσι. Μαζί του, στο αυτοκίνητο, ένα μικρό 
Πεζιό με γαλλικούς αριθμούς, ήταν μια κοπέλα....

Ο Μίμης! Είχε 
τόσα να θυμάται από αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερος από τον 
Ανέστη και στο γυμνάσιο ήταν ο προστάτης του. Γεροδεμένο παιδί πήγαινε στο 
σχολείο αλλά δούλευε και στις οικοδομές, κοντά στον πατέρα του. Στην πρώτη τάξη 
του γυμνασίου ο Ανέστης είχε έρθει στα χέρια μ’ ένα συνομήλικο του κι εκεί που τον 
είχε ρίξει κάτω, ήρθε ένα άλλο παιδί στην ηλικία του Μίμη, ξάδερφος του πεσμένου 
και άρχισε να τον χτυπάει. Αυτό το είδε ο Μίμης κι έτρεξε, άρπαξε τον άλλον και τον 
ρώτησε αγριεμένος: «Τι συμβαίνει ρε φίλε γιατί  τον  χτυπάς;».  Γιατί  πλάκωσε  τον 
ξάδερφο μου,  εσένα τι σε νοιάζει;».  «Αν  γουστάρεις
καυγά, είμαι εγώ εδώ και μην τα βάζεις με το μικρό. Πάμε έξω να ξηγηθούμε». 

Ο άλλος 
δέχτηκε την πρόκληση και με τη συνοδεία μιας ομάδας παιδιών απ’ όλες σχεδόν τις 
τάξεις, μαζί κι ο Ανέστης, βγήκαν και πήγαν σ’ ένα παρακείμενο, αδέσποτο, 
οικόπεδο. Ήταν κάτι σαν αρένα των μαθητικών μονομαχιών. Ο αγώνας άρχισε μ’ 
όλα τα τεχνάσματα που έβλεπαν τα παιδιά στα «καουμπόικα» φιλμ. Για λίγο οι δυο 
μονομάχοι χοροπηδούσαν προσπαθώντας να χτυπήσει ο ένας τον άλλο. Κάποια 
στιγμή ο Μίμης έριξε μια κλωτσιά αλλά ο άλλος την απόφυγε και πρόλαβε να του 
πιάσει το πόδι και τραβώντας το, προσπάθησε να τον ρίξει κάτω. Εκείνος όμως 
καθώς είχε μεγάλη δύναμη στα  πόδια τράβηξε προς το μέρος του τον αντίπαλο και 
του έριξε μια γροθιά στη μύτη. Τον πήραν τα αίματα και η μονομαχία  σταμάτησε.   
Ο χτυπημένος δέχτηκε την ήττα του κι έδωσε, ιπποτικά, το χέρι του στο Μίμη... 

Με το Μίμη 
έμεναν στην ίδια συνοικία αλλά δεν ήσαν γείτονες. Ήσαν όμως φίλοι και έκαναν 
συχνά παρέα αν κι εκείνη την εποχή η διαφορά των τριών χρόνων στην ηλικία 
εμπόδιζε κάπως τη σχέση. Αργότερα συναντήθηκαν στο νυχτερινό γυμνάσιο όπου ο 
Μίμης ήταν  τελειόφοιτος  κι ετοιμαζόταν να μπει στο πανεπιστήμιο. Και τα 
κατάφερε να μπει στη νομική. Φυσικά για να τα βγάζει πέρα με τα έξοδα στην 
πρωτεύουσα δούλευε στις οικοδομές. Ήταν οργανωμένος στο συνδικάτο οικοδόμων 
και μάλιστα συμμετείχε στην ηγεσία του σωματείου. Αυτό είχε σα συνέπεια να είναι 
συχνά άνεργος, μια και η Ασφάλεια φρόντιζε γι’ αυτό κι έτσι τα οικονομικά του 
ήσαν άθλια. Από το σπίτι του δεν μπορούσε να περιμένει τίποτα. Διάβαζε όλο το 
χρόνο αλλά όταν ερχόταν η περίοδος των εξετάσεων δεν μπορούσε να πληρώσει τα 
εξέταστρα και έμενε απ’ έξω. Στο τέλος τα παράτησε, πήγε για ένα χρόνο σε μια 
σχολή ξενοδοχοϋπαλλήλων κι άρχισε να δουλεύει σε τουριστικά ξενοδοχεία. Είχε 
μάθει αρκετά αγγλικά και λίγα γαλλικά και μ’ αυτά τα εφόδια ήταν περιζήτητος στις 
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τουριστικές περιόδους...
Υπηρέτησε 

στρατιώτης στα σύνορα κι όταν απολύθηκε έκανε ένα διάστημα στη νεολαία της 
Αριστεράς αλλά διαφώνησε κι έφυγε. Ξανάρχισε τη δουλειά στα ξενοδοχεία. 
Δούλεψε, σαν γκαρσόνι, δυο χρόνια και ύστερα βρέθηκε στο Παρίσι όπου έκανε την 
ίδια δουλειά. Αφορμή για τη μετανάστευση του εκεί, ήταν ένας Γαλλοαρμένης 
τουρίστας που γνώρισε και μιλούσε αρκετά  ελληνικά, γιατί παιδί είχε ζήσει στην 
πρωτεύουσα, όπου είχε φτάσει με τους δικούς του από τη Μικρά Ασία. Αργότερα 
έφυγαν για τη Γαλλία και τώρα διατηρούσε εστιατόριο στο Παρίσι. Είχε εκτιμήσει τη 
δουλειά του Μίμη και του πρότεινε, αν ήθελε να ζήσει στο Παρίσι, να τον προσλάβει 
στο μαγαζί του με καλό μισθό. Του άφησε τη διεύθυνση...
... Μετά τη 
δολοφονία του βουλευτή της Αριστεράς, η πολιτική κατάσταση γινόταν όλο και 
χειρότερη. Ο Μίμης άρχισε να έχει πάλι προβλήματα δουλειάς, λόγω της 
δραστηριότητάς  του  με την Αριστερά. Όλα έδειχναν πως η έλευση της «χούντας» 
που «δε θα περάσει», όπως ξελαρυγγιζόταν κι αυτός στις διαδηλώσεις της νεολαίας, 
είχε δρομολογηθεί...

Ο κύριος Αρτό 
Ντικιτζιάν, τον υποδέχτηκε με χαρά και κράτησε την υπόσχεση του. Όταν μάλιστα 
έμαθε πως ανήκει στην Αριστερά-εκείνος ήταν με τους Γάλλους σοσιαλιστές-τον 
εκτίμησε ακόμα περισσότερο. Έτσι ο Μίμης εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι.

Η γαλλική 
προφορά του ονόματος του, τον ανάγκασε να επαναφέρει το όνομα του από το 
χαϊδευτικό στο κανονικό. Το Μίμη οι Γάλλοι θα το πρόφεραν Μιμή που είναι 
χαϊδευτικό γυναικείου ονόματος και θα προκαλούσε πονηρά χαμόγελα. Έτσι τώρα 
για τους Γάλλους ήταν Ντημητρής, καθ’ όλα αξιοπρεπές όνομα... 
... «Μάγκα μπες 
μέσα, πάμε για καμιά ακρογιαλιά να ρίξουμε κανά μπανάκι, είσαι;». Ο Ανέστης 
χωρίς δεύτερη  σκέψη μπήκε. «Από δω η Ζοζεφίν από δω ο Ανέστης», έκανε τις 
συστάσεις ο Μίμης και μια ώρα αργότερα αφού έκαναν το μπάνιο τους καθισμένοι 
σ’ ένα ταβερνάκι σιγοτρώγωντας συζητούσαν για όλο το διάστημα που είχαν να 
ιδωθούν. 

Ο Ανέστης του 
είπε τα δικά του κι ο Μίμης  του πρότεινε να πάει στο Παρίσι που ήταν ιδανική πόλη 
για τη δουλειά του. Έτσι θα ξέφευγε από την «τύπισσα» όπως αποκάλεσε τη Λήδα. 
«Για σπίτι, τον πρώτο καιρό, μη σε νοιάζει θα σε φιλοξενήσω εγώ ώσπου να 
βολευτείς». «Και πότε φεύγεις;». «Σε καμιά βδομάδα, αλλά έχω κάποιο 
πρόβλημα...». «Τι πρόβλημα;». «Τελειώνει η προθεσμία παραμονής αυτού του 
σαράβαλου», έδειξε το αυτοκινητάκι του, «και πρέπει να το πάρω πίσω. Το είχα 
φέρει πέρυσι και το είχα αφήσει εδώ αλλά τώρα πρέπει να το πάω πίσω αλλιώς θα 
πρέπει να το εκτελωνίσω εδώ και τρέχα γύρευε. Δηλαδή πρέπει να ταξιδέψω μόνος 
πάνω από δυο χιλιάδες χιλιόμετρα, οδηγώντας...». «Μόνος, γιατί μόνος εγώ τι είμαι 
εδώ; Μπορώ να έρθω μαζί σου;». «Και το ρωτάς; Μάγκα μου όπως δείχνουν τα 
πράγματα  πάμε για δικτατορία και μια κι έχεις μπλέξει και συ με τα συντρόφια θα 
βρεις κανά μπελά αν μείνεις εδώ». «Ναι ρε φίλε, έτσι κι αλλιώς θα το έκανα αυτό το 
ταξίδι στο Παρίσι, είναι η πόλη των ονείρων μου...Στο κάτω-κάτω, έτσι για πλάκα 
αδερφέ μου να δω πως είναι τέλος πάντων εκεί έξω». «Διαβατήριο;». «Ευτυχώς το 
έβγαλα πριν τρεις μήνες, σκοπεύαμε να το κάνουμε αυτό το ταξίδι με τη Λήδα...». 
Στην αναφορά του ονόματος της μελαγχόλησε. «Μόνο το συνάλλαγμα είναι 
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πρόβλημα, είναι τόσο λίγο. Υπάρχει τρόπος να βγάλουμε παράνομο χρήμα έξω;». 
«Αυτό θα το κανονίσουμε χωρίς παρανομία, θα σου δίνω χρήματα εκεί και θα τα 
δίνουν  οι  δικοί  σου  στους δικούς  μου εδώ»...

... Ο Ανέστης, 
αποχαιρέτησε τους δικούς του κι έφυγε με το Μίμη και τη Ζοζεφίν για την 
πρωτεύουσα. Εκεί, οι δυο φίλοι συνόδευσαν την κοπέλα του Μίμη στο αεροδρόμιο, 
την ξεπροβόδησαν και πέρασαν από το φωτογραφείο όπου ο Σεραφώ του έδωσε τη 
διεύθυνση ενός φίλου, διάσημου φωτογράφου, θα μπορούσε να δουλέψει σ’ αυτόν. 
Ο Παρμενίων και η Νένη τους κάλεσαν στο σπίτι των Νοτόρηδων για φαγητό το 
μεσημέρι κι ο Ανέστης έμαθε και τα τελευταία νέα για τη Λήδα...
... Καθώς 
ταξίδευαν, με το αυτοκίνητο, θα έφταναν αργά το βράδι στο λιμάνι απ’ όπου θα 
έπαιρναν το πλοίο για την Ιταλία, ο Ανέστης σκεφτόταν τη Λήδα. Πριν λίγη ώρα, 
ανάμεσα στο κορμί του και στο φανταστικό κορμί της Λήδας μεσολάβησε το 
ολοζώντανο σώμα της Νένης που σφίχτηκε πάνω του αγκαλιάζοντας τον καθώς την 
αποχαιρετούσε. Έκλαιγε και του ψιθύριζε στο αφτί, πως η Λήδα  ήταν ανόητη που 
άφησε να της φύγει, ο μόνος άντρας που θα την έκανε ευτυχισμένη. Τα ρουθούνια 
του ήσαν γεμάτα ακόμα από την κολόνια της κι ένιωθε τέτοια τρυφερότητα γι’ αυτήν 
την κοπέλα κάτι που δεν είχε αισθανθεί ποτέ για τη Λήδα. Είχε περάσει τόσος καιρός 
από τη μέρα που την πρωτοείδε και τώρα που είχε απαλλαγεί από την παρουσία της 
Λήδας άρχισε πάλι να τον βασανίζει η αγάπη γι’ αυτό το ήρεμο κορίτσι.

Ήταν βέβαιος 
πως η Νένη, ήταν ερωτευμένη μαζί του κι όμως δεν την είχε σκεφτεί ποτέ, ούτε σε 
φαντασίωση, να κάνει έρωτα μαζί της. Τον εμπόδιζε η αγάπη και η φιλία του για τον 
Παρμενίωνα. Έφευγε τώρα μακριά της χωρίς να ξέρει αν η Νένη θα μπορούσε να 
εγκαταλείψει τον αρραβωνιαστικό της, για χάρη του. Πίστευε πως όχι κι εκείνος, δε 
θα της το πρότεινε ποτέ…

... «Που είμαστε 
εδώ;», ρώτησε το Μίμη καθώς το Πεζιό έμπαινε σε μια πλατεία. «Στο Μονπαρνάς». 
«Εδώ μένεις;» «Ναι, λίγο πιο πέρα». Ο Ανέστης κοίταξε έξω από το παράθυρο κι 
αυτό που είδε τον τρόμαξε! Ολόκληρη η πλατεία ήταν ανασκαμμένη, ένας τεράστιος 
χώρος. «Τι γίνεται εδώ;», ρώτησε πάλι. «Γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο, εδώ θα είναι 
ο σιδηροδρομικός σταθμός που θα φτάνουν τα τραίνα από τη δυτική Γαλλία και 
τώρα φτάνουν δηλαδή αλλά θα γίνει μοντέρνος και θα έχει και πολλές γραμμές του 
μετρό. Όλ’ αυτά υπόγεια από πάνω θα χτιστεί ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο κι ένας 
πύργος-ουρανοξύστης πάνω από εκατό μέτρα ύψος. Κομπρί;  Η  πρώτη σου γαλλική  
λέξη  που τώρα  θα  την ακούς συχνά». «Τι λες ρε γαμώτο και στο Παρίσι 
ουρανοξύστες;». Διάβασε το οδόσημο: Μπουλβάρ Βοζιράρ. «Ρε συ Μίμη...». 
«Μάγκα, είπαμε κομμένο το Μίμη, εδώ είμαι Δημήτρης, έτσι;». «Μάλιστα, αλλά πες 
μου είναι ο δρόμος που έμενε ο Ντ’ Αρτανιάν στους «Τρεις Σωματοφύλακες» του 
Δουμά;». «Όχι εκείνος είναι η οδός Βοζιράρ και είναι παρακάτω, πίσω ακριβώς από 
το σπίτι που μένω». Ο Ανέστης έκανε σαν παιδί από τη χαρά του. «Αδερφέ μου, που  
βρίσκομαι! Μένεις σε απίθανο μέρος φίλε». 

Λίγο  πιο  κάτω 
έστριψαν  σ’ ένα στενό και μικρό  δρόμο που  δεν πρόλαβε  να διαβάσει  το
οδόσημο, είχε μανία να διαβάζει τις πινακίδες των δρόμων. Έφτασαν σ’ έναν άλλο 
λίγο φαρδύτερο με τ’ όνομα οδός Φαλγκέρ. Ο Δημήτρης έστριψε δεξιά και 
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σταμάτησε. «Εδώ είμαστε φίλε».
Μόλις βγήκαν 

από το αυτοκίνητο άρχισε να βρέχει με ξαφνικές μεγάλες σταγόνες. «Ρε γαμώτο 
εμένα περίμενε ν’ αρχίσει η βροχή;». «Είναι το καλωσόρισμα σου. Από δω και πέρα 
θα την έχεις συχνά στο κεφάλι σου. Έλα πιάσε τις βαλίτσες απέναντι είναι το σπίτι».

Από μια, 
φαρδιά διπλή, θύρα μπήκαν σε μια εσωτερική αυλή κι από κει σ’ ένα ισόγειο 
διαμέρισμα. Βρέθηκαν, καθώς ξεκλείδωσε τη θύρα ο Δημήτρης, σ’ έναν στενό 
σκοτεινό διάδρομο. Άναψε το φως και στ’ αριστερά φάνηκε ένας μικρός χώρος, με 
βγαλμένη τη θύρα και μέσα σ’ αυτόν ένας νεροχύτης, από πάνω του δυο ντουλάπια 
για πιατικά και πλάι ένας πάγκος με μια μικρή ηλεκτρική επιτραπέζια κουζίνα. Στο 
τέλος του διαδρόμου που το βάθος του, δεν ξεπερνούσε τα δυο μέτρα, ήταν μια 
στενή θύρα. Δεξιά, ήταν ανοιχτή άλλη μια θύρα που οδηγούσε σ’ ένα ευρύχωρο 
δωμάτιο. Ο Δημήτρης έβαλε τη βαλίτσα που κρατούσε στο δωμάτιο και τον 
ακολούθησε ο Ανέστης με τις δικές του. 

Το δωμάτιο 
ήταν μεγάλο και φωτεινό. Είχε ένα παράθυρο προς τη μεριά του δρόμου κι ένα προς 
την αυλή. Δυο ντιβάνια με ανάμεσά τους μια τρίφυλλη ιματιοθήκη, έπιαναν τον έναν 
τοίχο. Η ιματιοθήκη έδειχνε βαρύ παλιό έπιπλό με λιτό σκάλισμα και μ’ έναν οβάλ 
καθρέφτη στο μεσαίο φύλλο. Στη μέση του δωματίου υπήρχε ένα στρογγυλό τραπέζι 
από εκείνα τα παλιά βιεννέζικα με μπρούντζινα δεσίματα στη βάση των ποδιών τους, 
με τραπεζομάντιλο πλαστικό-αυτός ο συνδυασμός κακού γούστο ξένισε κάπως τον 
Ανέστη-με δυο καρέκλες απροσδιόριστου ρυθμού. Τα παράθυρα είχαν σ’ όλο τους 
το ύψος κάγκελα, ευτυχώς  με  κάποιο  σχέδιο  που  έμοιαζε με περικοκλάδα κι όχι 
με κάθετες σιδεριές φυλακής.

Οι τοίχοι, ήσαν 
στρωμένοι με μια λουλουδάτη ταπετσαρία, ξεθωριασμένη από την πολυκαιρία και 
πάνω της κολλημένες μερικές αφίσες από τουριστικούς χώρους της  Ελλάδας.  
Επίσης πάνω από το ένα κρεβάτι ήταν κολλημένη μια αφίσα με τα κεφάλια του 
Μαρξ και του Ένγκελς.

Ο  Δημήτρης  
βγήκε στο διάδρομο, πήγε σ’ έναν πίνακα και σήκωσε ένα διακόπτη. Άνοιξε τη θύρα 
που ήταν στο βάθος και φάνηκε ένας χώρος μεγαλύτερος από το κουζινάκι, μ’ ένα 
λουτήρα, τη λεκάνη και πίσω της ένα υπερυψωμένο ντους, με πλαστικό παραβάν για 
να μη σκορπάνε τα νερά έξω. «Να κάνουμε κάνα ντους να ξεβρομίσουμε, λοιπόν 
πάω να παρκάρω κάπου εδώ κοντά κι έρχομαι», είπε και βγήκε...
... Μετά το ντους, 
ο Δημήτρης ντύθηκε με κοστούμι και γραβάτα. «Πως ντύθηκες έτσι ρε φίλε; Ακόμα 
στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη είμαστε..!». «Ανεστάκη και συ να ντυθείς έτσι, 
εδώ δεν είναι η πατρίδα μας. Μετά τη βροχή έχει υγρασία και ψυχρούλα, από δω και 
πέρα ξέχασε τα κοντομάνικα και τα μπλουζάκια. Το πολύ-πολύ, αν είναι καλός ο 
καιρός, να βγαίνεις με κανά πουλόβερ, αν δε γουστάρεις σακάκι». Όταν βγήκαν έξω 
είχε σκοτεινιάσει. Ο δρόμος, φωτιζόταν επαρκώς και το κομμάτι τ’ ουρανού 
ανάμεσα στις στέγες, ήταν ολόφωτο από τα φώτα των κοντινών λεωφόρων. 

Προχώρησαν 
στην οδό Φαλγκέρ και ύστερα από λίγο έστριψαν  λοξά σ’ ένα άλλο δρόμο για να 
βγουν στην μπουλβάρ Μονπαρνάς, όπως άκουσε να λεει ο Δημήτρης. «Μπουλβάρ 
Μονπαρνάς! Πολύ μου αρέσει αυτό το «μπουλβάρ» είναι εύκολο να το λες  ενώ 
εκείνα  τ’ άλλα  ρυ, ρου ή αβενιού, αβενί, δύσκολα αδερφέ μου», είπε ο Ανέστης ενώ 
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ο φίλος του διασκέδαζε με τις παρατηρήσεις του.
Ξαφνικά, όπως 

βάδιζαν, είδε στ’ αριστερά του, σε μια αυλόθυρα, μια μπρούντζινη πινακίδα με την 
επιγραφή:“MUSEE ANTOINE BOURDELLE”. 
      «Ρε συ Δημήτρη, για, για διάβασε μου εδώ τι λεει; Είναι αυτό που νομίζω, το 
Μουσείο Μπουρντέλ;». «Ναι αυτό είναι το Μουσείο Μπουρντέλ κι ο δρόμος αυτός 
έτσι λέγεται.  Δεν έχω έρθει ποτέ βέβαια παρ’ όλο που είμαι τόσο κοντά. Τον ξέρεις; 
Γλύπτης είναι θαρρώ...». «Τι θαρρείς,  βρε άσχετε!  Από τους μεγαλύτερους του 
κόσμου,  μαθητής  του Ροντέν και  δάσκαλος
του δικού μας του Απάρτη...».

Ο Δημήτρης 
γέλασε με το ξέσπασμα του Ανέστη. «Έλα αδερφέ μου άσε τον Μπουρντέλ, πολύ 
μπανάλ όνομα για έναν τόσο μεγάλο γλύπτη, μου θυμίζει μπουρδέλο. Πάμε για 
φαγητό γιατί έχω λυσσάξει στην πείνα». «Ω, θεοί, τι ασέβεια! φώναξε ο Ανέστης, 
σηκώνοντας ψηλά τα χέρια και συνέχισε σε πιο ήπιο τόνο:  «Κι αυτός  ο  άνθρωπος 
έχει τη μεγάλη τύχη να κατοικεί στο Μονπαρνάς και μάλιστα δυο βήματα από το 
Μουσείο ενός μεγάλου γλύπτη. Ξέρεις μωρέ τι θα πει Μονπαρνάς;». «Τι θα πει; 
Είναι το όνομα  αυτής της περιοχής», είπε διασκεδάζοντας με τη νέα έκρηξη του 
φίλου του, ο Δημήτρης. «Κοίτα πως το αντιμετωπίζει ο άνθρωπος! Είναι το όνομα 
του ελληνικού βουνού  Παρνασσός,  που  εθεωρείτο  βουνό  των  ποιητών...αλλά  
άσε  δεν έχει σημασία... Αύριο κιόλας θα έρθω στο Μουσείο Μπουρντέλ». «Καλά ρε 
φίλε, που ξέρεις εσύ τόσα γι’ αυτόν;». «Που ξέρω; Απέναντι από την Ακρόπολη, 
στην πρωτεύουσα μας, πρέπει να μην έχει κλείσει ακόμα, υπάρχει μια έκθεση 
ευρωπαϊκής γλυπτικής. Εκεί είδα ένα έργο του Μπουρντέλ, ένα Ηρακλή τοξότη, 
επίσης στον Εθνικό μας Κήπο υπάρχει άλλο ένα έργο του...». «Και τι ζητάει στην 
πρωτεύουσα μας δικό του έργο;». «Είναι ένα μπρούντζινο κεφάλι του Ζιαν Μορεάς 
ενός σπουδαίου Έλληνα ποιητή, που ανήκει όμως στη γαλλική ποίηση...». «Ωχ, τώρα 
μπλέξαμε και με τους ποιητές...Άσε παιδάκι μου, πάμε να ντερλικώσουμε». «Άκου 
να ντερλικώσουμε, λέξη  από Παριζιάνο. Δυο χρόνια ζεις εδώ μωρέ, δεν επέδρασε 
καθόλου αυτή η πόλη πάνω σου!». «Φιλαράκι, εγώ δεν ξέρω απ’ αυτά, νομικά πήγα 
να σπουδάσω δεν τα κατάφερα τώρα είμαι καλό γκαρσόνι. Στη δουλειά μου είμαι κι 
εγώ...καλλιτέχνης αλλά αυτά τα διανοουμενίστικα δεν τα γουστάρω». «Έτσι ε; 
Κατάλαβα, είσαι κι εσύ αριστερός της «τραγιάσκας». Ο πολιτισμός κι η καλλιέργεια, 
για σας, είναι πολυτέλεια και η απασχόληση της μ’ αυτή, καθυστερεί την παγκόσμια 
επανάστασή μας...». 

Η πινακίδα του 
Μουσείου Μπουρντέλ έγινε αιτία να συνεχιστεί μια άταχτη και κυριολεκτικά...στο 
πόδι συζήτηση ανάμεσα στους δυο φίλους ώσπου να βγουν στην μπουλβάρ 
Μονπαρνάς.

Τα καφενεία 
της λεωφόρου, είχε ένα σε κάθε γωνιά, ήσαν ολόφωτα και τα τραπέζια τους, μέσα κι 
έξω στο πεζοδρόμιο, γεμάτα κόσμο. Ο Ανέστης αναρωτήθηκε αν υπήρχαν πιο πολλά 
καφενεία στην πατρίδα ή εδώ. Καθώς προχωρούσαν στο πεζοδρόμιο, πλάι στη 
φωτισμένη πρόσοψη εστιατορίου, ο Ανέστης  είδε κρεμασμένο ένα φωτισμένο 
γυαλόφραχτο κουτί. Πλησίασε και διαπίστωσε πως ήταν κατάλογος φαγητών. Τον 
περιεργάστηκε για λίγο και ύστερα είπε στο φίλο του. «Ρε συ Δημήτρη, τόσο ακριβά 
είναι τα εστιατόρια εδώ; Πω, πω αδερφέ μου...». «Έχει ακριβά και φτηνά, αυτό είναι 
ακριβό γιατί είναι το «Κουπόλ». «Το «Κουπόλ»!...Το γνωστό «Κουπόλ δηλαδή;». 
Έκανε πισω και διάβασε την επιγραφή: «LA COUPOLE». «Ε, ναι το γνωστό 
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«Κουπόλ», αλλά εσύ που το ξέρεις ρε φίλε; Πέντε ώρες έχεις στο Παρίσι!». «Το 
«Κουπόλ» δεν ξέρω...Το ξέρω από τότε που ήταν μικρό μπαρ, πριν από τον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο». «Ρε συ πλάκα μου κάνεις; Θα με τρελάνεις, ξέρεις και την 
ιστορία των μαγαζιών του Παρισιού;».

Ο Ανέστης 
πήρε ύφος και δήλωσε: «Ναι πραγματικά ξέρω πολλά, για πολλά από τα μέρη αυτής 
της πόλης. Έχω διαβάσει ένα σωρό βιβλία Γάλλων και ξένων συγγραφέων που έχουν 
ζήσει εδώ και τ’ αναφέρουν. Ύστερα αυτά τα χρόνια κοντά στον Σεραφώ που έζησε 
πολλά χρόνια στο Παρίσι-γνωρίζει ακόμα και τον Πικασσό-άκουσα πολλά από 
αυτόν. Μπορεί να βρέθηκα ξαφνικά εδώ, χάρη σε σένα, αλλά  νοερά ζω σ’ αυτήν την 
πόλη από χρόνια. Μόνο τη γλώσσα δε φρόντισα να μάθω ο κόπανος». Λίγο 
αργότερα έστριψαν στη γωνία των μπουλβάρ Μονπαρνάς και Ρασπάιγ, όπου 
ακριβώς είναι το καφενείο «Ντομ» κι απέναντι από το καφενείο «Ροτόντα». Νέες 
συγκινήσεις για τον Ανέστη. Άρχισε ένα πολιτιστικοπολιτικό παραλήρημα για τους 
πολιτικούς και τους καλλιτέχνες που  σύχναζαν  εδώ  πριν   τον  πρώτο  και τον 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Ο  Δημήτρης  
τα έχασε!  Είχαν  κολλήσει  στη γωνία κι  ο Ανέστης  τον  είχε  τρελάνει  στη
λογοδιάρροια. Πρώτη φορά τον άκουγε να μιλάει τόσο πολύ. Κάποια στιγμή ο 
νεοφερμένος του
ζήτησε να περάσουν απέναντι στη «Ροτόντα» για να δουν το άγαλμα που ήταν 
στημένο πάνω σε νησίδα στη μέση της μπουλβάρ Ρασπάιγ, μπροστά στο καφενείο. 
«Τρελάθηκες μωρέ; Αύριο έρχεσαι και βλέπεις ο, τι θέλεις. Πάμε για φαγητό τώρα», 
είπε νευριασμένος ελαφρά ο Δημήτρης παρασέρνοντας τον σ’ έναν παρακείμενο 
δρόμο...

Δείπνησαν σ’ 
ένα μικρό εστιατόριο με καλό φαγητό κι όχι πολύ ακριβό. Τα γκαρσόνια γνώριζαν 
τον Δημήτρη σαν πελάτη αλλά και σαν ομότεχνο τους και η περιποίηση ήταν 
εξαιρετική. Μάλιστα ήταν τόσο ευχαριστημένος ο Ανέστης που έδωσε, για 
πουρμπουάρ το ένα πέμπτο της αξίας του δείπνου τους. Όταν πλήρωνε το 
λογαριασμό ρώτησε το φίλο του πως ήταν στα γαλλικά το «αυτό για σένα» και μόλις 
το γκαρσόνι του έφερε τα ρέστα, του τα άφησε λέγοντας όσο καλύτερα  μπόρεσε: 
«Σα σε πουρ τουά». Βλέποντας το ποσόν το γκαρσόνι, του έκανε υπόκλιση, 
ευχαριστώντας τον μ’ ένα μικρό λογύδριο που ο Ανέστης δεν έπιασε λέξη.

«Τι κάνεις ρε», 
του είπε χαμηλόφωνα ο Δημήτρης, «μερικά σαντίμια ήταν αρκετά. Πολύ χουβαρντάς 
είσαι μωρ’ αδερφέ μου». «Ε, στη χώρα του πουρμπουάρ είμαστε φίλε. Παντού 
φτωχός αλλά στο πανηγύρι πλούσιος, έλεγε ο  παππούς μου», είπε ο Ανέστης ενώ ο 
φίλος του κουνούσε το κεφάλι του κοροϊδευτικά.

Το γκαρσόνι 
απομακρύνθηκε κι ο Ανέστης επανάλαβε χαμογελώντας: «Σα σε πουρ τουά». 
Μοιάζει με γαλλικό ονοματεπώνυμο, όπως να πούμε Ευγένιος Ντελακρουά, ο 
μεγάλος ζωγράφος, ξέρεις...». «Όχι δε ξέρω και μην αρχίσεις πάλι την κουλτούρα ε; 
Πάμε για ύπνο»...
... Τον Δημήτρη 
τον έπιασε ο ύπνος σχεδόν αμέσως. Ήταν κουρασμένος οδηγώντας τόσες μέρες, ο 
Ανέστης τον είχε βοηθήσει ελάχιστα μια και δεν γνώριζε το δρόμο. Με τόσες 
συγκινήσεις τις τελευταίες ώρες, την είσοδο του στο Παρίσι, το Μονπαρνάς, τα 
διάσημα καφενεία και τις μνήμες που του έφεραν,  μνήμες  εξ  αντανακλάσεως  
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φυσικά,  ο  Ανέστης  δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Εκανε έναν απολογισμό των 
τελευταίων ημερών...
... Όταν βγήκαν 
από το πλοίο, στο Πρίντεζι, το πρώτο κομμάτι γης που πατούσε έξω από την πατρίδα 
ο Ανέστης, είχε αρχίσει να νυχτώνει. «Θα πάμε από τη Ρώμη;». «Όχι γιατί τα 
χρήματα μας δεν είναι αρκετά και γιατί η διαδρομή είναι μεγαλύτερη. Θα πιάσουμε 
την ανατολική Ιταλία ίσαμε τον Αγκώνα κι από εκεί Μιλάνο, Αόστα, Μον Μπλαν, 
Παρίσι. Πάμε τώρα για το Μπάρι. Αν και είχε ξανακάνει αυτή τη διαδρομή, ο 
Δημήτρης, έκανε λάθος και βρέθηκαν ξαφνικά στον Τάραντα, εκεί που ήταν η 
αρχαία ομώνυμη πόλη. Αμφιθεατρικά χτισμένη, με κάτω-κάτω το λιμάνι, καθώς 
ήταν φωταγωγημένη, παρουσίαζε όμορφο θέαμα. Κατέβηκαν ως κάτω στο λιμάνι, με 
την προτροπή του Ανέστη. Ο Δημήτρης ήταν εκνευρισμένος εξαιτίας του λάθους, 
αφού πήγαν και ήρθαν κατά μήκος του λιμανιού πήραν πάλι έναν κεντρικό 
ανηφορικό και δαιδαλώδη δρόμο. Προχωρούσαν στην τύχη, γιατί δεν είχαν δει 
κάποια πινακίδα που να δείχνει προς Μπάρι. Ο Ανέστης απορούσε γιατί ο φίλος του 
δε ρωτούσε κάποιον να τους δείξει. Η απάντηση στη σχετική ερώτηση ήταν: «Δεν 
ξέρω ιταλικά». «Μα τι λες τώρα, η γαλλική είναι λατινογενής γλώσσα και μάλλον 
πολλοί Ιταλοί θα ξέρουν γαλλικά». «Μπα, άσε θα δούμε κάποια ταμπέλα».

Είχαν ανέβει 
σχεδόν στην κορυφή, όταν σταμάτησαν μπροστά σε κόκκινο φανάρι. Ένδειξη για το 
Μπάρι δε φαινόταν πουθενά. Πλάι τους, από την πλευρά του Ανέστη, ήρθε και 
σταμάτησε ένα φορτηγάκι με οδηγό ένα νεαρό που σιγοτραγουδούσε το τραγουδάκι 
που ακουγόταν από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. «Άκου τώρα, ιταλικά», είπε ο 
φωτογράφος στο Δημήτρη. Πρόβαλε το κεφάλι έξω από το παράθυρο, ενώ ο φίλος 
του χαμογελούσε ειρωνικά.  «Πρέγκο σινιόρε, λ’ αουτοστράντα περ Μπάρι;». Ο 
νεαρός γύρισε του έσκασε ένα χαμόγελο και τον πολυβόλησε μ’ ένα μικρό χείμαρρο 
λέξεων που τον άφησε άφωνο. Ο Ανέστης τον ευχαρίστησε μ’ ένα κούνημα του 
κεφαλιού και με το χέρι στην καρδιά.

«Λοιπόν 
κατάλαβες τίποτα;», ρώτησε γελώντας ο Δημήτρης. «Να σου πω, έπιασα τρεις 
λέξεις. Ελπίζω πως θα βοηθήσουν: «φανάλε, σινίστρα, πόντε». Πάει να πει πως στο 
παραπάνω φανάρι στρίβουμε αριστερά και συναντάμε κάποια γέφυρα, ίσως εκει να 
δούμε και κάποια ένδειξη για το Μπάρι. Πραγματικά, ακολουθώντας αυτήν την 
πορεία, βρέθηκαν σε μια γέφυρα που στα δεξιά της υπήρχε μια τεράστια πινακίδα με 
τη λέξη Μπάρι, ένα βέλος που έδειχνε ευθεία και αναγραμμένη την χιλιομετρική 
απόσταση. Δεν ήταν μακριά. Η διαδρομή ως  το Μπάρι ήταν θεοσκότεινη.  
Στάθμευσαν  έξω  από  ένα μοτέλ, πίσω από ένα, επίσης σταθμευμένο, με σβησμένα 
όλα του τα φώτα σκοτεινό θεόρατο φορτηγό. Κοιμήθηκαν μερικές ώρες μέσα στο 
αυτοκίνητο και το χάραμα, ξεκούραστοι συνέχισαν το δρόμο τους με αρκετά μεγάλη 
ταχύτητα κι εκεί, μπροστά στη Ντομ του Μιλάνου σταμάτησε ο απολογισμός του 
τελευταίου μήνα και τον Ανέστη τον πήρε ο ύπνος καθώς τον νανούρισαν οι θόρυβοι 
του Μονπαρνάς...
... Το πρωί, τι 
πρωί δηλαδή, κατά τις δέκα τους ξύπνησε η Ζοζεφίν. Καθώς ανασήκωσαν τα 
κεφάλια από τα μαξιλάρια, τους πέταξε, χαμογελαστά, ένα «μπον ζιούρ» και 
κατευθύνθηκε προς το κουζινάκι λέγοντας διάφορα ακατανόητα για τον Ανέστη. «Τι 
λεει;». «Τι να πει, πάει να μας ψήσει καφέ και να ετοιμάσει πρωινό». «Ελπίζω 
τούρκικο γιατί γαλλικό δε γουστάρω». «Ναι ρε, τούρκικο,  όπως τον  πίνω  κι  εγώ.  
Μέτριο  βραστό  δεν  τον...παίρνεις;»,  είπε  με υπονοούμενο ο Δημήτρης.
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«Ρε συ 
Μίμη...». «Κόφτω το Μίμη έτσι; Το είπαμε και το ξανάπαμε, Δημήτρης». «Εντάξει 
Δημήτρη. Πρέπει να τηλεφωνήσω στον Παρμενίωνα και στο σπίτι μου. Που θα 
βρούμε τηλέφωνο; Υπάρχει τρόπος...». «Ναι, μπορούμε να πάμε στο μαγαζί που 
δουλεύω, αλλά θα πάμε μάλλον εδώ κοντά στην  μπουλβάρ Βοζιράρ, έχει 
τηλεφωνείο. Εδώ είναι όλα μαζί, όπως παλιά σε μας τηλεφωνείο, ταχυδρομείο, 
τηλεγραφείο. Ελπίζω να έχεις υπομονή ως που να φαμε».

Ο Ανέστης 
σηκώθηκε φόρεσε τη ρόμπα του και πήγε στο μπάνιο. Καθώς βγήκε στο διάδρομο η 
Ζοζεφίν γύρισε και τον κοίταξε χαμογελώντας, της χαμογέλασε κι αυτός αμήχανα 
και χώθηκε στο λουτρό. Όταν βγήκε ήταν πλυμένος, καλοχτενισμένος. Μπήκε στο 
δωμάτιο κι η Ζοζεφίν τον καλωσόρισε στην πατρίδα της, δίνοντας του το χέρι και 
φιλώντας τον σταυρωτά δυο φορές. Στο τραπέζι τον περίμενε αχνιστός ο καφές κι 
ένα πλούσιο πρωινό.

Ο Δημήτρης 
πήγε κι αυτός στο μπάνιο ενώ η κοπέλα πήρε την τσάντα της και ξεκίνησε προς την 
έξοδο φωνάζοντας του κάτι κι εκείνος της απάντησε: «Σα βά, σα βά»... 

Καθώς 
έπαιρναν το πρωινό τους, ο Ανέστης ρώτησε: «Θα πάμε στο Μουσείο Μπουρντέλ;». 
«Θα πας μόνος. Εγώ με τη Ζοζεφίν έχουμε να πάμε κάπου». Εκείνη τη στιγμή μπήκε 
η κοπέλα φορτωμένη με διάφορες σακούλες που το περιεχόμενο τους το ταχτοποίησε 
στο κουζινάκι. «Δηλαδή πως μόνος, πως θα συνεννοηθώ ρε συ;». «Και με νοήματα, 
διάβολε ένα εισιτήριο θα καταφέρεις να το βγάλεις. Κουτσά-στραβά λίγα γαλλικά 
γνωρίζεις, εδώ ιταλικά μίλησες...». «Έλα τώρα με δουλεύεις;». «Όχι, εντάξει δε 
χρειάζεται να είμαι μαζί σου. Θα πας στο ταμείο, συνήθως η τιμή είναι γραμμένη απ’ 
όξω και θα πεις: «Εν τικέ σι  ιλ  βου  πλε»  κι  αυτό  είναι  όλο».  «Πως, πως, στάσου 
να το γράψω». «Γράφτω μαλάκα, τόσον καιρό πηδιόσουν με γαλλομαθή γκόμενα και 
δεν έμαθες ούτε τα στοιχειώδη». «Ναι σκότωσε με τώρα επειδή δεν έμαθα. Αδερφέ 
μου αν ήταν με το πήδημα να μαθαίναμε ξένες γλώσσες θα ήμασταν όλοι 
πολύγλωσσοι, τέλος πάντων θα τα καταφέρω». 

Η Ζοζεφίν 
ακούγοντας το, «εν τικέ σι ιλ βου πλε», έβαλε τα γέλια και είπε και κάποια άλλα που 
δεν κατάλαβε, φυσικά ο Ανέστης αλλά έκαναν τον Δημήτρη να γελάσει. «Τι σου 
είπε, τι σου είπε;...». «Άστο, τίποτα...». «Ε, πως τίποτα, εσύ ξεράθηκες στα γέλια...». 
«Αμάν αδερφέ μου, σπασίκλας είσαι. Χέσε με τώρα, αφού σου λέω τίποτα, είναι 
τίποτα.»...
... Το Μουσείο 
Μπουρντέλ ήταν η κατοικία και το εργαστήρι του γλύπτη. Είχε πολλά έργα. Το 
πρώτο που είδε ήταν ο Ηρακλής-τοξότης, σε γύψινο πρόπλασμα. Υπήρχε μια 
αίθουσα με προπλάσματα του Μπετόβεν, σπουδές για κάποιο μνημείο που είχε κάνει 
για τον μουσουργό. Από κάποιο μαγνητόφωνο ακουγόταν, χαμηλόφωνα, η ένατη 
συμφωνία του. Περιδιάβαζε αρκετή ώρα τους χώρους, το ατελιέ του, τα καβαλέτα, το 
γραφείο, χειρόγραφα και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Όταν βγήκε πλησίαζε 
μεσημέρι και πήρε το δρόμο για το σπίτι. Είχε την ικανότητα προσανατολισμού 
αναπτυγμένη, βοηθούσε και η μανία του με τα οδόσημα κι έτσι γύρισε χωρίς 
δυσκολία στα παιδιά, που ετοίμαζαν κιόλας το μεσημεριανό φαγητό. Η Ζοζεφίν κάτι 
τηγάνιζε κι ο Δημήτρης, στο δωμάτιο ετοίμαζε το τραπέζι. «Εντάξει ρε τουρίστα, τα 
κατάφερες;». «Ε, τώρα είναι δυνατόν να μην τα καταφέρω; Σαν Παριζιάνος! Με 
εκείνο το «εν τικέ σι ιλ βου πλε»,  έσκισα!». Ο Δημήτρης χαμογέλασε και ζήτησε να 
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μάθει τις  εντυπώσεις του από το Μουσείο. Λίγα λεπτά αργότερα μετανόησε αλλά 
ήταν αργά. Υποχρεώθηκε ν’  ακούσει έναν χειμαρρώδη λόγο γεμάτο ενθουσιασμό 
για το έργο του Μπουρντέλ μέχρι την ώρα που κάθισαν στο τραπέζι. «Κρίμα κόπανε 
που η Ζοζεφίν δεν ξέρει ελληνικά, θα το χαιρόταν είναι κι αυτή ψωνάρα με την 
Τέχνη». «Αλήθεια; Και τι σου βρήκε εσένα τότε ρε γαμώτο;». «Το καλό γαμήσι, 
μαλάκα. Οι Γαλλίδες το εκτιμούν ιδιαίτερα»... 

Σε δυο μέρες ο 
Δημήτρης θα ξανάπιανε δουλειά, καθώς και η κοπέλα του, έτσι αυτές τις μέρες, του 
τις αφιέρωσαν πηγαίνοντας τον στο Λούβρο και σε άλλα ενδιαφέροντα μέρη. 
«Παίρνω και τη Ζοζεφίν μαζί μας μάγκα, γιατί εγώ σ’ αυτά είμαι κουμπούρας. Θα 
μου τα λέει εκείνη κι εγώ όσο μπορώ θα μεταφράζω», είπε ο Δημήτρης μπαίνοντας 
στο Λούβρο...

... Κάπου τέσσερις 
ώρες ορθοστασία και περπάτημα μέσα κι έξω από το Λούβρο εξουθένωσαν το 
Δημήτρη και τη Ζοζεφίν. «Είδες τι τραβάω για χάρη σου τσόγλανε; Πρώτη φορά 
έμεινα τόσες ώρες σε μουσείο. Άλλη φορά, έμαθες τα κόλπα τώρα, θα πηγαίνεις 
μόνος. Θα χρησιμοποιείς τον οδηγό της πόλης και το μετρό, αν και με το λεωφορείο 
είναι καλύτερα γιατί έχεις την ευκαιρία να βλέπεις και τις περιοχές που περνάς». 
«Εντάξει ρε φίλε...Κι εγώ κουράστηκα αλλά το φχαριστήθηκα. Αδερφέ μου εκείνες 
οι μπρούντζινες ογκώδεις γυναίκες του Μαγιόλ, οι στημένες στα παρτέρια του 
Μουσείου με ξετρέλαναν»... 

Το απόγευμα 
της Κυριακής ο Ανέστης με το Δημήτρη και τη Ζοζεφίν βρέθηκαν καθισμένοι
σ’ ένα τραπέζι έξω από το καφέ «Ροτόντα». Όσο έδινε παραγγελία, ο Δημήτρης στο 
γκαρσόνι, ο φωτογράφος σηκώθηκε και πέρασε στη νησίδα, πάνω στην μπουλβάρ 
Ρασπάιγ, όπου ήταν στημένο το άγαλμα που τον είχε εντυπωσιάσει, βλέποντας το  
από  μακριά, την πρώτη βραδιά  που έφτασε στο Παρίσι. 

Πάνω σ’ ένα 
βάθρο ήταν στημένος ένας όγκος, από πωρόλιθο,  δουλεμένος  έτσι  που  έμοιαζε με 
το σχήμα ενός ευτραφούς και μεγαλόσωμου άντρα τυλιγμένου με μια μπέρτα. Το 
ογκώδες κεφάλι του στηριζόταν σ’ ένα πληθωρικό προγούλι κι από τα 
χαρακτηριστικά του πολύ λίγα στοιχεία υπήρχαν, εκτός από ένα κρεμαστό μουστάκι 
κι ένα θεληματικό πηγούνι. Ο Ανέστης κοίταξε την επιγραφή που υπήρχε στη βάση. 
Ήταν σκαλισμένη και βαμμένη χρυσή: Α RODEN A BALZAC. Η τεχνοτροπία του 
Ροντέν ήταν τόσο αφαιρετική που ο Ανέστης έμεινε σκεφτικός. Τίποτα δε θύμιζε τα 
έργα  που είχε δει, σε φωτογραφίες. Μια επίσκεψη στο Μουσείο Ροντέν αυτές τις 
μέρες, ήταν  απαραίτητη. Έκανε  το γύρο του αγάλματος δυο φορές, ύστερα πέρασε 
στο απέναντι πεζοδρόμιο για να το δει και από κάποια απόσταση. Αν δεν έβλεπε την 
επιγραφή, ποτέ δε θα φανταζόταν πως το άγαλμα αυτό το φιλοτέχνησε ο Ροντέν και 
πως αυτός ο πέτρινος όγκος θα ήταν ο Μπαλζάκ. Γύρισε στους φίλους του 
κουνώντας το κεφάλι μάλλον απογοητευμένος. «Τι έγινε φίλε, σου άρεσε αυτό το 
πράμα;». «Ε, όχι και πράμα, αλλά να σου πω την αλήθεια, δε μ’ άρεσε κι 
αναρωτιέμαι, είναι γλυπτική αυτό, όταν το έργο είναι ένας όγκος πέτρας όπου πάνω 
της ο γλύπτης έχει αρχίσει να σκαλίζει μια μορφή, που σου δίνει την εντύπωση πως 
για κάποιο λόγο δε συνέχισε; Αυτό, έστω κι από τον Ροντέν δε μπορώ να το δεχτώ». 
Σε ερώτηση της Ζοζεφίν  ο Δημήτρης, ίσως όχι με τόση ακρίβεια, μετάφρασε αυτά 
που είπε ο Ανέστης. Εκείνη βρήκε ενδιαφέρουσα την απορία του Ανέστη αλλά δε θα 
μπορούσε να του δώσει κάποια απάντηση. Απ’ ο,τι έχει διαβάσει, ο Ροντέν ήθελε να 
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δώσει, μια ορμητική κι εντυπωσιακή εικόνα του Μπαλζάκ με όσο λιγότερα στοιχεία 
μπορούσε, παρά ένα νατουραλιστικό πορτρέτο...Είπε και κάποια άλλα για τον 
χαρακτήρα του Ανέστη και ότι την είχε εντυπωσιάσει με τις γνώσεις του. «Σε 
βρίσκει   έξυπνο   η   γυναίκα   μου...».   «Γιατί   ρε,  δεν  είμαι έξυπνος;». «Χαζός 
είσαι, γιατί αν ήσουνα έξυπνος, τώρα θα πέρναγες πασαλίδικα αραχτός, στην 
αγκαλιά της Λήδας, στις Κάνες ή στις Μπαχάμες. Αδερφέ μου τι γυναίκα ήταν αυτή 
που είχες-την είχε δει σε φωτογραφίες-για, για δώσμου τη φωτογραφία να τη δείξω 
στη δικιά μου, να δει πως είναι οι γυναίκες». Ο Δημήτρης γύρισε χαμογέλασε στην 
κοπέλα του, της έπιασε το χέρι και το χάιδεψε, σα να ένιωσε ένοχος γι’ αυτό που είχε 
πει κι ας μην είχε καταλάβει τίποτα εκείνη. «Έλα, σαχλαμάρα, τι έχει η δικιά σου; 
Μια χαρά κοπέλα είναι». «Έλα, έλα ρε δώσμου τη, να την πειράξω λίγο». «Και ποια 
θα της πεις πως είναι;». «Έλα ρε μαλάκα, της έχω μιλήσει για τον νταλγκά σου, θα 
της δείξω εξαιτίας ποιας ξενιτεύτηκες».

Ο Ανέστης, 
έβγαλε τη φωτογραφία από το πορτοφόλι και του την έδωσε. Ο Δημήτρης την έδειξε 
στη Ζοζεφίν και κάτι της είπε χαμογελώντας. Εκείνη πήρε τη φωτογραφία κι έδειχνε 
εντυπωσιασμένη από την ομορφιά της Λήδας, η φωτογραφία ήταν από τις τελευταίες 
που είχε τραβήξει ο Ανέστης και την έδειχνε ολόσωμη με μαγιό. «Είναι όμορφη σα 
σταρ του σινεμά λεει η Ζοζεφίν», είπε ο Δημήτρης κι επιστρέφοντας τη φωτογραφία 
συνέχισε: «Ε, ρε φίλε δε μου τύχαινε εμένα μια τέτοια γκόμενα κονομημένη και θα 
έβλεπες μάγκα. Δυστυχώς μου έτυχε μια μπατίρω σαν κι εμένα...». «Σιγά ρε, τα 
έμαθα και τα δικά σου με τη Σουηδέζα...». «Από που τα έμαθες ρε συ;». «Άσε από 
που τα έμαθα και πες μου γιατί δε δέχτηκες την πρόταση της ν’ ανοίξεις ελληνικό 
εστιατόριο στην πατρίδα της, αφού θα έβαζε εκείνη τα λεφτά;». «Δε γουστάρω 
αδερφάκι τόσο ψηλά. Μπορεί να έχουν δημοκρατία, σοσιαλισμό και τέτοια που στον 
τόπο μας τα διεκδικούμε με το αίμα μας αλλά εγώ δε μπορώ το βορά κι εδώ δεν είμαι 
ευχαριστημένος αλλά τι να κάνω έμπλεξα και με τούτη εδώ, καλό κορίτσι 
πραγματικά και θα προσπαθήσω μαζί της να κάνω κάτι. Αν τα καταφέρουμε με την 
πρώτη ευκαιρία θα γυρίσω στην πατρίδα, θάρθει μαζί γιατί την αγαπάει την πατρίδα 
μας». «Αλήθεια που δουλεύει η Ζοζεφίν;». «Είναι νοσοκόμα, σε νοσοκομείο εδώ 
κοντά. Δουλεύει σκληρά η καημένη. Όταν τελειώσει από τη δουλειά της πηγαίνει και 
κάνει συντροφιά σε κονομημένες γριές κυρίες, τις βγάζει βόλτα, τους διαβάζει, 
τέτοια. Πιάνει καλά λεφτά. Πέρσι το αφεντικό, μου είπε: «Δημήτρη να κρατάς τα 
λεφτά σου, μην τα ξοδεύεις. Εγώ γέρασα, αργά ή γρήγορα θα τα παρατήσω και το 
μαγαζί θα το δώσω. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να το πάρεις εσύ, μόνο να 
μην αλλάξεις το όνομα «Ερζερούμ» να τιμάει την πατρίδα που άφησα. Έζησα καλή 
ζωή μ’ αυτό όπως βλέπεις αφήνει λεφτά». «Που να βρω τόσα λεφτά, όση οικονομία 
κι αν κάνω δε φτάνουν», του είπα. «Μην το λες αυτό. Μαζί με τη Ζοζεφίν, είναι 
καλό κορίτσι μην το χάσεις,  θα τα μαζέψετε τα λεφτά, θα πάρτε κι ένα δάνειο κι όλα 
θα πάνε καλά». Εγώ το είπα σ’ αυτήν», της ξανάπιασε και χάιδεψε το χέρι της, «της 
άρεσε η ιδέα κι από τότε κάνουμε «μπεζαχτά» αδερφέ μου. Δηλαδή Ανεστάκη μου οι  
φιλοδοξίες  μου άλλαξαν, από δικηγόρος που ξεκίνησα, σκοπεύω να γίνω εστιάτορας 
και μάλιστα «εν Παρισίοις».

Έμειναν  για  
λίγο  σιωπηλοί.  Ο Ανέστης  ξέχασε τον Ροντέν και τον Μπαλζάκ, το μυαλό του 
ταξίδευε στον εξώστη της βίλας που είχε εγκαταλείψει πριν δυο περίπου βδομάδες. 
Τι να κάνει άραγε η Λήδα; Μήπως την έκρινε αυστηρά; Την φανταζόταν να τον 
βρίζει και να κλαιει. Κι όσο τη σκεφτόταν τόσο φόρτωνε ενοχές στον εαυτό του. 
Μήπως είχε δίκιο ο Δημήτρης; Θα μπορούσε ν’ απολαμβάνει αυτήν την στιγμή μαζί 
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της, εδώ στο ίδιο ίσως τραπέζι, με το ταξίδι που λογάριαζαν για ένα μήνα στο 
Παρίσι. Έπειτα και στη Γενεύη δεν θα ήταν άσκημα. Σκέφτηκε όμως πως αυτό 
ακριβώς και μόνο σα σκέψη προκάλεσε την οργή της κυρίας Δόμνας και τον 
πρόσβαλε βάναυσα. Άστα να πάνε, όσο κι αν τα κλωθογύριζε στο μυαλό του, έβλεπε 
πως θα ήταν λάθος ένας γάμος με τη Λήδα. Όχι, όχι, ήταν αδύνατο να της έχει 
εμπιστοσύνη, αυτά τα όχι τα είπε φωναχτά κάνοντας το Δημήτρη να τον κοιτάξει 
περίεργα και να του πει: «Τι κάνεις ρε συ, παραμιλάς;». Ο Ανέστης ξαφνιάστηκε,  
χαμογέλασε με αμηχανία. «Ναι γαμώτο, μ’ έχει κάνει να παραμιλάω αυτή η γυναίκα, 
τη Λήδα εννοώ...Σκεφτόμουν αυτό που είπες, πως μπορούσα να είμαι οικονομικά 
ανεξάρτητος και να έχω αγκαλιά μια όμορφη γυναίκα...Ωραία εικόνα αδερφέ μου 
αλλά δε μου πάει, όχι. Γι’ αυτό μου ξέφυγαν εκείνα τα όχι». «Α, ρε μπαγάσα, είσαι 
τζιμάνι γι’ αυτό σ’ αγαπώ και το ξέρεις πως σ’ αγαπώ». «Και βέβαια το ξέρω και το 
απόδειξες από τότε που έδωσες εκείνη την μπουνιά στη μούρη του «λελέ», στο 
γυμνάσιο, θυμάσαι;». «Ρε συ, το θυμάσαι ακόμα;». «Αν το θυμάμαι! Μου είχε κάνει 
εντύπωση, βλέπαμε τόσα καουμπόικα έργα εκείνη την  εποχή, που ο τύπος μόλις τον 
πήραν τα αίματα ζήτησε ανακωχή και σου έδωσε το χέρι ιπποτικότατα». «Ναι ήταν 
καλό παιδί τελικά, γίναμε φίλοι. Ήταν κονομημένος, ξέρεις ποιος ήταν ο πατέρας 
του; Εκείνος που είχε κάτω στο λιμάνι ένα μεγάλο μαγαζί με όλα τα φαγώσιμα του 
κόσμου. Από ελιές ίσαμε ταραμά κι από τσάγια και καφέδες μέχρι χουρμάδες». «Το 
θυμάμαι, είχε μια ταμπελάρα με μεγάλα γράμματα: «ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ - ΕΔΏΔΙΜΑ 
ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ». Αδερφέ μου κάθε φορά που περνούσα από εκεί κι έβλεπε εκείνο το 
«εδώδιμα-αποικιακά», αναρωτιόμουν τι να σήμαιναν εκείνες οι λέξεις. Ύστερα το 
ξεχνούσα κι αναρωτιόμουν πάλι όταν περνούσα από εκεί και με βασάνιζε και  δεν 
έπιανα ένα λεξικό ο μάπας ή να ρωτήσω κάποιον να μου πει...». «Που να βρούμε 
εμείς τα λεξικά τότε αδερφάκι και ποιον να ρωτήσεις; Όλοι γύρω μας, γονείς, θείοι, 
συμπέθεροι, γείτονες ήταν αγράμματοι», είπε ο Δημήτρης.

Η Ζοζεφίν μια 
και δε μπορούσε να συμμετέχει στη συζήτηση, κάποια στιγμή βαρέθηκε, τους 
χαιρέτησε κι έφυγε για το σπίτι της. «Αλήθεια Δημήτρη γιατί δε μένει μαζί σου η 
Ζοζεφίν; Δε φαντάζομαι να φταιω εγώ;». «Όχι ρε, μένει με τη μητέρα της, στο νοίκι 
δηλαδή δεν έχουν δικό τους. Αυτό το σπίτι που μένω εγώ το ...κληρονόμησα...». «Τι, 
το κληρονόμησες;». «Θέλω να πω, όταν ήρθα έμενε εκεί ένας δικός μας, πατριωτάκι 
και δέχτηκε να μένω μαζί του πληρώνοντας το μισό νοίκι, πέρσι παντρεύτηκε κι έτσι 
μου έμεινε εμένα»...

«Λοιπόν αύριο 
έρχεσαι μαζί μου στο εστιατόριο», είπε ο Δημήτρης καθώς έφευγαν από το καφέ 
«Ροτόντα». «Μεσημέρι-βράδι, θα έρχεσαι εκεί να τρωμε μαζί, έτσι δεν θα πληρώνεις 
χουβαρντάδικα πουρμπουάρ, δηλαδή δε θα πληρώνεις ούτε το φαγητό, εδώ που τα 
λέμε. Συνήθως τρωω με το αφεντικό κι ο Ντικιτζιάν δε θα σ’ αφήσει, σίγουρα, να 
πληρώνεις»... Για ένα μήνα ο 
Ανέστης, τριγύριζε στην πόλη κι περπατούσε πολύ. Το πρωί, αφού έπαιρναν
στο σπίτι το πρωινό τους, ο Δημήτρης έφευγε για τη δουλειά κι αυτός για τις 
περιπλανήσεις του. Έχοντας τον οδηγό της πόλης στο τσαντάκι του-οι άντρες στην 
Ευρώπη, είχαν αρχίσει να κουβαλάνε μαζί τους τσαντάκια όλων των ειδών με τα 
προσωπικά τους πράγματα  όπως και οι γυναίκες-περπατούσε ή έπαιρνε το μετρό για 
τις μακρινές αποστάσεις κι έφτανε στα πιο απίθανα σημεία της πόλης. Στο 
εστιατόριο, που βρισκόταν στις Γκραν μπουλβάρ, όπως ονομάζονταν μια σειρά 
λεωφόρων που ξεκινούσαν από τη Μαντλέν ως την πλατεία της Δημοκρατίας, 
έφτανε κατά τις δυο το μεσημέρι. Μετά τις τρεις-τρεισήμισι, το εστιατόριο έκλεινε 
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ως τις έξη και οι δυο φίλοι πήγαιναν σ’ ένα καφενείο, εκεί κοντά, απέναντι από το 
κινηματογράφο «RΕΧ», όπου συναντούσαν ένα άλλο συμπατριώτη, γκαρσόνι σ’ ένα 
ελληνικό εστιατόριο κοντά στο «Φολί Μπερζέρ». Ο Πέτρος ή Πετράν όπως τον 
φώναζαν συνήθως, ήταν φανατικός «ιπποδρομιάκιας» κι  έπαιζε, από αυτό το 
καφενείο στον Ιππόδρομο του Λονσιάν. 

Ο Δημήτρης κι 
ο Ανέστης δεν είχαν σχέση με τέτοιες... χασοϊστορίες αλλά διασκέδαζαν με τον 
Πέτρο. Πάντα ήταν   βέβαιος πως το άλογο που είχε επιλέξει θα ερχόταν πρώτο και 
σχεδόν πάντα «πάτωνε». Καθώς έπιναν τον καφέ τους, ο Δημήτρης ρώτησε τον 
Ανέστη αν αποφάσισε να μείνει, είχε περάσει κιόλας μήνας, από τη μέρα που είχε 
έρθει. «Ναι το αποφάσισα, αλλά τη θα κάνω με τη γλώσσα; Πως διάολο θα τη μάθω, 
γιατί πρέπει, στοιχειωδώς να τη μάθω όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μπορέσω να 
δουλέψω». «Μη σ’ απασχολεί αυτό, αύριο κιόλας θα πάμε να γραφτείς σ’ ένα 
σχολείο ταχύρυθμης εκμάθησης της γλώσσας». «Δηλαδή τι πάει να πει αυτό;». 
«Δηλαδή πάει να πει αυτό που άκουσες χοντροκέφαλε». « Κατάλαβα, κάτι τέτοιο 
μου είχε προτείνει και η Λήδα». «Είναι ένα σχολείο όπου πηγαίνουν άνθρωποι 
διαφόρων ηλικιών από όλες τις χώρες του κόσμου για να μάθουν, όπως είπες, 
στοιχειωδώς τη γλώσσα. Πήγα κι εγώ ένα μήνα αλλά κόντεψα να ξεχάσω κι αυτά 
που ήξερα κι έφυγα. Εκεί ο καθένας προφέρει τις λέξεις όπως θέλει κι όπως μπορεί, 
εσύ όμως θα προσέχεις μόνο το δάσκαλο. Θα σε βοηθάμε  εγώ και η Ζοζεφίν και όλα 
θα πάνε μια χαρά»...Ο Ανέστης, εντυπωσιάστηκε από την περίεργη εκείνη Βαβέλ 
φυλών που προσπαθούσαν να συνεννοηθούν στη γαλλική γλώσσα. Πρόσεχε  με  
θρησκευτική ευλάβεια και θαυμαστή προσήλωση το δάσκαλο του, πράγμα που δεν 
είχε κάνει με την καθηγήτρια του, στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, όταν τους 
μάθαινε ή προσπαθούσε να τους μάθει γαλλικά. Τη θυμάται, μακιγιαρισμένη 
επιμελώς, αδύνατη «γεροντοκόρη», είχε περασμένα τα σαράντα, αλλά όμορφη. 
Νευρωτική, έβαζε τα κλάματα όταν κάποιος από τους μαθητές, της έκανε δύσκολη 
τη ζωή. Δε θυμόταν τίποτα σχεδόν από αυτά που είχε μάθει τότε εκτός από τη 
δυσκολία της προφοράς, ιδιαίτερα  εκείνου του περίεργου φθόγγου που ήταν κάτι 
ανάμεσα σε «ι» και «ου». Μάλιστα μια μέρα τον σήκωσε στον πίνακα και καθώς είχε 
σκύψει προς το μέρος του με σουφρωμένα τα χείλη της, είχε όμορφα σαρκώδη χείλη, 
να του δείξει πως προφερόταν αυτό το αναθεματισμένο γράμμα, εκείνος έκλεισε τα 
μάτια και προτείνοντας τα δικά του χείλη, σουφρωμένα, είδε με τη φαντασία του να 
κολλάει στο στόμα του ο κόκκινος, από το κραγιόνι, ολοστρόγγυλος κύκλος του 
στόματος της. Ένιωσε μια γλυκιά  ταραχή στα σκέλια του που την καταλάγιασε το 
χαστούκι που δέχτηκε στο μάγουλο αντί του φιλιού. «Α, να χαθείς παλιόπαιδο, 
κοιμάσαι όρθιος βρε;»...Νάτος πάλι να τον βασανίζει εκείνος ο φθόγγος...
... Τηλεφώνησε 
στους γονείς του ότι θα έμενε στο Παρίσι. Θα πήγαινε κοντά τους οπωσδήποτε το 
καλοκαίρι. Ο Παρμενίων ανάλαβε να ξενοικιάσει το διαμέρισμα του Ανέστη και να 
στείλει τα πράγματά στους γονείς του. Στο τηλέφωνο, η Νένη του είπε πως η Λήδα, 
με τη μητέρα της, έφυγαν μια βδομάδα μετά την αναχώρηση του, για τη Μασσαλία. 
Της είπε πως θα σταματούσε τις σπουδές της και θα αναλάμβανε το εργοστάσιο του 
παππού της. Η κυρία Δόμνα, είπε στη Νένη πως αν επικοινωνήσει με τον Ανέστη, να 
του ζητήσει συγγνώμη, από μέρους της, ήταν όλα μια τρομερή παρεξήγηση. Αυτό το 
τελευταίο άρεσε στο φωτογράφο, του πρόσφερε όσο να πεις κάποια ικανοποίηση...

... Οι μέρες 
περνούσαν, ο Ανέστης είχε στρωθεί σοβαρά στο διάβασμα. Τον τελευταίο καιρό 
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μάλιστα, πήγαινε από το πρωί στο εστιατόριο, μαζί με το Δημήτρη, κουβαλώντας και 
τα βιβλία του για να διαβάζει όσο ταχτοποιούσε εκείνος κι ετοίμαζε το μαγαζί για το 
μεσημέρι. Έμενε εκεί ως το βράδι που πήγαινε στο σχολείο. Είχε σταματήσει ν’ 
ασχολείται με τη φωτογραφία, η μηχανή του κρεμόταν άπραγη σ’ ένα καρφί στο 
σπίτι του Δημήτρη.

Αγόραζε όμως 
διάφορα περιοδικά που είχαν σχέση με τη φωτογραφία, γαλλικά κι αμερικάνικα αλλά 
και βιβλία Τέχνης με ζωγραφική και γλυπτική. Η Ζοζεφίν του είπε μια μέρα-τα 
κατάφερνε να συνεννοείται θαυμάσια μαζί της ακόμα και με νοήματα-πως έπρεπε να 
διαβάζει λαϊκά περιοδικά και μια καλή άσκηση στη γλώσσα θα ήσαν οι διάλογοι στα 
κόμικς, ιδιαίτερα του «Αστερίξ». Αυτό του φάνηκε καλή ιδέα κι άρχισε να το 
εφαρμόζει. Παρ’ όλο που δεν έκανε καμιά δουλειά για βιοπορισμό κατάφερνε να 
γεμίζει τη μέρα του με τόσες δραστηριότητες έτσι που δεν του έφτανε ο χρόνος. 
Διατύπωνε περίεργες θεωρίες, πως η επιστήμη επιτέλους έπρεπε να βρει τρόπο ν’ 
απλοποιηθούν οι διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Γιατί, ας πούμε, να 
κοιμόμαστε οχτώ ώρες, πράγμα που δε διαφέρει από το θάνατο και να μην 
παίρνουμε ένα χάπι που θα μας πρόσφερε όλα  εκείνα που μας δίνει ο ύπνος. Γιατί να 
χασομεράμε τρώγοντας και να μην καταπίνουμε ένα σκεύασμα, κάτι, που θα είχε 
όλα τα συστατικά ενός κοτόπουλου, ενός ψαριού, μιας μπριζόλας, ψωμιού και τα 
λοιπά, προκαλώντας τα γέλια του Δημήτρη που του αντέτεινε: «Και που θα βρίσκω 
χρήματα ρε σαχλαμάρα, για ν’ αγοράζω αυτά τα χάπια όταν θα έχει καταργηθεί το 
μαγείρεμα;». Γενικά η εκπαίδευση του Ανέστη στη γλώσσα είχε αρκετά ευτράπελα 
που διασκέδαζαν τους δυο φίλους και τη Ζοζεφίν...
... Παραμονές 
Χριστουγέννων, γιόρτασαν σε μια ελληνική ταβέρνα, όπου χόρεψαν, συρτό, 
τσάμικο, ζεϊμπέκικο και τσιφτετέλι. Γλέντησαν κυριολεκτικά ελληνικά ως τις τρεις 
το πρωί. Μαζί τους είχαν και το ζεύγος Ντικιτζιάν κι ο μεσιέ Αρτό έδειξε ιδιαίτερη 
δεξιοτεχνία στο τσιφτετέλι....

Η πρωτοχρονιά 
γιορτάστηκε πάλι με γλέντι σε ελληνικό μαγαζί, στη Μονμάρτρη. Πήγαν εκεί λίγο 
πριν τις δώδεκα και συνάντησαν μια συντροφιά Ελλήνων, δυο ζευγάρια και δυο 
κάπως...μεστωμένες κοπέλες και τον εστιάτορα με τη γυναίκα του. Έφαγαν 
πατροπαράδοτα φαγητά, ήπιαν ελληνικά ποτά και χόρεψαν.

Κάποια στιγμή, 
οι δυο κοπέλες συνομιλώντας με τη Ζοζεφίν έδειξαν προς το μέρος του Ανέστη και 
του Δημήτρη, που ήσαν καθισμένοι στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Εκείνη τις 
έφερε κοντά τους. «Γεια σας, είπαν στα ελληνικά και συστήθηκαν. «Η κοπέλα, μας 
είπε πως δε μιλάτε καλά γαλλικά και ήρθαμε να σας κάνουμε παρέα», είπαν σχεδόν 
και οι δυο μαζί στον Ανέστη. Ευγενέστατος εκείνος σηκώθηκε και συστήθηκε. 
Άρχισε μια συζήτηση, όπως γίνεται συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις, για τις 
ιδιαίτερες πατρίδες, όταν συναντώνται συμπατριώτες.

«Πως μόνες ρε 
κορίτσια τέτοια μέρα;», ρώτησε ο Δημήτρης. «Ε, τι να γίνει ο καθένας με την τύχη 
του», είπε η μία και γέλασε. «Όταν δεν είσαι παντρεμένη ή αρραβωνιασμένη αυτές 
τις μέρες μένεις μόνη και να έχεις φίλο, αυτή τη βραδιά, αυτός θα πάει με τους 
δικούς του», είπε η άλλη. Είπαν κι άλλα διάφορα, τα κορίτσια  ήπιαν αρκετό κρασί, 
η μια μάλιστα  είχε αρχίσει να δείχνει συμπτώματα μεθυσιού και «φλερτάριζε»  
φανερά  τον Ανέστη. Κάποια στιγμή δήλωσε πως θα ήθελε να δει σινεμά, ένα έργο 
πορνό από αυτά που παίζονται τελευταία. «Και γιατί δεν πας;», τη ρώτησε ο 
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Δημήτρης. «Ε, πως μόνη μου;».  «Με τη φίλη σου, ή δε σ’ αρέσουν εσένα τα 
πορνό;», είπε πάλι ο Δημήτρης απευθυνόμενος στην άλλη. «Και βέβαια μ’ αρέσουν 
αλλά δυο γυναίκες μόνες στο σινεμά σ’ ένα τέτοιο έργο, άλλο αν είναι και άντρες 
μαζί, ας πούμε εσείς». «Ναι αλλά αν πάμε μαζί μπορεί, ε, άντρες είμαστε, να 
ερεθιστούμε, τι γίνεται τότε;», ο Δημήτρης το διασκέδαζε. «Ο, τι ήθελε προκύψει 
φυσικά», είπε με μαργιολιά η πρώτη κοπέλα. «Δυστυχώς εγώ είμαι 
αρραβωνιασμένος με τη Ζοζεφίν, ο φίλος μου όμως είναι λεύτερο παιδί και 
ξενιτεμένο, θα μπορούσε να σας πάει αυτός. Δεν πειράζει που θα είσαστε δυο μ’ 
έναν;». «Όχι καλέ, τι να πειράξει, μη χειρότερα...». Ο Δημήτρης χαμογέλασε πονηρά 
κι έκλεισε το μάτι στον Ανέστη, που κοιτάζοντας τον αγριεμένος δήλωσε στις 
κοπέλες πως, αν και θα το ήθελε πολύ, δεν μπορούσε γιατί αυτόν τον καιρό είναι 
απασχολημένος μαθαίνοντας τη γλώσσα... Στο δρόμο για 
το σπίτι, ο Δημήτρης πείραζε τον Ανέστη για τις θαυμάστριες των πορνοταινιών. 
«Γιατί όχι ρε, άκουσες, «ο, τι ήθελε προκύψει», θα είχες «παρτούζα» 
ξεγυρισμένη...». «Πάψε ρε, μ’ αυτές τις κανκάγιες...». «Σωστά, μετά τη Λήδα, τη 
γκομενάρα, αλήθεια τι απόγινε αυτή, έμαθες τίποτα;». «Εκτός από αυτά που μου είπε 
η Νένη, τίποτα». «Τι σκέφτεσαι ε;». «Συνέχεια, προπάντων τις νύχτες με πιάνει μια 
επιθυμία να είμαι κοντά της άλλο πράγμα. Προς το παρόν δε μ’ ενδιαφέρει άλλη 
γυναίκα. Από μια πλευρά αυτό είναι καλό γιατι αφοσιώνομαι σ’ αυτό που κάνω»...
... Ο Ανέστης τον 
τελευταίο καιρό, ζητούσε όλο και περισσότερα χρήματα από το Δημήτρη. Τα βιβλία 
Τέχνης ήσαν ακριβά, είχε αρχίσει ν’ αγοράζει πάλι τους Φλαμανδούς, Ρέμπραντ, 
Φρανς Χαλς και τους άλλους. Στα τέλη του Γενάρη, καθώς έτρωγαν οι δυο τους στο 
«Ερζερούμ», ο Δημήτρης του είπε: «Μάγκα δε θέλω να σε στενοχωρήσω αλλά 
ξοδεύεις πολλά. Και δε με νοιάζει βέβαια αυτό, λεφτά σου είναι, αλλά εγώ έχω 
κανονίσει να στέλνω στους γονείς μου ένα συγκεκριμένο ποσό, περισσότερα δε 
μπορώ και δεν τα χρειάζονται κιόλας. Εγώ όμως τα χρειάζομαι και πρέπει να 
βολευτείς μ’ αυτά που μπορώ. Κι εδώ που τα λέμε σου φτάνουν, αν δεν αγοράζεις 
όλ’ αυτά τα βιβλία και το κοστούμι που πήρες δε σου χρειαζόταν, αφού έχεις. Έτσι 
κι αλλιώς δε βγαίνεις με γκόμενες, τι το θες; Τέλος πάντων εγώ έπρεπε να σου τα 
πω...». «Ναι  Δημήτρη μου, δίκιο έχεις έκανα κατάχρηση της καλοσύνης σου, καλά 
έκανες που μου τα είπες και να το κάνεις πάντα, όταν βλέπεις να πορεύομαι κάπου 
στραβά. Καμιά φορά παρασύρομαι και κάνω μαλακίες. Θα μπορούσα ίσως να 
δουλέψω κάπου...». «Που να δουλέψεις;...Αλήθεια  γιατί δεν πας στο φίλο του 
Σεραφώ να ζητήσεις  δουλειά, κάτι θα κονομάς κι από κει και θα βολεύεσαι, τα 
καταφέρνεις καλά με τη γλώσσα...». «Με δουλεύεις; Τι καταφέρνω; Τρίχες...». 
«Γιατί ρε, προχθές στο Μονπαρνάς, που είπες, πως να πάει στον Κήπο του 
Λουξεμβούργου σ’ εκείνον τον τύπο τα είπες τέλεια και στην προφορά και στη 
σύνταξη, σοβαρά εγώ δε θα τα έλεγα τόσο καλά. Αφού η Ζοζεφίν έμεινε άγαλμα. 
«Μον ντιέ αυτός μιλάει γαλλικά!», είπε. «Ίσως να τα είπα σωστά, αλλά πρόσεξες 
που χρησιμοποίησα ένα κόλπο;». «Κόλπο, τι κόλπο;». «Με τις πτώσεις των ρημάτων 
τα βρίσκω μπαστούνια κι αν η φράση είναι απλή χρησιμοποιώ μόνο ενεστώτα. Έτσι 
ενώ θα έπρεπε, αν γνώριζα καλά τη γλώσσα, να πω: Θα πάτε κατευθείαν μπροστά, 
μέχρι την μπουλβάρ Αστεροσκοπείου μετά θα στρίψετε αριστερά και   θα βγείτε 
στον Κήπο...».«Ε, αυτό δεν είπες;». «Αυτό είπα αλλά πως το είπα: Κατευθείαν 
μπροστά μέχρι την μπουλβάρ Αστεροσκοπείου, μετά στρίβετε αριστερά και φθάνετε 
στον Κήπο»     

Ο Δημήτρης 
έβαλε τα γέλια. «Ε, λοιπόν τι σημασία έχει, τα  είπες σωστά, μια χαρά, δηλαδή ρε 
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φίλε, εσύ αν δεν είσαι βέβαιος πως λες σωστά κάτι δεν ανοίγεις το στόμα σου;». 
«Ακριβώς έτσι». «Άκου δω, παράτα τις τελειότητες και μίλα, έστω και λανθασμένα. 
Έτσι μόνο θα μάθεις γρήγορα τη γλώσσα». «Ναι αλλά μου τη δίνει, όταν βλέπω ένα 
Γάλλο να ζητάει κάποια πληροφορία από κάποιον, ας πούμε Άραβα και τον ακούω 
να λεει: «Εσύ μπηγαίνει ίσια μποτάμι, μπερνάει γκέφυρα...». Ε, σκέφτομαι πως 
μιλάω έτσι κι εγώ και απελπίζομαι. Έπειτα θέλω να περνάω και για Παριζιάνος κι 
όχι ξένος»...

Μπήκε στο 
μαγαζί ο κύριος Αρτό, είχε να πάει κάπου και δεν θα πήγαινε στο σπίτι του. Ο 
Δημήτρης σηκώθηκε και του έφερε φαγητό. Συνέχισαν τη συζήτηση τρώγοντας και 
κουτσοπίνοντας ένα καλό κρασί κι έτσι ματαιώθηκε και η καθημερινή επίσκεψη στο 
καφενείο όπου σύχναζε ο Πετράν, κάνοντας συντροφιά στο αφεντικό. Εκεί γύρω στις 
τέσσερις βγήκε από τη λάντζα η κυρά Τασώ, η ελληνικής καταγωγής λαντζέρισσα 
ντυμένη κυριολεκτικά στην τρίχα. Φορούσε γούνα, φτηνή βέβαια και ήταν 
γαντοφορεμένη σαν κυρία του «καλού κόσμου». Πέρασε από κοντά τους και είπε 
στον κύριο Αρτό: «Πατρόν, δεν τα καταφέρνω μόνη μου, από τότε που έφυγε το 
παιδί, δεν προλαβαίνω πρέπει να πάρουμε καινούργιο βοηθό». «Ναι, ναι μαντάμ 
Τασώ θα πάρουμε νέο, μείνε ήσυχη...». Και καθώς η λαντζέρισσα  έβγαινε στο 
δρόμο, ο Ανέστης είπε: «Εγώ». «Τι εσύ;», ρώτησε ο Δημήτρης. «Βοηθός στη λάντζα. 
Η Τασώ μιλάει  ελληνικά, έτσι το εμπόδιο γλώσσα τέρμα». Ο κύριος Αρτό τον 
κοίταξε έκπληκτος. «Εσύ λαντζέρη;   Ε,  όχι  τζάνεμ,   εσύ  αρτίστ...»,  είπε   
χαμογελώντας.   «Αρτίστ  ή  όχι  μεσιέ   Αρτό
χρειάζομαι λεφτά». «Αδερφάκι τι να σου πω, είσαι απρόβλεπτος», είπε ο Δημήτρης...
... Ο Ανέστης, στη 
λάντζα απόχτησε μια νέα εμπειρία. Για τρεις μήνες ήταν ένας ευσυνείδητος βοηθός 
της κυρά Τασώς που τον λάτρευε. Η γενική συμπεριφορά του φωτογράφου ήταν ήδη 
περίεργη, τώρα όμως με τον καθημερινό μόχθο στη λάντζα έπαιρνε μια άλλη 
διάσταση. Τόσον καιρό, με υπερβολικό ζήλο στο διάβασμα, με διακηρύξεις 
κατάργησης της διατροφικής ευχαρίστησης, χωρίς ερωτική σχέση, με μια διάθεση να 
καταπονά ακόμα και το σώμα, ήταν πια φανερό, πως συμπεριφερόταν σαν τους 
ασκητές. Όλα κατέτειναν σε μια θρησκευτικής διάθεσης, επιδίωξη κάποιου σκοπού. 
Ποιος ήταν αυτός ο σκοπός; Ούτε ο ίδιος δεν μπορούσε να το  πει, αλλά  είχε την 
αίσθηση πως από όλ’ αυτά κάτι καλό θα προκύψει...

Μετά τους τρεις 
μήνες λοιπόν, βαρέθηκε τη λάντζα. Πρόσφερε σωματική βάσανο αλλά καθόλου 
πνευματική και αποχώρησε «μετά πολλών επαίνων». Ευτυχώς με τη γλώσσα τα 
πήγαινε πολύ καλά κι όσο μάθαινε καλά γαλλικά άλλο τόσο βελτίωνε και τα 
ελληνικά του. Στη νέα του γλώσσα, συναντούσε λέξεις και έννοιες που δεν γνώριζε 
στη μητρική κι έτσι άρχισε να καταφεύγει στα λεξικά, που φεύγοντας από την 
πατρίδα δε φρόντισε να πάρει μαζί του. Η πρώτη του σκέψη ήταν να επιφορτίσει μ’ 
αυτήν την φροντίδα τη Νένη, αλλά πληροφορήθηκε πως μπορούσε να τα παραγγείλει 
σε βιβλιοπωλείο του Παρισιού και να του τα προμηθέψουν. Αν δεν τα είχαν ήδη. Ο 
κύριος Ντικιτζιάν του είχε παραχωρήσει το γραφείο του για να μπορεί να διαβάζει. 
Τις τελευταίες μέρες της...θητείας του στη λάντζα, με αφορμή ένα τηλεφώνημα της 
Νένης, είπε στο Δημήτρη να μην του ξεφύγει και της πει πως δουλεύει στη λάντζα. 
«Και γιατί ρε φίλε;». «Γιατί θα στενοχωρηθεί». «Και τι της νοιάζει, γκόμενος της 
είσαι; Ρε, μπας και συμβαίνει κάτι τέτοιο;». «Όχι δα, τι λες τώρα. Απλώς είναι 
ευαίσθητη...». «Και δεν θ’ αντέξει  να μάθει πως ο αγαπημένος της δουλεύει σε 
λάντζα...Παλικάρι κάτι μου κρύβεις...». «Όχι ρε σου λέω, φυσικά τη συμπαθώ πολύ, 
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αλλά δεν...». «Ανεστάκη τώρα που μ’ έβαλες σε υποψία, αρχίζω να κάνω συνειρμούς 
μ’ αυτά που είδα. Θυμάμαι τώρα, όταν την αποχαιρετούσες, το πως σ’ αγκάλιαζε και 
σε φιλούσε. Αμ, το κλάμα που έριξε, σα να έφευγε ο αρραβωνιαστικός της.». «Ε,  
σταμάτα ρε συ τις υπερβολές, μη μου βάζεις τέτοιες ιδέες, αρκετά με απασχολεί 
ακόμα η άλλη...». «Μωρέ νομίζω πως περισσότερο σ’ απασχολεί η Νένη, αλλά ας τ’ 
αφήσουμε...Αλήθεια κάτι ήθελες να μου πεις». «Α, ναι αποφάσισα να πάω στο φίλο 
του Σεραφώ κι ο, τι γίνει...». «Καιρός ήταν, είμαι σίγουρος πως θα σε 
χρησιμοποιήσει και θα έχεις μια πιο μεγάλη ευκαιρία για τη γλώσσα», είπε ο 
Δημήτρης...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΕΜΠΤΟ

... Πραγματικά, ο 
Ανέστης πήγε στον  «μαιτρ» Πιέρ Γκαλλό. Ήταν, εκείνη την εποχή, ο πιο γνωστός 
φωτογράφος μόδας στο Παρίσι. Το στούντιο του ήταν τεράστιο και πλήρως 
εξοπλισμένο. Φωτιστικά, σκηνικά από τα πλουσιότερα, όσο για μηχανές υπήρχαν 
όλοι σχεδόν οι τύποι κι ο Ανέστης είχε μείνει εκστατικός μπροστά σ’ αυτόν τον 
πλούτο εργαλείων της δουλειάς του. Είχε γνωρίσει τον μαιτρ όταν πρωτόφτασε στο 
Παρίσι, είχαν πάει με το Δημήτρη και του είχε συστηθεί, φέρνοντας του 
χαιρετισμούς από τον Σεραφώ. Δεν του ζήτησε δουλειά τότε γιατί δεν ήταν έτοιμος.

Ο Γκαλλό, αν 
και δεν τον αναγνώρισε στην αρχή, τον θυμήθηκε και τον δέχτηκε πολύ καλά. 
Έπιασε δουλειά την άλλη μέρα κιόλας και είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει πως 
πολύ λίγο δυσκολεύτηκε με τη γλώσσα κι αυτό στην αρχή γιατί είχε βέβαια κάποιο 
τρακ. Για λίγες μέρες παρακολουθούσε και βοηθούσε στην εμφάνιση των φιλμ, 
περισσότερο ώστε να προσαρμοσθεί, όπως του είπε ο Γκαλλό.

Ήταν η τρίτη 
μέρα αυτής της παρακολούθησης, όταν ο μαιτρ ενώ ετοιμαζόταν να τραβήξει, με 
μηχανή στημένη σε τρίποδο, μια ομάδα μοντέλων, του έδωσε μια μηχανή για να 
τραβήξει κι εκείνος τα κορίτσια «κατά βούλησιν». Ο Ανέστης άρχισε, συγκρατημένα 
γιατί από μέσα του έτρεμε από συγκίνηση, παρ’ όλη την πολύχρονη του πείρα, να 
φωτογραφίζει. Σιγά-σιγά, χρησιμοποιώντας τον δικό του τρόπο άρχισε να 
«πολυβολεί» τα κορίτσια, όρθιος στα γόνατα, ακόμα και καθιστός. Θα προτιμούσε 
βέβαια οι κοπέλες να κινούνται πιο ελεύθερα στο χώρο και να κυκλοφορεί ανάμεσα 
στα κορίτσια, ήταν ένα πραγματικό μεθύσι, αλλά οι κινήσεις του έπρεπε να ήσαν 
περιορισμένες στις εντολές του Γκαλλό.

Όταν 
εμφανίστηκαν οι φωτογραφίες-ο Ανέστης είχε ζητήσει να εμφανίσει ο ίδιος τις 
φωτογραφίες του-ο μαιτρ εντυπωσιάστηκε με τις λήψεις κι από την άλλη μέρα 
κιόλας άρχισε να δουλεύει κανονικά, με ικανοποιητικό μισθό έτσι που ο Δημήτρης 
όταν το έμαθε φώναξε χαρούμενος αλλά και με κάποια ζήλια: «Τσόγλανε κονομάς 
περισσότερα από μένα...», η Ζοζεφίν τον φίλησε κι ο Δημήτρης της παρατήρησε 
χαμογελώντας: «Πρόσεξε, μην του δίνεις πολύ θάρρος γιατί είναι επικίνδυνος και 
μάλιστα συμπαθεί τις αρραβωνιασμένες». Ο Ανέστης είπε στη Ζοζεφίν τάχα σοβαρά: 
«Άκου, όταν βαρεθείς αυτόν τον πριμιτίφ εδώ είμαι εγώ». Εκείνη γέλασε κι 
αγκάλιασε τον αρραβωνιαστικό της λέγοντας: «Εμένα μ’ αρέσει ο πριμιτίφ μου» και 
φιλώντας τον του είπε, «αγρίμι μου σ’ αγαπώ»...

... Ο Ανέστης ήταν 
ευχαριστημένος, είχε πάλι τη δουλειά του και του είχαν φύγει όλες σχεδόν 
οι...φιλοσοφικές του αναζητήσεις. Ο ασκητικός τρόπος της ζωής του είχε 
περιοριστεί-κι αυτό προσωρινά μάλλον-στην απόλυτη απουσία σεξουαλικών 
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σχέσεων. Οι ώρες που δούλευε ήσαν άτακτες, ανάλογα με τις ανάγκες των 
φωτογραφήσεων και κουραστικές αλλά αυτό καθόλου δεν τον ενοχλούσε. 
Εξακολουθούσε να πηγαίνει στο σχολείο για τη γλώσσα και με την καθημερινή 
επαφή, στο στούντιο, με Γάλλους άρχισε να εφαρμόζει τη συμβουλή του Δημήτρη 
δηλαδή να μιλάει χωρίς να σκέφτεται, αν τα είπε σωστά φτάνει να μπορεί να 
συνεννοείται...

Ένα απόγευμα 
καθώς έφευγε από το στούντιο, κοίταξε φιλάρεσκα τον εαυτό του σ’ ένα ολόσωμο 
καθρέφτη. Διαπίστωσε πως ήταν ντυμένος με πολύ γούστο.  Φορούσε ένα μαύρο 
κοτλέ παντελόνι κι ένα πτι-καρό πουκάμισο, πουλόβερ χρώματος «ραφ» και μαύρο 
πέτσινο μπουφάν. Σκέφτηκε πως κάποτε αυτά τα φρόντιζε η Λήδα και καθώς τη 
θυμήθηκε μελαγχόλησε...

«Κύριε 
φωτογράφε», άκουσε πίσω του μια φωνή. Γύρισε και είδε μια από τις κοπέλες που 
του ποζάριζαν πριν λίγο. Την κοίταξε με κάποια απορία κι εκείνη συνέχισε: «Ελπίζω 
να με θυμάστε...». «Μα φυσικά πριν λίγο σας φωτογράφισα...». «Τόσα κορίτσια που 
φωτογραφίζετε κάθε μέρα ποιο να πρωτοθυμηθείτε, έχετε κάποιο 
ραντεβού;...Δηλαδή έχετε να πάτε κάπου συγκεκριμένα;». «Όχι ακριβώς...Γιατί 
ρωτάτε;». Η κοπέλα χαμογέλασε με αμηχανία και συνέχισε: «Μήπως έχετε 
αυτοκίνητο;». Ο Ανέστης την κοίταξε κι αναρωτήθηκε αν στέκει στα καλά της. «Δεν 
σας καταλαβαίνω, ίσως φταιει το ότι δε γνωρίζω καλά τη γλώσσα...». «Όχι, όχι... Να, 
αν είχατε αμάξι θα σας παρακαλούσα να με πηγαίνατε ως τη Σχολή μου. Έχω 
αργήσει και καταλαβαίνετε...». «Δεν καταλαβαίνω αλλά θα μπορούσα να σας πάω μ’ 
ένα ταξί γιατί αυτοκίνητο δεν έχω». «Αν βρεθεί, δεν είναι και τόσο εύκολο τέτοια 
ώρα...», είπε η κοπέλα στενοχωρημένη. Ήταν όμορφη με μακριά μαύρα μαλλιά και 
σκούρα καστανά μάτια. Φορούσε σκούρο μπεζ αδιάβροχο κι ένα μεταξωτό, 
πολύχρωμο μαντίλι, στο λαιμό. Δεν πρέπει να ήταν πάνω από είκοσι.

Προχώρησαν  
προς  την  έξοδο.  Ευτυχώς  για τη μικρή, περνούσε άδειο ταξί και ο Ανέστης έκανε 
νόημα. Στη διαδρομή για τη Σχολή της, κάπου κοντά στην Όπερα, η κοπέλα, του είπε 
το όνομα της και πως σπουδάζει χορό και θέατρο. Κάνει το μοντέλο για να κερδίζει 
κάποια χρήματα ώστε να συμπληρώνει αυτά που της στέλνουν οι γονείς της. Του 
έκανε εντύπωση το όνομά της. «Σεσίλ...ωραίο, πολύ ωραίο όνομα... Και από που 
είσαστε;». «Από τη Μασσαλία...είμαστε λίγο συγγενείς ε;». «Συγγενείς;». «Μα, 
ίδρυσαν  την  πόλη   μου,  νομίζω,  οι  Έλληνες».  «Σωστά,  το γράφουν όλες οι 
εγκυκλοπαίδειες του κόσμου».

Όταν έφτασαν 
στη διεύθυνση που έδωσε η Σεσίλ στον ταξιτζή, κατέβηκε μαζί της. «Να σας πάω 
μέχρι την είσοδο, έχετε δέκα λεπτά καιρό ακόμα», της είπε κοιτώντας το ρολόι του. 
Στην είσοδο της Σχολής τη στιγμή που τον αποχαιρετούσε τον ρώτησε αναπάντεχα: 
«Έχετε κορίτσι;». «Τι, πως...Όχι...». «Ούτε κι εγώ αγόρι», του φώναξε καθώς 
ανέβαινε τις σκάλες της Σχολής. «Θα σε δω αύριο...». «Όχι, μεθαύριο», του φώναξε 
γελώντας και χάθηκε στον όροφο. Του θύμισε τη Μαρίνα. Πήγε στο σταθμό του 
μετρό της Όπερας, από εδώ το εστιατόριο του Δημήτρη ήταν μόνο δυο στάσεις. Δεν 
πήρε τελικά το τραίνο αλλά ξεκίνησε με τα πόδια μέσω της μπουλβάρ των Ιταλών 
που ήταν μια από τις Γκραν μπουλβάρ  και σ’ όλη τη διαδρομή σκεφτόταν τη μικρή. 
Η τελευταία της φράση δήλωνε, πως αν ήθελε, από μεθαύριο είχε κορίτσι. Καιρός 
ήταν, αρκετά είχε μείνει μακριά από γυναίκα. Η πατρίδα της Σεσίλ του θύμισε τη 
Λήδα. Θα  ήταν άραγε στη Μασσαλία και θα είχε αναλάβει το εργοστάσιο του 
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παππού της, όπως του είχε πει η Νένη; Η Νένη! Από τη μέρα που ο Δημήτρης είχε 
αφήσει εκείνα τα υπονοούμενα, τη σκεφτόταν συνέχεια κι επίμονα αλλά δεν 
προχωρούσε πάρα πέρα από τις σκέψεις, τι νόημα θα είχε; Ότι ήταν ερωτευμένος 
μαζί της και ότι ανταποκρινόταν κι εκείνη το ήξερε αλλά αυτό το αίσθημα βρισκόταν 
σε αδιέξοδο...
... Μπαίνοντας στο 
εστιατόριο, είδε το νεαρό βοηθό του Δημήτρη, να ταχτοποιεί τα τραπέζια, το μαγαζί 
ήταν άδειο ακόμα, το φίλο του να σκουπίζει κάποια ποτήρια στον πάγκο του μπαρ, 
την κυρία Τασώ να ετοιμάζεται για να φύγει και το μάγειρα να ετοιμάζει τις 
κατσαρόλες του. Πλησίασε κι αφού τους χαιρέτησε, ρώτησε το Δημήτρη που να 
καθίσει. «Τι χαζή ερώτηση   είν’ αυτή ρε φίλε; Όπου θες, πελάτης είσαι και μάλιστα 
από τους καλύτερους...». Αυτό ήταν μπηχτή γιατί από τη μέρα που έπιασε δουλειά ο 
Ανέστης πλήρωνε το φαγητό του. Μάλιστα την πρώτη μέρα κιόλας πριν αναγγείλει 
στους φίλους του πως είχε πιάσει δουλειά έκανε κάτι που εκνεύρισε το Δημήτρη. 
Παράγγειλε, με ύφος, ένα από τα ακριβότερα φαγητά του εστιατορίου κι ένα 
μπουκάλι από τ’ ακριβότερα κρασιά. Ο φίλος του τον κοίταζε περίεργα. Όταν 
απόφαγε, ζήτησε το λογαριασμό. «Ποιο λογαριασμό ρε συ, αφού δεν έχεις λεφτά...». 
«Σας παρακαλώ γκαρσόν, το λογαριασμό κι αφήστε τα σχόλια για την οικονομική 
μου κατάσταση», είπε ο φωτογράφος κοιτάζοντας τον με ένα κοροϊδευτικό 
χαμόγελο. Ο Δημήτρης πήγε στο ταμείο, όπου καθόταν ο κύριος Αρτό και ζήτησε το 
λογαριασμό. Ο εστιάτορας τον κοίταξε περίεργα ύστερα έριξε ένα βλέμμα στον 
Ανέστη και χαμογέλασε. Έκανε το λογαριασμό και τον έδωσε στο Δημήτρη. Αυτός 
τον μετάφερε, μέσα σ’ ένα πιατάκι, με κοροϊδευτική επισημότητα στον Ανέστη, που 
αφού έβγαλε μια δεσμίδα από χρήματα έβαλε στο πιατάκι το αντίτιμο του δείπνου κι 
ένα ποσό στο τραπέζι λέγοντας: «Σα σε πουρ τουά». «Άι σιχτίρ μαλάκα, άσε τα 
πουρμπουάρ, εγώ παίρνω ποσοστά, το ξέχασες;». «Και λοιπόν, ο πελάτης αν μείνει 
ευχαριστημένος δεν μπορεί  να  δώσει πουρμπουάρ    στο    γκαρσόνι;   Έχω   δίκιο    
μεσιέ    Ντικιτζιάν;».   Ο    εστιάτορας    κούνησε
καταφατικά το κεφάλι του χαμογελώντας.

Ο Δημήτρης, 
πήγε τα χρήματα στο ταμείο αλλά το φιλοδώρημα το άφησε στο τραπέζι. «Ρε συ 
Δημήτρη, πάρε τα χρήματα, έτσι κι αλλιώς θα τα σπαταλήσω, δε θα μου 
περισσέψουν, το Παρίσι μ’ έκανε σπάταλο, έχει τόσους τρόπους εδώ να ξοδεύεις...». 
«Αυτά που αφήνεις, χαμένε, δεν είναι πουρμπουάρ, ούτε ο Ωνάσης δε θ’ άφηνε τόσα. 
Αλλά ξέρω  το  κάνεις  για  να  βγεις  από  την  υποχρέωση.  Μην το ξανακάνεις 
γιατί θα σου σπάσω τα μούτρα».  Ύστερα φώναξε το βοηθό του και του είπε να 
πάρει τα χρήματα λέγοντας του: «Δικά σου, πουρμπουάρ από τον μπουρζιουά». Ο 
νεαρός γούρλωσε τα μάτια και κοίταζε μια τα χρήματα, μια τον Ανέστη, μια το 
Δημήτρη που έφυγε, εκνευρισμένος, για κάποιο τραπέζι όπου  τον  κάλεσαν...
… Με το «κάθισε 
όπου θες» ο Ανέστης πήγε και κάθισε σ’ ένα τραπέζι κοντά στο Δημήτρη. Άναψε 
τσιγάρο, φύσηξε τον καπνό και είπε: «Δημητράκη, μου έχεις κάνει μεγάλη πλάκα με 
κείνα τα προχθεσινά για τη Νένη...». «Ά, ξέχασα να σου πω...Τηλεφώνησε το 
μεσημέρι...». «Ναι; Τι είπε...». «Οπωσδήποτε να είσαι αύριο το βράδι εδώ». «Γιατί, 
θα τηλεφωνήσει;». «Δεν πολυκατάλαβα, μάλλον, αλλά δε μου λες τι θέλεις να πεις, 
τι μεγάλη πλάκα σου έκανα  με τη Νένη;». «Τη σκέφτομαι τελευταία συνέχεια...». 
«Φιλαράκι είσαι ερωτευμένος μαζί της κι αυτή «sans doute» σε γουστάρει. Ευκαιρία 
να ξεχάσεις τη Λήδα». «Μα τι λες τώρα, για να ξεχάσω τη μια πρέπει να 
βασανίζομαι από την άλλη; Και μ’ αυτή σε αδιέξοδο είμαι φίλε». «Δηλαδή δεν 
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υπήρξε τίποτα ανάμεσα σας;», επέμενε ο Δημήτρης. «Πραγματική σχέση όχι, αλλά 
είχαμε πρόβλημα για καιρό...» και του διηγήθηκε όσα είχαν συμβεί με τη Νένη και 
κατάληξε: «Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί ν’ αγαπάει δυο γυναίκες συγχρόνως αλλά 
εγώ έτσι νιώθω για τη Νένη και τη Λήδα. Όσο τα είχα με τη μια, αλλά έβλεπα και 
την άλλη, σχεδόν κάθε μέρα, ισορροπούσα. Τώρα έχω διαλυθεί τελείως». Καθώς 
ετοιμαζόταν να φαει, ρώτησε το Δημήτρη. «Τι θέλει άραγε να μου πει η Νένη, 
περίεργο, πρώτη φορά τηλεφωνάει χωρίς τον Παρμενίωνα». «Ξέρω γώ, ίσως να σου 
πει πως θα παντρευτεί». «Θα παντρευτεί; Ρε γαμώτο από τότε που τη γνώρισα ξέρω 
ότι θα συμβεί αυτό κι όμως...». «Σε στεναχωρεί ε, είσαι καψούρης μαζί της φίλε». Ο 
Ανέστης σώπαινε. Μπήκε στο εστιατόριο η Ζοζεφίν και κάθισε μαζί τους. Ο 
Δημήτρης της είπε να κάνει συντροφιά  στον Ανέστη που ήταν στενοχωρημένος και 
σηκώθηκε γιατί έμπαιναν στο μαγαζί πελάτες. «Γιατί;», ρώτησε η κοπέλα ανήσυχη 
κι ο Δημήτρης απάντησε: «Σερσέ λα φαμ». «Ανκόρ;» φώναξε η Ζοζεφίν κι έβαλε τα 
γέλια. Παρ’ όλ’ αυτά κάθισε κοντά του, ζήτησε να της μιλήσει για το πρόβλημα του 
κι ο φωτογράφος ξέδωσε μια και βρήκε «ευήκοον ους»...
... Επιστρέφοντας 
αργά το βράδι στο σπίτι, ο Ανέστης με τον Δημήτρη, ήταν μαζί τους και η Ζοζεφίν, 
συζητούσαν πάλι για την περίπτωση της Νένης. «Αμάν, αδερφέ, μας έπρηξες. Ο 
μόνος τρόπος να μάθεις αν την αγαπάς είναι να τη γαμήσεις...». «Τι, τι είπες;». 
«Αυτό που άκουσες, αν την αγαπάς θα εξακολουθήσεις να νιώθεις έτσι, αν όχι θα 
σου φύγει ο νταλγκάς και θα ξέρεις πως δεν αξίζει τον κόπο να σκοτίζεσαι». 
«Δηλαδή εσύ θα το έκανες;». «Νομίζω ναι».  «Ρε συ, θα πηδούσες την 
αρραβωνιαστικιά μου; τη γυναίκα του φίλου σου;», αυτό το είπε στα γαλλικά και η 
Ζοζεφίν έφριξε ακούγοντας το. «Μον ντιέ, δεν είναι δυνατόν να το έκανε αυτό ο 
Δημήτρης. Ε, θα το έκανες μον  αμούρ;». «Ωχού,  παρατάτε  με, δεν  ξέρω. Πάντως  
πιστεύω  πως είναι ο μόνος τρόπος»... 

  Άργησε να τον 
πάρει ο ύπνος, τον Ανέστη, σκεφτόταν σοβαρά αυτό που υποστήριζε ο Δημήτρης και 
είχε αρχίσει να πιστεύει πως ήταν ο μόνος τρόπος να μάθει. Αν το είχε κάνει πριν 
τρία χρόνια τώρα θα ήταν ήσυχος. Θα ήταν όμως; «Ευτυχώς που η Νένη βρίσκεται 
δυο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά αλλιώς έτσι που αισθάνομαι γι’ αυτή θα το είχα 
κάνει»...

...   Την άλλη μέρα το βραδάκι, η θύρα του εστιατορίου άνοιξε γύρω στις εννιά και 
μπήκε μια εξαιρετικά ωραία και κομψή γυναίκα. Ο Δημήτρης κινήθηκε προς το 
μέρος της, να υποδεχτεί την πελάτισσα όταν εκείνη του χαμογέλασε και είπε: «Γεια 
σου Δημήτρη». Την κοίταξε έκπληκτος και αναφώνησε: «Νένη!». Εκείνη κούνησε 
καταφατικά το κεφάλι. «Μα, πως!..Είπες πως θα τηλεφωνούσες...». «Δεν είπα πως 
θα τηλεφωνούσα, είπα να είναι εδώ αυτήν την ώρα ο Ανέστης. Που είναι δεν ήρθε;». 
«Πως, πως εδώ είναι. Στο γραφείο, περιμένει τηλεφώνημα σου...». Την οδήγησε προς 
το βάθος του εστιατορίου. Περνώντας μπροστά από το ταμείο ο κύριος Αρτό, που 
είχε προσέξει την ωραία κυρία έδειξε αμηχανία όταν του τη σύστησε σαν φίλη του 
Ανέστη. 

Έφτασαν στη 
θύρα του γραφείου, ο Δημήτρης την άνοιξε και στάθηκε στο κατώφλι. «Δεν 
τηλεφώνησε ακόμα», ακούστηκε από μέσα η φωνή του Ανέστη. «Δε θα 
τηλεφωνήσει...». «Τι, πως το ξέρεις;». Παραμέρισε από τη θύρα ο Δημήτρης κι ο 
φωτογράφος κατάπληκτος είδε να μπαίνει η Νένη.

Για 
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δευτερόλεπτα έμειναν άφωνοι κι ακίνητοι, ύστερα ρίχτηκαν ο ένας στην αγκαλιά του 
άλλου. Δεν έμοιαζε καθόλου φιλικό το σφιχταγκάλιασμα τους, σκέφτηκε ο 
Δημήτρης και βγήκε κλείνοντας τη θύρα, χαμογελώντας.

Τα χείλη των 
νέων έσμιγαν και ξανάσμιγαν με πάθος. Στο δωμάτιο μόνο ο ήχος φιλιών και 
τρυφερές λέξεις αγάπης ακούγονταν. Ήταν η πρώτη τους  φορά ! Αυτό, που και οι 
δυο σκέφτονταν χρόνια, το πραγματοποιούσαν τώρα, χιλιόμετρα μακριά από τον 
άνθρωπο  που αγαπούσαν αναμφισβήτητα και που τον πρόδιναν χωρίς να ταράζει 
την ψυχή τους καμιά τύψη, καμιά ενοχή. Είχαν ξεχάσει τα πάντα, όλα γύρω τους 
είχαν εξαφανιστεί και τα σφιχταγκαλιασμένα κορμιά τους μόνο, ένιωθαν να 
αιωρούνται στο άπειρο.

Σ’ αυτήν την 
ερωτική, υπνοβατική, αλλά όλο πάθος κατάσταση, βρίσκονταν κι όταν   βρέθηκαν 
έξω από το εστιατόριο, πηγαίνοντας για το ξενοδοχείο της κοπέλας, εκεί κοντά. Στο 
πεζοδρόμιο κάθε τόσο σταματούσαν και φιλιόνταν κι ώσπου να φτάσουν τα χείλη 
της Νένης είχαν ματώσει...

Μπήκαν 
αγκαλιασμένοι στην είσοδο του ξενοδοχείου αλλά δεν προχώρησαν. «Όχι στο 
ξενοδοχείο...Δε γίνεται», είπε ο Ανέστης. «Γιατί λατρεία μου;  Σ’ αγαπώ, σε θέλω 
είμαι δική σου...». «Όχι στο ξενοδοχείο, θα πάμε στο σπίτι που μένω, στο σπίτι του 
Δημήτρη». «Κι ο Δημήτρης;». «Θα του τηλεφωνήσω να πάει απόψε σε 
ξενοδοχείο...»...
... Όταν μπήκαν 
στο σπίτι, ο Ανέστης πήγε κι έκλεισε τις βαριές κουρτίνες στα  παράθυρα. Η Νένη 
έτρεμε από ερωτικό ρίγος. Χώθηκε στην αγκαλιά του και για αρκετά λεπτά τα φιλιά 
τους συνεχίστηκαν καθώς ξέντυνε ο ένας τον άλλο. Κάποια στιγμή, ο Ανέστης 
ένιωσε το αίμα από τα χείλη της στη γλώσσα του, Σταμάτησε και την κάθισε στο 
κρεβάτι. Το κάτω χείλος της ήταν κατακόκκινο και είχε σκασίματα σαν ώριμο 
κεράσι. Έπιασε από το τραπέζι μερικά χαρτομάντιλα κι άρχισε να πιέζει και να 
σκουπίζει τα χείλη της. «Έτσι ματώνουν πάντα όταν...», πήγε να πει όταν τα φιλάει ο 
Παρμενίων αλλά σταμάτησε όχι μόνο τη φράση αλλά και να την αγγίζει. Η κοπέλα 
έπιασε το κεφάλι του με τα δυο χέρια και πίεσε το πρόσωπο του στα στήθη της που 
είχαν μισοβγεί πάλλευκα από τον ανοιχτό γιακά της μπλούζας της και είπε, με 
σιγανό, πνιχτό, βαθύ ψίθυρο, συνεχίζοντας τη φράση του: «ποτέ δε ματώνουν με τον 
Παρμενίωνα...Εκείνος μου φέρεται σα να είμαι από πορσελάνη. Εγώ όμως είμαι από 
σάρκα αγάπη μου και θέλω να με ματώσεις, να με κάνεις ο,τι θέλεις. Θέλω να με 
πονέσεις, θέλω να μου κάνεις όλα αυτά που έκανες στη Λήδα». «Και πως το ξέρεις τι 
έκανα στη Λήδα;». «Όλους τους μήνες που συνδεόσουν μαζί της, μου διηγιόταν 
λεπτομερώς, κάθε μέρα, τι κάνατε στο κρεβάτι.  Υπόφερα φριχτά αλλά κι επίμονα 
της ζητούσα να μου τα λεει, χωρίς εκείνη να υποψιάζεται το δράμα μου. Αλλά σε 
παρακαλώ ας τ’ αφήσουμε αυτά αγάπη μου, πάρε, με μπες μέσα μου μ’ όποιον τρόπο 
θέλεις...». Σηκώθηκε πάνω στο κρεβάτι, πέταξε τα εσώρουχα της και ολόγυμνη, 
λουσμένη στο φως του πολύφωτου, άνοιξε τα χέρια για να τον αγκαλιάσει.

Την είχε δει 
πολλές φορές με μαγιό αλλά ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε γυμνό αυτό το θεσπέσιο 
πλάσμα. Είχε πολύ πιο ωραίο σώμα από τη Λήδα. Τη δέχτηκε στην αγκαλιά του, 
γυμνός κι αυτός και την ξάπλωσε στο κρεβάτι. Τα πληγωμένα χείλη της απόφευγε να 
τα φιλήσει και πρόσεχε τα φιλιά του πάνω στο κορμί της, να μην αφήνουν σημάδια. 
Αντίθετα εκείνη του έδινε μικρές δαγκωνιές παντού. 
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Το πρώτο  κύμα 
πάθους δεν κράτησε πολύ,  ήσαν και  οι δυο τόσο ερεθισμένοι  που  ύστερα
από λίγο εκείνη σπαρτάρισε ανοιγοκλείνοντας τα λαγόνια της γύρω  από τους  
γλουτούς  του βγάζοντας μια μικρή κραυγή. Την ακολούθησε με μια βίαιη και 
τελειωτική ώθηση που τη συνόδευσε με μια κραυγή ικανοποίησης. Τα χείλη του 
Ανέστη γλίστρισαν απαλά στο λαιμό της κι εκείνη ένιωσε τα δόντια του, να 
μαλάζουν δυνατά το λοβό του αφτιού της προκαλώντας της ένα γλυκό πόνο. Πήγε να 
κατέβεί από πάνω της αλλά εκείνη τον κράτησε. Ένιωθε υπέροχα με το βάρος του, 
του χάιδευε τα μαλλιά, του έδινε κοφτά φιλιά που τα συνόδευε μ’ ένα χείμαρρο 
τρυφερότητας και παραπόνων. «Αγαπημένη μου, δεν...δεν έπρεπε...». Του έβαλε την 
παλάμη στο στόμα.. «Λατρεία μου ξέχασε τα όλα, είμαστε οι δυο μας, είμαι δική 
σου, θα μείνω κοντά σου για πάντα αν με θέλεις...».

Έχωσε το 
πρόσωπο του στα μαλλιά της, πλάι στο λαιμό της ανασαίνοντας την κολόνια της, 
ανάκατη με τον ιδρώτα του  κορμιού  της.  Αφέθηκε  έτσι  πάνω  της  για  λίγο  κι  
ύστερα ακούμπησε το πανωκόρμι του στους αγκώνες και μάλαξε απαλά τα στήθη 
της. Η κοπέλα έκλεισε τα μάτια κι άρχισε, αργά-αργά, να κουνάει τη λεκάνη 
τυλίγοντας με τα πόδια τη μέση του. Ο Ανέστης ένιωσε το πέος του να σκληραίνει 
και η Νένη το χάρηκε να γλιστρά αργά μέσα της βγάζοντας μικρές κραυγές κι 
αναστατώνοντας με τα χέρια τα μαλλιά του. Μιλούσε για την απέραντη ευτυχία που 
απολάμβανε στην αγκαλιά του και που ανόητα την είχε στερηθεί τόσα χρόνια. 
Ζήτησε να της φιλάει τα χείλη κι ας μάτωναν. Ήταν δικά του μπορούσε να τα φαει, 
να τα κατακρεουργήσει. Έσμιξαν ρουφηχτά τα στόματα τους κι οι γλώσσες τους 
άρχισαν ένα ερεθιστικό παιχνίδι.

Τα ρουθούνια 
τους γέμισαν από τις οσμές του ιδρώτα και του σπέρματος σ’ ένα συγκερασμό 
ηδονικό. Η Νένη ένιωθε πως θα λιποθυμήσει, δεν είχε ξαναδοκιμάσει τέτοια ηδονή 
ούτε τέτοια φιλιά. Μέσα σε λίγη ώρα απόλαυσαν πάλι μια μικρή ευτυχία. Έμεινε 
πάνω της όπως και την πρώτη φορά και καθώς το πρόσωπο του τρίφτηκε στην 
ιδρωμένη μασχάλη της, απόλαυσε την οσμή ψιθυρίζοντας: «Κανένα από τα 
περίφημα γαλλικά αρώματα δεν θα μου έδινε την ευχαρίστηση που μου δίνει η 
μυρουδιά του κορμιού σου αγάπη μου...Όταν στην πατρίδα, βγαίναμε οι τρεις μας 
έξω, συχνά, πότε συμπτωματικά, πότε σκόπιμα ανάσαινα τη μυρουδιά της μασχάλης 
ή του κόρφου σου ανάκατη με το άρωμα σου, την κουβαλούσα στο σπίτι μου, στο 
κρεβάτι μου και ζούσα την ψευδαίσθηση πως σε είχα πλάι μου. Σ’ αγάπησα από την 
πρώτη μέρα που σε είδα και μόνο τώρα, ύστερα απο τόσα χρόνια, σου το λέω, να 
ήξερες αγάπη μου πόσο υπόφερα αυτά τα χρόνια κι ας είχα συχνά στην αγκαλιά μου 
όμορφες γυναίκες...Για λίγο, η Λήδα με μπέρδεψε, είχα αρχίσει να πιστεύω πως  
μπορούσα να ζήσω και  χωρίς εσένα αλλά μάταια». Η Νένη σφίχτηκε πάνω του, 
γουργούρισε ηδονικά αλλά δε μίλησε.

Κατέβηκε από 
πάνω της και ξάπλωσε πλάι. Έμειναν έτσι, με κλειστά μάτια χωρίς ν’ αγγίζονται. 
Ύστερα η κοπέλα γύρισε, ανασηκώθηκε, έγειρε πάνω του κι άρχισε να φιλάει απαλά 
το τριχωτό στήθος του. «Ο Παρμενίων δεν έχει ούτε μια τρίχα στο στήθος κι εμένα 
μου αρέσουν τόσο...». Ο  Ανέστης  ακούγοντας  την,  δυσανασχέτησε,  δεν  το  
έδειξε  όμως,  δεν  είπε τίποτα  μόνο μια κίνηση του χεριού του, που πήγε να 
χαϊδέψει τα μαλλιά της, φανέρωσε κάποια ταραχή. Το χέρι έμεινε για λίγο μετέωρο 
κι ύστερα έπεσε βαρύ στο πλάι. Σκέφτηκε αυτά που μόλις είπε η κοπέλα για τον 
Παρμενίωνα και νευρίασε. Δεν τον αγαπούσε πια ή δεν τον είχε αγαπήσει ποτέ; 
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Απλώς πίστευε πως θα ήταν ένας καλός σύζυγος γι’ αυτήν; Γιατί ήταν εδώ, γιατί 
ήταν στο κρεβάτι του; Επειδή ήταν ερωτευμένη μαζί του ή γιατί είχε επηρεαστεί από 
τις γαργαλιστικές αφηγήσεις της Λήδας για τις...κλινικές ικανότητες του; Αν μάθαινε 
αυτό που είχε συμβεί κι εξακολουθούσε να συμβαίνει ο φίλος του, τι θα του έλεγε; 
Απανωτά ερωτηματικά άρχισαν να τον βασανίζουν. Δεν καταλάβαινε αυτήν την 
κοπέλα, αυτό το εξαίσιο κι αξιολάτρευτο πλάσμα, του ήταν αίνιγμα. Η Λήδα ήταν 
ευκολοδιάβαστη, ο,τι ήθελε το διεκδικούσε κι αν μπορούσε το έπαιρνε. Μήπως αυτό 
προσπαθούσε να κάνει και η Νένη με την παρουσία της εδώ; 

Η κοπέλα 
χώθηκε στην αγκαλιά του και τράβηξε πάνω τους το πάπλωμα, πήρε ερωτικές 
πρωτοβουλίες και οι επόμενες ώρες, ως το χάραμα, κύλησαν  μ’ έναν βίαιο έρωτα. Ο 
Ανέστης ήταν  οργισμένος  με τη  Νένη και  με τον εαυτό του και  ηρεμούσε  με τον 
οργασμό.  Η  κοπέλα
έκανε πράγματα που δεν είχε κάνει ποτέ με τον μνηστήρα της. Έδωσε και πήρε με 
πρωτοφανή ορμή, έτσι που σχεδόν έμεινε έκπληκτη καθώς απολάμβανε τον έρωτα, 
αυτόν που οι Γάλλοι τον βάφτισαν μ’ ένα διψήφιο αριθμό. Τον γνώριζε μόνο από τις 
αφηγήσεις της Λήδας και τον απολάμβανε από τον ίδιον άντρα. Όλα τελείωσαν όταν 
ο Ανέστης τοποθετήθηκε πίσω της, την αγκάλιασε σφιχτά κι έγιναν, σπαραχτικό 
σύμπλεγμα, γεμάτο ηδονή και πόνο... 
... Το πρωί, όταν 
έφτασαν στην μπουλβάρ Μονπαρνάς, ο ήλιος δεν είχε βγει ακόμα, ο ουρανός ήταν 
ολοκάθαρος προς το παρόν, με τον παριζιάνικο ουρανό δεν μπορείς να είσαι βέβαιος, 
ιδιαίτερα την άνοιξη. Η κίνηση των αυτοκινήτων ήταν αραιή, την Κυριακή πρωί 
πάντα έτσι είναι, αλλά τα καφενεία ήσαν γεμάτα τουρίστες. Σ’ όλη τη διαδρομή από 
το σπίτι ως τη λεωφόρο δεν αντάλλαξαν λέξη αλλά κι όταν κατέβηκαν από το 
κρεβάτι, μόνο τις απαραίτητες έλεγαν, όσο ντύνονταν. Βάδιζαν σιωπηλά πλάι-πλάι 
και ο Ανέστης ήταν πικραμένος, γιατί πρόδωσε το φίλο του αλλά και γιατί φέρθηκε 
βάναυσα σ’ αυτή τη γυναίκα που ήταν το ιδανικό του. Δεν ήξερε τι να κάνει. Εκείνη 
δεν του ξαναζήτησε να την κρατήσει, θα τον ήθελε ακόμα ή θα τον είχε μισήσει;

Της πρότεινε να 
καθίσουν κάπου να πάρουν πρωινό αλλά εκείνη αρνήθηκε. Είπε πως έπρεπε να 
γυρίσει στο ξενοδοχείο ν’ αποδεσμεύσει το δωμάτιο και ότι θα έπαιρνε εκεί πρωινό. 
«Φεύγεις σήμερα;». «Ναι, στις έξη». «Θα πεις στον Παρμενίωνα για αυτό που 
συν...». «Όχι βέβαια, αυτό θα τον σκότωνε...». «Πως του δικαιολόγησες τον ερχομό 
σου στο Παρίσι;». «Δεν το ξέρει, λείπει για δέκα μέρες στην Αμερική, σε ένα 
οικονομικό συνέδριο. Του είπα πως για δυο μέρες θα πάω σ’ ένα νησί όπου με 
κάλεσε μια συμφοιτήτρια μου». «Και δε θα σου τηλεφωνήσει εκεί; Αυτός δεν κάνει 
ώρα χωρίς ν’ ακούσει  τη  φωνή  σου».  «Ναι το ξέρω  πως  με λατρεύει, δε 
χρειάζεται να μου το τονίζεις. Του είπα πως η φίλη μου δεν έχει τηλέφωνο...Σε 
παρακαλώ ας σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση». 

«Θα έρθω μαζί 
σου, θα αφήσουμε τη βαλίτσα σου στο εστιατόριο του Δημήτρη και θα περάσουμε 
μαζί την ώρα ώσπου...». «Όχι Ανέστη, θα φύγω για το αεροδρόμιο, θα περάσω την 
ώρα μου σε κάποιο καφενείο εκεί». «Με μισείς ε; Με το δίκιο σου...». «Σε 
παρακαλώ, δε σε μισώ τον εαυτό μου μισώ, σταμάτησε μου ένα ταξί...». Το ταξί 
σταμάτησε, η Νένη επιβιβάστηκε, του έστειλε έναν ουδέτερο χαιρετισμό και το 
αυτοκίνητο εξαφανίστηκε στη στροφή της μπουλβάρ Ρασπάιγ.

Ο  φωτογράφος  
προχώρησε  στην  ίδια  κατεύθυνση  έφτασε  στο  καφέ «Ροτόντα», κοίταξε απέναντι 
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τον ανδριάντα του Μπαλζάκ, χαμογέλασε καθώς θυμήθηκε την πρώτη του νύχτα στο 
Παρίσι και πήρε το πρώτο ταξί που πέρασε. Όταν έφτασε στο εστιατόριο, αν και 
ήταν πολύ πρωί, ο Δημήτρης ήταν εκεί. «Μοιάζεις με μπαγιάτικο μύδι, τι έγινε ρε, 
την αγαπάς ακόμα;...Που είναι το κορίτσι...». Ο Ανέστης άναψε τσιγάρο και δήλωσε 
με περίλυπο ύφος: «Με μισεί...». «Τι έκανε λεει, σε μισεί. Γιατί ρε, δεν την 
πήδηξες;». «Όλη νύχτα, χωρίς σταματημό». «Και γι’ αυτό σε μισεί; Τι λες ρε 
κόπανε, αυτή θα το ευχαριστήθηκε όσο δε φαντάζεσαι, εξάλλου γι’ αυτό δεν ήρθε;». 
«Ναι γι’ αυτό ήρθε αλλά...». «Τι αλλά;» «Να, μου ζήτησε να της κάνω ο,τι έκανα και 
στη Λήδα...Κι αυτό έκανα, μόνο ρε Δημήτρη την πηδούσα με μίσος με μανία λες και 
ήθελα να τη εκδικηθώ γιατί πρόδινε  το  φίλο  μου...αυτό  δεν ήταν έρωτας ήταν 
βιασμός και σίγουρα θα με σιχάθηκε...». «Και συ τι νιώθεις τώρα γι’ αυτήν;». «Τη 
λατρεύω, είχες δίκιο, τώρα είμαι βέβαιος...». «Και γιατί δεν την κρατάς εδώ;». «Μου 
το ζήτησε δυο φορές στην  αρχή αλλά όταν τελείωσε η νύχτα  δεν  μου  το  
ξαναζήτησε».  «Και  τι  θα  κάνεις τώρα;». 
 «Δεν ξέρω ρε γαμώτο, δεν ξέρω...Θα πάω στο αεροδρόμιο, φεύγει στις έξη αλλά θα 
πάει από τώρα εκεί, αν και αρνήθηκε να περάσει την ώρα μαζί μου θα πάω στο 
αεροδρόμιο, θα της ζητήσω να μείνει κι ο,τι βρέξει ας κατεβάσει...»...
... Εκεί γύρω στις 
δέκα το βράδι εμφανίστηκε ο Ανέστης στο εστιατόριο. Με το που τον είδε ο 
Δημήτρης κατάλαβε πως τα πράγματα δεν πήγαν καλά για το φίλο του.  «Τι έγινε 
έφυγε;».  «Έφυγε...». Ο Δημήτρης σήκωσε τους ώμους. «Τι χολοσκάς πάμε γι’ 
άλλα». «Δε μπόρεσα γαμώτο να της ζητήσω να μείνει...Κατάλαβες φίλε μου, 
είμαι...είμαι...». «Καλά, καλά δεν ξέρω τι είσαι πάντως χάλια είσαι. Πόσα ήπιες ρε; 
Βρομοκοπάς, έλα από δω, πίσω από το ταμείο, εκεί στο τραπεζάκι, κάθισε και 
περίμενε να δω τι θα κάνω με σένα. Είναι και το μαγαζί γεμάτο, γαμώτο».

Καθώς πέρασαν 
μπροστά από το ταμείο ο κύριος Αρτό, κοίταξε  πάνω από τα γυαλιά του. «Ανέστη 
πως είσαι έτσι;», είπε κι έριξε ερωτηματική ματιά στο Δημήτρη. «Η κυρία που ήρθε 
χτες το βράδι φταίει, του έχει κλέψει την καρδιά και δεν ξέρω τι να τον κάνω». Ο 
εστιάτορας χαμογέλασε κι έσκυψε πάνω στα χαρτιά του.

Ο Δημήτρης 
αφού ταχτοποίησε το φίλο του, παράγγειλε στο μπαρ έναν πικρό καφέ και 
υποχρέωσε τον Ανέστη να τον πιει. Εκεί που σκεφτόταν τι να κάνει μπήκε στο 
εστιατόριο η Ζοζεφίν. «Είσαι άγγελος», της είπε ο αρραβωνιαστικός της. Στην 
απορία της απάντησε με το να την πάει κοντά στον Ανέστη που με μισόκλειστα 
μάτια είχε γείρει στη ράχη της καρέκλας και ψιθύριζε: «Δεν μπόρεσα να την 
κρατήσω...δεν μπόρεσα...». «Ανέστη, μον ντιέ, μα τι σου συμβαίνει;». Απάντησε ο 
Δημήτρης, εξηγώντας μέσες άκρες όσα έγιναν από χτες το βράδι μέχρι σήμερα και 
της ζήτησε να τον πάει στο σπίτι και να τον φροντίσει...

Όταν έφτασε 
στο σπίτι ο Δημήτρης,  βρήκε τον Ανέστη να κοιμάται του καλού καιρού. Η Ζοζεφίν 
τον είχε ποτίσει μ’ ένα μείγμα υγρών που βοήθησε να κάνει εμετό κι έτσι ησύχασε 
κάπως. Η κοπέλα πήγε να φύγει για το σπίτι της αλλά ο Δημήτρης την άρπαξε κι 
άρχισε να τη φιλάει με πάθος. Της ζήτησε να κοιμηθεί μαζί του. Εκείνη έδειξε, 
χαμογελώντας, τον Ανέστη που έμοιαζε να κοιμάται βαθιά και ο αρραβωνιαστικός 
της τη βεβαίωσε πως αυτός δεν ξυπνούσε ούτε με κανονιές. Έπεσαν στο κρεβάτι και 
την άλλη μέρα ο Δημήτρης έλεγε πως είχε κάνει ένα από τα πιο πετυχημένα 
πηδήματα της ζωής του...

Το δωμάτιο 
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ήταν πλημμυρισμένο στο φως, όταν ξύπνησε ο Ανέστης. Ανακάθισε στο κρεβάτι και 
πίεσε με τις παλάμες τα μηλίγγια του. «Πως πάει μάγκα, καλύτερα;». «Καλύτερα; 
Πού να ξέρω, το κεφάλι μου είναι καζάνι...». Ο Δημήτρης ήταν καθισμένος μπρος 
στο τραπέζι καπνίζοντας ήρεμα, η Ζοζεφίν είχε φύγει για τη δουλειά της. Ο Ανέστης 
σηκώθηκε και πήγε στο μπάνιο. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και κάθισε στο τραπέζι 
όπου όμως αρνήθηκε να φαει, ήπιε μόνο ένα σκέτο καφέ και πήρε μια ασπιρίνη. 
«Πως τέτοια ώρα εδώ;», ρώτησε ο Ανέστης. «Σήμερα έχω ρεπό». «Α, εγώ όμως 
πρέπει να πάω για δουλειά...». «Ρίξε ένα τηλεφώνημα και πες πως είσαι άρρωστος. 
Δε θα είναι και ψέματα. Άντε ντύσου να σε πάω στη λεωφόρο να σε χτυπήσει λίγο το 
αγιάζι...».

Πήγαν και 
κάθισαν στη «Ροτόντα», μέσα όμως γιατί έξω έτσουζε κάπως. Έχοντας απέναντι του 
τον Μπαλζάκ, ο Ανέστης διηγήθηκε στο φίλο του τα χθεσινά. Του είπε πως όταν 
έφτασε στο αεροδρόμιο, έψαξε σ’ όλες τις αίθουσες αναμονής και στα μπαρ. Τελικά 
την εντόπισε σ’ ένα από αυτά, να κάθεται μ’ ένα σωρό από εφημερίδες και περιοδικά 
και να διαβάζει.  Στάθηκε πίσω  από  μια  κολόνα  και την καμάρωνε. Πόσο όμορφο 
ήταν το κορίτσι του! Ποιο κορίτσι του; Όσες φορές τη σκεφτόταν έτσι, ήταν στη 
σφαίρα της φαντασίας του. Όχι δεν ήταν το κορίτσι του αλλά η γυναίκα ενός άλλου 
που ήταν ένας από τους αγαπημένους φίλους του. Ήταν βέβαιος πως εκείνη τον 
μίσησε, της φέρθηκε σαν κτήνος. Ώρες, στο αεροδρόμιο, την παρακολουθούσε όπου 
κι αν πήγαινε χωρίς να τολμήσει να την πλησιάσει. Όταν την είδε να περνάει τον 
έλεγχο, το σώμα του κινήθηκε μπροστά, με κάποια αστάθεια λόγω των ποτών που 
είχε καταναλώσει, με πρόθεση να της φωνάξει να γυρίσει πίσω, αλλά εκείνη είχε 
χαθεί πίσω από τη θύρα που οδηγούσε στην πίστα. Η φωνή δε βγήκε από το λαρύγγι 
και το χέρι που είχε σηκώσει σε κάλεσμα έπεσε άτονο. Ο αστυνομικός, στον έλεγχο, 
τον κοίταξε περίεργα κι ο Ανέστης βιάστηκε ν’ απομακρυνθεί. Ήταν πραγματικά 
πολύ ζαλισμένος γιατί όσες ώρες την παρακολουθούσε από μπαρ σε μπαρ έπινε και 
κάπνιζε μανιωδώς...«Δε βαριέσαι, κάθε εμπόδιο για καλό», είπε ο Δημήτρης και του 
έκανε μια  σύντομη  διάλεξη για το χάσμα ανάμεσα στην αστική τάξη και το 
προλεταριάτο. «Αλλιώς μεγαλώνουμε εμείς αλλιώς αυτοί, παίζει ρόλο αυτό στις 
σχέσεις. Μη βασανίζεις τον εαυτό σου, ο,τι έκανες το έκανες σαν άντρας, αυτό δε 
σου ζήτησε στο κάτω-κάτω της γραφής; Α, ρε μπαγάσα, πολύ όμορφη γυναίκα αλλά 
εγώ δεν την πολυσυμπάθησα τη Νένη, παραείναι αριστοκράτισσα. Πάντως το 
χάρηκα που την πήδηξες, γουστάρω...». Γέλασε τρανταχτά αλλά ο Ανέστης δε 
γελούσε, ήταν θλιμμένος. «Εντάξει ρε μάγκα, συγγνώμη, ξέρω για σένα είναι ακόμα 
η αγία σου Ελένη...Αυτό δε σημαίνει το Νένη;», ρώτησε άσχετα...
... Την άλλη μέρα, 
φεύγοντας από το στούντιο του Γκαλλό έτρεξε πίσω του η Σεσίλ «Γεια σου». «Γεια 
σου», της είπε μ’ ένα  θλιμμένο χαμόγελο.  «Ήσουν  πολύ σοβαρός σήμερα  στη 
φωτογράφηση, σου συμβαίνει κάτι; Φαίνεσαι λυπημένος...». «Φαίνεται ε; Ναι κάτι 
δυσάρεστο από την πατρίδα μου». «Ω, τότε θα θέλεις να μείνεις μόνος, να μη σ’ 
ενοχλώ». «Όχι δε μ’ ενοχλείς καθόλου. Να σε πάω στη Σχολή σου;». «Δεν έχω 
μάθημα σήμερα, αν θέλεις μπορούμε να πάμε μια βόλτα...». «Μόνο για μια βόλτα; 
Σκέφτομαι κάτι μεγαλύτερης διάρκειας, ας πούμε να πάμε να φαμε σ’ ένα 
περουβιανό στέκι, έχει και λαϊκούς οργανοπαίχτες, ξέρεις από αυτούς με τις πήλινες 
φλογέρες». «Σουπέρμπ», αναφώνησε η κοπέλα, «πολύ θα μου άρεσε». 

Σταμάτησε ένα 
ταξί και λίγο αργότερα κατέβηκαν στην περιοχή του Μαραί. Προχώρησαν στην οδό 
Σαιν Αντουάν και σε λίγο έστριψαν στην οδό Μπιράζ. «Μα, από δω  πάμε στην  
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πλας ντε Βοζ», είπε η Σεσίλ. «Ναι, αν δε σε πειράζει θέλω να χαζέψω λίγο τον 
έφιππο Λουδοβίκο δέκατο τρίτο». «Α, ναι; Τον θεωρείς σπουδαίο βασιλιά;». «Όχι, 
σπουδαίος ήταν ο Λουδοβίκος ο δέκατος τέταρτος...» και της είπε διάφορα για τους 
Βουρβώνους για αρκετή ώρα. «Μα εσύ ξέρεις καλύτερα τη γαλλική ιστορία από 
μένα...», είπε η Σεσίλ και τον έπιασε «αγκαζέ». «Συγγνώμη που σ’ έφερα από εδώ, 
χωρίς να σε ρωτήσω, είπα να κάνουμε ένα μεγάλο γύρω να περάσει η ώρα γιατί είναι 
νωρίς ακόμα για το περουβιάνικο». «Δεν πειράζει Ανέστης, αλήθεια είναι παράξενο 
το όνομα σου, είναι χριστιανικό ή αρχαίο ελληνικό;». «Χριστιανικότατο και 
ελληνικότατο, βγαίνει από την ανάσταση του Χριστού, ανάσταση, Ανέστης». «Α, 
ναι; Θαυμάσια, νομίζω πως βρήκες το μπρίο σου, αισθάνεσαι καλά μαζί μου;». 
«Υπέροχα. Είπες σπουδάζεις και χορό;». «Ναι». «Θα ήθελα πολύ να σε 
φωτογραφήσω να χορεύεις. Επιτρέπει η δασκάλα σου κάτι τέτοιο;». «Μπα δε 
φαντάζομαι, είναι πολύ αυστηρή».

Ο Λουδοβίκος 
αν και τον φώτιζαν κάποιοι  προβολείς δεν ήταν και πολύ εντυπωσιακός. «Ξέρεις όλ’ 
αυτά είναι παιδικές μνήμες, από τότε που διάβασα τους «Τρεις σωματοφύλακες» του 
Δουμά». «Α, τους έχω διαβάσει κι εγώ χάρη στον αδερφό μου βέβαια γιατί τα 
κορίτσια δεν ενδιαφερόμασταν για τέτοια αναγνώσματα».

Με 
περιδιάβαση στη γαλλική ιστορία και λογοτεχνία, βρέθηκαν να προχωρούν, 
αγκαλιασμένοι στην μπουλβάρ Μπομαρσέ και ύστερα από δέκα λεπτά έμπαιναν 
στους στενούς δρόμους απέναντι από το μετρό Σεμαίν Βερ και στην πρώτη γωνία 
φιλήθηκαν. Όταν μπήκαν στην ταβέρνα, η Σεσίλ του ψιθύρισε πως ώσπου να 
φτάσουν εδώ είχαν ανταλλάξει δέκα φιλιά διαρκείας. «Συνηθίζεις να μετράς τα φιλιά 
που δίνεις στ’ αγόρια;». «Όχι βέβαια, αλλά από προχτές που σε ρώτησα αν έχεις 
κορίτσι αναρωτιόμουν αν φιλάς ωραία».». «Ε, λοιπόν, οι εντυπώσεις;». «Είσαι 
υπέροχος, μ’ αρέσεις πολύ», είπε και τον ξαναφίλησε. 

Ένας νεαρός, 
νοτιοαμερικάνος με άσπρο πουκάμισο και άσπρο παντελόνι τους πλησίασε και τους 
ζήτησε να τον ακολουθήσουν. Τους οδήγησε σ’ ένα απλό ξύλινο τραπέζι που αντί 
για καρέκλες είχε πάγκους. «Είναι καλά; Εδώ είχατε καθίσει και την άλλη φορά με 
τον μαίτρ». «Περίεργο, με θυμηθήκατε;». «Φυσικά, ξεχάσατε που εκείνο το βράδι 
κάναμε μια βραδιά γκριέγο-λατίνα τραγουδήσαμε ελληνικά τραγούδια...». «Ναι, 
βέβαια, βίβα Αμέρικα λατίνα», είπε ο Ανέστης. «Βίβα», ανταπάντησε ο νεαρός και 
ρώτησε τι θα ήθελαν να τους ετοιμάσει. Ο Ανέστης του είπε, αν θυμάται ότι και την 
άλλη φορά αν όχι ας κανονίσει ο ίδιος, να φέρει όμως πρώτα το κρασί. 

Το γκαρσόνι 
έφυγε και η Σεσίλ ρώτησε: «Έχεις ξανάρθει με τον Γκαλλό;». «Ναι γλεντήσαμε ένα 
βράδι αλά λατινοελληνικά. Έπρεπε να δεις τον μαιτρ μεθυσμένο...ήταν το κάτι 
άλλο». Γέλασαν κι άρχισαν μια συζήτηση για τα σχέδια τους. Η Σεσίλ είχε κάνει 
πολλά χρόνια χορό, από μικρή και ήθελε μια μέρα να μπει σε μπαλέτο αλλά έκανε 
και σπουδές για το θέατρο.  Εκείνος της είπε πως δεν είχε ιδιαίτερες φιλοδοξίες, τον 
ενδιέφερε μόνο να φωτογραφίζει. «Αλήθεια...Αλλά άσε, θα με παρεξηγήσεις, μπορεί 
να πιστέψεις πως...». «Τι θέλεις; Πές μου, τι θέλεις; Δε θα σε παρεξηγήσω, είσαι το 
αγόρι μου τώρα, έτσι δεν είναι; ή υπάρχει κάποια...». «Όχι, όχι είσαι το κορίτσι μου. 
Να ήθελα...Θέλω να πω, όσο φιλιόμασταν τα χέρια μου...εξερεύνησαν κάπως το 
κορμί σου...». «Όσο γι’ αυτό τα αισθάνθηκα και μου άρεσε.». «Θα ήθελα να σε 
φωτογραφήσω γυμνή, εντελώς γυμνή, σε χορευτικές φιγούρες...Φυσικά θα φροντίσω 
να μη φαίνεται το πρόσωπο σου κι όπου θα φαίνεται θα το σκιάζω με τέτοιο τρόπο 
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που να μην αναγνωρίζεται». «Ω, όχι, όχι δε θέλω. Είναι νωρίς ακόμα για κάτι τέτοιο 
αλλά θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου», είπε κι ανασηκώθηκε, έσκυψε πάνω από 
το τραπέζι και τον φίλησε στο στόμα. Ήταν η πρώτη Γαλλίδα που φιλούσε και 
μάλλον είχε περάσει τις εξετάσεις. Η μικρή ήταν ενθουσιασμένη με το δεσμό τους 
που είχε αρχίσει πριν λίγη ώρα. «Λοιπόν, θα κοιμηθούμε μαζί απόψε;». «Βιάζεσαι 
κοριτσάκι εκτός αν με φιλοξενήσεις στο σπίτι σου αλλιώς πρέπει να πάμε σε 
ξενοδοχείο». «Ω, όχι σε ξενοδοχείο, στο σπίτι σου. Στο δικό μου δε γίνεται. έχω 
συγκάτοικο». «Εγώ δεν έχω καν σπίτι με φιλοξενεί κάποιος φίλος». «Τότε τι 
κάνουμε;», ρώτησε ανήσυχη η Σεσίλ. «Γι’ απόψε αποκλείεται...Αλλά για στάσου, να 
τηλεφωνήσω μια στιγμή κάπου», είπε ο φωτογράφος. Τηλεφώνησε στο Δημήτρη. 
«Φίλε τι θα έλεγες να κοιμηθείς απόψε σε ξενοδοχείο;». Εκείνος επιστράτεψε όλες 
τις βρισιές που ήξερε αλλά κοιμήθηκε στο ξενοδοχείο... 
... Από την άλλη 
μέρα ο Ανέστης άρχισε να ψάχνει για σπίτι. Για μια βδομάδα πήγαινε τη Σεσίλ στο 
σπίτι του Δημήτρη νωρίς, τις ώρες που εκείνος έλειπε. Η Ζοζεφίν ήταν θυμωμένη 
μαζί του εξαιτίας των καμωμάτων του με τη μικρή. Ο άσπονδος φίλος του, αν και 
τον παρακάλεσε να μην της πει τίποτα, της έδωσε κανονική αναφορά και μάλιστα με 
γαργαλιστικές λεπτομέρειες. Η κοπέλα δεν μπορούσε να δεχτεί, ότι τη μια μέρα ήταν 
στενοχωρημένος και είχε μεθύσει και σχεδόν έκλαιγε από έρωτα για τη Νένη και την 
άλλη παρηγορήθηκε στην αγκαλιά της Σεσίλ.

Τελικά ο 
Ανέστης, βρήκε ένα διαμέρισμα πολύ καλό με δυο δωμάτια και σαλόνι, σύγχρονο 
μπάνιο και  κουζίνα, στο Καρτιέ Λατέν, με θέα το Σηκουάνα. Από τον εξώστη του, 
έβλεπε την Παναγία των Παρισίων σε απόσταση μικρότερη από διακόσια μέτρα. 
Ήταν ακριβό αλλά μπορούσε να το πληρώνει. Η Σεσίλ ήταν ενθουσιασμένη, μάλιστα 
του πρότεινε να μένει μαζί του και να πληρώνει κάτι, γιατί για το μισό νοίκι, ούτε 
λόγος δεν μπορούσε να πληρώσει τόσα χρήματα Ο Ανέστης, της δήλωσε πως αυτό 
αποκλείεται, δεν είχε καμιά διάθεση να ζει σα σύζυγος. Αυτός ήταν κι ένας τρόπος ν’ 
αποθαρρύνει τη μικρή από κάθε όνειρο για γάμο...

Αλλάζοντας 
σπίτι ο Ανέστης, άλλαξε και ζωή. Έβαλε και τηλέφωνο, έτσι επικοινωνούσε συχνά 
με τους γονείς του. Η κυρά Ελένη γκρίνιαζε πως της έλειπε ο γιόκας της αλλά όλα 
έδειχναν πως ήταν ευτυχισμένη με τον Αμερικάνο της. Με τον Παρμενίωνα, είχε 
συχνή τηλεφωνική επαφή. Όταν σήκωνε το τηλέφωνο η Νένη, ύστερα από τα τυπικά, 
γρήγορα-γρήγορα το περνούσε στον άντρα της, Επιτέλους είχαν παντρευτεί οι φίλοι 
του. Φυσικά, με τη δικαιολογία πως θα έλειπε για φωτογραφήσεις εκείνες τις μέρες, 
σε ταξίδι δεν πήγε στο γάμο τους. Ο Παρμενίων με το ταξίδι του στην Αμερική 
πέτυχε μια θέση σε μια εταιρία επενδύσεων στην πρωτεύουσα, κέρδιζε αρκετά 
χρήματα και η Νένη είχε πάρει το πτυχίο της. Μετά το γάμο τους, το ζευγάρι έμενε 
με τους γονείς της κοπέλας.  

Ο Δημήτρης και 
η Ζοζεφίν, δούλευαν σκληρά, με την ελπίδα πάντα ν’ αγοράσουν το εστιατόριο από 
τον κύριο Αρτό. Ο Ανέστης περνούσε κάθε μέρα από το εστιατόριο, η Ζοζεφίν τον 
είχε συγχωρήσει και οι φίλοι του βρήκαν συμπαθητική τη Σεσίλ και έκαναν συχνά 
συντροφιά οι τέσσερις...
... Ένα βράδι, του 
τηλεφώνησε η Νένη. Όταν άκουσε τη φωνή της ο Ανέστης ένιωσε τέτοια χαρά, που 
για μια στιγμή έχασε τα λόγια του. Η Νένη το αντιλήφθηκε και ρώτησε: «Τι 
συμβαίνει έχεις παρέα, να κλείσω;». «Όχι, όχι βέβαια, ούτε παρέα έχω, ούτε να 
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κλείσεις...Απλώς τα έχασα λίγο ακούγοντας τη φωνή σου, ήταν κάτι που δεν 
περίμενα...Όλον αυτόν τον καιρό που μου φέρεσαι τόσο ψυχρά δεν τολμούσα να 
ελπίζω...». Τον διαβεβαίωσε πως εξακολουθούσε να αισθάνεται γι’ αυτόν όπως 
πρώτα. Γι’ ο,τι έγινε δεν έφταιγε εκείνος, εκείνη του το ζήτησε. «Είμαι σίγουρη πως 
θα είμαι πάντα ερωτευμένη μαζί σου, συγχώρεσε με, σου φέρθηκα άσκημα 
φεύγοντας αλλά ένιωσα τόσο ταπεινωμένη που ζήτησα από τον αγαπημένο μου να 
μου κάνει έρωτα χωρίς όρια. Δεν ήμουν έτοιμη, δεν είμαι η Λήδα. Περίμενα  μέχρι  
την τελευταία στιγμή να μου ζητήσεις να μείνω κοντά σου. Τώρα πια δεν έχει 
σημασία, είμαι παντρεμένη κι αγαπώ τον άντρα μου και ξέρω πως τον αγαπάς και 
συ. Και ίσως αυτή η αγάπη σου γι’ αυτόν μας στέρησε την ευτυχία». Τον 
καληνύχτισε κι έκλεισε απότομα, έτσι που ο Ανέστης δεν πρόλαβε ούτε να τη 
χαιρετίσει, ούτε να της πει τι είχε νιώσει εκείνος εκείνη τη μέρα. Παρ’ όλ’ αυτά ήταν 
τόσο ευχάριστα αναστατωμένος που τηλεφώνησε στο Δημήτρη για να του πει τα 
ευχάριστα.   «Ποια ευχάριστα βρε κόπανε, μην αρχίσεις πάλι, καλά είσαι με τη 
μικρή...Μη μας βάζεις πάλι σε σκοτούρες»...
... Είχε μια μέρα 
τη βδομάδα «ρεπό», κι αυτή άτακτη, αλλά δεν τον ενοχλούσε. Αποφάσισε να την 
αξιοποιήσει κάνοντας ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ του Παρισιού, για μια πιθανή 
έκθεση φωτογραφίας ή για κάποιο άλμπουμ ή να το στείλει σε κάποιο φωτογραφικό 
περιοδικό. Η ιδέα ήταν να κάνει λήψεις, πάνω από τις είκοσι εννέα γέφυρες και τις 
δυο πασαρέλες του Σηκουάνα, με απόψεις των ιστορικών και γενικότερου 
ενδιαφέροντος θεμάτων, σε μια μέρα, ξεκινώντας από μια ανατολή ηλίου πάνω από 
τη γέφυρα Νασιονάλ με φόντο το δάσος Βενσέν και τελειώνοντας με μια δύση ηλίου 
παρμένη από τη γέφυρα Γκαριλιάνο με τον ήλιο να χάνεται πίσω από την αχλύ των 
δέντρων του πάρκου Σαιν-Κλου.

Φιλόδοξη κι 
εξαιρετικά δύσκολη ιδέα στη πραγμάτωση της. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει 
κινηματογραφική τεχνική. Έκανε ένα ντεκουπάζ με τις γέφυρες και τη σειρά τους και 
με βάση αυτό άρχισε τις λήψεις, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούσαν. Χρησιμοποίησε δυο μηχανές του ίδιου τύπου με σύγχρονες λήψεις, με 
έγχρωμο αλλά διαφορετικής φίρμας φιλμ. Ήθελε να δοκιμάσει την πιστότητα των 
χρωμάτων...

... Με τις πρώτες 
μέρες του Αυγούστου, το Παρίσι άδειασε από τους Παριζιάνους  αλλά 
εξακολουθούσε να είναι γεμάτο τουρίστες που έφταναν απ’ όλο τον κόσμο. Μαζί με 
τους τουρίστες έφτασαν, στο αεροδρόμιο του Ορλύ και οι γονείς του Ανέστη. Τους 
είχε καλέσει να έρθουν να μείνουν μαζί του για κανά μήνα, μια κι εκείνος δε θα 
μπορούσε να πάει στη πατρίδα, λόγω υποχρεώσεων που είχε στη δουλειά του. «Ωχ, 
παιδάκι μου τι τα θέλω εγώ τα Παρίσια...», αντέδρασε η μητέρα του αλλά ο 
Αμερικάνος τελικά την κατάφερε και  νάτη  τώρα στην αγκαλιά του γιου της. Καθώς 
το ταξί κάθε τόσο σταματούσε, από την κίνηση, η κυρά Ελένη σταυροκοπήθηκε 
βλέποντας τόσα αυτοκίνητα και τόσον κόσμο. «Παναγία μου που πάνε όλοι αυτοί κι 
έχουν πάρει τους δρόμους, δεν έχουν δουλειά να κάνουν;». Ο Αμερικάνος γέλασε 
τρανταχτά κι ο Ανέστης γελώντας κι αυτός είπε: «Μανούλα μου στη δουλειά τους 
πηγαίνουν οι άνθρωποι, αν δε χρειαζόταν να δουλέψουν θα έμεναν στα σπίτια τους.

Το διαμέρισμα 
άρεσε πολύ στη μητέρα του Ανέστη, ήταν καθαρό και περιποιημένο. Όταν μάλιστα 
από τον εξώστη αντίκρισε την Νοτρ Νταμ έμεινε εκστατική. Ο γιος της τής εξήγησε 
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πως αυτή ήταν η Παναγία των Παρισίων, μια από τις πιο γνωστές εκκλησίες στον 
κόσμο, που εκατομμύρια τουρίστες περνάνε να τη δουν.

Η  κυρά Ελένη 
αφού πέρασε το δάχτυλο της πάνω από τον μπουφέ είπε: «Το κορίτσι σου γιόκα μου 
είναι πολύ προκομμένο»-της είχε μιλήσει για τη Σεσίλ-για να την προετοιμάσει. 
«Γιατί το λες αυτό μάνα, πως το κατάλαβες ότι είναι προκομμένο;». «Παιδάκι μου 
όλα στράφτουν από πάστρα». Ο Ανέστης έβαλε τα γέλια. «Μανούλα μου οι 
Παριζιάνες δεν είναι σαν και σένα μ’ ένα ξεσκονόπανο στο χέρι όλη μέρα, αυτήν την 
πάστρα την κάνει η καθαρίστρια που έρχεται δυο φορές την βδομάδα και κοίτα μην 
πιάσεις σκούπα όσο είσαι δω. Θα σεργιανάς στο Παρίσι με μένα και τον πατέρα και 
πότε-πότε θα μας μαγειρεύεις και κανά φαγητό από τα δικά σου». «Θα σου 
μαγειρέψω αγόρι μου, ο,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Να περνάει και η ώρα, η ζωή δεν 
είναι μόνο σεργιάνι»...

Ευτυχώς η 
Σεσίλ μιλούσε αρκετά καλά αγγλικά και τα πήγαινε μια χαρά με τον Αμερικάνο. 
Συχνά όταν ο Ανέστης είχε δουλειά που δε μπορούσε ν’ αφήσει, η κοπέλα, τους 
συνόδευε σε μουσεία και περιπάτους. Τους είχε γοητεύσει όπως, άλλοτε και η Λήδα.

Μια μέρα 
καθώς ήσαν καθισμένοι όλοι στο σαλόνι η κυρά Ελένη κοίταξε κρυφά τη Σεσίλ, που 
προσπαθούσε να πιάσει κάποιο σταθμό στο ραδιόφωνο και είπε σιγά στο γιο της: 
«Δε μου λες Ανέστη μου, θα την παντρευτείς;». «Πες το δυνατά μάνα, ο,τι θέλεις να 
πεις, δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα μας». «Αχ παιδάκι μου οι έξυπνοι άνθρωποι 
καταλαβαίνουν κι από τα μάτια κι αυτό το κορίτσι είναι πολύ έξυπνο». Ο 
Αμερικάνος διασκέδαζε. «Α, βρε γυναίκα, πάλι ανησυχείς για το γιο σου». «Πως να 
μην ανησυχώ, Βασίλη μου, δεν θέλω να πληγώνουν το παιδί μου...». «Δεν τον 
πληγώνουν, μάλλον αυτός τις πληγώνει...». «Ναι; Ξέχασες εκείνη τη Λήδα. Αλήθεια 
τι απόγινε Ανέστη μου αυτή η κοπέλα;». «Δεν ξέρω, από ο,τι μου είπε η Νένη, έφυγε 
για τη Μασσαλία αλλά από τότε δεν είχε κάποια είδηση. Εξαφανίστηκε!». «Α, η 
Νένη, τι χρυσό κορίτσι, ήρθαν με τον Παρμενίωνα, όταν παντρεύτηκαν και μας 
είδαν. Αυτό το κορίτσι σου ταίριαζε αγόρι μου, όμορφο, λογικό και μορφωμένο, 
κρίμα που σε πρόλαβε ο φίλος σου». Ο Ανέστης ένιωσε να κοκκινίζει, που να ήξερε 
η καημένη η μάνα, τι πληγή έξυνε του γιου της...
... Ο Δημήτρης τη 
χάρηκε την κυρά Ελένη, τη γνώριζε από πιτσιρίκος και μετάφραζε στη Ζοζεφίν όλες 
τις συζητήσεις τους από γεγονότα της γειτονιάς και του συνοικισμού, στην πατρίδα. 
«Θυμάσαι Μίμη...». «Μάνα, όχι Μίμη, Δημήτρη τον λέμε εδώ», μπήκε στη μέση ο 
Ανέστης κι ο φίλος του γέλασε. «Δημήτρη; Δημήτρη παιδάκι μου, αυτό είναι και το 
σωστό, ολάκερος άντρας είναι πια»...

Η μητέρα του 
Ανέστη, δεν παράλειψε να ρωτήσει και τον Δημήτρη αν σκόπευε να παντρευτεί τη 
Ζοζεφίν. Εκείνος τη βεβαίωσε πως σε κάνα χρόνο θα γινόταν κι αυτό. «Μαζεύουμε 
χρήματα κυρά Ελένη ν’ αγοράσουμε το εστιατόριο που δουλεύω,». «Μπράβο 
Δημήτρη μου, είναι πολύ καλό αυτό το μαγαζί-η συζήτηση γινόταν στο «Ερζερούμ»-
αχ, εσύ είσαι γνωστικό παιδί», έσκυψε κοντά του και του  ψιθύρισε, κοιτάζοντας  
προς την πλευρά του γιου  της   που   χαριεντιζόταν   με   τη   Σεσίλ,   «αυτόν  τον  
δικό  μας  τι   θα   τον κάνουμε...». «Σ’ άκουσα μάνα», είπε ο Ανέστης. «Εμ, μ’ 
άκουσες, με τα χέρια πασπατεύεις το κορίτσι αλλά τ’ αυτιά σου τα έχεις εδώ...». Οι 
τρεις άντρες έβαλαν τα γέλια, ακόμα και οι κοπέλες γέλασαν κι ας μην κατάλαβαν τι 
είπε η κυρά Ελένη...
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... Όταν έφυγαν οι 
γονείς του, ο Ανέστης συνέχισε να δουλεύει πάνω στο φωτογραφικό θέμα που είχε 
αρχίσει. Επειδή ο χρόνος που είχε στη διάθεσή του ήταν αυτός των αργιών, η ιστορία 
κράτησε-παρ’ όλο που ήταν η εικονογραφική αφήγηση μιας μέρας-ένα χρόνο. Το 
αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό και στις δυο λήψεις. Η χρωματική διαφορά ήταν 
μικρή και  εκεί που μειονεκτούσε το ένα φιλμ το συμπλήρωνε το άλλο. Ανάλογα με 
την απόδοση της φωτογραφίας, χρησιμοποιήθηκαν για το τελικό αποτέλεσμα και τα 
δυο. 

Έγραψε ένα 
σύντομο, συνοδευτικό κείμενο. Αν και είχε, κάποια στιγμή, την ιδέα να 
χρησιμοποιήσει στίχους από τη γαλλική ποίηση που μπορεί να είχαν σχέση με το 
μνημείο που θ’ απεικονιζόταν στη φωτογραφία ή με τις γέφυρες όπως, ας πούμε, οι 
στίχοι του Απολλιναίρ: «...κάτω από τη γέφυρα του Μιραμπό κυλάει ο 
Σηκουάνας...», δεν την προχώρησε γιατί όταν δοκίμασε με τη βοήθεια ενός 
ενδιαφέροντος ανθρώπου, ελληνικής καταγωγής, καθηγητή σε λύκειο, που γνώριζε 
πολύ καλά και τις δυο γλώσσες, διαπίστωσε πως το ψάξιμο θα ήταν εξαιρετικά 
χρονοβόρο. Αρκέστηκε λοιπόν, στην εξαιρετική μετάφραση του κειμένου του στα 
γαλλικά, που έκανε ο φίλος καθηγητής και στρώθηκε στη δουλειά να μοντάρει ένα 
κασέ.  Αποφασίσει να το παρουσιάσει, πρώτα σαν άλμπουμ κι από εκεί και πέρα να 
δημοσιευθεί σε περιοδικό ή να κάνει έκθεση με τις φωτογραφίες. Φιλόδοξα σχέδια!...

... Μπήκε το 
φθινόπωρο, ο Ανέστης εξακολουθούσε να έχει καλές σχέσεις με τη Σεσίλ. 
Αγκαλιασμένοι γύριζαν, φορώντας τα αδιάβροχά τους, στα δαιδαλώδη δρομάκια του 
νεκροταφείου Περ-Λασέζ με το ψιλοβρόχι μονότονο, να τους πολυβολεί. Τους 
σαγήνευε το σκηνικό, με τα μνημεία να ξεπροβάλλουν μέσα από μια θολή 
μυστηριακή ομίχλη. Λάτρευαν και οι δυο αυτόν τον χώρο, όχι από κάποια 
μεταφυσική διάθεση αλλά γιατί ήταν μια θαυμάσια υπαίθρια γλυπτοθήκη.

Όταν βρέθηκαν 
μπροστά στον τάφο του Ζερικό-η Σεσίλ λάτρευε αυτόν τον ζωγράφο, στο Λούβρο αν 
την έχανες θα την εύρισκες ασφαλώς μπροστά στη «Σχεδία της Μέδουσας»-
προέκυψε μια μικρή διαφωνία. Ο Ανέστης ήθελε να επισκεφτούν τον τάφο του 
Μελλιές και η Σεσίλ του Αβελάρδου και της Ελοϊζας. Είδαν τελικά και τους δυο και 
όχι μόνο.   

Ο φωτογράφος 
είχε έρθει κι άλλες φορές στο Περ-Λασέζ και ξενάγησε τη Σεσίλ μ’ έναν τρόπο που 
την εντυπωσίασε, ακόμα και στο μνημείο του Όσκαρ Ουάιλντ την πήγε. «Θυμήσου, 
όταν πάμε στο σπίτι, να σου δείξω ένα άλμπουμ που έχω κάνει με γλυπτά του Περ-
Λασέζ και τα νεκροταφεία του Μονπαρνάς και της Μονμάρτρης. Τον πρώτο καιρό 
μου στο Παρίσι δεν δούλευα και είχα γυρίσει όλους αυτούς τους χώρους». Καθώς 
έλεγε αυτά θυμήθηκε τον Πετράν τον ιπποδρομιάκια, που όταν του έλεγε πως ήταν 
στα νεκροταφεία γελούσε απορώντας. «Άντε, πάλι στα μνημούρια γύριζες, τι θέλεις 
και πας εκεί στους τάφους;»...

Όταν η Σεσίλ κι 
ο Ανέστης βρέθηκαν μπροστά στο μνημείο του Αβελάρδου και της Ελοϊζας, η Σεσίλ 
πήρε την εκδίκηση της γιατί ενώ δεν ήξερε τίποτα για τον Μελλιές, τον πρώτο 
κινηματογραφιστή, ήταν απολύτως ενήμερη για την ρομαντική και τραγική ιστορία 
των δυο εραστών και τη διηγήθηκε στον Ανέστη. Ύστερα συγκινημένη από τα ίδια 
της τα λόγια τον αγκάλιασε, τον φίλησε και είπε: «Δεν ξέρω αν ήμουν στη θέση της 
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Ελοϊζας αν θα άντεχα αυτό που έκαναν στον Αβελάρδο, του έκοψαν το πέος του τα 
καθάρματα...» κι έβαλε το χέρι της στα σκέλια του. «Σιγά παλιοκόριτσο είναι ιερός 
χώρος εδώ», είπε εκείνος και γέλασε... ...

Η Σεσίλ, δε θα 
μπορούσε να πάει, στο σπίτι του το βράδι, γιατί είχε και χορό και μάθημα στη σχολή 
θεάτρου. Θα ήταν πολύ κουρασμένη για ερωτικά παιχνίδια. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο 
Ανέστης περνούσε μετά τη δουλειά του, συνήθως, από το εστιατόριο του Δημήτρη, 
σήμερα όμως πήγε κατευθείαν στο σπίτι του. Σκόπευε να διαβάσει ένα θεατρικό έργο 
που είχε αφήσει η Σεσίλ. Το θέατρο εξαιτίας της, του είχε γίνει ένα μικρό πάθος. 
Μάλιστα για να εμπεδώνει καλύτερα η κοπέλα τα μαθήματα της, «σκηνοθετούσε» 
μικρά μονόπρακτα μαζί της με τέτοια επιτυχία που η Σεσίλ ενθουσιασμένη του είπε 
να σπουδάσει σκηνοθεσία και σκηνογραφία. Εκείνος της είπε πως θα ήθελε να 
σπουδάσει ζωγραφική. «Και γιατί δεν πας στη Μποζάρ;». «Πήγα, αλλά σ’ ένα μήνα ο 
δάσκαλος, μου είπε: «Μον αμί, αναμφισβήτητα είσαι καλλιτέχνης, έχεις ματιά κι 
ευαισθησία αλλά ζωγράφος δεν μπορείς να γίνεις. Το σχέδιο σου είναι φριχτό και 
ζωγραφική χωρίς σχέδιο δε γίνεται. Μη μου πεις πως η αφηρημένη ζωγραφική δε 
χρειάζεται σχέδιο, αυτό είναι άλλη ιστορία, αν θέλεις να εκφραστείς έτσι, δικαίωμα 
σου...Σήμερα υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι να εκφραστείς». Όταν του είπα πως 
είμαι κιόλας επαγγελματίας φωτογράφος και  δουλεύω  στην  ώτ-κουτύρ μου είπε 
πως είχα ένα θαυμάσιο τρόπο να εκφραστώ, να κερδίζω χρήματα και προπαντός δε 
χρειάζεται σχέδιο, αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού».

Αυτά σκεφτόταν 
καθισμένος ή μάλλον μισοξαπλωμένος στον καναπέ, με το βιβλίο στο χέρι όταν 
κουδούνισε το τηλέφωνο. Ήταν η Νένη, η φωνή της του έδωσε τέτοια χαρά που 
πέταξε μακριά το βιβλίο κι ανακάθισε. «Σε πήρα για να σου πω πως είμαι πολύ 
ευτυχισμένη». «Α, ναι; Ήλπιζα πως η αγάπη του άντρα σου και η δική μου έφταναν 
να είσαι ευτυχισμένη, υπάρχει λοιπόν κι άλλος λόγος;».  «Ανέστη μου  θα  γίνω  
μητέρα...μητέρα». Έμεινε για λίγο βουβός και η Νένη φώναξε στο ακουστικό: «Που 
είσαι Ανέστη; Ανέστη είσαι εκεί;...». «Ναι, ναι εδώ είμαι, πραγματικά χαίρομαι 
κορίτσι μου, είναι ένας σπουδαίος λόγος να είσαι ευτυχισμένη. Φαντάζομαι τη χαρά 
του Παρμενίωνα...». «Δεν το ξέρει ακόμα, είσαι ο πρώτος που το μαθαίνεις...». «Α, 
έτσι, ευχαριστώ για την τιμή καρδιά μου...Και πότε με το καλό;». «Ου, έχουμε καιρό. 
Αν όλα πάνε καλά στις πρώτες μέρες του Μάη». «Ανοιξιάτικος ο μπόμπιρας.» «Μπα, 
πως το ξέρεις ότι θα είναι αγόρι;». «Ε, να εμείς τα αγόρια, τα μωρά τα προτιμάμε 
αγόρια ενώ τα μεγάλα, κορίτσια...». «Α, έτσι. Ξέρω 
πολύ καλά ένα μεγάλο αγόρι που του αρέσουν πολύ τα κορίτσια...Δε μου λες το 
κορίτσι σου τι κάνει;». Ο Ανέστης ταράχτηκε, λες να συνάντησε η Νένη τη μητέρα 
του και να της είπε για τη Σεσίλ; «Το κορίτσι μου...ποιο κορίτσι;». «Έλα τώρα ψυχή 
μου, μη μου πεις πως δεν έχεις κορίτσι;». «Δηλαδή...Έλα Νένη μου τι τα θες αυτά 
τώρα...». «Γιατί αγάπη μου, πρέπει να ξέρω αν αξίζει τον κόπο, ύστερα τώρα έχω 
κάποιο δικαίωμα. Θυμάσαι παλιόπαιδο που μου είπες πως δε μ’ έβαλες κεχαγιά στ’ 
αρχίδια σου...Για πες μου είναι όμορφη, κάνει καλό...». «Νένη σε παρακαλώ...μη...». 
«Έλα πες μου είναι καλύτερη από μένα στο κρεβάτι;». «Νένη ψυχή μου, είσαι 
διεστραμμένη, είσαι μαζώχα..». «Ναι είμαι, πάντα ήμουνα μόνο που δεν το 
ήξερα...Έλα πες μου». «Αποκλείεται δεν είμαι Λήδα εγώ...Σίγουρα ο Παρμενίων δεν 
είναι στο σπίτι γι’ αυτό έχεις ξεσαλώσει». «Λείπει στην επαρχία για δουλειά, δε σε 
πειράζει να σου τηλεφωνάω όταν νιώθω μοναξιά;». «Φυσικά δε με πειράζει γιατί κι 
εγώ μαζόχος είμαι με σένα, υποφέρω μετά το τηλεφώνημα σου αλλά το περιμένω με 
λαχτάρα...Έλα Νένη μου κλείσε...». «Στο μέλλον κύριε θα με λες Ελένη, δε νομίζεις 
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πως ως μητέρα θα είναι γελοίο να ονομάζομαι Νένη;». «Αποκλείεται εγώ πάντα θα 
σε φωνάζω έτσι, γιατί το άλλο παραπέμπει στη μητέρα μου και δε μπορώ να 
σκέφτομαι για εκείνη, αυτά που σκέφτομαι για σένα...». «Α, έτσι και τι σκέφτεσαι για 
μένα αγόρι μου;». «Έλα,  άντε  γεια σου  ευτυχισμένη,  μέλλουσα μαμά»...

Το άλλο βράδι 
ο Παρμενίων, «έμπλεος χαράς», του ανακοίνωσε πως η Νένη θα γίνει μητέρα. Ο 
Ανέστης έδειξε ευχάριστη έκπληξη κι ευχήθηκε όλα να πάνε «κατ’ ευχήν». «Θα 
γίνεις πνευματικός πατέρας του παιδιού φωτογράφε;». «Όχι δα, θα ήταν σαχλό να 
φωνάζουμε ο ένας τον άλλο «κουμπάρε», έσχατη κατάπτωση του κομφορμισμού». 
Είπαν διάφορα κι ο Παρμενίων, όπως πάντα, κατάληξε στην πολιτική. «Θ’ 
αναγκαστούν να πάνε σε εκλογές φίλε και τότε η εξουσία θα είναι πάλι δική μας...». 
Ο Ανέστης του είπε να χρησιμοποιεί το ταχυδρομείο, το τηλέφωνο στοιχίζει για να 
ξοδεύουν την ώρα σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Να του γράφει τις σκέψεις του για 
τα πολιτικά πράγματα αλλά και γενικότερα. Ο Παρμενίων βρήκε καλή την ιδέα και 
μια βδομάδα αργότερα έφτανε ένα πολυσέλιδο γράμμα. 

Άρχισε μια 
αλληλογραφία, πολύ θερμή, ανάμεσα στους δυο  φίλους. Ο φωτογράφος, του  
έγραφε σύντομα γράμματα και η πολιτική ήταν το λιγότερο μέρος του περιεχομένου 
αυτών των επιστολών. Του έγραφε όμως διάφορες πληροφορίες που ζητούσε, για το 
Παρίσι, ο Παρμενίων κι έτσι πήγαινε συχνά στις βιβλιοθήκες, πάντα φυσικά με τη 
βοήθεια της Σεσίλ, αυτό το κορίτσι ήταν πολύτιμο. Η επαφή αυτή, με τις 
βιβλιοθήκες, πλούτιζε τις γνώσεις του Ανέστη και της Σεσίλ και ήσαν κι αυτοί 
ευχαριστημένοι... ...

Θα πλησίαζαν 
τα Χριστούγεννα, όταν η Νένη του τηλεφώνησε. Του είπε πως όλα πήγαιναν καλά με 
την εγκυμοσύνη κι εκείνος τη ρώτησε αν είχε αρχίσει να παραμορφώνεται το 
υπέροχο κορμί  της.  «Δε  θα  σου άρεσε να με δεις έτσι ε; Κι όμως είναι υπέροχη 
αυτή η αλλαγή που γίνεται στο σώμα μου, θα σου στείλω φωτογραφία...». «Όχι, όχι 
να μη μου στείλεις, θα σε δω το καλοκαίρι με τον παίδαρο στην αγκαλιά κι όχι στην 
κοιλιά». Η Νένη γέλασε. «Πάλι γι’ αγόρι μιλάς, πως είσαι τόσο βέβαιος;». «Θα είναι 
αγόρι γιατί το θέλω...». «Και τι σε νοιάζει ψυχή μου, δεν είναι δικό σου...». «Ο, τι 
είναι δικό σου το θεωρώ δικό μου...». Η Νένη άρχισε να κλαιει, οι λυγμοί της 
έφταναν ως μέσα στο ακουστικό...
... Για την πρωτοχρονιά, η Νένη έλαβε, από τον Ανέστη, μια παλιά έκδοση ενός 
βιβλίου του Μπαλζάκ, τον Περ Γκοριό, όχι βέβαια την πρώτη έκδοση του 1835. Το 
βρήκε, όχι στους πάγκους της Αριστερής όχθης, αλλά σ’ ένα μικρό μαγαζί με παλιά 
περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία πάνω από τις Γκραν μπουλβάρ, στη γωνία 
Φομπούρ Σαιν Ντενί και Παραντί. Το δέμα το συνόδεψε μ’ ένα γράμμα, ήταν η 
πρώτη φορά που της έγραφε. Ένα γράμμα ουδέτερο, προσεχτικό όπου της 
περιέγραφε την καινούργια μανία του, είχε εγκαταλείψει, προς το παρόν τα βιβλία με 
τους ζωγράφους και μάζευε τώρα παλιά βιβλία.  Γεμάτος  ενθουσιασμό της  έγραφε  
για ένα πολύτιμο απόχτημα. Μια σειρά με τεύχη του ΦΙΓΚΑΡΟ ΙΛΛΙΟΥΣΤΡΕ: Ένα 
τεύχος Ιουνίου του 1890, τέσσερα τεύχη του 1894, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, τον 
Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Από το 1899 τα είχε όλα εκτός από τον Ιανουάριο. 
Ήταν μια μαγεία! «Να σκεφτείς, της έγραφε, «πως χρησιμοποιούσαν το ράστερ, από 
τότε για να τυπώνουν ασπρόμαυρες αλλά και έγχρωμες φωτογραφίες με τη βοήθεια 
της λιθογραφίας. Στο περισσότερο μέρος της εικονογραφημένης ύλης του περιοδικού 
υπάρχουν λιθογραφίες που απεικονίζουν έργα ζωγράφων και καταπληκτικές 
εικονογραφήσεις κειμένων. Τι τεχνίτες! Υπάρχουν μέχρι γιαπωνέζικες στάμπες των 
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Ουταμάρο και Τογιοκούμι ακόμα και τα αρχιτεκτονικά σχέδια του πύργου του 
Άιφελ». Δεν ήσαν βέβαια σε καλή κατάσταση, ευτυχώς η χρονιά του 1899 είχε 
ακόμα τα χοντρά κόκκινα εξώφυλλα του τόμου, τα άλλα τεύχη όμως ήσαν τα πιο 
πολλά «φύλλο και φτερό». Τ’ αγόρασε φτηνά από το καρότσι ενός παλιατζή που είχε 
καθαρίσει κάποιο εγκαταλειμμένο σπίτι. Στην αρχή ο παλιατζής του ζήτησε ένα 
αρκετά μεγάλο ποσόν αλλα ο Ανέστης του πρόσφερε τα μισά γιατί ήταν τουρίστας 
και δεν είχε τόσα χρήματα. «Σα βα, σα φαι ριεν, έτσι κι αλλιώς στην οδό Μποναπάρτ 
θα μου δώσουν λιγότερα», είπε ο άνθρωπος και φορτώθηκε ο Ανέστης, την 
πολύτιμη...παλιατσαρία... 

Η Νένη έμεινε 
κατάπληκτη! Δεν είχε ούτε ενάμιση χρόνο στο Παρίσι αυτός ο άνθρωπος  και είχε 
γίνει η πόλη του. Πόσο θα ήθελε να ήταν εκεί κοντά του, να της δείξει το δικό του 
Παρίσι...
... Ο χειμώνας κύλησε ήσυχα. Ο Ανέστης δούλευε εντατικά, αυτό βοηθούσε να 
κερδίζει χρήματα, διάβαζε πολύ, τα γαλλικά του είχαν βελτιωθεί πάρα πολύ κι 
εξακολουθούσε να ζει με τη Σεσίλ. Είχε βολευτεί μ’ αυτό το κορίτσι, ήταν ήσυχο, 
παθιασμένο με τις σπουδές του  και  δεν  είχε καμιά  απαίτηση. Ήταν ήρεμα 
ερωτευμένη μαζί του κι εκείνος ήρεμα τη συμπαθούσε πολύ. Ήταν έξυπνη η Σεσίλ, 
όπως σωστά την  είχε  πιάσει  η μητέρα του  και  καταλάβαινε  πως στην καρδιά του 
Ανέστη υπήρχε κάποια γυναίκα.

Κάποια μέρα, 
χωμένη στην αγκαλιά του, καθώς ήσαν ξαπλωμένοι στον καναπέ, τον ρώτησε: «Την 
αγαπάς πολύ ε; Είναι στην πατρίδα σου;». «Δίκιο  έχεις  κορίτσι  μου. Ναι υπάρχει 
κάποια εκεί που αγαπώ αγιάτρευτα, αν αυτό σ’ ενοχλεί πρέπει ν’ αποφασίσεις τι θα 
κάνεις. Εγώ σ’ αγαπώ, κάτι παραπάνω από μια συμβατική αγάπη, μ’ αρέσεις πολύ 
και σαν άνθρωπος και δε θέλω να σε χάσω ποτέ και το εννοώ. Αν πάψουμε να 
είμαστε εραστές, θέλω να μείνεις φίλη μου, όπως κι εγώ θα είμαι πάντα φίλος σου». 
Σφιχταγκαλιάστηκαν απελπισμένα. Ο Ανέστης θυμήθηκε κάτι παρόμοιο που είχε 
συμβεί με τη Λήδα, στον εξώστη της βίλας της...

...   «Λεβέντη,  προκηρύχτηκαν  εκλογές,  τα έμαθες;»,  του  είπε  κάποιο  βράδι ο  
Παρμενίων, στο τηλέφωνο. «Ναι τα έμαθα, τι λες θα γίνουν οι εκλογές ή πάμε για 
«χούντα, χούντα τετερέ», όπως τραγουδούσαμε στις διαδηλώσεις; Γιατί εδώ κάποιοι 
το φοβούνται». «Δεν έχουν άδικο φίλε μου, παρ’ όλο που η υπηρεσιακή ανατέθηκε 
στον αρχηγό της Δεξιάς φοβούνται πως το Κέντρο θα κερδίσει τις εκλογές και με 
μεγάλη πλειοψηφία. Άρχισε μια ανάλυση για το ρόλο του συμμαχικού παράγοντα, ο 
Παρμενίων, ώσπου τον διάκοψε ο Ανέστης ρωτώντας πως είναι η Νένη. «Η Νένη 
είναι, όπως είπε ο Γκλιάτης, που την είδε προχθές με φουσκωμένη κοιλιά, «σα 
νεροφίδα που κατάπιε βάτραχο» κι έβαλε τα γέλια, μαζί του γελούσε κι ο Ανέστης με 
το καλαμπούρι του φίλου τους. «Να τη δεις φίλε, η κοιλιά της είναι μεγάλη και 
σουβλερή. Η μητέρα μου λέει πως το μωρό θα είναι οπωσδήποτε αγόρι». Η Νένη 
ακούστηκε να διαμαρτύρεται  και  ζήτησε το ακουστικό από τον άντρα της. Όταν 
άκουσε τη Νένη ο Ανέστης στο ακουστικό εξακολουθούσε να γελάει και της είπε: 
«Ώστε έτσι ο Νικήτας, έβγαλε το άχτι του ο άνθρωπος, μια ζωή σε βλέπει 
πανέμορφη, σε είδε και μια φορά άσκημη...». «Δεν είμαι άσκημη κύριε...Εδώ που τα 
λέμε τα κιλά που πήρα στο σώμα δεν είναι πολλά, δεν εναρμονίζονται με την κοιλιά 
μου, έχει δίκιο ο Νικήτας» κι έβαλε κι αυτή τα γέλια. «Ανέστη μου»-του άρεσε το 
κτητικό και μάλιστα μπροστά στον άντρα της-«θέλω ένα βιβλίο της Σιμόν ντε 
Μποβουάρ, το «Αναμνήσεις μιας καθώς πρέπει νέας», θαρρώ πως είναι παλιά 
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έκδοση και ίσως είναι εξαντλημένο». «Θα σου το βρω οπωσδήποτε κι αν είναι 
εξαντλημένο, με τη βοήθεια της Σεσίλ θα το βουτήξουμε από κάποια βιβλιοθήκη...». 
«Ποια είναι η Σεσίλ, το κορίτσι σου;». Ο Ανέστης βρέθηκε σε αμηχανία, του ξέφυγε 
το όνομα της Σεσίλ στην προθυμία του και τελικά παραδέχτηκε πως συνδεόταν με 
μια κοπέλα. «Είναι διανοούμενη;». « Σπουδάζει θέατρο και χορό...». «Πολύ 
ενδιαφέρον...», μπήκε στη μέση ο Παρμενίων και φώναξε: «Τυχεράκια, κωλόπαιδο, 
περνάς καλά, Σεσίλ, Μονίκ, πόσες έχεις αλλάξει ρε;». «Τι λες εκεί ρε σαχλαμάρα, 
εγώ είμαι τυχερός ή εσύ που παντρεύτηκες το πιο όμορφο και το πιο έξυπνο κορίτσι 
του κόσμου...Και σου ετοιμάζει το γιο!». «Το άκουσες άντρα μου, έτσι μιλάνε στις 
γυναίκες, σ’ ευχαριστώ Ανέστη μου». Η Νένη θυμήθηκε πως το είχε ξαναπεί αυτό 
στον Ανέστη, είχε περάσει τόσος καιρός  από τότε. Είπαν  κι άλλα, καθώς το 
ακουστικό εναλλάσσονταν στο αφτί των δυο συζύγων, θυμήθηκαν τη Λήδα που 
πραγματικά είχε εξαφανιστεί. Η Νένη είχε ρωτήσει όλους σχεδόν τους παλιούς 
κοινούς φίλους αλλά κανένας δεν ήξερε τίποτα. «Θα είναι στη Μασσαλία, ίσως θα 
μπορούσες να πεταχτείς ως εκεί να τη βρεις...»,  του είπε. «Γιατί  μου  το  κάνεις  
αυτό;   Δε  θέλω  να ξαναδώ τη Λήδα.».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ      

Είχε φτάσει η 
τελευταία βδομάδα πριν τις εκλογές, ο Παρμενίων είχε δραστηριοποιηθεί σε τέτοιο 
σημείο που τον είχαν βάλει στο μάτι οι άνθρωποι της Δεξιάς. Η Νένη του έλεγε να 
προσέχει αλλά αυτός ενθουσιώδης και ορμητικός,  δούλευε ακούραστα με ζήλο για 
να περάσει η εξουσία στις δημοκρατικές δυνάμεις, όπως πίστευε. Λίγες μέρες 
αργότερα, οι εκλογές δεν έγιναν και η εξουσία πέρασε στα χέρια των 
συνταγματαρχών. Ο Παρμενίων πιάστηκε από τους πρώτους και για μια βδομάδα οι 
δικοί του δεν ήξεραν που τον είχαν.

Ο Ανέστης, 
τηλεφώνησε ανήσυχος στη Νένη κι έμαθε τη σύλληψη του φίλου του. Τηλεφωνούσε 
κάθε μέρα να μαθαίνει νέα τους. Με τη βοήθεια ενός ταξίαρχου, θείου της Νένης, 
έμαθαν τελικά που είχαν τον Παρμενίωνα, αλλά θα περνούσε μήνας ώσπου να 
επιτρέψουν την επίσκεψη.

Μετά δεκαπέντε 
μέρες, επέτρεψαν στη Νένη και στη μητέρα του να τον δουν. Μπροστά στο φρουρό 
είπε πως είναι καλά αλλά με τρόπο πέρασε ένα σημείωμα στη γυναίκα του. Έγραφε 
πως τον είχαν βασανίσει άγρια και πως μάλλον είχε πάθει κάποια ζημιά, στη μέση 
του γιατί πονούσε πολύ, το φαγητό ήταν άθλιο, το στομάχι του τον τρέλαινε στον 
πόνο.

Όταν η Νένη, 
τα ανάφερε όλα αυτά στον ταξίαρχο εκείνος είπε πως συμβαίνουν αυτά σε τέτοιους 
καιρούς, ίσως αντιστάθηκε και τον χτύπησαν παραπάνω. Τη βεβαίωσε πως αν 
πράγματι είχε πάθει κάποια ζημιά θα φρόντιζε ν’ αποφυλακιστεί.

Ο Ανέστης, 
παρ’ όλο που η Νένη του είπε να μην έρθει γιατί μπορούσε να μπλέξει κι εκείνος, 
πήρε το αεροπλάνο και σε τρεις ώρες ήταν έξω από το σπίτι της κοπέλας. Του άνοιξε 
μια  ηλικιωμένη  υπηρέτρια  κι  όταν  ζήτησε  να  δει  την  κυρία  της,  εμφανίστηκε  
η  μητέρα της Νένης που έβλεπε για πρώτη του φορά. Της είπε πως είναι ο Ανέστης, 
μόλις είχε φτάσει από το Παρίσι. «Α, ο Ανέστης, πάντα άκουγα για σας αλλά δεν 
έτυχε να σας γνωρίσω, περάστε». Ήταν όμορφη γυναίκα, η Νένη της έμοιαζε πολύ. 
Τον οδήγησε στο υπνοδωμάτιο της κοπέλας κι ο νέος ανησύχησε. «Ω, δεν είναι κάτι 
σοβαρό, είχε χθες μια ενόχληση κι ο γιατρός της σύστησε να μείνει στο κρεβάτι 
μερικές μέρες. Όταν τον είδε η Νένη ένιωσε μια ευχάριστη έκπληξη κι έκανε να 
σηκωθεί. «Μη, μη κορίτσι μου μείνε ακίνητη...». Την πλησίασε έπιασε τα χέρια της 
και της τα φίλησε, ύστερα έσκυψε και της φίλησε το μάγουλο. Η μητέρα της κοπέλας 
τους άφησε μόνους. Η Νένη έκλαψε στην αγκαλιά του κι εκείνος ένιωθε ένα 
παράξενο συναίσθημα καθώς άγγιζε και χάιδευε την κοιλιά της... 

Στον Ανέστη 
δεν επέτρεψαν να δει το φίλο του μια και δεν είχε κάποιο κοντινό βαθμό συγγένειας 
κι έτσι αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω αφού έκανε μια επίσκεψη στους γονείς του. Ο 
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Αμερικάνος του σύστησε να φύγει όσο γίνεται πιο γρήγορα γιατί τα πράγματα ήσαν 
δύσκολα. «Το παιδί μας Βασίλη μου δεν είναι μπερδεμένο πουθενά...». «Δεν 
χρειάζεται να είσαι μπερδεμένος σε τέτοιες περιστάσεις, φτάνει να πεις καλημέρα σε 
κάποιον που τον θεωρούν επικίνδυνο, για να βρεθείς μέσα».

Από το Παρίσι, 
ήταν σε καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Νένη. Όταν την αποχαιρέτησε 
την άφησε στο κρεβάτι, ευτυχώς χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην 
εγκυμοσύνη. Η περίπτωση του Παρμενίωνα έπαιρνε κακή εξέλιξη, πραγματικά είχε 
πάθει μεγάλη ζημιά στην υγεία έτσι που αναγκάστηκαν ύστερα από τρεις μήνες να 
τον αποφυλακίσουν...
... Το μωρό της 
Νένης ήταν κιόλας δυο μηνών, αγόρι και υγιέστατο.  Παρ’ όλη  τη  συμφορά   που 
τον είχε βρει, ο Παρμενίων ήταν ευτυχισμένος, η γέννηση του γιου του, του έδινε 
κουράγιο. Ο Ανέστης ήρθε πάλι στην πατρίδα μόλις αποφυλακίστηκε ο φίλος του. 
Έμεινε με το ζευγάρι λίγες μέρες, χάρηκε το μωρό και παρηγόρησε, όσο μπόρεσε το 
γενναίο, πρώην ανθυπολοχαγό του. Η Νένη, ήταν πάντα όμορφη, όπως την ήξερε, 
αυτός δεν είχε δει ποτέ την εικόνα της «νεροφίδας που κατάπιε βάτραχο»... 

Πήγε κι έψαξε,  
για τον τρίτο της συντροφιάς,  τον Γκλιάτη,  ο Παρμενίων δεν  ήξερε τι είχε
απογίνει. Στον κινηματογράφο που δούλευε του είπαν πως τον είχαν  συλλάβει το 
ίδιο βράδι  του πραξικοπήματος αλλά δεν γνώριζαν τίποτ’ άλλο...

... Πέρασε το 
καλοκαίρι, ο Ανέστης δεν πήγε διακοπές στην πατρίδα-την είχε επισκεφτεί ήδη δυο 
φορές-αλλά ούτε κι ο Δημήτρης που αποφάσισε να κάνει «αιματηρές οικονομίες», 
όπως έλεγε για να μπορέσει να πάρει το εστιατόριο. Σε δυο χρόνια ο κύριος Αρτό 
Ντικιτζιάν αποχωρούσε.

Το φθινόπωρο 
έφτασε στο Παρίσι με τα χρώματα και τις βροχές του, στη χώρα του Ανέστη ύστερα 
από μικρούς κλυδωνισμούς, η δικτατορία εδραιώθηκε παρ’ όλο που κάποιοι 
ρομαντικοί πρόσφυγες που είχαν ξεφύγει από τη χούντα κι εγκαταστάθηκαν στο 
Παρίσι πίστευαν πως σ’ ένα χρόνο το πολύ δυο, θα είχε καταρρεύσει. Ο Ανέστης 
δήλωνε στις συντροφιές των εστιατορίων και των καφενείων του Καρτιέ Λατέν όπου 
σύχναζαν, πως τα πέντε χρόνια ήσαν βέβαια. Πολλοί φοιτητές αλλά και άλλοι 
αντιφασίστες ομογενείς καθώς και ντόπιοι φίλοι τους, οργάνωναν συναυλίες 
εναντίον της χούντας, όπου κυριαρχούσαν τα επαναστατικά τραγούδια του μεγάλου 
συνθέτη της πατρίδας, που είχε φυλακιστεί. Η Σεσίλ, σα Μαρσεγιέζα, ήταν 
ενθουσιασμένη μ’ όλο αυτό το κλίμα ανταρσίας επανάστασης και ξεσηκωμού και 
συμμετείχε ακολουθώντας τον Ανέστη. Υπέρμαχη όλων αυτών που αναφέρονται 
στον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, τη «Μασσαλιώτισσα», έλεγε πως γνωρίζει τα πάντα, 
σχετικά με τον ύμνο και του αφηγήθηκε πως γράφτηκε και πως πρωτοτραγουδήθηκε 
το τραγούδι από τους Μαρσεγιέζους συμπατριώτες της. 

Στους συχνούς 
περιπάτους και στις επισκέψεις στα νεκροταφεία, ο Ανέστης και η Σεσίλ βρέθηκαν 
μια μέρα, στο νεκροταφείο της Μονμάρτρης, με ψιλόβροχο ως συνήθως. 
Μπαίνοντας στ’ αριστερά, απέναντι από το Ροντ Πουάν, ο φωτογράφος της έδειξε, 
πάνω στο οικογενειακό μνημείο των Καβενιάκ, ξαπλωμένο, έναν μπρούντζινο 
στρατάρχη της οικογένειας. Ήταν ένα καταπληκτικό γλυπτό που ενθουσίασε τη 
Σεσίλ. Ο Ανέστης της είπε πως είναι έργο του Ριουντ αλλά η κοπέλα είπε πως δεν 
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τον γνώριζε.  «Είναι δυνατόν;  Εσύ ισχυρίζεσαι πως ξέρεις τα πάντα σχετικά με τη 
«Μαρσεγιέζα» και δε γνωρίζεις τον Ριουντ;». «Γιατί, έπρεπε να τον γνωρίζω;». 
«Έχεις δει στην Αψίδα του Θριάμβου το ανάγλυφο της «Μαρσεγιέζας;». «Μα 
φυσικά, όποτε περνάω από εκεί στέκομαι και τη βλέπω». «Ε, λοιπόν εκείνο το 
αριστούργημα είναι έργο του Ριούντ». Η κοπέλα ένιωσε αμήχανα. «Είσαι απίθανος», 
του είπε και σφίχτηκε πάνω του, εκείνος την έσφιξε στην αγκαλιά του και τη φίλησε 
εκεί μπροστά στο ξαπλωμένο στρατάρχη Καβενιάκ...
... Τα νέα, τα 
σχετικά με την υγεία του Παρμενίωνα που μάθαινε ο Ανέστης δεν ήσαν καθόλου 
καλά. Ο γιατρός έλεγε πως κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση του θα χειροτερεύει. 
Του έκανε ενέσεις και του έδινε διάφορα χάπια, όχι για να τον θεραπεύσει αλλά να 
καθυστερήσει, όσο γινόταν, την παράλυση των κάτω άκρων που όπως πίστευε σ’ ένα 
δυο χρόνια θα συνέβαινε κι ο Παρμενίων θα χρειαζόταν αναπηρικό καρότσι. Το 
μωρό  όμως ήταν υγιέστατο, έκλεισε κιόλας τους πέντε μήνες και η Νένη, παρά τους 
φόβους της πως θα χαλούσε το όμορφο στήθος της, το θήλαζε. Όταν με το 
ακουστικό στ’ αφτί, περιέγραφε στον Ανέστη το πως αρπάζει τη ρώγα και τη 
βυζαίνει ο γιος της, εκείνος την παρακαλούσε να σταματήσει γιατί τον αναστάτωνε. 
«Δεν ντρέπεσαι παλιόπαιδο κι εδώ ακόμα δίνεις σεξουαλικές προεκτάσεις;», του 
έλεγε κι εκείνος γελώντας της θύμιζε το ανέκδοτο. «Εμένα κυρία ο, τι να μου δείξεις 
αυτό μου θυμίζει» και γελούσαν...
... Μια μέρα, πήρε 
ένα γράμμα από τη Νένη. Ήταν σύντομο σαν κείμενο αλλά περιείχε έναν μικρό 
θησαυρό: φωτογραφίες του γιου της από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι τους έξι 
μήνες του. Σε μια, το μωρό ήταν νεογέννητο, κι έκλαιγε σφίγγοντας τα κλειστά του 
μάτια. «Η αρχή της ζωής», σκέφτηκε ο Ανέστης. Θα του άρεσε να τη μεγεθύνει, το 
κεφάλι μόνο, για να το κάνει ένα μεγάλο πίνακα να διακοσμήσει το σαλόνι του. 
Ζήτησε από τη Νένη να του στείλει το αρνητικό...
... Ο πίνακας με το 
τεράστιο κεφάλι του νεογέννητου μωρού-είχε διαστάσεις ένα μέτρο επί ένα-στο 
σαλόνι του Ανέστη, επηρέασε τα αισθήματα της Σεσίλ. Σιγά-σιγά, απομακρύνθηκε 
με διάφορες δικαιολογίες. Μια μέρα τον ρώτησε κοιτάζοντας τον πίνακα: «Είναι 
δικό σου αυτό το μωρό;». «Δικό μου; Όχι βέβαια, είναι μιας φίλης μου...». «Σε 
πιστεύω πως δεν είναι δικό σου, αλλά φαίνεται πως αγαπάς πολύ τη φίλη σου, είναι 
αυτή που σ’ έκανε να φύγεις από την πατρίδα σου;». Ο Ανέστης δεν ήξερε τι να της  
πει...Του είπε όμως η Σεσίλ πως στο εξής, δε θα μπορούσαν να βλέπονται και πολύ 
συχνά γιατί τελευταία έβγαινε και με το δάσκαλο της, από τη Σχολή. Ήταν 
ερωτευμένος μαζί της κι αυτή ένιωθε πολύ καλά κοντά του. Του είπε πως ο νέος 
φίλος της του έμοιαζε, όχι στην εμφάνιση, εκείνος δεν ήταν τόσο ωραίος, αλλά είχαν 
πολλά κοινά... 
... Ο Παρμενίων, 
δεν ξαναγύρισε στη δουλειά του, η επιχείρηση τον είχε ήδη απολύσει και για ένα 
διάστημα ξαναδούλεψε κοντά στον πατέρα του και στον αδερφό του, κι όπως σιγά-
σιγά δε μπορούσε να μένει πολύ ώρα όρθιος δακτυλογραφούσε συμβόλαια, αγωγές 
και τέτοια. έτσι ξέδινε. Στο τέλος, όσο η κατάσταση του χειροτέρευε, κλείστηκε στο 
σπίτι. Η ψυχική του διάθεση ήταν άσκημη, αν και η παρουσία του μωρού και οι 
προσπάθειες της Νένης να του δίνει κουράγιο και να τον στηρίζει, έφερναν κάποιο 
αποτέλεσμα δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό που του είχε συμβεί. Έπαιζε με το γιο 
του, τον φρόντιζε, όσο μπορούσε κι ευγνωμονούσε τη γυναίκα του που άντεχε τα 
νεύρα και τις παραξενιές του.
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Κάποια 
περίοδο, που τα πόδια του δεν τον κρατούσαν, ξεσπούσε σ’ όλους μέσα στο σπίτι, 
έτσι η Νένη ζήτησε από τον πατέρα της να της νοικιάσει ένα σπίτι ώστε να μην τους 
αναστατώνουν κι αυτούς. Ο πατέρας της είπε πως δεν θα έδιωχνε ποτέ από το σπίτι 
του έναν ήρωα. «Ο άντρας σου κόρη μου αγωνίστηκε, για να μη φτάσουμε σ’ αυτή 
τη βαρβαρότητα που ζούμε τώρα, έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι, 
λοιπόν το σπίτι μου είναι και δικό του». Ο πεθερός του, το συζήτησε και με τον 
Παρμενίωνα και του έδωσε να καταλάβει πως η αναπηρία του δεν θα επηρέαζε τα 
αισθήματα τους απέναντι του. Όλ’ αυτά έδιναν κουράγιο στον Παρμενίωνα αλλά 
μέσα του ένιωθε άχρηστος...
... Ο Ανέστης, 
χωρίς τη Σεσίλ στενοχωρήθηκε αλλά το έριξε στη δουλειά. Ο Γκαλλό, είχε 
εντυπωσιαστεί από την αντοχή του και όσο άντεχε τόσο του φόρτωνε δουλειά. Τον 
πλήρωνε όμως καλά και η αποταμίευση του στην τράπεζα ήταν εντυπωσιακή, δεν 
προλάβαινε να τα ξοδέψει όπως άλλοτε. Η επαφή του με την πατρίδα, ήταν συχνή, 
παρακολουθούσε την κατάσταση  του  Παρμενίωνα  αλλά  και  το δράμα  της  Νένης 
που  δεν  προλάβαινε,  όπως  του έλεγε, ούτε εφημερίδα να διαβάσει. Όλος ο χρόνος 
ξοδευόταν στη φροντίδα του μωρού και του άντρα της.

Στο μεταξύ, 
καθώς έμπαινε η άνοιξη τα πράγματα στο Παρίσι από πολιτικής πλευράς 
«σκούραιναν». Οι φοιτητές κάθε τόσο έβγαιναν στους δρόμους και οι αστυνομία 
έκανε υπερωρίες. Ώσπου έφτασε ο Μάης που συγκλόνισε όχι μόνο το Παρίσι αλλά 
ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ανέστης με 
τη Σεσίλ και τη συγκάτοικο της, την Πολίν, συναντήθηκαν στην πλατεία Σαιν Μισέλ 
μπροστά στην ομώνυμη βρύση. Παρακολουθούσαν, μαζί με εκατοντάδες φοιτητές 
που ήσαν μαζεμένοι εκεί, ένα νεαρό που είχε σκαρφαλώσει ψηλά στον  μπρούντζινο 
Αρχάγγελο Μιχαήλ και κρεμούσε στο υψωμένο σπαθί του μια κόκκινη σημαία. 

Η πλατεία είχε 
γεμίσει καθώς και τα γύρω στενά ως την Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε, από τη μια μεριά και 
ίσαμε το ποτάμι από την άλλη. «Δε βλέπω μπάτσους είπε ο Ανέστης». «Οι μπάτσοι 
όσοι είναι ανάμεσα μας φοράνε πολιτικά, οι πολλοί τα καθίκια με τις περικεφαλαίες-
το εννοώ πραγματικά και μεταφορικά-είναι απέναντι στη Σιτέ μπροστά στη 
διεύθυνση της Αστυνομίας, στο Ανώτατο Δικαστήριο, τη Νοτρ Νταμ και το 
Δημαρχείο» είπε η Πολίν. Εντυπωσιασμένος ο φωτογράφος είπε. «Που τα έμαθες 
εσύ, διάολε;». «Ε, καλά, όπως μαθαίνουν αυτοί για μας έτσι μαθαίνουμε κι εμείς γι’ 
αυτούς»...

Παρασυρμένοι  
από  το  πλήθος, ο Ανέστης και τα κορίτσια, βρέθηκαν κάποια στιγμή σ’ ένα
φράγμα αστυνομικών, με ασπίδες περικεφαλαίες και κλόμπ. Ο φωτογράφος είχε 
στους ώμους του καθισμένη την Πολίν που με σηκωμένα τα χέρια φώναζε 
συνθήματα. Η Σεσίλ τον κρατούσε από το χέρι κι όλοι μαζί πήγαιναν μια μπρος μια 
πίσω όπως κινιόταν το πλήθος. Κάποια  στιγμή  ο Ανέστης έχοντας πάντα την Πολίν 
στους ώμους, βρέθηκαν σε απόσταση βολής με τους αστυνομικούς. «Α, ρε 
κωλόπαιδο», είπε ένας από αυτούς στο φωτογράφο, «έχεις αυτό το υπέροχο μουνί 
στο σβέρκο σου...». Ο Ανέστης έβαλε τα γέλια και η Πολίν φώναξε: «Έλα από αυτήν 
την πλευρά να το έχεις και συ...Σας έχει φαει η μαλακία γι’ αυτό μας βαράτε έτσι, 
καθίκια». Οι αστυνομικοί γέλασαν αλλά ύστερα από μια στιγμή, έγιναν όλοι 
«μαλλιά-κουβάρια» με τους φοιτητές. «Πήδα κάτω! Από δω, είπε ο Ανέστης στην 
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Πολίν κι έπιασε πάλι τη Σεσίλ που κάποια στιγμή την είχε χάσει. Ύστερα 
αγκαλιασμένοι και οι τρεις και με τη βοήθεια και άλλων παιδιών, διέσπασαν έναν 
κλοιό  και βρέθηκαν μακριά από αστυνομικούς μέσα στο πλήθος, χωρίς να το 
καταλάβουν. Ευτυχώς δίχως ζημιά, προς το παρόν τουλάχιστον...
... Είχε πια 
σουρουπώσει, παντού έκαιγαν φωτιές που άναβαν οι διαδηλωτές για 
ν’αντιμετωπίζουν τα δακρυγόνα. Ο Ανέστης με τα κορίτσια, ευτυχώς κανένας τους 
δεν είχε χτυπήσει, μόνο μερικά σκισίματα στα ρούχα τους. Η μια πλευρά από τη 
μπλούζα της Πολίν είχε σκιστεί  και φαινόταν ο μισός στηθόδεσμος της. 
Εξαντλημένοι και νηστικοί, όλη μέρα έτρεχαν στους δρόμους, ώσπου κατάφεραν να 
περάσουν το ποτάμι και να βρεθούν στην πλατεία της Βαστίλης, εδώ τα  πράγματα 
ήσαν πιο ήσυχα. Κατέβηκαν στο μετρό, ο σταθμός ήταν πήχτρα, τα τραίνα δε 
λειτουργούσαν, ξανανέβηκαν στην επιφάνεια κι ο Ανέστης είπε: «Θα πάμε με τα 
πόδια». «Με τα πόδια, που;», ρώτησε η Πολίν. «Στις Γκραν μπουλβάρ, κοντά στο 
μετρό Ρισελιέ-Ντρουό,  στο  εστιατόριο  ενός  φίλου  όπου και θα φαμε...». 

Ανέβηκαν την 
μπουλβάρ Μπομαρσέ, κόσμος παντού, έφτασαν στην πλας Ρεπουμπλίκ κι από εκεί 
κατάφεραν τελικά να φτάσουν στο «Ερζερούμ», εκεί γύρω στις  εννιά. Στο 
εστιατόριο υπήρχαν ελάχιστοι πελάτες και ο Δημήτρης τους κοίταξε κουνώντας με 
αποδοκιμασία το κεφάλι. «Που ήσασταν έτσι...», είδε την ξεσκισμένη μπλούζα της 
Πολίν, την είχε πιάσει πρόχειρα με μια καρφίτσα, αλλά και τα ρούχα των άλλων 
είχαν το χάλι τους, «στη διαδήλωση ε;». «Ναι, όλη μέρα τρέχαμε από δω κι από κει, 
φοβερός ξεσηκωμός και δεν ξέρω που θα φτάσει, δεν είναι από τις συνηθισμένες 
διαδηλώσεις...», είπε ο Ανέστης, «θα μας βάλεις να φαμε; Έχουμε λυσσάξει στην 
πείνα». «Κοίτα κάτι επαναστάτες...», είπε ο Δημήτρης με ξινό ύφος. 

Έφαγαν και 
μετά παρακολούθησαν τα νέα από το ραδιόφωνο. Οι συγκρούσεις συνεχίζονταν, το 
Καρτιέ Λατέν έβραζε ακόμα. Κάποια στιγμή ο εκφωνητής είπε πως οι διαδηλωτές 
είχαν περάσει πια και στη δεξιά όχθη και πως το Τουιλερί, η οδός Ριβολί και η πλας 
ντε λα Κονκόρ ήσαν γεμάτες κόσμο που κατευθυνόταν-ήδη η αρχή της Σανς Ελυζέ 
που είχε γεμίσει-προς την Αψίδα του Θριάμβου. «Πάμε παιδιά;», πρότεινε η Σεσίλ 
αλλά η Πολίν έδειχνε εξουθενωμένη και δήλωσε πως δεν άντεχε άλλο. Ο Δημήτρης 
είπε στον Ανέστη. «Εσύ μην ανακατεύεσαι σ’ αυτά, είσαι ξένος, αν πέσεις στα χέρια 
των μπάτσων, εκτός το ξύλο που θα φας θα πάρεις και μια καραμπινάτη απέλαση, 
πεσκέσι στη χούντα της πατρίδας μας». «Κοίτα ρε ποιος μιλάει. Όλη σου τη ζωή την 
πέρασες σε απεργίες και διαδηλώσεις, εγώ ήμουν ο άσχετος από αυτά...». «Δεν ήταν 
όλη μου η ζωή, ήταν τα νιάτα μου και τώρα δεν είμαι πια νεαρός κι ούτε βρίσκομαι 
στην πατρίδα. Έπειτα περιμένω σε λίγο να πάρω τη γαλλική υπηκοότητα και δε 
σκοπεύω να τα κάνω σκατά τώρα που πάω  να στρώσω τη ζωή μου... Και συ κόπανε 
κοντεύεις τα τριάντα...».

Κατά  τις  
δώδεκα  το  εστιατόριο  είχε  αδειάσει.  Από  το ραδιόφωνο  έμαθαν  πως  μάλλον 
ήταν  αδύνατο  να  πάνε  στα  σπίτια  τους.  Επίσης  η  περιοχή  που  έμεναν  τα  
κορίτσια,  κοντά στην Όπερα, ήταν αποκλεισμένη κι όπως έδειχναν τα πράγματα η 
κατάσταση αυτή θα συνεχιζόταν ως το πρωί. Αποφάσισαν να μείνουν στο εστιατόριο 
κι ο Δημήτρης τηλεφώνησε στη Ζοζεφίν πως θα έμενε στο εστιατόριο μαζί με τον 
Ανέστη, αποσιωπώντας την παρουσία των κοριτσιών, δίνοντας ευκαιρία στο φίλο 
του να τον πειράζει. «Μαλάκα, όπως ξέρεις δεν έχω παρτίδες πια με τη Σεσίλ και την 
τύπισσα πρώτη φορά τη βλέπω, ρίξτα αν γουστάρεις...». «Η Σεσίλ αποκλείεται και 
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μάλιστα όταν είσαι παρών εσύ... Την άλλη τη γουστάρω πολύ, το θέμα είναι αν με 
γουστάρει εκείνη και δεν το βλέπω».

Παρακολούθησ
αν, από το ραδιόφωνο, για μερικές ώρες τις εξελίξεις στους δρόμους σχολιάζοντας τα 
γεγονότα ώσπου κουράστηκαν κι έπεσαν για ύπνο στο γραφείο του κυρίου Αρτό. Τα 
κορίτσια στον καναπέ κεφάλι με πόδια όπως η ντάμα στα τραπουλόχαρτα, ο Ανέστης 
στην πολυθρόνα κι ακουμπισμένος στο γραφείο ο Δημήτρης...  
... Τον Αύγουστο, 
ο Ανέστης πήγε στην πατρίδα για ένα μήνα. Χάρηκε τους δικούς του, αλλά και τους 
φίλους του, τον Παρμενίωνα, τη Νένη και το μωρό, που είχε περάσει κιόλας τον 
πρώτο χρόνο της ζωής του και ήταν υπέροχο. Έμοιαζε και τους δυο, περισσότερο 
του πατέρα του αλλά είχε τα ζαφειρένια μάτια της Νένης. Οι γιαγιάδες του μωρού η 
Νοτόραινα και η μητέρα της Νένης ήσαν ξετρελαμένες. Προστέθηκε και μια τρίτη 
γιαγιά, η μητέρα του Ανέστη, που έκανε για το μωρό σα να ήταν εγγόνι της. 

Ένας πελάτης 
και φίλος του συμβολαιογράφου Νοτόρη, από ένα νησί, από αυτά που δεν είχε  
φτάσει  εκεί  ακόμα  ο  τουρισμός,  είχε  χτίσει  σ’  ένα   ψαροχώρι   ένα  λαϊκό  
μικρό ξενοδοχείο κοντά στη θάλασσα με δεκαριά δωμάτια όλα κι όλα. Οι γονείς του 
Παρμενίωνα και της Νένης μαζί και ο Ανέστης με τους δικούς του νοίκιασαν τα 
πέντε δωμάτια για ένα μήνα. 

Στο ίδιο 
ξενοδοχείο έμεναν άλλα δυο ηλικιωμένα ζευγάρια από την πρωτεύουσα κι ένας 
επίσης ηλικιωμένος Άγγλος καθηγητής...

«Λοιπόν, πως 
το βρίσκετε το χωριό μας;», ρώτησε ο ξενοδόχος καθώς όλη η πολυπληθής 
συντροφιά-με το μωρό μαζεύονταν δέκα άτομα-έπαιρνε το γεύμα της που ήταν ψάρι 
μαγειρεμένο μ’ όλους τους τρόπους, κάτω από  ένα   υπόστεγο φτιαγμένο από 
καλάμια. «Και το χωριό καλό είναι Νικόλα και το φαγητό και το κρασί και δεν είναι 
μόνο αυτά, αλλά αυτή η φορά είναι η πρώτη που κάνουμε διακοπές μαζί με τα παιδιά 
μας και η χαρά μας είναι μεγάλη. Έχουμε κι έναν εγγονό λεβέντη...». Οι υπόλοιποι 
επικρότησαν αυτά που είπε ο συμβολαιογράφος καθώς και ο εγγονός που 
καθισμένος στην αγκαλιά της μητέρας του άρπαξε, ένα ποτήρι και το βρόντηξε 
κάτω. «Α, αυτός άρχισε να τα σπάει από τώρα, θα γίνει μεγάλος γλεντζές», είπε 
γελώντας ο ξενοδόχος. Ενθουσιάστηκε ο Ανέστης με την κίνηση του μωρού, πήγε το 
απόσπασε από την αγκαλιά της μητέρας του, του φόρεσε το καπελάκι, για τον ήλιο, 
και το έβγαλε περίπατο στην ακρογιαλιά. Του μιλούσε, του έδειχνε διάφορα και το 
σήκωνε ψηλά, κάνοντας το να γελάει.

Όταν επέστρεψε 
η συντροφιά είχε αποφάει, οι άντρες σιγόπιναν το κρασί τους συζητώντας, με τον 
Παρμενίωνα να ρητορεύει, έδειχνε ευδιάθετος. Ο Ανέστης κάθισε κρατώντας πάντα 
στην αγκαλιά του το μωρό και μιλώντας του έλεγε διάφορα απίθανα. «Τι είν αυτά 
που του λες ρε;», είπε  γελώντας  ο  πατέρας  του  μωρού,   «αφού  δε  σε   
καταλαβαίνει,   γιατί παιδεύεσαι;». «Δεν καταλαβαίνει; Τι λεει αγόρι μου ο 
χαζομπαμπάς σου, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω;». Ο μικρός τίναξε τα χεράκια του 
κι έβαλε τα γέλια. «Τα βλέπεις;», συνέχισε ο Ανέστης, «έλα αγόρι μου, έλα ψυχή 
μου...Τι θα γίνει ρε παιδιά θα το βαφτίσετε επιτέλους, έχω εξαντλήσει όλα τα 
ουσιαστικά, μέχρι «πασά» μου τον έχω αποκαλέσει. Άντε βάλτε του ένα όνομα... 
Αλήθεια    τι   όνομα θα του δώσετε;». Ο συμβολαιογράφος είπε: «Αυτό πρέπει να το 
αποφασίσουν τα παιδιά». «Λοιπόν παιδιά και το όνομα αυτού;», ρώτησε ο Ανέστης 
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«έτσι όπως τον κρατάω στα χέρια τον βαφτίζω ευχαρίστως, όχι όμως στην 
κολυμπήθρα. Λοιπόν ακούω». «Ε, δεν είναι δύσκολο και οι δυο παππούδες του είναι 
Γιώργηδες», είπε η Νένη. «Λοιπόν Γεώργιε Νοτόρη νεώτερε, γιε του Παρμενίωνα 
και της Ελένης-ήταν η πρώτη φορά που ανάφερε έτσι το όνομα της Νένης-σε 
βαφτίζω στο όνομα του Σύμπαντος...», φώναξε ο Ανέστης και σήκωσε ψηλά το μωρό 
που γελούσε και χτυπούσε τα χεράκια του ενθουσιασμένο. Ιλαρότητα διαδέχτηκε τα 
λόγια του. Μόνο η μητέρα του Ανέστη είπε: «Ας το βάφτιζες στην εκκλησία το 
παιδί, αγόρι μου κι όχι σε ταβέρνα..». «Α, αυτό όχι, όταν μεγαλώσει ας βαφτιστεί σ’ 
όποια θρησκεία θέλει». «Και τώρα που έγιναν τα βαφτίσια, πάω κι εγώ να ξαπλώσω, 
με πεθαίνουν τα πόδια μου, είπε ο Παρμενίων». Έπεσε σιωπή! Όλοι ένιωσαν κάτι 
σαν ενοχή...Ο Ανέστης έκανε να σηκωθεί για να τον βοηθήσει αλλά η Νένη τον 
συγκράτησε σφίγγοντας του το χέρι. «Όχι εσύ», του ψιθύρισε. Σηκώθηκε έδωσε το 
μωρό στη μητέρα της και πήγε να συνοδέψει τον άντρα της...
... «Γιατί δε μ’ 
άφησε να τον βοηθήσω; Μ’ αυτό το «όχι εσύ»; τι ήθελε να πει;», αναρωτιόταν ο 
Ανέστης. Ύστερα σηκώθηκε και προχώρησε προς την ακρογιαλιά, άδεια από 
λουόμενους, η θάλασσα ήταν ήσυχη γεμάτη ήλιο, πέρα μακριά μέσα στο 
στραφτάλισμα του νερού μια βάρκα με πανί μόλις ξεχώριζε.  Κλώτσησε  ένα  
ξεχασμένο  τόπι  που έτυχε μπροστά του. Σκεφτόταν την κατάσταση του φίλου του, 
προσπαθώντας να κατανοήσει αυτό που εκείνος αισθανόταν, αλλά τα παράτησε και 
προσπάθησε να ξεδώσει αλλού ο νους του. «Δεν είμαι στη θέση του γι’ αυτό δεν 
πρόκειται να καταλάβω...»...
... Όταν, το βράδι 
στο δείπνο βρέθηκε πλάι στη Νένη τη ρώτησε γιατί δεν τον άφησε να  βοηθήσει, 
εκείνη του είπε: «Πως θα αισθανόσουν στη θέση του, αν σε βοηθούσε  κάποιος όπως 
εσύ, όλο ζωή και δύναμη;»...
... Μια βδομάδα 
πριν τελειώσουν οι διακοπές, ο Παρμενίων ξαπλωμένος στην παχιά σκιά μιας 
καλαμένιας ομπρέλας, διάβαζε ένα ενδιαφέρον αγγλικό βιβλίο που του είχε δώσει ο 
καθηγητής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βοηθήσει το νέο να ξεχνά την αναπηρία του, 
συζητούσαν μαζί ώρες για πολιτική, για οικονομία και άλλα. Πλάι στον Παρμενίωνα 
καθόταν η Νένη, φορώντας ένα «ντε πιες» μαγιό, χρώματος καφέ, της πήγαινε 
θαυμάσια και της το είχε φέρει ο Ανέστης. Ήταν ένα από τα ακριβά μοντέλα που 
κυκλοφορούσαν για πρώτη φορά φέτος και μπορούσε να το δει κάποιος στο 
περιοδικό μόδας που τις φωτογραφίες είχε κάνει αυτός. Κρατούσε ανάμεσα στα 
πόδια το γιο της που ολόγυμνος προσπαθούσε να ξεφύγει από τα χέρια της και να 
περπατήσει, μόλις είχε αρχίσει να ρίχνει βήματα. Ο Ανέστης μισοξαπλωμένος κοντά 
τους, έξω από τη σκιά της ομπρέλας, το κορμί του όλες αυτές τις μέρες είχε πάρει 
ένα ωραίο μπρούντζινο χρώμα, έπαιζε με το τσουτσουνάκι του μωρού. «Τι κάνεις 
εκεί; Θα σε κατουρήσει», είπε χαμογελώντας η Νένη. Δεν πρόλαβε τελείωσε το λόγο 
της και το τσουτσούνι τσιτώθηκε κι ανάβρυσε  σα σιντριβάνι  σχηματίζοντας ένα  
τόξο από τσίσια. Ο Ανέστης τράβηξε, γελώντας το χέρι αλλά ο μικρός είχε προλάβει 
και του είχε καταβρέξει το δάχτυλο. Η Νένη έβαλε τα γέλια. «Άντε να πλυθείς 
τώρα», του είπε. «Δε χρειάζεται», είπε εκείνος και σκύβοντας μπροστά, για να μην 
ακουστεί από τον Παρμενίωνα-αν κι εκείνος ήταν τόσο απορροφημένος στο 
διάβασμα που δεν άκουγε-συνέχισε. «Μπορώ να το βάλω στο στόμα μου και να το 
γλύψω...». «Δεν μπορείς», είπε περιπαικτικά η κοπέλα. «Μπορώ...». «Δεν μπορείς», 
ξαναείπε προκλητικά η Νένη, χαμογελώντας. 

Ο Ανέστης 
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έβαλε το δάχτυλο στο στόμα κι έκλεισε τα μάτια λες και ήθελε να την πείσει πως το 
ευχαριστήθηκε. Η μητέρα του μωρού έμεινε άναυδη! Ούτε αυτή που ήταν μητέρα 
του δε θα το έκανε αυτό. Πήγε να γελάσει αλλά το γέλιο της έσβησε, τον κοίταξε 
βαθιά στα μάτια, ύστερα τα έκλεισε και το πρόσωπο της πήρε μια έκφραση σα να 
έβλεπε κάποια εικόνα από το παρελθόν.

Το μωρό, έβαλε 
ξαφνικά τα κλάματα κι ο Παρμενίων ενοχλημένος, ρώτησε τι έχει και κλαιει. 
«Μάλλον πεινάει», είπε η Νένη, έβγαλε το βυζί της κι έχωσε τη ρώγα στο στόμα του 
παιδιού που ησύχασε αμέσως μαλάζοντας με τα δαχτυλάκια του την υπέροχη σάρκα. 
Ο Ανέστης ταράχτηκε και σηκώθηκε. Η Νένη γύρισε και τον κοίταξε προκλητικά 
χαμογελώντας. Μπήκε στη θάλασσα, προχώρησε για λίγο στα ρηχά και ύστερα μ’ 
ένα μακροβούτι και μερικές απλωτές ηρέμισε. 

Όταν 
ξαναγύρισε, το μωρό έλειπε. Το είχε πάρει η γιαγιά Αντιγόνη να το κοιμίσει. Η Νένη 
του έδωσε μια πετσέτα να σκουπιστεί και σε λίγο και οι τρεις, κάτω από την ομπρέλα 
συζητούσαν διάφορα. «Αλήθεια, εσύ που ήσουν κοντά στα γεγονότα δε μας λες τι 
έγινε το Μάη, στην  εξέγερση;»,  ρώτησε  ο  Παρμενίων.  Ο Ανέστης,  έτριψε  με  
την  πετσέτα  το  κεφάλι  κι άρχισε να διηγείται διάφορα. Παρασύρθηκε όμως και 
μίλησε και για τη σκηνή με τον αστυνομικό και την Πολίν όταν την είχε στους 
ώμους του. Ο Παρμενίων ξέσπασε σε τρανταχτά γέλια και η Νένη ρώτησε 
κοιτάζοντας τον κάπως επιτιμητικά. «Μα θαρρώ η Σεσίλ είναι το κορίτσι σου και 
είχες στους ώμους σου αυτήν την Πολίν...». «Καμιά δεν είναι το κορίτσι μου. Η 
Σεσίλ είναι πρώην και την Πολίν τη γνώρισα στη διαδήλωση, είναι συμμαθήτρια της 
Σεσίλ». «Και είσαι ρέστος τώρα ρε φίλε;». «Σαν την καλαμιά στον κάμπο». 
«Καλαμιά μέσα στο Παρίσι, εσύ; κάπως δύσκολο...», είπε η  Νένη. «Δεν είναι 
δύσκολο, έχω άλλα σχέδια προς το παρόν, πρέπει να δουλέψω πολύ για ν’ αγοράσω 
ένα δικό μου επαγγελματικό χώρο...»...
... Λίγες μέρες 
αργότερα όλοι ξαναγύριζαν στην καθημερινότητα της δουλειάς και του σπιτιού. Ο 
Ανέστης με την άφιξη του στο Παρίσι δέχτηκε τις πρώτες βροχές του Σεπτέμβρη. Ο 
μαιτρ Γκαλλό τον υποδέχτηκε φιλώντας τον τέσσερις  φορές  σταυρωτά.  «Μόνο εσύ 
αξίζεις εδώ μέσα  μον αμί» και ο νέος κατάλαβε πως είχε να του φορτώσει άφθονη 
δουλειά. Αυτό  δεν  ήταν  κακό για τα  νέα του σχέδια, ένα δικό του χώρο για 
κατοικία κι εργαστήρι. Ήθελε να βρει κάτι παλιό μεν αλλά γερό για να το 
διαμορφώσει όπως θα ήθελε.

Ρίχτηκε λοιπόν 
στη δουλειά και τον πρώτο μήνα, με  τις  φωτογραφήσεις των ανοιξιάτικων 
μοντέλων έπεφτε κατάκοπος το βράδι στο κρεβάτι. Παρ’ όλ’ αυτά όταν γύριζε στο 
σπίτι διαπίστωνε πως του έλειπε η Σεσίλ. Από τότε που γύρισε δεν την είχε δει 
καθόλου, στο στούντιο δεν είχε πάει ούτε το μήνα που ο Ανέστης έλειπε. «Θα πήγε 
στην πατρίδα της», σκέφτηκε αλλά δεν ησύχαζε κι έτσι ένα βράδι πέρασε από τη 
Σχολή της. 

Έφτασε εκεί 
δέκα λεπτά πριν σχολάσουν τα κορίτσια. Όταν η σκάλα  εξόδου  γέμισε με  τις 
μαθήτριες  και τις φωνές τους, προσπάθησε να τη διακρίνει ανάμεσα τους αλλά 
εκείνη που είδε ήταν η συγκάτοικος της η Πολίν. Έκπληκτη τον φίλησε και τον 
ρώτησε τι ζητούσε εκεί. «Ήρθα να δω τη Σεσίλ, έλειπα ένα μήνα, και στο στούντιο, 
όπως μου είπαν, δε φάνηκε καθόλου και ανησύχησα». «Μα αφού έχετε χωρίσει...». 
«Τι σημασία έχει εξακολουθούμε να είμαστε φίλοι...για πες μου που είναι δεν ήρθε 
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σήμερα;». «Όχι δεν ήρθε, ήταν αδιάθετη...». «Δηλαδή είναι στο σπίτι;». «Υποθέτω 
ναι, μα πως κάνεις έτσι, την αγαπάς ακόμα;». «Πάντα θα την αγαπώ». «Είσαστε 
απίθανοι εσείς οι μεσογειακοί...». «Εσύ από που είσαι;», «Βόρεια, κάπου κοντά στο 
Βέλγιο, δε μου λες σ’ αρέσω;». Η ερώτηση ήταν μάλλον απροσδόκητη και άσχετη 
που έκανε τον Ανέστη ν’ απορήσει. «Δεν καταλαβαίνω, τι ερώτηση είν’  αυτή;».  
«Να...είμαι  διαθέσιμη, αν δεν έχεις κορίτσι και σου αρέσω...». Ο Ανέστης είχε να 
δει την Πολίν από τη διαδήλωση του Μάη. Αν και τέτοιες στιγμές δημιουργούν 
κάποια οικειότητα, ανάμεσα τους δεν υπήρξε κάτι πέρα από την απλή γνωριμία. 
Ήταν όμορφη αλλά...βούρλο, όπως τη χαρακτήρισε ο Δημήτρης. Ξαφνιάστηκε, τον 
ξένισε κάπως η ευθύτητα της και της φέρθηκε κυνικά. «Όποτε θέλεις πέρνα από το 
σπίτι μου, αλλά μόνο για πήδημα». Βιαστικά ξεκίνησε να φύγει και τη χαιρέτησε 
σηκώνοντας το χέρι του. Το χέρι σήκωσε σε γροθιά και η κοπέλα, οργισμένη, 
κάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση βρισιάς,... 
... Πίεσε το 
κουδούνι στο σπίτι της Σεσίλ και του άνοιξε η ίδια. Έπεσε στην αγκαλιά του 
χαρούμενη. Τη ρώτησε αν πράγματι ήταν άρρωστη όπως της είπε η  Πολίν. «Πήγες 
στη Σχολή; Ω, αγάπη μου ανησύχησες για μένα...». «Τι να έκανα, έλειπα ένα μήνα 
και μου είπαν πως δεν πήγαινες και στο στούντιο...». «Έλα μέσα, μήπως...σου είπε 
τίποτα η Πολίν;». «Ναι κάτι περίεργο...». «Σου είπε πως είναι ερωτευμένη μαζί 
σου;». «Δεν το είπε ακριβώς έτσι κι αυτό που μου είπε, παρ’ όλο που ήταν ευθύ και 
ειλικρινές δε μου άρεσε και της φέρθηκα πολύ άγαρμπα, αυτό που της είπα ήταν 
πρόστυχο...». «Δηλαδή, τι της είπες;». «Πως αν ήθελε μόνο πήδημα ευχαρίστως, σε 
παρακαλώ όταν τη δεις πες της να με συγχωρήσει». Η Σεσίλ ξέσπασε σε γέλια και 
είπε. «Μη στενοχωριέσαι είμαι σίγουρη πως σ’ έχει συγχωρήσει κιόλας. Είναι 
μεγάλη καρδιά η Πολίν και σε βεβαιώ πως είναι τρελά ερωτευμένη μαζί σου». 
«Λοιπόν κορίτσι μου, τι συμβαίνει;   Είσαι    πραγματικά    άρρωστη,    πάντως  εγώ  
δε  βλέπω...».  «Τίποτα   Ανέστη  μου, η μηνιαία μου αδιαθεσία, εσύ έχεις 
ταλαιπωρηθεί από αυτή».  «Τι θα γίνει με σένα, μόνο οι παρθένες υποφέρουν 
τόσο...Θα έπρεπε να είχες ησυχάσει από καιρό». «Είναι και ψυχολογικό λεει ο 
γιατρός, γιατί όταν παντρευτώ, θα καλυτερέψουν τα πράγματα». «Ε, θα ήταν μάλλον 
υπερβολικό να σε παντρευτώ για να μην πονάς στην περίοδο σου». Έβαλαν τα γέλια 
κι ο Ανέστης είπε να φύγει πριν εμφανιστεί ο δικός της. «Και τι πειράζει αφού 
γνωριζόσαστε, εγώ δεν έχω πρόβλημα...». «Έχω όμως εγώ, δε θα μου άρεσε να σε 
δω στην αγκαλιά του κι ας...». «Αχ, αγάπη μου αναφώνησε συγκινημένη η κοπέλα, 
τον αγκάλιασε και τον γέμισε φιλιά και ξαφνικά τον ρώτησε: «Το είδες το μωράκι;». 
«Βέβαια, τώρα πια περπατάει». «Και τη μαμά του;». «Έλα τώρα, μην αρχίζεις πάλι. 
Τι χαζή ερώτηση, μπορούσα να δω το μωρό χωρίς τη μαμά του; και να σκεφτείς πως 
η μητέρα μου σε θεωρεί έξυπνη, «α προπό», σου στέλνει χαιρετίσματα». «Σε βραι; 
Ευχαριστώ πολύ κι εγώ τη συμπάθησα πολύ». «Δεν της είπα βέβαια πως δεν είμαστε 
πια μαζί...». Η Σεσίλ μελαγχόλησε και σφίχτηκε πάνω του...  

Ολόκληρος ο 
χειμώνας κι ένα μέρος της άνοιξης πέρασε με συνεχή και κουραστική δουλειά αλλά 
τα οικονομικά του Ανέστη όλο και βοηθούσαν να πλησιάζει το όνειρο του, το 
στήσιμο ενός στούντιου. 

Ο Δημήτρης και 
η Ζοζεφίν πλησίαζαν κι αυτοί το όνειρο τους, την απόκτηση του εστιατορίου. Στα 
μέσα του καλοκαιριού ο κύριος Ντικιτζιάν θα τους παράδινε το μαγαζί μόνο που 
ήθελε όλο το ποσό.

Τα νέα από τον 
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Παρμενίωνα, ήσαν πολύ άσκημα. Η Νένη του είπε πως το καλοκαίρι, όταν έρθει, θα 
τον βρει σε αναπηρικό καρότσι.

Ένα βράδι, 
καθώς ο Ανέστης έτρωγε στο εστιατόριο και συζητούσαν με το Δημήτρη και τη 
Ζοζεφίν, τους είπε για το σχέδιο του, για το εργαστήρι που δεν ήταν βέβαια η πρώτη 
φορά, όταν ο Δημήτρης είπε: «Ρε συ, υπάρχει ένα τέτοιο εδώ πλάι μας, στην αυλή, το 
δίνει ο ιδιοκτήτης φτηνά αλλά είναι ερείπιο, δηλαδή το χτίσμα είναι γερό, είναι στο 
σκελετό του χτιρίου αλλά μέσα οι μεσοτοιχίες είναι χάλια». «Να το δούμε», είπε ο 
Ανέστης και σηκώθηκε. «Περίμενε ντε, δεν το έχουμε στο τσεπάκι μας. Ο ιδιοκτήτης 
είναι ένας Αλτζεριάνος, το είχε εργαστήρι για παπούτσια, κάπου έχω το τηλέφωνο 
του...». Σηκώθηκε και πήγε στο ταμείο, έψαξε σε μια ατζέντα και τηλεφώνησε 
κάπου. «Θα μπορέσεις να είσαι εδώ αύριο κατά τις έντεκα; Θα περάσει. Τα παζάρια 
θα μ’ αφήσεις να τα κάνω εγώ γιατί εσύ μπορεί να το πληρώσεις χρυσάφι». Η 
Ζοζεφίν γέλασε ξέροντας πόσο ανοιχτοχέρης ήταν ο φίλος τους...
... Ο Ανέστης, την 
άλλη μέρα ήταν από τις δέκα στο εστιατόριο. Στις έντεκα και μισή έφτασε ο Άραβας, 
που έμοιαζε περισσότερο με Ισπανό τσιγγάνο. Μπήκαν στο χτίσμα, ήταν ισόγειο και 
είχε τρία παράθυρα, στη γραμμή, που έβλεπαν στην αυλή. « Δε θα μιλήσεις καθόλου, 
θα κοιτάξεις μόνο αν σου κάνει», του ψιθύρισε ο Δημήτρης. Περιεργάστηκαν το 
χώρο, ήταν χωρισμένος στα τρία αλλά αυτό δεν ενδιέφερε τον Ανέστη γιατί θα έκανε 
δική του διαρρύθμιση. Ευτυχώς είχε εγκατάσταση νερού και γκαζιού. Είχε  
καλοριφέρ  και πίσω άλλο  ένα άνοιγμα στο φωταγωγό. «Λοιπόν, πατρόν, πως σου 
φαίνεται;», ρώτησε ο Αλτζεριάνος τον Ανέστη. Εκείνος έδειξε το Δημήτρη και είπε; 
«Θα τα κανονίσετε με το φίλο μου»...

Η αγορά του 
χώρου δε στοίχισε πολλά, ο Δημήτρης κέρδισε το θαυμασμό του Ανέστη για τις 
καταπληκτικές διαπραγματευτικές του ικανότητες μια και κατάφερε να μειώσει την 
αρχική τιμή στα δυο τρίτα της. Θα χρειαζόταν να ξοδέψει  βέβαια άλλα τόσα για να 
γίνει εμφανίσιμο κι ευτυχώς  τα  χρήματα τα είχε...

Σε τρεις μήνες ο 
Ανέστης, είχε κιόλας μετακομίσει στο ιδιόκτητο σπίτι του! Βέβαια δεν ήταν όλο 
έτοιμο, έφτιαξε το σαλόνι, ένα υπνοδωμάτιο, μπάνιο και κουζίνα. Υπήρχε άλλο ένα 
δωμάτιο ημιτελές κι ο χώρος του εργαστηρίου, ένα αρκετά ευρύχωρο στούντιο κι 
ένας σκοτεινός θάλαμος. Αυτά τα τελευταία ήσαν ακόμα μόνο χώροι. 

Είχε περιορίσει 
κάπως τις ώρες δουλειάς στου Γκαλλό και ασχολιόταν με πάθος στο προχώρημα της 
δουλειάς στο σπίτι του, έτσι τώρα ήταν κάθε μέρα κοντά στο Δημήτρη που είχε 
φροντίσει για την υπογραφή των συμβολαίων, τον εργολάβο κι ο,τι άλλο είχε 
χρειαστεί.

Ένα πρωί, 
καθώς βγήκε από το σπίτι του, διασχίζοντας την αυλή συναντήθηκε με μια όμορφη 
νεαρή με εμφάνιση «ελευθερίων ηθών». Έβγαινε από το υπόγειο του εστιατορίου 
που χρησίμευε σαν εργαστήρι και πίσω της βγήκε και ο Δημήτρης.

Η κοπέλα 
χαμογέλασε στον Ανέστη, του έκλεισε το μάτι  και  βγήκε από την  αυλόθυρα στο
πεζοδρόμιο. «Τι  είναι  αυτό  ρε;». «Α, είναι ένα πουτανάκι, την κατεβάζω πότε-πότε 
κάτω και μου κάνει πίπα, είναι απίθανη αδερφέ μου». «Καλά ρε κόπανε δε φοβάσαι 
να χώνεις το καυλί σου όπου νάναι;». «Δηλαδή, τι θες να πεις;». «Να, ας πούμε ότι 
πριν από σένα πήγε κι εκανε μια πίπα σε κάποιον με βλεννόρροια...». «Αμάν! Μη 
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μου λες τέτοια. Λες γαμώτο; Α, την πουτάνα...». «Καλά, καλά μην κάνεις έτσι αλλά 
είν’ επικίνδυνα αυτά τα λαθραία...». «Έχεις δίκιο, αλλά καμιά φορά τα πουτανάκια 
με ξεσηκώνουν». 

Μπήκαν στο 
εστιατόριο, μπροστά, κρατώντας κάτι καλαθάκια για ψωμί, ο Δημήτρης και πίσω του 
ο Ανέστης. «Καφέδες κυρά Τασώ, φώναξε στη λαντζέρισσα, που πρόβαλε στη θύρα 
της κουζίνας, ο Δημήτρης. «Ανέστη, καλημέρα θα σε έχουμε γείτονα τώρα ε;». «Ναι 
κυρά Τασώ, μετακόμισα κιόλας».

Δεν πέρασε 
πολύ ώρα και μπήκε στο μαγαζί η Ζοζεφίν. Έδειχνε στενοχωρημένη, ο Ανέστης τη 
ρώτησε ανήσυχος. «Τι τρέχει κορίτσι μου, γιατί τέτοια μούτρα;». Η κοπέλα 
χαμογέλασε, έσκυψε τον φίλησε και κάθισε. «Δε θα γίνει τίποτα ε;», τη ρώτησε 
απογοητευμένος ο Δημήτρης. «Δυστυχώς τα έχει δώσει αλλού...». «Τι τρέχει ρε 
παιδιά για πείτε μου και μένα;». «Έχουμε πρόβλημα, σε δυο μήνες παίρνουμε το 
μαγαζί, ο Αρτό τα θέλει μαζεμένα και μας λείπουν. Ένας ξάδερφος της Ζοζεφίν, 
δουλεύει στο χρηματιστήριο, μας είχε υποσχεθεί ένα δάνειο, φυσικά με τόκο και 
μεγάλο μάλιστα-τοκογλύφος του κερατά είναι-αλλά τα χρειαζόμαστε αλλιώς πάνε 
όλα στράφι. Κι όπως άκουσες τα έχει δώσει αλλού». «Πόσα  είναι ρε παιδιά;». Η 
Ζοζεφίν είπε έναν  αριθμό κι ο Ανέστης έμεινε για λίγο σκεφτικός σαν κάτι να 
λογάριαζε. Ύστερα άπλωσε τα χέρια, τους αγκάλιασε, γέλασε λίγο νευρικά και είπε:  
«Εντάξει μην ανησυχείτε». «Τι να μην ανησυχούμε, όλα πάνε κατά διαβόλου», είπε 
ο Δημήτρης και σηκώθηκε. «Πρώτα-πρώτα, αν ήσασταν πραγματικά φίλοι μου και 
μου εμπιστευόσασταν τα βάσανα σας, δε θα χρειαζόταν να ψάχνεται για 
τοκογλύφους και να στενοχωριέστε. Λοιπόν προσέξτε, ο μάγος Ανέστης, είναι εδώ. 
Έτσι και βάλω μια υπογραφούλα σε μια επιταγή έχετε τα λεφτά σας. Θα μου τα 
επιστρέψετε όταν μπορέσετε και χωρίς τόκο, σα βα;».

Ο Δημήτρης και 
η Ζοζεφίν κοιτάχτηκαν και μια λάμψη χαράς φάνηκε στα μάτια τους. Αλλά ο 
«μέλλων εστιάτωρ», όπως τον αποκαλούσε τελευταία ο Ανέστης αντέδρασε. «Τι λες 
ρε χαζέ! Δούλεψες σα σκυλί για να μαζέψεις αυτά τα λεφτά...». «Συγγνώμη αλλά τα 
σκυλιά δε δουλεύουν, σα γάιδαρος μάλιστα». «Έστω σα γάιδαρος...για να φτιάξεις 
το εργαστήρι σου και θα το αφήσεις τώρα στη μέση; Δεν είσαι καλά φιλαράκο, άσε 
από κάπου θα βολευτούμε...». «Δημήτρη μου, είμαι μια χαρά κι έχω χεσμένο το 
εργαστήριο. Έχω όλον το χρόνο να το φτιάξω σιγά-σιγά, σ’ ένα σε δυο χρόνια, ενώ 
εσύ ηλίθιε, έτσι και δεν πάρεις τα λεφτά που σου δίνω θα μείνεις γκαρσόνι σ’ όλη 
σου τη ζωή, εκτός αν πας να βρεις το φίλο σου τον Πετράν να σου δώσει 
κανά...σίγουρο να παίξεις στ’ άλογα». Ο Δημήτρης έφυγε αναστατωμένος προς την 
τουαλέτα ενώ η Ζοζεφίν αγκάλιαζε κλαίγοντας τον Ανέστη...
... Τις  πρώτες  
μέρες  του  Αυγούστου  ο  Ντικιτζιάν  βαθιά  συγκινημένος παράδωσε το 
«Ερζερούμ» στα παιδιά κι έφυγε για διακοπές στο Μπιαρίτς και ο Ανέστης για την 
πατρίδα. Δεύτερος χρόνος της δικτατορίας και το αεροδρόμιο ακόμα ουσιαστικά 
στρατοκρατιόταν. Παρ’ όλες τις προσπάθειες των αντιδικτατορικών οργανώσεων, 
στο εξωτερικό, για μποϋκοτάρισμα του τουρισμού, το αεροδρόμιο ήταν γεμάτο... 
... Το ταξί 
σταμάτησε κι ο Ανέστης κατέβηκε μπροστά στην εξώθυρα του σπιτιού της Νένης Το 
σπίτι ήταν μονοκατοικία μ’ έναν όροφο, με αυλή γύρω του, κήπο και μεγάλους 
εξώστες. Άκουσε το γέλιο του Παρμενίωνα που ερχόταν από τον εξώστη. Χάρηκε, σ’ 
όλη τη διαδρομή πίστευε πως θα τον βρει σε κακή ψυχική κατάσταση, κατσούφη και 
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απελπισμένο. Πίεσε το κουδούνι κι όταν άνοιξε η θύρα, η υπηρέτρια έβγαλε μια 
φωνή χαρούμενου ξαφνιάσματος. Η Νένη που βρισκόταν στο σαλόνι, λες και τον 
οσμίστηκε, κατάλαβε πως ήταν εκείνος, αν και δεν τους είχε ειδοποιήσει για τον 
ερχομό του κι έτρεξε στον προθάλαμο. Τον είδε στητό, ωραίο με τα δυνατά χέρια 
του γυμνά και τα σκέλη του στιβαρά σαν κολόνες.

Καθώς η 
υπηρέτρια έπαιρνε από το χέρι του τη βαλίτσα κι εξαφανιζόταν στο εσωτερικό του
σπιτιού εκείνη έτρεξε, κρεμάστηκε στο λαιμό του και προσπάθησε να τον φιλήσει 
στο στόμα. Εκείνος έβαλε τα δυο δάχτυλα στα χείλη της κι έτριψε τη μύτη του στη 
δική της ψιθυρίζοντας της: «Τρελάθηκες τελείως;». Η κοπέλα ξαφνιάστηκε 
χαλάρωσε το αγκάλιασμα τραβήχτηκε πίσω και του γύρισε απότομα την πλάτη 
προχωρώντας προς το σαλόνι. Εκείνος την ακολούθησε ρωτώντας: «Που είναι θέλω 
να τον δω αμέσως». «Ποιον από τους δυο...», αντιρώτησε εκείνη χωρίς να γυρίσει να 
τον κοιτάξει. «Και τους δυο, τι έχεις πάθει κορίτσι μου, ακόμα δεν ήρθα κι άρχισες 
να με βασανίζεις;».

Βγήκαν στον 
εξώστη. Ο Παρμενίων ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καρότσι! Μόλις τον 
αντιλήφθηκε έκανε να κινήσει το καρότσι προς το μέρος του αλλά ο Ανέστης έτρεξε 
κοντά του, έσκυψε, τον αγκάλιασε και τον φίλησε χαμογελώντας, ένα χαμόγελο 
προσποιητό γιατι στην πραγματικότητα μέσα του είχε βουρκώσει.

Όσο οι δυο 
άντρες έμεναν αγκαλιασμένοι, η Νένη τους προσπέρασε και πήγε προς το γύρισμα 
του εξώστη απ’ όπου ακούγονταν οι φωνές και τα γελάκια του μικρού που 
προσπαθούσε να ξεφύγει από την αγκαλιά της γιαγιάς του. «Όπως βλέπεις έγινα 
μηχανοκίνητος φίλε, έχω ρόδα από τα τελευταία μοντέλα του είδους». «Έλα 
σταμάτα, το σημαντικό είναι ο,τι είσαι ζωντανός». Από τη στροφή του εξώστη 
εμφανίστηκε ένα ανθρωπάκι με στραβά πόδια, που τα χρησιμοποιούσε με μεγάλη 
επιδεξιότητα. Στάθηκε λίγο, κοίταξε τους δυο άντρες και μετά κατευθύνθηκε προς το 
μέρος τους με μεγάλη ταχύτητα. Πίσω του πρόβαλαν η Νένη και η μητέρα της.

Ο Ανέστης 
στάθηκε ανακούρκουδα, άνοιξε τα χέρια και δέχτηκε στην αγκαλιά του το μικρό 
Γιωργάκη, ύστερα σηκώθηκε και ανέβασε ψηλά το μικρό σαν τρόπαιο. Εκείνος 
κουνούσε χέρια και πόδια και ξεκαρδιζόταν στα γέλια καθώς γελούσαν όλοι γύρω 
του. «Δε φαντάζομαι να σε θυμάται από πέρσι ο μπόμπιρας», είπε χαμογελώντας ο 
Παρμενίων. «Ε, όχι δα! Αν είναι έτσι θα πρέπει να είμαι τόσο γοητευτικός που 
ξελογιάζω τα πιτσιρίκια μια για πάντα ή ότι ο γιος σου είναι μεγαλοφυία...». 
«Προτιμώ το δεύτερο...». «Γιατί ρε, δε με θεωρείς γοητευτικό;». «Εγώ όχι, οι 
Παριζιάνες όμως έχουν σίγουρα αντίθετη άποψη. Πως δεν έφερες καμιά μαζί;». 
«Ήρθα να σας δω, να σας χαρώ, και να ξεκουραστώ φίλε κι όχι να κάνω 
τουρισμό...Καλημέρα κυρία Αντιγόνη...», είπε ο Ανέστης και φίλησε τη μητέρα της 
Νένης.

Ο Γιωργάκης, 
προσπαθούσε να σκαρφαλώσει στη ρόδα του καροτσιού κι ο πατέρας του τον 
τράβηξε επάνω, τον κάθισε στα γόνατά του και πατώντας το κουμπί ενεργοποίησε το 
καρότσι, πηγαίνοντας το μικρό, που έβγαζε φωνές ενθουσιασμού, πέρα-δώθε στον 
εξώστη,. 
... Όταν μετά το 
φαγητό, ο Παρμενίων θέλησε να πάει στο δωμάτιο να ξεκουραστεί, η Νένη 
σηκώθηκε να τον βοηθήσει να ξαπλώσει όπως συνήθως αλλά εκείνος τη σταμάτησε 
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και απευθυνόμενος στο φίλο του είπε: «Μάγκα, τέλειωσες; Έλα να με βοηθήσεις 
εσύ». Ο Ανέστης σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Η Νένη ξανακάθισε κοιτώντας με 
απορία τους γονείς της. Ο Γιωργάκης, στην αγκαλιά της γιαγιάς που τον τάιζε, έλεγε 
κιόλας αρκετές λέξεις, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούσαν το φαγητό.

Στο 
υπνοδωμάτιο ο Παρμενίων, αναλύθηκε σε λυγμούς μπροστά στο φίλο του. Δε 
μπορούσε  ν’ αντέξει  αυτή  τη  ζωή,  είπε,  αλλά  δεν  είχε  και   το  κουράγιο  ν’  
αυτοκτονήσει. Ο Ανέστης έμεινε για λίγο κοιτάζοντας τον σιωπηλός, ύστερα τον 
άρπαξε από τους ώμους, τον κοίταξε αυστηρά στα μάτια και τον τράνταξε. «Άκου 
δω φίλε το ν’ αυτοκτονήσεις δε θέλει κουράγιο αλλά δειλία. Και συ δεν είσαι 
τέτοιος. Θυμάσαι εκείνους τους στίχους του Μαγιακόφσκη που μου διάβασες 
κάποτε; «...σε τούτη τη ζωή το να πεθαίνεις είναι βολικό, το δύσκολο είναι να τη 
ζήσεις...». Ε, λοιπόν αγόρι μου, είναι δύσκολη η ζωή σου αλλα θα τη ζήσεις γιατί σ’ 
αγαπάμε γιατί σε χρειαζόμαστε. Πρέπει να ηρεμίσεις, όχι  με χάπια  αλλά με τη 
δύναμη της ψυχής σου. Κοντά σου έχεις μια γυναίκα που υποφέρει περισσότερο από 
τη συμπεριφορά σου κι ένα παιδί που δεν πρέπει να μεγαλώνει σε κλίμα υστερίας, 
καταλαβαίνεις τι ζημιά μπορείς να  κάνεις και στους δυο».  «Τι  να  κάνω ρε Ανέστη, 
τι να κάνω...Η καημένη η Νένη κάνει ο,τι μπορεί, αλλά εγώ τι να κάνω;».

«Τι να κάνεις. 
Έχω μια ιδέα! Λίγες μέρες πριν, σε σκεφτόμουν έντονα και ξαναδιάβασα όλα τα 
γράμματα που μου είχες στείλει. Τα είδα με μια άλλη ματιά, όχι σαν απλά γράμματα 
αλλά σαν πολιτικοοικονομικά δοκίμια. Σ’ αυτά υπάρχουν σημεία, που έπρεπε να 
συμβούν όλα αυτά που ακολούθησαν για ν’αντιληφθούμε τη σημασία τους. Τα 
διάβασα και σε μερικούς φίλους και βρήκαν πως έχεις εξαιρετική αναλυτική 
πολιτική σκέψη. Και για να μη μου πεις πως όλ’ αυτά, τα λέω για να σε 
παρηγορήσω, σκέφτηκα κάτι. Σου έφερα όλα τα γράμματα για να σε βοηθήσουν 
σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της εποχής και μερικά σχετικά βιβλία που μου 
σύστησαν οι φίλοι μου, αν δεν τα καταφέρνεις καλά στα γαλλικά θα σε βοηθήσει η 
Νένη. Θέλω να στρωθείς να γράψεις ένα βιβλίο για το πως φτάσαμε εδώ...». «Εγώ 
βιβλίο μ’ αυτά τα χάλια; Τι λες τώρα...». «Αυτό που σου λέω. Άκου φιλαράκο, τα 
χέρια και το μυαλό σου είναι μια χαρά, μ’ αυτά θα γράψεις το βιβλίο κι όχι με τα 
πόδια. Στρώσου λοιπόν στη δουλειά κι όποια βοήθεια, σε βιβλία χρειαστείς εγώ είμαι 
εδώ. Όταν το τελειώσεις, θα το εκδώσουμε στα γαλλικά, το πολιτικό βιβλίο είναι στα 
πάνω του, αυτά τα χρόνια, σ’ όλον τον κόσμο. Έχω ένα φίλο, ομογενή που γνωρίζει 
πολύ καλά και τις δυο γλώσσες και θα κάνει μια πολύ καλή μετάφραση...». «Δεν 
ξέρω τι να πω φίλε...Είναι πολύ καλή ιδέα...Θα τα καταφέρω όμως;». «Εγώ είμαι 
βέβαιος πως θα τα καταφέρεις, το θέμα είναι να πειστείς εσύ γι’ αυτό». Ακολούθησε 
σιωπή, οι δυο νέοι έσφιξαν ο ένας τα χέρια του άλλου.  

Η θύρα του 
δωματίου ήταν μισάνοιχτη. Η Νένη χτύπησε πριν μπει κι ο Παρμενίων την 
υποδέχτηκε χαρούμενος, της είπε για την πρόταση που του έκανε ο Ανέστης και τη 
ρώτησε, αν κι εκείνη πίστευε πως θα τα καταφέρει. Η κοπέλα είχε ακούσει-
κρυφακούσει για την ακρίβεια-πίσω από τη θύρα τα όσα είπαν οι δυο φίλοι. Ήταν 
συγκινημένη, με την προσπάθεια του Ανέστη να δώσει κουράγιο στο φίλο του και 
βεβαίωσε μ’ ενθουσιασμό, τον άντρα της πως θα τα καταφέρει και πως εκείνη θα 
ήταν πλάι του...

Ο  Ανέστης  
έφυγε  το  ίδιο βράδι  για  να  επισκεφτεί  τους  γονείς του. Έμεινε  μαζί  τους μια 
βδομάδα, παρά τα παρακάλια της κυρά-Ελένης. Όταν γύρισε πίσω στους φίλους του, 
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ο Παρμενίων είχε ήδη αρχίσει να μελετάει τη δομή του βιβλίου του και δούλευε με 
τις ώρες, κλεισμένος στη βιβλιοθήκη του σπιτιού. Ο Ανέστης του είπε πως έπρεπε να 
ζει κιόλας, να παίζει με το γιο του να κάνει συντροφιά στη Νένη, να βλέπει 
φίλους...Εκείνη τη στιγμή, μπήκε ξαφνικά ακάθεκτος στη βιβλιοθήκη, ο Γιωργάκης 
και πίσω του η Νένη με τη μητέρα της. «Μπαμπά, αγκαλιά», είπε ο μικρός, 
προσπαθώντας να σκαρφαλώσει στο γραφείο. Ο Παρμενίων τον έπιασε, τον σήκωσε 
και τον έβαλε στα γόνατα του.

«Θεέ μου, με 
ξεθέωσε το παλιόπαιδο, πολύ ζωηρό...», είπε η Νένη. «Ε, αφού δεν μπορεί να είναι ο 
πατέρας του ας είναι ο γιος...», είπε ο άντρας της. «Τώρα αυτό το πικρόχολο σχόλιο 
τι το ήθελες αγάπη μου; Ώρες-ώρες είσαι ανυπόφορος...». «Πολύ στραβοκάνης είναι, 
λες να μας μείνει έτσι;», είπε άσχετα ο Ανέστης. Μάλλον ήθελε να εκτονώσει την 
ατμόσφαιρα που προκάλεσε το σχόλιο του Παρμενίωνα. «Όχι δα, Θεός φυλάξει, θα 
σιάξουν μεγαλώνοντας, είναι ζωηρός και τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ», είπε η γιαγιά 
Αντιγόνη. 

«Λοιπόν πάμε 
για φαγητό», είπε η Νένη κι ο Ανέστης πήγε πίσω από το φίλο του, έπιασε το 
καρότσι και σπρώχνοντας το, τους μετάφερε, πατέρα και γιο, στην τραπεζαρία. Ο 
μικρός ήταν ενθουσιασμένος καθώς ο φωτογράφος, μιμούμενος το αυτοκίνητο, 
έβγαζε διάφορους ήχους,...

Τελειώνοντας 
το φαγητό, ο Ανέστης άναψε τσιγάρο και δήλωσε: «Πρέπει να πάω να βρω το 
Νικήτα». «Το Νικήτα και που θα τον βρεις;» ρώτησε ο Παρμενίων. «Βρήκα που 
είναι, σ’ ένα νησί των Δωδεκανήσων...Θα φύγω για λίγες μέρες να πάω κοντά  του, 
σίγουρα  θα  έχει  ανάγκη  από χρήματα και όχι μόνο». «Α, ρε Γκλιάτη! Δε θα 
υπογράφει δήλωση. Ξέρω αρκετούς που γύρισαν στα σπίτια τους με δήλωση...Να 
πας φίλε, να πας και μόνο που θα σε δει του φτάνει, πρόσεχε όμως κινδυνεύεις, μην 
αρχίσουν το ψάξιμο...», είπε ο Παρμενίων. «Και τι μπορούν να βρουν φίλε μου; Εγώ, 
σύμφωνα με τα χαρτιά τους, είμαι εθνικόφρων, γιος «ήρωος πεσόντος εν τη 
εκτελέσει του καθήκοντος προς την πατρίδα», μην ανησυχείς θα τα καταφέρω»...

Ο Νικήτας 
Γκλιάτης είχε αλλάξει πολύ. Ήταν βέβαιο  πως το φαγητό δεν ήταν καλό αλλά κι
ο ίδιος δεν ήταν ποτέ λαίμαργος, έτσι εξακολουθούσε να είναι «οστεώδης» μόνο που 
τώρα τα βαθουλωμένα μάγουλα του τα περιέβαλε μια άγρια γενειάδα. Έμοιαζε με 
βυζαντινό άγιο, κάτι σαν Ιωάννης Βαπτιστής.

Αν και δεν ήταν 
ποτέ διαχυτικός κι όταν ακόμα ένιωθε μεγάλη συγκίνηση, αγκάλιασε τον Ανέστη κι 
εκείνος τον έσφιξε στην αγκαλιά του με μεγάλη τρυφερότητα. «Α, ρε μπουρζουά, τι 
όμορφα που μυρίζεις, παριζιάνικη κολόνια. Εμείς κωλοκιναύρα και βαρβατίλα εδώ». 
Είπαν πολλά, του είπε για την κατάσταση του Παρμενίωνα κι ο καημένος ο Νικήτας 
έκλαψε για τον πρώην ανθυπολοχαγό του...
... «Τον βρήκες 
ε;», ρώτησε ο Παρμενίων τον Ανέστη καθώς τον είδε, να βγαίνει στον εξώστη. «Ναι 
τον βρήκα, είναι γενικά καλά, του άφησα κάτι χρήματα και θα του στέλνω κάθε μήνα 
ένα ποσό. Έχει κουράγιο θα τα καταφέρει...». 
... Ο  Ανέστης,  
έμεινε  τις  υπόλοιπες  μέρες της  άδειας  του  κοντά  στον Παρμενίωνα. Δε δέχτηκε 
την πρόταση του φίλου του να πηγαίνει με τη Νένη και το μωρό στη θάλασσα. Έτσι 
πέρασε ο καιρός με το Γιωργάκη να είναι σκαρφαλωμένος συνεχώς στους ώμους του 

150



ή να τον έχει  στην  αγκαλιά  του  και  να   του  λέει   παραμύθια.   Έπαιζε  κάνα  
τάβλι,   πότε  με τον Παρμενίωνα πότε με τον πατέρα της Νένης. Και η Νένη; Αν και 
δεν τον άγγιζε παρά μονάχα για να τον φροντίσει ήταν ευτυχισμένη και μόνο τη μέρα 
της αναχώρησης του έκλαψε, κρυφά από τους άλλους στην αγκαλιά του...  
... Στο πεζοδρόμιο 
της οδού Βαρέν καθρεφτιζόταν το σχήμα του καθώς ψιλόβρεχε εδώ και ώρες. Μόλις 
είχε βγει από το Μουσείο Ροντέν, ήταν μετά τον Ριούντ ο αγαπημένος του γλύπτης. 
Περπατούσε με ευχαρίστηση, μεγάλη στους δρόμους του Παρισιού, μπαινόβγαινε σε 
μουσεία κι ένιωθε όμορφα. Ο Νοέμβρης είχε μπει, έκανε κρύο, ήταν Κυριακή και 
του άρεσε να χαζολογάει στις προθήκες των καταστημάτων. Είχε ξαναριχτεί στη 
δουλειά για να μαζέψει κάποια χρήματα και να συνεχίσει να ετοιμάζει το στούντιο. 
Μπορεί να έδωσε με ευχαρίστηση τα χρήματα στο Δημήτρη αλλά τώρα 
στενοχωριόταν που δε μπορούσε να συνεχίσει τις δουλειές στο σπίτι του.

Πήρε το μετρό 
από το σταθμό Βαρέν, άλλαξε τραίνο στην πλατεία των Απομάχων και παίρνοντας 
την κατεύθυνση Πορτ Σιαραντόν κατέβηκε στο σταθμό Ρισελιέ Ντρουό...
... Το εστιατόριο 
«Ερζερούμ», ο τίτλος έμεινε ο ίδιος και με ιδιοκτησία Δημήτρη, ήταν γεμάτο. Δεν 
υπήρχε άδειο τραπέζι και η Ζοζεφίν είπε στον Ανέστη πως θα του στείλει το φαγητό 
στο σπίτι ή αν προτιμούσε να περιμένει θα έτρωγε αργότερα μαζί τους. Προτίμησε το 
δεύτερο, ζήτησε να τον ειδοποιήσουν όταν θα ήσαν έτοιμοι και μπήκε στην αυλή.

Το διαμέρισμα 
του, ξεχώριζε από όλα τα ισόγεια. Το είχε ασβεστώσει και στα παράθυρα είχε βάλει 
σιδεριές δικής του έμπνευσης. Ένα μήνα γύριζε με τη μηχανή στο χέρι και 
φωτογράφιζε, αυλόθυρες δημοσίων χτιρίων και παλατιών, ακόμα και κιγκλιδώματα 
δημόσιων κήπων.  Έκανε  ένα  σύμπλεγμα  με  τις  φωτογραφίες  κι  ο σιδεράς  του  
έκανε  μια  θαυμάσια δουλειά, τα δε σχέδια ο φωτογράφος τα κατάστρεψε για να μην 
τα χρησιμοποιήσει σε άλλους. Τις  έβαψε μ’ ένα γαλάζιο χρώμα σαν αυτό που 
βάφουν τις γρίλιες οι νησιώτες στην πατρίδα. Με την αντίθεση τους στο άσπιλο 
λευκό του ασβέστη το σύνολο θύμιζε τον τόπο του.

Μπήκε στο 
σπίτι, έκανε ένα γύρω στους υπό κατασκευήν χώρους και πέρασε στο σαλόνι. Το 
κεφάλι του μωρού-Γιωργάκη του θύμισε τη Νένη. Έβαλε σ’ ένα ποτήρι κονιάκ, 
άναψε τσιγάρο και κάθισε σε μια πολυθρόνα. Η ανάμνηση της Νένης ήταν έντονη 
αλλά αυτός είχε ανάγκη από μια πραγματική γυναίκα, να την σφίξει στην αγκαλιά 
του να κυλιστεί μαζί της στο κρεβάτι. Κόντευαν κιόλας πέντε μήνες από την 
τελευταία φορά που έκανε έρωτα με την Πολίν.  Την Πολίν που είχε προσβληθεί με 
την απάντηση του και τον είχε βρίσει αλλά τον συγχώρεσε και μια βδομάδα 
αργότερα, πήγε στο σπίτι του και τον «απόλαυσε», όπως έλεγε. Η ερωτική 
συμπεριφορά αυτού του κοριτσιού ήταν περίεργη, έπασχε από κάτι σαν υστερική 
διέγερση. Όταν έφτανε σε οργασμό ο Ανέστης της έκλεινε το στόμα με την παλάμη ή 
με το στόμα του για να μην ακούσει τις φωνές της η αυλή κι ολόκληρη η 
πολυκατοικία.

Καθώς 
απολάμβανε το ποτό του κι άκουγε μουσική, από το ραδιόφωνο, είχε αρχίσει να του
αρέσει η Πιάφ μια και καταλάβαινε πια τη γλώσσα, κουδούνισε το τηλέφωνο. Ήταν 
η Σεσίλ! Μόνο αυτή δεν περίμενε και της το είπε. «Με ξέχασες κιόλας;», του 
παραπονέθηκε. «Εγώ; Εσύ με ξέχασες, έχεις τόσο καιρό να τηλεφωνήσεις. Βάλτε κι 
ένα τηλέφωνο στο σπίτι για να μπορεί να σας τηλεφωνάει κάποιος...Είχα σκοπό να 
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περάσω από το σπίτι για να σας δω, σας πεθύμησα και τις δυο. Τι κάνει η τρελάρα η 
Πολίν;». «Τρελάρα ε; Κάθαρμα, δε θα έρθω  στο σπίτι σου;   Θα σε φάω...». «Πλάι 
σου  την  έχεις γαμώτο...». «Ναι, τώρα πως να σου το πω σκεφτήκαμε να σε δούμε. 
Δηλαδή να...ξέρεις, σε χρειαζόμαστε....Χρειαζόμαστε φωτογραφίες για μια οντισιόν 
στην επαρχία...». «Και θα πάτε να δουλέψετε στην επαρχία;». «Αν μας πάρουν, τι να 
κάνουμε όπως καταλαβαίνεις τα οικονομικά μας...Δε θα μας αρνηθείς ε;». «Όχι 
βέβαια. Είχατε αμφιβολία;». «Εγώ όχι, αλλά η Πολίν. Μ’ έβαλε να σου τηλεφωνήσω 
και μου είπε...να του πω τι μου είπες Πολίν;». «Ναι, να του το πεις, ζιεμάν φου 
μουά», ακούστηκε η φωνή της. «Λοιπόν, μου είπε:  «τηλεφώνησε  του  εσύ  γιατί  
εσένα  σ’ αγαπάει ενώ εμένα με θέλει μόνο για γαμήσι». «Δώσμου τη λίγο στο 
τηλέφωνο, σε παρακαλώ». «Έλα σε θέλει...», είπε η Σεσίλ στην Πολίν. «Όχι, όχι θα 
με βρίσει...». «Το άκουσες; Φοβάται μην τη βρίσεις». Ο Ανέστης δεν την έβρισε, 
φέρθηκε πολύ τρυφερά στην Πολίν και είπε στα κορίτσια να τον συναντήσουν την 
άλλη μέρα το απόγευμα στο στούντιο του Γκαλλό...

... «Θα μας πας σ’ 
εκείνο το περουβιάνικο;», ρώτησε η Σεσίλ. «Γιατί όχι; Και με τον γκόμενο τι θα 
γίνει;». «Του είπα πως δε θα τον δω απόψε...». «Α, έτσι το είχες σίγουρο πως θα σ’ 
έβγαζα εγώ». Η κοπέλα γέλασε. «Βασίστηκα στο ότι δε θ’ αρνιόσουν τη χάρη στην 
Πολίν, από τότε που της είπα πόσο ωραία είχαμε περάσει φαγώθηκε να σε πείσω να 
μας πας». «Ωραία λοιπόν θα σας πάω, για χάρη της Πολίν». «Σε βραι, θα το κάνεις 
για μένα;», φώναξε ενθουσιασμένη εκείνη. «Φυσικά, η Σεσίλ πια αλλού τρωει και 
πίνει κι αλλού πάει και το δίνει». Μετανόησε που το είπε, ήταν μια κακία γιατί από 
τότε που χώρισαν δεν έκανε ποτέ έρωτα μαζί του κι αυτό τον είχε ενοχλήσει. 
Υπόθεσε πως η Σεσίλ ήταν έτοιμη να θυμώσει. «Δεν το εννοούσα γλυκιά 
μου...απλώς είναι μια παροιμία της πατρίδας μου, τη λέμε όταν θέλουμε να 
πειράξουμε κάποιον...»...
... Τα κορίτσια, το 
άλλο βράδι πέρασαν καλά αλλά ο Ανέστης «δεν τη βρήκε». Ιδιαίτερα με την Πολίν 
που είχε μεθύσι. Όταν το ταξί σταμάτησε έξω από το σπίτι των κοριτσιών, η Πολίν 
αρνήθηκε να κατεβεί, ήθελε να πάει μαζί του. «Παρ’ την μαζί σου, είναι τρελή για 
σένα», είπε η Σεσίλ. «Αυτό είναι που με ανησυχεί, αλλά είναι και μεθυσμένη  
γαμώτο, δεν έχω όρεξη να την νταντεύω νυχτιάτικα...». «Έλα, έλα μην είσαι 
σκληρός, για σένα μέθυσε...». «Και σένα δε σε πειράζει, βλέπεις ποιος ξέχασε;». Η 
Σεσίλ χαμογέλασε, έσκυψε του έδωσε ένα γρήγορο φιλί στο στόμα και μπήκε στο 
σπίτι. «Τι θα γίνει κύριε αργούμε πολύ;», είπε ο ταξιτζής κι ο Ανέστης έδωσε τη 
διεύθυνση του σπιτιού του...

... Ξανάπιασε το 
άλμπουμ με τις γέφυρες του Σηκουάνα που ήταν σχεδόν έτοιμο. Το έδειξε στο 
Γκαλλό που ενθουσιάστηκε και του πρότεινε να το στείλει πρώτα, σα ρεπορτάζ σ’ 
ένα αμερικάνικο περιοδικό, γνώριζε το διευθυντή και θα του έγραφε ένα συστατικό 
γράμμα. Ένα μήνα αργότερα ετοίμασε το ντοσιέ μ’ όλα τα σχετικά και το έστειλε...    
... «Τι θα έλεγες, 
ν’ αλλάξω λίγο τη διακόσμηση φίλε;», ρώτησε ο Δημήτρης τον Ανέστη. «Όχι 
βέβαια, το μαγαζί πάει μια χαρά όπως είναι, σε τι θα ωφελούσε ν’ αλλάξεις 
διακόσμηση; Μόνο σ’ εκείνο τον τοίχο του βάθους λέω να βγάλεις τις απλίκες και να 
φτιάξω μια μεγέθυνση, τη φωτογραφία του Ερζερούμ για να μπει εκεί. Βέβαια η 
φωτογραφία είναι γεμάτη λεκέδες, αλλά θα κάνω ένα τέλειο αρνητικό, θα το 
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δουλέψω στο χέρι και θα  έχεις  μια τέλεια φωτογραφία». «Και τι με νοιάζει για το 
Ερζερούμ, εγώ θέλω να βάλω μια φωτογραφία με κολόνες και ναούς της πατρίδας 
μας». «Μπα, ν’ αλλάξεις και τη φίρμα να το κάνεις αγνώριστο. Τι είν’ αυτά που λες, 
τόσα χρόνια ξέρεις με ποιους δουλεύει το μαγαζί. Όχι φίλε να το αφήσεις όπως είναι 
και  καλύτερα να μην κάνω και τη φωτογραφία». Ο Δημήτρης παραδέχτηκε  τελικά  
πως  ο φίλος του
είχε δίκιο, συμφώνησε σ’ αυτό και η Ζοζεφίν...

Ο Ανέστης, είχε 
να δει τη Σεσίλ και την Πολίν αρκετό καιρό. Πέρασε τα Χριστούγεννα και την 
Πρωτοχρονιά με το Δημήτρη και τη Ζοζεφίν, που είχαν παντρευτεί στο μεταξύ, απλά 
και ήσυχα στο δημαρχείο της περιοχής. Ο κύριος Ντικιτζιάν «μετά της συμβίας του», 
κάθε Σάββατο βράδι ερχόταν για δείπνο στο «Ερζερούμ». Επέμενε πάντα να 
πληρώσει, αλλά τα παιδιά δεν του πήραν ποτέ χρήματα...  

Στο μεταξύ ο 
Ανέστης, είχε μια επιτυχία την οποία δεν περίμενε, τουλάχιστον τόσο γρήγορα. Το 
αμερικάνικο περιοδικό δέχτηκε να δημοσιεύσει το ρεπορτάζ του με τις γέφυρες 
πληρώνοντας ένα σημαντικό ποσό. Ήταν ενθουσιασμένος και για πρώτη φορά, 
φίλησε πρώτος το Γκαλλό που έδειχνε να χαίρεται την επιτυχία του βοηθού του, σα 
δική του. Τα χρήματα που θα έπαιρνε θα βοηθούσαν στο να συνεχιστούν οι εργασίες 
στην ετοιμασία του στούντιου, του ήταν απαραίτητο με όσα σκεφτόταν να κάνει στο 
μέλλον...
... Τελείωσαν οι 
Απόκριες και η άνοιξη άρχισε να γίνεται αισθητή στο Παρίσι. Η Ζοζεφίν είχε 
τοποθετήσει στην πρόσοψη του διαμερίσματος του Ανέστη, δυο θαυμάσιες γλάστρες 
με γεράνια, όταν θ’ άνθιζαν το φλογάτο χρώμα τους θα ταίριαζε πολύ με τα κάγκελα 
και τον ασβεστωμένο τοίχο.

«Αυτόν το 
μήνα, στην πολυκατοικία, αδειάζει ένα καλό διαμέρισμα, σκοπεύουμε να το 
νοικιάσουμε για να είμαστε ακόμα πιο κοντά», είπε ο Δημήτρης. Η Ζοζεφίν που ήταν 
παρούσα χαμογέλασε περιμένοντας την αντίδραση του Ανέστη. «Ναι και μάλιστα 
όλο και πιο κοντά μου...».  «Γιατί ρε, φοβάσαι  από μας, να μη σ’ ελέγχουμε;». «Ε, 
και τώρα σας έχω,  μη  το ένα μη το άλλο. Εσείς είστε...τύψεις συνειδήσεως κι όχι 
φίλοι». Γέλασαν και η Ζοζεφίν του περιέγραψε πόσο καλή και όμορφη θα ήταν μαζί 
τους η ζωή. Του υποσχέθηκαν πως δε θα τον ενοχλούσαν, όσο δεν ενοχλούν οι φίλοι 
φυσικά... 
... Μια Κυριακή 
ξύπνησε κάπως αργά. Κοίταξε έξω από το παράθυρο στην αυλή, επικρατούσε ησυχία 
και η θύρα του υπογείου ήταν ανοιχτή. Ο Δημήτρης θα ετοίμαζε διάφορα για το 
εστιατόριο.

Μόλις ντύθηκε 
κι ετοιμάστηκε να πάει για καφέ στο φίλο του, κουδούνισε το τηλέφωνο. Ήταν η 
Πολίν, την άκουγε ταραγμένη, τι ταραγμένη που έκλαιγε. Τη ρώτησε ανήσυχος. «Τι 
συμβαίνει κορίτσι μου, γιατί κλαις;». «Με πέταξαν από το σπίτι, μου έκαναν 
έξωση...». «Δεν καταλαβαίνω μόνο εσένα έκαναν έξωση; Η Σεσίλ...». «Η Σεσίλ εδώ 
και τρεις μήνες μένει με το δικό της, μου άφησε το σπίτι αλλά δεν μπορούσα να 
πληρώσω και με...». «Που είσαι τώρα;». «Στο πεζοδρόμιο, έξω από το σπίτι...». 
«Περίμενε με, φτάνω αμέσως, ησύχασε όλα θα πάνε καλά, μην κλαις».

Βγήκε στο 
δρόμο για ταξί ευτυχώς από τις Γκραν μπουλβάρ περνούσαν συχνά.  Όταν  έφτασε  
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στην  Πολίν  τη  βρήκε περιτριγυρισμένη από βαλίτσες. Έτρεξε και χώθηκε  στην 
αγκαλιά του κλαίγοντας. «Έλα, έλα πάμε, γινήκαμε νούμερο, μας χαζεύει ο 
κόσμος»...
... Στο σπίτι του, 
αφού η κοπέλα έκανε ένα μπάνιο και συνήλθε από την περιπέτεια, του διηγήθηκε τι 
ακριβώς έγινε. Η Σεσίλ της άφησε ολόκληρο το ενοίκιο και δεν κατάφερε αυτούς 
τους μήνες να πληρώσει. «Είχα την ελπίδα πως θα τα καταφέρω, τουλάχιστον ώσπου 
να τελείωνα τη Σχολή και μετά δε μ’ ένοιαζε ας με πετούσαν έξω, ζιεμάν φου μουά». 
«Α, έτσι, αντιμετωπίζεις τις υποχρεώσεις σου;». «Έλα μη με μαλώνεις...». «Καλά 
απ’ ότι ήξερα  δούλευες  στη Γκαλερί Λαφαγιέτ, στο τμήμα καλλυντικών». «Μ’ 
έδιωξαν, τσακώθηκα με την προϊσταμένη...». «Πότε έγινε αυτό;». «Εδώ και δυο 
μήνες». «Και πως ζούσες;». «Μου έστειλε μερικά χρήματα η μητέρα μου...κι αυτό 
ήταν το χειρότερο, είχα ορκιστεί να μην της ζητήσω τίποτα ποτέ...», έβαλε πάλι τα 
κλάματα. Ο Ανέστης έπαψε να τη λυπάται και γιατί να τη λυπόταν, η Πολίν είχε 
κάνει την πιο σωστή κίνηση τηλεφωνώντας του. Τώρα ήταν κάτω από την 
προστασία του. Πήρε στα χέρια τη φωτογραφική μηχανή κι άρχισε να τη 
φωτογραφίζει. «Τι κάνεις, εγώ είμαι δυστυχισμένη και συ παίζεις;». «Είσαι η 
ωραιότερη δυστυχισμένη που έχω δει...». Η κοπέλα γέλασε ενώ τα δάκρυα της 
κυλούσαν ακόμα στα μάγουλα της. Ο Ανέστης άφησε τη μηχανή κι έπιασε την 
Πολίν, κάθισε στην πολυθρόνα και την πήρε στα γόνατα του. Εκείνη τύλιξε τα χέρια 
γύρω από το λαιμό του...

Το μεσημέρι 
έφαγαν στο εστιατόριο του Δημήτρη, που χαιρέτησε με μεγάλη έκπληξη αλλά μ’ 
εγκαρδιότητα το...βούρλο, όπως είχε χαρακτηρίσει την Πολίν. Η αλήθεια είναι πως ο 
εστιάτορας έτρεφε κρυφό πόθο γι’ αυτό το κορίτσι.

«Λοιπόν, θα 
μείνεις μαζί μου», είπε ο φωτογράφος καθώς έτρωγαν, «ώσπου να βρεις κάποια 
δουλειά, δηλαδή αν θέλεις έχεις ήδη δουλειά...». «Να ποζάρω; Ω, όχι Ανέστη μου, δε 
θέλω». «Καλά όπως θέλεις. Θα τελειώσω και το άλλο δωμάτιο να μένεις σ’ αυτό...». 
«Γιατί αγάπη μου δε με θέλεις κοντά σου;». «Και βέβαια σε θέλω αλλά...Να...θέλω 
να πω, πως αν δε θέλεις εσύ δεν είσαι υποχρεωμένη να κοιμάσαι μαζί μου επειδή θα 
μένεις στο σπίτι μου. Μπορείς να ζεις όπως ζούσες...». «Αν αρχίσω να ζω όπως 
ζούσα αλίμονο μου.». «Κι αν νομίζεις πως θα ζήσεις για πάντα μαζί μου αλίμονο σου 
επίσης. Δε θέλω μόνιμη συμβία, για λίγο μπορεί να έρθει να μείνει μαζί μου κι  ο 
διάβολος αλλά μόνιμα όχι, κομπρί;»...
... Τα γεράνια της 
Ζοζεφίν είχαν ανθίσει μπροστά στα παράθυρα του Ανέστη κι έλαμπε το κατακόκκινο 
χρώμα τους καθώς έπεφτε πάνω τους η ανακλώμενη λευκότητα του ασβέστη. Ο 
ήλιος τις πρωινές ώρες έπεφτε στα παράθυρα του και τον έκανε ευτυχισμένο.

Η Πολίν βρήκε 
τρεις δουλειές, αλλά στη μια την κράτησαν ένα μήνα, στις άλλες δυο από μια 
βδομάδα. Ο Ανέστης γελούσε εκείνη έκλαιγε, ώσπου μια μέρα ο φωτογράφος της 
ξανάκανε την πρόταση να ποζάρει. Η Πολίν έπαθε μια μικρή υστερία. «Αποκλείεται 
να ξεγοφιάζομαι για τον κάθε μαλάκα μόδιστρο...Ξέρω ότι σου έγινα βάρος αλλά δε 
θα το κάνω...». Έβαλε πάλι τα κλάματα και συνέχισε: «Θα γίνω μια μέρα, δεν ξέρω 
πότε, αλλά θα γίνω μια μεγάλη χορεύτρια, θα το δεις...». Οι λυγμοί ανατάραζαν τους 
ώμους της. Ο Ανέστης την πήρε στην αγκαλιά του. «Ναι γλυκιά μου, θα γίνεις», 
στην πραγματικότητα δεν είχε ιδέα ποιες ήταν οι χορευτικές επιδόσεις της Πολίν, η 
διαβεβαίωση ήταν μια προσπάθεια να της τονώσει το ηθικό, «δε φτάνει όμως μόνο 
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το ταλέντο, χρειάζονται κι άλλα, δυστυχώς. Και πρώτα απ’ όλα πρέπει να ζήσεις για 
να γίνεις μεγάλη χορεύτρια. Πεθαμένη από πείνα, μόνο σκελετός μπορείς να γίνεις», 
της είπε γελώντας. Σφίχτηκε πάνω του. «Έχεις δίκιο, αποφάσισε εσύ, θα κάνω ο,τι 
μου πεις...». «Α, όχι κυρία μου, μη μεταθέτεις την ευθύνη σε μένα. Θ’ αποφασίσεις 
εσύ τι θα κάνεις, εγώ μπορώ απλώς να σε βοηθήσω»...
... «Τι θα γίνει ρε 
φίλε με τη γκόμενα; Σ’ έχει βάλει στο βρακί της...». «Ε, όχι δα, κάποια μέρα θα της 
δώσω δρόμο...». Ο Δημήτρης με τον Ανέστη, πίνοντας τον πρωινό καφέ τους στη 
σάλα του εστιατορίου είχαν αρχίσει μια έντονη συζήτηση. «Θα την αφήσω για καμιά 
βδομάδα ακόμα και ύστερα θα της τα σούρω...», κατάληξε ύστερα από λίγο ο 
Ανέστης και σηκώθηκε να πάει στη δουλειά του. Μπήκε στη σάλα η Ζοζεφίν. 
«Φεύγεις κιόλας; Η γκράντ ντανσέζ κοιμάται ακόμα;», είπε χαμογελώντας ειρωνικά. 
Ο Ανέστης, τη φίλησε και χαμογελώντας της είπε: «Είσαι κακιά» κι έφυγε.

Στο μεταξύ το 
ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε στο αμερικάνικο περιοδικό που του ζήτησε την άδεια να 
τυπώσει τις φωτογραφίες σε αφίσες. Φυσικά δέχτηκε. Το περιοδικό είχε κάνει πολύ 
καλή δουλειά με τις φωτογραφίες του κι όταν το έδειξε στους φίλους του, υπήρξε 
τέτοιος ενθουσιασμός, η Πολίν έβαλε τα κλάματα από χαρά, που ο Ανέστης 
σκέφτηκε πως το να είσαι διάσημος δεν είναι κι άσκημα...
... Η επαφή με 
τους δικούς του στην πατρίδα ήταν συχνή και συνεχής, ιδιαίτερα με τον Παρμενίωνα 
και τη Νένη. Ο Γιωργάκης μιλούσε πια κι έπιανε, στο τηλέφωνο, μαζί 
του...συζήτηση. Ίσως να μη θυμόταν ποιος ήταν, αλλά αναγνώριζε, τώρα, τη φωνή 
του. Μόλις τον άκουγε έβγαζε θριαμβική κραυγή: «Ανέστη». Το βιβλίο του, ο 
Παρμενίων το είχε προχωρήσει και ίσως ως τον Αύγουστο, που θα ήταν κοντά τους 
να είχε τελειώσει. Η Νένη έβαζε το γιο της να του μιλάει στο τηλέφωνο παρά η ίδια. 
Δεν καταλάβαινε γιατί το έκανε αυτό αλλά καλύτερα έτσι, γιατί τι μπορείς να πεις, 
από το τηλέφωνο, σ’ έναν άνθρωπο που λατρεύεις αφού συνεχώς πρέπει να 
προσέχεις και για να μη σ’ ακούσουν τρίτοι αλλά και για να μην παρεξηγηθείς κι από 
αυτόν τον ίδιο. Συχνά είχε γίνει αυτό με τη Νένη άλλα ήθελε να πει αυτός, αλλιώς τα 
έπαιρνε εκείνη και στενοχωριόνταν και οι δυο. Βέβαια κι από κοντά, δε μπορούσαν 
να πουν όσα θα ήθελαν και ο,τι θα ήθελαν να κάνουν κι έτσι το δράμα τους είχε γίνει 
διαχρονικό. Στο Γκλιάτη έγραφε ταχτικά και του έστελνε χρήματα...
... Πέρασε η 
βδομάδα που είχε θέσει σαν όριο για ν’ αλλάξει συμπεριφορά στην Πολίν. Έτσι το 
πρωί, αφού ετοιμάστηκε να πάει στη δουλειά, μπήκε στο υπνοδωμάτιο. Η κοπέλα 
κοιμόταν χορτάτη από έρωτα κι αμέριμνη. Έπιασε το σεντόνι και την ξεσκέπασε. 
Εκείνη γύρισε ανάσκελα, τον κοίταξε ξαφνιασμένη κι αγουροξυπνημένη, το όμορφο 
κορμί της, είχε πάρει μερικά κιλά πάρα πάνω, αν και το είχε πια συνηθίσει τον 
τάραξε κάπως. Του χαμογέλασε και τον κάλεσε κοντά της. Ο Ανέστης την κοίταξε 
σοβαρά και είπε: «Σα να  πήρες  μερικά κιλά...». Η κοπέλα πασπάτεψε τα στήθη της 
και τους γοφούς της. «Μάλλον έχεις δίκιο...», είπε χαμογελώντας κάπως ένοχα. «Και 
σκοπεύεις να γίνεις μεγάλη χορεύτρια μ’ αυτό το κορμί;». Χαμογέλασε με αμηχανία 
και σήκωσε τους ώμους. «Άκου Πολίν, σου είπα από την αρχή πως δε μ’ αρέσει να 
συζώ, σε δέχτηκα προσωρινά, ώσπου να βολευτείς κάπου αλλά φαίνεται πως το 
ξέχασες. Δεν ξέρω πόσο ταλέντο έχεις σα χορεύτρια, ο,τι ξέρω μου το είπε η Σεσίλ, 
αλλά αν συνεχίσεις έτσι το ταλέντο δε θα ωφελήσει και δε γουστάρω να σε βλέπω να 
συμπεριφέρεσαι σαν οδαλίσκη, μασουλώντας μαστίχα ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου». 
«Δηλαδή με διώχνεις», είπε η Πολίν και ανακάθισε. Ο Ανέστης δε μίλησε, έκανε μια 
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χειρονομία επιβεβαίωσης και βγήκε από το σπίτι.
Μπήκε στο 

εστιατόριο, χαιρέτησε το Δημήτρη που ετοίμαζε τα τραπέζια και κατευθύνθηκε στο 
τηλέφωνο. «Τι έγινε μάγκα, γιατί έτσι φουριόζος, δεν έχεις τηλέφωνο στο σπίτι 
σου;». Ο Ανέστης του έκανε νόημα να περιμένει λίγο και σχημάτισε έναν αριθμό. 
«Έλα Σεσίλ, καλημέρα...ναι εγώ είμαι. Τη φιλενάδα σου δεν την αντέχω πια...Ναι, 
ναι δεν μπορώ να τη βλέπω σ’ αυτό το χάλι, έχει βολευτεί και δε δίνει σημασία. 
Φαγητό και ξάπλα, όπως ξέρεις δεν έχει πατήσει στη Σχολή, έχει πάρει κιλά...Λοιπόν 
άκου, της τα έψαλα και πιθανόν να ζητήσει να έρθει σε σένα...Ναι κορίτσι μου το 
ξέρω πως τα βγάζεις δύσκολα πέρα. Άκου, αν σου  τηλεφωνήσει, που θα σου 
τηλεφωνήσει, που αλλού θα πάει, να έρθεις να την πάρεις...Περίμενε, άκουσε με. Θα 
νοικιάσεις ένα δωμάτιο  και  θα της  δίνεις ένα  ποσό, ως  που να βρει δουλειά, για να 
ζει. Τα χρήματα θα σου τα δίνω εγώ...Δεν εμπιστεύομαι να της δώσω χρήματα στο 
χέρι γι’ αυτό θα της τα δίνεις εσύ σα δανεικά. Τι; είμαι μεγάλη καρδιά;  Μαλάκας  
είμαι,  ένας  ρομαντικός μαλάκας κι ας με λέει εκείνη κυνικό. Εντάξει κορίτσι μου;».

Ακούμπησε το 
ακουστικό στη συσκευή και κοίταξε το Δημήτρη που του χαμογελούσε ειρωνικά. 
«Μην το πεις, μην το πεις το είπα μόνος μου, είμαι μαλάκας». «Όχι ρε, εντάξει, καλά 
κάνεις αντί να πληρώνεις και να την έχεις ταγάρι καλύτερα μόνο να πληρώνεις. 
Πάντως είναι πολύ γκόμενα ρε Ανέστη, πολύ θα ήθελα αυτό το γυναικάκι, να το 
γαμήσω...Συγγνώμη ε;». «Γιατί δεν της το ζητάς;».  «Μπα δε θα δεχτεί με τίποτα...». 
«Δίκιο έχεις, δεν είναι πουτάνα, αν σε γουστάριζε θα σου το ζητούσε μόνη της, αλλά 
και πάλι όσο είναι μαζί μου δε θα το κάνει».

Ο Ανέστης 
ξεκίνησε να φύγει, βγήκε στο πεζοδρόμιο όταν ο Δημήτρης του φώναξε: «Τι θα γίνει 
ρε, θα βοηθήσεις στη μετακόμιση; Πάμε στο καινούργιο μας διαμέρισμα». «Γιατί να 
βοηθήσω; Πληρώνεις μερικούς ανθρώπους και κάνεις τη δουλειά σου. Πολύ 
σπάγκος έχεις γίνει μωρ’ αδερφέ μου από τότε που έγινες αφεντικό». Ο Δημήτρης 
γέλασε κι ο φωτογράφος βγήκε στο δρόμο...

Λίγο πριν φύγει 
για την πατρίδα, ο Ανέστης συνάντησε τη Σεσίλ και την Πολίν. Η τελευταία ρίχτηκε 
πάνω του και τον ταρακούνησε ολόκληρο. Άρχισε να τον φιλάει στο πεζοδρόμιο της 
μπουλβάρ Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε και τον έκανε να  νιώσει  δυσάρεστα. Κόντευε 
πέντε χρόνια  στο Παρίσι κι ακόμα δεν μπορούσε ν’ ανεχτεί τέτοιες εκδηλώσεις.  «Ε, 
ε σταμάτα, τι έπαθες», είπε και την απομάκρυνε κάπως. «Ξέρεις δε μ’ αρέσουν 
αυτά...μη βάλεις σε παρακαλώ τα κλάματα... Τι συμβαίνει; είχα την εντύπωση πως 
με μισείς...Την τελευταία φορά που μου τηλεφώνησες μ’ έβρισες, θυμάσαι;». «Ναι 
ντρέπομαι πολύ. Με συγχωρείς αγάπη μου...Σ’ ευχαριστώ για όλα...Είναι τόσα πολλά 
αυτά που έκανες...». Ο Ανέστης κοίταξε επιτιμητικά τη Σεσίλ. «Συγγνώμη αλλά ήταν 
άδικο να μη της το πω. Πίστευε πως δεν την αγαπάς, πως την είχες σιχαθεί και 
τέτοια. Βαρέθηκα να την ακούω μια να σε υμνεί και μια να σε βρίζει». Προχώρησαν 
και οι τρεις στη λεωφόρο και η Πολίν ήταν γαντζωμένη πάνω του. «Δε χρειάζεται να 
πληρώνεις πια, έπιασα δουλειά, μια πολύ καλή, σε σχολή χορού για πιτσιρίκια. Είμαι 
βοηθός της δασκάλας». «Ωραία,  όταν επιστρέψω θα τα πούμε, φεύγω για την 
πατρίδα μου», είπε ο Ανέστης... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΒΔΟΜΟ  

... Μέσα στο 
αεροπλάνο έκανε ζέστη. Ο Ανέστης είχε θέση πλάι στο παράθυρο αλλά αυτό δε 
βοηθούσε αφού εδώ τα παράθυρα δεν ανοίγουν. Έβαλε τη μικρή σακ βουαγιάζ-τα 
ρούχα που έπαιρνε μαζί του ήσαν μερικά παντελόνια, μπλούζες κι ένα μπουφάν-και 
τη φωτογραφική μηχανή στο χώρο των αποσκευών πάνω από τις θέσεις και κάθισε.

Σε λίγο είχαν 
καθίσει όλοι οι επιβάτες, στις θέσεις τους και μόνο η πλαϊνή του θέση έμενε άδεια. 
Όχι για πολύ. Μια αεροσυνοδός ήρθε έχοντας μαζί της μια ασθμαίνουσα νεαρή  
γυναίκα. Ελέγχοντας τον αριθμό της θέσης στο εισιτήριο, της έδειξε τη θέση δίπλα 
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του. Η κοπέλα ευχαρίστησε και κάθισε βαριά, στο όμορφο πρόσωπό της υπήρχε 
χαραγμένη η δυσαρέσκεια. 

Ο Ανέστης την 
κοίταζε επίμονα από την είσοδο ακόμα αλλά εκείνη δεν του έριξε ούτε μια ματιά. 
Έβγαλε από την τσάντα της ένα μεταξωτό μαντίλι και σκούπισε το ιδρωμένο 
πρόσωπο της. Το επίσης μεταξωτό, λευκό, ύφασμα της μπλούζας της, γύρω στις 
μασχάλες, είχε υγρανθεί, λεκιάζοντας το. Φορούσε λινό παντελόνι, άσπρα πέδιλα με 
τακούνι και είχε μαζί της μια άσπρη τσάντα που την άφησε δίπλα της. Σκούπισε τις 
ιδρωμένες παλάμες  και  βάλθηκε,  σοβαρή  κι απρόσιτη, να κοιτάζει μπροστά.

Ο φωτογράφος 
την παρακολουθούσε με την άκρη του ματιού, έβλεπε την υπεροπτική μυτούλα της, 
τα σαρκώδη χείλη και το θεληματικό πηγούνι. Σκεφτόταν πως αυτό το όμορφο 
πλάσμα τον είχε γοητεύσει σε τέτοιο βαθμό, που είχε αρχίσει κιόλας ν’ αναρωτιέται 
τι θα μπορούσε να του συμβεί αν γύριζε, τον κοίταζε με τα μελένια μάτια της και του 
χαμογελούσε. Είχε πλούσια καστανά μαλλιά,  πιασμένα, ψηλά με μια χτένα από 
ταρταρούγα σ’ έναν επιμελώς ατημέλητο κότσο αφήνοντας ελεύθερο το μακρύ λαιμό 
της.

Όταν βρέθηκαν 
στον αέρα, ο Ανέστης έλυσε τη ζώνη, σηκώθηκε και της ζήτησε να καθίσει στη θέση 
του. Εκείνη για πρώτη φορά σήκωσε τα μάτια της πάνω του και τον κοίταξε με 
κάποια έκπληξη. Τον ευχαρίστησε και μετακινήθηκε στη θέση του χαρίζοντας του, 
επιτέλους το χαμόγελο που περίμενε, ρωτώντας τον: «Γιατί αυτό;». «Έχω την 
εντύπωση ότι σας αρέσει να κάθεστε κοντά στο παράθυρο». «Ναι, βέβαια αλλά πως 
το μαντέψατε;». «Η έκφραση δυσφορίας στο πρόσωπό σας, όταν αντικρίσατε τη 
θέση σας, ήταν αρκετά εύγλωττη». «Α, ναι, ήμουν πολύ δυσάρεστη;». Ο Ανέστης 
χαμογέλασε και κάθισε στη νέα του θέση, ταχτοποιήθηκε και άρχισε να 
φυλλομετράει ένα περιοδικό μόδας που είχε στα γόνατά του, χωρίς να δώσει 
συνέχεια.

Η νεαρή έδειξε 
να ενοχλήθηκε, γύρισε μια δυο φορές προς το μέρος του αλλά εκείνος έκανε πως δεν 
το αντιλήφθηκε. Γύρισε άλλη μια φορά, τον κοίταξε και είπε: «Ενδιαφέρουν τα 
περιοδικά γυναικείας μόδας και τους άντρες;». Ο Ανέστης σταμάτησε το 
φυλλομέτρημα, την κοίταξε και είπε χαμογελώντας: «Απ’ ο,τι ξέρω οι περισσότεροι 
μόδιστροι είναι άντρες..». «Ω, είστε ένας μαιτρ της ωτ-κουτύρ δηλαδή...». «Όχι, 
είμαι αυτός που φωτογράφησε αυτά  τα μοντέλα...». «Ένας φωτογράφος»,  είπε 
εκείνη και κοίταξε έξω από το παράθυρο.

Ο Ανέστης 
προσπαθούσε να καταλάβει αν εκείνο το, «ένας φωτογράφος», είχε κάποια 
περιφρόνηση ή θαυμασμό. Συνέχισε το φυλλομέτρημα χωρίς να πει τίποτα. Είχε 
αρχίσει κιόλας να έχει πρόβλημα μαζί της. Ήθελε να την εντυπωσιάσει αλλά δεν 
ήξερε πως. Αυτό το πλάσμα είχε μια «φινέτσα», μια πραγματική γαλατική αβρότητα, 
ήταν «αριστοκρατικός τύπος» όπως θα έλεγε ο Δημήτρης. Τελικά αποφάσισε να το 
παίξει αδιάφορος...
... Όταν ο πιλότος 
πληροφόρησε τους επιβάτες πως πετάνε πάνω από την Ιταλία εκείνη γύρισε και τον 
ρώτησε: «Είστε Ιταλός;». «Όχι Έλληνας». «Α, κι εγώ είμαι Ελληνίδα... σχεδόν». Ο 
φωτογράφος γύρισε και την κοίταξε ξαφνιασμένος γιατί η κοπέλα είπε τη φράση στα 
ελληνικά, με κακή προφορά αλλά την είπε στα ελληνικά. «Ναι, τελευταία χρόνια 
εγκώ πηγκαίνω ταξίδι κάθε χρόνο στη Ελλάδα...», συνέχισε στα ελληνικά για λίγο 
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και ύστερα ξαναγύρισε στη γλώσσα της. «Έχω μια πολύ καλή φίλη στη χώρα σας 
και με φιλοξενεί τα καλοκαίρια, μιλάω τη γλώσσα σας με δυσκολία ακόμα...». «Τα 
καταφέρνετε καλά, σας αρέσει η Ελλάδα για να έρχεστε συχνά». «Για ένα μήνα, 
είναι παράδεισος...Αλλά εγώ δεν αντέχω τόσο πολύ ήλιο». 

Στο υπόλοιπο 
της διαδρομής η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα, της είπε για τη δουλειά του στο 
Παρίσι, εκείνη του είπε πως σπούδαζε στη Σορβόνη ανατολικές γλώσσες, μάθαινε 
εκτός από τα ελληνικά, τουρκικά, αραβικά, εβραϊκά, περσικά, προκαλώντας το  
θαυμασμό του. «Τόσες γλώσσες! Μα, πως τα καταφέρνετε; Εγώ τα γαλλικά 
προσπαθώ τόσο καιρό και...». «Μια χαρά τα μιλάτε, η προφορά σας είναι πολύ καλή 
για  μεσογειακό». 

Είχε καταφέρει 
πραγματικά να την εντυπωσιάσει και με τη γνώση της γλώσσας και με τη γενική του 
μόρφωση, αλλά άρχισε σιγά-σιγά να μειώνει το ενδιαφέρον του παρ’ όλο που σα 
γυναίκα αλλά και σαν προσωπικότητα, η κοπέλα, τον είχε συγκλονίσει. Την εύρισκε 
επικίνδυνη, του θύμισε τη Λήδα.

Στο αεροδρόμιο 
εκείνη πήγε για τις αποσκευές της κι εκείνος την ακολούθησε αν και δεν είχε παρά 
τη μικρή σακ βουαγιάζ και τη μηχανή, πράγματα που τα είχε κιόλας μαζί του. 
«Έχετε κι άλλες αποσκευές εκτός από τα σύνεργα σας;». «Εγώ όχι αλλά υποθέτω 
πως εσείς δε θα έχετε μόνο μια βαλίτσα και ήρθα να βοηθήσω». «Είστε πολύ καλός 
και διορατικός, σας ευχαριστώ, πραγματικά δεν καταφέρνω να βολέψω τη 
φιλαρέσκεια μου σε μια βαλίτσα», είπε χαμογελώντας.

Οι βαλίτσες 
ήσαν... δυόμισι, δηλαδή δυο αλλά τις συνόδευε και μια σακ βουαγιάζ. Στον έλεγχο ο 
Ανέστης πέρασε μπροστά, ώστε να βοηθήσει την κοπέλα. Μόλις ο υπάλληλος, του 
έλεγξε τις αποσκευές πέρασε στο πλάι περιμένοντας και τη σειρά της κοπέλας.

«Ρε Βοϊμίρη, τι 
γίνεται;». Ένας υπαστυνόμος τον πλησίασε απλώνοντας του το χέρι. «Αριστείδη; Ε, 
δε θα σε γνώριζα αδερφέ μου με τη στολή...». Ήσαν συμμαθητές, δημοτικό, 
γυμνάσιο, νυχτερινό, είχε να τον δει χρόνια αν και ήξερε ότι είχε καταταγεί στην 
αστυνομία.  Άρχισαν να λένε τα δικά  τους. «Παρίσι ε, τυχεράκια, εμείς εδώ 
τραβιόμαστε σα λάστιχο...». «Αλήθεια πως βρέθηκες στην αστυνομία;». «Τι να 
έκανα ρε Ανέστη...Τα ξέρεις φτώχεια και των γονέων. Τώρα είναι καλά, έχω το 
μισθό μου και σπουδάζω νομικά, ελπίζω του χρόνου να τελειώσω». «Μπράβο 
Αριστείδη...», δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση κι ακούστηκε η συνταξιδιώτισσα 
του να τσακώνεται με τον υπάλληλο σε μια γαλλοελληνική διάλεκτο. «Ω γαμώτο, δε 
συγκρατιέται αυτό το κορίτσι, αρπάζεται εύκολα, τώρα θα την ταλαιπωρήσει...». 
«Είναι μαζί σου η κοπέλα;». «Ναι, είναι...». «Έλα μαζί μου», είπε σοβαρός ο 
Αριστείδης και πλησίασαν την κοπέλα. «Τι συμβαίνει δεσποινίς;». «Τι να 
συμβαίνει...», είδε τον Ανέστη να της κάνει νόημα να σωπάσει και πως ο 
αστυνομικός ήταν δικός του και ηρέμισε. «Τι να συμβαίνει κύριε αστυνόμε, ο κύριος 
κάνει επιλεκτικό έλεγχο. Πέρασαν τόσοι και δεν τους άνοιξε τις αποσκευές κι 
επιμένει να ελέγξει μόνο τις δικές μου σα να είμαι...», όλ’ αυτά τα είπε στα ελληνικά 
με ιδιόμορφη βέβαια προφορά.

Ο υπαστυνόμος 
χαμογέλασε και την καθησύχασε. Ύστερα πλησίασε τον υπάλληλο και κάτι του είπε. 
Πέντε λεπτά αργότερα η κοπέλα περνούσε τον έλεγχο χωρίς να της ανοίξουν τις 
βαλίτσες. Ο Ανέστης βοήθησε στη μεταφορά των βαλιτσών σ’ ένα καροτσάκι 
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αχθοφόρου που κάλεσε ο αστυνομικός, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά η κοπέλα.
Μπροστά ο 

αχθοφόρος πίσω του η Γαλλίδα και πιο πίσω ο Ανέστης με τον υπαστυνόμο να 
συζητάνε. «Είναι ελληνικής καταγωγής η κοπέλα;», ρώτησε ο Αριστείδης.  «Όχι 
Γαλλίδα  είναι αλλά τα καταφέρνει με τα ελληνικά». Από τις γυαλόθυρες της εξόδου, 
κάποια έκανε νοήματα στην κοπέλα κι εκείνη της τ’ ανταπόδωσε, θα ήταν η φίλη 
που θα τη φιλοξενούσε. 

«Αριστείδη, 
περίμενε να τη χαιρετήσω, θα την φιλοξενήσει μια φίλη της, εγώ θα πάω στην 
πατρίδα μας να δω τους δικούς μου». Άφησε κάτω τη σακ βουαγιάζ και προχώρησε 
να προλάβει τη Γαλλίδα πριν βγει έξω. Τη σταμάτησε και της είπε: «Λοιπόν 
δεσποινίς, αλήθεια πως σας λένε;». «Ζενεβιέβ, εσάς;». «Ανέστη, λοιπόν πρέπει να 
σας αποχαιρετήσω. Επειδή όμως ο φίλος, μας κοιτάζει θα πρέπει να σας φιλήσω...». 
Η κοπέλα άνοιξε τα μάτια της με απορία. «Ξέρετε, για να ενδιαφερθεί για την 
περίπτωση σας στο τελωνείο του είπα, δηλαδή αυτός με ρώτησε αν είστε το κορίτσι 
μου και καταλαβαίνεται του είπα ναι...». Χαμογέλασε, έδειχνε ευχαριστημένη, τον  
αγκάλιασε και του έδωσε ένα θερμό φιλί στα χείλη. Ο Ανέστης ξαφνιάστηκε, 
ταράχτηκε μόλις που  ανταποκρίθηκε.  « Λοιπόν  ωρβουάρ»  του  είπε   κι   έτρεξε   
προς   τη   φίλη   της.    Ξαφνικά σταμάτησε πισωγύρισε και τον πλησίασε βγάζοντας 
από την τσάντα της μια «καρτ-βιζίτ». «Είσαστε ο μόνος άντρας που δε μου ζήτησε 
να με ξαναδεί ή να του δώσω το τηλέφωνο μου». Έβγαλε ένα μολύβι, γύρισε την 
κάρτα κι έγραψε έναν αριθμό. «Είναι το τηλέφωνο της φίλης μου...ο φίλος σας 
εξακολουθεί να μας παρακολουθεί, ας μην τον απογοητεύσουμε...», του ξανάδωσε 
ένα φιλί στο στόμα κι έφυγε τρέχοντας προς την έξοδο. «Μ’ αρέσουν οι φωτογράφοι, 
έχω ένα θείο φωτογράφο», του φώναξε.

Ο Ανέστης 
έμεινε για ένα λεπτό, χαιρετώντας την τάχα για να ηρεμήσει πριν πλησιάσει τον 
υπαστυνόμο. Αυτά που είχαν συμβεί είχαν ξεπεράσει κάθε προσδοκία του, μέσα σε 
λίγα λεπτά τον είχε ξετρελάνει αυτό το θείο πλάσμα. «Με συγχωρείς γι’ αυτό που θα 
πω φίλε αλλά το κορίτσι σου είναι πολύ πολύ...γκόμενα», είπε χαμογελώντας ο 
Αριστείδης. Ο φωτογράφος έκανε μια κίνηση με το χέρι σα να έλεγε «δε βαριέσαι 
συνηθισμένα πράγματα» κι έφυγαν προς το γραφείο του υπαστυνόμου για να τα 
πουν. Θυμήθηκαν τα νιάτα τους. Και τι δε θυμήθηκαν από την ξένοιαστη παιδική 
τους ζωή...

Όταν χαιρέτησε 
τον Αριστείδη, ήταν πια απόγευμα. Εκείνος του ζήτησε όποτε βρισκόταν στο 
αεροδρόμιο να τον επισκέπτεται και να μη διστάζει για όποιο πρόβλημα του τύχαινε, 
να ζητάει τη βοήθεια του. «Κι εγώ θα σου στέλνω Γαλλίδες να τις φροντίζεις, μάθε 
όμως και μερικά γαλλικά». «Αμάν αδερφέ μου, κάντο κι εγώ θα τα καταφέρω να 
συνεννοηθώ»...

... Στον εξώστη  
της Νένης  υπήρξε μια πολύ  συγκινητική σκηνή ανάμεσα στο Ανέστη και τον 
Γιωργάκη που είχε κλείσει τα τρία του χρόνια και ήταν υπέροχος. Ο Παρμενίων, 
καθισμένος στο καρότσι του, κοντά στο τραπέζι του εξώστη και πλάι του ο Ανέστης 
έπιναν και συζητούσαν.  «Τι έγινε πάλι δεν έφερες καμιά γκόμενα, σκέτος ήρθες;». Ο 
Ανέστης χαμογέλασε, πήγε κάτι να πει σταμάτησε, αλλά τελικά παρασύρθηκε και 
του διηγήθηκε αυτό που είχε συμβεί στο αεροδρόμιο. Ο Παρμενίων ξέσπασε σε 
τρανταχτά γέλια και η Νένη  που  ξεπρόβαλε  ρώτησε: «Τι  γέλια   είν’  αυτά;». «Να 
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ο Ανέστης μου έλεγε για κάτι που έγινε στο αεροδρόμιο...», ο Ανέστης τον κοίταξε 
επιτιμητικά κι ο Νοτόρης σταμάτησε. Η Νένη μπήκε πάλι στο σπίτι, η κυρία 
Αντιγόνη την καλούσε γιατί είχε ξυπνήσει ο μικρός. «Σκάσε τώρα, μαλάκα μην 
καθίσεις και τα πεις όλα στη Νένη...». «Τι φοβάσαι ρε, μη σε μαλώσει η γυναίκα 
μου; Περίεργος είσαι...». «Δε φταις εσύ, φταιω εγώ που κάθισα και σου τα είπα».

Εμφανίστηκε 
στον εξώστη η κυρία Αντιγόνη κι ο Ανέστης τη ρώτησε που είναι ο μικρός. «Τον 
φέρνει η Νένη, πέρα από τη γωνία, για να δούμε πως θ’ αντιδράσει...». Πραγματικά 
φάνηκε ο Γιωργάκης ντυμένος σαν αντράκι. Φορούσε μακρύ παντελόνι και 
κοντομάνικο μπλουζάκι. Πίσω του ακολουθούσε η μητέρα του.

Ο μικρός 
προχωρούσε αργά και δισταχτικά. Όταν είδε τον Ανέστη γύρισε και κοίταξε τη 
μητέρα του. «Τον γνωρίζεις τον κύριο αγόρι μου;», του είπε εκείνη. Ο Ανέστης είχε 
σηκωθεί κι έστεκε αμίλητος χαμογελώντας. Ο Γιωργάκης  προχώρησε  γρήγορα,  
σχεδόν  τρέχοντας  κι  αγκάλιασε τα γόνατα του πατέρα του, ύστερα γύρισε και 
κοίταξε πάλι τον Ανέστη. «Ρε συ, δεν τον γνωρίζεις τον κύριο;», του είπε ο πατέρας 
του. «Όχι», είπε ο μικρός κοιτάζοντας το φωτογράφο από κάτω προς τα πάνω 
ντροπαλά και τρίφτηκε στο χέρι του Παρμενίωνα.

Παρακολουθού
σαν όλοι με πολύ ενδιαφέρον και η Νένη είπε σιγά, στον Ανέστη: «Έλα μίλησε  του,  
θα   σε   γνωρίσει  από  τη   φωνή...».  Ο   Ανέστης   πλησίασε   το   παιδί,  στάθηκε 
ανακούρκουδα και είπε: «Γιωργάκη, αγόρι μου δε γνωρίζεις το φίλο σου;». Ο μικρός 
άνοιξε διάπλατα τα μάτια του, κοίταξε ένα γύρω, ξανακοίταξε το φωτογράφο και 
φώναξε: «Ανέστης...».

Εκείνος τον 
άρπαξε στα χέρια τον σήκωσε ψηλά και τον γέμισε φιλιά. Έγινε μια μικρή γιορτή 
χαράς απ’ όλους κι ο Γιωργάκης δεν αποχωριζόταν το φίλο του, είχε τόσα να του 
δείξει ώστε τον πήγαινε μέσα κι έξω από το σπίτι...
... Το βράδι, στον 
εξώστη προς το μέρος του κήπου, είχε στρωθεί τραπέζι. Είχαν έρθει και οι
γονείς του Παρμενίωνα. Φυσικά το ενδιαφέρον όλων ήταν η ζωή του Ανέστη στο 
Παρίσι. Τους είπε για το σπίτι που είχε αγοράσει και το είχε διαμορφώσει έτσι που 
να του θυμίζει την πατρίδα και η κυρία Νοτόρη είπε πως τώρα έπρεπε πια να 
παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. «Α, κυρία Αστέρω έχω καιρό ακόμα...». «Τι 
καιρό παιδί μου, πόσω χρονώ είσαι;». «Ε, μέσα στα τριάντα...». «Βλέπεις; 
μεγάλωσες πια...». «Ανέστη μου, θα γινόσουν θαυμάσιος πατέρας, αγαπάς τόσο τα 
παιδιά...», είπε η κυρία Αντιγόνη. «Αγαπώ τα παιδιά των άλλων...Βλέπετε αυτό είναι 
πιο εύκολο. Τα ξένα παιδιά τα χαίρεσαι όσο θέλεις κι όταν βαρεθείς ή σε κουράσουν 
σηκώνεσαι και φεύγεις ενώ με τα δικά σου δε μπορείς...». «Δίκιο έχει. έτσι είναι», 
είπε γελώντας ο συμβολαιογράφος. «Τι δίκιο έχει καλέ κι ο δάσκαλος του ο Σεραφώ 
έτσι σκεφτόταν, αλλά ξέρεις εσύ πόσο λαχταράει να είχε ένα παιδί...Αλήθεια πήγες 
τον είδες Ανέστη μου;». «Όχι δεν πρόλαβα, του τηλεφώνησα πως θα πάω αύριο...». 

«Λοιπόν, θα το 
πεις εσύ ή εγώ;», ρώτησε ο πατέρας της Νένης το συμβολαιογράφο. Όλοι γύρισαν 
και τους κοίταξαν με περιέργεια. «Πες το εσύ». «Λοιπόν εδώ κι έξη μήνες μου έτυχε 
μια ευκαιρία, ένα εξοχικό σπίτι κοντά στη θάλασσα, ούτε δέκα χιλιόμετρα από δω.  
Συμφωνήσαμε, Παρμενίων, με τον πατέρα σου και το αγοράσαμε να το κάνουμε 
δώρο στον εγγονό μας...».

Ο Γιωργάκης 
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παρ’ όλο που έπαιζε με τα παιχνίδια του εκεί κοντά φαίνεται πως παρακολουθούσε 
αυτά που έλεγαν οι μεγάλοι. Σηκώθηκε και πλησίασε λέγοντας: «Δικό μου παππού; 
Ένα σπίτι δικό μου;». «Κοίτα ο γιος μου ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, άντε να κάνεις 
σοσιαλισμό μετά...», είπε γελώντας ο Παρμενίων. Γέλασαν όλοι κι ο μικρός άρχισε 
να ρωτάει διάφορες λεπτομέρειες για το σπίτι και οι δυο παππούδες περιέγραψαν τα 
καλά  του σπιτιού και για τους άλλους. Η Νένη, ο Παρμενίων και το παιδί θα 
μπορούσαν να εγκατασταθούν, από τον Απρίλη μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου όσο ο 
καιρός θα ήταν καλός και κάθε Σαββατοκύριακο θα είχαν μαζί και τους γονείς τους.

«Μέσα σ’ αυτό 
το πρόγραμμα, βέβαια είσαι κι εσύ Ανέστη, θα περνάς, φέρνοντας και τους γονείς 
σου, τις διακοπές μαζί μας, το σπίτι είναι μεγάλο», είπε ο πατέρας της Νένης. «Δεν 
ξέρω για τους  δικούς  μου αλλά εγώ θα είμαι κάθε Αύγουστο εκεί», είπε ο Ανέστης. 
Η ιδέα άρεσε και στον Παρμενίωνα έτσι κι αλλιώς η κατάσταση του, τον είχε κάνει 
ν’ αντιπαθεί τις κοινωνικές σχέσεις που ουσιαστικά εδώ και καιρό δεν υπήρχαν. Είχε 
αφιερώσει όλον τον καιρό του στο γράψιμο, είχε τελειώσει το βιβλίο που, κατά 
κάποιο τρόπο, του είχε παραγγείλει ο Ανέστης. Έγραφε επίσης διάφορα 
κοινωνικοπολιτικά άρθρα που δημοσιεύονταν σε δυο εφημερίδες, με αρκετή 
προσοχή και με ψευδώνυμο βέβαια για να περνάνε από τη λογοκρισία...

Ο Ανέστης 
κάλεσε τους γονείς του να έρθουν στην πρωτεύουσα κι εκείνοι δέχτηκαν. Έτσι την 
άλλη μέρα το πρωί, βοηθούσε τον Παρμενίωνα να μπει στο αυτοκίνητο κι εκείνος 
τον  πείραζε πάλι για την ιστορία στο αεροδρόμιο. «Εξαιτίας σου θα 
χρησιμοποιήσουμε, τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα τώρα, ε, αν έφερνες και καμιά 
γκόμενα θα ήταν δικαιολογημένα». Η Νένη είχε καθίσει ήδη στη θέση του οδηγού 
και χαμογέλασε μελαγχολικά ακούγοντας τον άντρα της. 

«Άκου Νοτόρη 
μια για πάντα, γκόμενα στο σπίτι σου δεν πρόκειται να φέρω ποτέ και πάρτο είδηση, 
πως αυτό το σπίτι το γεμίζει η αγάπη μου για σας και για τον όμορφο γιο που μου 
κάνατε...». «Ρε κόπανε για μας τον κάναμε όχι για σένα», γέλασε ο Παρμενίων. 
«Πάντως εγώ, έστω και για ένα μήνα τον απολαμβάνω όσο κι εσείς, τον λατρεύω και 
μ’ αγαπάει κι εκείνος...». 

Η κυρία 
Αντιγόνη έφερε το Γιωργάκη για να τον βάλει κοντά στον πατέρα του. «Εγώ θα πάω 
με τον Ανέστη», δήλωσε ο μικρός. Ο φωτογράφος γύρισε στον Παρμενίωνα και του 
έκανε νόημα με το δάχτυλο στο μέτωπο σα να του έλεγε: «Τι σου έλεγα;». Η Νένη 
χαμογέλασε πάλι, κάθε φορά που ο γιος της έδειχνε την αγάπη του στον Ανέστη 
ένιωθε ένα ηδονικό άδειασμα στο στομάχι, κάτι σαν οργασμό. 

Υπήρξε ένα 
τεχνικό πρόβλημα, αν ο Γιωργάκης πήγαινε  με τον Ανέστη δε θα μπορούσε να τον 
έχει πλάι του γιατί απαγορευόταν στα παιδιά το μπροστινό κάθισμα. Τη λύση την 
έδωσε ο μικρός. Πρότεινε να έρθει η μαμά του να οδηγήσει το αυτοκίνητο του 
Ανέστη για να μπορέσει να καθίσει εκείνος πίσω μαζί του. «Α, Πάρμεν, ο γιος σου 
δεν είναι μόνο όμορφος αλλά κι έξυπνος». Άρπαξε το μικρό και τον σήκωσε ψηλά 
όπως το συνήθιζε. «Ναι Γιωργάκη, ναι αγόρι μου όπως θέλεις»...

Το εξοχικό 
σπίτι ήταν πραγματικά καλό. Δεν είχε κάποιο σπουδαίο αρχιτεκτονικό ρυθμό αλλά 
ήταν ευρύχωρο. Το ισόγειο  του  ήταν  λιθόχτιστο  μ’ ένα  υπόστεγο,  περιλάμβανε 
έναν προθάλαμο, μια μεγάλη σαλοτραπεζαρία, επίσης μεγάλη κουζίνα και μπάνιο. 
Μια κυκλική κλίμακα οδηγούσε στον πάνω όροφο, σ’ ένα προθάλαμο όπου γύρω 
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του υπήρχαν τέσσερα δωμάτια. Από τον προθάλαμο αυτόν η κυκλική κλίμακα 
συνεχιζόταν και περνώντας μέσα από μια σοφίτα οδηγούσε στη στέγη, στο λιακωτό.

Ο Γιωργάκης 
κρατώντας τον Ανέστη από το χέρι όρμησε στο σπίτι. Σε λίγο βρέθηκαν στο λιακωτό 
απ’ όπου θαύμασαν μια υπέροχη θέα της θάλασσας, που δεν απείχε πάνω από 
τριακόσια μέτρα. Πίσω τους κάτι λοφοβούνια κακοτράχαλα με αραιά πουρνάρια και 
χαμηλά πεύκα έκλειναν το βορά λίγο πιο πάνω από τη δημοσιά. Το σπίτι είχε και 
περιβόλι, με κάπου δέκα λιόδεντρα και μικρό αμπέλι, που τα κούρβουλα του ήσαν 
γεμάτα τσαμπιά. Υπήρχε και χώρος για λαχανόκηπο που ήταν όμως ακαλλιέργητος 
γεμάτος ξερόχορτα.

Μετάφεραν στο 
σπίτι, από τα αυτοκίνητα, διάφορα πράγματα που είχαν φέρει μαζί τους, που δεν 
ήσαν πολλά γιατί οι συμπέθεροι τα είχαν φροντίσει όλα τις προηγούμενες μέρες. Τα 
υπνοδωμάτια ήσαν πλήρη, η σαλοτραπεζαρία μ’ όλα τα αναγκαία έπιπλα, τα 
κουζινικά στην εντέλεια, περίμεναν τις νοικοκυρές που βάλθηκαν να ετοιμάσουν το 
γεύμα γιατί πλησίαζε το μεσημέρι.

Ο Παρμενίων 
καθισμένος στο καρότσι του, έξω από την είσοδο, κοίταζε σκεφτικός το σπίτι. 
Κάποια στιγμή ρώτησε: «Καλά όλ’ αυτά αλλά εγώ πως διάβολο θ’ ανεβαίνω εκεί 
πάνω;». «Μη σε νοιάζει γιε μου, όλα τα έχουμε κανονίσει...», είπε ο 
συμβολαιογράφος, ύστερα έπιασε το καρότσι και το έσπρωξε προς το σπίτι. Στο 
κέντρο της κλίμακας, στο «φανάρι», υπήρχε ένας ανοιχτός ανελκυστήρας που έφτανε 
ως το λιακωτό.

Ο Γιωργάκης  
θέλησε ν’ ανέβει κι αυτός με τον ανελκυστήρα, την πρώτη φορά που ανέβηκε με τα 
πόδια δεν τον είχε πάρει είδηση. Ο πατέρας του τον πήρε στα γόνατα του και σε λίγο 
βρέθηκαν στο λιακωτό. Ο Ανέστης, ανεβαίνοντας τρέχοντας τα σκαλοπάτια έφτασε 
σχεδόν μαζί τους για να βοηθήσει αλλά δε χρειάστηκε, ο Παρμενίων τα κατάφερε να 
βγει χωρίς βοήθεια. Οι δυο φίλοι αγνάντεψαν τη θάλασσα ενώ ο μικρός έτρεχε από 
γωνιά σε γωνιά. «Πρόσεξε αγόρι μου, μην σκαρφαλώνεις στα κάγκελα, θα πέσεις...», 
είπε, ανήσυχος, ο Παρμενίων βλέποντας το γιο του να κάνει επικίνδυνες επιδείξεις 
των ικανοτήτων του στο σκαρφάλωμα.

«Μπαμπά, εγώ 
κι ο Ανέστης θα κοιμόμαστε, εδώ σ’ αυτό το καμαράκι...ε, Ανέστη;». «Ο, τι πει ο 
μπαμπάς», είπε ο φωτογράφος κι ο μικρός κοίταξε ερωτηματικά τον πατέρα του. 
«Βρε αγόρι μου, πολύ δεν τον παιδεύεις τον Ανέστη; Τον κουράζεις...». «Σε 
κουράζω Ανέστη ε! Σε κουράζω;», ρώτησε ανήσυχος ο μικρός. «Όχι ψυχή μου δε με 
κουράζεις, ο μπαμπάς θα μας αφήσει να κοιμόμαστε εδώ». Ο Γιωργάκης αγκάλιασε 
τον πατέρα του και τον φίλησε...
... Κάτω στο 
σαλόνι, οι δυο συμπέθεροι κι ο Αμερικάνος κάπνιζαν κι έπιναν τους καφέδες τους. 
«Λοιπόν κυρίες μου, άντε να κανονίσετε τα δωμάτια που θα βολευτούμε για να 
μπορέσουμε να ξαπλώσουμε, αργότερα, καμιά ώρα», είπε ο συμβολαιογράφος. «Να 
κανονίσουμε, πως να κανονίσουμε όμως;», ρώτησε η γυναίκα του. «Ε, τι πως να 
κανονίσετε, τέσσερα δωμάτια είναι τέσσερα ζευγάρια  είμαστε.  Βέβαια  είναι και ο 
Ανέστης, αυτός θα  βολευτεί στο σαλόνι».

«Όχι, όχι 
παππού», εγώ και ο Ανέστης θα κοιμόμαστε στο καμαράκι της ταράτσας», 
ακούστηκε ο Γιωργάκης καθώς έφτασε με τον πατέρα του. «Μα τι λες παιδάκι 
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μου...». «Εντάξει κύριε Νοτόρη, έτσι θα γίνει το κανονίσαμε, θα βάλουμε εκεί δυο 
ντιβάνια κι όλα θα είναι μια χαρά». 

«Λοιπόν, πως 
θα μοιράσουμε τα δωμάτια;», ρώτησε πάλι η κυρία Αστέρω. Για λίγη ώρα 
επεκράτησε κάποια αμηχανία ώσπου μπήκε στη μέση ο Ανέστης και είπε 
χαμογελώντας. «Να βάλουμε το Γιωργάκη να κάνει τη μοιρασιά». Ο μικρός 
ενθουσιάστηκε με την ιδέα. Σήκωσε το αριστερό του χεράκι και ρώτησε: «Ανέστη, 
τέσσερα δεν είν αυτά;». «Ναι αγόρι μου». «Στο πρώτο», είπε ο μικρός και λύγισε το 
δάχτυλο, «θα κοιμάται ο παππούς Γιώργης με τη γιαγιά Αντιγόνη στο δεύτερο...». 
«Στάσου Γιωργάκη μου όταν λες πρώτο εννοείς  αυτό που είναι κοντά στη σκάλα;», 
ρώτησε ο φωτογράφος. Ο μικρός έμεινε για λίγο σκεπτικός και ύστερα είπε: «Ναι 
αυτό που έχει πολύ ήλιο...Στο δεύτερο θα μείνει ο παππούς Νοτόρης με τη γιαγιά 
Αστέρω, στο τρίτο ο παππούς Αμερικάνος...», όλοι γέλασαν, ως και ο Γιωργάκης 
άρχισε να ονομάζει Αμερικάνο τον κυρ Βασίλη. Ο μικρός σταμάτησε για λίγο 
απορώντας με τα γέλια και συνέχισε. «...με την κυρία Ελένη, το τέταρτο», έκλεισε τη 
χουφτίτσα του, «ο μπαμπάς με τη μαμά». «Γιατί ρε μπόμπιρα εμάς μας έδωσες το πιο 
σκοτεινό;», είπε ο Παρμενίων γελώντας. «Αφού καλέ μπαμπά, ο παππούς ο Γιώργης 
σηκώνεται πρωί και δεν τον πειράζει ο ήλιος. Εσύ σηκώνεσαι αργά κι όταν σε 
ξυπνάει ο ήλιος τον βρίζεις...». Έβαλαν όλοι τα γέλια με την παρατήρηση του 
παιδιού.

Κοντά στην 
περιοχή που βρισκόταν το σπίτι υπήρχε ένα παραθαλάσσιο χωριουδάκι. Ο Ανέστης, 
η Νένη κι ο μικρός, πήγαν ν’ αγοράσουν ντιβάνια και στρώματα για τη σοφίτα όπου 
θα κοιμόνταν «τα δυο μου αγοράκια», όπως έλεγε η Νένη, χαμηλόφωνα στο 
φωτογράφο. 

Στο αυτοκίνητο 
ο μικρός καθόταν στο πίσω κάθισμα, αλλά κρατούσε συνέχεια αγκαλιά, από το  
λαιμό,  τον  Ανέστη.  Ο  Γιωργάκης  μιλούσε  συνέχεια  διηγούμενος  τα   πιο  
απίθανα  πράγματα στο φίλο του, ενώ η Νένη νευρίαζε που δεν της έδινε χρόνο ν’ 
ανταλλάξει λίγες λέξεις με τον Ανέστη...

Στην 
επιστροφή, αφού αγόρασαν αυτά που ήθελαν, οδηγούσε ο Ανέστης έτσι ο μικρός δεν 
είχε τη δυνατότητα να τον ενοχλεί με αγκαλιές αλλά δε σταμάτησε να φλυαρεί. 
«Επίτηδες  τον πήρες μαζί για να μη μείνουμε μόνοι...», του είπε σιγά η κοπέλα. 
«Πρόσεχε τι λες, αυτός καταγράφει τα πάντα, είναι σα μαγνητόφωνο...», της είπε 
εκείνος και αφοσιώθηκε στην οδήγηση.

Τα νεύρα της 
Νένης, στη διαδρομή, ήσαν τεντωμένα, ολόκληρο το χρόνο ήταν ευτυχισμένη 
περιμένοντας τον και όταν τον είχε κοντά της ένα μήνα, ήταν δυστυχισμένη και 
μάλιστα υποχρεωμένη να δείχνει χαρούμενη. Όταν σταμάτησαν μπροστά στο σπίτι, ο 
μικρός πετάχτηκε έξω κι έτρεξε μέσα σ’ αυτό. Ο Ανέστης γύρισε και κοίταξε τη 
Νένη. Τα μάτια της ήσαν βουρκωμένα. «Συγχώρεσε με αγάπη μου, δεν ξέρω τι να 
κάνω...Είμαστε παγιδευμένοι. Θέλεις να σταματήσω να έρχομαι;». «Όχι, όχι, θα 
πεθάνω, ούτε να το σκέφτεσαι». «Μα έτσι είμαστε δυστυχισμένοι...». Εκείνη δεν 
απάντησε, κατέβηκε και πήγε προς το σπίτι ενώ ο νέος κατέβαζε τα ντιβάνια από το 
αμάξι...
... Στο εξοχικό 
σπίτι επικρατούσε και περίσσευε, για το Γιωργάκη, η αγάπη των γονιών του, δυο 
παππούδων, δυο γιαγιάδων, των γονιών του Ανέστη και του ίδιου κι έτσι ο μικρός 
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ήταν ευτυχισμένος όχι όμως και η μητέρα του. Η Νένη κοιμόταν λίγο, σηκωνόταν 
πρώτη το πρωί, μόνο τη μητέρα του Ανέστη εύρισκε ξυπνητή και οι δυο Ελένες που 
λάτρευαν τον ίδιο άντρα χωρίς φυσικά η κυρά Ελένη να υποψιάζεται το μεγάλο 
καημό της Νένης τα έλεγαν καθισμένες στον εξώστη πίνοντας καφέ. Ιστορίες από 
την παιδική ηλικία του Ανέστη, που η κοπέλα της  ρουφούσε και περιπέτειες από τη 
ζωή της γέμιζαν τις διηγήσεις της κυρά-Ελένης που συχνά είχε σκεφτεί πως η Νένη 
θα ήταν η νύφη που θα επιθυμούσε...

Ο Παρμενίων 
τις πρώτες μέρες αρνιόταν να κατεβεί στη θάλασσα. Έλεγε πως δεν είχε νόημα γι’ 
αυτόν και πως στον εξώστη, θα περνούσε καλύτερα γράφοντας και διαβάζοντας. 
«Πάρμεν, άσε τις βλακείες, τουλάχιστον όσο θα είμαι εδώ εγώ, θα έρχεσαι μαζί μας 
και θα κολυμπάς». «Μα τι λες τώρα, πως θα κολυμπάω χωρίς πόδια;». «Ξέρεις 
κολύμπι και δε χρειάζεσαι τα πόδια γι’ αυτό, τα χέρια σου είναι γερά, φτάνουν και 
περισσεύουν.». «Κι πως θα μπαίνω στη θάλασσα, έξυπνε;». «Εγώ αγόρι μου θα σε 
παίρνω...αγκαλίτσα και θα σε πετάω μέσα.», είπε γελώντας ο Ανέστης και τελικά με 
γκρίνια και με βρισιές τον έπεισε. 

Έτσι κάθε πρωί,  
γύρω στις δέκα, ο Ανέστης έσπρωχνε το καρότσι του φίλου του-εκει που ο
μηχανοκίνητος εξοπλισμός του δεν τα κατάφερνε-κι έφταναν στην ακρογιαλιά, 
κουβαλώντας κι
ένα πτυσσόμενο τραπεζάκι και μια επίσης πτυσσόμενη καρέκλα για να γράφει και να 
διαβάζει ο Παρμενίων. Η Νένη κουβαλούσε μια ομπρέλα και μια τσάντα με 
φαγώσιμα, νερό και πετσέτες. Ο Γιωργάκης κουβαλούσε κι αυτός το σωσίβιο του, τα 
βατραχοπέδιλα και τη μάσκα για να βλέπει κάτω από το νερό. 

Η πρώτη μέρα 
για τον Παρμενίωνα ήταν δύσκολη, είχε πέντε χρόνια να μπει στη θάλασσα κι όταν ο 
Ανέστης τον σήκωσε στα χέρια και τον μετάφερε στο νερό ένιωσε τέτοια συγκίνηση 
που δάκρυσε λέγοντας: «Σ’ ευχαριστώ φίλε». Ο Ανέστης προχώρησε στο νερό 
ώσπου αυτό έφτασε στο στήθος του. «Έλα τώρα φίλε,  σιγά-σιγά, μη νοιάζεσαι εγώ 
θα έχω τα χέρια μου από κάτω, άρχισε να κολυμπάς...». Σε λίγο ο Παρμενίων, 
προχώρησε αργά, με απλωτές, παράλληλα με την παραλία ενώ τον ακολουθούσε από 
κοντά ο Ανέστης.

Η παραλία 
ήταν, σχεδόν έρημη, δυο νέοι με μάσκες και ψαροτούφεκα έμπαιναν σε μια βάρκα 
για να πάνε στ’ ανοιχτά. Κοντά σε κάποια βράχια ήταν ξαπλωμένο ένα ζευγάρι νέων 
και χαριεντιζόταν και αρκετά πιο μακριά τρία άτομα τσαλαβουτούσαν στο νερό.

Η Νένη, στην 
ακρογιαλιά καθώς βοηθούσε το γιο της να φορέσει τα βατραχοπέδιλα, βλέποντας 
τους δυο φίλους να κολυμπάνε ο ένας πλάι στον άλλο δάκρυσε. Ο μικρός το πρόσεξε 
και τη ρώτησε: «Μαμά γιατί κλαις;». «Δεν κλαιω αγάπη μου, ένα σκουπιδάκι μπήκε 
στο μάτι μου»...
... Λίγο αργότερα 
ο συμβολαιογράφος, η κυρία Αστέρω και οι γονείς του Ανέστη έφτασαν στην 
παραλία. Η μητέρα του Παρμενίωνα βλέποντας το γιο της να κολυμπάει έβαλε τα 
κλάματα. «Αγάπη μου, καρδούλα μου...». «Σταμάτα μάνα, γιατί θα βουλιάξω», της 
είπε εκείνος γελώντας και συνέχισε τις απλωτές γυρίζοντας πίσω προς την ομπρέλα. 
«Ανέστη, καιρός να με...αποβιβάσεις». 

Προχώρησαν 
μαζί προς την παραλία και φτάνοντας κοντά στην ομπρέλα και το τραπεζάκι που είχε 
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στήσει η Νένη, ο Ανέστης πέρασε τα χέρια του κάτω από το σώμα του φίλου του και 
τον σήκωσε αγκαλιά. Μόλις βγήκαν από το νερό, η Νένη έτρεξε, με μια πετσέτα κι 
άρχισε να σκουπίζει τον άντρα της καθώς ο Ανέστης τον μετάφερε στο καρότσι και 
τον ακούμπησε με προσοχή. Η Νένη σκουπίζοντας τον, τον αγκάλιαζε τον έσφιγγε 
πάνω της και τον φιλούσε. «Σταμάτα ρε γυναίκα, σταμάτα», είπε γελώντας ο 
Παρμενίων, «θα με κατσιάσεις...τώρα τι να κατσιάσεις από μένα, έτσι που είμαι...». 
«Σταμάτα εσύ επιτέλους», του φώναξε εκείνη κι έβαλε τα κλάματα. «Σταμάτα να 
λυπάσαι τον εαυτό σου, τόσοι άνθρωποι σ’ αγαπάμε...». «Συγχώρεσε με αγάπη μου, 
έχεις δίκιο...Μέσα στην ατυχία μου είχα την τύχη να έχω μια σύζυγο σαν εσένα κι 
έναν φίλο σαν τον Ανέστη και δεν το εκτιμώ αρκετά. Συγγνώμη». Η Νένη γερμένη 
στην αγκαλιά του, έκλαιγε με αναφιλητά. Είχαν πλησιάσει και οι άλλοι, αλλά ο 
Ανέστης γύρισε και τους είπε, σιγά, να τους αφήσουν μόνους. Πήρε το Γιωργάκη 
από το χέρι, που παρακολούθησε για λίγο, απορώντας, τη σκηνή και καθώς ήταν 
εξοπλισμένος μ’ όλα τα σχετικά του ζήτησε να μπούν στη θάλασσα. Ο Ανέστης του 
έβγαλε το σωσίβιο και του άφησε τα βατραχοπέδιλα και τη μάσκα ύστερα τον πήρε 
αγκαλιά και μπήκαν στα βαθιά. Εκεί ο μικρός νιώθοντας ασφαλής στην αγκαλιά του 
φίλου του πλατσούριζε ευτυχισμένος. Ο Ανέστης του έμαθε πως να φοράει τη μάσκα 
και να παρακολουθεί το βυθό. Κάθε τόσο έβγαζε έξω το κεφάλι και φώναζε 
ενθουσιασμένος: «Ανέστη είδα ψάρια, πολλά ψάρια...». «Πάμε στα ρηχά τώρα να 
παίξεις», είπε ο φωτογράφος και τον έβγαλε στην παραλία, παρ’ όλες τις 
διαμαρτυρίες του μικρού. Εκεί όμως έμεινε κι έπαιξε μαζί του, κυλίστηκαν παίζοντας 
για αρκετή ώρα στα χαλίκια και την άμμο.

«Παιδιά φτάνει, 
κοκκινίσατε θα σας πειράξει ο ήλιος, δεν κάνει από την πρώτη μέρα», φώναξαν και 
οι δυο γιαγιάδες, συμπεριλαμβάνοντας άνετα και τον Ανέστη στο «παιδιά». Ο 
Γιωργάκης δεν ήθελε να βγει, ο φωτογράφος όμως τον άρπαξε, τον σήκωσε ψηλά και 
βγάζοντας τον έξω του είπε: «Φιλαράκο, οι γιαγιάδες έχουν δίκιο, αν καείς από τον 
ήλιο θα πονάς». Του έβγαλε τα βατραχοπέδιλα, ο μικρός έτρεμε. «Βρε μπόμπιρα 
κρυώνεις;» τον ρώτησε ο Ανέστης. «Εμ, τόση ώρα μέσα στο νερό...», είπε η γιαγιά 
Νοτόραινα. «Εσείς κυρίες μου δε θα κολυμπήσετε;», ρώτησε ο Ανέστης τις 
γιαγιάδες. «Αχ παιδάκι μου, η θάλασσα είναι για τα ψάρια κι όχι για τους 
ανθρώπους», είπε η μητέρα του, προκαλώντας τα γέλια του γιου της. 

«Έλα πήγαινε 
στη μαμά να σε σκουπίσει», είπε στο Γιωργάκη, ο Ανέστης καθώς είδε τη Νένη να 
πλησιάζει με μια μεγάλη πετσέτα. Τον τύλιξε κι άρχισε να τον τρίβει, να τον φιλάει 
και να τον σφίγγει στην αγκαλιά της ενώ ο μικρός, τσεβδίζοντας από το τρέμουλο, 
της διηγιόταν όσα θαυμαστά είδε μέσα από το γυαλί της μάσκας. Τον πήγε κάτω από 
την ομπρέλα και τον κάθισε κοντά στον πατέρα του που ήταν βυθισμένος στο 
διάβασμα και στις σημειώσεις του. Ύστερα τον τύλιξε με μια στεγνή πετσέτα, και 
τον έβγαλε έξω από τη σκιά της ομπρέλας, στον ήλιο, φορώντας του ένα άσπρο 
πλατύγυρο καπελάκι.

Ο Ανέστης λίγα 
μέτρα μακριά παρακολούθησε, για λίγο το εξαίσιο κορμί της κοπέλας καθώς ήταν 
σκυμμένη και φορούσε εκείνο το μαγιό που της είχε κάνει δώρο κι ένιωσε να 
ερεθίζεται. Γύρισε απότομα προς τη θάλασσα κι αγνάντεψε πέρα το πέλαγος 
προσπαθώντας να μη τη σκέφτεται, όταν άκουσε, πίσω του, τη φωνή της: «Πάρε να 
σκουπιστείς αγάπη μου», όποτε εύρισκε ευκαιρία του μιλούσε τρυφερά, «είναι 
επικίνδυνες οι σταγόνες του νερού στο δέρμα...». 

Γύρισε την 
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κοίταξε στα μάτια μ’ όση αγάπη μπορούσε να εκφράσει με το βλέμμα, της 
χαμογέλασε παίρνοντας την πετσέτα κι άρχισε να σκουπίζεται. «Θεέ μου, πόσο θα 
ήθελα αγόρι μου να σ’ αγκαλιάσω και να σε σκουπίσω εγώ...». Ο Ανέστης 
θορυβήθηκε. Κοίταξε ένα γύρω αλλά δεν υπήρχε φόβος να την ακούσει κανένας. Οι 
παππούδες ήσαν ακόμα στη θάλασσα και οι γιαγιάδες συζητούσαν ξένοιαστες κάτω 
από μια ομπρέλα.

«Έλα πάμε 
κάτω από την ομπρέλα», είπε και ξεκίνησε πρώτη. Εκείνος παρακολούθησε για λίγο 
το κορμί της να λικνίζεται κάπως άγαρμπα εξαιτίας που τα πόδια της βούλιαζαν στην 
άμμο και την ακολούθησε.

Του έστρωσε 
μια πετσέτα κάτω από τη σκιά και ο Ανέστης ξάπλωσε. Εκείνη κάθισε ανάμεσα 
στους δυο άντρες ενώ ο Γιωργάκης είχε βαλθεί να φορτώσει με άμμο ένα φορτηγό 
αυτοκίνητο-παιχνίδι.

«Πάρμεν, 
βρήκα τρόπο να βγάλω το βιβλίο σου έξω», είπε ο Ανέστης και ανακάθισε. Έπιασε 
το πακέτο έβγαλε τσιγάρο και το άναψε. «Δηλαδή;». «Με τον υπαστυνόμο, τον 
παλιό συμμαθητή μου στο αεροδρόμιο». «Ποιον ρε, αυτόν που βοήθησε τη γκόμενα 
σου στο τελωνείο;». «Τη γκόμενα σου;», ρώτησε η Νένη. «Μαλάκα Νοτόρη...Δε 
φταις εσύ». «Ώστε έχεις φέρει μαζί  σου γυναίκα και μας το κρύβεις κύριε Βοϊμίρη;», 
είπε πάλι η Νένη. «Όχι Νένη μου δεν έφερα καμιά γυναίκα μαζί μου...». Ο 
Παρμενίων γελούσε σχεδόν χαιρέκακα. «Τι γελάς γαμώτο, πως και δεν τις τα είπες 
ακόμα...». «Ναι ρε, το είχα ξεχάσει...», είπε εκείνος και ξέσπασε πάλι σε γέλια. 
«Άντε πες της τα να ησυχάσουμε...». «Όχι Ανεστάκο μου, εσύ θα μου τα πεις...», 
είπε η κοπέλα μ’ ένα περίεργο χαμόγελο. «Ωχ την έπιασε το μαζοχιστικό της», 
σκέφτηκε, «αποκλείεται να σου πω οτιδήποτε Νένη και σου απαγορεύω, κόπανε, να 
της πεις...Τι λέω ο βλάκας αφού ξέρω, πως θα το κάνεις οπωσδήποτε...». Ο 
Παρμενίων, εξακολουθούσε να το διασκεδάζει γελώντας και η Νένη είπε: «Αφού 
ξέρεις ότι θα μου τα πει, γιατί δεν τα λες να τελειώνουμε;».

«Αδύνατον», 
είπε ο φωτογράφος, σηκώθηκε και μπήκε στη θάλασσα, ύστερα άρχισε τις απλωτές 
κι ανοίχτηκε στα βαθιά ώσπου έγινε μια μικρή κουκίδα στον ορίζοντα. Ο Γιωργάκης 
είχε σηκωθεί και παρακολουθούσε ανήσυχος και ξαφνικά έβαλε τα κλάματα, χώθηκε 
στην αγκαλιά της μητέρας του. «Πνίγηκε ο Ανέστης...πνίγηκε...». «Όχι αγόρι μου 
δεν πνίγηκε...Μην   κλαις   χαρά  μου...Ανέστηηη...γύρνα  πίσω  σε παρακαλώ, το 
παιδί κλαιει, έλα πίσω» και του έκανε νεύμα με το χέρι. Εκείνος μάλλον μάντεψε, 
παρά άκουσε αυτά που του είπε η Νένη κι άρχισε να κολυμπάει προς την παραλία.

Μόλις βγήκε 
από το νερό, ο μικρός έτρεξε και αγκάλιασε τα πόδια του. Ο Ανέστης τον πήρε στην 
αγκαλιά του και καθώς τον είδε σοβαρό, φοβισμένο και κλαμένο του είπε: «Τι είναι 
αγόρι μου τι έπαθες;». «Το λαχτάρησες το παιδί νόμισε πως πνίγηκες», είπε η Νένη. 
«Μη φοβάσαι αγόρι μου, εγώ δεν πνίγομαι στη θάλασσα στη...στεριά πνίγομαι», είπε 
και κοίταξε με σημασία την κοπέλα. Πήγε και κάθισε στην πετσέτα που ήταν πριν 
ξαπλωμένος κρατώντας πάντα στην αγκαλιά του το μικρό. 

Η συζήτηση με 
τον Παρμενίωνα ξαναγύρισε εκεί που είχε σταματήσει. «Λοιπόν ο φίλος σου ο 
μπάτσος, όργανο της χούντας είναι πως θα τον εμπιστευθείς;», ρώτησε. «Απ’ ο,τι 
κατάλαβα δε συμπαθεί τη δικτατορία, είναι εντάξει...Εξ’ άλλου δυο τρόπους έχουμε 
ή να το βάλω μέσα στα ρούχα μου, στη βαλίτσα κι ο, τι γίνει, μόνο μη βάλεις το 
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όνομα σου ή κάποιο στοιχείο που από αυτό να φαίνεται πως είναι δικό σου ή να βρει 
αυτός κάποιο τρόπο. Θα του τηλεφωνήσω να συναντηθούμε»....

Η Νένη είχε 
μπει στη θάλασσα και κολυμπούσε ολομόναχη, οι παππούδες είχαν βγει από ώρα. 
Καλμάριζε κολυμπώντας, τα τεντωμένα νεύρα της, είχε μάθει αυτά που είχαν συμβεί 
στο αεροδρόμιο. Μπορεί να αισθανόταν μια νοσηρή ανοχή, ακόμα κι ευχαρίστηση 
όταν άκουγε τη σχέση του Ανέστη με κάποια γυναίκα ακούγοντας τη όμως από τον 
άντρα της εκνευρίστηκε...

Η συζήτηση για 
το βιβλίο συνεχίστηκε, είχε πάρει μέρος σ’ αυτή και η Νένη μόλις βγήκε από  τη  
θάλασσα,  ο  μικρός  είχε  αλλάξει  συντροφιά,  άκουγε  εκστατικός  τη  μητέρα  του 
Ανέστη να του λεει παραμύθια και οι παππούδες κάτω από την ομπρέλα τους 
συζητούσαν κι αυτοί τα δικά τους.  

«Για τη 
μετάφραση, μην ανησυχείς είμαι σίγουρος πως θα είναι καλή και είμαι επίσης 
σίγουρος πως θα βρούμε και εκδότη. Θα σου κάνω ένα φωτογραφικό εξώφυλλο 
μούρλια». Ο Παρμενίων ήταν ενθουσιασμένος με το μέλλον του βιβλίου του, όπως 
το περιέγραφε ο Ανέστης...
... «Άντε  πάμε,   
το   φαγητό  θα  είναι  έτοιμο»,   φώναξε  η κυρία Αστέρω και σιγά-σιγά η συντροφιά 
ξεκίνησε για το σπίτι. Ο Γιωργάκης μάζεψε με πολύ φροντίδα τα πράγματα του, 
σωσίβιο, βατραχοπέδιλα, μάσκα. «Το σωσίβιο αύριο δε θα το πάρουμε Ανέστη, δε 
μας χρειάζεται, μας χρειάζεται;». «Όχι ψυχή μου, δε μας χρειάζεται, μόνο τα πέδιλα 
και τη μάσκα», είπε στο Γιωργάκη ο Ανέστης...   
... Για ένα μήνα, 
το εξοχικό σπίτι ήταν γεμάτο ζωή. Η Νένη αν και είχε την ευκαιρία να έχει κοντά της 
κάθε μέρα τον Ανέστη, δεν ήταν ευχαριστημένη. Τον άγγιξε μόνο τις πρώτες μέρες, 
με το πρόσχημα της επάλειψης κάποιου αντηλιακού λαδιού στην πλάτη. Οι δυο τους 
δεν έμειναν σχεδόν ποτέ μόνοι ή ήταν μαζί τους ο μικρός ή κάποιος άλλος της 
οικογένειας. Βέβαια στη συντροφιά είχε την ευχαρίστηση να τον ακούει και να 
συζητάει διάφορα πράγματα μαζί του, για τον εαυτό τους όμως δεν είχαν την 
ευκαιρία να πουν τίποτα. Περισσότερα του έλεγε από το τηλέφωνο, όλο το χρόνο 
που εκείνος ήταν μακριά της. Συχνά βέβαια ο Παρμενίων πήγαινε νωρίς για ύπνο και 
ο Ανέστης, αφού κοίμιζε το Γιωργάκη, που πάντα έκανε διαπραγματεύσεις με τίμημα 
τρία παραμύθια ο Ανέστης επέμενε για ένα και τελικά συμβιβαζόταν στα δυο, έκανε 
συντροφιά στη Νένη σε μια από τις γωνιές του εξώστη. Η παρουσία  όμως των 
γονιών σε κάποια απόσταση  δεν  επέτρεπε  ούτε  με  λόγια  την  έκφραση  των  
συναισθημάτων  τους. Τελικά ήταν μια οδυνηρή κατάσταση που όμως δεν ήθελαν να 
την παραδεχτούν και να δώσουν ένα τέλος. Αλλά τι τέλος; Δεν θα ήταν πιο οδυνηρός 
ο χωρισμός τους; Φυσικά είχαν τη δυνατότητα, ν’ απαρνηθεί εκείνη τον άντρα της 
και το παιδί της κι εκείνος τη φιλία του για τον Παρμενίωνα και να φύγουν μακριά, 
για να ζήσουν τον έρωτα τους αλλά αυτό δεν το έκαναν στην αρχή, τότε που όλα θα 
ήσαν λιγότερο οδυνηρά, τώρα ήταν αργά πια…
... Πλησίαζε να 
τελειώσει ο μήνας των διακοπών κι ο Ανέστης, στις διακοπές αυτές ένιωθε τύψεις 
απέναντι στην αγαπημένη του-σ’ αυτή τη γυναίκα που υπόφερε εξαιτίας του-γιατί 
σκεφτόταν συχνά τη Ζενεβιέβ. Η Νένη, από ένστικτο, ανησυχούσε με όσα είχε μάθει 
από τον Παρμενίωνα για την κοπέλα του αεροδρομίου. Όσες φορές βρήκε ευκαιρία 
να του μιλήσει γι’ αυτή, εκείνος αρνιόταν πως υπήρχε πιθανότητα να συμβεί 
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οτιδήποτε κι αυτό την καθησύχαζε πείθοντας τον εαυτό της πως κι αυτό θα ήταν κάτι 
σύντομο και περαστικό. 

Ο Γιωργάκης  
ήταν  μια παρηγοριά και για τους δυο. Όλη την  αγάπη και  τρυφερότητα  που
ένιωθε ο ένας για τον άλλον τη διοχέτευαν στο παιδί. Η Νένη είχε φτάσει στο σημείο 
να ταυτίζει το γιο της με τον Ανέστη κι εκείνος ήξερε πως όταν την έβλεπε να 
σφίγγει και να φιλάει παράφορα το παιδί, ότι βρισκόταν στην αγκαλιά της...
... Μια βδομάδα 
πριν, ο Ανέστης, άρχισε, με τρόπο, να  καλλιεργεί την  ιδέα της επερχόμενης 
αναχώρησης του στο Γιωργάκη. Ο μικρός δεν καταλάβαινε και πολλά πράγματα από 
αυτά που του έλεγε, μάλιστα δεν μπορούσε να καταλάβει, προκαλώντας τα γέλια των 
μεγάλων, γιατί ο Ανέστης έπρεπε να πάει σ’ αυτό το Παρίσι αφού το σπίτι τους ήταν 
τόσο μεγάλο που μπορούσε να μείνει μαζί τους. Αν μάλιστα ήθελε δικό του δωμάτιο 
θα έκανε τη θυσία να κοιμούνται χώρια, αν δεν τον ήθελε μαζί του. Αυτές οι 
αντιδράσεις του μικρού έκαναν  το φωτογράφο να λιώνει από συγκίνηση...

Την παραμονή 
της αναχώρησης του Ανέστη, όλοι ήσαν βέβαιοι πως ο μικρός δε θα δεχόταν ήσυχα 
το γεγονός και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να το αντιμετωπίσουν. «Δεν έχουμε 
άλλη λύση από το να του πούμε ένα ψέμα. Αύριο φεύγοντας θα του πεις πως 
πηγαίνεις στην πόλη για δουλειά και θα γυρίσεις το βράδι, μάλιστα για εγγύηση θα 
σε πάει στο αεροδρόμιο ο μπαμπάς. Από το Παρίσι που θα τηλεφωνήσεις βρες και 
κάτι για να τον παρηγορήσεις. Θα κλάψει θα μας μισήσει όλους για λίγο, αλλά 
τελικά θα του περάσει, τι άλλο να κάνουμε;», είπε η Νένη και τελικά έτσι έγινε...
… Στο 
αεροδρόμιο, ο Ανέστης δεν μπορούσε παρά να θυμηθεί τη Ζενεβιέβ. Όλο το μήνα, 
τελικά είχε κυριαρχήσει η αγάπη του για τη Νένη και κρατήθηκε, δεν της 
τηλεφώνησε. Στο Παρίσι όμως τι θα έκανε; Θ’ αντιστεκόταν στον πειρασμό; Κι αν 
της τηλεφωνούσε τι θα της έλεγε για τη σιωπή του; Του έκανε την τιμή να του δώσει 
τον αριθμό της γιατί εκτίμησε το ότι δεν της ζήτησε τίποτα. Ένιωθε μια δυνατή έλξη 
αλλά και τη φοβόταν,  ήταν  φανερό πως ανήκε σε μια τάξη που εκείνος την είχε 
γνωρίσει άσκημα με την περίπτωση της Λήδας. Τέλος πάντων θ’ αποφάσιζε όταν 
έφτανε στο Παρίσι...Και η Νένη; Είναι δυνατόν να έπαψε ν’ αγαπάει τη Νένη! Όχι 
βέβαια, απλώς η Ζενεβιέβ, παρ’ όλη την έντονη έλξη που ένιωθε γι’ αυτή, πίστευε 
πως θα ήταν κάτι σαν τη Σεσίλ και την Πολίν, κάτι περαστικό και τουλάχιστον θα 
προσπαθούσε να το περιορίσει εκεί...
... Μια βδομάδα  
μετά την  επιστροφή του  στο Παρίσι, του τηλεφώνησε  ένα βράδι η Πολίν. Μετά τα 
τυπικά τον ρώτησε αν μπορούσαν να συναντηθούν. Ο Ανέστης ανησύχησε μήπως 
του ζητούσε να μείνει πάλι μαζί του. Όχι, τον είχε επιθυμήσει και ήθελε να τον δει, 
ήταν μόνη και αυτό δεν της άρεσε. Τη ρώτησε γιατί ήταν μόνη, τόσοι άντρες 
κυκλοφορούν στο Παρίσι κι εκείνη ήταν πολύ ωραία για ν’ αρνηθεί κάποιος τη 
συντροφιά της. «Αν το πιστεύεις αυτό το τελευταίο, δε θα μου αρνηθείς τη 
συντροφιά σου, ελπίζω. Δεν είναι εύκολο να βρω άλλον Ανέστη, αγάπη μου. Εγώ 
θέλω εσένα, όποτε έχεις χρόνο, να συναντιόμαστε κι αν δε θέλεις να μου κάνεις 
έρωτα μη μου κάνεις, μου φτάνει να είμαι μαζί σου και να τα λέμε». «Είσαι πολύ 
πονηρή, ξέρεις ότι αν είμαι κοντά σου δεν μπορώ να μη σου κάνω έρωτα γι’ αυτό τα 
λες αυτά...». Την κάλεσε στο σπίτι του και ξέχασε για λίγο, ανάμεσα στα όμορφα 
σκέλη της και τη Νένη και τη Ζενεβιέβ...Λίγες μέρες πριν είχε πάρει επιστολή από 
την Αμερική, από τον εκδότη του περιοδικού, που τον πληροφορούσε πως οι αφίσες 
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πήγαν πολύ καλά και του έστειλε μια επιταγή με τα ποσοστά του, ένα σημαντικό  
ποσό.  Εκτός  από  διάσημος,  ένιωθε  και πλούσιος και ζήτησε από το Δημήτρη να 
σταματήσει να νοιάζεται για εκείνο το χρέος, του το χάριζε. Εκείνος αρνήθηκε και 
του έκανε ένα μικρό κήρυγμα, λέγοντας του πως τα μυαλά του πήραν αέρα και έτσι 
που σκορπάει τα λεφτά του δε θα του βγει σε καλό, θα πεθάνει στην ψάθα...
... Ο Γιωργάκης 
συνήθισε την απουσία του Ανέστη, το είχε πάρει απόφαση και του ήταν αρκετό να 
του μιλάει στο τηλέφωνο. Μόνο που τώρα δεν άκουγε μόνο μια φωνή αλλά γνώριζε 
και τον άντρα που ήταν πίσω της και είχε περάσει θαυμάσια μαζί του. Και ο, τι 
έλεγαν-τρεις φορές τη βδομάδα-στο τηλέφωνο, είχε σχέση μ’ εκείνο  που είχαν ζήσει 
οι δυο τους αλλά και μ’ αυτό που θα ζούσαν το επόμενο καλοκαίρι... 

Εκεί κοντά  στα 
Χριστούγεννα,  ο  Δημήτρης  και  η  Ζοζεφίν άρχισαν  να  καταθέτουν,  στο
λογαριασμό του Ανέστη, ένα ποσό κάθε μήνα και τις μέρες των Χριστουγέννων τις 
πέρασε μαζί τους, έχοντας και την Πολίν για να μην είναι μόνη, ξεσηκώνοντας όμως 
τις ερωτικές επιθυμίες του εστιάτορα που σιγοψιθύρισε στον Ανέστη: «Μάγκα, με 
τρελαίνει αυτό το πλάσμα, θέλω να το γαμήσω, μου έχει γίνει καημός...». «Ε, τι 
μπορώ να σου πω τώρα ρε φίλε όρμα της κι ο, τι γίνει, από μένα έχεις το ελεύθερο». 
«Δε μπορώ γαμώτο αν με απορρίψει...τι θα κάνω; Όχι δε θα το αντέξω...» και τα 
πράγματα έμειναν εκεί για το Δημήτρη.

Δυο  μέρες  
πριν από την  είσοδο  του  νέου χρόνου, ένα βράδι, ζήτησε ο μαιτρ Γκαλλό από τον 
Ανέστη, να πάει στο σπίτι του για ένα «απεριτίφ» κι ένα ελαφρό δείπνο. Ο νέος αν 
και γνώριζε πολύ καλά και την κυρία Γκαλλό, μια όμορφη και πανέξυπνη 
σαραντάρα, δεν είχε πάει ποτέ στο σπίτι τους. Δέχτηκε μ’ ευχαρίστηση. Ήταν κοντά 
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης κι από τα παράθυρα του διαμερίσματος φαινόταν, 
χαμηλά, η γέφυρα της Αλμά και σε μικρή σχετικά απόσταση ο Πύργος του Άιφελ. 
Το διαμέρισμα, αν και σε παλιό χτίριο, ήταν πολυτελέστατο. 

Πέρασαν ένα 
πολύ ωραίο βράδι οι τρεις τους και η Μονίκ, η κυρία Γκαλλό, που συμπαθούσε πολύ 
τον Ανέστη του μίλησε για ένα «σουαρέ ντε γκαλά» για το βράδι της πρωτοχρονιάς. 
Του είχαν βρει πρόσκληση και θα πήγαινε μαζί τους. Ο Ανέστης ξαφνιάστηκε. «Εγώ 
σε «σουαρέ ντε γκαλά»; Αν είναι δυνατόν!». «Πουρκουά πα; αγαπητέ μου». είπε η 
μαντάμ Γκαλλό. «Μα δεν έχω πάει ποτέ...». «Καιρός ν’ αρχίσεις μον αμί, θα έχει 
εκεί πολλούς ανθρώπους που χρειάζονται τη δουλειά μας, θα σου γνωρίσω 
ανθρώπους που θα τους χρειαστείς», είπε ο μαιτρ Γκαλλό. «Αυτοί οι χώροι δεν είναι 
πάντα ευχάριστοι αγαπητέ μου Ανέστη αλλά για τη δουλειά σας είναι απαραίτητο να 
βρίσκεστε συχνά εκεί», είπε η  Μονίκ  και του μίλησε για  δημόσιες σχέσεις που 
πρέπει να έχουν οι καλλιτέχνες-η ίδια έπαιζε αυτόν το ρόλο για το Γκαλλό-για τους 
συμβιβασμούς και τις σκοπιμότητες και άλλα σχετικά.

«Θα ήθελα να 
σου γνωρίσω κι ένα εξαιρετικό κορίτσι που το αγαπώ πολύ, το γνωρίζω από μωρό, 
είναι παιδί πολύ καλών μου φίλων. Αν εσείς οι δυο τα βρείτε θα μου άρεσε πολύ...». 
«Και προξενητής μαιτρ; Αυτό δύσκολα θα το πίστευα», είπε χαμογελώντας 
πειραχτικά ο Ανέστης. «Μαι νο...Δεν πρόκειται για προξενιό, απλώς θέλω να 
γνωριστείτε...». «Καμιά αντίρρηση, αν μάλιστα είναι όμορφη». «Καλλονή φίλε 
μου», είπε ο μαιτρ και τον έστειλε σ’ ένα φίλο του ράφτη να νοικιάσει ένα σμόκιν 
και καλό θα ήταν, του είπε, να παραγγείλει ένα δικό του, θα του χρειαζόταν συχνά 
στο μέλλον...
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... Πρόλαβε το 
Δημήτρη και τη Ζοζεφίν στο κλείσιμο του εστιατορίου. Τους έβαλε να καθίσουν για 
λίγο μαζί του. Είχε ύφος θριαμβικό! «Κάτι συμβαίνει με σένα, δεν ήρθες να φας 
απόψε, μήπως πεινάς να σου βάλω...». «Όχι δε χρειάζεται. Ήμουν προσκαλεσμένος 
στο σπίτι του αφεντικού μου κι έφαγα εκεί...Λοιπόν ο Γκαλλό βάλθηκε να με 
παντρέψει». Ύστερα έβγαλε από την τσέπη μια πρόσκληση και την έδωσε στη 
Ζοζεφίν. Εκείνη τη διάβασε και φώναξε: «Μια πρόσκληση σε «σουαρέ ντε γκαλά» 
στο όνομα σου!». «Μάλιστα κυρία μου, πρωτοχρονιάτικο σουαρέ με σμόκιν και 
τέτοια...».

Ο Δημήτρης 
έδειξε εντυπωσιασμένος αλλά δεν καταλάβαινε που κολλούσε η πρόθεση του 
Γκαλλό να τον παντρέψει. «Θα μου γνωρίσει εκεί μια κοπέλα και για να είναι αυτή 
εκεί παει να πει πως θα είναι από τζάκι». «Ρε κόπανε και συ θα είσαι εκεί αλλά ούτε 
τζάκι δεν είχες στο σπίτι σου...», του παρατήρησε, γελώντας ο εστιάτορας. «Πάντως 
αν και κάπως φοβισμένος, είμαι ενθουσιασμένος, θα είναι μια πρώτης τάξεως 
εμπειρία κι αυτό είναι που αξίζει...»…
... Ο Ανέστης στη 
δεξίωση, μέσα στο κομψό σμόκιν ήταν εντυπωσιακός αλλά ψυχολογικά ένιωθε 
άσκημα, όταν μάλιστα πολλοί από τους καλεσμένους τον κοίταζαν με περιέργεια. Θα 
γνωρίζονταν αρκετά καλά όλοι αυτοί μεταξύ τους και θα συναντιόνταν συχνά σε 
τέτοιους χώρους. Το ότι συνόδευε τον Γκαλλό και τη σύζυγο του ίσως ικανοποιούσε 
την περιέργεια  τους, εν  μέρει,  σε  αρκετούς μάλιστα η Μονίκ ή ο Γκαλλό τον 
σύσταιναν.  

Κάποια στιγμή, 
ο Ανέστης έμεινε μόνος καθώς ο μαιτρ και η Μονίκ κατευθύνθηκαν προς κάποια 
συντροφιά φίλων τους. Κοίταζε με αμηχανία γύρω του, δεν ήξερε τι να τα κάνει τα 
χέρια του, αλλά ένας σερβιτόρος του πρότεινε ένα δίσκο με ποτά. Πήρε ένα κονιάκ 
κι έτσι ένιωσε πιο άνετα καθώς κρατούσε κάτι επιτέλους στα χέρια. Πήγε παράμερα 
και κατέβασε μερικές γουλιές, το χρειαζόταν. Ύστερα από λίγο είδε το δάσκαλο του 
να ψάχνει και βγήκε μπροστά του πιστεύοντας πως έψαχνε γι’ αυτόν. Και 
πραγματικά, τον έπιασε από το βραχίονα και προχώρησαν σε μια συντροφιά όπου η 
μαντάμ Γκαλλό  μιλούσε  με  μια  νέα  κοπέλα  που  ο Ανέστης  έβλεπε  μόνο τη 
γυμνή υπέροχη πλάτη της. «Λες να είναι αυτή η...νύφη;», σκέφτηκε ο Ανέστης. 
«Νάμαστε λοιπόν», είπε ο μαιτρ, «Ζενεβί, να σου γνωρίσω τον βοηθώ μου, τον κύριο 
Βοϊμιρής...». Η κοπέλα γύρισε και το στόμα της έγινε ένα ερυθρό όμικρον από 
έκπληξη, ύστερα πήρε σοβαρό ύφος και δίνοντας του το χέρι είπε τυπικά: «Χαίρω 
πολύ κύριε» και γυρνώντας προς τον Γκαλλό, είπε: «Τοντόν, γνωρίζω τον βοηθό σας 
αλλά αυτός ίσως να μη με θυμάται, μάλλον μ’ έχει ξεχάσει», ένα ειρωνικό χαμόγελο 
εμφανίστηκε στα χείλη της κι έμεινε εκεί γι’ αρκετή ώρα. «Μα, που γνωριστήκατε;  
Στο  ατελιέ μου;».   Ο Ανέστης  το πρώτο  που σκέφτηκε ήταν να το βάλει στα πόδια, 
ένιωσε το κολάρο του να τον πνίγει, άρχισε να ιδρώνει και είχε κοκκινίσει. Έσφιξε 
χαλαρά το χέρι της Ζενεβιέβ εκείνη όμως του το τσίμπησε, με τρόπο, αλλά τόσο 
δυνατά που πάρα λίγο να βάλει φωνή από τον πόνο. Αυτό αναπτέρωσε το ηθικό του, 
τον γέμισε χαρά αυτή η κοριτσίστικη αντίδραση εκδίκησης. Εξήγησε μέσες-άκρες, 
στον Γκαλλό, τη γνωριμία τους κι εκείνος αναφώνησε: «Ω, μον ντιέ, ο κόσμος είναι 
μικρός. Τόσο το καλύτερο λοιπόν ευκαιρία να τα πείτε οι δυο σας» και 
παρασέρνοντας τη Μονίκ προς την πίστα τους άφησαν μόνους. Η Ζενεβιέβ, έπαιξε 
στα χέρια της το μικρό λαμέ τσαντάκι που συνόδευε την εντυπωσιακή τουαλέτα της, 
με κάποια αμηχανία. Εκείνος έξυνε την παλάμη του που του πονούσε ακόμα ύστερα 
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από το τσίμπημα της. «Λοιπόν, δε μου τηλεφώνησες στην πατρίδα σου και δε 
φαντάζομαι να ισχυρισθείς πως τώρα γύρισες από εκεί, αλλά δε μου τηλεφώνησες 
ούτε εδώ. Φαίνεται πως για σένα δεν άξιζα τον κόπο. Ήταν η πρώτη φορά που 
φίλησα αυθόρμητα έναν άντρα κι ένιωσα ταπεινωμένη από τη συμπεριφορά σου...». 
Ο Ανέστης την κοίταζε χωρίς να μπορεί να μιλήσει, ήταν ακόμα κατάπληκτος με την 
απροσδόκητη συνάντηση. «Ξέρετε, εγώ...Εγώ έχω πάθει κάτι μαζί σας». Έκανε μια 
κίνηση αμηχανίας με το χέρι και συνέχισε. «Προσπαθούσα να σας αποφύγω τόσο 
καιρό και να που η τύχη μ’ έφερε πάλι κοντά σας...». «Να μ’ αποφύγεις, γιατί;», 
ρώτησε έκπληκτη μιλώντας του πάντα στον ενικό. «Γιατί, γιατί ωραία μου έχω πάθει 
κεραυνοβόλο...πως το λέμε στα γαλλικά...α, κου ντε φουντρ από τη στιγμή που σας 
είδα στο αεροπλάνο». «Α, μπο; Σε παρακαλώ μίλα μου στον ενικό. Ώστε έτσι! Και 
θέλεις να σε πιστέψω, όταν τέσσερις μήνες δεν έκανες ένα τηλεφώνημα; Μη μου 
πεις πως έχασες την κάρτα γιατί δε θα σε πιστέψω. Κάτι άλλο συμβαίνει...».  «Όχι, 
όχι δεν έχασα την κάρτα σας...την κάρτα σου...». Έβγαλε το πορτοφόλι του κι από τα 
βάθη του ξετρύπωσε την κάρτα της αρκετά ταλαιπωρημένη.

Η Ζενεβιέβ την 
κοίταξε μ’ έκπληξη κι ευχαρίστηση. «Την έχεις πάντα μαζί σου, ακόμα και στο 
σμόκιν;». «Ναι πάντα γιατί πάντα σκεπτόμουν να σου τηλεφωνήσω...». «Και γιατί 
δεν το έκανες;». «Γιατί...γιατί δεν τολμούσα, πίστευα πως ανήκεις κάπου που εγώ δε 
θα μπορούσα...να σταθώ και να που είχα δίκιο». «Το ξέρεις πως το κου ντε φούντρ 
το έχω πάθει κι εγώ; και ήμουν τόσο σίγουρη η ανόητη, πως θα τηλεφωνούσες, ώστε 
δε φρόντισα να μάθω ούτε το επίθετο σου, ούτε τη διεύθυνση σου, ούτε και το 
τηλέφωνο σου, το πιο απλό». Την έπιασε από το χέρι και την παράσυρε σ’ έναν 
καναπέ εκεί κοντά, όπου και κάθισαν.

Σταύρωσε τα 
χέρια της κάτω από το υπέροχο στήθος της κι ο Ανέστης σήκωσε το κεφάλι και του 
φάνηκε πως το τεράστιο πολύφωτο της σάλας συντριβόταν σε άπειρα ιριδίζοντα 
κρυστάλλινα κομμάτια. Έκλεισε τα μάτια και χαμήλωσε το κεφάλι, όταν τα 
ξανάνοιξε ένιωθε κάποια ζάλη. Κοίταξε για λίγο τις γυαλιστερές μύτες των 
παπουτσιών του και είπε; «Δεν αισθάνομαι καλά εδώ...Δεν είμαι συνηθισμένος σε 
τέτοιους χώρους...». Σηκώθηκε. Σηκώθηκε και η Ζενεβιέβ και είπε; «Πάμε να 
φύγουμε». «Να φύγουμε; και τι θα πούμε στο Γκαλλό και στη Μονίκ;». «Απλώς θα 
τους πούμε  ότι φεύγουμε.  Α, ευκαιρία  είναι, οι γονείς μου είναι μαζί τους».  

Ο Ανέστης είδε, 
κοντά στο δάσκαλο του και τη Μονίκ, ένα ζευγάρι. Εκείνος θα πλησίαζε τα εξήντα κι 
εκείνη τα πενήντα. Ήσαν και οι δυο εντυπωσιακοί, ο πατέρας της είχε κάποια κιλά 
παραπάνω αλλά το σμόκιν του ερχόταν...γάντι, ήταν ένας κομψός ασπρομάλλης 
γοητευτικός άντρας. Η  μητέρα  της  έλαμπε  μέσα  σ’  ένα  θαυμάσιο  βραδινό  
φόρεμα,  η  Ζενεβιέβ  της  έμοιαζε πολύ.   

Μόλις 
πλησίασαν, ο Γκαλλό, απευθυνόμενος στον Ανέστη, είπε: «Φίλε μου να σου 
γνωρίσω την κυρία και τον κύριο Μαρτέλ, είναι οι γονείς της Ζενεβί, φίλοι μου από 
δω ο βοηθός μου εξαιρετικός καλλιτέχνης, κύριος Βοϊμιρής».  Καθώς οι δυο νέοι 
μπήκαν στη συντροφιά ο κύκλος διευρύνθηκε. Άρχισαν τα τυπικά που έκαναν τον 
Ανέστη να ιδρώνει όλο και περισσότερο, προσπαθώντας να εκφραστεί σε μια 
γλώσσα που δεν την ήξερε και τόσο καλά. 

Τον έσωσε η 
κοπέλα λέγοντας: «Εμάς μας συγχωρείτε αλλά θα φύγουμε...». «Θα φύγετε...και που 
θα πάτε αγάπη μου;», είπε η μητέρα της. «Μμ, μάλλον στο σπίτι μας, κοντά είναι θα 
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πάμε με τα πόδια...». «Κάνει κρύο, χιονίζει κόρη μου», είπε κι ο πατέρας της. «Μα τι 
λετε τώρα, κάνει κρύο, χιονίζει, αυτά φοβίζουν εμάς όχι τα νιάτα...Να φύγετε 
κούκλα μου, να φύγετε, υποψιάζομαι πως ο Ανέστης δεν αισθάνεται και πολύ καλά 
εδώ», είπε ο Γκαλλό και φίλησε την κοπέλα...

Καθώς 
προχωρούσαν προς την αυλόθυρα της βίλας, μιας βίλας στο Νεϊγί, το χιόνι πύκνωνε. 
Ο Ανέστης κούμπωσε το πανωφόρι του και φόρεσε τα γάντια, συνήθως 
χρησιμοποιούσε τις τσέπες του κι ένιωθε άβολα. Τυλιγμένη σε μια άσπρη μινκ η 
Ζενεβιέβ σχολίασε γελώντας ενθουσιασμένη: «Μα στο Παρίσι είμαστε ή στη 
Σιβηρία;». Ο θυρωρός τους άνοιξε τη μικρή θύρα και βρέθηκαν στο πεζοδρόμιο. 

Το χιόνι πάνω 
στη μινκ δεν άφηνε ίχνη αλλά το μαύρο πανωφόρι του Ανέστη και τα μαλλιά του 
άσπρισαν. Η κοπέλα σφίχτηκε πάνω του κι εκείνος την αγκάλιασε από τη μέση. 
Προχώρησαν για λίγο και ξαφνικά ο νέος πήρε την πρωτοβουλία, τη σταμάτησε, τη 
γύρισε προς το μέρος του, παραμέρισε το γιακά της γούνας από το πρόσωπο της και 
ρούφηξε τα χείλη της. Όταν τελείωσε το φιλί εκείνη ξαναζήτησε και μετά του 
ψιθύρισε: «Φιλάς υπέροχα κι όμως στο αεροδρόμιο είχα την εντύπωση πως φιλούσα 
άγαλμα, γιατί ήσουν τόσο ψυχρός;». «Με ξάφνιασες, περίμενα ένα τυπικό φιλί στο 
μάγουλα και συ μου ρούφηξες τα χείλη...». Η Ζενεβιέβ γέλασε. «Πολύ το 
διασκέδασα με το φίλο σου τον μπάτσο, σίγουρα θα ήθελε να είναι στη θέση σου». 
«Πραγματικά τον εντυπωσίασες πολύ», είπε ο Ανέστης και ανάφερε το σχόλιο που 
είχε κάνει γι’ αυτήν ο Αριστείδης. Έτσι αγκαλιασμένοι και ανταλλάσσοντας φιλιά 
κάθε τόσο προχωρούσαν ώσπου έφτασαν σε μια αυλόθυρα και η Ζενεβιέβ 
σταμάτησε. Κι εδώ ένας θυρωρός τους άνοιξε, αναγνωρίζοντας τη νέα.

Προχώρησαν, 
αγκαλιασμένοι, προς το σπίτι που ήταν πάμφωτο, μέσα-έξω, αλλά υπήρχαν φανάρια 
και στον κήπο. Οι νιφάδες του χιονιού καθώς στροβιλίζονταν και γίνονταν ορατές 
στα φωτεινά σημεία δημιουργούσαν ένα μαγευτικό θέαμα. Έφτασαν στην εξώθυρα 
του σπιτιού και η Ζενεβιέβ πίεσε το κουδούνι. «Δεν έχεις μαζί σου κλειδιά;». «Για 
ποιο λόγο, το σπίτι πάντα είναι γεμάτο από ανθρώπους». Η θύρα άνοιξε μια 
υπηρέτρια απορημένη που έβλεπε εκεί τέτοια ώρα τη μικρή κυρία της, παραμέρισε 
να περάσουν.

Η Ζενεβιέβ 
έβγαλε τη γούνα και την έδωσε στην υπηρέτρια. Το ίδιο έκανε κι ο Ανέστης με το 
πανωφόρι του. Κρατώντας τον από το χέρι, η κοπέλα τον οδήγησε προς το 
εσωτερικό, που είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός θαυμάσιου μεγαλοαστικού σπιτιού. 
Λίγο αργότερα ήσαν καθισμένοι σ’ ένα μικρό κομψό σαλονάκι, κάποιου στυλ που ο 
Ανέστης δε μπορούσε να προσδιορίσει.

Ο φωτογράφος 
έδειχνε κάπως χαμένος. Είχε βρει πολυτελές το διαμέρισμα του Γκαλλό αλλά εδώ 
ήσαν όλα σ’ άλλο επίπεδο και πρώτη φορά βρισκόταν σε κάτι τέτοιο. Όλα αυτά 
ατόνησαν την ερωτική διάθεση που είχε στο δρόμο. Αντίθετα η Ζενεβιέβ έδειχνε 
ξαναμμένη κι ασυγκράτητη. Τον παράσυρε σε φιλιά, χάδια κι αγκαλιές κι εκείνος 
παραδόθηκε στη γοητεία της.

Ένα ρολόι 
τοίχου, σήμανε τη δωδέκατη ώρα και τους ξάφνιασε για λίγο. Είχε μπει ο νέος 
χρόνος και ξανάσμιξαν με πάθος πάλι, για χάρη αυτού του γεγονότος. Ξαφνικά ο 
Ανέστης αποσπάστηκε από την αγκαλιά της και σηκώθηκε. Η σκέψη και μόνο πως 
έξω από τη θύρα κυκλοφορούσαν διάφοροι υπηρέτες του ανάστειλε κάθε διάθεση. 
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Εξάλλου πάνω στον πολυτελέστατο αυτόν καναπέ, δεν υπήρχε πιθανότητα να 
κάνουν έρωτα. 

«Τι έπαθες 
αγάπη μου; Τι συμβαίνει;». «Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όλ’ αυτά δεν οδηγούν 
πουθενά...Τι διάολο κάνουμε;», είπε ο φωτογράφος, ανοίγοντας τα χέρια κι 
αφήνοντας τα να πέσουν άτονα. «Κατάλαβα, υπάρχει κάποια άλλη». «Όχι, όχι, δεν 
υπάρχει άλλη...Υπάρχει όμως πρόβλημα...Σε φοβάμαι». «Μα τι είναι αυτά που λες, 
γιατί με φοβάσαι;». Η Ζενεβιέβ τον κοίταξε έκπληκτη. Δεν καταλάβαινε τι ακριβώς 
ήθελε να της πει. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθε έντονη διάθεση για έρωτα. Είχε 
κλείσει τα είκοσι ένα χρόνια της και δεν είχε σχέση με άντρα γιατί στα δεκαοχτώ της 
είχε μια δυσάρεστη εμπειρία. Ήταν τότε που είχε κάνει έρωτα για πρώτη φορά 
διαπιστώνοντας πως δεν άξιζε τον κόπο για να ξαναδοκιμάσει. Και τώρα που 
ολόκληρο το κορμί της ζητούσε αυτόν τον άντρα εκείνος την απωθούσε. Ένιωσε 
ταπεινωμένη. Σοβάρεψε, η έκφραση του προσώπου της σκλήρυνε και είπε: «Για 
συνέχισε κάτι προσπαθείς να μου πεις...». «Τι να σου πω, σκατά...», χρησιμοποίησε 
τη λέξη «μαϊντανό» των Γάλλων, «νιώθω σαν αρσενικιά αράχνη...». «Δηλαδή;». 
«Ξέρεις σε μερικά είδη αραχνών, η θηλυκιά, μετά τη γονιμοποίηση της...τρώει το 
αρσενικό...». «Τι έκανε λεει; Για λέγε, για λέγε...». «Τι να σου πω είναι μια φυσική 
διαδικασία. Το ένστικτο της αναπαραγωγής είναι πιο δυνατό από αυτό της 
αυτοσυντήρησης, το αρσενικό παρ’ όλο που ξέρει τι θα συμβεί συναινεί και η 
θηλυκιά αράχνη μόλις κάνει έρωτα κατασπαράζει το αρσενικό». «Πως είναι 
δυνατόν!». «Ναι έτσι ακριβώς γίνεται. Το αρσενικό, κυριολεκτικά πεθαίνει από 
έρωτα».

Η Ζενεβιέβ, 
ταραγμένη και θυμωμένη ρώτησε: «Δηλαδή με βλέπεις σαν τη θηλυκιά αράχνη;». 
«Εγώ, αισθάνομαι σαν την αρσενικιά αράχνη, εσύ είσαι μια χαρά...Τέλος πάντων, 
μάλλον δεν τα καταφέρνω να σου εξηγήσω σωστά... Ίσως στα ελληνικά θα τα 
κατάφερνα καλύτερα...Φοβάμαι πως δε θα πετύχει η σχέση αυτή, μάλλον πρέπει να 
φύγω».     

Τον  συνόδεψε 
μέχρι την έξοδο αμίλητη κι ανέβηκε στο δωμάτιο της, τρέμοντας από νεύρα. Έκλαψε 
αν και το έκανε σπάνια. Έπεσε για ύπνο αλλά δεν τα κατάφερνε να κοιμηθεί. 
Θυμόταν τον Ανέστη κι εκνευριζόταν, ένιωσε για δεύτερη φορά ταπεινωμένη, καλά 
έκανε και δεν ασχολιόταν τόσο καιρό μ’ αυτό το υπερφίαλο κι εγωιστικό φύλο των 
ανδρών. Τι κατάπτωση! Να του δοθεί μ’ όλο το είναι της κι αυτός ν’ αρνηθεί 
λέγοντας, για δικαιολογία ανόητες ιστορίες με...αράχνες...Αύριο κιόλας θα του 
τηλεφωνούσε για να τον προσβάλει, να τον βρίσει αλλά διαπίστωσε πως δεν είχε τον 
αριθμό του. Θα μπορούσε να τον ζητήσει από τον Γκαλλό, αλλά τι θα του έλεγε αν 
τη ρωτούσε, που θα τη ρωτούσε οπωσδήποτε, για τη σχέση τους;…
... Τι βλακεία να 
της μιλήσει για αράχνες, τι τον έπιασε. Την πρόσβαλε πολύ άσκημα. Ο Ανέστης όλ’ 
αυτά τα σκεφτόταν καθώς προχωρούσε στο πεζοδρόμιο της αβενιού ντε Νεϊγύ. Το 
χιόνι είχε σταματήσει, διάφορα αυτοκίνητα πηγαινοέρχονταν μεταφέροντας αυτούς 
που είχαν γιορτάσει την έλευση του νέου χρόνου σε διάφορες δεξιώσεις της 
περιοχής. Όσα ταξί πέρασαν ήσαν γεμάτα. Περπάτησε ως την Πορτ-Μαιγιό, ούτε 
ίχνος από ταξί. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις σκεφτόταν, πως έπρεπε να πάρει δικό του 
αυτοκίνητο.

Συνέχισε ως την 
Αψίδα του Θριάμβου που ήταν σχεδόν έρημη. Έκανε το γύρο της και στάθηκε για 
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λίγο μπροστά στη «Μαρσεγιέζα» του Ριούντ, συνειρμικά θυμήθηκε τη Σεσίλ, την 
Πολίν και βλαστήμησε που θα κοιμόταν την πρωτοχρονιά χωρίς την αγκαλιά 
γυναίκας.  

Έκανε κρύο κι 
ένα ταξί θα ήταν ο,τι έπρεπε αλλά αν και περίμενε σχεδόν μισή ώρα δε βρήκε. «Θα 
είχα κάνει το μισό δρόμο ως το σπίτι», σκέφτηκε και ξεκίνησε πάλι παίρνοντας την 
αβενιού Φρίντλαντ, συνέχισε στην μπουλβάρ Οσμάν και βγήκε στις Γκραν 
Μπουλβάρ, κοντά  στο σπίτι του. Το κρύο ήταν τσουχτερό αλλά ήταν καλά ντυμένος 
και τα γάντια φάνηκαν χρήσιμα. Προσπαθούσε να μη σκέφτεται τη Ζενεβιέβ κι όσο 
ήταν στο δρόμο και κρύωνε τα κατάφερνε, στο σπίτι όμως στη ζεστασιά του 
κρεβατιού τη σκεφτόταν βασανιστικά.

Ένιωσε να 
πονάνε οι όρχεις του. Ύστερα από τόσες ώρες διέγερσης χωρίς να κάνει έρωτα 
φυσικό ήταν. Μπήκε στο μπάνιο και τους έριξε παγωμένο νερό πιστεύοντας πως θ’ 
ανακουφιζόταν...Θυμήθηκε τη σχέση του με τη Λήδα. Πήγαινε να μπλέξει σε μια 
παρόμοια κατάσταση κι  αγωνιζόταν  να την αποφύγει...
... Το πρωί της 
πρωτοχρονιάς, τον ξύπνησε εκεί γύρω στις δέκα, ο Δημήτρης τραβώντας τον σχεδόν 
από τα πόδια. «Τι έγινε ρε, το ξενύχτισες καλά μπαγάσα. Καλή η γκόμενα;». 
Σηκώθηκε και πήγε στο μπάνιο κάνοντας νόημα στο φίλο του να περιμένει. «Ήπιες 
πολύ;», τον ρώτησε ο Δημήτρης όταν τον είδε να βγαίνει βαρύθυμος. «Όχι, ένα 
κονιάκ μόνο, ήπια όμως άλλα φαρμάκια...». «Για λέγε, για λέγε». «Μάγκα πεινάω, θ’ 
ανοίξεις σήμερα;». «Σήμερα έχουμε αργία. Ντύσου να πάμε στο σπίτι μου, θα σου 
ετοιμάσει κάτι η Ζοζεφίν».

Αργότερα, στο 
διαμέρισμα του Δημήτρη, τρώγοντας, ο Ανέστης τους μίλησε πρώτη φορά για τη 
Ζενεβιέβ και γι’ αυτά που είχαν γίνει στο αεροπλάνο και στο αεροδρόμιο. «Ξέρετε 
ποια ήταν η ευνοούμενη του Γκαλλό;». «Μη μου πεις! είπε ο Δημήτρης, «σαι πα 
βραι!», συμπλήρωσε η Ζοζεφίν. Τελικά τους είπε τι έγινε στη δεξίωση και στο σπίτι 
της κοπέλας και για το ανόητο φέρσιμό του. «Μάγκα είσαι «τυχερός-άτυχος». 
Πρέπει να το πάρεις απόφαση, ή θα ζήσεις με τη μπουρζουαζία κι ο,τι αυτό 
συνεπάγεται ή χέστους και μείνε με μας τα μπατιράκια». «Αν την έβλεπες φίλε τι 
πλάσμα είναι! Αριστοκρατικός τύπος, όπως λες και συ. Και φοβάμαι πως είμαι πολύ 
ερωτευμένος...». «Και η Νένη ρε μαλάκα, την ξέχασες;  Καλύτερα εδώ που τα λέμε, 
είναι μια σχέση που σε βασανίζει χρόνια και δεν έχει και νόημα...». «Δεν ξέρω, δεν 
ξέρω, άλλη μια φορά που δεν ξέρω τι να κάνω, ελπίζω αλλά και το απεύχομαι, η 
Ζενεβιέβ να με κρατήσει μακριά της...». Η Ζοζεφίν τον αγκάλιασε και του χάιδεψε 
τα μαλλιά. «Δεν ξέρω Ανέστη μου ούτε κι εγώ τι να σου πω για να σε 
παρηγορήσω...». Το μεσημέρι τηλεφώνησε στη Νένη, φυσικά ο Γιωργάκης ήταν ο 
πρώτος και τελευταίος συνομιλητής του. Του είπε για τα δώρα, που του έκαναν οι 
γονείς του, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, ακόμα και η γιαγιά Ελένη κι ο παππούς 
Αμερικάνος του έστειλαν δώρο και τελείωσε με τη συνήθη επωδό: «Πότε θα 
έρθεις;». Μίλησε με τον Παρμενίωνα και του είπε πως μια από αυτές τις μέρες θα 
του τηλεφωνούσε ο μεταφραστής, είχε προχωρήσει αρκετά με το βιβλίο, για κάποιες 
διευκρινήσεις. Με τη Νένη δεν είπαν και πολλά πράγματα. Τι να της πει αφού δεν 
μπορούσε αυτά που ήθελε και τώρα ύστερα από τα τελευταία γεγονότα άραγε 
ήθελε;...
... Πέρασε ο 
Γενάρης και δεν τηλεφώνησε στη Ζενεβιέβ παρ’ όλο που αυτό σκεφτόταν κάθε μέρα. 
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Ο Γκαλλό τον ρώτησε και τον ξαναρώτησε για τη σχέση του με την κοπέλα-φαίνεται 
εκείνη δεν του είχε πει τίποτα για αυτό που είχε συμβεί-κι ο Ανέστης απάντησε 
αόριστα: «Είναι δύσκολος άνθρωπος η ανεψιά σου...». «Σ’ αυτό έχεις δίκιο, αλλά 
είναι σπουδαίο κορίτσι παρ’ όλο που έχει μια περίεργη γνώμη για τους άντρες. Λεει 
πως εκτός από τον πατέρα της, εμένα και τον Γουστάβο, ένα γέρο υπηρέτη του 
παππού της και που τον έχουν τώρα στο σπίτι σχεδόν σα συγγενή, δεν εκτιμάει τους 
άντρες. Πίστευα πως μαζί θα τα πηγαίνατε καλά». Δεν ήξερε τι να του απαντήσει και 
τον ρώτησε κάτι άσχετο: «Γιατί σας λεει «τοντόν», είσαστε συγγενείς;». «Ω, όχι έτσι 
με φωνάζει από τότε που ήταν μωρό, τώρα το έχει συνηθίσει και μένα μ’ αρέσει μια 
και δεν έχω ανεψιά»...
... Το ίδιο βράδι, 
που είχε τη συζήτηση γι’ αυτή με τον Γκαλλό, της τηλεφώνησε. Η υπηρέτρια, του 
είπε ν’ αφήσει τον αριθμό του τηλεφώνου του για να του τηλεφωνήσει αργότερα, 
γιατί η δεσποινίς ήταν στο μπάνιο...

Μια ώρα 
αργότερα κουδούνισε το τηλέφωνο του. Το άρπαξε χωρίς να χτυπήσει δεύτερη φορά. 
Ήταν εκείνη! «Σ’ ακούω, ήθελες να μου πεις κάτι;». Δε χρησιμοποίησε πληθυντικό 
κι αυτό, σκέφτηκε ο Ανέστης, ήταν καλό σημάδι. «Ναι, απλά ήθελα να σου πω πως 
σ’ αγαπώ, δεν είναι πρωτότυπο αλλά έτσι είναι...». «Και δε φοβάσαι μη σε 
καταβροχθίσει η αράχνη;», ρώτησε ειρωνικά. «Φοβάμαι αλλά προτιμώ να με 
κατασπαράξει μια πεντάμορφη αράχνη παρά να με σπαράζει κάθε μέρα το βάσανο 
της στέρησης του έρωτα της». Αυτό την κολάκεψε αλλά ξεθύμανε πάνω του γι’ αυτό 
που της είχε κάνει με αρκετά κομψό τρόπο,  είν’ αλήθεια. Στο τέλος του ομολόγησε 
πως ήταν σχεδόν ο πρώτος άντρας της ζωής της. «Τι πάει να πει σχεδόν, ή είμαι ο 
πρώτος ή όχι». «Δηλαδή, θέλω να πω πως ο πρώτος ήταν...ήταν απλώς μια 
δυσάρεστη εμπειρία που μ’ έκανε ν’ αντιπαθήσω τους άντρες γενικώς...». «Και τώρα 
κυρία μου τι κάνουμε; Δεν ξέρεις πόσο άσκημα πέρασα εκείνο το βράδι της 
πρωτοχρονιάς, ήταν η πιο ευτυχισμένη αλλά και η πιο δυσάρεστη πρωτοχρονιά της 
ζωής μου. Πήγα με τα πόδια στο σπίτι μου μέσα στη χιονοθύελλα», αυτό δεν ήταν 
εντελώς αλήθεια βέβαια, το είπε για να την συγκινήσει, «και χρειάστηκε να ρίξω 
παγωμένο νερό στα...απ’ αυτά μου για να καλμάρω τον πόνο...». «Θεέ μου, είμαι 
ασυγχώρητη έπρεπε να πω στο σοφέρ μας να σε πάει». «Ε, που να το σκεφτείς, 
εκείνη την ώρα εσύ με μισούσες, έτσι δεν είναι;». «Αν σε μισούσα, ήθελα να σου 
τηλεφωνήσω, να σου τα πω έξω από τα δόντια αλλά δεν είχα τον αριθμό σου...αλλά  
για  πες  μου, τι  παγωμένο νερό έριξες στα...τέλος πάντων και γιατί πονούσες;». 
«Αυτό σημαίνει πως πραγματικά δεν έχεις πείρα από άντρες», της είπε και της 
εξήγησε. « Ω, μ’ αρέσει αυτό, όταν θα θέλω να σε βασανίζω θα έχω ένα όπλο, 
ευχαριστώ για την πληροφορία...».

Άρχισε 
αλληλοεξομολόγηση των συναισθημάτων τους και το τηλεφώνημα κράτησε μια ώρα. 
Ο Ανέστης ήταν εκείνος, που της ζήτησε να σταματήσουν γιατί υπήρχε κίνδυνος να 
χρειαστεί να ξαναβρέξει με παγωμένο νερό τα απ’ αυτά του, προκαλώντας της 
δυνατά γέλια. Πριν κλείσει της είπε πως θα την ήθελε κοντά του απόψε. «Δώσε μου 
τη διεύθυνσή σου κι έφτασα», είπε η Ζενεβιέβ κι ο Ανέστης λίγη ώρα αργότερα 
ξεροστάλιαζε έξω από το σπίτι του περιμένοντας την, ευτυχής και κατάπληκτος! 

Ο Δημήτρης με 
τη Ζοζεφίν ετοιμάζονταν να κλείσουν όταν τους είπε πως περιμένει τη Ζενεβιέβ και 
τους εξήγησε, με λίγα λόγια, πως επανασυνδέθηκαν. «Και γιατί περιμένεις στο 
δρόμο; Όταν φτάσει θα χτυπήσει το κουδούνι...». «Τι λες ρε τώρα, μπορώ να 
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ησυχάσω μέσα στο σπίτι όταν περιμένω τη θεά μου;».  «Ώπα και θεά η κυρία, φίλε 
την έχεις δαγκώσει άγρια τη λαμαρίνα», είπε γελώντας ο Δημήτρης ενώ η Ζοζεφίν 
αγκάλιασε τον Ανέστη, δείχνοντας του κατανόηση και του είπε: «Έλα μέσα στο 
μαγαζί, βγήκες με το σακάκι, θα πουντιάσεις, θα την περιμένουμε μαζί». Κάθε φορά 
που ακουγόταν αυτοκίνητο, ο Ανέστης πεταγόταν έξω προκαλώντας τη θυμηδία των 
φίλων του. Κάποια στιγμή, ένα αμάξι σταμάτησε μπροστά  σχεδόν  στο εστιατόριο, 
ήταν μια άσπρη Τζάγκουαρ. Ο φωτογράφος βρέθηκε στο πεζοδρόμιο και σκύβοντας 
στο παρμπρίζ, κοίταξε μέσα. 

Η Ζενεβιέβ του 
χαμογελούσε ενώ έκανε τους σχετικούς χειρισμούς για να σταθμεύσει. Βγήκε από το 
αμάξι. Φορούσε καφέ κασμιρένιο παντελόνι χωμένο σε κοντές μπότες κι άσπρη 
χοντρή μάλλινη μπλούζα με ψηλό γιακά. Ήταν υπέροχη! Τα μαλλιά της τραβηγμένα 
προς τα πίσω, κατάληγαν σε μια χοντρή πλεξούδα που κρεμόταν στον αυχένα της, 
δεμένη ψηλά με μια λευκή κορδελίτσα.    

Άνοιξε την 
πίσω πόρτα,  τράβηξε ένα κοντογούνι και το έριξε στους ώμους της. Ο Ανέστης την 
περίμενε στο πεζοδρόμιο, την έσφιξε στην αγκαλιά του και τα στόματα τους έσμιξαν 
σ’ ένα παρατεταμένο φιλί.

Ο Δημήτρης και 
η Ζοζεφίν είχαν βγει έξω σβήνοντας τα φώτα του εστιατορίου και παρακολουθούσαν 
το αγκαλιασμένο ζευγάρι που τώρα το φώτιζε το φανάρι του δρόμου.

«Αν σκοπεύετε 
να περάσετε τη νύχτα εδώ πάει καλά. Εμείς πρέπει να φύγουμε», είπε ο εστιάτορας 
και οι νέοι αποχωρίστηκαν. Ο Ανέστης σύστησε τη Ζενεβιέβ στους φίλους του και 
μπήκαν  στην αυλή.  «Αν μείνετε εδώ τη νύχτα, είναι προτιμότερο να βάλετε μέσα 
στην αυλή το αμάξι», είπε ο Δημήτρης στη Ζενεβιέβ. «Ναι βέβαια, αν γίνεται γιατί 
όχι». 

Η κοπέλα βγήκε 
και πήγε προς το αυτοκίνητο και οι δυο φίλοι, έπιασαν και άνοιξαν διάπλατα τις 
αυλόθυρες. Ο Ανέστης βοήθησε τη «θεά» του να βάλει μέσα το αμάξι και να το 
σταθμεύσει μπροστά στο σπίτι του...
... Παρ’ όλο που η 
ώρα ήταν περασμένη, την περιδιάβασε στους χώρους του σπιτιού του. Της έδειξε και 
το χώρο που σκόπευε να κάνει το στούντιο αλλά από έλλειψη χρημάτων δεν 
προχώρησε. «Είχα τα χρήματα και θα ήταν έτοιμο τώρα-μου χρειάζεται πολύ το 
εργαστήρι για κάποιες φωτογραφήσεις-αλλά χρειάστηκε να τα δώσω στα παιδιά, στο 
Δημήτρη και τη Ζοζεφίν, που έπρεπε ν’ αγοράσουν το μαγαζί από το αφεντικό. Ήταν 
γι’ αυτούς μεγάλη ή μάλλον η μοναδική ευκαιρία ν’ αποχτήσουν μαγαζί και 
κινδύνευαν να το χάσουν γιατί τους έλλειπε ένα ποσό...». Η Ζενεβιέβ τον αγκάλιασε, 
τον κοίταξε βαθιά στα μάτια κι άρχισε να τον φιλάει παντού στο πρόσωπο. «Τι 
συμβαίνει αγάπη μου, γιατί αυτό το ξέσπασμα;». «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που 
θα έκαναν κάτι τέτοιο;». «Νομίζω οι πραγματικοί φίλοι πάντα το κάνουν».

Η Ζενεβιέβ, στο 
σαλόνι είχε εντυπωσιαστεί με το τεράστιο πρόσωπο του μωρού-Γιωργάκη. «Τ’ 
αγαπάς πολύ τα μωρά;». «Πάρα πολύ». «Τότε θα σου κάνω μερικά», είπε η κοπέλα 
και γέλασε. «Αυτά που θα μου κάνεις, δε θα είναι απλά μωρά αλλά θεόπουλα». 
Ξάπλωσαν στον καναπέ κι αλληλοβομβαρδίζονταν με τρυφερότητες. «Δε θα μου 
δώσεις ένα ποτό;». «Γιατί να σου δώσω ποτό;». «Για να πάρω θάρρος αγάπη μου...». 
«Να πάρεις θάρρος, άρχισες να με φοβάσαι εσύ τώρα;». «Όχι αλλά είναι η πρώτη 
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νύχτα που θα την περάσω με άντρα...». «Όχι αγαπούλα μου, δεν έχει ποτό ούτε για 
σένα, ούτε  για μένα.  Θέλω να έχουμε «σώας τας  φρένας»  για ο, τι  κάνουμε». 
Γονάτισε  μπροστά  της  και  της  έβγαλε  τις  μπότες, ύστερα τη σήκωσε στα χέρια 
και την πήγε στο υπνοδωμάτιο. Καθώς της έβγαζε το παντελόνι εκείνη είπε: «Την 
πρώτη φορά, όπως σου είπα δεν τα πήγα καθόλου καλά...Φοβάμαι αγάπη μου μήπως 
είμαι ψυχρή...». «Δεν υπάρχουν ψυχρές γυναίκες αλλά ανίκανοι άντρες να 
ενεργοποιήσουν τον πόθο τους». Το είπε και τρόμαξε. Αν δεν τα κατάφερνε κι αυτός; 
«Βρε άντε από κει που δε θα τα καταφέρω», σκέφτηκε και της έβγαλε την μπλούζα. 

Η Ζενεβιέβ, λες 
και ντρεπόταν χώθηκε, με τα εσώρουχα κάτω από το πάπλωμα. Ο Ανέστης 
ξεντύθηκε κι ολόγυμνος ξάπλωσε πλάι της. «Δεν έσβησες το φως», του είπε. «Δεν 
πρόκειται να το σβήσω, θέλω να σε χαρώ μ’ όλες μου τις αισθήσεις»...
... Άνοιξε τα μάτια 
του και το φως του πολύφωτου στην οροφή τον έκανε να τα ξανακλείσει. Γύρισε τον 
διακόπτη προσπαθώντας να μην κουνηθεί και ξυπνήσει τη Ζενεβιέβ που κοιμόταν 
έχοντας το πρόσωπο της ακουμπισμένο στο στήθος του. Αν και το βαρύ 
παραπέτασμα του παράθυρου δεν επέτρεπε να περάσει το φως, το δωμάτιο 
φωτιζόταν αρκετά. Όλα έδειχναν πως έξω είχε ξημερώσει για τα καλά. Ακούγονταν 
φωνές των ανθρώπων που δούλευαν στα εργαστήρια της αυλής καθώς 
πηγαινοέρχονταν. Μερικοί, φαίνεται είχαν περικυκλώσει τη Τζάγκουαρ και 
σχολίαζαν. «Είναι του φωτογράφου;», ρώτησε κάποιος. «Δε νομίζω, έχει αριθμό Ο-
ντε Σεν...».

Ο Ανέστης 
έμενε ακίνητος, παρατηρώντας, το πρόσωπο της Ζενεβιέβ, όσο μπορούσε να δει, που 
χαμογελούσε στον ύπνο της ικανοποιημένη. Με το αριστερό του χέρι την αγκάλιαζε 
από τον ώμο ενώ το δεξί του ακουμπούσε στο στήθος της. 

Κάποια στιγμή 
η Ζενεβιέβ άνοιξε τα μάτια της κι έγειρε στο στήθος του φιλώντας το. Ξαφνικά 
τίναξε το κεφάλι κι άφησε κάτι σα φτάρνισμα. «Τι έπαθες αγάπη μου, κρύωσες;». 
«Όχι, όχι», είπε γελώντας, οι τρίχες σου μου γαργάλισαν τα ρουθούνια...». Γέλασαν 
κι ο Ανέστης έκανε να τη φιλήσει στο στόμα. «Μη καρδιά μου σίγουρα θα μυρίζει 
άσκημα το στόμα μου». Εκείνος όμως της έπιασε το πηγούνι και της ρούφηξε τα 
χείλη. Έβαλε τη γλώσσα του μέσα και την έκανε να ριγήσει από πόθο. «Τώρα τα 
στόματα μας θα μυρίζουν το ίδιο», της είπε. «Γιατί έχω την εντύπωση πως νιώθω και 
οσφραίνομαι τη γεύση και τη μυρουδιά του σπέρματος;», είπε η Ζενεβιέβ γλύφοντας 
τα χείλη του. «Ίσως γιατί, απόψε, καταναλώσαμε πολύ από αυτό», είπε εκείνος και 
γέλασε...
... Οι μήνες που 
ακολούθησαν ως το Πάσχα, ήσαν για τον Ανέστη και την Ζενεβιέβ κάτι πέρα από τις 
προσδοκίες και τους φόβους της κοπέλας σχετικά με την ψυχρότητα της. Εκτός από 
τις ώρες δουλειάς εκείνου και τις ώρες στο πανεπιστήμιο εκείνης όλες οι άλλες ήσαν 
δικές τους.

Παρ’ όλο που 
όλο αυτό το διάστημα, δεν έκαναν σχέδια για το μέλλον ξαφνικά αποφάσισαν να 
παντρευτούν. Για την ακρίβεια η Ζενεβιέβ το αποφάσισε κι ο Ανέστης το μόνο που 
ζήτησε ήταν πολιτικό γάμο και χωρίς επισημότητες. Η κοπέλα πρότεινε να 
παντρευτούν στη χώρα του. Της εξήγησε πως στην πατρίδα του δεν υπήρχε πολιτικός 
γάμος...

Ο Ανέστης, 
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τηλεφώνησε στο θείο-πατέρα του, να του στείλει ένα πιστοποιητικό για να 
παντρευτεί, αλλά να μην το πει ακόμα στη μητέρα του.

Μια βδομάδα 
μετά το Πάσχα ήσαν κιόλας παντρεμένοι. Συνέχισαν ν’ ασχολούνται κανονικά με τις 
δουλειές τους και η μόνη μεταβολή ήταν η μετακόμιση του Ανέστη στη βίλα του  
Νεϊγύ.  Από την  πλευρά  των γονιών  της κοπέλας  δεν υπήρξε  ούτε  αντίδραση  
αλλά  ούτε και ενθουσιασμός. Όλα ήσαν σα να μην είχε αλλάξει τίποτα για τους 
άλλους. 

Το ότι ήσαν 
ερωτευμένοι, αυτό ήταν ολοφάνερο, για το ότι ήσαν παντρεμένοι, αυτό δε φαινόταν 
και πολύ. «Παντρεύτηκε η μικρή κυρία κι εμείς δεν πήραμε είδηση, το μόνο που 
άλλαξε είναι ότι ο κύριος δε μου επιτρέπει να μπαίνω στην κρεβατοκάμαρα όταν 
είναι εκείνος εκεί», σχολίασε η καμαριέρα της κοπέλας...
... Τελικά, οι 
γονείς της Ζενεβιέβ δέχτηκαν με πραγματικά καλή διάθεση τον Ανέστη. Το ότι 
κυκλοφορούσε ένας νέος άντρας στο σπίτι γι’ αυτούς ήταν χαρά, ευελπιστώντας να 
κυκλοφορεί αργότερα και κάποιο εγγονάκι.

Ο Γκαλλό ήταν 
ενθουσιασμένος που ο βοηθός του έγινε «ανεψιός» του κι ο Ανέστης, τον  
αποκαλούσε  «τοντόν», πειράζοντας τον.

Το σπίτι του 
φωτογράφου έμεινε στην απόλυτη διάθεση του Δημήτρη, ξέχασε και το εργαστήρι 
και τα σχέδια του γι’ αυτό. Το έβλεπε μόνο, σχεδόν, κάθε Σάββατο βράδι που με 
πρωτοβουλία της Ζενεβιέβ, έτρωγαν, στο «Ερζερούμ». Ήταν κάτι σαν έθιμο 
περίπου, η Ζενεβιέβ είχε μανία με την τάξη σε τέτοιο σημείο που να της λεει, ο 
Ανέστης πως είναι λίγο φασίστρια.  

Είχαν εκεί την 
ευκαιρία, ιδιαίτερα αργά όταν το μαγαζί άδειαζε από πελάτες, να συζητούν διάφορα. 
Υπήρξε μια απρόσμενη συμπάθεια της Ζενεβιέβ προς τους φίλους του και το 
αντίστροφο...
... Ο Ανέστης 
έγραψε ένα μεγάλο γράμμα στη μητέρα του, ζητώντας συγγνώμη και της εξηγούσε 
όσο καλύτερα μπορούσε τα σχετικά με το γάμο του. Η κυρά Ελένη πρώτη φορά 
άκουγε για πολιτικό γάμο και χρειάστηκε να της εξηγήσει πιο διεξοδικά, ο 
Αμερικάνος που  ήξερε απ’ αυτά. Τελικά μια κι ο γιος της ήταν ευτυχισμένος 
δέχτηκε πως δεν είχε σημασία πολιτικός ή θρησκευτικός.

Ο Ανέστης, 
έστειλε και φωτογραφίες της νύφης για να ικανοποιήσει την περιέργεια της και 
επειδή το καλοκαίρι δεν θα πήγαινε στην πατρίδα, τους καλούσε να έρθουν εκείνοι 
στο Παρίσι. Για να μην νιώθουν άβολα στο σπίτι των πεθερικών του, μπορούσαν να 
μένουν στο δικό του κοντά στο Δημήτρη και τη Ζοζεφίν...
... Φεύγοντας για 
το Παρίσι, η κυρά Ελένη κι ο κυρ-Βασίλης  πέρασαν και είδαν τη Νένη και τον 
Παρμενίωνα καθώς και τους δικούς τους. Ο Ανέστης είχε αναγγείλει, «κατόπιν 
εορτής» βέβαια, το γάμο στους φίλους του. Ο Παρμενίων χάρηκε, όπως και οι γονείς 
και τα πεθερικά του, ο Γιωργάκης δεν κατάλαβε τη διαφορά και φυσικά δεν του 
είπαν πως ο φίλος του δεν θα ερχόταν το καλοκαίρι.

Η Νένη μια 
βδομάδα αργότερα μπήκε στο νοσοκομείο με γαστρορραγία. Ο γιατρός είπε πως 

179



ήταν συνέπεια έλκους αλλά στην πραγματικότητα ευθυνόταν ο γάμος του Ανέστη, 
που στενοχωρήθηκε και της τηλεφώνησε στο νοσοκομείο. Όταν τη ρώτησε τι είχε 
συμβεί και γιατί το έπαθε εκείνη είπε πως εκείνος έπρεπε να ξέρει το γιατί...
... Στις αρχές 
Αυγούστου, ο Ανέστης και η Ζενεβιέβ συνόδεψαν στο αεροδρόμιο, την κυρά Ελένη 
και τον Αμερικάνο, για να επιστρέψουν στην πατρίδα και οι ίδιοι έφυγαν, με τη 
Τζάγκουαρ για διακοπές στην Ισπανία, μέσω Κυανής Ακτής.  

Η επαφή των 
γονιών του Ανέστη, με τη νύφη και τους συμπεθέρους ήταν πετυχημένη. Η άγνοια 
της γαλλικής γλώσσας δεν ήταν πρόβλημα μια και η νύφη γνώριζε αρκετά ελληνικά, 
επίσης οι γονείς της μιλούσαν αγγλικά κι ο Αμερικάνος τα πήγε μια χαρά.

Η κυρά Ελένη 
και η Ζενεβιέβ χώρισαν, πραγματικά, ενθουσιασμένες με τη γνωριμία τους. Όσο για 
τον κυρ-Βασίλη τον βρήκε κάπως Αμερικάνο η κοπέλα, αλλά υπέροχο...
... Ο Ανέστης 
νιώθοντας τύψεις για το ότι δεν θα ήταν κοντά τους στις διακοπές, τηλεφωνούσε 
συχνά στη Νένη και στον Παρμενίωνα. Προσπαθούσε να τους πει πως ο γάμος του 
δεν άλλαξε τα αισθήματα του απέναντί τους. Ίσως αργούσε να τους συναντήσει γιατί 
τώρα θα έπρεπε ν’ αλλάξει κάπως η ζωή του. Η Νένη δεν διαμαρτυρήθηκε αλλά 
προσπάθησε να του μιλάει όσο γίνεται λιγότερο στο τηλέφωνο, σ’ αυτό βοηθούσε ο 
Γιωργάκης που σχεδόν πάντα τον μονοπωλούσε.

Η Ζενεβιέβ είχε 
μια αμυδρή ιδέα για το ποιοι ήσαν οι φίλοι του Ανέστη στην πατρίδα του και δεν 
ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα. Πέρασαν οι διακοπές τους, με κολύμπι, έρωτα και 
ατέλειωτες συζητήσεις γύρω, κυρίως, από το ενδιαφέρον της Ζενεβιέβ, για τις 
γλώσσες της Μέσης Ανατολής. Η κοπέλα είχε καταφέρει τον Ανέστη να ενδιαφερθεί 
για τη γλωσσολογία που πραγματικά τον γοήτευσε η ετυμολογία των λέξεων, 
τουλάχιστον της γαλλικής που είχε αρχίσει να την χειρίζεται πολύ καλά. Παραδόξως 
ο φωτογράφος, αν και δεν είχε σχετικές σπουδές, της έδινε σημαντικές πληροφορίες 
για τις τούρκικες, σλαβικές και αραβικές λέξεις που είχαν περάσει στην ελληνική, η 
προσφυγική καταγωγή του βοηθούσε σ’ αυτό. Τη βοηθούσε ακόμα και στην 
ετυμολογία και το μηχανισμό της ελληνικής μέσα από λέξεις, κυρίως λαϊκές, καθώς 
και παροιμίες. Μ’ άλλα λόγια όλα έδειχναν πως οι δυο τους θα πορεύονταν μαζί στη 
ζωή. Ένας κάποιος αυταρχισμός της Ζενεβιέβ που είχε διακρίνει από την αρχή ο 
Ανέστης, δεν τον ενοχλούσε και πολύ, για την ώρα τουλάχιστον που ήταν σφόδρα 
ερωτευμένος. 

Και πραγματικά 
για ένα χρόνο όλα ήσαν θαυμάσια, μάλιστα όταν στα μισά αυτού του χρόνου η 
Ζενεβιέβ έμεινε έγκυος, το γεγονός ενθουσίασε, εκτός από το ζευγάρι και τους γονείς 
τους και τον Γκαλλό. Έκανε μάλιστα στον «ανεψιό» και μια σημαντική 
παραχώρηση. Στο εξής οι φωτογραφίες, αν όχι όλες γιατί θα υπήρχε πρόβλημα μια 
και τις περισσότερες, τουλάχιστον μέσα στο στούντιο, τις τραβούσε αυτός, θα είχαν 
την υπογραφή του. Το έκανε βέβαια και για εμπορικούς λόγους, η υπογραφή του 
Ανέστη τώρα, μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ για τις γέφυρες του Παρισιού και 
τις αφίσες, άξιζε πολλά...
... Ο Γιωργάκης 
τον ρώτησε, τώρα που θα έχει δικό του μωρό δε θα τον αγαπάει; Τον διαβεβαίωσε, 
με μεγάλη τρυφερότητα, πως θα τον αγαπάει πάντα, εξάλλου το μωρό δε γεννήθηκε 
ακόμα. Η Νένη ήθελε να μάθει λεπτομέρειες για τον έγγαμο βίο του κι ο Παρμενίων, 
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πειράζοντας τον, έλεγε πως τώρα που έγινε διάσημος θα τους «έριχνε ένα παρά». 
Ένιωθε πραγματικά ενοχή και διαμαρτυρήθηκε έντονα, με μια φρασεολογία που 
περιλαμβάνει απαραιτήτως τη λέξη «μαλάκα», «κόπανε» κι ο,τι άλλο πρόχειρο. Του 
είπε για το βιβλίο, αν και δε χρειάστηκε να του πει πολλά γιατί ο Παρμενίων κι ο 
Φιλοποίμην, ο μεταφραστής-Φιλό τον φώναζαν οι Γάλλοι για ευνόητους λόγους-
επικοινωνούσαν συχνά. Τα έξοδα της εκτύπωσης θα τα αναλάβαινε ο Ανέστης κι 
έλπιζε, εκεί γύρω στο Πάσχα πως θα  κυκλοφορούσε...
... Η εγκυμοσύνη 
της Ζενεβιέβ πήγαινε καλά, μόλις όμως έκλεισε τους έξι μήνες άρχισε να 
συμπεριφέρεται περίεργα. Ζήτησε από τον Ανέστη να κοιμάται στο πλαϊνό 
υπνοδωμάτιο γιατί πίστευε πως υπήρχε φόβος να τη χτυπήσει στην κοιλιά, μέσα στον 
ύπνο του και να κινδυνεύσει το μωρό. Ο φωτογράφος την κοίταξε κι αυτός περίεργα 
και γέλασε, αλλά τα  πράγματα  ήσαν σοβαρά, πρέπει η γυναίκα του να πίστευε 
πραγματικά πως υπήρχε τέτοιος κίνδυνος.

Από τα γέλια, ο 
Ανέστης  πέρασε στις φωνές κι άρχισαν οι συγκρούσεις. Τον πρώτο καιρό 
προσπάθησαν να κρατήσουν σε χαμηλό τόνο τις φιλονικίες τους-το σπίτι ήταν πολύ 
μεγάλο-και δεν κατάλαβε κανένας τίποτα αλλά αν συνέχιζαν έτσι είναι βέβαιο πως 
θα το μάθαιναν οι γονείς της κοπέλας, πράγμα που εκείνη δεν ήθελε. Στο βάθος 
έβλεπε πως αυτό που ζητούσε από τον άντρα της ήταν παράλογο.

«Παραξενιές 
της εγκυμοσύνης, τρεις μήνες είναι αυτοί θα περάσουν», σκέφτηκε ο φωτογράφος κι 
«έδωσε τόπο στην οργή». Το μαρτύριο του ήταν πως δεν τον άφηνε να της κάνει 
έρωτα ενώ επεδίωκε τα φιλιά, τις αγκαλιές, τις τρυφερότητες. Μόλις έφτανε εκεί τον 
σταματούσε με τον ισχυρισμό πως αυτό θα έκανε κακό στο μωρό. 

Ο Ανέστης, 
ρώτησε το γυναικολόγο κι εκείνος τον βεβαίωσε πως δεν υπήρχε φόβος από τη 
συνουσία. Η Ζενεβιέβ όμως δήλωσε, πως ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο γιατρός, 
δεν πρόκειται ν’ ανεχθεί κάτι τέτοιο. Του σύστησε υπομονή και πως έπρεπε να 
κατανοήσει τη θέση της. Δηλαδή ποια θέση; Αλλά τι να κάνει, έδειξε πάλι 
κατανόηση, δεν ήθελε να μπλέξει και τα πεθερικά του σ’ αυτή την ιστορία...
... Στην αρχή του 
καλοκαιριού γεννήθηκε το μωρό του Ανέστη και της Ζενεβιέβ, ένα υγιέστατο 
αγοράκι που όσοι το έβλεπαν έλεγαν πως μοιάζει καταπληκτικά του πατέρα του. Η 
συμπεριφορά της Ζενεβιέβ εξακολούθησε να είναι παράξενη, έκανε παρατηρήσεις, 
για το πως να κρατάνε το μωρό ακόμα και στις νοσοκόμες.

Προς το παρόν 
ο Ανέστης, δεν είχε κανένα παράπονο, τον δέχτηκε πολύ καλά και τον ευχαρίστησε 
που της χάρισε έναν τέτοιο γιο και ήταν χαρούμενη που του έμοιαζε τόσο πολύ. Η 
χαρά του όμως τέλειωσε, όταν τελείωσε και η λοχεία της γυναίκας του. Τότε που, 
πιστεύοντας πως όλα θα πήγαιναν καλά αφού δεν υπήρχε πια λόγος ανησυχίας, 
εκείνη ζήτησε να έχει το παιδί μαζί τους στο υπνοδωμάτιο. Στη λογική παρατήρηση 
του Ανέστη, πως αφού υπήρχε νταντά, ειδικός άνθρωπος που βέβαια ήξερε 
περισσότερα πράγματα για ένα μωρό από εκείνη, γιατί επέμενε; Αφού έτσι κι αλλιώς 
δε θα το θήλαζε-μάταια εκείνος είχε επιμείνει για το θηλασμό παρ’ όλο που λάτρευε 
το μωρό η Ζενεβιέβ δεν θυσίασε την ομορφιά των βυζιών της-και τελικά πέτυχε να 
έχει το μωρό στο δωμάτιο λέγοντας πως δε μπορούσε μακριά του, δε θα την έπιανε ο 
ύπνος σκεπτόμενη πως κάτι μπορούσε να του συμβεί.

Οι γονείς του 
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Ανέστη ήρθαν στο Παρίσι και χάρηκαν για ένα μήνα περίπου το εγγόνι τους, χωρίς 
ν’ αντιληφθούν το πρόβλημα που υπήρχε... 
... Ο Ανέστης, 
λίγο γιατί τον ενοχλούσε το μωρό που ξυπνούσε κι έκλαιγε τη νύχτα-ο άνθρωπος 
δούλευε δεν μπορούσε να ξενυχτάει-λίγο γιατί τον ενόχλησε το πείσμα και η 
ξεροκεφαλιά της γυναίκας του ξαναγύρισε στο πλαϊνό υπνοδωμάτιο.

Είχε αρχίσει πια 
να μην καταλαβαίνει τη Ζενεβιέβ. Του πέρασε από το μυαλό η σκέψη πως ίσως 
επίτηδες τα έκανε όλ’ αυτά ακριβώς για να μην τον έχει πλάι της. Αυτό όμως θα ήταν 
μια φριχτή διαπίστωση, θα σήμαινε πως όλα τελείωσαν. Βρισκόταν πάλι σε 
αδιέξοδο. Κάθε προσπάθεια του να ζήσουν όπως στην αρχή του έρωτα τους απότυχε, 
παρ’ όλ’ αυτά επέμενε γιατί την αγαπούσε, ώσπου ένα γεγονός τον έπεισε πως ήταν 
μάταιο. Ήταν μια από τις σπάνιες βραδιές που τον δεχόταν στο κρεβάτι κι έκαναν 
έρωτα, όταν ξαφνικά ξύπνησε το παιδί κι  άρχισε να κλαίει, μάλιστα είχε 
ανασηκωθεί στην κούνια του-ήταν κιόλας οχτώ μηνών-η Ζενεβιέβ τον έσπρωξε 
βίαια για να τρέξει κοντά στο μωρό και τον άφησε εμβρόντητο και φυσικά 
ανικανοποίητο ερωτικά. 

Αυτό ήταν, δεν 
ξαναπάτησε στο υπνοδωμάτιο της. Όσες φορές του ζήτησε να κάνουν έρωτα, εκείνος 
είχε πάψει να το ζητάει, τον έκαναν στο υπνοδωμάτιο του, αφού πρώτα η Ζενεβιέβ 
έβαζε τη νταντά να προσέχει το μωρό ώσπου να τελειώσουν και να ξαναγυρίσει στο 
υπνοδωμάτιο της. Νοσηρή κατάσταση που οδήγησε τελικά τον Ανέστη σε 
εξωσυζυγική σχέση. Όταν στο χώρο της δουλειάς σου έχεις τόσες νέες κι όμορφες 
γυναίκες που αρκετά εύκολα θα δέχονταν ερωτικές σχέσεις μαζί σου είναι δύσκολο 
ν’ αμυνθείς μη έχοντας καλές συνθήκες συζυγικής ζωής. Έτσι άρχισε να 
χρησιμοποιεί το σπίτι του σα γκαρσονιέρα...
... Δεν του άρεσε 
αυτή η κατάσταση ένιωθε άσκημα κάθε φορά που απατούσε τη Ζενεβιέβ και 
ακριβώς τη μέρα που ο γιος του έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής του, είχε αρχίσει 
να περπατάει και ν’ αρθρώνει διάφορες λέξεις, να τον φωνάζει μπαμπά, πήρε τη 
μεγάλη απόφαση να χωρίσει. Όλα έδειχναν πως η κοπέλα είχε πάρει αυτό που ήθελε, 
δηλαδή ένα παιδί και δε νοιαζόταν πραγματικά γι’ αυτόν.

Ένα βράδι 
λοιπόν ζήτησε από τα πεθερικά του, παρουσία και της κόρης τους, να συζητήσουν 
ένα σοβαρό θέμα, ένα είδος οικογενειακού συμβουλίου. Μαζεύτηκαν στη 
βιβλιοθήκη του σπιτιού, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα του προσωπικού.

Ο Ανέστης 
αποκάλυψε στους γονείς της γυναίκας του, όλα όσα συνέβηκαν εδώ κι ενάμιση
χρόνο και δήλωσε πως δεν άντεχε άλλο. Η πρόθεση του ήταν να κάνει ευτυχισμένη 
τη Ζενεβιέβ αλλά απότυχε, όλα δείχνουν πως δεν τον χρειάζεται πια γι’ αυτό 
αποφάσισε ν’ αποσυρθεί από τη ζωή της.

Οι γονείς της 
κοπέλας που δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα όλον αυτόν τον καιρό έμειναν   
κατάπληκτοι! Η Ζενεβιέβ ταράχτηκε με την αποκάλυψη και προσπάθησε να τους 
πείσει πως δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα και πως τον αγαπάει. «Δηλαδή 
αμφισβητείς τα γεγονότα; Δεν είναι έτσι αυτά που είπα για τη ζωή μας;». «Όχι δεν τ’ 
αμφισβητώ αλλά...να δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά...». «Αυτό σημαίνει πως δε 
μπορούμε να ζήσουμε πια μαζί». «Δε μπορώ να σε παρακολουθήσω ερωτικά...Δεν 
έχω την ιδιοσυγκρασία σου, φταιω εγώ γι’ αυτό;», είπε η κοπέλα. «Δηλαδή θέλεις να 
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πεις πως σε καταπιέζω ερωτικά; Πως είμαι διεστραμμένος και σε βασανίζω;». «Όχι 
βέβαια...». «Τότε τι συμβαίνει Ζενεβιέβ; Έχουμε φτάσει στο σημείο να δέχεσαι τον 
έρωτα μου μόνο από συζυγική υποχρέωση κι εγώ αρνούμαι πια τέτοιον έρωτα. Εγώ 
σ’ αγαπώ και δε θέλω τέτοια σχέση. Πες μου λοιπόν τι πρέπει να κάνω; Να 
καταφύγω σε κάποια γυναίκα που θα μου προσφέρει στοιχειώδη τρυφερότητα;».

Τα ερωτήματα 
ήσαν απανωτά αλλά η Ζενεβιέβ εντελώς σοβαρά διατύπωσε μια πρωτότυπη άποψη. 
«Θα μπορούσες να έχεις μια μαιτρέσσα». «Πως;!» Αυτός που φώναξε δεν ήταν ο 
Ανέστης αλλά ο πατέρας της. «Τι είπες κόρη μου;». «Γιατί πατέρα, κάθε αξιοπρεπής 
αστός, χρόνια τώρα έχει μαιτρέσσα». «Κόρη μου τρελάθηκες;», αντέδρασε και η 
μητέρα της.  Άρχισε μια έντονη συζήτηση, οι γονείς της Ζενεβιέβ τα έβαλαν μαζί της 
για τις δήθεν προχωρημένες ιδέες της. Ο πατέρας της ιδιαίτερα έδειξε διάθεση να 
υπερασπιστεί την αξία της οικογένειας. «Μπαμπά, αφήστε το κήρυγμα και ξέρω, 
όπως ξέρει και η μαμά, πως έχετε μαιτρέσσα...». «Είσαι, είσαι αναιδέστατη, είσαι...». 
Δεν συνέχισε όμως γιατί μάλλον η Ζενεβιέβ είχε δίκιο και έφυγε νευριασμένος. 
Αντίθετα η μητέρα της έμεινε και προσπάθησε να την πείσει πως ήταν τυχερή που 
είχε έναν άντρα που θέλει να κάνει έρωτα μαζί της, πράγμα που στην πλειονότητα 
των ζευγαριών ήταν σπάνιο. Η κοπέλα όμως την αφόπλισε κι αυτήν δηλώνοντας: 
«Μαμά το πιο πιθανό είναι ότι σ’ αυτό σας μοιάζω, αν κι εσείς ήσασταν θερμή 
ερωμένη, ο μπαμπάς δε θα είχε μαιτρέσσα...». Η κυρία Μαρτέλ ζήτησε συγγνώμη 
από τον Ανέστη και αποχώρησε φαινομενικά ήρεμη.

«Μπράβο, 
θριάμβευσες! Κατατρόπωσες τους γονείς σου...Ώστε έτσι θέλεις να καταντήσουμε κι 
εμείς και μάλιστα από τον πρώτο χρόνο του γάμου. Θα ήταν πολύ εύκολο να έχω 
μαιτρέσσα και όχι μια και δυο. Λοιπόν να είσαι βέβαιη πως από αύριο κιόλας θα το 
κάνω-πάρα λίγο να της πει πως το είχε κάνει ήδη αλλά συγκρατήθηκε-γιατί από αυτή 
τη στιγμή δε σε θεωρώ σύζυγο μου. Φεύγω από το σπίτι και θα έρχομαι να βλέπω το 
παιδί, ελπίζω να μην προσπαθήσεις να μ’ εμποδίσεις...». Ξεκίνησε να φύγει, η 
Ζενεβιέβ τον έπιασε από το χέρι.  «Ανέστη δεν ξέρω τι μου συμβαίνει αλλά  σ’ 
αγαπώ. Το παιδί με άλλαξε, είναι το πιο σημαντικό που έχω. Θέλω να μεγαλώσει με 
τον πατέρα του γι’ αυτό μπορείς να το βλέπεις όποτε θέλεις»...
... Έτσι άρχισε 
πάλι, μια νέα περίοδος ζωής για τον Ανέστη. Ο Γκαλλό στεναχωρήθηκε για το 
χωρισμό του και είπε το γνωστό: «Σε σα λα βι»...

Το σπίτι του 
Ανέστη έλαμπε από φως, κάθε φορά που ο ήλιος ξέφευγε από τα σύννεφα του 
παριζιάνικου ουρανού. Αυτό τώρα γινόταν συχνά μια και κόντευε να βγει ο Ιούνιος. 
Ο ασβεστωμένος τοίχος του, ζεσταινόταν από την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός 
που δεχόταν από την πλακοστρωμένη αυλή και τα γεράνια του, που με πολύ αγάπη 
τα φρόντιζε η Ζοζεφίν, έλαμπαν κατακόκκινα.

Το εργαστήρι 
του, ήταν πια πλήρες σε εξοπλισμό αν και αυτό εξάντλησε τις οικονομίες του. 
Ευτυχώς ο εκδότης του βιβλίου του Παρμενίωνα-είχε κυκλοφορήσει εδώ και λίγο 
καιρό-μαθαίνοντας πως είναι ο φωτογράφος εκείνου του ρεπορτάζ για τις γέφυρες 
του Παρισιού, του πρότεινε να το εκδώσει σε άλμπουμ και να διοργανώσει και μια 
έκθεση των φωτογραφιών, σε μια μεγέθυνση, με βασικό μέγεθος το ένα μέτρο. Ήταν 
βέβαιος πως οι επισκέπτες της έκθεσης θ’ αγόραζαν ευχαρίστως ένα άλμπουμ. 
Θεώρησε την ιδέα καλή και πληροφόρησε τον εκδότη πως τα κείμενα στο άλμπουμ 
δεν θα ήσαν αυτά του αμερικάνικου περιοδικού αλλά στίχοι, σχετικοί με το θέμα, 

183



από τη γαλλική ποίηση. Ο εκδότης ενθουσιάστηκε, είπε πως αυτό θα ανέβαζε την 
αγοραστική αξία του άλμπουμ και του έδωσε μια αξιοσέβαστη προκαταβολή.

Εξακολουθούσε 
να δουλεύει στο στούντιο του Γκαλλό, που μια μέρα τον κάλεσε στο γραφείο του, 
όπου βρισκόταν με κάποιον ιδιοκτήτη ενός μεγάλου διαφημιστικού γραφείου. «Ο 
κύριος επιθυμεί να κάνει μια φωτογραφική διαφημιστική καμπάνια, σχετική με τα 
προϊόντα κάποιου εργοστασίου, που έχουν σχέση με τον κλασικό χορό και την 
ενόργανη γυμναστική και θα ήθελε κάποια ιδέα», είπε ο μαιτρ. «Είδα πέρυσι που 
ήμουν στην Αμερική, ένα εκπληκτικό φωτογραφικό ρεπορτάζ με εικόνες από τις 
γέφυρες του Παρισιού από έναν φωτογράφο που εκεί πέρα είναι πολύ γνωστός και  
πιστεύω  πως  αυτός  θα  μπορούσε  να κάνει  πολύ καλά αυτό που θέλω. Τι λετε 
μαιτρ; Έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες ή μήπως γνωρίζετε αυτόν το φωτογράφο, δε 
θυμάμαι το όνομα του, ξενικό είναι. Αυτό μπορούμε να το μάθουμε...». 

Ο Γκαλλό 
κοίταξε τον Ανέστη και χαμογέλασε, ύστερα γύρισε προς τον πελάτη και είπε: «Έχω 
την τιμή να γνωρίζω τον κύριο Βοϊμιρής...». «Μάλιστα, αυτό είναι το όνομα...». 
«Λοιπόν   αγαπητέ μου δε θα χρειαστεί να ψάξτε στην Αμερική, ο κύριος Βοϊμιρής 
είναι μπροστά σας...», είπε ο μαιτρ και του σύστησε τον Ανέστη...

Από την άλλη 
μέρα κιόλας, άρχισε να σκέφτεται σχετικά με το θέμα, χορός-ενόργανη γυμναστική. 
Μια παλιότερη ιδέα, αυτή που είχε προτείνει στη Σεσίλ, να τη φωτογραφήσει γυμνή 
σε χορευτικές στάσεις γύριζε και ξαναγύριζε στο μυαλό του...

Στο μεταξύ 
έστειλε μερικά αντίτυπα του βιβλίου στον Παρμενίωνα. Το εξώφυλλο, είχε σχέση 
πάλι με τη Σεσίλ γιατί παρίστανε, με κάποιες δικές του αφαιρετικές φωτογραφικές, 
επεμβάσεις τον περίφημο πίνακα του Ζερικό, «Η σχεδία της Μέδουσας», που 
αγαπούσε η Σεσίλ. Μάλιστα είχε κάνει και μια μεγέθυνση του πίνακα, σε διάσταση 
ενός μέτρου και της τον χάρισε. Εκείνη τον γέμισε φιλιά, δέχτηκε μ’ ευχαρίστηση τα 
φιλιά της αλλά δεν της έκανε την πρόταση για το καινούργιο του θέμα. Σκεφτόταν 
γι’ αυτό την Πολίν. Το σώμα της ήταν πολύ πιο ωραίο κι όπως τουλάχιστον είχε 
παραδεχτεί και η ίδια, η Σεσίλ, η Πολίν ήταν καλύτερη χορεύτρια. Βέβαια, αυτός 
μόνο στάσεις ήθελε κι όχι να του χορέψει αλλά όσο να πεις το ταλέντο της θα έδινε 
άλλη χάρη σε μια στάση...
... Ο Παρμενίων 
ήταν ενθουσιασμένος με την έκδοση του βιβλίου και η Νένη τον ευχαρίστησε για 
ο,τι είχε κάνει. Παίνεσαν με τα καλύτερα λόγια το εξώφυλλο. «Αυτό είναι αγόρι 
μου», είπε ο Νοτόρης «η πατρίδα μας είναι τώρα μια σχεδία της Μέδουσας, το 
έπιασες πολύ σωστά». Κι αφού χάρηκαν, τους είπε και τα δικά του τα δυσάρεστα, 
πως είχε χωρίσει με τη Ζενεβιέβ. 

Έμειναν μάλλον 
άναυδοι, δεν τους είχε πληροφορήσει ποτέ για τα προβλήματα του αλλά και τώρα 
δεν μπορούσε να τους πει τίποτα, θα τους τα έλεγε τον Αύγουστο που θα ήταν κοντά 
τους. Θα κατέβαινε παρ’ όλο που είχε πολύ δουλειά. Πάντως ο γιος του ήταν μια 
χαρά  περπατούσε και μιλούσε και τον έβλεπε σχεδόν κάθε μέρα. Ο Γιωργάκης 
ήθελε να μάθει πως το λένε το μωρό κι αν το έφερνε μαζί του. Του είπε  πως  το λένε 
Παύλο-Αντώνη  και  ήταν πολύ μικρό ακόμα, για να ταξιδέψει...
... Πήγε και βρήκε 
την Πολίν, είχε να τη δει δυο χρόνια. Μάλλον χάρηκε που ο Ανέστης είχε χωρίσει, 
έκλαψε στην αγκαλιά του, του είπε το παράπονό της, πως ο καιρός περνούσε κι 
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εκείνη μάθαινε ακόμα χορό σε πιτσιρίκια, ευτυχώς είχε καταφέρει να τελειώσει τη 
Σχολή. «Ήρθα να σου προτείνω μια δουλειά, θα βγάλεις κάποια χρήματα 
χορεύοντας. Αυτό που σου ζητάω δεν είναι εύκολο, θα σε κουράσω και θα 
κουραστώ». Της εξήγησε τι ήθελε να κάνει: «Φιγούρες χορού κι ενόργανης 
γυμναστικής σε μια σειρά όπου θα είσαι ολόγυμνη και σε μια άλλη, τις ίδιες 
φιγούρες ντυμένη με κοστούμι μπαλαρίνας και μια άλλη σειρά με κοστούμι 
γυμναστικής». «Δεν καταλαβαίνω, τι θα τις κάνεις αυτές τις φωτογραφίες;». «Θα 
γίνουν διαφημιστικές αφίσες, στο φυσικό μέγεθος και θα τοιχοκολληθούν στους 
δρόμους του Παρισιού». Η Πολίν σφύριξε από θαυμασμό. « Ολόγυμνη σε αφίσα! 
Αλλά αγάπη μου δεν θα έχω ησυχία, θα με αναγνωρίζουν στο δρόμο και...». «Μην 
ανησυχείς, κανένας δεν θα σ’ αναγνωρίζει. Δεν θα προβάλω το πρόσωπο σου και θ’ 
αλλοιώνω τα χαρακτηριστικά σου, θα είσαι ένα έργο Τέχνης. Δε θα χάσεις τη 
δουλειά σου, θα έρχεσαι στο στούντιο τις ώρες που μπορείς».      

Ήταν μια 
θαυμάσια ευκαιρία για την κοπέλα να βγάλει χρήματα και φυσικά δέχτηκε. Άρχισαν 
το ίδιο βράδι μερικά δοκιμαστικά στο εργαστήρι του Ανέστη που πήγαν πολύ καλά...
... Χάρη στην 
προθυμία και την αντοχή της Πολίν η δουλειά στο  εργαστήρι προχώρησε πολύ 
γρήγορα, πιο γρήγορα απ’ ότι περίμενε ο φωτογράφος, Για τις στάσεις, της 
ενόργανης γυμναστικής χρειάστηκαν γυμναστήριο αλλά τελικά τα κατάφεραν πολύ 
καλά. Φεύγοντας από το γυμναστήριο, ύστερα από τα τελευταία τραβήγματα, πήγαν 
στο σπίτι του Ανέστη να ξεκουραστούν.  Ήταν απόγευμα, μπήκαν μαζί στη μπανιέρα 
και κατάληξαν στο κρεβάτι όπου έκαναν έναν απολαυστικό έρωτα, παρ’ όλη την 
κούραση τους.

Το βράδι η 
Πολίν έπρεπε να πάει στη δουλειά της και δεν είχε διάθεση. «Τηλεφώνησε κορίτσι 
μου και πες πως είσαι αδιάθετη, δεν πρόκειται να το κουνήσουμε από το κρεβάτι 
παρά μονάχα αύριο το πρωί, θα ξεκουραστούμε». «Με τον ίδιο τρόπο που 
ξεκουραστήκαμε πριν από λίγο αγάπη μου;», ρώτησε χαμογελώντας πονηρά η 
Πολίν. «Ακριβώς», της είπε και τη γύρισε ανάσκελα...

Τους είχε πάρει 
ο ύπνος για τα καλά όταν ο Ανέστης ξύπνησε από το κουδούνι της εξώθυρας. 
Σηκώθηκε σκουντούφλης, η κοπέλα πλάι του κοιμόταν. Άνοιξε την εξώθυρα και είδε 
μπροστά του το Δημήτρη να τον κοιτάζει έκπληκτος. «Ξεβράκωτος γυρίζεις ρε;». Ο 
Ανέστης κοίταξε μπροστά του κι είπε: «Γαμώτο, ο μαλάκας δεν το πήρα είδηση... 
Άσε είμαι αγουροξυπνημένος και κουρασμένος και...». «Ποια έχεις μέσα, τη 
χορεύτρια;». «Ναι». «Μάλιστα και ξεκουράζεσαι ε; Πολύ θα τη γουστάριζα κι εγώ 
τέτοια ξεκούραση. Γαμώτο με τρελαίνει αυτό το κορίτσι, αν το ήξερε η Ζοζεφίν πως 
πολλές φορές την πηδάω έχοντας στη φαντασία μου την Πολίν θα μου έβγαζε τα 
μάτια...». «Δε ντρέπεσαι ρε να μιλάς έτσι για τη...γυναίκα μου;», είπε ο Ανέστης   
χαμογελώντας. «Αν είναι τσόγλανε να ντρέπομαι για τις γυναίκες που περνάνε από 
το κρεβάτι σου θα πρέπει να πεθάνω από ντροπή». «Λοιπόν διάολε γιατί με 
ξύπνησες, θέλεις τίποτα;». «Ναι, μόλις ξεμπερδέψεις πέρνα από το μαγαζί...». «Δεν 
έχω διάθεση να ξεμπερδέψω, πρέπει να κοιμηθώ...λέγε είναι κάτι σοβαρό, δε μπορεί 
να περιμένει μέχρι αύριο;». «Σοβαρό είναι αλλά μπορεί να περιμένει ως αύριο». 
«Κατάλαβα, περίμενε έρχομαι». Μπήκε στο υπνοδωμάτιο φόρεσε τα ρούχα του κι 
άφησε ένα σημείωμα στην Πολίν πως θα είναι στο «Ερζερούμ»...
... «Λοιπόν τι 
συμβαίνει;», ρώτησε μπαίνοντας στο εστιατόριο, η Ζοζεφίν δεν είχε κατεβεί ακόμα. 
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«Αφού ανάλαβες τη χρηματοδότηση μας, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Κάτι χρήματα 
που δεν τα προβλέψαμε και πρέπει αύριο, κατά τις δέκα να τα πληρώσω...Συγγνώμη 
ρε Ανέστη, πάλι σου βάζω φέσι, αμάν κάναμε να σου ξοφλήσουμε τα παλιά...». 
Μπήκε στο εστιατόριο η Ζοζεφίν και του είπε τα ίδια. «Καλά εντάξει, μη νοιάζεστε 
όσο θα έχει χρήματα ο Ανέστης θα έχετε κι εσείς...». «Ε, ρε μπαγάσα δεν ξέρεις 
πόσο χαίρομαι που είσαι φίλος μου...». «Αυτό έλειπε να μη χαίρεσαι...Ζοζεφίν, στο 
κρεβάτι μου έχω την Πολίν κι αυτός ο βλάκας ο άντρας σου με απασχολεί...». «Η 
Ζενεβιέβ και το μωρό τι κάνουν;». του φώναξε η Ζοζεφίν καθώς έβγαινε στο δρόμο. 
«Καλά, καλά είναι θα σας τα πω αύριο»...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΟΓΔΟΟ

... Ολόκληρο τον 
Ιούλιο, ο Ανέστης ρίχτηκε στη δουλειά να ετοιμάσει την διαφημιστική καμπάνια. Ο 
διαφημιστής με τις πρώτες κιόλας φωτογραφίες ήταν ενθουσιασμένος και είπε πως οι 
αφίσες έπρεπε να κυκλοφορήσουν μέσα στον Οκτώβρη. Η καμπάνια θα κρατούσε 
όλον τον Νοέμβρη κι αν είχε επιτυχία θα την παράτειναν μέχρι τα Χριστούγεννα και 
το νέο έτος.

Οι αφίσες θα 
ήσαν γιγαντοαφίσες, το σώμα της Πολίν θα ήταν σε φυσικό μέγεθος. Σε μία 
βδομάδα, θα κυκλοφορούσαν με τις ολόγυμνες φωτογραφίες-που συνολικά ήσαν 
τέσσερις-χωρίς αναφορά στο προϊόν που θα διαφήμιζαν. Ύστερα θ’ ακολουθούσαν 
άλλες τέσσερις με το κοστούμι του κλασικού μπαλέτου και μετά άλλες τέσσερις με 
το κοστούμι της ενόργανης γυμναστικής...

Μπήκε ο 
Αύγουστος, ο Ανέστης είχε παραδώσει το φωτογραφικό υλικό για επεξεργασία, είχε 
εξασφαλίσει από καιρό εισιτήριο κι ετοιμάστηκε να φύγει για την πατρίδα.  

Πήγε στο σπίτι 
της Ζενεβιέβ, να δει τον Πολ-Αντουάν και να τους αποχαιρετήσει. Η πεθερά του, 
ήταν τυπικά τουλάχιστον ακόμα, τον δέχτηκε με χαρά, η επίσης ακόμα τυπικά 
γυναίκα του, μ’ ευγένεια κι αδιαφορία. Για του μόνου τα αισθήματα, που μπορούσε 
να είναι βέβαιος ήταν του γιου του, που καθώς λόγω της δουλειάς είχε μέρες να τον 
δει, χώθηκε στην αγκαλιά του και απόλαυσε τα σηκώματα ψηλά από τον  πατέρα 
του, που τον έκαναν  να γελάει ευτυχισμένος. Η Ζενεβιέβ αγωνιούσε πάντα μ’ 
αυτές...τις ασκήσεις. «Θα με πεθάνεις μ’ αυτά που κάνεις, δε σκέφτεσαι την αγωνία 
μου;». «Μα σοβαρά πιστεύεις πως κινδυνεύει το παιδί στα χέρια μου; Είναι 
δυνατόν!». Υπήρξε μια έντονη συζήτηση  πάνω σ’ αυτό το θέμα, όπως κάθε  φορά. 
Τελικά η Ζενεβιέβ ηρέμησε κι ο Ανέστης έφυγε για το σπίτι του...
... Στην πατρίδα 
πέρασε φυσικά, τον Αύγουστο στο σπίτι των Νοτόρηδων, είχαν έρθει και οι γονείς 
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του και η παλιά συντροφιά ξανάσμιξε. Η Νένη ήταν ευτυχισμένη, ο χωρισμός του 
Ανέστη την χαροποίησε αν κι αυτό δεν είχε καμιά πρακτική αξία γι’ αυτή.

Ο Γιωργάκης 
ήταν χαρούμενος, στα πέντε του χρόνια μπορούσε να κάνει θαυμάσια συντροφιά με 
τον Ανέστη. Ήταν ευφυέστατο παιδί, ήξερε κιόλας ανάγνωση κι ο φωτογράφος είχε 
απαλλαγεί κάπως από του να διαβάζει παραμύθια. Ζητούσε να μάθει για το Παρίσι κι 
ο Ανέστης μ’ ευχαρίστηση του περιέγραφε ολόκληρες περιοχές, όπου ένα παιδί εκεί, 
μπορούσε να παίξει και να χαρεί...

Οι γονείς του 
Ανέστη, στενοχωρήθηκαν ιδιαίτερα η κυρά Ελένη, με τον χωρισμό του, είχαν 
συμπαθήσει τη Ζενεβιέβ. Η μητέρα του περιέγραψε στους άλλους τη νύφη της με τα 
καλύτερα λόγια. «Αυτός, ο αχαϊρευτος ο δικός μας φταιει...», είπε. Ο Ανέστης 
συμφώνησε γενικά, αλλά διευκρίνισε πως η κοπέλα μετά τη γέννηση του παιδιού 
είχε αλλάξει και τους αφηγήθηκε όσα είχαν συμβεί. Τέλος πάντων αυτή η ιστορία 
είχε τελειώσει, σημασία είχε ότι υπήρχε πια στη ζωή του ένας γιος. Τους έδειξε τις 
πιο πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού κι ο Γιωργάκης δήλωσε πως το μωρό, ο 
Πολ-Αντουάν θα ήταν αδερφός του. «Τι όνομα είν’ αυτό που του βάλατε του 
παιδιού;», ρώτησε ανήσυχη η κυρά Ελένη. «Το Πολ είναι το όνομα του πατέρα μου, 
θα πει Παύλος και το Αντουάν που θα πει Αντώνης είναι του πεθερού, στη Γαλλία 
μπορείς να βάλεις πολλά ονόματα». «Α, έτσι...», είπε εκείνη και ησύχασε...

Ο Ανέστης 
πέρασε, έτσι πίστευε τουλάχιστον, αυτή τη φορά τις καλύτερες διακοπές με  κολύμπι 
και ψάρεμα, είχε μάθει και στο Γιωργάκη να ψαρεύει και τελικά ο,τι δε μπορούσε να 
δώσει στο γιο του, που ήταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το απολάμβανε ο γιος της 
Νένης. Πάντως ύστερα από την κούραση, με τις φωτογραφίσεις του Ιουλίου, ένιωθε 
υπέροχα. 

Τρώγοντας και 
σιγοπίνοντας στον εξώστη, είπε στον Παρμενίωνα πως το βιβλίο του, αν και ήταν 
νωρίς ακόμα, πήγε καλά. Το ότι κυκλοφόρησε πριν το καλοκαίρι ήταν επιτυχία γιατί 
οι άνθρωποι διαβάζουν στις διακοπές. Η δική του δουλειά επίσης πήγε πολύ καλά, 
παραπάνω απ’ ο,τι περίμενε. Τους περιέγραψε την τελευταία του δουλειά με τις 
αφίσες που θα κυκλοφορούσαν τον Οκτώβρη. Αυτή τη χρονιά είχε κερδίσει αρκετά 
χρήματα.

Ακούγοντας για 
γυμνά και τέτοια, η μητέρα του, έδειξε ανησυχία. «Μπα παιδάκι μου, φωτογραφία με 
γυμνό το κορίτσι κολλημένο στους τοίχους και δε θα σε πιάσει η αστυνομία!..». Οι 
άλλοι γέλασαν. Ο Ανέστης προσπάθησε να της εξηγήσει πως εκεί ήταν Παρίσι και 
είχαν ελευθερία. Παρ’ όλ’ αυτά η κυρά Ελένη έκανε το σταυρό της, άφησε ένα τς, τς, 
τς και είπε:  «Αμ,  με  κάτι  τέτοια  θα  μας  κάψει  ο   Θεός». «Ε, όχι ρε μάνα, θα μας 
κάψει ο θεός γιατί θα βάλουμε τη φωτογραφία της Πολίν γυμνή στους τοίχους!». 
«Έχουν άλλες αντιλήψεις εκεί κυρά Ελένη, ο γιος σου πια είναι Ευρωπαίος. Είναι 
καλλιτέχνης κι αυτοί τα έχουν αυτά, είναι πιο ελεύθεροι από μας τους άλλους», είπε 
η κυρία Αντιγόνη. «Καλλιτέχνης, ξεκαλλιτέχνης, κυρά Αντιγόνη μου, ελεύθερος θα 
μείνει χωρίς γυναίκα στη ζωή και ποια θα έχει, στα γεράματα του, να τον 
φροντίζει;». «Ε, αυτά είναι τυχερά...», είπε η Νοτόραινα.

Ο Παρμενίων 
έσκυψε και είπε σιγά στον Ανέστη, χαμογελώντας πονηρά. «Ρε συ, αυτή η Πολίν της 
φωτογραφίας είναι  εκείνη  που είχες στους ώμους  σου  στον  ξεσηκωμό του Μάη;». 
«Ε, έχεις μια μνήμη ρε καθίκι, τέσσερα χρόνια πέρασαν και τη θυμήθηκες, ναι αυτή 
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είναι». «Δε μου λες την πηδάς;». «Ποια πηδάει;», ρώτησε η Νένη καθώς πλησίασε. 
Ο Ανέστης ένιωσε αμηχανία και για να διασκεδάσει την εντύπωση, είπε κοιτάζοντας 
την κοπέλα: «Άκου έκφραση από καθώς πρέπει κυρία, καλά λεει η μάνα μου πως θα 
μας κάψει ο θεός...». Γέλασαν αλλά η Νένη δεν παραιτήθηκε, επανάλαβε την 
ερώτηση μ’ επιμονή. «Εκείνη ρε γυναίκα, που είχε στους ώμους του στην εξέγερση, 
αυτή είναι η γυμνή που θα μπει στις αφίσες...». «Α ναι και την πηδάς;». Ο Ανέστης 
σηκώθηκε και είπε πως πάει στην τουαλέτα. Τόσα χρόνια και δεν είχε συνηθίσει ν’ 
ακούει τη Νένη να εκφράζεται τολμηρά, παρουσία άλλου, ούτε και να μιλάει εκείνος 
ανάλογα.

Όταν επέστρεψε 
βρήκε τη Νένη και τον Παρμενίωνα καθισμένους στην άλλη γωνιά του εξώστη και 
πήγε κοντά τους. «Λοιπόν καλλιτέχνη, βρήκες καιρό να διαβάσεις το βιβλίο μου;». 
«Το διάβασα πριν το δώσω για μετάφραση στον Φιλοποίμενα, άι στο διάολο μ’ αυτή 
την αιτιατική, μου τη δίνει γι’ αυτό τον φωνάζω κι εγώ Φιλό όπως οι Γάλλοι, θα το 
έδινα έτσι στον άνθρωπο, μπορεί να έγραφες μαλακίες...». «Α έτσι, αμφέβαλλες;». 
«Όχι ρε, σε πειράζω, το βιβλίο είναι πολύ καλό. Ο Φιλό είναι στο χωριό του...». «Ναι 
τηλεφωνηθήκαμε, μου είπε μια βδομάδα πριν φύγει πίσω, θα περάσει να 
γνωριστούμε», είπε ο Παρμενίων. «Αλήθεια, τι άνθρωπος είναι;», ρώτησε η Νένη. 
«Εξαιρετικός χαρακτήρας ήπιων τόνων, εξαιρετικά καλλιεργημένος, κοντά του έχω 
μάθει πολλά πράγματα ακόμα και για τη γαλλική γλώσσα, «χαρτοπόντικας», μπορεί 
να δουλεύει ώρες με βιβλία. Από εμφάνιση μικροκαμωμένος, ισχνός...ε, δεν ξέρω 
πως αλλιώς να τον περιγράψω όταν θα έρθει θα τον δείτε», είπε ο Ανέστης.   

Πλησίασε  ο  
Γιωργάκης  ορμητικός  και  άρχισε  να  λέει  διάφορα  στο  φωτογράφο  για  τη 
δραστηριότητα τους την άλλη μέρα στη θάλασσα. Ο Ανέστης τον άκουγε 
χαμογελώντας και βεβαιώνοντας τον πως έτσι θα γινόταν, όταν μπήκε στη μέση ο 
πατέρας του μικρού και έβαλε τις φωνές: «Αμάν βρε παιδί μου, τον έπρηξες, άστον 
ήσυχο τον άνθρωπο. Τρεις γιαγιάδες και τρεις παππούδες έχεις εκεί, άντε να σου 
πούνε καμιά ιστορία, έχουμε δουλειά αγόρι μου, ο Ανέστης δεν είναι μόνο δικός σου 
φίλος...».

Ο Γιωργάκης 
πάγωσε! Κοίταξε πρώτα τον Ανέστη, ύστερα τη μητέρα του κι όταν δε βρήκε 
συμπαράσταση έβαλε τα κλάματα κι έτρεξε στην αγκαλιά της γιαγιάς Αντιγόνης. Οι 
άλλες γιαγιάδες, τα έβαλαν με τον Παρμενίωνα ενώ οι παππούδες το διασκέδαζαν. 
Έγινε κάποιο σούσουρο και η κυρία Αντιγόνη, είπε του μικρού να χαιρετίσει τους 
γονείς του και τον Ανέστη και να πάνε για ύπνο, ήταν πια η ώρα του. Εκείνος 
πείσμωσε, αρνήθηκε να χαιρετίσει οποιονδήποτε κι έφυγε με τη γιαγιά του. 

«Γιατί το 
αποπήρες έτσι το παιδί μωρέ...το λυπήθηκε η ψυχή μου», είπε ο Ανέστης. «Μα τον 
μπαγάσα, το έχει παρακάνει...». «Για πες μας για την Πολίν», μπήκε στη μέση, 
απρόσμενα η Νένη. «Άντε πάλι για την Πολίν, δηλαδή τι να σας πω ρε παιδιά;». 
«Είναι ερωμένη σου, υπάρχει πιθανότητα να την παντρευτείς;». «Να την παντρευτώ! 
Μα ακόμα δε χώρισα από την άλλη...Ελάτε ρε παιδιά δε λέμε τίποτ’ άλλο...». 
«Δηλαδή δε σκοπεύεις να την παντρευτείς», είπε η Νένη. «Όχι βέβαια, εκείνη ίσως 
να το σκέφτεται, γιατί πριν παντρευτώ τη Ζενεβιέβ της είχα πει πως δεν πρόκειται να 
παντρευτώ ποτέ και...». «Και την πάτησες, άρα μπορεί να την πατήσεις και μαζί 
της», είπε γελώντας ο Παρμενίων. «Μαζί της αποκλείεται. Παλιότερα πριν 
παντρευτώ, ούτε είχα γνωρίσει τη Ζενεβιέβ, ένα διάστημα ζήσαμε μαζί σχεδόν σα 
σύζυγοι, δεν τα πήγαμε καλά». «Οι διαβεβαιώσεις σου δεν είναι και τόσο αξιόπιστες, 
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παρ’ όλο που επικοινωνούσαμε χρόνια, σχεδόν κάθε μέρα, το γάμο σου τον μάθαμε 
«κατόπιν εορτής», είπε η Νένη.

Τους είπε γι’ 
αυτά που είχαν συμβεί με την Πολίν,  τότε  με  την  έξωση  της και κατάληξε: «Ας 
αφήσουμε την Πολίν, με τη φωτογράφηση πήρε χρήματα για να ζήσει ένα χρόνο. 
Πέστε μου τι γίνεται εδώ με τη χούντα;». «Έλεγες πως θα τους  έχουμε  για  πέντε 
χρόνια αλλά κοντεύει να τελειώσει κι ο πέμπτος χρόνος και δε φαίνεται τίποτα στον 
ορίζοντα, ίσως εσείς εκεί έξω να ξέρετε περισσότερα...», είπε ο Παρμενίων. «Έπεσα 
έξω αλλά κάτι πάει να γίνει. Σίγουρα θα μας στείλουν, όταν πια δεν θα τους 
εξυπηρετεί η δικτατορία, τον παλιό αρχηγό του δεξιού κόμματος». «Λες; μπορεί να 
φέρουν πίσω και το βασιλιά δηλαδή...». «Ε, δεν είναι βλάκες, τον έδιωξε η χούντα 
και θα τον φέρουν αυτοί; Δε νομίζω». «Πάντως θα μας κυβερνήσει  πάλι η Δεξιά...», 
είπε μελαγχολικά ο Παρμενίων.

Συνέχισαν ως 
αργά τη συζήτηση. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες είχαν αποσυρθεί στα δωμάτια 
τους. Η Νένη έγειρε πίσω κι ανακλαδίστηκε. «Κουράστηκες σήμερα;», ρώτησε ο 
Ανέστης. «Α μπα, με τις μάνες μας εδώ δεν κάνω τίποτα, δε μ’ αφήνουν, μόνο ο γιος 
μας με ταλαιπωρεί με τις ερωτήσεις του. Θα με τρελάνει αυτό το παιδί, μόλις του 
λύνεις μια απορία υποβάλλει άλλη ερώτηση». «Παιδιά ο Γιωργάκης είναι ξεχωριστό 
παιδί, να το προσέξετε. Πρέπει να πάει σε ειδικό σχολείο...». «Αμάν τα ειδικά 
σχολεία, μου τη δίνουν, αισθάνομαι σα να είναι το παιδί... ανώμαλο», είπε ο 
Παρμενίων.  «Όχι, όχι το παιδί θα πάει σε κανονικό σχολείο, θέλω να είναι παιδί κι 
όχι υλικό για μελέτη... Καιρός να πάμε για ύπνο...», είπε η Νένη και σηκώθηκε. 
Σηκώθηκε και ο Ανέστης και είπε:  «Όπως  και  να  έχει το πράγμα  το παιδί  θα έχει 
προβλήματα. Μη ξεχνάς πως στο κανονικό θα είναι ευνοούμενος του δάσκαλου και 
αυτό θα ξεσηκώνει τους άλλους εναντίον του και μια και δε θα μπορούν να τον 
αντιμετωπίζουν σε πνευματικό επίπεδο θα προσπαθούν να τον ταπεινώνουν 
σωματικά. Για στάσου να του μάθω από τώρα, μερικούς τρόπους να σπάει τα μούτρα 
των άλλων, αν του μπαίνουν...». «Τι είν’ αυτά που λες, θα μάθεις το παιδί να 
δέρνει;...Δεν είμαστε καλά». «Πολύ καλά είμαστε, να του μάθεις Ανέστη, γιατί αν 
δεν τους δέρνει αυτός θα τον δέρνουν εκείνοι», είπε γελώντας ο Παρμενίων κι έκανε 
πίσω το καρότσι του προχωρώντας προς το δωμάτιο τους. Η Νένη καθώς 
προχωρούσε ο Ανέστης μπροστά της, του έδωσε μια ελαφριά γροθιά στην πλάτη 
λέγοντας: «Α, να χαθείς γάιδαρε, θα κάνεις το γιο μου πολεμοχαρή...». «Όχι 
πολεμοχαρή αλλά να μπορεί ν’ αμύνεται...» και όπως ο άντρας της είχε μπει στο 
σπίτι και ήσαν ολομόναχοι στον εξώστη συνέχισε. «Αφού θα σου άρεσε να είναι ο 
γιόκας σου άντρας με τα όλα του...». «Σαν και σένα ε;», είπε και του έδωσε δεύτερη 
γροθιά. «Ωχ, γαμώτο, με πόνεσες, πρόσεξε γιατί θα σ’ αρπάξω...». «Μπα και τι θα 
μου κάνεις;». «Θα ρουφήξω αυτά τα όμορφα χείλη σου...». «Ορίστε, εδώ είμαι εγώ! 
Κάντο αλλά δεν μπορείς να το κάνεις». «Όχι να πάρει, δεν μπορώ...», είπε και 
χτύπησε τα χέρια του απελπισμένα...
... Όταν ο Ανέστης 
μπήκε στο δωμάτιο του δώματος- κοιμόταν πάντα με το Γιωργάκη στο χώρο που είχε 
διαλέξει ο μικρός-ήταν σκοτεινά. Μια ελάχιστη ανταύγεια ερχόταν απ’ έξω, η νύχτα 
ήταν σκοτεινή αλλά γεμάτη αστέρια. Απόφυγε ν’ ανάψει το φως  για  να μη ξυπνήσει 
το παιδί, όταν το άκουσε  να λέει σιγανά: «Δεν κοιμάμαι σε περίμενα...». «Αγόρι 
μου», άναψε το φως και πήγε κοντά του. «Τόσες ώρες ξάγρυπνος, γιατί ψυχή μου;  
Στενοχωρήθηκες  που  σε μάλωσε ο μπαμπάς; Δεν πειράζει, οι μπαμπάδες πρέπει να 
μαλώνουν τα παιδιά. Όλοι τα περάσαμε αυτά...». «Εσύ δε γνώρισες το μπαμπά 
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σου...Δε σε μάλωνε κανένας...». «Με μάλωνε η μάνα μου αγόρι μου, τέλος πάντων 
να κοιμηθούμε τώρα;». «Δε νυστάζω». «Ωραία πάμε λίγο στην ταράτσα...», είπε ο 
φωτογράφος, έπιασε ένα ψάθινο χαλάκι από αυτά που έπαιρναν μαζί τους στην 
ακρογιαλιά και βγήκε έξω. Ο μικρός τινάχτηκε χαρούμενος και τον ακολούθησε.

Ο  Ανέστης  
άπλωσε  την  ψάθα  και τράβηξε το  Γιωργάκη να ξαπλώσουν πλάι-πλάι. Του έδειξε 
στον ουρανό ένα αστέρι και του είπε: «Βλέπεις εκείνο το φωτεινό άστρο; Είναι ο 
πολικός αστέρας, που μας δείχνει πάντα το βορρά». Του μίλησε για τη Μεγάλη και 
τη Μικρή άρκτο και για άλλα αστέρια με μυθικά ονόματα. Ο μικρός ήταν 
γοητευμένος κι ένιωθε ευτυχής καθώς είχε προσκέφαλο τον δυνατό βραχίονα του 
Ανέστη.

Η Νένη όταν 
ετοιμάστηκε να ξαπλώσει, ο Παρμενίων είχε κιόλας αποκοιμηθεί αφήνοντας ένα 
σιγανό ροχαλητό, ένιωσε την επιθυμία να δει πως κοιμούνται οι άλλοι δυο 
αγαπημένοι της άντρες. 

Φτάνοντας στο 
δωματιάκι, με προσοχή, είδε πως τα ντιβάνια ήσαν άδεια και άκουσε τη φωνή του 
Ανέστη έξω. Βγήκε στη θύρα και διάκρινε, ξαπλωμένους, στο λιακωτό τον Ανέστη 
και το Γιωργάκη. Εκείνη τη στιγμή ο αγαπημένος της μιλούσε στο γιο της  για τον 
αστερισμό του Ωρίωνα που ήταν πριν γίνει σύμπλεγμα αστεριών ένας περίφημος 
κυνηγός. Έμεινε εκεί ακίνητη γοητευμένη αλλά και απελπισμένη, ο γιος της ήταν ο 
ανταγωνιστής της στην καρδιά του Ανέστη...
... Ο Ανέστης 
έφυγε για το Παρίσι δυο μέρες νωρίτερα απ’ ότι συνήθως. Του τηλεφώνησε ο 
διαφημιστής  πως  την  άλλη  μέρα  κιόλας   θ’  άρχιζε  η  εκτύπωση   των  αφισών   
και  τον παρακάλεσε να είναι παρών για τον καλύτερο έλεγχο της δουλειάς. Όταν 
έφτασε στο σπίτι, βρήκε το Δημήτρη και τη Ζοζεφίν πολύ χαρούμενους, περίμεναν 
παιδί. Ο Ανέστης ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που πήρε στην αγκαλιά του, τη 
μέλλουσα μητέρα και τη σήκωσε ψηλά. Ύστερα έφυγε για το σπίτι της Ζενεβιέβ 
όπου απόλαυσε το γιο του.

Η Ζενεβιέβ, τον 
καλωσόρισε μ’ ένα συγκρατημένο και τυπικό φιλί ενώ εκείνος τη φίλησε με πάθος. 
Τον ξεγέλασε το χαμόγελο της όταν τον αντίκρισε και πίστεψε πως τον είχε 
επιθυμήσει αλλά μάλλον έβλεπε πράγματα εκεί που δεν υπήρχαν. Η γυναίκα του δεν 
τον αγαπούσε πια κι έπρεπε να το δεχτεί...

Ο Γκαλλό ήταν 
ευχαριστημένος που τον είχε πάλι κοντά του. Δουλειά υπήρχε κι ο Ανέστης έδειχνε 
μια περίεργη διάθεση και για δουλειά και για να κερδίζει χρήματα. Όσο περισσότερα 
κέρδιζε τόσα περισσότερα ήθελε. Σκεφτόταν να δουλέψει ένα χρόνο έτσι εντατικά 
και μετά να στρωθεί στο δικό του εργαστήρι, να κάνει μια σειρά θέματα για μια 
πιθανή έκθεση. Ήδη, σε δυο μήνες το πολύ, θα γινόταν η έκθεσή με τις φωτογραφίες 
του άλμπουμ μαζί με την έκδοση του. Όλα πήγαιναν καλά, η Πολίν του 
τηλεφωνούσε συχνά, της διέθετε κάποιο χρόνο για συζήτηση, αλλά απόφευγε να τη 
συναντήσει με την πρόφαση πως είχε πολύ δουλειά.

Με τις 
διακοπές, φαίνεται, πως συνήθισε τη στέρηση της γυναίκας που δεν ήταν μόνο 
στέρηση, αλλά κάτι σαν εκούσιο μαρτύριο, με τη συνεχή παρουσία της Νένης. 
Πολλές φορές σκεφτόταν πως αυτή η απελπισμένη ιστορία κράτησε πολύ, σχεδόν 
δέκα χρόνια κι έπρεπε να τελειώσει. Πίστεψε πως κάτι τέτοιο είχε γίνει με το γάμο 
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του αλλά ύστερα από το χωρισμό και τη συνάντηση με τη Νένη, διαπίστωσε πως 
τίποτα δεν είχε αλλάξει...

... Οι αφίσες 
κυκλοφόρησαν στις αρχές του Οκτώβρη, έγινε μια πολύ καλή διαφήμιση, το κορμί 
της Πολίν μπήκε σ’ όλους τους σχετικούς χώρους, ακόμα και στα τούνελ του μετρό. 
Μέσα σε λίγες μέρες έγινε ένα γυμνό διάσημο, που ανήκε σε μια μυστηριώδη 
χορεύτρια με το πρόσωπο της σκιασμένο σε περίτεχνες παραποιήσεις. Όλοι 
αναρωτιόνταν τι θα διαφήμιζε. Τελικά η ιδέα είχε μεγάλη επιτυχία που η καμπάνια 
παρατάθηκε γι’ άλλους δυο μήνες...

Από τις αφίσες 
επηρεάστηκε ακόμα κι ο Ανέστης. Νοστάλγησε το όμορφο κορμί της  χορεύτριας κι 
ένα βράδι πήγε και βρήκε την Πολίν στη σχολή. Η αιτία δεν ήταν μόνο η επιθυμία να 
τη δει αλλά είχε να της προτείνει κάτι. Την πήρε και κατηφόρισαν προς το Καρτιέ 
Λατέν, ψιλόβρεχε και χώθηκαν κάτω από την ομπρέλα της. Καθώς την έσφιγγε στην 
αγκαλιά του της ψιθύρισε πως είχε να της πει κάτι πολύ σημαντικό. Η  Πολίν  
αναρίγησε,  σκέφτηκε πως  ίσως  τώρα  που είχε χωρίσει να την ήθελε να συζήσουν. 
Αλλά εκείνος της είπε: «Μου τηλεφώνησαν, οι διευθυντές τριών μεγάλων μουσικών 
θεάτρων και μου είπαν πως θα ήθελαν να προσλάβουν τη χορεύτρια της αφίσας στα 
μπαλέτα τους. Η Πολίν έμεινε άναυδη! Τον τράβηξε κάτω από την αψίδα του 
Καρουσέλ και κατέβασε την ομπρέλα. «Θέλεις να πεις πως...». «Ακριβώς, έχεις τρεις 
προσφορές, μπορείς να διαλέξεις: Το Καζινό ντε Παρί, το Μαγιόλ ή το Φολί 
Μπερζέρ». 

Χώθηκε στην 
αγκαλιά του κι άρχισε να κλαιει. Οι περαστικοί, τους κοιτούσαν περίεργα, 
πιστεύοντας πιθανόν πως επρόκειτο για κάποιο ερωτικό δραματάκι. «Πρόσεξε 
κούκλα μου, η ευθύνη είναι μεγάλη γιατί η πρόταση είναι να προσληφθείς σαν 
κορυφαία και η αμοιβή σου πολύ καλή», είπε ο Ανέστης.  Όταν πέρασε η πρώτη 
συγκίνηση,  έμεινε ο ενθουσιασμός  στην  Πολίν και αφέθηκε χαρούμενη στην 
αγκαλιά του Ανέστη που την πήγε σ’ ένα ελληνικό εστιατόριο της περιοχής Σαιν 
Μισέλ, όπου ήπιαν ελληνικό κρασί, έφαγαν αρνάκι κοκκινιστό και φασόλια γίγαντες. 
Η συζήτηση τους είχε πάντα σαν επίκεντρο την πρόσληψη της κοπέλας στα μουσικά 
θέατρα. «Επιτέλους», έλεγε και ξανάλεγε και τον τραβούσε από τον γιακά για να 
κολλήσει τα χείλη της στα δικά του. «Χάρη σε σένα αγάπη μου, αν δεν είχες αυτή 
την ιδέα ποιος θα σκοτιζόταν για μένα;»...

Μέχρι αργά το 
βράδι που έφυγαν από το εστιατόριο η Πολίν δεν είχε αποφασίσει. Όταν βγήκαν στο 
δρόμο η βροχή  είχε σταματήσει, το μετρό είχε σταματήσει, οι διαβάτες ήσαν λίγοι.  
Αποφάσισαν να πάνε με τα πόδια στο σπίτι του Ανέστη, βγήκαν πάλι στην αψίδα 
Καρουσέλ κι από εκεί ανέβηκαν την οδό Ρισελιέ ως τις Γκραν Μπουλβαρ. Το 
Ερζερούμ, ήταν κλειστό και σκοτεινό. Το σπίτι του ήταν σκοτεινό κι αυτό, μόνο οι 
ασβεστωμένοι τοίχοι του έφεγγαν λες και ήσαν βαμμένοι με φώσφορο...
... Το πρωί τον 
ξύπνησε η Πολίν. Χώθηκε στην αγκαλιά του και δήλωσε: «Αγάπη μου δε θα δεχτώ, 
δε θέλω να γίνω χορεύτρια του «καν-καν»...Τόσα χρόνια μόχθησα για να γίνω 
χορεύτρια του κλασικού μπαλέτου κι αυτό θα γίνω... Δε θα δεχτώ».

Ο φωτογράφος 
την έσφιξε στην αγκαλιά του. «Το εκτιμώ πολύ αυτό, αν και οικονομικά θα είχες 
βολευτεί, χαίρομαι που πήρες αυτήν την απόφαση. Μη σε νοιάζει αν τα πράγματα θα 
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σκαλώνουν μόνο στο οικονομικό, εγώ θα είμαι κοντά σου...» και βλέποντας την 
έτοιμη να βάλει τα κλάματα συνέχισε, «μη, μην κλάψεις, θέλω να χαμογελάς και 
θέλω τώρα να σου κάνω έρωτα...». Η Πολίν δεν έβαλε τα κλάματα και τον έκλεισε 
ανάμεσα στα σκέλη της, τύλιξε τα χέρια της γύρω από το λαιμό του και τον γέμισε 
φιλιά...
... Η έκθεση των 
φωτογραφιών του άλμπουμ, πήγε καλά αλλά η έκδοση του ίδιου του άλμπουμ όχι 
τόσο. Πάντως μέσα από την έκθεση πουλήθηκαν αρκετά αντίτυπα. Στο μεταξύ 
άρχισε να δουλεύει, στο εργαστήρι μια σειρά έγχρωμες ρωπογραφίες-είχε αποχτήσει, 
τελευταία, τη συνήθεια να γυρίζει σε χώρους απορριμμάτων και να μαζεύει διάφορα 
ευτελή πράγματα, κάνοντας μ’ αυτά συνθέσεις-και δεν είχε καιρό να βλέπει κανέναν, 
η μόνη παραχώρηση ήταν στο γιο του, αυτόν τον επισκεπτόταν κανονικά κάθε μέρα. 
Η πρωτοχρονιά πέρασε κοινότοπα με τη συντροφιά της Πολίν, του Δημήτρη και της 
Ζοζεφίν... 
... Μετά την 
επιτυχία της αφίσας, αυξήθηκε η δουλειά του κατακόρυφα, πολλά διαφημιστικά 
γραφεία του ζητούσαν συνεργασία. Δεν μπορούσε πάντα ν’ ανταποκριθεί κι έτσι 
πολλές  δουλειές πήγαιναν πάλι στο στούντιο του Γκαλλό αλλά είχαν την υπογραφή 
του κι έπαιρνε αμοιβή, γι’ αυτό, ένα ποσοστό. Παρ’ όλες τις σκοτούρες του δεν 
ξεχνούσε τους φίλους του στην πατρίδα και προπάντων τον άλλο...γιο του, το 
Γιωργάκη και τους τηλεφωνούσε συχνά.

Απόχτησε έναν 
πολύτιμο βοηθό στο εργαστήρι του. Ο Μισέλ, δούλευε, σα μαθητευόμενος, στο 
στούντιο του Γκαλλό χωρίς να πληρώνεται. Έδειχνε πως θα γίνει καλός τεχνικός, 
αγαπούσε τις φωτογραφικές μηχανές με πάθος, είχε μάθει να εμφανίζει και να 
φορτώνει και να ξεφορτώνει φιλμ. Όλ’ αυτά ήσαν σημαντική βοήθεια...
... Η γυμνή 
χορεύτρια, εξακολουθούσε να υπάρχει, σε τοίχους και σε χώρους διαφήμισης αν και 
η καμπάνια είχε τελειώσει από καιρό. Το μοντέλο, δηλαδή η Πολίν, τηλεφώνησε ένα 
βράδι στον Ανέστη και του ζήτησε να την συνοδέψει την άλλη μέρα, στην Όπερα, 
όπου είχε οντισιόν. Ζητούσαν χορεύτριες για το νέο έργο που θ’ ανέβαζαν. 

«Κορίτσι μου 
πνίγομαι στη δουλειά, εμένα τι με θέλεις, είμαι άσχετος...». «Αγάπη μου, σε
παρακαλώ, αν είσαι κοντά μου θα έχω περισσότερο κουράγιο...». «Μα εμένα δε θα 
μ’ αφήσουν
να παραβρεθώ πως θα είμαι κοντά σου;». «Δεν πειράζει και μόνο που θα σκέφτομαι 
πως είσαι εκεί κοντά θα παίρνω δύναμη. Ύστερα είτε πάνε καλά τα πράγματα είτε 
όχι, θα πρέπει να έχω κάποιον να με στηρίξει και ποιον έχω καλύτερα από σένα; Σε 
παρακαλώ αγάπη μου...». «Καλά, καλά ραντεβού έξω από την Όπερα»...
... «Εντάξει 
δεσποινίς, ευχαριστώ...». Η Πολίν σταμάτησε το χορό και κοίταξε κάτω από τη 
σκηνή να διακρίνει αυτόν που της μίλησε. Φυσικά ήξερε ποιος ήταν. Ένας 
σημαντικός χορογράφος της Όπερας. «Έχετε χορέψει σε κάποιο μπαλέτο 
τελευταία;». «Όχι κύριε, πέρυσι τελείωσα τη Σχολή...». «Μάλιστα, έχω την 
εντύπωση πως κάτι μου θυμίζετε...Τα χέρια σας, έχετε πολύ καλή κίνηση στα 
χέρια...Θα σας ειδοποιήσουμε, μπορείτε να πηγαίνετε...».

Η Πολίν μπήκε 
στα παρασκήνια για να ντυθεί. Είδε το βοηθό του χορογράφου να τον πλησιάζει και 
να συζητά μαζί του προφανώς σχετικά με την οντισιόν, η Πολίν ήταν η τελευταία 
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στη σειρά. «Του άρεσε η κίνηση των χεριών μου, αυτό μου το είπε κι ο δάσκαλος 
μου, είναι καλό σημάδι... Θεέ μου, μπορεί να με προσλάβουν...», σκέφτηκε. 

«Μαίτρ, η 
τελευταία ήταν πολύ καλή ε;». «Ναι, ναι θα δούμε, κάτι μου θύμισε αυτή η κοπέλα 
αλλά δεν μπορώ να το προσδιορίσω...». «Εμένα μου θύμισε αυτή την αφίσα με τη 
γυμνή χορεύτρια...». «Αυτό είναι! Δίκιο έχεις...που είναι η κοπέλα, έφυγε;».

Εκείνη τη 
στιγμή φάνηκε η Πολίν να κατεβαίνει τη σκάλα προς την αίθουσα. «Νάτη, δεσποινίς 
μια στιγμή...», της φώναξε ο βοηθός κάνοντας της  νεύμα  να  πλησιάσει.  Η  κοπέλα  
έφτασε κοντά τους κι ο χορογράφος τη ρώτησε: «Ώστε δεν έχετε χορέψει πουθενά;». 
«Όχι κύριε...». «Καθίστε παρακαλώ. Δε μου λετε έχετε κάποια σχέση με τη γυμνή 
χορεύτρια στις αφίσες που κυκλοφόρησαν τελευταία στο Παρίσι;». Η Πολίν 
ταράχτηκε! «Δηλαδή, ναι  κύριε...Χρειαζόμουν χρήματα, ο φωτογράφος είναι φίλος 
και μου πρότεινε...». «Καλά, καλά μην πανικοβάλλεστε. Να τι ήταν αυτό που μου 
θυμίσατε. Δεσποινίς δεν θα χρειαστεί να σας ειδοποιήσουμε...». Η κοπέλα έγινε 
ωχρή από απελπισία... «Προσλαμβάνεστε, από αύριο στις δέκα το πρωί θα έρχεστε 
κάθε μέρα για πρόβα».

Η Πολίν, 
ένιωσε την αίθουσα να φεύγει από τα μάτια της! Μια σκοτοδίνη την έκανε να μη 
βλέπει μπροστά της. Όταν συνήρθε, ο χορογράφος κι ο βοηθός του είχαν 
απομακρυνθεί. «Ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ», φώναξε και βγήκε τρέχοντας από την 
Όπερα πέφτοντας στην αγκαλιά του Ανέστη που την περίμενε μπροστά στο «Καφέ 
ντε λα Παι». Άρχισε να τον φιλάει ξέφρενα! Πλάι τους περνούσε κόσμος, 
αντιμετωπίζοντας τους αδιάφορα. Μόνο ένα ζευγάρι και δυο-τρεις άλλοι 
σταμάτησαν και τους κοίταζαν περίεργα, αλλά αυτοί ήσαν τουρίστες.

«Λοιπόν, 
grande danseuse που θέλεις να σε πάω απόψε να γλεντήσουμε την επιτυχία σου;». 
«Στην κρεβατοκάμαρά σου αγάπη μου, θέλω να μου κάνεις έρωτα όλη νύχτα! Από 
τη στιγμή που άκουσα το «προσλαμβάνεστε» έχω, ψυχή μου συνέχεια μικρούς 
οργασμούς...Θέλω να έχω μαζί σου έναν υπέροχο συναρπαστικό και μεγάλο»... 
... Πριν μπουν στο 
σπίτι για να έχουν τον μεγάλο συναρπαστικό οργασμό σταμάτησαν στο «Ερζερούμ». 
Μπαίνοντας μέσα, δεν είχε ακόμα πολύ κόσμο, η Πολίν αγκάλιασε το Δημήτρη  και 
τον φίλησε, ύστερα έτρεξε στο ταμείο και φίλησε τη Ζοζεφίν. «Τι έπαθε αυτή, την 
ψώνισε;», ρώτησε ο Δημήτρης τον Ανέστη, που δεν πρόλαβε ν’ απαντήσει. «Φίλοι 
μου, δέχομαι συγχαρητήρια, έχετε μπροστά σας μια χορεύτρια της Όπερας των 
Παρισίων, είπε ξαναμμένη η κοπέλα. Η Ζοζεφίν κατέβηκε από το βάθρο της, η 
εγκυμοσύνη της είχε αρχίσει να είναι εμφανής και την ξαναγκάλιασε. Το ίδιο έκανε 
κι ο Δημήτρης και μάλλον τη φίλησε πιο θερμά από ο,τι έπρεπε. Μετά τις διαχύσεις 
ο Ανέστης προσγείωσε τη μέλλουσα μπαλαρίνα. «Πολίν πρέπει να φαμε ε; Αλλιώς 
δε θα καταφέρουμε να βγάλουμε τη νύχτα, είπε γελώντας...
... Ένα μήνα 
αργότερα, η Πολίν έκανε το «ντεμπούτο» της ως χορεύτρια στο μπαλέτο της Όπερας. 
Ο Ανέστης την καμάρωσε από την πλατεία και της πήγε και λουλούδια στα 
παρασκήνια. Εκεί συνάντησε και τη Σεσίλ-είχε πολύ καιρό να τη δει-με το φίλο της 
το σκηνοθέτη, είχαν κάνει οι δυο τους έναν «πρωτοποριακό» θίασο κι ανέβαζαν 
έργα, με πρωτοποριακά νοήματα σε εγκαταλειμμένες αποθήκες και στάβλους, αλλά 
με...καθυστερημένο ταμείο...
... Η άνοιξη ήταν 
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στα μισά της, ο Ανέστης έβγαζε έξω, στο πάρκο της γειτονιάς και με συνοδεία πάντα 
της Ζενεβιέβ, το γιο του. Έπαιζε μαζί του όσο ήθελε κι ο μικρός είχε αρχίσει πια ν’ 
αποζητάει την παρουσία του πατέρα του. Στην αρχή, η Ζενεβιέβ επέμενε πως στο 
σπίτι υπήρχε ολόκληρη «παιδική χαρά» για  τον  Πολ-Αντουάν  και  δε  χρειαζόταν  
να  βγαίνουν έξω. Της είπε πως το παιδί έπρεπε ν’ αρχίσει να παίζει με παιδιά κι όχι 
μόνο με τους γονείς του και το γέρο-Γουστάβο. Το βρήκε λογικό κι έτσι συνόδευε το 
παιδί και τον πατέρα του έξω, συχνά μάλιστα πήγαιναν, κοντά ήταν,  στο δάσος της 
Βουλόνης. 

Παρ’ όλο που  
βρίσκονταν  μια και δυο  ώρες  μαζί, οι δυο  τυπικά ακόμα σύζυγοι, δεν είχαν την 
ευκαιρία να πουν και πολλά. Ο Ανέστης, ήταν απασχολημένος συνέχεια με το γιο 
του, ενώ η Ζενεβιέβ διάβαζε. Μελετούσε για τις πτυχιακές της εξετάσεις, είχε 
αποφασίσει την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία...
… Κοντά στο 
Πάσχα, η Ζοζεφίν γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Για το Δημήτρη θα μπορούσε 
να ειπωθεί, αυτό που συνήθως λέγεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις: «Χέστηκε από τη 
χαρά του». 

Το σκηνικό, 
ύστερα από αυτό το γεγονός άλλαξε στο «Ερζερούμ». Ο Δημήτρης ανέβηκε στο 
βάθρο του μεσιέ Αρτό και πρόσφατα, της Ζοζεφίν. Καινούργιο γκαρσόνι 
εμφανίστηκε στη σάλα. Ο Πέτρος ο ιπποδρομιάκιας, που ήταν ίσως και το μοναδικό 
του ελάττωμα, αν θεωρείται ελάττωμα το κυνήγι της τύχης. Ο Πετράν σαραντάρης 
πια, ανύπαντρος κι ακατάστατος στη ζωή του, ζούσε σ’ ένα δωμάτιο που τα βράδια 
όταν πήγαινε για ύπνο έψαχνε να βρει το κρεβάτι του, τόση ακαταστασία υπήρχε 
εκεί μέσα. Ο Δημήτρης του έλεγε να βάζει καθαρίστρια πότε-πότε για να τον 
ξεβρομίζει, να τον συμαζεύει αλλά εκείνος απαντούσε, χαμογελώντας: «Α, δε 
βαριέσαι, τότε θα νομίζω πως έκανα λάθος στο δωμάτιο».

Ο Πέτρος ήταν 
εξαιρετικά έντιμος άνθρωπος και δουλευτής. Δε μιλούσε πολύ, κανένας δεν ήξερε 
πως είχε φτάσει και γιατί στο Παρίσι, ήταν πολλά χρόνια εδώ και ζούσε πάντα με τον 
ίδιο τρόπο. Κατά τις δέκα το πρωί πήγαινε στο εστιατόριο, έφευγε κατά τις τρεις-
τρεισήμισι και πήγαινε στο καφενείο με τα στοιχήματα του ιππόδρομου, έπαιζε 
μικροποσά σε όλες σχεδόν τις κούρσες πίνοντας τον καφέ του και καπνίζοντας. Στις 
έξη γύριζε στο εστιατόριο, συνήθως κατηφής γιατί δεν τον ευνόησε η τύχη κι άλλοτε 
χαμογελώντας γιατί κέρδισε κάποιο ποσό σχολιάζοντας πως για λίγο θα είχε 
κερδίσει, άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή και δεν ποντάρισε στο άλογο που ήρθε 
πρώτο. Σπάνια κέρδιζε μικροποσά αλλά η μεγάλη του μέρα ήταν, κάθε Κυριακή που 
πήγαινε στον ιππόδρομο του Λονσιάν, όπου ζωντανά τα άλογα του έδιναν μια άλλου 
είδους ευχαρίστηση. 

Ο Ανέστης, δεν 
είχε σχέση με το τζογαδόρικο αυτό σπορ, αλλά πάντα από περιέργεια δοκίμαζε 
διάφορα πράγματα. Έτσι πήγε μια Κυριακή, με τον Πετράν στο Λονσιάν. Τη μέρα 
εκείνη κατάλαβε, πως ο Πέτρος πήγαινε εκεί όχι μόνο για να παίξει αλλά για να δει 
και τ’ άλογα από κοντά. Είχε πάθος μ’ αυτά τα ζώα, όταν έμπαινε κι όταν έβγαινε 
στεκόταν γι’ αρκετή ώρα μπροστά σ’ ένα ορειχάλκινο άλογο κούρσας, σε φυσικό 
μέγεθος, στην είσοδο του ιππόδρομου. Ήταν βέβαιο πως δεν το έκανε από 
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, «δεν ήξερε απ’ αυτά», όπως έλεγε ο ίδιος. Ο φωτογράφος 
πρόσεξε τη συγκίνηση αυτού του άντρα μπροστά στο ομοίωμα του ζώου και καθώς 
είχε μαζί του τη φωτογραφική μηχανή του τράβηξε μερικές ενδιαφέρουσες 
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φωτογραφίες.
Στην επιστροφή 

από τον ιππόδρομο, με το αυτοκίνητο του Πέτρου είχε ένα μικρό «Ντε σεβό», ο 
Ανέστης προσπάθησε και τα κατάφερε να τον κάνει να μιλήσει για την αιτία που 
αγαπούσε τ’ άλογα. Έτσι έμαθε πως στην πατρίδα του μεγάλωσε με άλογα, βέβαια 
εκείνα ήσαν ζώα βαριά και δυνατά για να οργώνουν τη γη και να σέρνουν το αμάξι 
κι όχι τόσο όμορφα και κομψά αλλά ήσαν ζώα ευγενικά όπως κι αυτά.

Η αγάπη αυτή 
του Πετράν, για τα άλογα επηρέασε τον Ανέστη, έτσι για μια βδομάδα, κάθε
μέρα, έπαιρνε τον Πέτρο και πήγαιναν στον ιππόδρομο, όπου φωτογράφιζε σαν 
τρελός τ’ άλογα και τους ανθρώπους. Δεν ήξερε ακόμα τι ήθελε να βγάλει απ’ όλα 
αυτά, αλλά όλο και κάτι θα εύρισκε...
... Έφτασε πάλι ο 
Αύγουστος κι ο Ανέστης έφυγε για την πατρίδα. Στο αεροδρόμιο, συνάντησε το φίλο 
του τον υπαστυνόμο. «Τι έγινες εσύ χάθηκες, δεν έρχεσαι πια στην πατρίδα;». «Είχα 
να έρθω δυο χρόνια. Ατύχημα Αριστείδη, άστα...». «Ατύχημα, τι ατύχημα;», ρώτησε 
ανήσυχος ο υπαστυνόμος. «Παντρεύτηκα...». Ο άλλος έβαλε τα γέλια. «Και ξέρεις 
ποια παντρεύτηκα;». «Μη μου πεις, κατάλαβα την ωραία εκείνη κοπέλα». «Ακριβώς 
καλά το κατάλαβες...». Του είπε για το γάμο και τα σχετικά. «Ρε συ Ανέστη, ποιος 
να το φανταζόταν πως εσύ ένα παιδί από τον προσφυγικό, φτωχό συνοικισμό μας θα 
παντρευόσουν μια αριστοκράτισσα». «Αριστείδη δεν είναι για μας αυτές οι γυναίκες 
ούτε κι εμείς γι’ αυτές...». Του είπε πως θα πάει στην πόλη τους κι αν ήθελε να πει 
κάτι στους δικούς του. Τώρα με τα τηλέφωνα, είπε ο Αριστείδης, επικοινωνεί συχνά 
μαζί τους. «Είναι καλά όλοι τους; Ο παππούς και η γιαγιά ζουν;». «Η γιαγιά ζει, ο 
παππούς πέθανε». «Ε, ρε συ, θυμάμαι τη γιαγιά σου, νέα ήταν ακόμα τότε που  
έλεγε: «Οι γιαγιάδες όλο άρρωστες είναι, αχ και βαχ συνέχεια, αλλά οι παππούδες 
κορνίζα στον τοίχο». Έβαλαν τα γέλια κι ο Αριστείδης θυμήθηκε άλλο ένα «ρηθέν 
υπό της γιαγιάς». Είχαν μαζευτεί, όλα τα εγγόνια να τη δουν, η υγεία της δεν ήταν 
καλή, μόλις είχε περάσει μια κρίση και για να την παρηγορήσουν έλεγαν διάφορα. 
Κάποιος τη ρώτησε: «Γιαγιά, είσαι καλά τώρα έτσι;». Ο Αριστείδης, πριν προλάβει 
ν’ απαντήσει εκείνη είπε: «Μια χαρά είναι η γιαγιά, κανόνι...». Και η απάντηση της, 
ήρθε γρήγορη. «Κανόνι είναι η γιαγιά, ώσπου κάποια ώρα θα...σκάσει» κι έσκασαν 
όλοι στα γέλια. 

«Ρε συ 
Αριστείδη, τώρα που το σκέφτηκα ίσως μπορείς να βοηθήσεις...». «Λέγε, τι 
πράγμα;». «Θέλω να μου βρεις τέσσερα εισιτήρια για το Παρίσι αλλά με αναχώρηση 
τη δεύτερη του Σεπτέμβρη». «Για ποιους τα θέλεις τα εισιτήρια;». «Για  τους   γονείς  
μου  και  τους  γονείς  του Δημήτρη, τον θυμάσαι; Ποιον λέγαμε δικηγόρο;». «Α τον 
στραβοκάνη, πως δεν το θυμάμαι, ήταν ο πρώτος που μπήκε στη νομική από τον 
συνοικισμό μας...». «Που το θυμήθηκες το «στραβοκάνη», εγώ το είχα ξεχάσει...». 
«Ε, τότε με τα κοντά παντελόνια είχαμε στη φόρα τα κανιά μας. Τι έγινε αυτός, δεν 
τελείωσε έτσι; Είναι στο Παρίσι...». «Ναι δεν τελείωσε. Εδώ και δυο χρόνια έχει 
αποχτήσει ένα πολύ καλό εστιατόριο και κονομάει. Απόχτησε, πριν τρεις μήνες και 
μια κόρη και θέλω να του πάω, έτσι σα δώρο, τους γονείς του γιατί εκείνος με τις 
δουλειές δεν έχει χρόνο για ταξίδια». «Ναι θα το ψάξω και μόλις  βρω θα σου 
τηλεφωνήσω στο σπίτι σου...». «Στο σπίτι  θα μείνω  μόνο τρεις μέρες. Θα σου δώσω 
ένα τηλέφωνο εδώ...». «Έγινε, θα βρω είμαι σίγουρος». Ο Ανέστης ξεκίνησε να 
φύγει αλλά σταμάτησε. «Αριστείδη, σου έφερα κάτι ρε, παρά λίγο να το ξεχάσω, να 
δεις και τη δουλειά μου». Έβγαλε από την τσάντα του ένα λεύκωμα, έγραψε μια 
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αφιέρωση και του το έδωσε. «Οι φωτογραφίες αυτές είναι τυπωμένες και σ’ ένα 
αμερικάνικο περιοδικό, έχω κάνει μια έκθεση μ’ αυτές στο Παρίσι κι αυτό το 
άλμπουμ». «Πολύ ωραίο ρε φίλε. Δηλαδή είσαι διάσημος ε;». Ξεφύλλισε το 
άλμπουμ. «Το Παρίσι!! Εμείς το ζαχαρώνουμε από μακριά...». «Αριστείδη, διακοπές 
δεν κάνεις εσύ;». «Πως δεν κάνω...». «Λοιπόν τι θα έλεγες να έρθεις στο Παρίσι; 
Ξέρεις είναι υπέροχα, τα Χριστούγεννα. Σπίτι υπάρχει, μπορείς να φέρεις και το 
κορίτσι σου, σίγουρα θα έχεις κάποια. Δε θα ξοδέψεις μία, τα έξοδα δικά μου». «Σ’ 
ευχαριστώ φίλε με υποχρεώνεις...». «Τι λες τώρα, οι υποχρεώσεις που έχω σε σένα 
δεν ξεπληρώνονται. Εδώ διακινδύνευσες τη δουλειά και την ελευθερία σου, με το 
βιβλίο». «Αλήθεια τι έγινε, κυκλοφόρησε;». «Βέβαια και πήγε καλά»...

Ο Ανέστης 
έμεινε στην πόλη του ακριβώς τρεις μέρες. Ο Γιωργάκης του τηλεφωνούσε  κάθε  
μέρα,  είναι  βέβαιο  πως έβαζε το δαχτυλάκι της γι’ αυτό και η μητέρα του.

Πήγε και είδε 
τους γονείς του Δημήτρη και τους έδειξε φωτογραφίες του μωρού. Ήταν το πρώτο 
τους εγγόνι και η συγκίνηση τους μεγάλη. Δεν τους είπε τίποτα για το πιθανό ταξίδι, 
θα περίμενε πρώτα να βρει εισιτήρια ο Αριστείδης...
... Ο  ήλιος  έγερνε 
στη  δύση,  όταν  τα  τρία  μέλη  της  οικογένειας  Βοϊμίρη  έφταναν  με  το
αυτοκίνητο, μπροστά στην εξοχική κατοικία των Νοτόρηδων. Ο Γιωργάκης είχε 
ψηλώσει μερικά εκατοστά, έτσι ψηλότερος σκαρφάλωσε στην αγκαλιά του Ανέστη 
κι από εκεί φίλησε τη γιαγιά Ελένη και τον παππού Αμερικάνο. Ο Ανέστης φίλησε 
τη Νένη έχοντας πάντα αγκαλιά το γιο της, που η μητέρα του τον επιτίμησε πως 
κάνει σα μωρό, ο μικρός το πήρε τοις μετρητοίς και ζήτησε να κατεβεί. Ο 
φωτογράφος τον άφησε μπροστά στο καρότσι του Παρμενίωνα που περίμενε κάτω 
από το πρόστεγο, λέγοντας: «Έλα αγόρι μου κατέβα τώρα να φιλήσω αυτόν το γέρο-
γκρινιάρη, τον πατέρα σου»...

Η πρώτη 
βδομάδα, πέρασε με μαύρισμα στον ήλιο και με κολύμπι για τον Ανέστη. Ο 
Γιωργάκης είχε ήδη ένα μπρούντζινο σωματάκι και η Νένη ήταν ηλιοκαμένη. Ο 
Παρμενίων όπως κάθε χρόνο άρχισε το κολύμπι με τον Ανέστη. Η δεύτερη βδομάδα 
όμως ήταν δραματική γιατί ο πατέρας του Γιωργάκη είχε μια κρίση και τον πήγαν 
στο νοσοκομείο. Έμεινε τρεις μέρες εκεί και τον ξανάφεραν πίσω. Δεν 
ξανακολύμπησε όμως, ήταν μια νευρική κρίση και ο γιατρός είπε πως χρειαζόταν 
ηρεμία. Στη Νένη είπε πως κάθε χρόνο θα ήταν πιο ανήσυχος και πιο νευρικός. Θα 
χρειαζόταν μεγάλη υπομονή από μέρους της και να προσπαθούν γενικά να μην τον 
εκνευρίζουν...

Στη θάλασσα, 
κατέβαιναν ο Ανέστης και ο Γιωργάκης και πότε-πότε και οι παππούδες. Ένα 
μεσημέρι ο μικρός γύρισε, κρατώντας θριαμβευτικά ένα ψάρι που έλεγε, γεμάτος  
καμάρι, πως το έπιασε εκείνος επικαλούμενος και τη μαρτυρία του Ανέστη. Άλλα 
τέσσερα είχε πιάσει ο Ανέστης κι έτσι οι δυο...ψαράδες έφαγαν για μεσημεριανό την 
ψαριά τους...
... Ο Αριστείδης 
τηλεφώνησε πως βρήκε τα εισιτήρια κι ο Ανέστης καθώς ετοιμαζόταν να πάει στο 
αεροδρόμιο για να τα πάρει είπε στο Γιωργάκη: «Μπόμπιρα, θα έρθεις μαζί μου 
στο...», σταμάτησε και ρώτησε τη Νένη: «Να τον πάρω μαζί μου;». «Αν έλεγα όχι τι 
θα γινόταν; Όσο είσαι εδώ εσένα μόνο ακούει...». «Έλα τώρα, υπερβολές...Λοιπόν 
να τον πάρω;». Η Νένη έγνεψε καταφατικά, χαμογελώντας. Ο Γιωργάκης κοίταζε 
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μια τον Ανέστη μια τη μητέρα του, δεν καταλάβαινε το διάλογο τους. «Αγόρι μου, 
μπες στο αυτοκίνητο. Θα πάμε στο αεροδρόμιο, έχεις πάει ποτέ;». «Όχι, θα δούμε 
αεροπλάνα;». «Φυσικά θα δούμε, πως κατεβαίνουν πως σηκώνονται στον αέρα...». 
«Α, ωραία...», σταμάτησε και ρώτησε τη Νένη, «μαμά μήπως δε θέλεις να πάω;». 
«Ορίστε κυρία μου, είδες πόσο ευγενικό είναι το αγόρι μας; Μόνο κακίες ξέρεις να 
λες...». «Να πας ψυχή μου, έπρεπε να σε είχα πάει εγώ από καιρό, ευτυχώς έχουμε 
έναν άνθρωπο που κάνει πολλά πράγματα αντί για μας...». Η Νένη έσπρωξε απαλά 
προς το αμάξι τον Ανέστη, κοιτάζοντας τον τρυφερά. «Να προσέχεις», του είπε, 
«είσαστε ο,τι πολυτιμότερο έχω στον κόσμο»... 

Το βράδι στο 
δείπνο, ο Γιωργάκης διηγιόταν γεμάτος ενθουσιασμό για τα αεροπλάνα που είδε στο 
αεροδρόμιο και ο Ανέστης έδειξε τα εισιτήρια στη μητέρα του λέγοντας; «Μάνα, τα 
βλέπεις αυτά;». «Τι είν’ αυτά παιδί μου;». «Εισιτήρια για το Παρίσι». «Καλά, τι τα 
θες τόσα πολλά; εσύ ένα χρειάζεσαι...».  «Δεν είναι δικά μου αλλά δικά σας...». «Θα 
μας πάρεις μαζί;». «Ναι δε θέλεις να δεις τον εγγονό σου;». «Τον εγγονό μου, το 
μανάρι μου θέλω να το δω αλλά τη γυναίκα σου πως θα την αντικρίσω...Αχ παιδάκι 
μου, το είχα συμπαθήσει αυτό το κορίτσι...αλλά μ’ αυτά που σου έκανε πάγωσε η 
καρδιά μου...». «Ελένη μου, μάνα του εγγονού σου είναι, θέλεις δε θέλεις θα τη 
βλέπεις συχνά. Και να χωρίσει ο Ανέστης, τώρα είσαστε συγγενείς», είπε η κυρία 
Αστέρω.

Άρχισε μια 
συζήτηση απ’ όλους, για τα προβλήματα των ανθρωπίνων σχέσεων. Μιλούσαν 
έτρωγαν κι έπιναν, η αλήθεια είναι πως αποτελούσαν μια θαυμάσια συντροφιά, όπως 
είχε επισημάνει κι ο Παρμενίων. Η γιαγιά Αστέρω, χαϊδεύοντας το σγουρόμαλλο 
κεφαλάκι του εγγονού της είπε κάποια στιγμή: «Μόνο το καημένο το αγοράκι μας 
δεν έχει κανά παιδάκι για συντροφιά...». «Έχει, έχει πως δεν έχει...», είπε 
χαμογελώντας η Νένη. «Ποιο έχει κόρη μου, πούντο;». «Αυτό το μεγαλόσωμο το 
αγοράκι», είπε η κοπέλα κι έδειξε τον Ανέστη. Γέλασαν όλοι κι ο μικρός αγκάλιασε, 
από πίσω, το φίλο του και δήλωσε σοβαρά: «Όσο έχω τον Ανέστη δε μου χρειάζεται 
κανένα παιδάκι, μ’ αυτά παίζω στην παραλία και να σου πω γιαγιά τα βαριέμαι». «Α, 
ρε τσόγλανε...»,  είπε  ο Παρμενίων  στο  γιο  του  μ’ ένα  πλατύ  χαμόγελο. 
«Παναγία μου, τι λόγια είν’ αυτά που του λες του παιδιού γιόκα μου;», μπήκε στη 
μέση η κυρία Αστέρω. «Είσαι τυχερός που έχεις τέτοιο φίλο», συνέχισε εκείνος, «τι 
έγινε σου έμαθε πως να δίνεις μπουνιές και κλωτσιές;». «Μου έμαθε πως ν’ 
αμύνομαι, αλλά λεει πως η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και να μην αφήνω 
κανέναν να με προσβάλει». Και ο μικρός με πολύ ζέση έκανε μια μικρή επίδειξη των 
τεχνασμάτων άμυνας κι επίθεσης που του είχε μάθει ο φίλος του, προκαλώντας τα 
γέλια των παππούδων και τις αντιρρήσεις των γιαγιάδων. «Θεέ μου! Καλέ Ανέστη τι 
του μαθαίνεις του παιδιού; Αυτό είναι μια σταλιά ακόμα...», είπε η Νοτόραινα. Ο 
Ανέστης  πήρε  στην  αγκαλιά  του το μικρό και  τον  γέμισε  φιλιά.  «Ευτυχώς  δε  
του  μαθαίνει μόνο αυτά. Ξέρετε τι γίνεται εκεί πάνω στην ταράτσα, όταν εμείς πάμε 
για ύπνο;», είπε η Νένη. Όλοι έδειξαν ενδιαφέρον εκτός από τον πατέρα του παιδιού 
που ήξερε ήδη.

«Τα δυο 
αγόρια», είπε Νένη κι έδειξε το σύμπλεγμα Ανέστη-Γιωργάκη, «ξαπλώνουν στην 
ταράτσα και κοιτάζοντας τ’ αστέρια, το μεγάλο αγόρι μαθαίνει στο μικρό 
αστρονομία...». «Αστρονομία, τόσο μικρό παιδί!», είπε η μητέρα της Νένης. «Ναι 
αλλά ο γιος μας μαθαίνει με έναν πολύ γοητευτικό τρόπο αστρονομία, τη μαθαίνει 
μέσα από τη μυθολογία. Τ’ αστέρια είναι ήρωες παραμυθιών πρώτα και ύστερα 
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φυσικά φαινόμενα...Αμ, το άλλο. Όταν άκουσα το γιο μας ν’ απαγγέλνει Σαπφώ 
τρελάθηκα! Εγώ είμαι φιλόλογος κι ο Γιωργάκης έμαθε τη Σαπφώ από τον Ανέστη. 
Για απάγγειλε μας ψυχή μου αυτό που σου έμαθε ο φίλος σου». «Ποιο, αυτό στην 
αρχαία γλώσσα;». «Ναι αυτό». Όλοι εντείνανε την προσοχή τους! Ο μικρός 
κατέβηκε από την αγκαλιά του Ανέστη, ακούμπησε νωχελικά στο καρότσι του 
πατέρα του και άρχισε: «Δέδυκεν μεν α σελάνα και Πλειηάδες μέσαι δε νύκτες εγώ 
δε μόνα κατεύδω...». Επικράτησε, για λίγο, απόλυτη ησυχία, μόνο τ’ αυτοκίνητα που 
περνούσαν πάνω από τη δημοσιά ακούγονταν, κάποια τζιτζίκια και ένα τριζόνι. 
Ύστερα ακολούθησε χειροκρότημα, από το ενθουσιασμένο ακροατήριο, των 
παππούδων και των γιαγιάδων.

«Καλέ τι 
γλώσσα είναι αυτή που μίλησε το παιδί;», ρώτησε η κυρά Ελένη. «Αρχαία ελληνικά, 
μάνα», είπε ο Ανέστης. «Το ξέρω και στα σημερινά ελληνικά», είπε ο μικρός, «να 
σας το πω;», «Να μας το πεις λεβέντη μου», φώναξε ο παππούς Νοτόρης. «Βασίλεψε 
το φεγγάρι και η Πούλια,  είναι  μεσάνυχτα  και ’γω  μόνη  κοιμάμαι...».  Και δε 
σταμάτησε εδώ ο Γιωργάκης τους είπε ποια ήταν η Σαπφώ και πως έγραψε και γιατί 
το ποίημα.

Διατυπώθηκαν 
απόψεις σχετικά με τις γνώσεις που πρέπει να έχει ένα παιδί στην ηλικία του 
Γιωργάκη και πως δεν πρέπει να βασανίζουμε με υπερβολικές γνώσεις ένα μικρό 
παιδί. 

«Μα δε 
βασανίζουμε κανέναν εδώ, οτιδήποτε  μαθαίνει ο μικρός, το μαθαίνει παίζοντας, το 
μαθαίνει γιατί έχει ικανότητες. Δεν του επιβάλλω τίποτα, απλώς αυτός ρωτάει κι εγώ 
του απαντώ, εφ’ όσον βέβαια μπορώ να του απαντήσω. Συχνά οι ερωτήσεις του 
ξεπερνούν τις δικές μου γνώσεις κι εκεί το παιδί δεν παίρνει απάντηση. 
Καταλαβαίνετε πως όσο καλύτερο δάσκαλο έχει, τόσα περισσότερα θα μαθαίνει, δεν 
τα μαθαίνει για να δώσει εξετάσεις αλλά από περιέργεια κι ευχαρίστηση. Αυτός εδώ 
είναι σα μαγνητόφωνο, τα καταγράφει όλα». «Τόσο μικρό παιδί και να ξέρει τόσα, 
αυτό είναι σοφό», είπε η κυρά Ελένη κι αγκάλιασε το Γιωργάκη και τον γέμισε 
φιλιά. Ύστερα του είπε δείχνοντας του τον Ανέστη. «Αυτός ο αχαϊρευτος ο γιος μου 
σου τα μαθαίνει αυτά αγόρι μου;». «Ναι, αλλά τι θα πει αχαϊρευτος γιαγιά, γιατί τον 
λες έτσι;». «Αχ, αγορίνα μου γλυκιά, εκείνος να σου το εξηγήσει που ξέρει τα 
πολλά». Οι άλλοι γέλασαν κι ο Ανέστης έπιασε το μικρό από το χέρι κι 
απομακρύνθηκαν στην άλλη άκρη του εξώστη Κάθισαν στις καρέκλες που ήσαν 
πάντα εκεί γύρω από ένα τραπεζάκι, ο ένας απέναντι στον άλλον και του εξήγησε 
όσο γινόταν καλύτερα γιατί η μητέρα του τον θεωρούσε αχαϊρευτο. 

Όταν 
ξαναγύρισαν στη συντροφιά, ο Γιωργάκης είπε στην κυρά Ελένη: «Γιαγιά, εγώ δε 
συμφωνώ μαζί σου...». «Γιατί αγόρι μου;». «Γιατί αν ο Ανέστης έμενε σε ένα μέρος 
και να κάνει οικογένεια εγώ δεν θα τον γνώριζα, ούτε θα μάθαινα από αυτόν τόσα 
πράγματα... Θα φρόντιζε μόνο τα παιδιά του...». Γέλασαν όλοι και ο Παρμενίων είπε: 
«Δίκιο έχει το παιδί, άνθρωποι σαν τον Ανέστη πρέπει ν’ ανήκουν σε όλους». «Ε, 
μην το παρακάνουμε...», είπε ο Ανέστης και η μητέρα του ήρθε κοντά του κι έτσι 
ξαφνικά χωρίς φαινομενικό λόγο, ίσως εκείνη τη στιγμή το θυμήθηκε, ρώτησε: «Δε 
μου λες παιδί μου εγώ είδα τέσσερα εισιτήρια, τα δυο για ποιους είναι, για τα 
παιδιά;» κι έδειξε τον Παρμενίωνα και τη Νένη. «Όχι είναι για τους γονείς του 
Δημήτρη, για να δουν το εγγόνι τους...». «Τι έλεγα κυρία Ελένη; Αυτός είναι ο 
Ανέστης», είπε ο Παρμενίων. «Και σίγουρα θα τα πλήρωσες από την τσέπη σου, όχι 
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ψέματα ε;», συνέχισε. «Ε καλά, δε βαριέσαι σπουδαίο πράγμα τώρα, τα χρήματα 
αξίζουν όταν τα ξοδεύεις...Και μη τυχόν πείτε τίποτα του Δημήτρη, αν τηλεφωνήσει 
γιατί αυτός δεν έχει ιδέα...». Η μητέρα του τον αγκάλιασε και τον φίλησε αργά, 
ρουφηχτά απολαμβάνοντας το φιλί, ύστερα είπε στο Γιωργάκη: «Αυτό θα πει 
αχαϊρευτος ψυχή μου, να δούμε ποιος θα γυρίσει να τον κοιτάξει στα γεράματα 
του...». «Εγώ καλέ γιαγιά θα τον κοιτάξω στα γεράματα, όλους θα σας κοιτάξω...». 

Ο 
εξώστης γέμισε συγκίνηση από τη δήλωση του. Όλοι τον πλήρωσαν προκαταβολικά 
με φιλιά για την μελλοντική φροντίδα του...

... Ο Παρμενίων, 
δεν ξανακατέβηκε στη θάλασσα παρ’ όλες τις προσπάθειες του φίλου του. Είχε 
αρχίσει να γράφει ένα καινούργιο βιβλίο για τους θεσμούς στην Αθηναϊκή 
Δημοκρατία και την επίδρασή τους στη Ρώμη. Ένιωθε καλά διαβάζοντας και 
γράφοντας κάτω από την τέντα τού εξώστη. 

Στην 
ακρογιαλιά, κατέβαιναν το πρωί όλοι μαζί. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, 
κατέβαιναν με βάρδιες-ένα ζευγάρι έμενε πάντα κοντά στον Παρμενίωνα να τον 
φροντίζει αλλά και για να ετοιμάζει το μεσημεριανό-μετά τις έντεκα έμεναν μόνο ο 
Ανέστης, η Νένη κι ο Γιωργάκης, που έφευγαν μετά τις  δύο.  Αυτές  ήσαν  και οι 
ευτυχισμένες  ώρες της Νένης. Καθώς ο μικρός ήταν απασχολημένος με άλλα 
παιδάκια, αυτή μπορούσε να μιλάει στον αγαπημένο της ελεύθερα, ερεθιστικά, να 
χρησιμοποιεί ερωτόλογα τολμηρά, ήταν ένα είδος λεκτικού αυνανισμού που την 
ξετρέλαινε. Ο Ανέστης υποτασσόταν κι αυτός σ’ αυτό το ερωτικό παιχνίδι, μια 
συνεχής ερωτοτροπία χωρίς κορεσμό γιατί η επαφή των σωμάτων τους ήταν 
απαγορευμένη...

Μια μέρα και 
μια τέτοια ώρα, βρέθηκαν να κολυμπούν οι δυο τους αρκετά απομακρυσμένοι από 
την παραλία. Ο Γιωργάκης έπαιζε μ’ άλλα παιδάκια στην ακρογιαλιά, γύρω τους δεν 
υπήρχε κανένας. Στάθηκαν ακίνητοι ο ένας απέναντι στον άλλο, κουνώντας  μόνο τα 
πόδια και τα χέρια. «Πόσο όμορφη είσαι ψυχή μου!», είπε ο Ανέστης. Η Νένη 
κινήθηκε να τον αγκαλιάσει, εκείνος τραβήχτηκε, εκείνη ξαναπλησίασε και με 
ταχύτητα έχωσε το χέρι της μέσα από το μαγιό του αρπάζοντας ο,τι βρήκε εκεί. 
Εκείνος έκανε να τραβηχτεί πίσω αλλά εκείνη του είπε να μην προσπαθήσει  να  
φύγει  γιατί  θα  του τα...στραγγαλίσει.

«Τρομοκράτισσ
α, αυτό που κάνεις είναι βιασμός ...Θα μας δει το παιδί...». «Μην ανησυχείς είναι 
απασχολημένο...Έλα αγάπη μου, σε παρακαλώ...». Έπιασε το χέρι του και το έχωσε 
μέσα από την κυλότα της. Αν και το νερό ήταν χλιαρό ο Ανέστης άρχισε να τρέμει. 
«Τι κάνεις γαμώτο...». «Τι γαμώτο μανάρι μου, μόνο το λες δεν κάνεις τίποτα...Μμ, 
μ’ αρέσει...έλα, δε σου αρέσει που  στον χαϊδεύω; Αγάπη μου κάνε το ίδιο...»...

Η παλάμη του 
Ανέστη, γέμισε  από το τρίχωμα  του αιδοίου της και τα δάχτυλα γλίστρησαν προς τη 
σχισμή. Η Νένη  έκλεισε τα μάτια... «Μαμά,  μαμά  να έρθω κι εγώ  εκεί; Να 
φορέσω τα πέδιλα μου κι έρχομαι...». «Παλιόπαιδο, τι μου κάνεις...», είπε σιγά η 
κοπέλα καθώς ο Ανέστης βρήκε ευκαιρία, της ξέφυγε και με γρήγορες απλωτές 
έφτασε στην παραλία και πρόλαβε το μικρό να προσπαθεί να βάλει τα 
βατραχοπέδιλα, τον αγκάλιασε και κυλίστηκε μαζί του στα βοτσαλάκια για να 
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ηρεμίσει. 
Η Νένη βγήκε 

από τη θάλασσα οργισμένη, πήγε προς την ομπρέλα τους, πήρε μια πετσέτα και 
σκουπίστηκε. Φώναξε τον Ανέστη να έρθει να σκουπιστεί για να φύγουν. «Μαμά, 
εγώ θα κολυμπήσω ακόμα λίγο», είπε ο μικρός και η μητέρα του ενέκρινε την 
επιθυμία του και είπε στον Ανέστη που είχε πλησιάσει, να γονατίσει. Την κοίταξε με 
απορία αλλά γονάτισε. Εκείνη πήρε μια στεγνή πετσέτα κι άρχισε να του τρίβει τα 
μαλλιά. «Είμαι η βασίλισσα σου η Γκουήνεβηρ και είσαι ο Λανσελότος μου...». «Τι 
είναι αυτά που λες, τρελάθηκες, δεν καταλαβαίνω...». «Δεν τρελάθηκα ακόμα αλλά 
όπου να είναι θα το πάθω από αγαμία...». «Ποιος είναι αυτός ο Λανσελότος και ποια 
είναι η Γκουη...πως την είπες;». «Δεν έχεις διαβάσει, πως το έπαθες εσύ, την ιστορία 
του βασιλιά Αρθούρου;». «Όχι δεν έτυχε, η μόρφωση μου είναι σκόρπια».

Του  διηγήθηκε,  
σκουπίζοντας  την  πλάτη  του,  για  την αγαπημένη σύζυγο του βασιλιά Αρθούρου 
και τον ιππότη Λάνσελοτ, καρδιακό φίλο του βασιλιά που ερωτευμένος με τη 
βασίλισσα του, για να μην προδώσει  το  φίλο  του  έτρεχε   σε  κάθε   επικίνδυνη 
αποστολή. 

Ο Ανέστης, 
σηκώθηκε την κοίταξε ταραγμένος και είπε: «Με δουλεύεις, εσύ σκάρωσες αυτήν 
την ιστορία...». «Όχι αγάπη μου, δεν την σκάρωσα εγώ, μπορείς να πας σε όποια 
βιβλιοθήκη θέλεις για να διαβάσεις τον επικό κύκλο του Αρθούρου και των Ιπποτών 
της Στρογγυλής Τραπέζης, το ότι μοιάζει με την ιστορία μας σε παραξενεύει...». 
Καθώς στεκόταν όρθιος μπροστά της, την άρπαξε στα χέρια έτοιμος να τη φιλήσει με 
πάθος. «Μαμά έρχομαι, την πετσέτα». Ο Ανέστης άφησε τα χέρια του να πέσουν 
άτονα κι εκείνη τον κοίταξε με απελπισία. «Ο γιος μου! Η ευτυχία και η δυστυχία 
μου...». Έσκυψε, πήρε μια πετσέτα και δέχτηκε στην αγκαλιά της το Γιωργάκη που 
σιγότρεμε από την παρατεταμένη παραμονή του στο νερό. Ο φωτογράφος, σιωπηλός 
μάζεψε την ομπρέλα και ο,τι άλλο μπορούσε να σηκώσει και ξεκίνησε για το σπίτι...
... Ο ιππότης 
Λάνσελοτ λοιπόν. Του άρεσε αυτή η ιστορία και τη σκεφτόταν κι όταν μπήκε στο 
μπάνιο να κάνει ντους. Θυμήθηκε και τη σκηνή μέσα στη θάλασσα και μελαγχόλησε. 
Νόμιζε πως η περίπτωση του ήταν μοναδική, να λατρεύει μια γυναίκα και ν’ 
αποφεύγει ακόμα και το άγγιγμα της, να όμως που ο μύθος του Λάνσελοτ δείχνει 
πως αυτό συνέβαινε πάντα.

Βρέθηκε 
πρόσωπο με πρόσωπο, με τη Νένη βγαίνοντας από το μπάνιο. Της χαμογέλασε αλλά 
εκείνη αντί για χαμόγελο του έδωσε μια άγρια τσιμπιά στο νεφρό. Έβγαλε μια 
κραυγή πόνου και μια βρισιά. «Άι σιχτίρ, παλιοκόριτσο, στριμμένη, μου έκοψες 
κρέας...Θα σου δείξω...θα σε...». Η Νένη μπήκε στο μπάνιο και πριν κλείσει τη θύρα 
του είπε: «Μόνο λόγια είσαι».

Ο Ανέστης 
χαμογέλασε μελαγχολικά και βγήκε έξω στην αυλή. Τα μεσημέρια έτρωγαν κάτω 
από το πρόστεγο όπου ήδη υπήρχε στρωμένο πλούσιο τραπέζι. Οι γυναίκες 
πηγαινοέρχονταν στην κουζίνα και οι παππούδες με τον Παρμενίωνα έπιναν τα ούζα 
τους. Ο Γιωργάκης έκανε ντους στην αυλή, με το λάστιχο της βρύσης και είχε 
καταβρέξει το πλακόστρωτο που, οι πέτρες του από σχιστόλιθο, έμοιαζαν 
βερνικωμένες...

Τις επόμενες 
μέρες κάτι άλλαξε στη ζωή του Γιωργάκη. Ο Ανέστης του ζήτησε, για τις βραδινές 
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ώρες τουλάχιστον, να διαλέξει ανάμεσα σε δυο επιλογές. «Άκουσε αγόρι μου, τα 
βράδια που ο πατέρας σου, η μητέρα σου κι εγώ θα καθόμαστε στη γωνία της 
βεράντας, μακριά από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, μπορείς να μείνεις μαζί μας 
και ν’ ακούς ήσυχα τι λέμε, Ήσυχα όμως, δε θα κάνεις ερωτήσεις, αν έχεις απορίες 
θα με ρωτήσεις την άλλη μέρα. Η άλλη επιλογή σου είναι να πηγαίνεις στη γιαγιά 
Ελένη να σου λεει ιστορίες, ξέρει πολλές αυτή κι έχει κι απέραντη υπομονή, την έχω 
προπονήσει εγώ τόσα χρόνια. Τι λες;». «Μπορώ να δοκιμάσω μαζί σας κι αν δε μ’ 
αρέσει να πάω στη γιαγιά Ελένη;». 

Ο  Παρμενίων 
του  έκανε νόημα να τον πλησιάσει.  «Έλα δω τσογλανάκο μου, σε λατρεύω, είσαι 
σπουδαίο παιδί...». Τον έπιασε, τον σήκωσε και τον κάθισε στα νεκρά γόνατα του 
και συνέχισε: «Το ξέρεις  ότι είσαι τυχερό παιδί;  Όλοι όσοι  είμαστε εδώ σε 
λατρεύουμε. Πρέπει όμως κι εσύ να μας ακούς ο,τι σου λέμε είναι για το καλό σου... 
Άντε  τώρα  κάθισε σ’ εκείνη την καρέκλα κι αν βαρεθείς φεύγεις».  

Στην αρχή, με 
πειράγματα και αστεία, η συζήτηση στη γωνιά του εξώστη προχώρησε, με αφορμή 
και το νέο βιβλίο που είχε αρχίσει να γράφει ο Παρμενίων πήρε ενδιαφέρουσες 
διαστάσεις. Ο Ανέστης παρατήρησε, όταν η συζήτηση έφτασε στη μορφή της 
αθηναϊκής δημοκρατίας, πως κι αυτή ήταν δημοκρατία των λίγων, ήταν ταξική 
ακόμα και μεταξύ των ελεύθερων πολιτών...». «Ναι με τη διαφορά όμως, σε ο,τι 
αφορούσε τη διακυβέρνηση της χώρας, είχαν ίσα δικαιώματα», αντέτεινε ο 
Παρμενίων. «Μη ξεχνάμε ότι υπήρχαν και σκλάβοι, η αλήθεια είναι ότι είχαν 
καλύτερη μεταχείριση από αυτή των ανατολικών αυτοκρατοριών...», είπε ο 
φωτογράφος. «Όχι απλώς καλύτερη φίλε μου, υπήρχε σημαντική διαφορά. Στην 
αθηναϊκή δημοκρατία ο αφέντης δεν είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στο 
δούλο, βλέπετε τον αντιμετώπιζε σαν παραγωγικό εργαλείο». «Και σαν κληρονόμοι 
εκείνης της δημοκρατίας, στις σύγχρονες δημοκρατίες, οι λαοί εξακολουθούν να 
υφίστανται μια μορφή δουλείας», είπε η Νένη κι ο Γιωργάκης μετά από μια ώρα 
βομβαρδισμό γνώσεων που δέχτηκε, χωρίς να μπορεί να επέμβει, αν και οι απορίες 
του ήσαν περισσότερες από αυτά που κατάλαβε νύσταξε και δήλωσε πως θα ζητούσε 
από τη γιαγιά Ελένη να τον πάει για ύπνο. Τους φίλησε κι αποχώρησε.

Η Νένη καθώς 
είδε το γιο της να πηγαίνει προς το μέρος των γιαγιάδων, σαν αντράκι, αργά  
νωχελικά, είπε: «Καταλαβαίνεται που το πάει ο λεβέντης μας; Να τα έχει όλα δικά 
του. Και τη συντροφιά μας και τις ιστορίες της κυρίας Ελένης...Είναι ένας 
πονηρούλης αυτός»...
... Ο εξώστης είχε 
αδειάσει από τη μεγάλη συντροφιά και μόνο στη γωνιά τους, συνέχιζαν τη συζήτηση 
ο Ανέστης, η Νένη κι ο Παρμενίων. Δεν ενοχλούσαν τους γονείς τους γιατί η γωνιά 
ήταν κάπως απομακρυσμένη από τα δωμάτια τους κι έτσι συχνά έμεναν αργά.

Ο ουρανός 
φωτιζόταν από ένα ολόγιομο φεγγάρι που αντικατοπτριζόταν στα νερά της 
θάλασσας. Η Νένη σηκώθηκε κι έσβησε τα φώτα του εξώστη. Η παραλία τους, 
βρισκόταν σ’ ένα μικρό μυχό κι έτσι απέναντι τους τα φώτα του παραθαλάσσιου 
χωριού καθρεφτίζονταν στα νερά του. Ήταν ήσυχα, ακούγονταν μόνο τα τριζόνια και 
που και που κάποιο αυτοκίνητο που περνούσε πάνω από τη δημοσιά...
... Την άλλη μέρα 
στην παραλία, ήσαν ο Ανέστης, η Νένη, οι γονείς της, ο Γιωργάκης, φυσικά, και η 
κυρά Ελένη με τον κυρ Βασίλη. Ο Ανέστης κολυμπούσε με τους παππούδες και την 
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κυρία  Αντιγόνη, ο Γιωργάκης πρότρεπε την κυρά Ελένη να μπει στο νερό, εκείνη 
επέμενε πως η θάλασσα είναι για τα ψάρια κάνοντας το μικρό να σκαει στα γέλια. 
Καθόταν στην ακρογιαλιά, πότε κάτω από την ομπρέλα και πότε κάτω από τον ήλιο 
έχοντας ξεσκέπαστα μόνο τα χέρια, και τα πόδια της από τα γόνατα και κάτω. Στον 
ήλιο φορούσε κι ένα ψάθινο πλατύγυρο καπέλο.

Η Νένη, αφού 
ταχτοποίησε τα πράγματα κάτω από την ομπρέλα, μπήκε στο νερό πηγαίνοντας 
αρκετά βαθιά και χώρια από τους άλλους με την πρόθεση να  παρασύρει τον Ανέστη 
να πάει κοντά της. Εκείνος όμως επέμενε να μένει με τους παππούδες και να παίζει 
με το Γιωργάκη.

Μετά τις 
έντεκα, ως συνήθως, οι γονείς των νέων έφυγαν για το σπίτι. Στα ρηχά ο Ανέστης 
εξακολουθούσε να παίζει με το μικρό φίλο του και με τα άλλα πιτσιρίκια που τον 
συμπαθούσαν και τον φώναζαν με το μικρό του όνομα. Είχε μαζί του πάντα τη 
φωτογραφική μηχανή και βέβαια πάντα με πρωταγωνιστή το Γιωργάκη φωτογράφιζε 
τα παιδιά. Η εμφάνιση του φιλμ γινόταν αιτία να βλέπει συχνά τον παλιό του 
δάσκαλο, το Σεραφώ και να τα λένε.

Η Νένη είχε 
βγει από τη θάλασσα και καθισμένη κάτω από την ομπρέλα, φώναξε τον Ανέστη να 
της βάλει λάδι στην πλάτη. Εκείνος απαλλάχτηκε γελώντας από μερικά πιτσιρίκια 
που είχαν γαντζωθεί πάνω του, μαζί τους κι ο Γιωργάκης, βρέθηκε να στέκει 
μπροστά της, απέναντι στο φως, προκαλώντας το θαυμασμό της για το κορμί  του.

«Τι όμορφος 
που είσαι αγάπη μου! Σαν τον έφηβο των Αντικυθήρων...». Του πέταξε μια πετσέτα 
να σκουπιστεί κι εκείνος την έπιασε στον αέρα. Έτριψε μ’ αυτή τα σγουρά του 
μαλλιά, το στήθος, τα χέρια και τους μηρούς. «Γονάτισε ψυχή μου, να σου σκουπίσω 
την πλάτη», του είπε. «Γονατίζω στη βασίλισσα μου, πως την είπες; Γκ...». 
«Γκουήνεβηρ», είπε η Νένη χαμογελώντας. «Γκουήνεβηρ ή Γενοβέφα; Μ’ αρέσει το 
Γενοβέφα αλλά αυτή είναι μάλλον από άλλη ιστορία. Κάτι μου θυμίζει...Α, μια παλιά  
λιθογραφία  σ’ ένα  κουρείο  στην  πατρίδα μου που παρίστανε έναν άρχοντα με 
φτερά στο καπέλο, πάνω σ’ ένα άσπρο άλογο μέσα σ’ ένα δάσος. Είχε στην αγκαλιά 
του μια γυμνή γυναίκα με μακριά μαλλιά... Είχε σχέση αυτή με το βασιλιά Αρθούρο; 
Μάλλον όχι...». «Ναι άλλη ήταν αυτή.  Η Γενοβέφα ανήκει σ’ ένα κέλτικο κύκλο 
μύθων». «Βλέπω είσαι κατατοπισμένη σχετικά με τους ρομαντικούς μύθους...». 
«Έλα Λανσελότο μου, σκύψε λίγο», είπε η Νένη και δεν παράλειψε να του δώσει μια 
γροθιά  κάνοντας τον να βγάλει κραυγή πόνου. «Ωχ, γαμώτο, μου έχεις ταράξει τα 
νεφρά, τι σ’ έχει πιάσει...». «Τέτοιο γομάρι που είσαι, εκεί θα μπορούσες μόνο να 
πονέσεις». «Μα κορίτσι μου, γιατί με βασανίζεις...». «Πόνεσες αγόρι μου; Έλα να 
στο φιλήσω...». «Να σου λείπει, είναι τόσος κόσμος γύρω μας». «Το ξέρεις ότι οι 
περισσότεροι σε θεωρούν άντρα μου και πατέρα του Γιωργάκη;». «Το ξέρω κι όταν 
μου λένε, «ο γιος σου ή γυναίκα σου μεθάω από ευτυχία...». Εκείνη δε μίλησε αλλά 
τα μάτια της είχαν υγρανθεί, του έτριβε την πλάτη κι ένιωθε ηδονή. Είχε την 
ψευδαίσθηση, κλείνοντας τα μάτια, πως ο άντρας αυτός ήταν δικός της, πως δεν 
υπήρχε ο Παρμενίων, πως δεν υπήρξε ποτέ...

«Φτάνει, φτάνει 
θα μου βγάλεις το δέρμα, έλα τώρα να σου βάλω λάδι». Συνήρθε, του γύρισε την 
πλάτη και ένιωσε ηδονή στο άγγιγμα των χεριών του και χάθηκε πάλι σε 
ονειροπόλημα.

Τη συνέφερε ο 

202



γιος της που στάθηκε μπροστά της και ζήτησε νερό. «Εκεί αγόρι μου είναι το 
«θερμός», πιες όσο θέλεις κι άσε με ήσυχη», είπε νευριασμένη. Ο μικρός δεν 
πρόσεξε το ύφος και τον τόνο της φωνής της, ήπιε βιαστικά κι έτρεξε πάλι στο 
παιχνίδι.

Όταν τελείωσε 
με το αντηλιακό, ο Ανέστης, σηκώθηκε κι έκανε κάποιες ασκήσεις ενώ η Νένη 
άπλωσε δυο ψάθες στον ήλιο και τον φώναξε να ξαπλώσουν. Ο φωτογράφος 
ξάπλωσε μπρούμυτα. Η Νένη γονάτισε στη δική της ψάθα, έπιασε το χέρι του και το 
έφερε μπροστά της και ξάπλωσε, με το στήθος στην ανοιχτή παλάμη του. Εκείνος 
μόλις ένιωσε τη σάρκα της στη χούφτα του έκλεισε τα μάτια και την απόλαυσε 
μαλάζοντας την. Ξαφνικά συνήρθε, τράβηξε με ορμή το χέρι κάνοντας την να 
χτυπάει με απελπισία τα χέρια στην άμμο...

Ο Ανέστης 
ανακάθισε ταραγμένος. «Τι θα γίνει Νένη μου; Με το ν’ αγγιζόμαστε, τι βγαίνει; Σου 
φτάνει αυτό, δεν είναι χειρότερο να ερεθίζεσαι; Εγώ δε μπορώ έτσι, είμαι όλα ή 
τίποτα. Το τίποτα μπορώ να το αντέξω, το λίγο δεν το μπορώ, θα με κάνεις να μη 
ξανάρθω...». «Όχι αγαπημένε μου...», η κοπέλα τινάχτηκε, γύρισε ανάσκελα και 
ύστερα ανακάθισε. «Σε παρακαλώ, θα πεθάνω. Δε θα σ’ αγγίξω ξανά...».

Γύρισε την 
κοίταξε ήρεμα και θλιμμένα. Είχε σκύψει το κεφάλι της και κρατούσε την πετσέτα 
στο πρόσωπο να μη φαίνονται τα δάκρυα. «Φτωχή μου αγάπη...», ψιθύρισε και 
αγκάλιασε τα γόνατα του, έβαλε το πηγούνι του ανάμεσα τους κοιτάζοντας πέρα το 
πέλαγος.

«Ανέστη 
μου...μπορώ να χρησιμοποιώ αυτό το μου, δε μπορεις να μου το στερήσεις, είσαι ο 
Ανέστης μ ο υ κι ας σε χαίρονται οι άλλες. Στις φαντασιώσεις μου είσαι όλος δικός 
μου. Ξέρεις ότι χρόνια τώρα αυνανίζομαι στο όνομα σου;». Ο φωτογράφος γύρισε 
και την κοίταξε έκπληκτος. «Τι λες κορίτσι μου, έχεις άντρα, ο Παρμενίων δεν...». 
«Ο Παρμενίων μ’ αγαπάει, κάτι παραπάνω, με λατρεύει αλλά έχει παραιτηθεί από 
εραστής». «Δηλαδή δε μπορεί; Νόμιζα πως δεν είχε πρόβλημα...». «Μπορεί αλλά δεν 
αντέχει να είμαι εγώ το ενεργούμενο στην ερωτική πράξη. Νιώθει ταπεινωμένος. 
Πρέπει εγώ να επιμείνω πολύ και είναι σα να τον βιάζω...Τελευταία έχει αρχίσει να 
έχει πάλι τάση αυτοκτονίας». «Μα τι λες...Πίστευα πως αυτό θα το είχε 
ξεπεράσει...». «Πριν χρόνια τον έσπρωξες στο γράψιμο και ξεδίνει εκεί. Να ήξερες 
πόσο σ’ ευγνωμονώ γι’ αυτό. Αλλιώς ούτε αυτός θ’ άντεχε ούτε εγώ θα τον 
άντεχα...Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι απελπισμένη, δε μπορώ να πω και τίποτα στους 
δικούς μου...». «Έκανες άσκημα που δε μίλησες τόσον καιρό ούτε σε μένα». «Γιατί; 
τι θα έκανες εσύ...Συχνά έχω σκεφτεί να ζητήσω διαζύγιο, αν ήξερα πως θα με 
δεχόσουν...Αλλά τι λεω, εσύ δε με δέχτηκες τότε που δεν υπήρχαν τέτοια 
προβλήματα. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω, θα αυτοκτονήσει. Έπειτα είναι και το 
παιδί, πως θα μπορέσω να προξενήσω τέτοια αναστάτωση στην ψυχούλα του; Άστα 
να πάνε...». Σηκώθηκε κι άρχισε να μαζεύει τα πράγματα τους. Ο Ανέστης μάζεψε 
την ομπρέλα και φώναξε στο Γιωργάκη πως φεύγουν...
... Καθισμένοι   
στη   γωνιά   τους,   ο  Παρμενίων,   ο   Ανέστης  και  η  Νένη  συζητούσαν.  Ο
Γιωργάκης, κουρασμένος από τη θάλασσα είχε πάει για ύπνο και οι παππούδες με τις 
γιαγιάδες τα έλεγαν γύρω ακόμα από το στρωμένο τραπέζι του δείπνου.

«Πάω να  κάνω  
καφέ», είπε η Νένη και κατέβηκε τη σκάλα για την κουζίνα. Ύστερα από λίγο ο 
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Παρμενίων είπε: «Πρέπει να πάω για κατούρημα...». «Πάμε, εγώ θα σε βοηθήσω...». 
«Όχι, όχι εκείνη έχει συνηθίσει αυτήν την κατάσταση...Τι να σου πω φίλε μου, αν 
δεν είχα τη Νένη θ’ αυτοκτονούσα...». Ο Ανέστης έμεινε σιωπηλός, για πρώτη φορά 
δεν διαμαρτυρήθηκε γι’ αυτό που είπε ο φίλος του. Συνήρθε γρήγορα όμως και είπε: 
«Τι λες τώρα, τι βλακείες είν’ αυτές;». «Δεν είναι βλακείες φίλε μου. Η κοπέλα αυτή 
πήγε στράφι  μαζί  μου. Ξέρεις τι είναι να φροντίζεις ένα σακάτη, είναι φοβερό!». 
Εκείνη τη στιγμή έφτασε η Νένη με τους καφέδες και η συνομιλία  σταμάτησε. 

«Παιδιά, 
καληνύχτα, εμείς πάμε για ύπνο είπαν οι γονείς τους και αποσύρθηκαν στα δωμάτια 
τους. Η νύχτα ήταν θαυμάσια, μια ευχάριστη αύρα ερχόταν από το πέλαγος. Το 
φεγγάρι φώτιζε τη γύρω περιοχή. Ο Παρμενίων ζήτησε από τη Νένη να πάνε στην 
τουαλέτα κι έφυγαν προς το εσωτερικό του σπιτιού. Ο Ανέστης σηκώθηκε κι έσβησε 
τα φώτα του εξώστη, Άναψε τσιγάρο και ρούφηξε μια γουλιά καφέ. Σκεφτόταν αυτά 
που του είπε η Νένη, στην παραλία κι αυτά που μόλις πριν λίγο άκουσε από το φίλο 
του κι έχασε κάθε διάθεση για συζήτηση. Έτσι όταν το ζευγάρι γύρισε κοντά του, η 
συζήτηση κράτησε, σχεδόν, όσο και οι καφέδες τους κι αποσύρθηκαν για ύπνο...
... Τις μέρες που 
ακολούθησαν, η συμπεριφορά της Νένης απέναντι στον Ανέστη ήταν άψογη. 
Τρυφερή, γλυκιά και προπάντων δεν τον άγγιζε καθόλου. Όταν ήθελε να βάλει λάδι 
ή κάποια  κρέμα στην  πλάτη της, φώναζε το γιο της να το κάνει. Εκείνος, έμενε 
τώρα περισσότερη ώρα κοντά της και συζητούσαν γι τα πάντα, για όσα δεν είχαν πει 
όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς ποτέ ν’ αναφέρονται στα προσωπικά τους συναισθήματα. 
Κανένας δε μάντευε την τρικυμία της ψυχής τους, βλέποντας τους να συζητούν 
καθισμένοι πλάι-πλάι. Ο φωτογράφος, αυτές τις μέρες συνειδητοποίησε τη μεγάλη, 
απελπισμένη, αγάπη της Νένης...

Ο Ανέστης 
έφυγε, με τους γονείς του, τρεις μέρες πριν φύγουν για το Παρίσι από το σπίτι των 
Νοτόρηδων. Πήγαν στην πόλη τους και πήραν μαζί τους και τους γονείς του 
Δημήτρη. Ξαναείδε τη Νένη στο αεροδρόμιο, της είχε τηλεφωνήσει να έρθει να 
πάρει το αυτοκίνητο του πατέρα του και να το φυλάξει στο σπίτι της. 

Αν και υπήρχε 
αρκετή ώρα ως την αναχώρηση τους, ο Ανέστης της ζήτησε ν’ αποχαιρετήσει τους 
δικούς του και τη συνόδεψε ως το αυτοκίνητο. Ήταν ήσυχα στη στάθμευση των 
αυτοκινήτων, δεν υπήρχε, σχεδόν, ψυχή. Μπήκαν στο αυτοκίνητο, η κοπέλα στη 
θέση του οδηγού κι έμειναν για λίγη ώρα ακίνητοι και αμίλητοι. Η Νένη κοίταζε, 
μέσα από το παρμπρίζ, απλανώς και θλιμμένα απέναντι στη μαβιά ξεραϊλα των 
χαμηλών λόφων, πέρα από το αεροδρόμιο κι ο Ανέστης έδειχνε απελπισμένος. 
Ξαφνικά γύρισε, την άρπαξε σχεδόν βίαια, την έσφιξε στην αγκαλιά του και ρούφηξε 
τα χείλη της. Τα χέρια τους πλανήθηκαν, αχόρταγα, πάνω στα κορμιά και τα χείλη 
τους πάνω στα πρόσωπα. Ο συσσωρευμένος πόθος τόσων χρόνων,  βρήκε  μια  
μικρή ρωγμή  και  ξεχύθηκε  σαν καυτή λάβα...Είχαν περάσει εννέα χρόνια, από το 
τελευταίο ερωτικό φιλί τους. 

Ο Ανέστης 
όπως άρχισε ξαφνικά, έτσι και σταμάτησε. Ταραγμένος πετάχτηκε έξω, χτυπώντας 
το κεφάλι του στον «ουρανό» του αμαξιού. Η κοπέλα προσπάθησε να τον κρατήσει, 
τραβώντας τον, απελπισμένα, από την μπλούζα αλλά εκείνος ξέφυγε κι έτρεξε 
αλαφιασμένος, προς το χτίριο του αεροδρομίου. Η Νένη γρονθοκόπησε το τιμόνι, 
ύστερα ακούμπησε πάνω του το πρόσωπο κι έβαλε τα κλάματα. Συνήρθε ύστερα από 
δέκα λεπτά, έβαλε μπρος κι έφυγε οδηγώντας νευρικά. Κάποια  στιγμή  ένιωσε  κάτι  
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υγρό  στα  χείλη,  κοίταξε στον καθρέφτη και τα είδε ματωμένα. Σταμάτησε στην 
άκρη του δρόμου, έβγαλε από την τσάντα της ένα πακέτο χαρτομάντιλα και 
πιέζοντας προσπάθησε να σταματήσει το αίμα. Θυμήθηκε τη νύχτα, στο Παρίσι, τότε 
που είχε κάνει  έρωτα με τον  Ανέστη.  Και τότε  τα χείλη της  είχαν ματώσει.  
Έγειρε  πίσω στο κάθισμα, έκλεισε τα μάτια κι ένιωσε ένα μικρό οργασμό...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΝΑΤΟ

... Τα ταξί, 
χρειάστηκαν δυο για να χωρέσουν τις δυο οικογένειες, σταμάτησαν μπροστά στο 
κλειστό εστιατόριο «Ερζερούμ». Ο Ανέστης είπε στους γονείς του Δημήτρη πως 
αυτό το ωραίο μαγαζί ήταν του γιου τους. Η μητέρα του εστιάτορα έβαλε τα 
κλάματα. Ο άντρας της κούνησε το κεφάλι με ύφος απέραντης ικανοποίησης.

Ο φωτογράφος 
τους οδήγησε στο δικό του σπίτι, ύστερα τηλεφώνησε στο φίλο του. «Έλα ρε, μόλις 
έφτασα, έφερα και τους δικούς μου, άντε σας πεθύμησαν, ελάτε να τους 
καλωσορίσετε. 

Σε λίγο ο 
Δημήτρης και η Ζοζεφίν έμπαιναν στο σπίτι κι αγκάλιαζαν την κυρά Ελένη και 
χαιρετούσαν τον κυρ Βασίλη. Λίγα λεπτά αργότερα, αγκάλιαζαν κατάπληκτοι και 
τους δικούς τους. Η συγκίνηση περίσσεψε! Βέβαια ο Δημήτρης, δεν αναρωτήθηκε το 
τι και πως! Κατάλαβε. Με ένα ξέσπασμα σπάνιο γι’ αυτόν, αγκάλιασε το φίλο του 
και του ψιθύρισε: «Σ’ αγαπώ τσόγλανε...Μ’ έκανες...μ’ έκανες, τι να σου πω, πολύ 
ευτυχισμένο...».

Ο Ανέστης 
πρότεινε να μείνουν οι γονείς του Δημήτρη στο σπίτι του για να μην ενοχληθεί το 
μωρό. Ο εστιάτορας αρνήθηκε. «Σταμάτα σαχλαμάρα, να ξεσπιτώνεσαι για τους  
άλλους.  Θα  μείνουν μαζί μας, το μωρό δε χρειάζεται ακόμα δωμάτιο». «Εντάξει ρε 
φίλε, μη βαράς μια κουβέντα είπα...», φώναξε γελώντας ο Ανέστης. Η ικανοποίηση, 
που πρόσφερε αυτή τη χαρά στο φίλο του, ήταν ολοφάνερη στο πρόσωπο του...
... Η ζωή του 
Ανέστη ξανάρχισε κανονικά. Την άλλη μέρα κιόλας τηλεφώνησε στη Ζενεβιέβ πως  
ήρθαν  και  οι  γονείς  του και   θα  ήθελαν   να  δουν  το  μωρό,   την   παρακαλούσε,   
αν μπορούσε, να το φέρει στο σπίτι του. «Όχι φίλε μου», αυτή πια ήταν η συνήθης 
προσφώνηση, τα αγάπη μου, λατρεία μου, είχαν γίνει παρελθόν, «οι γονείς σου θα 
έρθουν εδώ γιατί θέλω να τους δω κι εγώ και οι γονείς μου. Αύριο είναι Κυριακή, θα 
είμαστε όλοι εδώ». «Ήρθαν και οι γονείς του Δημήτρη...». «Ωραία να τους φέρεις κι 
αυτούς και το Δημήτρη, τη Ζοζεφίν και το μωρό τους για να το δω κι εγώ». Ένας 
πραγματικός χείμαρρος καταδεκτικότητας από μέρους της,  εξέπληξε  τον Ανέστη.

Πραγματικά, 
την άλλη μέρα γύρω στις δέκα, όλοι έφυγαν για το Νεϊγύ. Η φιλοξενία των Μαρτέλ, 
προς την οικογένεια του Ανέστη και των φίλων του ήταν εξαιρετική, έφαγαν μαζί το 
μεσημέρι και το απόγευμα έφυγαν.

Οι γονείς του 
Ανέστη, η Ζοζεφίν και ο Δημήτρης είχαν ξαναβρεθεί στο σπίτι των Μαρτέλ αλλά οι 
γονείς του τελευταίου, εντυπωσιάστηκαν τόσο που νόμισαν πως είχαν επισκεφτεί 
κάποιο παλάτι...
… Ο Ανέστης 
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βρήκε τον Γκαλλό αναστατωμένο. Είχε τόση δουλειά, που αντικρίζοντας τον ένιωσε 
ανακούφιση. Οι φωτογραφήσεις είχαν θέματα με αντικείμενα κι έπρεπε να στήνει 
συνθέσεις και να επινοεί διάφορους φωτισμούς κι αυτό τον γοήτευε. Ρίχτηκε στη 
δουλειά,

Οι δικοί του 
περνούσαν καλά, ο Αμερικάνος ήταν καλός ξεναγός. Πήγε τη γυναίκα του και τους 
γονείς του Δημήτρη σε μοντέρνες περιοχές της πόλης, δείχνοντας τους σύγχρονα  
εντυπωσιακά χτίρια, στο κέντρο και στην περιφέρεια ένα από αυτά, ο πύργος του 
Μονπαρνάς  είχε ανεβεί αρκετά ψηλά και θα ήταν το ψηλότερο οικοδόμημα στην 
πόλη, μετά τον πύργο του Άιφελ.

Η Ζενεβιέβ, 
δυο-τρεις φορές τη βδομάδα, έβαζε τον μικρό Πολ-Αντουάν στη Τζάγκουαρ  και τον 
έφερνε στο σπίτι του Ανέστη για να τον δουν η γιαγιά κι ο παππούς. Γενικά η 
συμπεριφορά της απέναντι στην πεθερά της ήταν άψογη. Αρχές του Νοέμβρη, οι 
γονείς του Ανέστη και του Δημήτρη, αφού είχαν μείνει δυο ολόκληρους μήνες, και 
χάρηκαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους, γύρισαν στην πατρίδα...
... Ο Ανέστης το 
πρωί της πρωτοχρονιάς ετοιμάστηκε να πάει στο Νεϊγύ για να δει το γιο του. Είχε 
τρεις μέρες να πάει γιατί ήταν απασχολημένος με κάτι επείγουσες φωτογραφήσεις. 
Είχαν εμφανιστεί στην αγορά οι πλούσιοι, σε φωτογραφικό υλικό, κατάλογοι των 
μεγάλων καταστημάτων και το στούντιο του Γκαλλό είχε τόση δουλειά που το 
προσωπικό του διπλασιάστηκε.

Φωτογράφιζαν 
από έπιπλα, είδη κουζίνας, είδη ιματισμού μέχρι μοντέλα μόδας. Υπόγραφε τις μισές 
από τις δουλειές που γίνονταν στο στούντιο. Άλλοτε είχε την πολυτέλεια να είναι οι 
φωτογραφίες του δημιουργήματα του απόλυτα, από τη λήψη ως την εμφάνιση, τώρα 
χρησιμοποιούσε βοηθούς, βέβαια η τελική επιλογή ήταν δική του. Έτσι συνήθισε 
στην ιδέα πως η φωτογραφία μπορούσε να έχει στοιχεία ομαδικότητας...
... Στο δικό του 
εργαστήρι όλα είχαν μείνει πίσω. Με τα χρήματα όμως που κέρδιζε, το εξόπλιζε 
συνεχώς. Δεν έβλεπε, όσο συχνά θα ήθελε το γιο του, είχε περιορίσει τις επισκέψεις 
του σε τρεις φορές τη βδομάδα, εξαιτίας της δουλειάς. Το παιδί είχε αρχίσει να είναι 
ένα ουσιαστικό κομμάτι της ύπαρξης του, είχε αρχίσει να σκέφτεται ακόμα και το 
οικονομικό του μέλλον, αν και ο μικρός μάλλον δεν θα χρειαζόταν τα χρήματα του 
πατέρα του. Ένα βράδι είχε μια σχετική συζήτηση με την πεθερά του, η Ζενεβιέβ 
έλειπε κι ο μικρός είχε κοιμηθεί. «Μητέρα...», η κυρία Μαρτέλ τον κοίταξε μ’ 
έκπληξη αλλά χαμογελώντας. «Σ’ ευχαριστώ Ανέστη που με λες ακόμα μητέρα...». 
«Τυπικά είσαι ακόμα, αλλά ουσιαστικά εγώ θα σε θεωρώ μητέρα. Στο κάτω-κάτω 
είσαι γιαγιά του γιου μου κι αυτό δεν μπορεί ν’ αλλάξει. Λοιπόν αυτόν τον καιρό 
δουλεύω πολύ και κερδίζω αρκετά χρήματα, έτσι άνοιξα ένα λογαριασμό στο ονομα 
του Πολ- Αντουάν και καταθέτω ένα ποσόν κάθε μήνα ώστε το παιδί να έχει κάποια 
χρήματα από τον πατέρα του όταν μεγαλώσει...»

Η κυρία 
Μαρτέλ τον φίλησε συγκινημένη. «Ανέστη μου αυτό που έκανες είναι σπουδαίο, αν 
και ο γιος σου θα έχει χρήματα έτσι κι αλλιώς. Χρήματα υπάρχουν κι αν ακόμα η 
περιουσία του παππού του και το εργοστάσιο χαθούν, άνθρωποι είμαστε, έχω 
προσωπική περιουσία που θα έφτανε στον εγγονό μου να ζήσει καλά. Δε θέλω να 
στερηθείς...». «Μα δε στερούμαι τίποτα. Ξέρεις δεν έχω κακές συνήθειες...Δε θέλω 
όμως να το αναφέρεις αυτό στη Ζενεβιέβ, φοβάμαι πως θα με ειρωνευτεί και δε θα 
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το άντεχα. Θα τσακωνόμασταν και δεν το θέλω, εσύ ξέρεις ότι την αγαπώ ακόμα...». 
«Μην ανησυχείς χρυσέ μου, αυτό θα είναι το μυστικό μας», είπε χαμογελώντας η 
κυρία Μαρτέλ...

... Ο χειμώνας 
κύλησε με πολύ δουλειά και με πλήρη απουσία της γυναίκας από τη ζωή του 
Ανέστη. Η τελευταία επαφή του με τη Νένη ανάστειλε κάθε διάθεση να δει ερωτικά 
άλλη γυναίκα. Αν και παρασυρόταν, κάθε φορά που συναντούσε τη Ζενεβιέβ, που 
πάντα έλαμπε από ομορφιά, η περηφάνια του αποδείχτηκε πιο ισχυρή από την 
επιθυμία. Δε θ’ άντεχε την άρνηση της, αν της ζητούσε να κάνουν έρωτα.

Κάποια μέρα, 
πλησίαζε το Πάσχα και η άνοιξη είχε κυριεύσει βασανιστικά τον Ανέστη, τα 
τηλεφωνήματα του προς τη Νένη είχαν πυκνώσει, εκτονωνόταν ακούγοντας έστω 
και τη φωνή της, τηλεφώνησε η Ζενεβιέβ και του είπε πως αν ήταν το απόγευμα στο 
σπίτι του, θα έφερνε τον Πολ- Αντουάν. Τη βεβαίωσε πως αν ερχόταν,  θ’ άφηνε 
κάθε απασχόληση του όσο επείγουσα κι αν ήταν. Έτσι η Τζάγκουαρ, εκεί γύρω στις 
έξη, έμπαινε στην αυλή της πολυκατοικίας του Ανέστη, που ήταν στημένος εκεί από 
ώρα περιμένοντας.

Υποδέχτηκε το 
γιο του σηκώνοντας τον ψηλά, όπως έκανε πάντα και για λίγα λεπτά απόλαυσαν, 
πατέρας και γιος ο ένας τον άλλον. Ύστερα ο Ανέστης κρατώντας στην αγκαλιά του 
τον Πολ-Αντουάν πλησίασε να φιλήσει τη Ζενεβιέβ, που τους παρακολουθούσε 
χαμογελώντας. Εκείνη παραδόξως τον φίλησε  ελαφρά, στο  στόμα,  ύστερα  σχεδόν  
από ένα χρόνο.

Ο Δημήτρης 
που πήρε είδηση πως κάτι συμβαίνει στην αυλή, ήταν στο υπόγειο κι ετοίμαζε 
διάφορα γιατί σε λίγο θα άνοιγε το εστιατόριο, ανέβηκε πανω. Καλωσόρισε τη 
Ζενεβιέβ και πήρε αγκαλιά τον Πολ-Αντουάν. «Δημήτρη η Ζοζεφίν είναι στο 
εστιατόριο;». «Όχι, είναι πάνω φροντίζει το μωρό». «Πολ- Αντουάν, έλα να πάμε να 
δούμε ένα μωράκι», είπε η Ζενεβιέβ. Ο μικρός κοίταξε για μια στιγμή τον πατέρα 
του, χαμογέλασε κι έτρεξε στη μητέρα του. Καθώς μητέρα και γιος χάθηκαν στη 
στροφή της σκάλας ο Δημήτρης έκανε ερωτηματικό νεύμα στον Ανέστη. «Τι 
συμβαίνει, πως από δω η πριγκίπισσα;». «Ιδέα δεν έχω. Ξαφνικά μου τηλεφώνησε αν 
μπορεί να μου φέρει το παιδί. Η αλήθεια είναι πως ολόκληρη την περασμένη 
βδομάδα, όσες φορές πήγα σπίτι της δεν την είδα, όλο έλειπε. Και ξέρεις κάτι είχα 
αρχίσει να ξεχνάω τη γλύκα των χειλιών της και σήμερα μετά από χρόνο με φίλησε, 
όχι πολύ θερμά, στο στόμα».  «Την  πιάσανε οι φουσκονεριές μάγκα, άνοιξη 
γαρ...Όρμα της, γυναίκα σου είναι ακόμα». «Μπα... Όχι πως δε θέλω, αλλά αν μου 
πει όχι, φοβάμαι πως θα τη...δείρω». «Γιατί όχι αδερφέ μου...Ρωμιοί είμαστε, ρίξτης 
μερικές σφαλιάρες...». 

Ο Ανέστης 
μπήκε στο σπίτι αφήνοντας την εξώθυρα ανοιχτή. Ύστερα από μισή ώρα ο Πολ-
Αντουάν, σα βολίδα, μπήκε στο σπίτι και σκαρφάλωσε στην αγκαλιά του πατέρα 
του. Ακολούθησε η Ζενεβιέβ, περπατώντας αργά, λικνιστικά και κοιτάζοντας τον με 
προκλητικό χαμόγελο είπε:  «Είναι γλύκα η κορούλα των παιδιών, ο Πολ-Αντουάν 
τη φίλησε και μάλιστα χωρίς να του το πει κανένας...Φοβάμαι πως κι αυτός θα έχει 
αδυναμία στις γυναίκες, όπως κι ο πατέρας του».  

Ο Ανέστης είχε 
μείνει να την κοιτάζει, όρθιος έχοντας στην αγκαλιά το γιο τους. Δε χόρταινε να τη 
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βλέπει! «Η πριγκίπισσα», είχε πει ο Δημήτρης και πραγματικά έτσι έμοιαζε.
Ο μικρός, του 

τραβούσε τ’ αφτιά και τη μύτη για να  αποσπάσει την προσοχή του και τελικά τα 
κατάφερε δείχνοντας του το τεράστιο κεφάλι του μωρού-Γιωργάκη λέγοντας: «Ένα 
μωρό, ένα μωρό...». «Ναι αγόρι μου ένα μεγάλο μωρό. Έτσι ήσουν και συ, όταν 
γεννήθηκες», είπε η Ζενεβιέβ. Για μια ώρα, ο Πολ-Αντουάν ήταν κυρίαρχος, τους 
απασχολούσε τόσο που πολύ λίγα λόγια αντάλλαζαν μεταξύ τους. Παρ’ όλ’ αυτά η 
Ζενεβιέβ έδειχνε να είναι ευχαριστημένη, της άρεσε η εικόνα του παιδιού να παίζει 
και να χαριεντίζεται με τον πατέρα του. 

Κάποια στιγμή 
ο μικρός έδειξε σημεία κόπωσης κι άρχισε να χασμουριέται. «Νύσταξε, όλη μέρα 
σήμερα τρέχει δεν κοιμήθηκε καθόλου», είπε η μητέρα του. «Ε, τότε θα τον κοιμίσω 
μ’ ένα νανούρισμα ενός μεγάλου Ισπανού ποιητή κι ενός μεγάλου Έλληνα συνθέτη». 

Η Ζενεβιέβ τον 
κοίταξε περίεργα, καθώς ο Ανέστης πήρε στην αγκαλιά του το μικρό κι άρχισε να 
τον κουνάει απαλά και να του τραγουδάει:

                                       
Νάνι, νάνι το παιδί μου νάνι

                                       
που δεν ήθελε νερό

                                           
το άλογο μας το μεγάλο...

                                       
...Τι έχει πόδια λαβωμένα,

                                       
τραχηλιά κρουσταλλιασμένη

                                       
τι έχ’ ένα ασημένιο λάζο

                                       
καρφωμένο μες’ τα μάτια

                                       
μόνο μια φορά σαν είδε

                                       
τ’ αντρειωμένα τα βουνά

                                       
εχλιμίντρησε κι εχάθει

                                       
στα νερά τα σκοτεινά...»

Τραγούδησε 
στο γιο του, όλο σχεδόν το νανούρισμα από το «Ματωμένο γάμο». Η Ζενεβιέβ τον 
έβλεπε και τον άκουγε ευχάριστα έκπληκτη. Όταν τελείωσε του είπε: «Αγάπη μου, 
ήσουν υπέροχος! Δεν κατάλαβα όλους τους στίχους αλλά τραγούδησες με τόσο 
αίσθημα...Και έχεις θαυμάσια φωνή, το ξέρεις;». «Ε, να μην τα παραλέμε, για χάρη 
του γιου μας πολλά μπορώ να κάνω...Το αγόρι μου αποκοιμήθηκε, τι όμορφος που 
είναι!». «Όταν κοιτάζω το γιο μας, μον ντιέ, σου μοιάζει τόσο πολύ, αισθάνομαι σα 
να είμαι η μητέρα σου, σα να μεγαλώνω εσένα...», είπε η Ζενεβιέβ. «Πολύ 
σουρεαλιστική αυτή η εικόνα...», είπε ο Ανέστης, σηκώθηκε σιγά-σιγά και ξάπλωσε 
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το μικρό στον καναπέ. Ύστερα πήγε κι έφερε ένα κλινοσκέπασμα και τον σκέπασε 
με τέτοια προσοχή λες και ήταν πορσελάνινη κούκλα.

Η Ζενεβιέβ 
βλέποντας τον, είχε πάρει μια περίεργη έκφραση. Έδειχνε συγκινημένη έτσι που
ο Ανέστης, παρ’ όλο που εκείνη δε μίλησε καθόλου ένιωσε ένα κάλεσμα. Πλησίασε 
την πολυθρόνα που καθόταν η κοπέλα, στάθηκε πίσω της και της έτριψε απαλά τους 
ώμους. Εκείνη έπιασε τα χέρια του και τα χάιδεψε. Εκείνος δε μπόρεσε ν’ αντέξει 
στον πειρασμό να φιλήσει τον όμορφο λαιμό της. Έσκυψε και πέρασε απαλά τα 
χείλη του πάνω στον αυχένα. Η Ζενεβιέβ ένιωσε ένα ηδονικό ρίγος, γύρισε το κεφάλι 
της και τα χείλη τους ενώθηκαν σ’ ένα παθιασμένο φιλί. Τη σήκωσε στα χέρια και 
φιλώντας την συνεχώς την πήγε στο υπνοδωμάτιο...
... Δυο ώρες 
αργότερα ο Πολ-Αντουάν ξύπνησε και φώναξε τη μαμά του. Η Ζενεβιέβ πρόβαλε 
αμέσως, φορώντας μια ρόμπα του Ανέστη. Πλησίασε το παιδί και το φίλησε απαλά. 
Ο μικρός ξανακοιμήθηκε γυρνώντας στο πλάι. Πλησίασε κι ο Ανέστης φορώντας 
μόνο το εσώρουχο του. «Πρέπει να φύγω», είπε εκείνη. «Μπορείς να μείνεις εδώ 
απόψε...». «Όχι, μην ξεθαρρεύεις...Ήταν λάθος αυτό». Γύρισε στο υπνοδωμάτιο, 
ντύθηκε και βγήκε ψυχρή κι απρόσιτη. Ο φωτογράφος νευρίασε, πήγε κάτι να πει 
αλλά συγκρατήθηκε. «Πρέπει να ξυπνήσουμε το παιδί...». «Δε χρειάζεται, θα το 
μεταφέρω εγώ στο αυτοκίνητο, μια στιγμή να ντυθώ»...
... Ο Δημήτρης 
έσβησε τα φώτα από το εστιατόριο και βγήκε έξω. Καθώς κλείδωνε είδε τον Ανέστη 
να στέκει στο πεζοδρόμιο παρακολουθώντας τη Τζάγκουαρ να χάνεται προς τη 
μπουλβάρ Οσμάν. «Τώρα έφυγε ρε συ;». «Ναι, ναι τώρα μόλις...». «Τι έγινε, 
πηδηχτήκατε ρε μπαγάσα;». «Ναι πολλές φορές...». «Δε φαίνεσαι ευχαριστημένος». 
«Άστα να πάνε στο διάολο, για λίγο πίστεψα πως θα...θα τα ξαναφτιάχναμε, έδειχνε 
τόσο παθιασμένη...». «Και, τι έγινε ρε;». Του είπε για το ξύπνημα του μωρού κι αυτά 
που ακολούθησαν. «Της είπα να μείνει και είπε πως αυτό που είχε γίνει ήταν 
λάθος...». «Δε  γαμάς  ψηλά  καπέλα  αγόρι μου, χέστη, μη βασανίζεσαι». 

Μπήκαν στην 
αυλή κι έκλεισαν πίσω τους, τη βαριά αυλόθυρα που είχε μείνει ορθάνοιχτη με την 
έξοδο του αμαξιού της Ζενεβιέβ. «Πάω για ύπνο είμαι πτώμα», είπε ο Δημήτρης.  
«Πως την πάτησα έτσι. Να βρίσκομαι ανάμεσα σε δυο γυναίκες που λατρεύω και να 
μην έχω καμία...»...
... «Κάτι 
συμβαίνει με τη χούντα, κάτι πάει να γίνει. Εσείς τι μαθαίνετε εκεί;», ρώτησε ο 
Παρμενίων, εκεί γύρω στις αρχές Ιουνίου. «Ναι κάτι ακούγεται, υπάρχει μεγάλη 
κινητικότητα γύρω από τον «εθνάρχη» εννοώ τον παλιό αρχηγό της Δεξιάς, μάλλον 
κάτι ετοιμάζουν», είπε ο Ανέστης. Η Νένη του είπε πως είχε αρχίσει μια διατριβή για 
την αρχαία τραγωδία. «Θυμάσαι τότε που μου είπες πως χωρίς το χρησμό δε θα 
μπορούσαν να υπάρξουν τα γεγονότα εκείνα που συνθέτουν το υλικό των 
τραγωδιών; Αποφάσισα να το μελετήσω το θέμα γι’ αυτό βάλε το φίλο μας το Φιλό 
να  ψάξει σχετικά στη γαλλική γραμματεία κι ο, τι βρεθεί να μου το φέρεις όταν 
έρθεις». «Αν έρθω...». «Τι πάει να πει, αν έρθεις; Θα έρθεις αγάπη μου γιατι αλλιώς 
θα έρθω εγώ», δήλωσε απειλητικά η Νένη. «Καλά, καλά, θα έρθω. Τι μπορώ να 
κάνω, είμαι ο Λανσελότος σου αγαπημένη μου βασίλισσα Γκουήνεβηρ...». Η κοπέλα 
γέλασε κι ο ήχος του γέλιου της τον γέμισε χαρά...

Μια βδομάδα 
μετά την άφιξη του «εθνάρχη» στην πατρίδα-η δικτατορία  είχε  καταρρεύσει -κι ο 
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παλιός αρχηγός του κόμματος της Δεξιάς σχημάτισε προσωρινή κυβέρνηση που 
ονομάστηκε «εθνικής ενότητος», έφτασε κι ο Ανέστης. Στο αεροδρόμιο έψαξε για το 
φίλο του τον υπαστυνόμο, που ποτέ δεν είχε πάει στο Παρίσι παρά την πρόσκληση 
του φωτογράφου, αλλά δεν τον βρήκε, του είπαν πως είχε μετατεθεί πριν από καιρό. 
Πήρε ένα ταξί και μισή ώρα αργότερα βρισκόταν έξω από το σπίτι των Νοτόρηδων 
όπου βρήκε μόνο το ζευγάρι και το Γιωργάκη. Η υποδοχή, όπως κάθε χρόνο, ήταν 
θερμή αλλά αυτή τη φορά υπήρχε κάτι παραπάνω. Ο Παρμενίων ήταν 
ενθουσιασμένος και η Νένη, για πρώτη φορά ύστερα από δέκα χρόνια σχεδόν, 
έκλαψε στην αγκαλιά του Ανέστη, όπως είχε κάνει τότε που εκείνος έφευγε για το 
Παρίσι, με αντίστροφα όμως, τώρα, αισθήματα...

Στο δείπνο, 
στρωμένο, όπως πάντα, στον εξώστη-είχαν έρθει στο μεταξύ οι γονείς της Νένης-
είπαν στα γρήγορα τα δικά τους, δεν είχαν να πουν και πολλά-λίγο πολύ, από το 
τηλέφωνο γνώριζαν ο ένας για τον άλλο, άρχισαν μια πολύωρη συζήτηση για τις 
τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Ο Γιωργάκης 
δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένος, δεν καταλάβαινε και πολλά πράγματα για το τι 
είχε συμβεί και τον ενόχλησε που ο Ανέστης ασχολήθηκε πολύ λίγο μαζί του. Είχε 
τελειώσει την πρώτη δημοτικού, διάβαζε με μεγαλύτερη ευχέρεια και την άλλη μέρα 
διηγήθηκε στο φίλο του τα πάντα για την πρώτη του χρονιά στο σχολείο, που τη 
βρήκε πάρα πολύ βαρετή γιατί οι συμμαθητές του ήσαν...καθυστερημένοι, όπως τους 
χαρακτήρισε. 

Τη νύχτα, οι 
δυο τους δεν κοιμήθηκαν στη σοφίτα αλλά σ’ ένα από τα άδεια υπνοδωμάτια. Ο 
μικρός όλη τη νύχτα ήταν κολλημένος πάνω στον Ανέστη, όπως όταν κοιμόταν με τη 
μητέρα του. Με τον πατέρα του δεν είχε κοιμηθεί ποτέ. Ο Παρμενίων, δεν ήθελε να 
δει το παιδί τα νεκρά του πόδια...        

Τη βδομάδα 
που ακολούθησε, ο Ανέστης δεν κατέβηκε καθόλου στη θάλασσα προς μεγάλη θλίψη 
του Γιωργάκη. Κάθε πρωί κατέβαινε στην πόλη. Φωτογράφησε χώρους του 
Πολυτεχνείου, τόπους των βασανιστηρίων κι ο, τι βρήκε ενδιαφέρον που είχε σχέση 
με τη δικτατορία. Η επιτυχία του όμως ήταν όταν βρήκε ένα τεράστιο πανό, πεσμένο 
και στραπατσαρισμένο στο πεζοδρόμιο που παρίστανε τον αναγεννημένο, μέσα από 
φλόγες Φοίνικα και το μαύρο σχήμα του στρατιώτη, «το ψημένο πουλί», όπως το 
έλεγε ο λαός. Το φωτογράφησε αρκετές φορές. Έστειλε από μια φωτογραφία, αυτού 
του εμβλήματος της τυραννίας-που του θύμισε τον πεσμένο ναζιστικό αετό μπροστά 
στην καγκελαρία-σε γαλλικές εφημερίδες όπου και δημοσιεύτηκαν...

Στο εξοχικό 
σπίτι, έφτασαν οι γονείς του Παρμενίωνα και του Ανέστη και ξανάσμιξε η 
συντροφιά. Άρχισαν πάλι τα μπάνια και τα βράδια οι συζητήσεις, στον εξώστη, ήσαν 
ζωηρές, για τις ραγδαίες καθημερινές πολιτικές εξελίξεις. Ο Παρμενίων έδειχνε 
συχνά τη δυσφορία του για το ότι η Δεξιά είχε καπελώσει πάλι την Αλλαγή, αλλά ο 
πατέρας του επεσήμανε πως έτσι κι αλλιώς υπήρχε η αλλαγή και πως από τη στιγμή 
που νομιμοποιήθηκε το κομμουνιστικό κόμμα η Δεξιά ήθελε δεν ήθελε θα άλλαζε 
και η ίδια. Θα προσπαθούσε, να δείχνει προς τα έξω, μια δημοκρατία 
δυτικοευρωπαϊκού τύπου. Κυκλοφορούσαν φήμες πως ο «εθνάρχης», αν κέρδιζε τις 
εκλογές θα έκανε δημοψήφισμα για την επιστροφή ή όχι του βασιλιά. 

Ο Παρμενίων 
συχνά ήταν κολλημένος στο τηλέφωνο κι ερχόταν σ’ επαφή με διάφορους 
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συναγωνιστές του, είχαν αρχίσει διαδικασίες για την εκλογική μάχη και στο σπίτι 
είχαν επισκέψεις πολιτικών παραγόντων και το παλιό Κέντρο προσπαθούσε να 
ξαναενωθεί...
... Ο Ανέστης 
έφερε κάποια βιβλία για τη Νένη σχετικά με την τραγωδία κι έτσι τις πρώτες δυο 
βδομάδες εκείνη ρίχτηκε στο διάβασμα και στις σημειώσεις κι ο γιος της περνούσε 
θαυμάσια με τον Ανέστη στη θάλασσα. Οι δυο φίλοι είχαν κάνει και τη γνωριμία του 
Νικόλα και του γιου του, ένα αγόρι δυο χρόνια μεγαλύτερο από τον Γιωργάκη, του 
Νώντα. Ο Νικόλας ήταν κηπουρός στην κοντινή τους βίλα, που ήταν το σπίτι 
κάποιου θείου του. Ζούσε όλο το χρόνο  εκεί  με  την  οικογένεια  του κι ο θείος 
ερχόταν ένα μήνα το καλοκαίρι και τον υπόλοιπο χρόνο στις γιορτές και κάποια 
σαββατοκύριακα. Ο Νικόλας ήταν πολύ καλός ψαράς, είχε και βάρκα, από τις παλιές 
τις ξύλινες, με κουπιά. Σε πολύ λίγο χρόνο, οι δυο άντρες και τα παιδιά έγιναν  καλοί 
φίλοι. 

Ο Γιωργάκης 
ήταν ενθουσιασμένος με το Νώντα γιατί ήξερε ένα σωρό πράγματα για τη θάλασσα. 
Του έμαθε να ψαρεύει μ’ όλους τους τρόπους και να κάνει κουπί...
... Κάποια μέρα η 
γιαγιά Αντιγόνη έμεινε κατάπληκτη  βλέποντας  τον  Ανέστη και τον εγγονό της να 
φτάνουν στο σπίτι φορτωμένοι ψάρια. «Παναγία μου! Που τα βρήκατε τόσα ψάρια;». 
«Τα ψαρέψαμε γιαγιάκα, εγώ, ο Ανέστης, ο Νώντας κι ο κύριος Νικόλας.». 
Μαζεύτηκαν και οι άλλοι της συντροφιάς, να δουν την ψαριά κι ο Ανέστης τους 
μίλησε για την νέα τους γνωριμία κι ότι η ψαριά ήταν πραγματικά δική τους, δηλαδή 
περισσότερο του Νικόλα και του Νώντα αλλά είχαν πιάσει κι αυτοί αρκετά από 
αυτά. Έτσι το μεσημεριανό και το βραδινό φαγητό του σπιτιού, ήταν ψάρια 
μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους. Και τις επόμενες μέρες, μέρα παρά μέρα είχαν 
πάντα ψάρι. «Και να σκεφτείς, πως ο Γιωργάκης δεν έτρωγε ψάρι γιατί του μύριζε 
και τώρα δεν τον προλαβαίνω», είπε η Νένη. Οι οικογένειες Βοϊμίρη και Νοτόρη, 
καθώς και οι γονείς της Νένης, είχαν δέσει αρμονικά. Περνούσαν δέκα χρόνια τώρα, 
το καλοκαίρι, ένα μήνα μαζί ευχάριστα και μόνο η αναπηρία του Παρμενίωνα, 
σκίαζε αυτή την ευχαρίστηση..
... Ένα δειλινό, ο 
Ανέστης βοηθούσε τη Νένη στο πότισμα του λαχανόκηπου. «Τι γίνεται σταμάτησες 
να διαβάζεις, να γράφεις...». «Όσο θα είσαι εδώ δε θα γράψω γραμμή...». «Μα τι 
έπαθες, εσύ ήσουν ενθουσιασμένη...». «Και είμαι, αλλά θα έχω ολόκληρο το χρόνο 
για να γράψω, όχι όμως να χάσω τη χαρά της παρουσίας σου, όταν θα λείπεις θα 
στρωθώ στη δουλειά. Φέτος δεν μπόρεσα να χαρώ τους δυο πιο αγαπημένους μου 
άντρες». «Μα τι λες  τώρα...». «Λέω πως το σκας πρωί-πρωί με το γιο μου, έρχεστε 
τρωτε το μεσημέρι κι εξαφανίζεστε πάλι.  Το βράδι δε σας βλέπω, γυρίζετε 
κουρασμένοι και πάτε για ύπνο, για να σηκωθείτε πάλι πρωί-πρωί. Λοιπόν κύριε 
κάποιες μέρες θα τις ζούμε όπως τις ζούσαμε άλλοτε, στην ακρογιαλιά. Σου 
ορκίζομαι πως δε θα σ’ αγγίζω, μόνο να σε βλέπω να μιλάω μαζί σου για οτιδήποτε 
εκτός από τα αισθήματα μου. Λοιπόν τι λες;». «Τι να πω, είμαι σκλάβος της 
απελπισμένης αγάπης μου, είμαι ο Λανσελότος σου»...

Τις υπόλοιπες 
μέρες της παραμονής του ο Ανέστης της πέρασε σύμφωνα με την επιθυμία της Νένης 
και δε μετανόησε. Υπήρξε ένα πνευματικό δέσιμο τέτοιο που δεν το είχαν νιώσει 
άλλοτε. Ο Γιωργάκης στενοχωρήθηκε που αραίωσαν οι δραστηριότητες με τους 
φίλους του αλλά παρηγοριόταν που ο Νώντας του έφερνε πάντα ψάρια...
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... Από το 
αεροδρόμιο του Ορλύ, ο Ανέστης πήρε ταξί για το Νεϊγύ. Το πρώτο πρόσωπο που 
ήθελε να δει ήταν ο γιος του. Φτάνοντας στην Πορτ Ζιαντιγύ μπήκαν αριστερά στην 
περιφερειακή και περνώντας το Σηκουάνα, κοντά στο Και ντ’ Ισύ ανέβηκαν 
παράλληλα με το δάσος της Βουλόνης ως την αβενιού ντε Νεϊγύ. Στην περιφερειακή, 
μερικά τμήματα της ήσαν υπό κατασκευή κι έμπλεξαν σε παρακάμψεις που 
νευρίασαν τον Ανέστη.

Ο Πολ-
Αντουάν χώθηκε στην αγκαλιά του και η κυρία Μαρτέλ τον φίλησε. Η Ζενεβιέβ, 
εμφανίστηκε όμορφη κι ελκυστική αλλά ο Ανέστης τη χαιρέτισε μ’ ένα νεύμα, λες 
και είχαν να συναντηθούν από χτες. Παρ’ όλη τη μεγάλη ψυχραιμία της, φάνηκε να 
ενοχλήθηκε κι αφήνοντας το γιο της να  χαριεντίζεται με τον πατέρα του, πέρασε στη 
βιβλιοθήκη.

Η κυρία 
Μαρτέλ, πέρασε το χέρι της στο βραχίονα του, καθώς εκείνος εξακολουθούσε να 
έχει στην αγκαλιά του το μικρό και περπάτησαν πάνω-κάτω στο απέραντο σαλόνι. 
«Δε μου λες, τι έγινε με τη Ζενεβιέβ στο σπίτι σου;».  «Δε σας είπε τίποτα;». «Όχι 
αλλά εγώ κατάλαβα πως κάτι έγινε, όταν γύρισε έλαμπε ολόκληρη...». «Ναι έγινε 
κάτι υπέροχο, για λίγο πίστεψα πως την είχα ξανακερδίσει, αλλά δυστυχώς...». Τις 
αφηγήθηκε με λεπτομέρειες αυτό που είχε συμβεί και τελείωσε. «Δεν μπορώ να 
καταλάβω, ο γιος μας με μια λέξη την κάνει απόλυτα δική του. Για χάρη του ξεχνάει 
τα πάντα, αρχίζει αυτή η ιστορία να μ’ ανησυχεί...Σκέφτομαι πως θα μεγαλώσει το 
παιδί, θα του κάνει κακό με τέτοια αφοσίωση...». «Μην ανησυχείς αγαπητέ μου 
Ανέστη, το παιδί θα το μεγαλώσω εγώ και θα το κάνω όσο σωστά μπορώ. Είμαι 
βέβαιη πως η Ζενεβιέβ θ’ αρχίσει να ενδιαφέρεται πάλι για την επιστημονική της 
καριέρα, είναι αρκετά φιλόδοξη». «Μακάρι, στο κάτω-κάτω έχει δυνατότητες να 
γίνει σπουδαία στον τομέα της. Θα ήταν άδικο να καταντήσει γκουβερνάντα του 
παιδιού της». «Όχι, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, μην ανησυχείς».

Βγήκαν στον 
κήπο, ο Πολ-Αντουάν ήθελε να παίξει μπάλα. Η κυρία Μαρτέλ κάθισε σ’ ένα 
παγκάκι και παρακολουθούσε το παιχνίδι πατέρα και γιου. Εκτιμούσε πολύ αυτό που 
έκανε ο Ανέστης για το γιο του...Ο μικρός ήταν ευτυχισμένος με το παιχνίδι, ο 
Ανέστης κυλίστηκε, με το παιδί, ακόμα και στο γρασίδι.

Η Ζενεβιέβ 
εμφανίστηκε στο πρόπυλο του σπιτιού, κατέβηκε αργά τη σκάλα και πλησίασε. Ο 
Πολ-Αντουάν αφοσιωμένος στο παιχνίδι δεν την πρόσεξε. Ο Ανέστης σκέφτηκε πως 
αυτό θα τη στεναχωρήσει και είπε στο μικρό. «Η μαμά, αγόρι μου, χαιρέτησε την». 
Εκείνος γύρισε, της χαμογέλασε, τη χαιρέτησε με το χέρι και συνέχισε να τραβάει τα 
μαλλιά του Ανέστη. Η Ζενεβιέβ απάντησε στο χαιρετισμό και κάθισε πλάι στη 
μητέρα της. «Κάνει ψύχρα», είπε κι έτριψε το γυμνό της χέρι. 

Λίγο αργότερα, 
φαίνεται πως ο μικρός βαρέθηκε ή κουράστηκε, έτρεξε, διαδοχικά, στην αγκαλια της 
γιαγιάς και της μητέρας του. Πλησίασε κι ο Ανέστης σιάχνοντας με τα δάχτυλα τα 
μαλλιά του. «Τρελαίνεται να μου τραβάει τα μαλλιά, ελπίζω να μην...τραβάω εγώ τα 
δικά μου, όταν μεγαλώσει», είπε ο φωτογράφος. Η κυρία Μαρτέλ γέλασε με το 
αστείο η Ζενεβιέβ χαμογέλασε και ο Πολ-Αντουάν ξανασκαρφάλωσε στην αγκαλιά 
του πατέρα του. Μπήκαν στο σπίτι. Με τα παιχνίδια και τα κυλίσματα στο γρασίδι, 
ένα κοντομάνικο μπλουζάκι που φορούσε ο Ανέστης, είχε υποστεί κάποια 
ταλαιπωρία. 
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Η Ζενεβιέβ τον 
πλησίασε και με τα κρινοδάχτυλα της τα περιποιημένα, του έσιαξε το γιακά της 
μπλούζας και τίναξε  κάποια αόρατη σκόνη. «Θέλω να σου μιλήσω», του είπε με 
σοβαρό ύφος. «Μαμά, μπορείς ν’ απομακρύνεις σε παρακαλώ το παιδί;». Η κυρία 
Μαρτέλ πήρε στην κουζίνα το μικρό για να του προσφέρει, όπως του υποσχέθηκε 
ένα γλυκό, που άρεσε πολύ στο παιδί. 

Μπήκαν στη 
βιβλιοθήκη. Ο Ανέστης κάθισε σε μια από τις δερμάτινες πολυθρόνες λέγοντας: 
«Άρχισα να γερνάω, ο μικρός με κούρασε,». Η  Ζενεβιέβ χαμογέλασε. «Θέλεις ένα 
κονιάκ;». «Νομίζω πως είναι ότι πρέπει». Η κοπέλα πήγε στο μπαρ έβαλε ποτό σε 
δυο ποτήρια, τα έφερε και τ’ ακούμπησε σ’ ένα τραπεζάκι κοντά στον Ανέστη. «Δε 
με μισείς ε;». «Να σε μισώ, όχι δα. Πως σου ήρθε; Και να το ήθελα δε θα μπορούσα. 
Ομολογώ πως αν ένιωθα έτσι για λίγο, θα βοηθούσε», είπε ο Ανέστης. «Έμαθα πως 
έχεις ερωμένη». Ο φωτογράφος ξαφνιάστηκε. Το μυαλό του πήγε στη Νένη, ποιος 
μπορεί να μίλησε στη Ζενεβιέβ γι’ αυτή; Αλλά η Νένη δεν ήταν ερωμένη...
«Ερωμένη; Ποιος το είπε αυτό; Και τι σημασία έχει αφού  ουσιαστικά  δεν είμαστε 
σύζυγοι. Αλλά τι είναι αυτά που σου έχουν πει; Η τελευταία γυναίκα με την οποία 
έκανα έρωτα ήσουν εσύ εδώ και μερικούς μήνες...». 

«Θέλεις να πεις 
πως...». Ο Ανέστης την κοίταξε έντονα στα μάτια και είπε: «Ναι θέλω να πω...Τέλος 
πάντων δεν έχω να σου πω τίποτα. Τι σε νοιάζει αν έχω ή όχι...Εσύ δε μου είχες 
προτείνει να έχω μαιτρέσσα;». «Έμαθα πως η αφίσα με τη μυστηριώδη γυμνή 
χορεύτρια ήταν έργο δικό σου...». «Μπα, νοιάστηκες για τη δουλειά μου, δεν το έχεις 
κάνει πολλές φορές». «...Και μου είπαν πως το μοντέλο είναι ερωμένη σου», είπε 
ατάραχη η Ζενεβιέβ. «Αυτό είναι παλιά ιστορία...Είπες σου είπαν... ποιος σου είπε; 
έχεις κατασκόπους...». «Όχι βέβαια. Μια μέρα πέρασα από το στούντιο του τοντόν 
και...». «Μη μου πεις πως ο Γκαλλό κάθισε και σου είπε...». «Όχι, όχι μια από τις 
κοπέλες του γραφείου μου τα είπε. Μου είπε κι άλλα πράγματα, πως οι μοντέλες 
είναι ξετρελαμένες μαζί σου και πως έχεις όποια θέλεις». «Έτσι ε; Κι όμως δε μ’ 
ενδιαφέρουν τα μοντέλα, είναι για μένα εργαλεία δουλειάς...». 

Ο Ανέστης 
έγειρε πίσω, ήπιε μια γουλιά κονιάκ και είπε: «Πάντως κάτι άλλο θέλεις να μου πεις 
και δε σε νοιάζει για τις ερωμένες μου». «Ο δικηγόρος έκανε τα χαρτιά σχετικά με το 
διαζύγιο, αν συμφωνείς μπορεις να περάσεις να τα υπογράψεις». «Ναι, βέβαια αφού 
βιάζεσαι, υπάρχει κάποιος που με αντικαθιστά στην καρδιά σου;». «Γιατί, 
ζηλεύεις;». «Ε, δε σου το κρύβω ότι ζηλεύω, το ξέρεις καλά πως σ’ αγαπώ, αυτό δε 
θ’ αλλάξει όταν μάλιστα έχουμε ένα παιδί...». «Για το παιδί δεν πρέπει ν’ ανησυχείς 
τα πράγματα θα μείνουν όπως είναι Το διαζύγιο θα βοηθήσει να έχεις όσες ερωμένες 
θέλεις...». «Δεν ξέρω γιατί σου έχει κολλήσει αυτή η ιδέα, πως είμαι ερωτομανής. 
Ουσιαστικά, εκτός από το νέκταρ και το ξύδι  που  με πότισες τελευταία εσύ,  εκείνη 
τη νύχτα στο σπίτι μου, έχω να κάνω έρωτα ένα χρόνο. Δουλεύω πολύ, ξεδίνω στη 
δουλειά, ποτέ δεν ήμουν τόσο εγκρατής...». «Νέκταρ και ξύδι,  παράξενη  
παρομοίωση...»,  είπε  η Ζενεβιέβ λες και δεν είχε ακούσει τα παρακάτω και 
ξαφνικά, ξεκάρφωτα, τον ρώτησε: «Πως πέρασες στις διακοπές σου; Στη χώρα σου 
επανήλθε η δημοκρατία...». «Επανήλθε; Μα για να επανέλθει κατι πρέπει να έχει 
προϋπάρξει και στη χώρα μου δεν υπήρξε ποτέ από τότε που έγινε κράτος. Πέρασα 
καλά, πάντα περνάω καλά με τους φίλους μου κι αυτή τη φορά με τη μεταπολίτευση, 
οι φίλοι μου ήσαν ευτυχισμένοι,. Ο φίλος μου ο Παρμενίων, ήταν ένα από τα πρώτα 
θύματα της χούντας, σήμερα κινείται με αναπηρικό καρότσι εξαιτίας των  
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βασανιστηρίων που του έγιναν τότε...». 
Η Ζενεβιέβ 

έδειξε έντονη έκπληξη, δεν της είχε μιλήσει ποτέ γι’ αυτό το γεγονός. «Ο Παρμενίων 
είναι αυτός που έγραψε το βιβλίο με το εξώφυλλο σου;». «Ναι, που το βλέπω εκεί 
στη βιβλιοθήκη σου, αλλά δε θα το άνοιξες καθόλου». Η κοπέλα ένιωσε άσκημα, 
είχε πραγματικά ξεχάσει το βιβλίο εντελώς. «Και κάθε καλοκαίρι πηγαίνεις στο σπίτι 
του;». «Ναι κι εγώ και οι γονείς μου, δέκα χρόνια τώρα περνάμε ένα μήνα κάθε 
χρόνο μαζί. Οι φίλοι μου έχουν κι ένα αγόρι που γεννήθηκε, όταν ο πατέρας του 
ήταν στη φυλακή, σήμερα είναι εφτά χρονώ, όσο κράτησε και η χούντα. Το 
γιγαντιαίο κεφάλι του μωρού στο σαλόνι μου είναι δικό του». Η Ζενεβιέβ έδειχνε 
συγκινημένη, η έκφραση του προσώπου της φανέρωνε αμηχανία. 

«Λοιπόν να 
φεύγω», είπε ο Ανέστης και σηκώθηκε. Βγαίνοντας από τη βιβλιοθήκη συνάντησαν 
την κυρία Μαρτέλ με τον Πολ-Αντουάν που σκαρφάλωσε στην αγκαλιά του πατέρα 
του. «Ζιανίν, που έβαλες τη σακ-βουαγιάζ μου;», ρώτησε την υπηρέτρια. «Είναι στο 
αντρέ, κύριε». Κατέβασε το γιο του και του είπε: «Αγόρι μου ο μπαμπάς πρέπει να 
φύγει...». «Όχι, φώναξε ο μικρός κι έβαλε τα κλάματα, «μπαμπά θα έρθω μαζί σου».

Μπήκαν στη 
μέση να τον καθησυχάσουν, η μητέρα του και η γιαγιά αλλά ο Πολ-Αντουάν ήταν 
ανένδοτος.  Άρχισε  να τσιρίζει, ήταν η πρώτη φορά που αντιδρούσε έτσι κι άφησε 
κατάπληκτη τη Ζενεβιέβ. Είχε κλείσει τα τρία του χρόνια κι άρχισε να προσέχει 
κάποια πράγματα. Ο Ανέστης αναγκάστηκε να παραμείνει, πήρε, στην αγκαλιά το 
γιο του και κάθισε σε μια πολυθρόνα στο σαλόνι. Η κυρία Μαρτέλ κάθισε κι αυτή 
παρακολουθώντας τον εγγονό της, στην αγκαλιά του πατέρα του, με πολύ 
ενδιαφέρον κι ένα χαμόγελο. Αντίθετα η κόρη της έδειχνε ανήσυχη. Ο φωτογράφος, 
σιγά-σιγά, λέγοντας μικρές ιστορίες στον Πολ-Αντουάν, είχε προπονηθεί χρόνια με 
το Γιωργάκη, τον ηρέμησε. Καθώς ήταν κουρασμένο από το παιχνίδι, το παιδί, 
άρχισε να χασμουριέται. Επαναλήφθηκε η σκηνή όπως στο σπίτι του, με το 
νανούρισμα, όχι το ίδιο όμως:

                                                 ...Κοιμήσου που να σε χαρεί
                                                 η μάνα που σε γέννα

                                      κι αφέντης όπου σ’ έκανε
                                      να ιδεί καλά από σένα.
                                      Ο ύπνος μου στα μάτια σου
                                      και η γειά μου στη χαρά σου

                                                  και η αγρύπνια σου μετ’ αμέ
                                      να κάνουν τα προικιά σου.
                                      Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά
                                      και η γειά τα μεγαλώνει
                                      και η κυρά η Παναγιά 

                                                 τα καλοξημερώνει.

Ο μικρός σε 
λίγο κοιμόταν στην αγκαλιά του πατέρα του. Εκείνος σηκώθηκε με προσοχή κι 
ακολουθούμενος από τη Ζενεβιέβ ανέβηκαν τη σκάλα για το δωμάτιο του παιδιού. 
Το ακούμπησε στο κρεβάτι κι ύστερα άφησε την υπόλοιπη φροντίδα στη μητέρα του. 
«Μη φύγεις, σε παρακαλώ, περίμενε με κάτω...», του είπε η κοπέλα. 

Η κυρία 
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Μαρτέλ ήταν κάτω, τον περίμενε. «Ανέστη μου είσαι σπουδαίος τι υπέροχο 
νανούρισμα ήταν αυτό; Κρίμα να μη γνωρίζω ελληνικά...Νομίζω πως η κόρη μου θα 
σε ξαναερωτευθεί, ήταν πολύ συγκινημένη...». «Κι όμως πριν λίγη ώρα μου ζήτησε 
να περάσω από το δικηγόρο να υπογράψω τα χαρτιά για το διαζύγιο». «Είναι 
ανόητη, θα το μετανιώσει κάποια μέρα...», είπε η πεθερά.

Ύστερα  από 
λίγο κατέβηκε  η Ζενεβιέβ.  Πλησίασε  τον Ανέστη  του χαμογέλασε και  είπε:
 «Πολύ όμορφο αυτό το νανούρισμα, πρέπει να μου το γράψεις ή μάλλον θα σε 
μαγνητοφωνήσω μια μέρα, θα μου τραγουδήσεις όσα ξέρεις...». «Αν είναι δυνατόν! 
Θα προσπαθήσω να σου βρω σχετικά βιβλία, όσο για τη μουσική τους θα είναι πολύ 
δύσκολο να βρω παρτιτούρες...Αν βρω όμως να είσαι σίγουρη πως θα σου τις φέρω». 

Η Ζενεβιέβ τον 
ευχαρίστησε θερμά, υπήρχε κάτι όμως στη συμπεριφορά της, την κατείχε αμηχανία. 
Τσαλάκωνε νευρικά ένα μεταξωτό μαντηλάκι σαν εκείνο που κρατούσε όταν την 
πρωτογνώρισε. Ο Ανέστης αδιαφόρησε, έβγαλε από τη σακ-βουαγιάζ ένα μπουφάν 
και το φόρεσε, έκανε ψύχρα. «Μα αυτό είναι χάλια, είναι τσαλακωμένο...», είπε η 
Ζενεβιέβ. «Δε με πειράζει». «Πως δε σε πειράζει, έτσι θα βγεις στο δρόμο και 
φορτωμένος τη σακ-βουαγιάζ;» «Γιατί όχι, το πολύ-πολύ, όσοι με δουν, να 
υποθέσουν πως είμαι ο υδραυλικός της οικογένειας Μαρτέλ».

Η μητέρα της 
κοπέλας γέλασε, αλλά εκείνη θύμωσε και τον ρώτησε αυστηρά. «Και πως θα 
γυρίσεις στο σπίτι σου;». «Θα βγω στο δρόμο, κάποιο ταξί θα περάσει, στην ανάγκη 
θα κάνω ότο-στοπ». «Αν είναι δυνατόν!». «Γιατί κυρία μου», ο Ανέστης το 
ευχαριστιόταν να τη βλέπει να νευριάζει, «εγώ είμαι προλετάριος δεν είμαι 
μπουρζιουάς». «Λες ανοησίες, Ζιανίν πες στον Πιέρ να ετοιμάσει το αμάξι για να 
πάει τον κύριο στην πόλη». Όλ’ αυτά λέγονταν στο πρόπυλο του σπιτιού. Η νύχτα 
είχε προχωρήσει και φυσούσε. Η κυρία Μαρτέλ που είχε καταλάβει το παιχνίδι του 
φωτογράφου το διασκέδαζε.

Όταν 
εμφανίστηκε ο Πιέρ με το αμάξι ο Ανέστης με την πεθερά του αντάλλαξαν θερμό 
φιλί. Η Ζενεβιέβ του είπε δισταχτικά: «Θέλεις να με φιλήσεις;». «Αν το θέτεις έτσι,  
όχι.  Την  άκουσες μητέρα;», είπε στην πεθερά του ο Ανέστης, «αντί να πει, Ανέστη 
μου θέλω να σε φιλήσω, μου κάνει τη χάρη, να δεχτεί να τη φιλήσω». Η Ζενεβιέβ 
θύμωσε, προσβλήθηκε και ταραγμένη μπήκε μέσα στο σπίτι πετώντας του μια ψυχρή 
καληνύχτα... 
... Μισή ώρα 
αργότερα κατέβαινε από τη Τζάγκουαρ, μπροστά στο «Ερζερούμ». Το εστιατόριο 
ήταν γεμάτο, ο Πετράν πηγαινοερχόταν με τις παραγγελίες, ακόμα και ο Δημήτρης 
βοηθούσε αλλά και η Ζοζεφίν κι ο Ανέστης αναρωτήθηκε ποιος φρόντιζε το μωρό. 

Προτίμησε να 
πάει πρώτα στο σπίτι του. Έκανε ένα ντους, άλλαξε και ξάπλωσε στον καναπέ με την 
εφημερίδα στο χέρι, είχε πάρει μια από το αεροδρόμιο, να ρίξει μια ματιά ώσπου να 
μειωθεί κάπως η δουλειά στο εστιατόριο...

Όταν μπήκε στο 
εστιατόριο, η δουλειά είχε λιγοστέψει κι έτσι του έγινε μια πολύ καλή υποδοχή. 
Ακόμα και η κόρη του Δημήτρη,  ξαπλωμένη  στο  καλαθάκι  της μέσα  στο  
γραφείο, τον υποδέχτηκε κουνώντας χέρια και πόδια σα καβουράκι και του χάρισε 
ένα χαμόγελο....
... Γύρισε στο 

215



διαμέρισμα του γύρω στα μεσάνυχτα. Μόλις ξάπλωσε χτύπησε το τηλέφωνο. Το 
σήκωσε με κάποια ανησυχία, δε είχε ποτέ τέτοια ώρα τηλεφωνήματα. Ήταν η 
Ζενεβιέβ. «Προσπαθώ ώρα να σε πιάσω...». «Ήμουν  στο εστιατόριο με τα παιδιά, τι 
συμβαίνει, έχει κάτι το παιδί;». «Όχι, μην ανησυχείς, το παιδί είναι μια χαρά η 
μητέρα του όχι...». «Μα τι μου λες, τι έχεις;». «Με στενοχώρησες πολύ, είναι η 
πρώτη φορά που το κάνεις. Σε πείραξε που σου ζήτησα να υπογράψεις τα χαρτιά για 
το διαζύγιο;». «Άκουσε με κορίτσι μου, το διαζύγιο είναι σωστή απόφαση, εξάλλου 
έχουμε χωρίσει εδώ και καιρό. Δεν μπορώ να ζήσω με τον τρόπο σου ούτε εσύ με 
τον δικό μου...». Για κάπου μισή ώρα η Ζενεβιέβ του μιλούσε. Ήθελε να μείνουν 
φίλοι, ότι το παιδί έπρεπε να μεγαλώσει με τους δυο γονείς και στο τέλος έκανε λόγο 
για το κλάμα του Πολ-Αντουάν που ζήτησε να πάει με τον πατέρα του κι αυτό την 
ανησύχησε, για εκείνη δεν είχε κλάψει ποτέ. «Μη λες ανοησίες, γιατί να κλάψει για 
σένα αφού είσαι πάντα κοντά του; Τα μωρά είναι τα πιο ιδιοτελή πλάσματα, για να 
συνεχίσει το παιχνίδι ήθελε να έρθει μαζί μου, αυτό τον συγκινούσε περισσότερο 
εκείνη τη στιγμή...». Η Ζενεβιέβ βρήκε σωστή την άποψη του, τον ευχαρίστησε, 
ζήτησε για την ενόχληση, συγγνώμη και τον καληνύχτισε...

Τέσσερις  μέρες  
μετά  τον εορτασμό της επετείου για τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, ορκίστηκε η 
νέα κυβέρνηση, η πρώτη της μεταπολίτευσης, στην πατρίδα. Οι άνθρωποι ένιωθαν, 
το είχε διαπιστώσει κι ο Ανέστης όσο ήταν εκεί, ένα συναίσθημα ελευθερίας που δεν 
υπήρχε ποτέ πριν. Αυτή η νέα λέξη στην ιστορία της χώρας, η «επταετία», έδινε κι 
έπαιρνε, από  τους  οπαδούς της δεξιάς κυρίως. Ήταν πιο ήπια, σαν έκφραση, από τις 
λέξεις δικτατορία και χούντα. Όσο να πεις ένιωθαν κάποια ενοχή γιατί είχαν 
βοηθήσει-άλλοι άμεσα κι άλλοι έμμεσα- στην επικράτηση της.

Το 
«Πολυτεχνείο», όπως καθιερώθηκε να ονομάζεται η μέρα της εξέγερσης, 
γιορτάστηκε με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Κατάθεσαν στεφάνια στη μνήμη των 
πεσόντων, οι επίσημες αρχές, οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων και των παλιών 
που είχαν νομιμοποιηθεί και άλλων που είχαν ιδρυθεί καθώς και αντιστασιακές 
οργανώσεις. Συμμετείχε κι ο Παρμενίων, με τη Νένη να σπρώχνει το αναπηρικό 
καρότσι, έχοντας πλάι τους και το Γιωργάκη. Όλ’ αυτά τα μάθαινε ο Ανέστης από τα 
τηλεφωνήματα που έκανε στους φίλους του αλλά κι από τη δραστηριότητα των 
τοπικών οργανώσεων που είχαν τα κόμματα στο Παρίσι και που στην αρχή γινόταν 
θορυβώδεις αλλά και ενδιαφέρουσες συγκεντρώσεις, όπου ο φωτογράφος πήγαινε 
συχνά. Του είχαν ζητήσει μάλιστα, τα προοδευτικά κόμματα, να πάρει ενεργό μέρος 
σα στέλεχος, αλλά αρνήθηκε λέγοντας πως εκείνος είναι καλλιτέχνης και δεν έχει 
πολιτικές φιλοδοξίες έτσι του κόλλησαν τη ρετσινιά του διανοούμενου.  Φυσικά όταν 
ήθελαν φωτογραφικό υλικό για τις εκδηλώσεις τους, σ’ αυτόν κατάφευγαν.

Άρχισε να 
διαβάζει και τις ελληνικές εφημερίδες, που έφταναν στο Παρίσι. Είχε καλή σχέση, 
γενικά με τον τύπο και στις γαλλικές εφημερίδες έριχνε καθημερινά μια ματιά, από 
τότε που έφτασε σ’ αυτήν την πόλη. Τότε το έκανε και για καλύτερη εκμάθηση της 
γλώσσας, έτσι η «Φρανς-σουάρ», η «Μοντ», η «Ουμανιτέ» μέχρι και το «Κανάρ-
ανσαινέ», μια πολύ καλή σατιρική εφημερίδα, ήσαν βασικά αναγνώσματα του. Όταν 
κοίταζε το σφυροδρέπανο στον τίτλο της «Ουμανιτέ», χαμογελούσε σκεπτόμενος τι 
μούτρα θα έκαναν-κάποιοι, δεξιοί, συμπολίτες του στην πατρίδα που τον ήξεραν σαν 
ομοϊδεάτη τους-βλέποντας τον να την κρατάει στο χέρι.

Η Πολίν, 
εμφανίστηκε ή μάλλον ακούστηκε αφού η επαφή έγινε τηλεφωνικώς. Του είπε πως η 
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καριέρα της πήγαινε καλά, πως συνδεόταν με κάποιον κι όταν τη ρώτησε τη γίνεται η 
Σεσίλ-δεν του είχε τηλεφωνήσει ποτέ από τότε που, ο Ανέστης, είχε παντρευτεί-του 
είπε πως είχε προβλήματα. Είχε χωρίσει με τον δικό της, είχαν αποτύχει οι 
προσπάθειες τους στο θέατρο και τώρα ήταν άνεργη. «Ελπίζω να της 
συμπαραστέκεσαι...», της είπε ο Ανέστης. «Δε χρειάζεται, γύρισε στη Μασσαλία, 
αλλά μέχρι τώρα δεν έχω νέα της...». 

Για κάποιο 
διάστημα η Πολίν του τηλεφωνούσε συχνά φλυαρώντας για διάφορα. Μερικές φορές 
ένιωσε την επιθυμία να την καλέσει στο σπίτι του να κάνουν έρωτα-ήταν βέβαιο πως 
θα ερχόταν-αλλά εξακολουθούσε να τον απασχολεί η γυναίκα του. 

Η ερωτική του 
ζωή ήταν ανύπαρκτη και δεν είχε καμιά σχέση με τις υποψίες της Ζενεβιέβ. Η 
δουλειά του, ο γιος του, το ότι έβλεπε συχνά τη γυναίκα του, στο τηλέφωνο άκουγε 
τη φωνή της Νένης, του γέμιζαν κάπως τη μοναξιά αλλά υπήρχε και η ανάγκη της 
ερωτικής πράξης. Μήπως δε χειρίστηκε σωστά τη σχέση του με τη Ζενεβιέβ; Μήπως 
έπρεπε να κάνει αυτό που είχε πει ο Δημήτρης; «Γιατί όχι, αδερφέ, Ρωμιοί είμαστε, 
ρίξτης μερικές σφαλιάρες». Αυτό μπορεί να ήταν αποτελεσματικό σε μια αυταρχική 
κοπέλα που μεγάλωσε έχοντας τα πάντα...Όχι, δε θα μπορούσε να το κάνει! Το έκανε 
κάποτε στη Λήδα κι ακόμα, όποτε θυμόταν τη σκηνή, αν κι εξακολουθούσε να 
πιστεύει πως είχε δίκιο, ένιωθε δυσάρεστα...
... Η ιστορία με το 
διαζύγιο είχε τελειώσει και τώρα η Ζενεβιέβ ήταν μια πολύφερνη ζωντοχήρα. 
Πολλοί από τους άντρες της τάξης της, θα την πολιορκούσαν. Αυτή η εξέλιξη τον 
στενοχώρησε αλλά τον παρηγορούσε, ανόητα, η δήλωση της πως δεν είχε σκοπό να 
ξαναπαντρευτεί. 

Φυσικά 
εξακολουθούσε να τη βλέπει συχνά κάθε φορά που επισκεπτόταν το γιο του, αλλά η 
Ζενεβιέβ επίσης πολύ φυσικά άρχισε να έχει κοσμική ζωή, αυτό βοήθησε να 
ισορροπήσει τη σχέση της με το παιδί. Ο Πολ-Αντουάν έπαψε να είναι το κέντρο του 
ενδιαφέροντος της, άρχισε να γίνεται μια φυσιολογική μητέρα. Σ’ αυτό, μάλιστα είχε 
και τη βοήθεια της μητέρα της που φρόντιζε το μικρό, όπως είχε υποσχεθεί στον 
Ανέστη και είχε προβλέψει αυτήν την εξέλιξη. Άρχισε να μελετάει πολύ, ήθελε να 
πάρει την έδρα των  ανατολικών  γλωσσών στη Σορβόννη ήταν πολύ νέα ακόμα, 
μόλις είχε κλείσει τα είκοσι πέντε της χρόνια...

... Η άνοιξη είναι 
μια εποχή που βοηθάει στο να ερωτευτεί κάποιος, να απατήσει το σύντροφο του ή να 
διαπράξει ακόμα και κάποιο σεξουαλικό έγκλημα. Ο Ανέστης υπόκυψε στην επιμονή 
μιας μακροπόδαρης καλλονής της «πασαρέλας». Η κοπέλα, εκτός από την 
αναμφισβήτητη ομορφιά της, είχε πολύ λίγα πράγματα από αυτά που ζητούσε αυτός 
κι έτσι η σχέση κράτησε λίγο, αλλά ήρθε άλλη και ύστερα άλλη. Είχε πια αρκετή 
πείρα για να ξεχωρίζει ποιο ήταν αυτό που τις έφερνε κοντά του. Άλλες με σκοπό να 
διευκολύνουν την καριέρα τους, άλλες γιατί γοητεύονταν, επιφανειακά, από το 
παρουσιαστικό του και κάποιες, από την αδιαφορία του, πραγματική ή σκόπιμη και 
κάποτε για τη σκληρότητα του, να τις κάνει δύσκολη τη ζωή πάνω στη δουλειά. Ο 
Δημήτρης έλεγε, πως από το κρεβάτι του Ανέστη περνάνε περισσότερες γυναίκες 
από αυτές που μπαίνουν στο εστιατόριο του για να φάνε. «Και τι γυναίκες, 
τεφαρίκια», ήταν δική του έκφραση.

Το καλοκαίρι, 
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ως τον Αύγουστο, πέρασε με τη ρουτίνα της  δουλειάς  και  των  εφήμερων  
σχέσεων, η Ζενεβιέβ τον απασχολούσε όλο και λιγότερο ως γυναίκα, πίστευε πως 
είχε γιατρευτεί από τον καημό της. Ο γιος του μεγάλωνε γρήγορα και ο δεσμός τους 
γινόταν εντονότερος. 

Λίγο πριν φύγει 
για τις διακοπές, ο Ανέστης, γνώρισε ένα σκηνοθέτη του κινηματογράφου που είχε 
εντυπωσιαστεί από τη δουλειά του και του πρότεινε να στέλνει στο εργαστήρι του, 
για τα πορτρέτα, τους αστέρες του κινηματογράφου που χρησιμοποιούσε στις ταινίες 
του. Δέχτηκε ευχαρίστως και θα άρχιζαν τη συνεργασία, μόλις επέστρεφε από τις 
διακοπές 

Πέρασε τον 
Αύγουστο όπως κάθε χρόνο. Η παλιά συντροφιά ήταν εκεί. Ο Παρμενίων 
ενθουσιασμένος κι ευτυχισμένος, αρθρογραφούσε κι έπαιρνε μέρος σε συζητήσεις, 
στο ραδιόφωνο. Η Νένη κι ο Γιωργάκης ήσαν ευτυχισμένοι με την παρουσία του 
Ανέστη. Κάτι όμως απασχολούσε τον φωτογράφο, δεν ήταν ικανοποιημένος από τον 
τρόπο που ζούσε. Η σχέση του με τη Νένη είχε γίνει βαθύτερη κι ας μην άγγιζε ο 
ένας τον  άλλο.  Εκείνη  δεν του ζητούσε πια τίποτα, η χαρά της ήταν να τον 
φροντίζει, να συζητάει μαζί του, η δουλεία της πάνω στην τραγωδία είχε προχωρήσει 
και πολλά βράδια οι δυο τους, μια κι ο Παρμενίων ήταν συνεχώς στο τηλέφωνο, 
μελετούσαν μαζί. Φεύγοντας την αποχαιρέτησε κρυφά από τους άλλους ρουφώντας 
με πάθος τα χείλη της για πολύ λίγο όμως, γιατί ο Γιωργάκης τους ξετρύπωσε κι έτσι 
σταμάτησε αυτό το ξαφνικό ξέσπασμα...
... Από το Ορλύ 
πήγε κατευθείαν στο σπίτι του. Στο εστιατόριο όλα πήγαιναν καλά, έκανε ένα 
μπάνιο, ντύθηκε κάπως εξεζητημένα κι έφυγε για το Νεϊγύ. Στο σπίτι των Μαρτέλ 
όμως, τον υποδέχτηκαν μόνο οι υπηρέτες, η κυρία Μαρτέλ με τον εγγονό της είχαν 
βγει έξω και η Ζενεβιέβ είχε ειδοποιήσει πως θ’ αργούσε. Πέρασε στη βιβλιοθήκη, 
σερβιρίστηκε  ένα  κονιάκ   και   κάθισε   σε  μια   πολυθρόνα ρίχνοντας μια ματιά 
στις εφημερίδες...Πέρασε αρκετή ώρα ως την επιστροφή της κυρίας Μαρτέλ αλλά 
αποζημιώθηκε γιατί χάρηκε το γιο του για πολύ ώρα, χωρίς να δει όμως τη Ζενεβιέβ 
που πραγματικά την είχε επιθυμήσει, έστω απλώς να τη δει για λίγο...
... Τις μέρες που 
ακολούθησαν, συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη και στα επόμενα χρόνια, ο Ανέστης 
έγινε ο πορτρετίστας των κινηματογραφικών αστέρων. Συχνά στην αυλή της 
πολυκατοικίας του, γινόταν μια μικρή διαδήλωση από τους ενοίκους, αλλά και 
περαστικούς, γιατί κάποια ηθοποιός ή κάποιος ηθοποιός, από τους διάσημους της 
χώρας, φωτογραφιζόταν στο εργαστήρι του Ανέστη. Αυτό συντέλεσε και σε μια 
πολύ θετική αύξηση της πελατείας του «Ερζερούμ» γιατί πολλοί έρχονταν να φάνε 
εκεί με την ελπίδα να συναντήσουν κάποιον διάσημο ηθοποιό. 

Η γνωριμία του 
με ένα νεαρό ηλεκτρολόγο που δούλευε σα βοηθός φωτιστή σ’ ένα από τα μεγάλα 
μιούζικ-χολ του Παρισιού, τον Ζιακ, τον βοήθησε να πετυχαίνει φωτισμούς με 
θαυμάσια αποτελέσματα. Είχαν πετύχει να φωτίζουν, πρόσωπα και αντικείμενα μ’ 
έναν πολλαπλό και διαδοχικό τρόπο έτσι που η φωτογραφία αποχτούσε την 
ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης. Ο Ζιακ έγινε μόνιμος συνεργάτης του. Τα 
πορτρέτα του Ανέστη, είχαν γίνει περιζήτητα όπως και οι φωτογραφίες αντικειμένων 
για τη διαφήμιση.  Ήταν κάτι που έπρεπε να το κάνει από χρόνια. Απόχτησε μεγάλη 
φήμη αλλά και χρήματα. Κι όταν ο φίλος του ο σκηνοθέτης κλήθηκε στο Χόλυγουντ 
να γυρίσει μια ταινία, ζήτησε από τον Ανέστη να τον συνοδέψει για να κάνει τις 
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φωτογραφίες για το διαφημιστικό υλικό της ταινίας. Δέχτηκε και έμεινε στην 
Αμερική ολόκληρο το χειμώνα. Είχε προτάσεις να μείνει στο Χόλυγουντ, αλλά 
αρνήθηκε γιατί δεν ήθελε να στερηθεί το γιο του. Ήταν πια μεγάλο αγόρι κι έπρεπε 
να είναι κοντά του. 

Εξακολουθούσε 
να πηγαίνει στη χώρα του, για τις διακοπές. Το σκηνικό στο σπίτι των Νοτόρηδων 
δεν είχε αλλάξει αλλά ούτε ο αριθμός των ενοίκων του, κάθε χρόνο τον Αύγουστο. Ο 
Παρμενίων ήταν ενεργό στέλεχος του κόμματος, που γεννήθηκε από αντιστασιακές 
οργανώσεις και το είχαν υποστηρίξει παλιοί κεντρώοι και αριστεροί. 
Αρθρογραφούσε στην εφημερίδα του κόμματος, έπαιρνε μέρος στα συνέδρια του και 
πρόσφερε ποικιλότροπα τις υπηρεσίες του. Ευτυχώς το μυαλό του ήταν γερό, άλλοι 
συναγωνιστές του, είχαν σακατευτεί και στο σώμα και στο μυαλό. Η σωματική του 
υγεία δεν ήταν καλή και με το χρόνο χειροτέρευε. Η δραστηριότητα του αυτή λοιπόν 
ήταν ο τρόπος να υπάρχει. 

Η Νένη; Η 
άτυχη κοπέλα εξακολουθούσε να φροντίζει με αγάπη κι αφοσίωση τον άντρα της και 
το γιο της. Είχε εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για οτιδήποτε άλλο. Το προσωπικό 
της δράμα, είχε παραμερίσει τη φιλοδοξία της για το δοκίμιο της, στην αρχαία 
τραγωδία. Ο Ανέστης αναρωτιόταν αν η παρουσία του, της έκανε καλό ή κακό κι αν 
έπρεπε να τη βλέπει...
... Επιστρέφοντας 
στο Παρίσι, βρήκε την πρώην σύζυγο του παντρεμένη μ’ ένα μαθηματικό, τον Σιμόν, 
καθηγητή στο πανεπιστήμιο. Ο Πολ-Αντουάν δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με 
την απόφαση της μητέρας του αν και ήταν μόνο έξη χρονώ της είπε: «Χώρισες τον 
πατέρα μου που είναι ωραίος και δυνατός γι’ αυτόν το βλάκα...». «Δε χώρισα με τον 
πατέρα σου, για τον Σιμόν, αγάπη μου, ούτε τον γνώριζα τότε...», του είπε εκείνη 
χαμογελώντας. «Και ο Σιμόν δεν είναι βλάκας και σε παρακαλώ αυτό να μην το πεις 
μπροστά του, δεν είναι ευγενικό...». Όλ’ αυτά ειπώθηκαν μπροστά στον Ανέστη που 
μπήκε στη μέση και ισορρόπησε κάπως τα πράγματα προσπαθώντας να πείσει το γιο 
του πως ο Σιμόν ήταν μαθηματική ιδιοφυϊα κι όχι βλάκας. Ο μικρός το αποδέχτηκε, 
μάλλον γιατί το έλεγε ο πατέρας του κι όχι γιατί πείστηκε...

Ένα χρόνο 
αργότερα, μια μέρα της κανονικής του επίσκεψης στο γιο του, η Ζενεβιέβ του ζήτησε 
να της συστήσει έναν καλό φωτογράφο. «Γιατί εγώ δε σου κάνω;», ρώτησε ο 
Ανέστης. «Εσύ αγάπη μου-από τότε που παντρεύτηκε είχε αρχίσει να του μιλάει με 
τρυφερότητα-είσαι καλλιτέχνης ένας διάσημος φωτογράφος, δεν μπορείς ν’ 
ασχοληθείς με τόσο πεζά πράγματα. Εγώ χρειάζομαι έναν επαγγελματία, από αυτούς 
που θα μπορούσαν να ταξιδέψουν έξω από τη χώρα. Έναν άνθρωπο, ας πούμε της 
περιπέτειας...». «Και πιστεύεις πως εγώ δεν είμαι τέτοιος». «Δεν ξέρω...Δε θέλω να 
πω αυτό αλλά, όσο να πεις, είναι κάπως επικίνδυνο αυτό που θέλω...Όχι, όχι Ανέστη 
μου εσύ είσαι ο πατέρας του παιδιού μου, σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα να 
κινδυνέψεις...». «Για πες μου τι ακριβώς θέλεις να σου κάνει αυτός ο φωτογράφος;». 
«Έχεις διαβάσει μερικά από τα χειρόγραφά μου και γενικά ξέρεις τι περίπου θα 
περιέχει η διατριβή μου. Σκέφτηκα να συνοδευτεί το κείμενο με μερικές 
φωτογραφίες. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες των λαών που θα με απασχολήσει η 
γλώσσα τους...». «Πολύ καλή σκέψη! Ώστε δε θέλεις να πάω εγώ;». «Όχι ψυχή μου, 
τι λες τώρα...Αν σου  συμβεί  κάτι πως  θ’ αντικρίσω τα μάτια του γιου μας; Είσαι ο 
θεός του». «Τέλος πάντων, θα σου βρω κάποιον πολύ καλό». «Θα μου επιτρέψεις να 
σε φιλήσω;». «Να με φιλήσεις με πάθος, ερωτικά, δε θα με πείραζε καθόλου αλλά 
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έτσι τυπικά και από υποχρέωση, όχι». «Είσαι ανυπόφορος», είπε γελώντας η 
Ζενεβιέβ κι έφυγε από κοντά του καθώς πλησίαζε ο Πολ-Αντουάν...
... «Ζιακ, τι θα 
έλεγες για ένα ταξίδι δυο μηνών, στη Μέση Ανατολή;». «Μέση Ανατολή; Εννοείς 
Ισραήλ, Λίβανος...». «Ακριβώς. Δε μου λες, εσύ είσαι Εβραίος στην καταγωγή ε;». 
«Ναι αλλά αν πιστεύεις πως μιλάω τη γλώσσα κάνεις λάθος, κατι φράσεις μόνο που 
έμαθα από τη γιαγιά μου...». «Καλά δεν έχει σημασία, αυτοί μιλάνε όλες τις 
γλώσσες, είσαι για το ταξίδι;». «Αν είμαι, λεει...». «Λοιπόν, από αύριο δεν είσαι 
φωτιστής αλλά ένας σπουδαίος φωτογράφος, απ’ ο,τι ξέρω μιλάς αγγλικά ε;». «Ναι, 
τα μιλάω αρκετά καλά. Γιατί όλ’ αυτά;». «Όπως είπα είσαι σπουδαίος φωτογράφος 
τρελαίνεσαι για περιπέτειες, έχεις γυρίσει τον κόσμο και δούλευες στο Χόλυγούντ 
όπου σε γνώρισα...». «Μα τι λες πατρόν, εμείς γνωριστήκαμε στο «Καζινό ντε 
Παρί». «Αυτά που σου λέω θα τα πεις σε κάποια κυρία. Είναι υποψήφια καθηγήτρια 
στη Σορβόνη, θα γράψει ένα βιβλίο, τη διατριβή της και χρειάζεται φωτογραφίες από 
τη Μέση Ανατολή. Δε θέλει όμως να πάω εγώ γιατί ανησυχεί μην πάθω τίποτα...». 
«Και τι της νοιάζει;». «Συμβαίνει να είναι, η πρώην γυναίκα μου, η μητέρα του Πολ-
Αντουάν...». Ο Ζιακ έβαλε τα γέλια. «Αυτό θα πει πως σ’ αγαπάει αφεντικό...». 
«Ναι, μ’ αγαπάει μ’ ένα δικό της περίεργο τρόπο...Λοιπόν αύριο βράδι θα πάμε στο 
Νεϊγυ για ν’ αναλάβεις τη δουλειά, θα σου δώσει το πρόγραμμα της, τις επαφές που 
θα έχεις εκεί με κάποιους πανεπιστημιακούς καθηγητές και τα λοιπά»...
... Η δουλειά για 
τη Μέση Ανατολή κανονίστηκε, είχε μπει  ο Απρίλης και σ’ ένα ταξίδι στα μέρη 
αυτά, Απρίλη-Μάη μάλλον θα είχαν τις καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Δεν ήταν 
αδικαιολόγητη η ανησυχία της Ζενεβιέβ η περιοχή, ιδιαίτερα του Ισραήλ, με τις 
συνεχείς συγκρούσεις με τους Παλαιστίνιους, ήταν επικίνδυνη. Ένα χρόνο πριν είχε 
συμφωνηθεί  ένα πλαίσιο για αυτονομία των τελευταίων, αλλά δεν υλοποιήθηκε, 
αντίθετα η στάση του Ισραήλ σκλήρυνε. Στο Λίβανο εδώ και τέσσερα χρόνια υπήρχε 
εμφύλιος. Η Συρία είχε διακόψει τις σχέσεις της με την Αίγυπτο και είχε υπογράψει 
συμφωνία με το Ιράκ για να ενωθούν οι δυο χώρες και υπήρχαν συνεχείς προστριβές 
με το Ισραήλ. Στο Ιράκ είχε γίνει πριν λίγο καιρό πραξικόπημα. Στην Περσία ο 
Σάχης εγκατέλειψε τη χώρα κι ο Χομεϊνί πριν λίγες μέρες ανακήρυξε την Περσία 
ισλαμική δημοκρατία. 

Ο Ανέστης 
άρχισε να το σκέφτεται. Περιέγραψε την κατάσταση και στον Ζιακ και τελικά πήραν 
μαζί την απόφαση, να πάνε. Η Ζενεβιέβ έδωσε χρήματα στο Ζιακ για τα γενικά 
έξοδα και ο Ανέστης για να δικαιολογήσει την απουσία του της είπε πως φεύγει κι ο 
ίδιος για το Χόλυγουντ...
... Το ταξίδι έγινε 
και μάλιστα με επιτυχία. Στην Περσία και το Ιράκ λόγω των ειδικών συνθηκών είχαν 
κάποια προβλήματα αλλά ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, πρώην 
συμφοιτητής της Ζενεβιέβ, βοήθησε πολύ. Ο Ανέστης εμφανιζόταν σαν βοηθός του 
Ζιακ και μάλιστα με ψευδώνυμο για την περίπτωση που επικοινωνούσε τηλεφωνικά 
με τη Ζενεβιέβ ο καθηγητής, όπως κι έγινε.

Επισκέφτηκαν 
το Ισραήλ, τον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ, την Περσία κι άφησαν τελευταία την 
Τουρκία. Μετακινούνταν με αυτοκίνητα που νοίκιαζαν. Ο Ανέστης τηλεφωνούσε 
συχνά στο γιο του λέγοντας του πως τηλεφωνεί από το Χόλυγουντ... 
... Γύρισαν στο 
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Παρίσι  με ανακούφιση κι ομολόγησαν  και οι δυο, πως είχαν κάνει μια τρέλα, να 
περάσουν δυο μήνες στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Θα μπορούσαν να τους 
συμβούν τόσα εκεί. Δηλαδή κάτι είχε συμβεί στον Ανέστη, στο Ισραήλ, σε μια 
συμπλοκή μεταξύ αντιμαχομένων. Από μια έκρηξη βόμβας, τον χτύπησε, στο 
κεφάλι, αφήνοντας τον αναίσθητο για  μερικά  λεπτά,  μια  σανίδα  από τα  υλικά  
ανατιναγμένου  σπιτιού. Τελικά όλα πήγαν καλά κι έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά, 
ο Ανέστης, για να εμφανίσει τα φιλμ από την Τουρκία, τα άλλα τα εμφάνιζε επί 
τόπου για να ελέγχει τι είχε τραβήξει, ώστε αν κάτι δεν πήγαινε καλά να το 
επαναλάβει. Ο Ζιακ φεύγοντας για το σπίτι του είπε: «Πατρόν, για τρεις μέρες δε με 
βλέπεις. Θα κοιμάμαι, θα τρωω και θα ...γαμάω»...
... Ο Ανέστης πήγε 
στο Νεϊγύ για να δει το γιο του, λέγοντας, πως μόλις γύρισε από το Χόλυγουντ και 
κατά σύμπτωση, είχε επιστρέψει κι Ζιακ στο Παρίσι. «Αυτές τις μέρες, θα 
ταχτοποιήσω το υλικό που έφερε ο Ζιακ κι όπου  μπορώ  θα επέμβω. Με μια 
γρήγορη ματιά που έριξα, φαίνεται πως ο φίλος έκανε πολύ καλή δουλειά, ίσως να 
έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες σου», είπε στη Ζενεβιέβ. Αφού χάρηκε το 
γιο του, γύρισε στο σπίτι με μια περίεργη θλίψη. Βλέποντας την πρώην γυναίκα του, 
ύστερα από δυο μήνες, ένιωσε έντονη την επιθυμία να κάνει έρωτα μαζί της...Έτσι 
περισσότερο από ανάγκη να την έχει κοντά του για κάποιες ώρες, παρά από διάθεση 
να ετοιμάσει το υλικό, ρίχτηκε στη δουλειά...
... Δυο μέρες 
αργότερα, την κάλεσε στο εργαστήρι για να κάνουν την επιλογή των φωτογραφιών 
που θα έμπαιναν στο βιβλίο. Έφτασε αστραφτερή, υπέροχη! Αφού για λίγο έμειναν 
με το Δημήτρη και τη Ζοζεφίν για να τα πούνε, ύστερα από πολύ καιρό, ο Ανέστης 
και η Ζενεβιέβ στρώθηκαν στην επιλογή των φωτογραφιών. Παρών ήταν, φυσικά και 
ο Ζιακ που εισέπραττε τα συγχαρητήρια της κοπέλας, για την υπέροχη δουλειά που 
είχε κάνει.

Ο Ανέστης είχε 
μια ξαφνική επίσκεψη του φίλου του σκηνοθέτη, που είχε μάθει ότι είχε επιστρέψει 
και ήρθε να του προτείνει κάποια δουλειά. Τον απασχόλησε για μια ώρα περίπου ενώ 
η Ζενεβιέβ με τον Ζιακ συνέχισαν την επιλογή και ο ενθουσιασμός της  ήταν  τόσο  
μεγάλος  που φίλησε τον υποτιθέμενο φωτογράφο. Ο Ζιακ ένιωσε αμηχανία, δεν το 
άντεξε και της φανέρωσε το μυστικό. Της είπε μάλιστα τα πάντα για το ταξίδι. 
«Κυρία, εγώ δεν είμαι φωτογράφος ηλεκτρολόγος είμαι...». 

Η Ζενεβιέβ 
παρά την κατάπληξη και την στενοχώρια, που της είπε ψέματα και διακινδύνεψε τη 
ζωή του, ο πεισματάρης πρώην άντρας της, έδειξε ψυχραιμία και παρακάλεσε τον 
Ζιακ να μη φανερώσει στον Ανέστη πως τα ξέρει όλα...
... Μια βδομάδα 
αργότερα, ο Ανέστης με τη Ζενεβιέβ, είχαν δουλέψει στο εργαστήρι για ώρες, τους 
είχε πάρει η νύχτα. Ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, ένιωσαν τέτοια τρυφερότητα 
ο ένας για τον άλλον που η κοπέλα, χωρίς να πει λέξη τον παράσυρε-μόνο σωματικά 
φυσικά γιατί στη διάθεση εκείνος ήταν έτοιμος από καιρό-στο υπνοδωμάτιο κι 
έκαναν ένα έρωτα εφάμιλλο εκείνων της πρώτης τους αγάπης... 

Ξαπλωμένοι 
στο κρεβάτι γυμνοί ο ένας πλάι στον άλλο, έδειχναν ευτυχισμένοι. Ο Ανέστης παρ’ 
όλη την υπέροχη αυτή σκηνή που τον βύθιζε σε μια ψευδαίσθηση πως ήταν 
καθημερινά πλάι στη Ζενεβιέβ, αναρωτήθηκε τι ήταν αυτό που έκανε την πρώην 
γυναίκα του να του προσφέρει, ύστερα από χρόνια, αυτή την ξαφνική ερωτική χαρά; 
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Έγειρε πάνω της, τη φίλησε στα στήθη και της ψιθύρισε στο αφτί: «Το να γίνω 
εραστής της πρώην γυναίκας μου είναι υπέροχο! Δε θα μπορούσα να το είχα 
φανταστεί...». Εκείνη χαμογέλασε, σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε στο μπάνιο. 
«Δε μένεις απόψε μαζί μου;», της είπε, αστειευόμενος φυσικά, καθώς εκείνη 
ντυνόταν. «Και τι θα πω στον Σιμόν; Πως κούρασα τον πρώην σύζυγό μου κι έπρεπε 
να τον ξεκουράσω στην αγκαλιά μου γιατί διακινδύνευσε τη...», ταραγμένη και 
προσπαθώντας να καλύψει το λάθος της, συνέχισε. «Αν και το σωστό  είναι  να  του  
πω  πως έκανα  έρωτα  μαζί  σου,  αλλά  φοβάμαι  πως  δε  θα  δείξει  κατανόηση...». 
Μια  σκέψη  σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του Ανέστη. «Δε μου λες, σου είπε 
τίποτα ο Ζιακ;». «Τι να μου πει ο Ζιακ...Έπρεπε να μου πει κάτι;». «Ζενεβί λέγε, την 
αλήθεια θέλω». «Μα...ναι μου είπε, δηλαδή μου τα είπε όλα...».

Ο Ανέστης 
τινάχτηκε από το κρεβάτι, κατακόκκινος από οργή. Στην ορμή του δε σκέφτηκε να 
ρίξει κάτι πάνω του και έτσι θυμωμένος και γυμνός, έμοιαζε αστείος καθώς 
πηγαινοερχόταν στο δωμάτιο. Την περιέλουσε μ’ ένα σωρό δυσάρεστα και 
προσβλητικά επίθετα και ουσιαστικά που έκαναν την Ζενεβιέβ να βάλει τα κλάματα. 
Τα είπε, στα ελληνικά τα περισσότερα, χρησιμοποιώντας λέξεις ακόμα κι από την 
αργκό αλλά  εκείνη σαν καλή γλωσσολόγος τα κατάλαβε αρκετά καλά. «Ορκίζομαι 
πως άλλη φορά, να με παρακαλάς γονατιστή δεν πρόκειται να κάνω έρωτα μαζί σου. 
Ανόητη πίστεψες πως διακινδύνευσα για να μου δώσεις σεξουαλική ικανοποίηση;». 
Έφυγε για το μπάνιο, βουρλισμένος, όπου έκανε ένα κρύο ντους. Όταν βγήκε άκουσε 
το μοτέρ της Τζάγκουαρ στην αυλή...

Παρ’ όλο το 
θυμό ένιωσε σφοδρή πείνα, είχε να φαει από το πρωί. Ντύθηκε και πήγε στο 
«Ερζερούμ», η ώρα ήταν έντεκα. «Τι έγινε ρε; Τώρα έφυγε η κοντέσα;»-Πάντα την 
ανάφερε με κάποιο τίτλο ευγενείας, αλλά με θαυμασμό όχι με ειρωνική διάθεση-
ρώτησε ο Δημήτρης που είχε δει τη Τζάγκουαρ να φεύγει. Ο Ανέστης κούνησε 
καταφατικά το κεφάλι αλλά το ύφος του ήταν τέτοιο που ο φίλος του κατάλαβε πως 
κάτι είχε συμβεί. «Δουλεύατε μέχρι τέτοια ώρα;». «Όχι γαμώτο κάναμε κι έρωτα...». 
«Όπα, καργιόλη πρέπει να έχεις αυτό που λένε «κλινικές αρετές». Ώστε κεράτωσε 
τον άντρα της μαζί σου!». «Έλα, σε παρακαλώ άσε την πλάκα...»,  βλέποντας τον 
Πετράν να ετοιμάζεται να φάει του φώναξε: «Πέτρο, βάλε μου κι εμένα, να φαμε 
μαζί...». Αργότερα, τρώγοντας εξιστόρησε στο Δημήτρη τι είχε γίνει κι ο φίλος του 
με θυμόσοφη διάθεση είπε: «Μακάρι μάγκα, να είχα κι εγώ μερικές να πηδιόνταν 
μαζί μου από ευγνωμοσύνη»...

... Τον Αύγουστο 
έφυγε για την πατρίδα. Είχε ανάγκη να δει τους φίλους του αλλά προπάντων τη 
Νένη. Η τελευταία τηλεφωνική, επικοινωνία μαζί της, του είχε δώσει μια ιδέα του τι 
θα συναντούσε εκεί. Η κατάσταση του φίλου του δεν πήγαινε  καλά,  αν  κι  εκείνος  
προσπαθούσε,  με  διάφορες δραστηριότητες, να κρατηθεί....

Όταν έφτασε 
στο εξοχικό σπίτι, βρήκε τους γονείς του κιόλας εκεί. Στη μικρή συντροφιά του 
καλοκαιριού το σκηνικό δεν είχε αλλάξει αλλά οι άνθρωποι άλλαξαν, μεγάλωσαν. Ο 
Παρμενίων, με την άνοδο στην εξουσία του κόμματος του-κανένας δεν περίμενε πως 
θα γινόταν τόσο σύντομα-ήταν κιόλας σαράντα τριών χρόνων, ο Ανέστης σαράντα 
ένα, η Νένη τριάντα εφτά κι ο Γιωργάκης δέκα τέσσερα. Ο Ανέστης τον κοίταζε με 
καμάρι και δεν πίστευε στα μάτια του. Εκείνο το μωρό της φωτογραφίας του 
σαλονιού του, ήταν σχεδόν άντρας, το πανωχείλι του είχε αρχίσει κιόλας να μαυρίζει.
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Αυτό το 
καλοκαίρι ήταν το τελευταίο που ο Παρμενίων μπορούσε να γράφει με πάθος και να 
παίρνει μέρος στις συγκεντρώσεις και στα συνέδρια του κόμματος.  Σιγά - σιγά, οι 
ικανότητες  του όλο μειώνονταν, τα νεύρα του περίσσευαν κι έκαναν τη Νένη να 
υποφέρει, ο γιος του στενοχωριόταν μ’ όλη αυτή την κατάσταση και δενόταν όλο και 
περισσότερο με τον Ανέστη, που για να τον παρηγορήσει ζήτησε από τη Νένη να 
του, τον στείλει τα Χριστούγεννα στο Παρίσι...
... Μέσα στο 
αεροπλάνο σκεφτόταν αυτά που άφηνε πίσω του, τη φθίνουσα πορεία του φίλου  
του, την απελπισμένη Νένη και ξαφνικά θυμήθηκε το Γκλιάτη! Ένιωσε ντροπή, όλ’ 
αυτά τα χρόνια δε φρόντισε να τον βρει. Στον πρώτο χρόνο της μεταπολίτευσης 
μόνο, έψαξε και τον βρήκε να δουλεύει σε διάφορους κινηματογράφους. Αγωνιζόταν 
ακόμα για τα ιδανικά, που είχε κληρονομήσει από την οικογένεια, ήταν ο μόνος που 
είχε μείνει...
... Με την 
επιστροφή του στο Παρίσι, είχε πάλι μια πρόταση να πάει στο Χόλυγουντ. Βέβαια 
του ζητούσαν να υπογράψει ένα συμβόλαιο για πέντε χρόνια, τα χρήματα ήσαν 
πολλά και τελικά δέχτηκε αλλά για τέσσερα χρόνια, με δικαίωμα ενός μηνός 
διακοπές τον Αύγουστο.

Είχε κάποιο 
πρόβλημα με το γιο του, αλλά μπόρεσε να του εξηγήσει, ήταν πια εννέα χρονώ και 
καταλάβαινε, πως για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, θα τον έβλεπε μόνο κάθε 
καλοκαίρι και πως θα του τηλεφωνούσε κάθε μέρα.  Κανόνισε η ισχύς του 
συμβολαίου ν’ αρχίζει στα μέσα του Γενάρη,  έτσι είχε τη δυνατότητα να 
φιλοξενήσει το Γιωργάκη όπως του το υποσχέθηκε. Με τη Ζενεβιέβ, από εκείνη τη 
μοιραία  βραδιά, δεν αντάλλαξαν λέξη…
... Οι  περιγραφές  
που  είχε  κάνει  ο  Ανέστης  στο  Γιωργάκη  για  τα  μνημεία  και  τ’ αξιοθέατα του 
Παρισιού είχαν εντυπωθεί τόσο δυνατά στη μνήμη του αγοριού που τα αναγνώριζε 
αμέσως βλέποντας τα, καθώς διέσχιζαν την πόλη με ταξί. Ο Δημήτρης και η 
Ζοζεφίν, πρώτη φορά έβλεπαν το Γιωργάκη, τον δέχτηκαν με αγάπη, η δε κόρη τους, 
η Μαντλέν, ήταν κιόλας οχτώ χρονώ, τον βρήκε πολύ όμορφο και με την ευθύτητα 
που τη διέκρινε του το είπε, κάνοντας τον να κοκκινίσει.

Η άλλη 
συγκινητική στιγμή, ήταν η γνωριμία του Γιωργάκη με τον Πολ-Αντουάν. Τα παιδιά 
γνωρίζονταν μόνο από φωτογραφίες κι από αυτά που έλεγε ο Ανέστης, στον έναν για 
τον άλλον. Μερικές φορές είχαν μιλήσει και στο τηλέφωνο μιλούσαν αρκετά καλά 
και τις δυο γλώσσες. Ο Γιωργάκης μάθαινε με ζήλο τα γαλλικά, ο Ανέστης του είχε 
υποσχεθεί πως τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο, θα τις έκανε στο Παρίσι, κοντά 
του. Ήταν μια πολύ παλιά υπόσχεση από τότε που ήταν μικρός. Όσο για τον Πολ-
Αντουάν μιλούσε, με αρκετά λάθη, αλλά ικανοποιητικά, τα ελληνικά, χάρη και στη 
μητέρα του που το φρόντιζε. Αυτό ο Ανέστης, της το αναγνώριζε γιατί αν εκείνη δεν 
ήθελε, εκείνος δύσκολα θα μπορούσε να του μάθει τη γλώσσα. 

Η γνωριμία 
έγινε στην έπαυλη του Νεϊγύ. Η Ζενεβιέβ, η κυρία κι ο κύριος Μαρτέλ, που 
γνώριζαν λίγα πράγματα για το Γιωργάκη και την οικογένεια του, φέρθηκαν σα να 
τον γνώριζαν χρόνια. Οι κακές σχέσεις του Ανέστη, με τη Ζενεβιέβ είχαν 
εξομαλυνθεί, εξαιτίας της συνεργασίας τους στο βιβλίο, ακόμα και το εξώφυλλο 
ήταν έργο δικό του, αλλά ο φωτογράφος της φερόταν πια σαν σε  πρώην σύζυγο. 
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Είχε ησυχάσει από αυτό το βάσανο, του να είναι διχασμένος στην αγάπη δυο 
γυναικών.

Είχε αφήσει τη 
Νένη δυστυχισμένη. Τώρα που ο Γιωργάκης ήταν κοντά του, η επικοινωνία τους στο 
τηλέφωνο ήταν πιο συχνή αλλά ανησυχούσε για την υγεία της, ήταν τόσο 
καταβεβλημένη...
... Φεύγοντας ο 
Γιωργάκης, για την πατρίδα άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις σ’ όσους τον γνώρισαν. 
Ο Πολ-Αντουάν έδειξε μερικές φορές να ζηλεύει αλλά ο Ανέστης του είπε πως όταν 
γυρίσει από την Αμερική, ο Γιωργάκης θα ήταν πάλι κοντά τους, για να σπουδάσει 
και θα έμενε στο σπίτι του. Θα ήθελε λοιπόν να μη ζηλεύει αλλά να τον βλέπει σαν 
μεγάλο του αδερφό. «Θα σου κάνω κι εγώ ένα αδερφάκι, αγάπη  μου...»,  είπε  η  
Ζενεβιέβ  που  ήταν  παρούσα  όταν  ο Ανέστης τα έλεγε αυτά. «Με τον Σιμόν; 
Τον...άντε να μην το πω και σε στενοχωρήσω. Να μου λείπει». «Είσαι ίδιος ο 
πατέρας σου και στη μορφή και στο χαρακτήρα...τι να σου πω...Αγάπη μου τον 
αγαπάω τον Σιμόν, μπορεί να μην είναι ωραίος και γενναίος σαν τον πατέρα σου, 
αλλά εμένα μ’ αρέσει. Με τον πατέρα σου ζούσα μέσα σε θύελλα μ’ αυτόν ζω σε 
ηρεμία, αλλά τι σου τα λέω ψυχή μου, το ξέρεις πως σε λατρεύω κι ένας λόγος που 
χώρισα με τον πατέρα σου ήταν γιατί εσένα σ’ αγαπούσα πιο πολύ από εκείνον». 
«Αυτό είναι αλήθεια αγόρι μου, ήταν άρρωστη μαζί σου. Ευτυχώς τώρα έχει αλλάξει 
αρκετά, αλλιώς θα σου έκανε κι εσένα μαύρη τη ζωή», είπε ο Ανέστης. Η Ζενεβιέβ 
χαμογέλασε χωρίς να μιλήσει με μια περίεργη ανοχή, άλλοτε ήθελε πάντα να έχει τον 
τελευταίο λόγο...

... Η διαμονή του 
Ανέστη στο Χόλυγουντ, ήταν από πλευράς σχέσεων αδιάφορη. Οι δικοί του 
άνθρωποι ήσαν στο Παρίσι και σ’ εκείνη την παραλία στο εξοχικό σπίτι των 
Νοτόρηδων, έτσι όταν γύρισε με την άδεια του, τον Αύγουστο και συνάντησε το γιο 
του-ήταν με τη μητέρα του σε διακοπές στην Κυανή Ακτή-δεν ήθελε να ξαναγυρίσει 
στην Αμερική. Το ποσόν όμως που έπρεπε να πληρώσει για να «σπάσει» το 
συμβόλαιο, ήταν τεράστιο και τα χρειαζόταν τα χρήματα. Είχε ξοδέψει τελευταία 
πολλά για τη διακόσμηση του σπιτιού του. Ο διακοσμητής ήταν φίλος αλλά η 
«δαγκωνιά» ήταν πολύ γερή το διαμέρισμα όμως είχε γίνει πολύ ωραίο.

Έμεινε μόνο 
τρεις μέρες στην Κυανή Ακτή κι ύστερα έφυγε για την πατρίδα.  Ο Πολ-Αντουάν του 
δήλωσε πως από του χρόνου θα πήγαινε μαζί του γιατί έπληττε με τους 
δυο...δασκάλους, όπως αποκάλεσε τη μητέρα του και τον Σιμόν. «Μου φτάνουν όλο 
το χρόνο οι δάσκαλοι του σχολείου μου,  δε τους χρειάζομαι  και στις  διακοπές,  
έτσι  θα  έρχομαι μαζί σου. Ο Γιωργάκης μου είπε πόσο ωραία περνάτε εκεί στην 
παραλία. Έχω χρόνια να δω τη γιαγιά και τον παππού, γι’ αυτό κοίτα να «ψήσεις» τη 
μαμά», είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί και λαϊκές εκφράσεις, που άκουγε φυσικά από 
τον πατέρα του...
... Τα τέσσερα 
χρόνια πέρασαν, σχετικά εύκολα, με τον διακανονισμό που είχε προτείνει ο Πολ-
Αντουάν. Κάθε χρόνο λοιπόν περνούσε και έπαιρνε τον γιο του-η Ζενεβιέβ είχε 
«ψηθεί»-κι έφευγαν για το σπίτι των Νοτόρηδων για να συναντήσουν το Γιωργάκη, 
τη γιαγιά Ελένη και τον παππού Βασίλη καθώς και όλη τη συντροφιά του εξοχικού 
σπιτιού.

Ο Ανέστης με 
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τη Νένη εξακολουθούσαν, να είναι ο ένας για τον άλλο απαγορευμένος καρπός. 
Κατά τα άλλα, όπως ο Ανέστης, όλα τα χρόνια αντιμετώπιζε το Γιωργάκη σα γιο του, 
έτσι και η Νένη με την ίδια αγάπη περιέβαλε τον Πολ-Αντουάν. Συχνά ξαπλωμένη 
στην παραλία, παρακολουθώντας τον Ανέστη να παίζει με τ’ αγόρια, ζούσε την 
ψευδαίσθηση πως βρισκόταν εκεί με τον άντρα της και τα παιδιά της... 

Όταν 
ξαναγύριζε στο Παρίσι ο Πολ-Αντουάν, με τέλεια προφορά στα ελληνικά του-μέσα 
σ’ ένα μήνα εκείνο το παριζιάνικο «γο» γινόταν καμπανιστό, κελαριστό «ρο»-ένιωθε 
μια θλίψη. Είχε αγαπήσει τη θάλασσα, είχε μάθει μαζί με το Γιωργάκη και το Νώντα 
να ψαρεύει και να λάμνει σα...θαλασσόλυκος. Με καμάρι έδειχνε το μπρούντζινο 
χρώμα του κορμιού του στους συμμαθητές του και τους διηγιόταν πραγματικές και 
φανταστικές περιπέτειες...
... Δυο μήνες πριν 
γυρίσει από την Αμερική, ο Ανέστης το κόμμα του Παρμενίωνα ξανακέρδισε τις 
εκλογές, δίνοντας του μεγάλη χαρά και κάνοντας τον ευτυχισμένο. Για άλλου είδους 
ευτυχία, γι’ αυτόν τον ταλαιπωρημένο, από την αναπηρία του, άνθρωπο δε θα  
μπορούσε    να μιλήσει κανένας. Είχε καταρρεύσει σωματικά και πνευματικά και τον 
ίδιο χρόνο, πριν τα Χριστούγεννα, πέθανε στα σαράντα έξη του χρόνια. 

Η τριάδα των 
φίλων που, πριν χρόνια είχε δημιουργηθεί σ’ ένα στρατώνα είχε μείνει 
μονοδιάστατη, ένα χρόνο πριν είχε μάθει και το θάνατο του Γκλιάτη. Είχε πεθάνει, 
αλκοολικός, ολομόναχος, σε μια τρώγλη. Ένιωσε τρόμο και τύψεις. 

Δεν πήγε στην 
κηδεία του Παρμενίωνα, δε μπορούσε να δει το φίλο του νεκρό, προτίμησε να τον 
θυμάται όπως τον άφησε για τελευταία φορά φεύγοντας από το εξοχικό σπίτι-η νίκη 
του κόμματος του, είχε δώσει μια περίεργη αναλαμπή πριν από το τέλος, σ’ αυτόν, 
τον γεμάτο πάθος, αγωνιστή- άνθρωπο...  
... Το Γενάρη, ο 
Ανέστης γύρισε για πάντα στο Παρίσι, είχαν περάσει τα τέσσερα χρόνια και είχαν 
αλλάξει τόσα πράγματα γύρω του. Στην κηδεία δεν πήγε αλλά έπρεπε να πάει μόλις, 
γύρισε, να συμπαρασταθεί στη Νένη. Το σκέφτηκε αλλά δεν το έκανε, ήθελε για 
κάποιο καιρό να μείνει μόνος, μακριά από κάθε συγκίνηση, αν και η καθημερινή, 
σχεδόν τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της, του προξενούσε θλιβερά συναισθήματα. Η 
κατάσταση της Νένης ήταν απελπιστική, ακόμα κι ο Γιωργάκης του το επισήμαινε κι 
όμως δεν έκανε τίποτα. Το ακουστικό του τηλεφώνου, ήταν πιο ουδέτερο. Ήξερε 
πως αν πήγαινε κοντά της θα μάθαιναν όλοι το μυστικό τους που είχε κρατήσει τόσα 
χρόνια, μέχρι τώρα ήσαν από τους λίγους που είχαν διαψεύσει την παροιμία «λεφτά, 
βήχας κι έρωτας δεν κρύβονται». Θα γινόταν σάλος, ταραχή ανάμεσα στις 
οικογένειες τους...Σκέφτηκε πως ο Γιωργάκης μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, θα 
βρισκόταν κοντά του, για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο κι ο Πολ-Αντουάν έμπαινε 
στο γυμνάσιο, τα δυο αγόρια του, είχαν μεγαλώσει κι όλα άλλαζαν στη ζωή του. Είχε 
μπει στα  σαράντα πέντε και οι πρώτες άσπρες τρίχες στους κροτάφους είχαν 
εμφανιστεί επίμονες. Η Ζενεβιέβ είχε κλείσει τα τριάντα έξη και είχε γίνει 
καθηγήτρια στην έδρα ανατολικών γλωσσών...

Η ερωτική του 
ζωή, στο Χόλυγουντ ήταν ενδιαφέρουσα και ποικίλη, Σε μια πόλη που κυκλοφορούν 
εκατοντάδες κορίτσια που φιλοδοξούν να γίνουν «σταρ του σινεμά», όταν είσαι 
φωτογράφος των αστέρων, οι σχέσεις είναι εύκολες, το δύσκολο είναι ν’ αντέξεις την 
ανοησία αυτών των σχέσεων. 
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Τώρα 
βρισκόταν στο σπίτι του, στην πόλη του-είχαν περάσει είκοσι χρόνια από τη μέρα 
που εγκαταστάθηκε εδώ-κι ένιωθε, αν όχι Γάλλος, δεν είχε πάρει ούτε τη γαλλική 
υπηκοότητα, οπωσδήποτε Παριζιάνος. Τα οικονομικά του ήσαν καλά. δεν ήταν 
πλούσιος αλλά ευκατάστατος. Ένας απολογισμός των καταθέσεων, στο όνομα του 
Πολ-Αντουάν, του έδειξε πως ο γιος του είχε στη διάθεση του ένα γερό κομπόδεμα... 
… Στις αρχές του 
Μάρτη, η παριζιάνικη φύση παρά το κρύο ήταν ολοφάνερο πως είχε αρχίσει ν’ 
αλλάζει, οι καστανιές στις μπουλβάρ ετοιμάζονταν να βγάλουν τα πρώτα 
φυλλαράκια τους. Ο Ανέστης περπατούσε στο πεζοδρόμιο του Λουξεμβούργου, 
κοντά στη νότια πύλη του κήπου. Είχε ξεκινήσει από το σπίτι του, ήταν πρωινές 
ώρες της Κυριακής, ανέβηκε στη Μονμάρτρη με τα πόδια και χωρίς την αιώνια 
φωτογραφική του μηχανή. Από τη Σάκρε-Κέρ αγνάντεψε  χαμηλά το πρωινό Παρίσι  
που το σκέπαζε μια ελαφριά αχλύ. Στο βάθος διακρινόταν ν’ ανεβαίνει και να 
ξεχωρίζει, σα στήλη, ο πύργος του Μονπαρνάς που όταν πρωτοήρθε ο Ανέστης στο 
Παρίσι, ήταν στα θεμέλια του και η γύρω περιοχή σκαμμένη. Σήμερα το σκάμμα 
αυτό είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της πόλης. Τα άλλα μνημεία αχνοξεχώριζαν 
επίσης.  Κατέβηκε στη μπουλβάρ Ροσιεσιουάρ, συνέχισε στη μπουλβάρ Κλισύ, 
κατέβηκε την οδό Άμστερνταμ προς τον σταθμό του Σαιν Λαζάρ, βγήκε στη 
Μαντλέν από εκεί στην πλατεία Ομονοίας, πέρασε στην Αριστερή όχθη κι από τη 
Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε και τη Ρασπάιγ μπήκε στην οδό Ασσάς και βρέθηκε να 
περπατάει, ξένοιαστος, στο πεζοδρόμιο του κήπου του Λουξεμβούργου. Ξαφνικά 
ένιωσε να χάνει το έδαφος από τα πόδια, το σώμα του να κινείται ταχύτατα προς τα 
μπρος και την άλλη στιγμή άρπαζε με ορμή, για να κρατηθεί, τα κάγκελα από τον 
αυλόγυρου του κήπου για να μην πέσει. 

Γύρισε να δει, 
νευριασμένος, τι ήταν αυτό που κόντεψε να τον απογειώσει. Και είδε ένα 
σκυλόσκατο διαλυμένο, με φανερά τα ίχνη του γλιστρήματος, σε μια απόσταση 
μέτρου, πάνω στις πλάκες του πεζοδρομίου! «Άι σιχτίρ κωλογάλλοι με τα 
κοπρόσκυλα σας, θα σκοτωνόμουνα γαμώτο...». Η βρισιά ήταν έντονη και 
μεγαλόφωνη και στα ελληνικά φυσικά. Κάποιοι περαστικοί σταμάτησαν και με 
ενδιαφέρον ρώτησαν αν έπαθε τίποτα. Τους καθησύχασε και συνέχισε να βρίζει σε 
χαμηλότερο τόνο. Ένας νεαρός, γύρω στα είκοσι, τον παρατηρούσε και γελούσε. «Τι 
γελάς κωλόπαιδο κι εσύ...»,  του είπε στα ελληνικά επίσης, χωρίς να του δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθησε ν’ απαλλάξει από τα υπολείμματα της 
ακαθαρσίας το παπούτσι. «Με συγχωρείτε κύριε...», είπε ο νέος στα ελληνικά, με 
έντονη την παριζιάνικη προφορά του «ρο». Ανασηκώθηκε ξαφνιασμένος, τον 
κοίταξε χαμογελώντας και ρώτησε: «Έλληνας;». «Ναι, με συγχωρείτε, δε γέλασα για 
το ατύχημα σας, ήταν αυθόρμητο γιατί άκουγα έναν Έλληνα να βρίζει στα τουρκικά 
τους Γάλλους». «Α, βλέπω ξεχωρίζετε τις τούρκικες λέξεις στη γλώσσας μας». «Οι 
παππούδες μου ήταν από τη Μικρά Ασία», είπε ο νέος χαμογελώντας, ήταν όμορφο 
παλικάρι. 

Έπιασαν 
συζήτηση και μπήκαν στον κήπο του Λουξεμβούργου. Περπάτησαν, συζητώντας για 
αρκετή ώρα, στις αλέες και τα δρομάκια και σταμάτησαν μπροστά σε μια προτομή 
του Βερλαίν. Ο νέος ήξερε από ποίηση, σπούδαζε εδώ κι ένα χρόνο γαλλική 
φιλολογία. Μίλησαν λοιπόν για τον ποιητή της προτομής, αλλά και γι’ άλλους, για 
τον Ρεμπώ, τον Μποντλαίρ κι έφτασαν μέχρι τον Βιγιόν. Ο Ανέστης τα τελευταία 
χρόνια διάβαζε όλο και περισσότερο ποίηση, ελληνική και γαλλική. Σιγά-σιγά 
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μάλιστα γύριζε πολύ πίσω, στον Όμηρο και στους τραγικούς με αφορμή και τη 
μελέτη που είχε αρχίσει η Νένη. «Εσείς κύριε...μήπως είστε καθηγητής, διδάσκετε σε 
κάποιο πανεπιστήμιο εδώ; Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που διδάσκουν, στα εδώ 
πανεπιστήμια». Χαμογέλασε, τόση ώρα μιλούσαν και δεν είχαν ακόμα συστηθεί. Ο 
Ανέστης τον προσφωνούσε νεαρέ κι εκείνος κύριε. «Ω όχι, είμαι φωτογράφος...». 
«Αλήθεια;...Έχετε τόσες γνώσεις που μ’ έκαναν να υποθέσω...Πάντως μ’ ενδιαφέρει 
η φωτογραφία ασχολούμαι κι εγώ, ερασιτεχνικά βέβαια». «Τελικά πιο ενδιαφέρον 
είναι ν’ ασχολείται κανείς ερασιτεχνικά, σ’ όλες τις τέχνες, εγώ έχω κουραστεί πού 
σκέφτομαι να τα παρατήσω. Δηλαδή, ήδη τη διαφημιστική φωτογραφία την έχω 
σταματήσει καθώς και το «μόντελιγκ». Αυτά τα κορίτσια της πασαρέλας μ’ έχουν 
κουράσει». «Α, ώστε κάνετε φωτογραφίες για τα περιοδικά μόδας και τη 
διαφήμιση...Δηλαδή είστε διάσημος». «Κατά κάποιο τρόπο, λέγομαι Βοϊμίρης...». 
«Α, ναι; Εσείς κι αν είσαστε διάσημος! Είσαστε ο φωτογράφος εκείνης της 
περίφημης γυμνής χορεύτριας! Είμαι θαυμαστής σας...Ξέρετε έχω στο σπίτι μου, την 
αφίσα στην κρεβατοκάμαρα μου. Πιάνει ολόκληρο τον τοίχο...». «Και που τη 
βρήκατε;». «Ένα πρωί είδα ένα συνεργείο  να  την  ξεκολλάει από ένα διαφημιστικό 
ταμπλό, όλα τα κομμάτια ήσαν κολλημένα μεταξύ τους κι αποτελούσαν ένα σύνολο. 
Τα ανθρωπάκια, ήταν δυο, ήταν έτοιμα να κάνουν κομμάτια, αυτό το σύνολο και να 
το πετάξουν στο φορτηγάκι τους. Τους έδωσα από ένα πενηντόφραγκο και την 
πήρα...». «Αυτό είναι καλή ιδέα, έπρεπε να κρατήσω κι εγώ αλλά ήταν πολλές που 
να τις έβαζα;». «Έχω βέβαια και το υπέροχο άλμπουμ του Παρισιού από τις γέφυρες 
του...Έχω και το αμερικάνικο περιοδικό όπου οι φωτογραφίες πρωτοδημοσιεύτηκαν, 
σα ρεπορτάζ». «Μα εσείς είστε πραγματικά θαυμαστής μου». «Πέρυσι διάβασα σε 
κάποιο φωτογραφικό περιοδικό, πως λείπατε στο Χόλυγουντ...». «Γύρισα πριν 
ενάμιση μήνα, γι’ αυτό  με  βλέπετε  να  γυρίζω  τους δρόμους, περπατάω από το 
πρωί».

Βγήκαν από τον 
κήπο του Λουξεμβούργου. «Λοιπόν νεαρέ δε μου είπατε το όνομα σας;». «Συγγνώμη 
για την παράλειψη, με ξάφνιασε το δικό σας. Ονομάζομαι Ιάσων...». «Θαυμάσιο 
όνομα».

Ο Ανέστης 
έβγαλε μια επαγγελματική καρτ-βιζίτ, ήταν στ’ αγγλικά, κατάλοιπο από την 
χολυγουντιανή του θητεία, σημείωσε το τηλέφωνο του και το έδωσε στον Ιάσονα. 
«Λοιπόν να καταργήσουμε τον πληθυντικό Ιάσων κι αν χρειαστείς οτιδήποτε στη 
φωτογραφία μη διστάσεις να μου τηλεφωνήσεις. Και όχι μόνο γι’ αυτό, θα ήθελα να 
σε ξαναδώ, είσαι πολύ ενδιαφέρων άνθρωπος». «Ευχαριστώ κύριε Βοϊμίρη, 
εγώ...είμαι ενθουσιασμένος με τη γνωριμία...».

Έδωσαν τα 
χέρια και χώρισαν. Ο Ανέστης προχώρησε προς την πλατεία Σαιν Μισέλ. Όταν 
έφτασε εκεί μπήκε στα στενά δρομάκια της περιοχής Σαιν Σεβερέν με τα ελληνικά 
εστιατόρια, είχε χρόνια να περάσει, ο Δημήτρης του είπε πως τα εστιατόρια έχουν 
πληθύνει σε τέτοιον αριθμό  που  η  περιοχή  θυμίζει  τη...Βάρη  της  Αθήνας.   Και  
πραγματικά  είχε  δίκιο. Άκουσε την ελληνική γλώσσα σ’ όλους τους ιδιωματισμούς 
της χώρας, έπρεπε να συστήσει στη πρώην γυναίκα του, να περνάει συχνά από εδώ, 
αν ήθελε να πλουτίσει τις γλωσσολογικές της γνώσεις...
... Η άνοιξη είχε 
μπει για τα καλά. Οι πρώτες μέρες του Απρίλη, παρά το ευμετάβλητο του καιρού, 
λιακάδα-συννεφιά-βροχή και πάλι λιακάδα, ήσαν ευχάριστες. Μια τέτοια μέρα,  η   
αυλή  του Ανέστη ήταν λουσμένη από το φως του ήλιου. Ίσως δε θα κρατούσε πολύ 
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η λιακάδα, αλλά εκείνος την απολάμβανε διαβάζοντας την εφημερίδα του, 
καθισμένος έξω από τα παράθυρα του διαμερίσματος του. Πίσω του τα γεράνια, 
κατακόκκινα, έλαμπαν καθώς προβάλλονταν στον ασβεστωμένο τοίχο.

Κάποια στιγμή 
στη σελίδα των καλλιτεχνικών νέων διάβασε για την πρεμιέρα νέου χοροδράματος, 
με πρίμα μπαλαρίνα την Πολίν που είχε πια καθιερωθεί. Είχε χρόνια να τη δει. Δεν 
του τηλεφωνούσε, δεν είχε σημασία, μάλλον δεν χρειάζονταν πια ο ένας τον άλλο.

Είχε 
αποφασίσει να κόψει το τσιγάρο και γι’ αυτό έβγαλε από την τσέπη του ένα 
κομπολόι κι άρχισε να το παίζει. Είχε χρόνια να το κάνει και προσπαθούσε να 
ξαναβρεί την παλιά του επιδεξιότητα. Βέβαια στην προσπάθεια του να κόψει το 
τσιγάρο δεν έφτανε το κομπολόι κι άρχισε να μασάει τσίκλες, ύστερα καραμέλες, 
καμιά σοκολάτα ώσπου στο τέλος κατάντησε να παίζει το κομπολόι, να μασάει 
τσίκλες, καραμελίτσες, σοκολάτες και να… καπνίζει και το τσιγαράκι του.

Κοίταξε το 
κομπολόι, ήταν καμωμένο από μάργαρο (σεντέφι), οι χάντρες του χλωμές με λευκούς 
ιριδισμούς μαργαριταρένιους αντανακλούσαν το φως. Του θύμισε τη Λήδα,  είχε  
χρόνια να τη θυμηθεί όπως τώρα. Άλλοτε τη θυμόταν όταν κάποιος αναφερόταν σ’ 
αυτήν και δεν υπήρχαν πολλοί στον περίγυρο του, αλλά τώρα του τη θύμισε το 
κομπολόι, ήταν δώρο δικό της. Όταν αποφάσισε να κόψει το τσιγάρο, το θυμήθηκε 
και το βρήκε σ’ ένα από τα συρτάρια του γραφείου του. Η Λήδα! Τι να έγινε άραγε; 
Όλ’ αυτά τα χρόνια δεν είχε ακούσει τίποτα γι’ αυτήν...

Ψηλά από τον 
εξώστη τους, στον τρίτο όροφο, η Ζοζεφίν και η Μαντλέν του φώναξαν χαιρετώντας 
τον και ξαναγύρισε, από το παρελθόν, στην αυλή.

Από τότε που 
είχε γυρίσει από την Αμερική δεν είχε καταπιαστεί καθόλου με τη δουλειά του. 
Γύριζε από εδώ κι από εκεί, συντρόφευε τον Δημήτρη στο εστιατόριο ή πήγαινε με 
τον Πετράν στον ιππόδρομο του Λονσιάν. Τα βράδια, όταν τηλεφωνούσε στη Νένη, 
ένιωθε κάπως καλά αν και όλες οι συζητήσεις τους περιστρέφονταν γύρω από τον 
Παρμενίωνα κι αυτό ήταν οδυνηρό. Διαισθανόταν, εκείνη δεν του έλεγε τίποτα, πως 
η Νένη δεν ήταν καλά. Κάποια πράγματα του είχε πει ο Γιωργάκης, πως η μητέρα 
του δεν έτρωγε κανονικά, είχε αδυνατίσει, ήταν πάντα θλιμμένη και αφηρημένη. «Κι 
εγώ διάολε, τι κάνω να τη βοηθήσω; Τίποτα! Σέρνομαι εδώ κι εκεί...Δεν πάει άλλο 
κάτι πρέπει να κάνω δε μπορώ να ζω έτσι»...

Μια βδομάδα 
πριν το Πάσχα, τον ξύπνησε ένα πρωί το τηλέφωνο. Ήταν ο Γιωργάκης. Η φωνή του 
ήταν γεμάτη αγωνία! «Η μαμά δεν είναι καλά, την πήγαμε στο νοσοκομείο...». 
Περισσότερα δεν ήξερε να του πει το παιδί και δεν ήξεραν ακόμα την αιτία. 

Πήρε αμέσως 
στο τηλέφωνο το πρακτορείο ταξιδιών που συνήθως έπαιρνε τα εισιτήρια του και 
ζήτησε να του κλείσουν θέση στο αεροπλάνο την ίδια μέρα. Του βρήκαν θέση για τις 
δέκα  το  βράδι και στις  δώδεκα και μισή  ήταν  στην πατρίδα. Όταν έφτασε στο 
σπίτι των γονιών της Νένης τους βρήκε να κοιμούνται. Τους ξύπνησε κι έπεσαν 
ένας-ένας στην αγκαλιά του. 

Ο πατέρας της 
Νένης του είπε πως στο νοσοκομείο δεν βρήκαν να πάσχει από κάτι σωματικό 
τουλάχιστον και πως ήταν μάλλον μια νευρική διαταραχή. Τη μετάφεραν σε 
νευρολογική κλινική. «Καλά έκανες Ανέστη και ήρθες. Παρ’ όλο που δεν μας έχει 
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πει τίποτα όλ’ αυτά τα χρόνια, εγώ και η μητέρα της ξέρομε ότι είναι ερωτευμένη 
μαζί σου. Δεν ξέρουμε πότε άρχισε αυτό, ούτε ποια ήταν η σχέση σας, δεν έχει 
σημασία πια, αλλά ελπίζω πως η παρουσία σου θα της κάνει καλό...». Ο Ανέστης 
ένιωσε σα να τον είχαν πιάσει να φιλάει ερωτικά τη Νένη. Κοκκίνισε ολόκληρος. 
Γύρισε και κοίταξε το Γιωργάκη, ο νεαρός του χαμογέλασε. 

Κάθισε σε μια 
πολυθρόνα και παρακάλεσε τους άλλους να καθίσουν κοντά του. Τους διηγήθηκε για 
τον πρώτο καιρό της γνωριμίας του με τη Νένη, για αυτό που είχαν νιώσει, για τις 
προσπάθειες τους να μην προδώσει εκείνος το φίλο του κι εκείνη τον 
αρραβωνιαστικό της. «Ένας από τους λόγους που έφυγα από την πατρίδα, ήταν η 
μεγάλη μου αγάπη για τη Νένη. Είχα σχέσεις, τις επεδίωκα επίτηδες για να την 
ξεχάσω, με πολλές κοπέλες αλλά δεν τα κατάφερνα. Η σχέση μου με τη Λήδα, τη 
θυμάστε τη Λήδα, πρέπει να τη γνωρίζατε ήταν φίλη της Νένης...Η σχέση μου μαζί 
της με είχε πείσει πως θα μπορούσαμε να μείνουμε, η Νένη κι εγώ, απλώς καλοί 
φίλοι. Μετά το χωρισμό μου με τη Λήδα έφυγα αμέσως για το Παρίσι, στην 
προσπάθεια μου ν’ απομακρυνθώ από τη Νένη. Με το σώμα τα κατάφερα με τα 
αισθήματα όχι...Αλλά τελικά εκείνη ήταν που θυσιάστηκε, ύστερα από τη γέννηση 
του Γιωργάκη και την αναπηρία του Παρμενίωνα, αφοσιώθηκε σ’ αυτούς. Εγώ 
έβρισκα παρηγοριά στη δουλειά μου, σε άλλες γυναίκες και η απόσταση 
βοηθούσε...Δεν μπορέσαμε όμως να ζήσουμε χωρίς ν’ ακούμε, έστω τη φωνή, ο ένας 
του άλλου κι έτσι το τηλέφωνο ήταν η παρηγοριά μας. Όταν μετά τρία χρόνια γύρισα 
στην πατρίδα και είδα αυτό το παλικάρι», έδειξε το Γιωργάκη, «μωρό, όμορφο και 
γλυκό, γοητεύτηκα, ένιωσα σα να ήταν δικό μου κι ορκίστηκα να έρχομαι κάθε 
χρόνο ένα μήνα και να ζω μαζί του. Φυσικά για να είμαι και κοντά στη Νένη και τον 
Παρμενίωνα που χρειαζόταν συμπαράσταση γι’ αυτό που του είχε συμβεί...Τι άλλο 
να σας πω, τα άλλα τα γνωρίζετε.  Όλον αυτόν τον καιρό που δεν ήρθα, μετά το 
θάνατο του Παρμενίωνα, ήταν γιατί ένιωθα άσκημα, είχα προδώσει, έστω και με τη 
σκέψη, το φίλο μου...». Εδώ ένιωσε δυσάρεστα κι έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια 
του. Δεν έλεγε όλη την αλήθεια, αλλά πως θα μπορούσε να τους πει για εκείνη τη 
νύχτα της επίσκεψης της Νένης στο Παρίσι, και τι νόημα είχε πια; Ο Γιωργάκης τον 
πλησίασε, τον αγκάλιασε και είπε: «Με τη σκέψη πρόδωσα κι εγώ τον πατέρα μου, 
όλ’ αυτά τα χρόνια συχνά ευχόμουν να είσαι εσύ ο πατέρας μου. Όσο για τον έρωτα 
σας, τον ξέρω εδώ και καιρό, μου το είπε η μαμά.»...

... Πριν να δει τη 
Νένη ο Ανέστης, πήγε και είδε το γιατρό θέλοντας να μάθει, τι ακριβώς είχε συμβεί. 
«Σε πρώτο επίπεδο αυτά που αισθάνεται η ασθενής δεν είναι ανησυχητικά. 
Συμβαίνουν σε μερικές γυναίκες μετά τα σαράντα, έχουμε απλώς έναρξη της 
κλιμακτηρίου. Τα συμπτώματα γενικά είναι, εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, 
ψυχολογικές μεταπτώσεις, κατάθλιψη και η σεξουαλική επιθυμία μειώνεται έως 
σχεδόν την απώλεια. Αυτά μπορούμε-ήδη έχουμε αρχίσει-να τα αντιμετωπίσουμε με 
ορμονοθεραπεία. Σε δεύτερο επίπεδο, έχουμε κάποια νευρολογική διαταραχή. Η 
ασθενής δεν λεει πολλά κι έτσι δε μπορώ να τη βοηθήσω...».  «Τότε,  γιατρέ,  θα 
πρέπει να σας μιλήσω εγώ γι’ αυτά που της έχουν συμβεί, ώστε να με συμβουλέψετε 
πως να φερθώ για να τη βοηθήσω. Σκοπεύω να περάσω μαζί της την υπόλοιπη ζωή 
μου...». 

Ο Ανέστης 
αφηγήθηκε με αρκετές λεπτομέρειες, όλα τα γεγονότα της ζωής της Νένης, τη σχέση 
του μαζί της, ακόμα και την ερωτική τους συνεύρεση στο Παρίσι.  
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«Αν την πάρετε 
μαζί σας στο Παρίσι, αυτό είναι σωστή κίνηση γιατί θα ξεφύγει από το περιβάλλον 
που έζησε. Θα πρέπει να έρθετε, εκεί, σε επαφή με κάποιο νευρολόγο για να σας 
βοηθήσει. Για δυο χρόνια πιθανόν να έχει διάφορες μικρές κρίσεις, μην ανησυχείτε 
όλα θα πάνε καλά με τη φροντίδα σας»…
... Ο Ανέστης δεν 
πήγε στην πόλη του να δει τους γονείς του και παρακάλεσε τους γονείς της Νένης 
και του Παρμενίωνα, αν επικοινωνούσαν, να μην τους πουν ούτε για την παρουσία 
του εδώ, ούτε για την αρρώστια της Νένης. Θα του ήταν δύσκολο να τους εξηγήσει. 

Την ίδια κιόλας 
μέρα η Νένη, εξαντλημένη αλλά ευτυχισμένη γύρισε στο σπίτι. Ο αγαπημένος της 
ήταν επιτέλους μαζί της...Το ίδιο βράδι της επιστροφής στο σπίτι, η Νένη ένιωθε 
κιόλας καλύτερα, βοηθούσε βέβαια και η φαρμακευτική αγωγή. Στο δωμάτιο της, η 
Νένη ετοιμαζόταν να ξαπλώσει και ο Ανέστης κοντά της την παρότρυνε να το κάνει. 
«Αγάπη μου πρέπει να κοιμηθείς...». «Ναι, νυστάζω και μάλλον δε θα χρειαστώ 
χάπι...». «Αν ξυπνήσεις τη νύχτα και δε μπορείς να κοιμηθείς φώναξε με». Του 
έσφιξε τρυφερά το χέρι και περπάτησε με κόπο προς το κρεβάτι. Ο Ανέστης την 
παρακολούθησε για λίγο κι ένιωσε στενοχώρια, διαπιστώνοντας πόσο είχε 
αδυνατίσει. Ο γιατρός είπε πως θα χρειαζόταν καλή τροφή, αλλά θα πρέπει να 
φροντίζει εκείνος γιατί  εκείνη  θ’ αδιαφορούσε.  Βγήκε από το υπνοδωμάτιο και είπε 
στη μητέρα της να πάει να τη βοηθήσει να ξαπλώσει. Στο σαλόνι ήταν όλη η 
υπόλοιπη οικογένεια, οι τρεις Γιώργηδες και η μητέρα του Παρμενίωνα. Ο Ανέστης, 
σιωπηλός και σκοτισμένος πήγε και κάθισε σε μια πολυθρόνα. Για μερικά λεπτά δε 
μιλούσε κανένας. 

Λίγο αργότερα 
μπήκε στο σαλόνι η Αντιγόνη και είπε στον Ανέστη και στο Γιωργάκη να πάνε μέσα, 
τους ήθελε  η Νένη. Όταν μπήκαν στο δωμάτιο, τη βρήκαν ήσυχη και χαμογελαστή. 
Τους άπλωσε τα χέρια κι έσφιξε, μ’ όση δύναμη της είχε απομείνει, τα δικά τους. 
Αυτοί κάθισαν δεξιά κι αριστερά της στο κρεβάτι κι εκείνη είπε: «Οι δυο αγαπημένοι 
μου άντρες...». Έσκυψαν, τη φίλησαν και χαμογελώντας δήλωσαν, σχεδόν 
συγχρόνως: «Η γυναίκα της ζωής μας». «Είμαι ευτυχισμένη». «Πρώτα μας 
λαχτάρησες όμως», είπε ο Γιωργάκης. «Φοβόμουν πολύ, φοβόμουν Ανέστη μου, πως 
δε με ήθελες...Δεν ήρθες στην  κηδεία  κι  αργότερα  όταν γύρισες από την  Αμερική 
πάλι δεν ήρθες κι εγώ σε ήθελα τόσο κοντά μου. Ήμουν σε μια κατάσταση που δεν 
ήξερα πως ν’ αντιμετωπίσω, χωρίς εσένα, τη ζωή...». «Ναι αγάπη μου δίκιο έχεις, 
δεν ένιωθα κι εγώ καλά αλλά είμαι ασυγχώρητος, σκέφτηκα τον εαυτό μου κι όχι 
εσένα...». Έφερε το χέρι του στα χείλη της και του το φίλησε. «Μα τι λες αγάπη μου, 
δεκαοχτώ χρόνια μου συμπαραστάθηκες, χωρίς εσένα δεν ξέρω αν θα είχα 
αντέξει...». Έσκυψε τη φίλησε απαλά στα χείλη. «Μη νοιάζεσαι για τίποτα και μη 
φοβάσαι...».

«Λοιπόν 
μαμάκα, δε με θέλεις τίποτ’ άλλο; Πείτε τα οι δυο σας». Τη φίλησε κι ύστερα 
ακουμπώντας το χέρι του στον ώμο του Ανέστη είπε: «Όπως πάνε τα πράγματα από 
εμάς», έδειξε τη μητέρα του και τον εαυτό του, «δεν πρόκειται να γλιτώσεις». «Δεν 
έχω διάθεση να γλιτώσω», είπε χαμογελώντας εκείνος. Ο νεαρός βγήκε από το 
δωμάτιο. Στο σαλόνι όλοι τον κοίταξαν ερωτηματικά. «Μην ανησυχείτε είναι μια 
χαρά»...
... Πουλιέται το 
διπλανό σου διαμέρισμα, είναι δυο δωμάτια κι έχει το ίδιο χάλι που είχε και το δικό 
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σου, όταν το αγόρασες. Είσαι;», ρώτησε τον Ανέστη ο Δημήτρης. «Αν είμαι λεει, το 
πήρα μου χρειάζεται, κλείσ’ το οπωσδήποτε, η οικογένεια μεγάλωσε». 

Μια βδομάδα 
αργότερα στους τοίχους, που χώριζαν το διαμέρισμα του από το καινούργιο του 
απόχτημα, άνοιγαν θύρες, στα παράθυρα, που έβλεπαν στο δρόμο, μπήκαν 
καινούργια κάγκελα και ο τοίχος αφού του έγινε ένα νέο ασβεστοεπίχρισμα, βάφτηκε 
στα χρώματα της πρόσοψης του χτιρίου. Έτσι απόχτησε άλλα δυο υπνοδωμάτια το 
διαμέρισμα. 

... Είχαν περάσει 
τρεις μήνες, από την ημέρα που ο Ανέστης και η Νένη ήσαν μαζί πια στο Παρίσι. Ο 
Γιώργος τους παρακάλεσε, να σταματήσουν να τον φωνάζουν Γιωργάκη, ήταν 
μεγάλος πια είχε τελειώσει τις εξετάσεις με επιτυχία και σε λίγο θα βρισκόταν κοντά 
τους. Όλο αυτό το διάστημα της απουσίας του παιδιού η Νένη ήταν κάθε βράδι 
κρεμασμένη στο τηλέφωνο. Στενοχωριόταν που δεν τον είχε κοντά της κι αυτό δε 
βοηθούσε στην ανάρρωση της. Ευτυχώς υπήρχε κι άλλο καταπραϋντικό για τη Νένη. 
Ο Πολ-Αντουάν την αντιμετώπιζε με μεγάλη αγάπη, τους επισκεπτόταν τρεις φορές 
τη βδομάδα κι ο Ανέστης είχε πάψει να πηγαίνει στο Νεϊγυ. 

Η Ζενεβιέβ 
όταν γνώρισε τη Νένη κι έμαθε για το ρόλο που έπαιξε στη ζωή του Ανέστη έδειξε 
δυσαρέσκεια ίσως και ζήλια. Αντίθετα ο νεαρός Βοϊμίρης, που ήταν παρών στην 
αποκάλυψη, αν και μόλις είχε κλείσει τα δεκατρία του χρόνια, ενθουσιάστηκε με την 
ιστορία, τη βρήκε πολύ ρομαντική. Κι όταν ο μικρός ζήτησε από τη μητέρα του να 
πηγαίνει τρεις φορές τη  βδομάδα στον πατέρα του η Ζενεβιέβ οργίστηκε. «Αν ο 
πατέρας σου θέλει να σε βλέπει γιατί εμάς σίγουρα δε θα θέλει πια να μας βλέπει, να 
έρχεται εδώ. Εσύ δε θα πας πουθενά! Θα δώσω εντολή στον Πιέρ να μη σε πηγαίνει 
με το αμάξι...». «Μαμά εμένα μη με απειλείς, δεν είμαι μωρό, μπορώ να πάρω το 
μετρό και να πάω, δε χρειάζομαι τον Πιέρ». «Ορίστε κατάσταση, ο γιος μας 
επαναστάτησε από τα δεκατρία του...Θα τρελαθώ!» Και κοιτώντας επιτιμητικά τον 
Ανέστη είπε: «Ελπίζω να μην τον ενθαρρύνεις σε  τέτοια  συμπεριφορά». 

Ο Ανέστης 
βρέθηκε σε δύσκολη θέση. «Όχι αγόρι μου δε θα πάρεις το μετρό, αν η μαμά δε θέλει 
να σε φέρνει ο Πιέρ θα έρχομαι να σε παίρνω εγώ. Έχεις αντίρρηση κυρία Μαρτέλ;». 
«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σκεφτώ τίποτα...», είπε κι έφυγε θυμωμένη.

Όταν έμειναν 
μόνοι, ο Ανέστης κι ο Πολ-Αντουάν, ο μικρός είπε: «Μπαμπά, κοίτα μην 
υποχωρήσεις, θα έρχεσαι να με παίρνεις. Προτιμώ να σε βλέπω στο σπίτι σου παρά 
εδώ». Τελικά η Ζενεβιέβ δεν πραγματοποίησε την απειλή της κι ο Πολ-Αντουάν, 
τρεις φορες τη βδομάδα έκανε συντροφιά στον πατέρα του και τη Νένη που τον 
λάτρευε..

Ο Γιώργος στα 
μέσα του Ιουλίου, ήταν στο Παρίσι, κοντά στη μητέρα του. Ο Πολ-Αντουάν τον 
περίμενε με αγωνία, είχαν να ειδωθούν καιρό. Ο νεαρός Νοτόρης σήκωσε στα γερά 
του χέρια το μικρό του...αδερφό. Από κοντά ήταν και η κόρη του Δημήτρη. Ο 
Γιώργος έσκυψε και τη φίλησε. «Εσένα δεν κάνει να σε σηκώσω πια είσαι ολόκληρη 
δεσποινίδα...», της είπε...
... Στο εστιατόριο 
«Ερζερούμ», το καθεστώς επανήλθε στην κατάσταση που ήταν πριν να γεννηθεί η 
Μαντλέν. Ο Δημήτρης ξαναβγήκε στη σάλα, η Ζοζεφίν στο ταμείο, μόνο που  η  
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δουλειά  ήταν  αυξημένη  κι  ο Πετράν  παράμεινε  μαζί  τους.  Αυτό  βοηθούσε  και  
στο  ότι  η οικογένεια  του Δημήτρη  μπορούσε  να  πηγαίνει  μια  φορά το χρόνο 
στην πατρίδα αφήνοντας τον Πέτρο στο μαγαζί. Αντίθετα ο Ανέστης κι ο Πολ-
Αντουάν δεν πήγαιναν στην πατρίδα αφού  η Νένη κι ο Γιώργος, που είχε μπει στο 
πολυτεχνείο στην αρχιτεκτονική, ήσαν μόνιμοι κάτοικοι του Παρισιού...
... «Κύριε 
Βοϊμίρη, θα ήθελα να σας επισκεφτώ;», ήταν η φωνή του Ιάσονα που ρωτούσε στο 
τηλέφωνο. «Βεβαίως φίλε μου, θα σε περιμένω...», είπε ο Ανέστης.

Μια ώρα 
αργότερα, ο μικρός του εστιατορίου «Ερζερούμ» οδηγούσε τον Ιάσονα στην αυλή 
και του έδειχνε το διαμέρισμα του Ανέστη. Ο νεαρός στάθηκε για λίγο και 
παρατήρησε τα όμορφα κάγκελα στα παράθυρα, τον ασπρισμένο τοίχο και τα 
φλογάτα γεράνια. Χαμογέλασε, του έκαναν εντύπωση όλ’ αυτά και σκέφτηκε πως ο 
φωτογράφος παράμεινε λάτρης της πατρίδας του και μέσα στην καρδιά του 
Παρισιού. Στην εξώθυρα δεν υπήρχε ηλεκτρικό κουδούνι αλλά ένα καλογυαλισμένο 
ορειχάλκινο ρόπτρο που παρίστανε μια παλάμη να χουφτώνει μια σφαίρα.

Όταν χτύπησε, 
του άνοιξε ένας νεαρούλης που έμοιαζε εκπληκτικά το φωτογράφο. «Με λένε 
Ιάσονα, με περιμένει ο κύριος Βοϊμίρης...». «Χαίρω πολύ, εμένα με λένε Πολ-
Αντουάν και είμαι γιος του», είπε χαμογελαστός ο μικρός. «Αυτό είναι 
ολοφάνερο...», σχολίασε ο Ιάσων καθώς έμπαινε στο «αντρέ». Ο νεαρός Βοϊμίρης 
προχώρησε στο εσωτερικό φωνάζοντας: «Μπαμπά σε ζητάει ο Ιάσων...». «Οδήγησε 
τον στο ατελιέ αγόρι μου», ακούστηκε η φωνή του Ανέστη από το βάθος. 

Ο  Ιάσων  
πέρασε  στο  εργαστήρι  και   είδε  τον  Ανέστη  πίσω  από  το  θαμπόγυαλο  μιας
στημένης, σε σιδηροτροχιά  μηχανής «καρντάν», να  εστιάζει  μια «νεκρή  φύση».  
Χωρίς να πάρει τα μάτια του από το θαμπόγυαλο, άπλωσε κι έσφιξε το χέρι του 
Ιάσονα. «Καλώς ήρθες Ιάσων, λίγη υπομονή και θα τα πούμε», του είπε.

Όταν τελείωσε, 
αγκάλιασε το νέο από τους ώμους, ο Ιάσων τον περνούσε μισό κεφάλι στο ύψος, 
έσβησε τα φώτα του εργαστηρίου και τον παράσυρε προς το εσωτερικό του 
διαμερίσματος. Στο σαλόνι τους υποδέχτηκε η Νένη με τον Πολ-Αντουάν. «Νένη 
μου να σου γνωρίσω ένα φιλαράκο και μέλλοντα συνάδερφό σου, σπουδάζει 
φιλολογία. Τον γνώρισα λίγο πριν έρθω κοντά σου στην πατρίδα κάτω από 
μάλλον...γελοίες συνθήκες και διηγήθηκε το περιστατικό με το σκυλόσκατο. 
Γέλασαν όλοι και προ πάντων ο Πολ-Αντουάν...

Κάθισαν, η 
Νένη τους πρόσφερε ούζο με μεζεδάκι ελιά, τομάτα και τυρί. Μίλησαν για διάφορα, 
για τις σπουδές του νέου, για τη σχέση του με την πατρίδα. Ο Ιάσων είπε πως σπάνια 
πηγαίνει εκεί τα τελευταία χρόνια. Τον πρωτοπήγε η γιαγιά του, μετά τον θάνατο της 
μητέρας του, θα ήταν στην ηλικία του Πολ-Αντουάν και είχε εντυπωσιαστεί. 
Τελευταία όμως δεν κάνει διακοπές γιατί η γιαγιά του είχε μια περιπέτεια με την 
υγείας της. «Έχει κάποιο πρόβλημα με τα πόδια, δε μπορεί να περπατήσει πολύ ώρα. 
Τώρα είναι καλά, αρκετά καλά». «Πόσο χρονώ είναι η γιαγιά;», ρώτησε ο Ανέστης. 
«Εβδομήντα, εβδομήντα δυο...». «Μετά το θάνατο της μητέρας, σας μεγάλωσε η 
γιαγιά;», ρώτησε η Νένη. «Και πριν από το θάνατο της, η γιαγιά, με φρόντιζε 
ουσιαστικά. Η μητέρα μου με λάτρευε μ’ έναν τρόπο παθολογικό, με θεωρούσε 
κτήμα της κι αυτό ήταν μαρτύριο για μένα, αντιδρούσα κι εγώ βίαια και είμαστε 
συνεχώς...πως το λέμε στα ελληνικά...«στα μαχαίρια». Συγγνώμη που χρησιμοποιώ 
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και τις δυο γλώσσες, τα ελληνικά μου δεν είναι σπουδαία και δυσκολεύομαι σε μια 
κάπως εκτεταμένη συζήτηση...».  Εκείνη τη στιγμή μπήκε στο σαλόνι ο Γιώργος. 
Χαιρέτησε, έσκυψε φίλησε τη μητέρα του, του σύστησαν τον Ιάσονα κι έδωσε μια 
απαλή, φιλική γροθιά στον Πολ-Αντουάν που αμέσως του την ανταπόδωσε. Ο Ιάσων 
τους κοίταξε όλους με κάποια απορία. Το επίθετο του νεοφερμένου νεαρού δεν ήτα 
ίδιο με του φωτογράφου αλλά αυτός αποκάλεσε μητέρα του την κυρία Νένη. Είχε 
υποθέσει πως η γυναίκα ήταν η κυρία Βοϊμίρη. Όταν μάλιστα άκουσε τον Πολ-
Αντουάν ν’ αποκαλεί τη γυναίκα κυρία Νένη...ε, τότε μπερδεύτηκε εντελώς...
... «Ο καημένος  ο 
Ιάσων,  μπερδεύτηκε. Πίστευε,  μπαμπά, πως  ο  Γιώργος ήταν  γιος  σου και  πως η 
κυρία  Νένη ήταν  μητέρα μου...», είπε γελώντας ο μικρός και συνέχισε δισταχτικά, 
«πάντως εμένα δε θα με πείραζε καθόλου να ήταν έτσι...». Ο πατέρας του τον 
αγκάλιασε και τον γέμισε φιλιά. Η Νένη χαμογέλασε κι ο Γιώργος δήλωσε με 
σοβαρό ύφος: «Προσωπικά εγώ δεν θα ήθελα να έχω έναν αδερφό σαν κι εσένα...». 
«Και γιατί κύριε; Τι σου έχω κάνει, εγώ σ’ αγαπώ κι ας μην είσαι πραγματικός 
αδερφός μου», είπε στενοχωρημένος ο Πολ-Αντουάν. «Έλα, έλα χαζούλη, γίνεται να 
μη σ’ αγαπώ; Εξάλλου είμαστε αδελφοποιητοί εμείς». «Μπαμπά, πραγματικά 
είμαστε αδελφοπ...αδελφοποι...πως το λέμε αυτό Γιωργάκη;» «Αδελφοποιητοί». 
«Αυτό...όπως το είπε, είμαστε αδελφοποιητοί, ενώσαμε τα αίματα μας στην παραλία, 
στην πατρίδα». «Βρε παλιόπαιδα κάνατε τέτοιες βάρβαρες τελετές;», είπε η Νένη. 
«Τι τελετές ρε μαμά.. Με μια καρφίτσα τσίμπησα το δάχτυλο του και το δικό μου και 
τα σφίξαμε το ένα πανω στο άλλο, σιγά την τελετή». «Δηλαδή ήταν στα ψέματα;», 
ρώτησε ανήσυχος ο μικρός. «Όχι ρε μπόμπιρα, αλήθεια ήταν. Η μαμά όμως νόμισε 
πως κόψαμε τις φλέβες μας κι ενώσαμε τα αίματα μας...». Ο Ανέστης χαμογέλασε, οι 
δυο νεαροί ψευτοπυγμάχησαν για λίγο και η Νένη είπε: «Όμορφο και σοβαρό παιδί ο 
Ιάσων, λιγομίλητος...». «Εδώ που τα λέμε η μητέρα του θα ήταν σαν τη δική μου, 
τον καταπίεζε...», είπε ο Πολ-Αντουάν. «Σιγά την καταπίεση που έχεις εσύ ρε. Έχεις 
βίλα στο Νεϊγύ, σε φέρνει και σε πάει ο Πιέρ με τη Τζάγκουαρ, οι υπηρέτες τρέχουν 
από πίσω σου, πολύ καταπίεση φιλαράκι», είπε γελώντας ο Γιώργος. «Δεν ξέρω 
πάντως εγώ όταν θα έχω δικαίωμα να φύγω από το σπίτι θα έρθω να μείνω μαζί σας. 
Εκτός κι αν δε με θέλετε...Ε, κυρία Νένη δε θα με θέλετε;». «Έλα εδώ αγάπη, έλα 
εδώ ψυχή μου...», τον αγκάλιασε, τον φίλησε και συνέχισε, «θα σε ήθελα κι αν 
ακόμα ήσουν το χειρότερο παιδί του κόσμου. Αλλά αγόρι μου μη μιλάς έτσι για τη 
μητέρα σου, σ’ αγαπάει πολύ. Έτσι είμαστε οι μητέρες δεν είναι πάντα τα παιδιά 
ευχαριστημένα μαζί μας ούτε κι εμείς μαζί τους. Κι εγώ πολλές φορές έχω 
στενοχωρήσει το Γιωργάκη όπως κι εκείνος εμένα». «Αγόρι μου, η Κυριακή 
τελείωσε, αύριο έχεις σχολείο πρέπει να γυρίσεις πίσω στην...καταπίεση της μητέρας 
σου», είπε γελώντας ο Ανέστης  κι  έπιασε  το τηλέφωνο να ειδοποιήσει τον Πιέρ...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΚΑΤΟ

Ο Ανέστης 
μπήκε στο υπνοδωμάτιο φορώντας το μπουρνούζι. Η Νένη ήταν ξαπλωμένη στο 
κρεβάτι, έκανε ζέστη, προχωρημένος ο Αύγουστος, τα σκεπάσματα ήσαν ελαφρά και 
ήταν μισοσκεπασμένη. Ο φωτογράφος τη βρήκε όμορφη και προκλητική. Εδώ και 
τρεις περίπου μήνες ζούσαν σα σύζυγοι αλλά δεν είχαν κάνει έρωτα. Η Νένη 
χωνόταν ήρεμη στην αγκαλιά του και αποκοιμιόταν ευτυχισμένη. Εκείνος δεν της 
ζήτησε ποτέ τίποτα, την έσφιγγε πάνω του κι ένιωθε μια παράξενη ευχαρίστηση...

Έβγαλε το 
μπουρνούζι κι έτσι γυμνός ξάπλωσε πλάι της, ήταν η πρώτη φορά που το έκανε, για 
κάποιο περίεργο λόγο ξάπλωσε με την παλιά του συνήθεια. Πέρασε το χέρι του κάτω 
από τον αυχένα της. Εκείνη γύρισε τον κοίταξε και καθώς τα ρουθούνια της 
οσφράνθηκαν τη μυρουδιά της μασχάλης του και τα χείλη της άγγιξαν το στήθος 
του, προχώρησε περισσότερο. Τον φίλησε στο λαιμό και του ψιθύρισε: «Αγάπη μου, 
θέλεις να κάνουμε έρωτα;». Εκείνος γύρισε, ξαφνιασμένος, φίλησε την άκρη της 
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μύτης της. «Θέλεις πραγματικά αγάπη μου;». «Ναι πολύ. Ο γιατρός είπε πως δεν θα 
έχω διάθεση και είχε δίκιο, αλλά αυτή τη στιγμή σκέφτηκα εκείνη την ευτυχισμένη 
νύχτα της ζωής μου, εδώ στο Παρίσι κι νιώθω όπως τότε...Μόνο που τότε ήμουν 
κοπελίτσα και τώρα είμαι...γριούλα».

Της έκλεισε το 
στόμα μ’ ένα ρουφηχτό φιλί. «Αυτό μην το ξαναπείς λατρεία μου, είσαι υπέροχη. 
Ξέρεις ότι αυτούς τους μήνες έχεις κερδίσει βάρος; Το κορμί σου είναι όμορφο και 
σφριγηλό όπως πρώτα». Τη χάιδεψε, της είπε γλυκόλογα, ψιθυριστά στο αφτί, έγειρε 
πάνω της και μπήκε  με προσοχή ανάμεσα στα σκέλη της...
... Ως τα μέσα του 
Σεπτέμβρη, η Νένη δεν είχε βγει ποτέ στην πόλη, όλος ο κόσμος της ήταν το σπίτι, η 
αυλή του και το εστιατόριο «Ερζερούμ». Οι άνθρωποι που έβλεπε ήσαν μόνο οι 
δικοί της. Μαζί της, εκούσια έγκλειστος κι ο Ανέστης, ώσπου εκείνη ζήτησε να 
βγουν έναν περίπατο εκεί κοντά. Αυτό, έγινε καθημερινή συνήθεια και όλο και πιο 
μακρινοί οι περίπατοι. Μια μέρα που η Νένη ένιωθε, εξαιρετικά δυνατή κι 
ευδιάθετη, ξεκίνησαν ν’ ανεβούν στη Μονμάρτρη για να δουν από τον «εξώστη» της 
Σάκρε-Κερ χαμηλά το Παρίσι. 

Βγήκαν στο 
δρόμο, καλού-κακού είχαν φορέσει τα αδιάβροχα τους, ο καιρός ήταν άστατος αλλά 
μαλακός. Από το σταθμό Ρισελιέ-Ντρουό πήραν την κατεύθυνση Μπαλάρ, 
κατέβηκαν στη Λα Μαντλέν και πήραν την κατεύθυνση Πορτ ντε Λα Σιαπέλ και 
ανέβηκαν στη Μονμάρτρη στο σταθμό Αμπές. Ανηφόρησαν τα δρομάκια κοντά στην 
πλας ντυ Τέρτρ, πέρασαν από την πλατεία όπου στριμώχνονταν τουρίστες και 
καλλιτέχνες, οι πρώτοι για ν’ απολαύσουν «κουλέρ λοκάλ» κι οι δεύτεροι κανά 
φράγκο. Λίγο πιο πέρα η εκκλησία της Ιερής Καρδιάς ύψωνε τον επιβλητικό της 
τρούλο και το καμπαναριό. 

Ακουμπισμένοι 
στην κουπαστή του εξώστη που είναι μπροστά στην εκκλησία απολάμβαναν το 
θέαμα. Είχε βρέξει, η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή κι ο Ανέστης έδειξε στη Νένη όλα τα 
γνωστά αξιοθέατα.

Εκείνη είχε ν’ 
ανέβει εδώ από την τελευταία εκδρομή που είχαν κάνει, με το σχολείο πριν είκοσι 
τρία χρόνια, ήταν μαζί της και η Λήδα. «Τελευταία τη σκέφτηκα μερικές φορές, τι να 
έγινε αυτή η ψυχή;», είπε η Νένη καθώς κοίταζαν χαμηλά την πόλη. «Κι εγώ την 
θυμήθηκα πριν να έρθω κοντά σου...» και της μίλησε για την προσπάθεια του να 
κόψει το τσιγάρο και το κομπολόι που του είχε χαρίσει εκείνη.

Η  Νένη  έδειξε  
στ’ αριστερά τους, στ’ ανατολικά, έναν κατάφυτο λόφο και ρώτησε τι ήταν εκεί. 
«Εγώ νόμιζα πως το Παρίσι είχε μόνο το λόφο, της Μονμάρτρης...». «Αυτό εκεί 
είναι το Μπιούτ Σιομόν, δεν είναι φυσικός λόφος έγινε από μπαζώματα. Τώρα είναι 
ένα θαυμάσιο πάρκο, έχει ακόμα και λίμνη. Το ξέρεις ότι εκεί κοντά στο πάρκο 
υπάρχει δρόμος και σταθμός του μετρό με το όνομα του Μπότσαρη;». «Αλήθεια! 
Και πως έγινε αυτό;». «Στα χρόνια της επανάστασης του 1821, οι Γάλλοι φιλέλληνες 
είχαν κάνει γνωστό τον Μάρκο στο Παρίσι, φαντάσου ακόμα και λαϊκές λιθογραφίες 
με τα κατορθώματα του είχαν κυκλοφορήσει».

Καθώς 
ξεκίνησαν να φύγουν, ένα ζευγάρι τουριστών, έμοιαζαν νεόνυμφη, τους σταμάτησε 
και ο άντρας ζήτησε από τον Ανέστη, σε πολύ άσκημα γαλλικά, προτείνοντας του 
μια πολύ καλή μηχανή να τους τραβήξει μια φωτογραφία. Προσπάθησε, πάντα στα 
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γαλλικά, να του εξηγήσει το χειρισμό. «Μην ανησυχείτε, την ξέρω πολύ καλά τη 
μηχανή, έχω μια ίδια», του είπε ο Ανέστης στα ελληνικά, μια και είχε ακούσει την 
κοπέλα προηγουμένως να μιλάει τη γλώσσα  τους.  «Α,  είστε  Έλληνας...Τα  
γαλλικά  μου δεν είναι και τόσο καλά...». «Φριχτά είναι, αλλά μη χάνετε το κουράγιο 
σας, οι Παριζιάνοι είναι προπονημένοι και μαθημένοι στην κακοποίηση της γλώσσας 
τους, θα σας καταλάβουν όσο άσκημα κι αν τη μιλάτε».

Για λίγο το 
ζευγάρι δεν τους άφησε ήσυχους. Όταν μάλιστα έμαθαν πως είναι μόνιμοι κάτοικοι 
της πόλης τους ζήτησαν να τους πούνε μερικά πράγματα για το θέαμα που 
αντίκριζαν. Ήταν η πρώτη τους επίσκεψη, έκαναν το μήνα του μέλιτος. Ο Ανέστης 
έλυσε όλες τις απορίες τους και οι νεόνυμφοι τους αποχαιρέτησαν ευχαριστημένοι 
που είχαν βρει έναν απροσδόκητο ξεναγό...

«Έτσι θα 
κάνουμε, «μπαμ», σα νεόνυμφοι κι εμείς όταν παντρευτούμε;», είπε χαμογελώντας ο 
Ανέστης σφίγγοντας τη Νένη πάνω του. «Αλήθεια, θέλεις να με παντρευτείς;» «Τι 
ερώτηση είναι αυτή κορίτσι μου...». «Ξέρεις...Όλο το διάστημα, μετά το θάνατο του 
Παρμενίωνα, μέχρι τη μέρα που αρρώστησα, σκεφτόμουν πως ήταν πια αργά, πως δε 
θα με ήθελες μια και είχες συνηθίσει να ζεις με πολλές γυναίκες και μάλιστα νέες 
ενώ εγώ ήμουν μια...». «Μην το πεις σε παρακαλώ...». Της έκλεισε το στόμα με την 
παλάμη του. «Είσαι αυτό που ήθελα όλη μου τη ζωή, μη σκέφτεσαι το 
χρόνο...Λοιπόν αν και δεν είμαστε θρησκευόμενοι κι αν ήμασταν θα ήμασταν 
ορθόδοξοι, σου ζητώ, επίσημα, εδώ μπροστά σ’ αυτή την καθολική εκκλησία της 
Ιερής Καρδιάς, που κάπως βυζαντινοφέρνει σε ρυθμό, να γίνεις γυναίκα μου. 
Δέχεσαι αγάπη μου;». «Είμαι έτοιμη να λιποθυμήσω από συγκίνηση, κράτα με καλά 
ψυχή μου...»...

Αγκαλιασμένοι 
κατέβηκαν όλα τα σκαλιά της Σακρε-Κέρ, κατηφόρισαν ίσαμε την μπουλβάρ 
Ροσσεσσουάρ κι έφτασαν στο μετρό Μπαρμπές. Στη συμβολή των μπουλβαρ 
Μπαρμπές και Ροσιεσιουάρ υπήρχε μόνιμος συνωστισμός ανθρώπων από όλη την 
Υφήλιο. Η Νένη έμεινε κατάπληκτη. Του ζήτησε να μείνουν για λίγο και 
παρακολουθούσε με πολύ ενδιαφέρον όλο εκείνο το πάρε-δώσε, τη συναλλαγή, 
αυτών των ανθρώπων για την επιβίωση τους.

«Είναι 
καταπληκτικό Ανέστη μου, κάποτε μου το είχες πει και δεν το πίστεψα. Είναι Γαλλία 
εδώ; Δυο-τρεις στους δέκα είναι λευκοί!». «Και που να δεις την πλας ντ’ Ιταλί, έχει 
γίνει Τσάϊνα τάουν. Κοίτα αυτόν το νεαρό μαύρο, αυτόν με τις χαρακιές στα 
μάγουλα, κατάλοιπο κάποιας τελετουργίας ενηλικίωσης στην πατρίδα του. Ήρθε στο 
Παρίσι και κάνει τον παπατζή, προσπαθεί να οικονομήσει με τη δαχτυλήθρα και τη 
φακή. Δε βρίσκεται εδώ από κάποια πολιτιστική, πνευματική ανάγκη αλλά ήρθε να 
βρει δουλειά, για να ζήσει...», είπε ο Ανέστης... 

Ο ουρανός είχε 
συννεφιάσει πάλι. Θέλεις να γυρίσουμε σπίτι; Θα μπορούσαμε να κατηφορίσουμε, 
είναι σχετικά κοντά...». «Όχι, όχι θέλω να κάνουμε ένα μεγάλο γύρο, μ’ αρέσει. 
Πάμε στο Καρτιέ Λατέν;». «Βεβαίως κορίτσι μου, από δω είναι πολύ εύκολο, 
παίρνουμε το τρένο και φτάνουμε κατευθείαν στην πλατεία Σαιν Μισέλ». 

Κατέβηκαν στο 
υπόγειο του σταθμού Μπαρμπές. «Είδα και επιφανειακή γραμμή επάνω, είναι του 
μετρό κι αυτή;», ρώτησε η Νένη. «Ναι υπάρχει γραμμή από εδώ  ως την πλατεία  
Στάλινγκραντ αλλά  και σε  άλλα σημεία της πόλης υπάρχουν επιφανειακέ 
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γραμμές...». 
Στο μετρό 

βρήκαν αμέσως θέση, δεν είχε μεγάλη κίνηση. Ο Ανέστης κοίταξε το ρολόι του. 
«Περασμένες δυο, πεινάς;», ρώτησε. «Μπορούμε να φαμε σε κάποιο εστιατόριο του 
Καρτιέ- έτσι ονόμαζαν οι Έλληνες την περιοχή παραλείποντας το Λατέν-έχει και 
καλά μαγαζιά». «Όχι δεν πεινάω...». «Αν δε σου θυμίσω εγώ πως πρέπει να φας εσύ 
ποτέ δεν πεινάς...». Του έσφιξε τρυφερά το χέρι. «Υπομονή αγάπη μου...Εσύ ξέρεις 
από υπομονή». Της χαμογέλασε και τη φίλησε στη μύτη. 

«Δεν ξέρω γιατί 
τώρα δα, θυμήθηκα τη θάλασσα μας στο εξοχικό. Τα βράδια στη βεράντα που μας 
απάγγελνες εκείνα τα υπέροχα ποιήματα. Πεθύμησα τη θάλασσα...». «Αν νιώθεις 
καλά, το καλοκαίρι θα πάμε γλυκιά μου ν’ απολαύσεις τη θάλασσα μας. Μπορούμε 
όμως να πάμε μια Κυριακή με το αυτοκίνητο με τη Ζοζεφίν και το Δημήτρη στο 
Καλαί να δεις τη θάλασσα της Μάγχης...».

«Με 
συγχωρείτε για την ενόχληση, η γλώσσα που μιλάτε είναι η ελληνική;». Ο Ανέστης    
και η Νένη γύρισαν ξαφνιασμένοι. Ήταν μια ηλικιωμένη κυρία που είχε κάνει την 
ερώτηση. «Μάλιστα κυρία μου, έχετε κάποια σχέση με την Ελλάδα;». «Δεν έχω πάει 
ποτέ. Τελευταία παρακολουθώ μια εκπομπή στην τηλεόραση, ένα πρόγραμμα που 
έχει σχέση με τη Μεσόγειο και που έχει το ελληνικό όνομα «ΤΗΑLΑSSΑ». Άκουσα 
μερικές φορές αυτή τη λέξη στη συζήτηση σας και σωστά υπέθεσα πως μιλάτε 
ελληνικά... Βέβαια είμαι καθηγήτρια, φιλόλογος κι έχω κάποια σχέση με την αρχαία 
λογοτεχνία αλλά από τη σύγχρονη γλώσσα δεν ξέρω και πολλά...». «Στη σύγχρονη 
γλώσσα μας υπάρχουν χιλιάδες λέξεις που λειτουργούν ακριβώς  όπως τότε. Η λέξη 
θάλασσα είναι η ίδια και στα ομηρικά έπη, ως φιλόλογος θα γνωρίζετε τον Όμηρο». 
«Βεβαίως, τελευταία μάλιστα διαβάζω ένα βιβλίο της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, της 
πρώτης ακαδημαϊκού μας, τα «Απομνημονεύματα του Αδριανού» που αν και ήταν 
Ρωμαίος το βιβλίο είναι γεμάτο Ελλάδα...». «Το έχω διαβάσει κι εγώ, στην ελληνική 
μετάφραση, είναι ένα γοητευτικό βιβλίο», είπε η Νένη. «Η γυναίκα μου είναι 
φιλόλογος της ελληνικής», είπε ο Ανέστης.

Η συζήτηση 
συνεχίστηκε, σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι το σταθμό του Σιατλέ όπου ο 
Ανέστης κρατώντας από το χέρι τη Νένη, αποχαιρέτησαν βιαστικά την ηλικιωμένη 
κυρία και κατέβηκαν. «Νομίζω αγάπη μου δεν ήσουν και πολύ ευγενικός με την 
κυρία, γιατί αυτή η βιασύνη και γιατί κατεβήκαμε εδώ;», είπε η Νένη. Την 
αγκάλιασε τρυφερά και την παράσυρε προς τα σκαλιά της εξόδου. Καθώς ανέβαιναν 
είπε: «Δεν θα πάμε στο Καρτιέ, θα πάμε στο Τουιλερί, το ξέρεις το Τουιλερί;» «Όχι, 
πως να το ξέρω;». «Είναι ο κήπος που αρχίζει από το Λούβρο και φτάνει ως την 
πλατεία της Ομόνοιας». «Τι σπουδαίο έχει αυτός ο κήπος;». «Όταν πρωτοήρθα στο 
Παρίσι, για έξη μήνες με βασάνιζε η ανάμνηση της Λήδας, ύστερα σιγά-σιγά χάθηκε 
και τη θέση της πήρε η δική σου ανάμνηση. Να ήξερες πόσες φορές σ’ έσφιγγα στην 
αγκαλιά μου και σε φιλούσα νοερά,  περνώντας μέσα από το Τουιλερί όπου έβλεπα 
τα ζευγάρια να χαϊδεύονται και να φιλιούνται...».

Η Νένη 
σφίχτηκε πάνω του και χωρίς να μιλήσει του πρόσφερε τα χείλη της κι εκείνος τα 
ρούφηξε με εφηβική ορμή. Διαβάτες ανεβοκατέβαιναν τη σκάλα χωρίς να τους 
προσέχουν...

Βγήκαν στην 
επιφάνεια αγκαλιασμένοι. Η πλατεία είχε πολύ κίνηση, αν και δεν ήταν η ώρα που 
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δούλευαν τα δυο θέατρα, που υπήρχαν εδώ. «Τώρα που αισθάνεσαι πια καλά θα 
ερχόμαστε εδώ, στα θέατρα...», είπε ο Ανέστης και σφιχταγκαλιασμένοι, λες και 
ήταν το πρώτο ραντεβού της  ζωής τους-και μήπως δεν ήταν-μπήκαν στην οδό Ριβολί 
με κατεύθυνση το Λούβρο. 

«Θυμάσαι 
αγάπη μου, τη θεωρία σου για τα φιλιά και το αγκάλιασμα στο δρόμο, που τη 
θεωρούσες συμπεριφορά απαράδεκτη για σένα και μόνο στην κρεβατοκάμαρα την 
επέτρεπες; Η καημένη η Λήδα πόσο νευρίαζε...». «Ω, πάει αυτή η θεωρία, είχα 
αρχίσει να την αρνιέμαι ακόμα από την πατρίδα αλλά εδώ στο Παρίσι μια τέτοια 
άποψη είναι ανόητη...». «Φαντάζομαι πόσα κοριτσόπουλα αγκάλιασες και φίλησες 
σ’ αυτούς τους δρόμους για να σου φύγει αυτή η άποψη...Αλλά τι λέω εσύ 
κουβαλούσες στους ώμους σου την Πολίν, έτσι δεν την έλεγαν, ανάμεσα σε χιλιάδες 
ανθρώπους στον ξεσηκωμό του Μάη». «Ψυχή μου, θυμάσαι το όνομα της;». 
«Θυμάμαι τα πάντα που σε αφορούν. Ελπίζω να έχεις βεβαιωθεί πια για το πόσο σ’ 
αγαπώ και το πόσο υπόφερα όλ’ αυτά τα χρόνια. Αν δε μ’ αγαπούσες κι εσύ ίσως θα 
ήταν πιο εύκολο,  έστω κι από εγωισμό θ’ αντιδρούσα. Ξέροντας όμως πως μ’ 
αγαπούσες ο πόνος μου ήταν τρομαχτικός...». «Έλα ηρέμισε, πάνε αυτά. Τώρα 
είμαστε εσύ κι εγώ σ’ αυτή την πανέμορφη πόλη. Είσαι το κορίτσι που γνώρισα πριν 
είκοσι τρία χρόνια κι εγώ ο απολυμένος φαντάρος που έψαχνε για δουλειά κι 
ονειρευόταν να γίνει διάσημος φωτογράφος». «Με κούρασες παλιόπαιδο, έλα να 
καθίσουμε σ’ αυτό το παγκάκι...», είπε η Νένη και τον τράβηξε απέναντι από το 
μουσείο της Ορανζερί. Όλα ήσαν υγρά το γρασίδι, τα ξερά φύλλα που είχαν πέσει 
από τα δέντρα, το παγκάκι-αυτό δεν πείραζε φορούσαν τα αδιάβροχα-και ο καιρός 
ετοιμαζόταν για άλλο ένα πέρασμα βροχής, που δεν άργησε να έρθει.
      Ανέβασαν τις κουκούλες των αδιάβροχων και κάτω από την προστασία τους, 
αντάλλαζαν φλογερά φιλιά. Οι βαριές σταγόνες, καθώς έπεφταν στα ξερά φύλλα, 
συνόδευαν το πάθος τους με μουσική υπόκρουση φυσικών ήχων του κήπου αλλά κι 
από τον αχό των οχημάτων της πλατείας Ομονοίας και των παρακείμενων δρόμων...
... «Το κορίτσι 
μου είναι κουρασμένο και πεινασμένο, τι καλό έχετε να φαμε;», είπε ο Ανέστης 
καθώς έμπαιναν στο εστιατόριο του Δημήτρη. Το εστιατόριο ήταν άδειο από 
πελάτες, ήταν κιόλας περασμένες τρεις, ο Πετράν με το βοηθό του έτρωγαν σ’ ένα 
τραπέζι κοντά στην κουζίνα.

«Που τη γύριζες 
βρε παλαβέ, μεσα στη βροχή τη γυναίκα;», είπε ο εστιάτορας. «Μη μας το χαλάς σε 
παρακαλώ Δημήτρη μου, είμαστε αλλού εμείς τώρα, το παίζουμε εφηβάκια», είπε 
χαμογελώντας η Νένη. «Είμαστε δεκαοχτώ χρονώ εγώ κι εκείνος  είκοσι δύο, λίγο το 
έχεις;». 

Ο Δημήτρης 
χαμογέλασε κουνώντας το κεφάλι, η Ζοζεφίν σηκώθηκε, αγκάλιασε τη Νένη, τη 
φίλησε και είπε: «Χαίρομαι που αισθάνεσαι έτσι αγάπη μου, όλα θα πάνε καλά...». 
Τη βοήθησε να βγάλει το αδιάβροχο και το κρέμασε στην παρακείμενη κρεμάστρα. 
Ύστερα την έσπρωξε μαλακά προς το τραπέζι όπου η οικογένεια του εστιάτορα 
έπαιρνε το γεύμα της. Η μικρή Μαντλέν-δεν της άρεσε να τη λένε μικρή, είχε κλείσει 
τα δώδεκα-κοίταζε τη Νένη, έχοντας το κουτάλι της βυθισμένο στη σούπα, με 
θαυμασμό. «Θεία», έτσι την αποκαλούσε, «μοιάζεις πραγματικά με κοπελίτσα, είσαι 
ευτυχισμένη;», όλ’ αυτά της τα είπε στα ελληνικά. «Ναι κούκλα μου, είμαι πολύ 
ευτυχισμένη...», έσκυψε τη φίλησε και κάθισε πλάι της...

Μια  βδομάδα  
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πριν τα Χριστούγεννα, έγινε ο γάμος του Ανέστη και της Νένης στο κοντινό 
δημαρχείο στο δεύτερο διαμέρισμα του Παρισιού. Παραβρέθηκαν ο Δημήτρης κι ο 
Πέτρος, ως μάρτυρες, ο Γιωργάκης, ο Πολ-Αντουάν και η Ζοζεφίν με τη Μαντλέν...
... Ο Ιάσων, όποτε 
είχε χρόνο ανάμεσα στα διαβάσματα του ερχόταν και δούλευε κοντά στον Ανέστη. 
Είχε μάθει κιόλας αρκετά πράγματα σχετικά με τους φωτισμούς, τα φιλμ και την 
εμφάνιση και γενικά για τις συνθήκες φωτογράφησης σ’ ένα εργαστήρι. «Σκέφτομαι 
να κάνω κι εγώ ένα ατελιέ στο σπίτι, χώρος υπάρχει...», είπε μια μέρα στον Ανέστη.  
«Γιατί φίλε μου, αυτό δε σου κάνει;». «Μα τι λετε...Αλλά θα είμαι  ίσως 
ενοχλητικός, διαρκώς μέσα στα πόδια σας». «Δεν είσαι ενοχλητικός. Θα σου δώσω 
κλειδιά να έρχεσαι να κάνεις τη δουλειά σου ακόμα κι όταν δεν είναι κανένας στο 
σπίτι». «Αλήθεια! Μου έχετε τόση εμπιστοσύνη; Εδώ υπάρχουν μηχανήματα, τόσο 
ακριβά...». «Είσαι έξυπνο παιδί αλλά λες κουταμάρες. Σου είπα να έρχεσαι όποτε 
θέλεις σα να είναι δικό σου το ατελιέ, έτσι θέλω να νιώθεις ή αλλιώς να μην έρχεσαι 
καθόλου». Ο νεαρός κοκκίνισε από ικανοποίηση και δήλωσε πως θα ένιωθε έτσι, δεν 
ήταν δύσκολο γιατί είχε ήδη αυτό το συναίσθημα. 

Ο Ανέστης 
αντιμετώπιζε με μεγάλη άνεση τον Ιάσονα, του έλεγε πράγματα που δεν τα έλεγε 
εύκολα σε άλλους. έτσι του είπε τα πάντα για τη σχέση του με τη Νένη, για το γάμο 
τους, για την αρρώστια της και του ζήτησε-είχε μια μεγάλη σειρά φωτογραφήσεις 
και ο νεαρός τον βοηθούσε-να τον σταματάει κάθε μισή ώρα για να πετάγεται στο 
σαλόνι να δει πως είναι η Νένη. Αυτή η φροντίδα και αφοσίωση, εντυπωσίασε τον 
Ιάσονα που με μεγάλο δισταγμό ρώτησε, αν η κυρία Ελένη ήταν η μοναδική του 
αγάπη. «Μπορείς να το πεις έτσι». Του αφηγήθηκε, καθώς δούλευαν, τον έρωτα του 
για τη Λήδα κι αργότερα για τη μητέρα του γιου του και κατάληξε:, «Ήταν τρία 
βαθιά αισθήματα που είχαν συμπλεχτεί περίεργα.. Τ’ άλλα δυο λειτούργησαν 
παράλληλα με το αίσθημα μου για τη Νένη και ήταν αυτό που έμεινε μόνιμο, παρ’ 
όλες τις δυσκολίες που περάσαμε»...
... Η υγεία  της 
Νένης ήταν  πολύ  καλή. Την πρωτοχρονιά  μάλιστα  ένιωσε  υπέροχα  από μια
χειρονομία  του Πολ -Αντουάν.  Τους τηλεφώνησε ο μικρός  πως τη μέρα της  
πρωτοχρονιάς  θα
ερχόταν να φαει μαζί τους. Όταν η Νένη τον ρώτησε πως θα περάσει τη βραδιά του, 
της είπε με τα σαχλόπαιδα, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες του γιατί η 
μητέρα του είχε τη φαεινή ιδέα να τους οργανώσει «ρεβεγιόν». «Χωρίς να με 
ρωτήσει, το καταλαβαίνετε κυρία Νένη; Χωρίς να με ρωτήσει». Τον παρηγόρησε και 
του υποσχέθηκε πως την άλλη μέρα θα του ετοίμαζε ένα υπέροχο γλυκό... 
... Η Τζάγκουαρ 
γλιστρώντας μαλακά σταμάτησε μπροστά στο εστιατόριο «Ερζερούμ» κι ένας 
κομψός νεαρός κύριος βγήκε από το αμάξι. Ο Πολ-Αντουάν ήταν ντυμένος με 
κοστούμι, παπιγιόν και πανωφόρι, που το είχε ανοιχτό ενώ ένα άσπρο κασκόλ 
κρεμόταν ανέμελα από τον αυχένα του. Καθώς το αμάξι με τον Πιέρ έφευγε πίσω ο 
νεαρός μπήκε στην αυλή όπου συνάντησε το Δημήτρη και τον Πέτρο. Χαιρέτησε με 
χειραψία-πάντα με χειραψία τους χαιρετούσε ο μικρός-και τους ευχήθηκε χρόνια 
πολλά. Ξαφνικά εμφανίστηκε η Μαντλέν κατεβαίνοντας τροχάδην τις σκάλες. 
Μπήκε στην αυλή, τους πλησίασε και είπε πειραχτικά: «Να κι ο γκραν-μπουρζιουά, 
μμ...είσαι τρε σικ σήμερα». Ο Πολ-Αντουάν της έδωσε το χέρι και τη φίλησε 
σταυρωτά χωρίς να διαμαρτυρηθεί για το σχόλιο της. 

Σε λίγο φιλούσε 
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τη Νένη και τον πατέρα του. Μη βλέποντας το Γιωργάκη είπε πειραχτικά: «Ο 
κανακάρης ακόμα κοιμάται;». Η Νένη χαμογέλασε και είπε: «Ήπιε πολύ χθες βράδι 
και μέθυσε, θα σηκωθεί μ’ ένα κεφάλι καζάνι, πάω να τον ξυπνήσω. Πολύ  κομψός  
είσαι  αγόρι  μου γιορτάζουμε κάτι;». «Ναι εγώ κάτι γιορτάζω, αλλά καλέ πατέρα 
σήμερα δε γιορτάζει ο παππούς Βασίλης;». «Ω ναι, το ξέχασα αγόρι μου πρέπει να 
τηλεφωνήσω, έτσι κι αλλιώς θα τηλεφωνούσαμε για τα χρόνια πολλά...αλλά εσύ τη 
γιορτάζεις;». 

Ο μικρός 
κοίταξε τον πατέρα του, χαμογέλασε στη Νένη και είπε: «Ωραία θα σας το πω τώρα 
που δεν είναι κι ο άλλος εδώ γιατί θα με κοροϊδεύει...». «Ποιον εννοείς το Γιώργο; 
Και γιατί να σε κοροϊδέψει;», ρώτησε ο Ανέστης. «Ξέρω τι λέω εγώ...». Έβγαλε από 
τη τσέπη του σακακιού του ένα βελούδινο κόκκινο κουτάκι, πλησίασε τη Νένη, πήρε 
το χέρι της, το φίλησε κι έβαλε το αντικείμενο στην παλάμη της. 

Ο πατέρας του 
και η Νένη έδειξαν έκπληξη με αυτή τη χειρονομία. Ο Πολ-Αντουάν πήρε σοβαρό 
ύφος, άψογη στάση, στάθηκε μπροστά στη Νένη και είπε: «Αν μου επιτρέπετε θέλω 
να σας λέω μητέρα, το κυρία, μου κάθεται στο στομάχι...Μ’ αυτό το μικρό δώρο σας 
εύχομαι χρόνια πολλά και υγιή».  Ήταν κόκκινος σαν το κουτάκι που είχε 
προσφέρει.

Η Νένη άνοιξε 
το κουτί. Ένα μικρό χρυσό παντατίφ άστραψε στο φως του πολύφωτου. Ήταν μια 
καρδούλα κρεμασμένη σε μια αλυσίδα. Το έπιασε με τα δυο δάχτυλα και το 
ακούμπησε στην παλάμη της εκστατική. «Ανοίξτε το, έχει κάτι μέσα...πιέστε εκείνο 
το κουμπάκι...». Έκανε αυτό που της είπε και καθώς  η καρδούλα χώρισε στα δυο 
αποκάλυψε δυο φωτογραφίες, της Νένης και του Ανέστη σε νεαρή ηλικία. 
«Καταπληκτικό! Υπέροχο! Αγάπη μου γλυκιά, τι θαυμάσιο δώρο!». Τον έσφιξε στην 
αγκαλιά της και τον φίλησε πολλές φορές. Ύστερα τον κοίταξε στα μάτια και του 
είπε: «Το να θέλεις να με αποκαλείς μητέρα είναι μεγάλη τιμή για μένα, σ’ 
ευχαριστώ ψυχή μου...Πρόσεξε όμως ποτέ μπροστά στη μητέρα σου, αγόρι μου γιατί 
θα πληγωθεί».

Ο Ανέστης 
πλησίασε πήρε το παντατίφ το κοίταξε προσεχτικά και ρώτησε: «Που βρήκες αυτές 
τις φωτογραφίες ρε μπόμπιρα;». «Στο γραφείου σου, σ’ ένα συρτάρι. Τις έκλεψα και 
πήγα στον κοσμηματοπώλη, όχι της μητέρας μου, γιατί μπορούσε να με μαρτυρήσει 
και παράγγειλα το παντατίφ. Έχει βάλει και κρυσταλλάκια για να μη φθείρονται οι 
φωτογραφίες. Ωραίο δεν είναι;». «Θαυμάσιο αγόρι μου», είπε στοχαστικά ο 
Ανέστης, «αλλά πιο θαυμάσιο είναι το ότι ζήτησες από την αγαπημένη μου να τη λες 
μητέρα, σ’ ευχαριστώ...». 

«Πολ-Αντουάν, 
γιε μου, έχεις την καλοσύνη να μου περάσεις στο λαιμό το δώρο σου;». Ο μικρός 
πρόθυμος, πήρε το κόσμημα, το πέρασε στο λαιμό το κούμπωσε και τη φίλησε...

Δυο ώρες 
αργότερα, στο εστιατόριο, είχε στρωθεί ένα πλούσιο, σε εδέσματα, μεγάλο τραπέζι. 
Την πρωτοχρονιά δεν λειτουργούσε  το «Ερζερούμ»,  το τραπέζι ήταν για τον 
ιδιοκτήτη  και τους φίλους του. Ήταν εκεί και η μητέρα της Ζοζεφίν με το φίλο της, 
συνολικά με τον Πετράν δέκα άτομα. «Θα μπορούσε να είναι μαζί μας κι ο 
Ιάσων...», είπε η Νένη. «Να πάρει η ευχή, αυτό το παιδί έρχεται τόσον καιρό εδώ και 
ο βλάκας δε του ζήτησα ποτέ το τηλέφωνο του, δε μπορώ να του ευχηθώ ούτε χρόνια 
πολλά...». «Ούτε κι εγώ  του  το  ζήτησα,  βλέπεις  παίρνει  πάντα  εκείνος όταν θέλει 
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να πάμε κάπου», είπε κι ο Γιώργος.  
Όπως κάθονταν 

οι δυο νεαροί, πλάι-πλάι, ο Γιώργος έσκυψε και είπε στον Πολ-Αντουάν: «Αυτό που 
έκανες σήμερα μικρέ ήταν πολύ ωραίο. Σε ζηλεύω που δεν το σκέφτηκα εγώ, σ’ 
αγαπώ πολύ είσαι το αγαπημένο μου αδερφάκι, κόλλα το». Έσφιξαν δυνατά τα χέρια 
κι ο νεαρός Βοϊμίρης ήταν πανευτυχής τόσο που ήθελε να μεθύσει και με τρόπο 
κατέβαζε κανά ποτήρι κρασί. Τα κατάφερε τελικά, ευτυχώς το μεθύσι του ήταν ήπιο. 
Συνεχές χαμόγελο, ζάλη και νύστα. Πάντως σ’ αυτή την κατάσταση δεν μπορούσαν 
να τον στείλουν στη μητέρα του. Ο Ανέστης, της τηλεφώνησε και ζήτησε να τον 
κρατήσει για τη νύχτα. «Του αρέσει εδώ, έχει παρέα και δεν θέλω να τον 
στενοχωρήσω. Αύριο στείλε τον Πιέρ να τον πάρει». Η Ζενεβιέβ δεν είχε αντίρρηση 
κι ο μικρός αν και ζαλισμένος ενθουσιάστηκε αλλά δεν άντεξε πολύ, κατά τις δέκα 
αποκοιμήθηκε. Λίγο αργότερα τηλεφώνησε ο Ιάσων να τους ευχηθεί. «Βρε συ, είμαι 
ασυγχώρητος. Τόσον καιρό και δε σου ζήτησα τον αριθμό του τηλεφώνου σου. Θα 
ερχόσουν εδώ σήμερα, είμαστε μεγάλη παρέα θα περνούσες καλά...Α προπό, 
δώσμου τον τώρα...μια στιγμή να πάρω μολύβι. Σημείωσε τον αριθμό στο 
ημερολόγιο. «Σίγουρα έχασες μια ελληνική πρωτοχρονιά...Τι, δε θα μπορούσες να 
έρθεις;...Η  γιαγιά  σου δεν είναι καλά σήμερα...Είναι  σοβαρό; Α, την είδε 
γιατρός...Περαστικά λοιπόν και χρόνια πολλά...Εντάξει όποτε μπορέσεις...γεια».

Άφησε το 
ακουστικό κοίταξε τη Νένη και το Γιώργο.  «Όπως  ακούσατε  είχε  προβλήματα  με 
τη γιαγιά, σας στέλνει τις ευχές του. Τι έγινε κοιμήθηκε το παιδί», ρώτησε τη Νένη 
που μόλις είχε γυρίσει από το δωμάτιο όπου έβαλε τον μικρό να κοιμηθεί. «Ουου, 
κοιμήθηκε όρθιο το μανάρι μου...». 

Ο Γιώργος 
καθισμένος κοντά στο ραδιόφωνο έψαχνε για κάποια μουσική της αρεσκείας του. Η 
Νένη κάθισε απέναντι από τον άντρα της και του είπε. «Ξέρεις κάτι; Τώρα που 
μιλούσες στον Ιάσονα, και φύσηξες τη μύτη σου, θυμήθηκα πως κι εκείνος όταν 
φυσάει τη μύτη του βγάζει τον ίδιο ήχο...». «Δε σε καταλαβαίνω...Τι θέλεις να πεις 
Νένη μου; Τον ίδιο ήχο...Φαίνεται κι αυτού το διάφραγμα θα είναι ελαττωματικό». 
«Μα τόση ομοιότητα! Ξέρεις από τότε που σε γνωρίζω, αυτός ο χαρακτηριστικός 
ήχος της μύτης σου ήταν το σήμα της παρουσίας σου. Όποτε τον άκουγα ήξερα με 
βεβαιότητα, πως πίσω του έρχεσαι εσύ». Ο Γιωργάκης μπήκε στη συζήτηση. «Δίκιο 
έχει η μαμά. Πραγματικά το πρόσεξα κι εγώ, γέρο μου, το φύσημα του Ιάσονα 
μοιάζει με το δικό σου». «Γιώργο, σε παρακαλώ μη λες γέρο τον άντρα μου...», είπε 
η Νένη στο γιο της με κωμική αυστηρότητα. Ο Ανέστης χαμογέλασε με στωικό 
ύφος. «Άστον αγάπη μου κάποια μέρα θα το ακούσει κι αυτός, γερός να είναι. Ώστε 
πιστεύετε πως μοιάζει...Εγώ δεν το πήρα είδηση...». «Ε, καλά εσύ δε θα μπορούσες 
να τον ξεχωρίσεις δικός σου ήχος είναι», είπε η Νένη, σταμάτησε λίγο και συνέχισε: 
«Και κάτι άλλο είναι σ’ αυτό το παιδί...Κάτι στην έκφραση του προσώπου του, κάτι 
απροσδιόριστο, έχω την εντύπωση πως γνωρίζω χρόνια τον Ιάσονα...». «Ναι, τώρα 
που το λες...Μια  τέτοια  εντύπωση έχω κι εγώ...», είπε ο Ανέστης. «Κι εκείνα τα 
μελαγχολικά μάτια του...Αυτό το παιδί πρέπει να υπόφερε στη ζωή του», είπε πάλι η 
Νένη. «Τι λες ρε μάνα, τι να υπόφερε, εμένα μου είπε πως οι παππούδες του, του 
άφησαν τόσα χρήματα που θα μπορούσαν να ζήσουν, χωρίς να κάνουν τίποτα και τα 
εγγόνια του». «Αγάπη μου ο πόνος δεν είναι μόνο για τους φτωχούς υπάρχουν και 
πλούσιοι που υποφέρουν. Ξεχνάς τι είπε για τη μητέρα του, πως τον καταπίεζε. 
Ποιος ξέρει μπορεί να ήταν άρρωστη η γυναίκα, πέθανε τόσο νέα. Αν ήταν μια 
διαταραγμένη ψυχή, με υστερίες και ψυχικές μεταπτώσεις, καταλαβαίνεις τι θα 
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τραβούσε το παιδί...». «Έλα τώρα αγάπη μου, μη σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Δε 
μου λες, τους πήραμε όλους, στην πατρίδα κι εδώ, για ευχές;». «Ναι νομίζω πως 
ναι». «Κάποιους ξεχάσαμε ρε μάνα...». «Σταμάτα αγόρι μου αυτό το «ρε μάνα», 
είναι κακόγουστο, δε μ’ αρέσει. Ποιους ξεχάσαμε;». «Το Νικόλα και το Νώντα». 
«Δίκιο έχεις...Να τους πάρεις εσύ, φίλοι σου είναι». «Θα τους πάρω τώρα...». «Είναι 
αργά Γιώργο μου, εκεί τώρα είναι μία η ώρα, θα κοιμούνται οι άνθρωποι, παίρνεις 
αύριο», είπε ο Ανέστης...  Την άλλη μέρα 
ο Πολ-Αντουάν μπήκε στην τραπεζαρία κατηφής και σκουντούφλης. «Πως 
αισθάνεσαι αγάπη μου;», τον ρώτησε η Νένη που κάτι ετοίμαζε στον πάγκο της 
κουζίνας. «Έλα κάθισε να φας κάτι. Σήμερα θα πιεις και λίγο καφέ θα σου κάνει 
καλό».

Ο μικρός 
πλησίασε, την αγκάλιασε, χαϊδεύτηκε και τη φίλησε. «Σ’ αγαπώ μητέρα Ελένη», 
ψιθύρισε. «Κι εγώ σ’ αγαπώ ψυχή μου, έλα κάθισε, θα σου κάνω παρέα στο 
πρωινό». «Που είναι οι άλλοι;». «Ο πατέρας σου είναι στο ατελιέ κι ο Γιωργάκης 
βγήκε έξω». Ο μικρός κοίταξε το ρολόι του. «Ω, κοιμήθηκα πολύ ε;». «Έτσι έπρεπε, 
τώρα συνήρθες εντελώς νομίζω. Η μητέρα σου τηλεφώνησε να μάθει τι κάνεις, της 
είπα πως κοιμάσαι και ησύχασε. Να της τηλεφωνήσεις». «Είναι  απαραίτητο;». 
«Καρδούλα  μου  με  κάνεις  να  νιώθω  άσκημα...Η μητέρα σου είναι! Σε παρακαλώ, 
μπροστά της, όπως είπαμε, δε θα δείχνεις την προτίμηση σου σε μένα, πρέπει να το 
καταλάβεις ότι αυτό θα την ενοχλήσει, όπως θα ενοχλούσε κι εμένα αν ο Γιώργος 
έδειχνε προτίμηση σε μια άλλη...».  

«Ήμουν χάλια 
χθες ε; Μέθυσα επίτηδες για να δω πως είναι να είσαι μεθυσμένος...Είναι απαίσια». 
Η Νένη του χάιδεψε τα μαλλιά και του φίλησε τρυφερά τη μύτη...

Ο Ανέστης 
δούλευε με πάθος τελευταία, μια σειρά από έγχρωμες φωτογραφίες. Χρησιμοποιούσε 
τις δυνατότητες που του έδινε το έγχρωμο αρνητικό, για να κάνει συνθέσεις με 
αφαίρεση. Τα θέματα του ήσαν άλογα του ιππόδρομου, παρμένα σε μεγάλη 
ταχύτητα, που δημιουργούσαν μια έντονη αίσθηση της κίνησης και διάλυσης της 
μιας μορφής μέσα στην άλλη, με αποτέλεσμα συχνά μια αφηρημένη αισθητική 
απόλαυση αλλά χωρίς να χάνεται το πρωταρχικό ερέθισμα, δηλαδή το άλογο. 

Πήγαινε συχνά 
με τον Πέτρο στο Λονσιάν αλλά και στο Βενσέν. Οι αρματοδρομίες του παρείχαν 
θαυμάσιο υλικό. Ο Δημήτρης στην αρχή ανησύχησε. «Ρε συ, γίνηκες 
ιπποδρομιάκιας; Τελικά σε παράσυρε αυτός ο κόπανος ο Πετράν...». «Πάψε άσχετε 
εστιάτορα, εδώ πρόκειται για Τέχνη κι όχι τζόγο» και του έδειξε κάποιες 
φωτογραφίες. Ο Δημήτρης δεν πολυεντυπωσιάστηκε, με τις φωτογραφίες αλλά 
σκέφτηκε πως αυτό ήταν καλύτερο από του να χάνει ο φίλος του τα λεφτά του στις 
ιπποδρομίες. Η Μαντλέν όμως ήταν  ενθουσιασμένη με το να  βλέπει  τα  άλογα  μ’ 
έναν  άλλο τρόπο...

Το εργαστήρι 
είχε γεμίσει από φωτογραφίες αλόγων διαφόρων μεγεθών. Μια μάλιστα παρίστανε 
ένα άλογο σε φυσικό μέγεθος και σε απόλυτη  ρεαλιστική απεικόνιση σε μια στάση 
ανυπόμονης κατάστασης όπως είναι ένα άλογο λίγο πριν ορμήσει για την κούρσα. 
Ήταν η φωτογραφία που άρεσε πολύ στον Πολ-Αντουάν κι έβαλε τη Ζενεβιέβ να τον 
γράψει σ’ έναν ιππικό όμιλο. Βρισκόταν σε μια ηλικία, ο μικρός που τα ήθελε όλα. 
Γράφτηκε σε μια σχολή «καράτε» για να αμύνεται αλλά, γιατί όχι όπως έλεγε, να τις 
«βρέχει» και σε όποιον του έκανε τον παλικαρά και είχε αρκετούς τέτοιους στο 
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σχολείο του... 
... Ο Ιάσων σιγά-
σιγά, μπήκε για τα καλά στη φωτογραφική τέχνη. Συνόδευε στους ιππόδρομους τον 
Ανέστη, του άρεσαν τα άλογα, είχε κάνει ιππασία, δίνοντας του σημαντική βοήθεια 
ως προς το γέμισμα των μηχανών με φιλμ και τη γενικότερη φροντίδα του υλικού. 
Στην εμφάνιση των φιλμ τα κατάφερνε καλά και είχε την ευχαρίστηση ν’ ακούει το 
φωτογράφο να του αναπτύσσει θεωρίες για την Τέχνη ή περιπέτειες του καθώς 
δούλευαν στο σκοτεινό θάλαμο. Το σκοτάδι και μάλιστα εκείνο το μυστηριακό 
κόκκινο φως, βοηθούσαν ένα κλίμα φλυαρίας «επί  παντός επιστητού». Ο Ιάσων 
όμως αν και είχε γνώσεις, όχι μόνο ως προς την επιστήμη που σπούδαζε αλλά και 
γενικότερες, δε μιλούσε πολύ. 

Το γεγονός 
ήταν πως τον τελευταίο καιρό, έξω ή μέσα στο σκοτεινό θάλαμο, οι σχέσεις τους 
είχαν γίνει πολύ στενές κι ο νεαρός μιλούσε πια του Ανέστη στον ενικό...

Οι μέρες που ο 
Πολ-Αντουάν επισκεπτόταν την άλλη οικογένεια του, δεν ήσαν ταχτικές, αν και η 
μητέρα του μανιακή με την τάξη τις ήθελε έτσι και τον πρώτο καιρό τις επέβαλε. Ο 
μικρός όμως δήλωσε πως αυτή η μονότονη επανάληψη των ίδιων ημερών, τον είχε 
κουράσει και ζήτησε να πηγαίνει όποτε είχε διάθεση εκείνος και στο τέλος το πέτυχε. 
Η Ζενεβιέβ νευρίαζε βλέποντας πως ο γιος της, ξέφευγε σιγά-σιγά από τον απόλυτο 
έλεγχο της. 

Μια λοιπόν από 
αυτές τις μέρες, ήταν Σάββατο, ο νεαρός δεν είχε σχολείο, βρισκόταν πριν από το 
μεσημέρι στο σπίτι του πατέρα του. Έπαιξε με το Γιωργάκη γροθιές, κλωτσιές, 
επιδεικνύοντας, με τεχνάσματα που είχε μάθει στη σχολή «καράτε», τις ικανότητες 
του. Τα παιδιά αναστάτωσαν το σπίτι και η Νένη έβαλε τις φωνές, όχι με ιδιαίτερη 
αυστηρότητα, πως της ρήμαξαν το σπίτι κι ο Ανέστης που πρόβαλε από το εργαστήρι 
το διασκέδαζε βλέποντας τους νεαρούς να χοροπηδάνε σαν κοκόρια. «Άστους αγάπη 
μου, άσε τ’ αγόρια μας να ξεδώσουν», είπε γελώντας. «Ναι αλλά, όταν ανοίγουν οι 
μύτες τους εγώ λαχταράω κι εγώ πρέπει να τους φροντίζω...Α, μικρέ να σ’ έβλεπε 
από καμιά μεριά η Ζενεβιέβ θα πάθαινε λαχτάρα»...

Το μεσημέρι 
αφού έφαγαν στο «Ερζερούμ», μαζί τους και η Μαντλέν, που όλο τσακωνόταν με 
τον Πολ-Αντουάν αποσύρθηκαν στο διαμέρισμα τους, όπου η Νένη τους πρόσφερε 
«κανταϊφι», υλικά της είχε βρει ο Δημήτρης.

Αφού 
απόλαυσαν το γλυκό τους ο Γιώργος είπε: Πάω μια βόλτα...». Ο μικρός ζήτησε να 
πάει μαζί του αλλά εκείνος του το απόκλεισε. Όταν έφυγε ο νεαρός Νοτόρης, ο Πολ-
Αντουάν πλησίασε τον πατέρα του και την Νένη και τους είπε με ύφος συνωμοτικό: 
«Πάει να καπνίσει...». Εκείνοι χαμογέλασαν. «Το ξέρουμε αγάπη μου, άστον να 
νομίζει πως δεν έχουμε ιδέα», είπε η Νένη...
... Ο Ανέστης 
τελικά κατάφερε να κόψει το τσιγάρο, χωρίς να χρειάζεται υποκατάστατα, 
χρησιμοποιούσε μόνο το κομπολόι κι αυτό όταν τα χέρια του ήσαν ελεύθερα. Η 
Νένη το είχε κόψει με την περιπέτεια της υγείας της. 

Ο Πολ-Αντουάν 
συνεχώς παραπονιόταν για τις κακές συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι της 
μητέρας του. «Έλα σταμάτα τη γκρίνια-θα γίνεις ένας γερογκρινιάρης εσύ-άσε τις 
υπερβολές, μια χαρά περνάς εκεί, είσαι ένας μικρός δικτατορίσκος κι όλο ζητάς. Η 
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καημένη η μάνα σου ποιος ξέρει τι τραβάει...». «Τι, σου έκανε παράπονα;». «Όχι βρε 
καθαρματάκι, δε μου έκανε, το υποθέτω εγώ...», τον αγκάλιασε και συνέχισε: 
«Ψήλωσες ε;». «Αν ψήλωσα, δες κοντεύω να σε φτάσω», είπε ο μικρός κάνοντας 
κωμικές προσπάθειες να σταθεί πλάι του για να μετρηθούν. Πάνω εκεί μπήκε κι ο 
Γιώργος συνοδευόμενος από τον Ιάσονα, ο μικρός έτρεξε προς το μέρος του 
δεύτερου και του έδωσε το χέρι. «Μαζί ήσασταν εσείς;», ρώτησε ο Ανέστης. «Όχι 
συναντηθήκαμε στην αυλή», είπε ο Γιωργάκης. Μπήκαν και κάθισαν στο σαλόνι και 
η Νένη έφερε στον Ιάσονα ένα «κανταϊφι». «Δεν ξέρω αν έχεις φαει ποτέ τέτοιο 
γλυκό, το έφτιαξα εγώ...». «Κανταϊφι»! Κάποτε η γιαγιά μου, μου έφτιαχνε 
συχνά...». «Κι εγώ που νόμισα πως θα σου έκανα έκπληξη...», είπε απογοητευμένη η 
Νένη. «Μα μου κάνατε, έχω δυο χρόνια να φαω, από τότε που αρρώστησε η γιαγιά». 
Πήρε ένα κομμάτι γλυκό το έβαλε στο στόμα, το μάσησε αργά και είπε: «Μμ, είναι 
πολύ καλό όπως το έφτιαχνε και η γιαγιά μου».

«Ανέστη, δε 
σου το είπα. Ο Νώντας παντρεύεται...», φώναξε από την κουζίνα ο Γιώργος. «Τι 
κάνεις εσύ εκεί; Πάλι στο γλυκό ε;», του φώναξε η μητέρα του. «Όχι καλέ μαμά, 
να...ένα κομματάκι μόνο...», είπε μπουκωμένος ο νεαρός. «Λιχούδη, γκουρμάν...», 
του φώναξε κοροϊδευτικά ο Πολ-Αντουάν κι ο Γιώργος άρχισε να τον κυνηγάει μέσα 
στο σαλόνι. «Που θα μου πας σπόρε, μπόμπιρα, δε θα σε πιάσω;».

Ο μικρός 
κατάφυγε στην αγκαλιά της Νένης. «Πέστε του καλέ μητέρα, όλο τέτοιες βλακείες 
μου λεει, σπόρε, μπόμπιρα λες και δεν έχω όνομα...». «Εεε, δε ντρέπεσαι ολόκληρος 
άντρας  να  τα βάζεις με το αγοράκι μας; Σε παρακαλώ για συμμαζέψου...Και να μη 
σ’ ακούσω να του λες τέτοια». Έσκυψε, φίλησε το μικρό και χάιδεψε τα μαλλιά του. 
«Μάλιστα, τώρα έγινε το «αγοράκι» μας...», φώναξε παραπονούμενος τάχα ο 
Γιώργος.

«Αρκετά...», 
είπε ο Ανέστης αφήνοντας στο τραπέζι, πλάι του, την εφημερίδα που διάβαζε. Έγειρε 
πίσω στην πολυθρόνα και συνέχισε: «Έχουμε και ξένο άνθρωπο». «Αν εννοείς 
εμένα-επιλεκτικά ο Ιάσων χρησιμοποιούσε τον ενικό για τον Ανέστη και τον 
πληθυντικό για τη Νένη-δεν αισθάνομαι καθόλου ξένος...Εσύ δε μου είπες να νιώθω 
σα στο σπίτι μου; Ε, τώρα πια έτσι αισθάνομαι. Μ’ αρέσει η οικογένεια σας, ζηλεύω 
αυτές οι συγκρούσεις των παιδιών κι ύστερα τα ξεσπάσματα της αγάπης τους...Εγώ 
δεν είχα αυτή τη δυνατότητα γιατί μεγάλωσα μόνος...». Σταμάτησε ξαφνικά όπως 
άρχισε σα να μετάνιωσε που είπε τόσα πολλά μαζεμένα. «Συγγνώμη Ιάσων, δεν 
ήθελα να πω ακριβώς αυτό, χαίρομαι που νιώθεις έτσι και σε βεβαιώνω πως σ’ 
αγαπάμε σα μέλος της οικογένειας μας...».

Άρχισε μια 
συζήτηση για τα παιδικά χρόνια κι ο Ιάσων είπε μερικά ακόμα. Πως η μητέρα του 
δεν τον άφηνε να παίζει με παιδιά, ούτε τον πήγαινε σε παιδικές χαρές και φυσικά 
πήγε κατευθείαν στο δημοτικό σχολείο απ’ όπου βγήκε με κακή διαγωγή... «Με 
κακή διαγωγή εσύ; Αν είναι δυνατόν!», είπε με απορία ο Πολ-Αντουάν. «Ναι εγώ. 
Είχα γίνει, εξαιτίας της μητέρας μου, βίαιος τσακωνόμουν συνέχεια με τα παιδιά και 
στο γυμνάσιο είχα ιστορίες. Τα σχολεία που πήγαινα ήταν ιδιωτικά, σε δημόσιο δε 
με δέχονταν...». «Ας το καλό!», είπε πάλι ο μικρός και με πολύ ενδιαφέρον 
παρακολουθούσε τον Ιάσονα. «Όταν πέθανε η μητέρα μου, ήμουν δεκατριών χρόνων 
και δεν τα κατάφερνα να επικοινωνώ εύκολα με τους άλλους. Ο  μόνος άνθρωπος 
που σεβόμουν και αγαπούσα ήταν και είναι η γιαγιά μου που είχε πολύ υπομονή μαζί 
μου...». «Για λέγε, για λέγε...», είπε ο Αντουάν γοητευμένος με την αφήγηση του 
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Ιάσονα. «Σ’ αρέσουν οι ιστορίες ε;», είπε εκείνος και σταμάτησε. Για λίγο έπεσε 
σιωπή, η Νένη ήταν συγκινημένη, φύσηξε τη μύτη της κι ο Ανέστης για να θερμάνει 
την ατμόσφαιρα είπε: «Τι είπες προηγουμένως Γιώργο, Ποιος παντρεύεται;». «Ο 
Νώντας του Νικόλα...». «Α, μπα και πότε με το καλό;». «Σε κανένα μήνα...». Μπήκε 
στη μέση ο Πολ-Αντουάν. «Ξέρετε το κορίτσι του είναι από το χωριό, το χωριό που 
είναι κοντά στο σπίτι σας». «Κι πως το ξέρεις εσύ αγάπη μου;», ρώτησε η Νένη. 
«Μου το είπε όταν ήμουν εκεί ο Νώντας, μάλιστα μου τη σύστησε είναι πολύ 
όμορφη...». «Ερωτιάρη μου εσύ», είπε πειραχτικά ο Γιώργος «και καθόταν και σου 
έλεγε τέτοια ο Νώντας;». «Γιατί εσύ δε μου έλεγες για τη γκόμενα σου στην...». 
«Σουτ...σουτ καρφί ε καρφί...», φώναξε γελώντας ο νεαρός Νοτόρης. Με όλα αυτά 
υπήρχε διάχυτη ευθυμία στη συντροφιά. Ο Ιάσων χαμογελούσε συνέχεια.  

«Πατέρα έχω 
μια ιδέα», φώναξε ο μικρός. Τον κοίταξαν όλοι με απορία. «Σκέφτηκα, όταν 
παντρευτεί ο Νώντας με τη Μαριώ να τους καλέσουμε εδώ να κάνουν το...το...
«λιουν ντε μιέλ»...πως το λέμε ελληνικά;». «Μήνα του μέλιτος, δεν είναι άσκημη 
ιδέα, μπράβο σου γιε μου», είπε ο Ανέστης. Ο Γιωργάκης χαμογέλασε. «Ο Νώντας 
στο Παρίσι...Αυτό πια...». «Γιατί φιλαράκο εγώ θα του κάνω τα εισιτήρια και θα 
τους φιλοξενήσω στο σπίτι μου...», συνέχισε με έξαψη ο μικρός.  «Τώρα μάλιστα. Ρε 
συ ο Νώντας είναι ένας απλοϊκός άνθρωπος, δε νιώθει καλά κι όταν κατεβαίνει στην 
πρωτεύουσα μας, σκέφτεσαι πως θα νιώσει στο παλάτι σου μ’ ένα σωρό υπηρέτες 
γύρω του;». «Ε, ε αγάπες μου σταματήστε επιτέλους, θα βρούμε ένα τρόπο.  Πρώτα 
να τον ρωτήσουμε αν θέλει να έρθει», είπε η Νένη. «Αν δεν τον πείσω εγώ κανένας 
δε μπορεί», είπε ο Γιώργος. «Ωραία, τηλεφώνησε του να δούμε τι μπορείς να 
καταφέρεις, λεβέντη», είπε ο Ανέστης. «Να τηλεφωνήσω τώρα;». «Ναι τώρα ώστε 
να έχουμε καιρό για να βρούμε εισιτήρια».

Ο Γιώργος πήγε 
στο τηλέφωνο, το σήκωσε και πήρε τον αριθμό. Ύστερα από λίγη ώρα άκουγαν όλοι 
με πολύ  ενδιαφέρον. «Γεια σου μαστρο-Νικόλα είμαι ο...Α, με γνώρισες ε;...Πως 
είστε, πως είναι ο υποψήφιος γαμπρός; Είναι εκεί...Ναι θέλω να του μιλήσω...». 
Μεσολάβησε λίγος χρόνος κι ο νεαρός συνέχισε: «Έλα ρε καπετάνιε, δουλεύεις στο 
καϊκι του πεθερού σου;...Ναι, ναι σε χαιρετάνε, είναι όλοι καλά...Νώντα θέλουμε να 
μας κάνεις μια χάρη...ο,τι θέλουμε; Πρόσεξε το υποσχέθηκες μην αρχίσεις μετά τα 
μου-σου-του ε;».

Ο μικρός 
Βοϊμίρης που ήταν καθισμένος πλάι στη Νένη και αγωνιούσε, τη ρώτησε: «Μα τι 
του λεει; τι σου-μου- του...». «Ξέρει αυτός αγόρι μου, άστον, περίμενε...».

«Λοιπόν μεγάλε 
ψαρά, σκεφτήκαμε, δηλαδή ο Πολ-Αντουάν το σκέφτηκε...», το πρόσωπο του μικρού 
έλαμψε, «μετά το γάμο επειδή εμείς δε θα μπορέσουμε να είμαστε εκεί, να έρθεις 
εδώ με τη γυναίκα σου για κανά μήνα...Τι, τρελάθηκα; Όχι αγόρι μου, σοβαρά 
μιλάω, όλοι μαζί το αποφασίσαμε, ο Ανέστης, η μητέρα μου και φυσικά ο σπόρος 
που χτυπιέται από αγωνία...». Ο μικρός έτρεξε κοντά στο τηλέφωνο και φώναζε 
δυνατά να τον ακούσει ο Νώντας: «Νώντα να έρθεις οπωσδήποτε...». «Σταμάτα ρε 
συ, δε μπορούμε να συνεννοηθούμε έτσι...», είπε ο Γιώργος και τον έκανε πέρα. 
«Πολ, σε παρακαλώ, φύγε από κει, άσε το Γιώργο, ξέρει αυτός...», του φώναξε 
κάπως έντονα ο Ανέστης ενώ ο Ιάσων  το διασκέδαζε με τις  αντιδράσεις του Πολ-
Αντουάν. Ο μικρός δυσαρεστημένος, γύρισε  και  χώθηκε  στην  αγκαλιά  της  
Νένης. Εκείνη τον χάιδεψε και του ψιθύρισε διάφορα για να τον καλμάρει. 

«Λοιπόν το 
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μόνο που θα κάνεις εσύ, είναι να πάρεις κάποια πιστοποιητικά από την κοινότητα να 
τα δώσεις στον παππού μου το Γώργη για να σας βγάλει διαβατήρια και 
συνάλλαγμα. Την άλλη μέρα του γάμου σας θα έρθει ο παππούς μου να σας πάει στο 
αεροδρόμιο. Θα είναι κοντά σας ώσπου να μπείτε στο αεροπλάνο. Εσύ δε θα 
σκοτιστείς για τίποτα, εδώ θα σε περιμένω εγώ. Αυτό είναι όλο φίλε, εντάξει;...Σε 
παρακαλώ πολύ είπαμε όχι σου-μου-του έτσι; Μπράβο θα περάσουμε καλά ρε...Η 
δουλειά; ποια δουλειά αγόρι μου, θα πεις στον πεθερό σου πως για ένα μήνα δεν 
υπάρχει δουλειά για σένα και τη Μαριώ, θα κάνετε το μήνα του μέλιτος...Τι είναι 
αυτό; Έλα ρε ακόμα κι ο Πολ-Αντουάν το ξέρει. Ένα μήνα άδεια και πληρωμένη να 
του πεις του καπετάν Ησαϊα. Τι σου μάθαινα ρε τόσο καιρό, για την εργατική τάξη 
και τ’ ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είπαμε να τα διεκδικούμε με αγώνες; Έτσι γεια  
σου...Φιλιά  απ’ όλους». Ο Γιωργάκης  άφησε το ακουστικό και γύρισε θριαμβευτής 
προς τους άλλους. «Τον έψησα, θα έρθει», είπε αν και δε χρειαζόταν...    
... Στο εργαστήρι 
επικρατούσε οργασμός δουλειάς. Ο Ανέστης δούλευε πάνω στις φωτογραφίες, που 
προόριζε για την έκθεση του. Η απασχόληση του ήταν εντατική, μέχρι του σημείου 
να είναι η Νένη εκείνη που του θύμιζε πως πρέπει να φαει, είχαν αντιστραφεί οι 
ρόλοι. Ευκαιριακά τον βοηθούσε ο Ιάσων. Δυο άλλοι επαγγελματίες φωτογράφοι 
είχαν αναλάβει την εμφάνιση και την προβολή στην εκτύπωση. Αρκετές από τις 
φωτογραφίες είχαν μεγάλες διαστάσεις, η μία μάλιστα είχε ύψος  ένα μέτρο και 
μήκος  τρία μέτρα.  Τρεις μόνο  από αυτές ήσαν μεγάλες και μονοκόμματες. Στις 
υπόλοιπες περίπου πενήντα εφάρμοσε την τεχνική της γιγαντοαφίσας. Τύπωνε μικρά 
αποσπάσματα του θέματος και τα κολλούσε το ένα πλάι στο άλλο πάνω σε μια 
επιφάνεια «πλακάζ», ένα υλικό που δεν κινδύνευε από σκώρο του ξύλου ή απο 
σκέβρωμα. Για όλες αυτές τις τεχνικές χρησιμοποίησε, ο Ανέστης, ειδικούς τεχνίτες.

Ένα απόγευμα 
Σαββάτου, ο Ιάσων και ο Πολ-Αντουάν ήσαν από το πρωί στο σπίτι του 
φωτογράφου. Ο πρώτος πεπειραμένος πια, πρόσφερε σημαντική βοήθεια αλλά ο 
δεύτερος, στην προσπάθεια του να βοηθήσει, περισσότερο τους δυσκόλευε παρά 
βοηθούσε. «Παυλάκη-ο Ανέστης συχνά, όταν δεν ήταν μπροστά η Ζενεβιέβ τον 
φώναζε με την ελληνική εκδοχή του ονόματος-σταμάτα σε παρακαλώ να προσπαθείς 
αγόρι μου, γιατί εδώ δε φτάνει μόνο η προσπάθεια πρέπει να έχεις και πείρα. Λοιπόν 
σχεδόν τελειώσαμε για σήμερα, πηγαίνετε με τη μαμά Νένη στο εστιατόριο κι 
ερχόμαστε κι εμείς σε λίγο»...

Μετά από ένα 
καλό γεύμα στο «Ερζερούμ» γύρισαν και οι τέσσερις στο διαμέρισμα και πέρασαν 
στο σαλόνι για να χαλαρώσουν. Ο Γιώργος έλειπε. Η Νένη είπε πως λείπει από ώρα 
αλλά δεν ήξερε που είχε πάει. Βρίσκοντας, ο Πολ-Αντουάν ευκαιρία να πει την 
«κακία» του, φώναξε γελώντας: «Με καμιά γκόμενα θα είναι...». Για κακή του τύχη 
εκείνη τη στιγμή μπήκε στο σαλόνι ο νεαρός Νοτόρης, τον άκουσε και τον έπιασε 
από τον αυχένα αρχίζοντας μαζί του μια μικρή πάλη. «Ώστε με κουτσομπολεύεις ε, 
καθαρματάκι;...». «Γιατί ψέματα είναι; Όχι πές μου ήσουν ή δεν ήσουν με γκόμενα». 
«Και τι σε νοιάζει εσένα;». «Δε με νοιάζει, έτσι απλώς το είπα στη μητέρα για να το 
ξέρει...». Άρχισαν να κυνηγιούνται γύρω από τα  έπιπλα,  πέρασαν στην  τραπεζαρία 
και  οι  φωνές τους ακούστηκαν από την κουζίνα. 

«Παιδιά, παιδιά 
σας παρακαλώ, ο πατέρας είναι κουρασμένος, δε μπορεί να σας ακούει...», φώναξε η 
Νένη ενώ ο Ιάσων χαμογελούσε διασκεδάζοντας με των μικρών τα καμώματα, 
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τρόπος του λέγειν δηλαδή, εκείνος ήταν μόνο ένα χρόνο μεγαλύτερος από το Γιώργο. 
Ο Ανέστης γερμένος  πίσω στην πολυθρόνα του,  παίζοντας το κομπολόι,  το 
διασκέδαζε μάλλον  παρά  είχε
θυμώσει. 

Οι νεαροί 
ξαναμπήκαν στο σαλόνι, με το μικρό να είναι σε εγρήγορση, στην περίπτωση που ο 
μεγάλος τον πάρει πάλι στο κυνήγι. Τελικά κάθισαν, ο Πολ-Αντουάν κοντά στη 
Νένη γι’ ασφάλεια, αλλά δεν ησύχασαν συνέχισαν τη λογομαχία. «Είσαι χέστης, 
μπόμπιρα, λίγο σου έσφιξα το χέρι κι έβαλες τις φωνές». «Εγώ χέστης; Μωρ’ τι μας 
λες εγώ είμαι γενναίος, είμαι γενναίος σαν τον πατέρα μου». «Μπα σε τι είναι 
γενναίος ο πατέρας σου;», ρώτησε ο Γιώργος κλείνοντας πονηρά το μάτι στον 
Ανέστη. «Σε όλα, το ξέρεις ότι πήγε στον πόλεμο;». «Ποιον πόλεμο ρε, 
Τρελάθηκες;». «Ναι τρελάθηκα, τώρα θα δεις...», είπε ο μικρός, σηκώθηκε και πήγε 
στη βιβλιοθήκη, έπιασε ένα βιβλίο και το έδωσε στο Γιώργο. 

«Τι είναι αυτό 
ρε;...«ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» υπό της 
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΡΤΕΛ...Βιβλίο της μητέρας σου! Ωραίο εξώφυλλο κι ωραίες 
φωτογραφίες», πρόσθεσε καθώς το ξεφύλλισε στα γρήγορα. «Για δες κάτω από τις 
φωτογραφίες τι όνομα γράφει;». «Πως; Φωτογραφία Α. Βοϊμίρη!». Ο Γιωργάκης 
έκπληκτος κοίταξε τον Ανέστη. «Δες, μπροστά στον πρόλογο τι γράφει η μαμά 
μου...». 

Ο Γιώργος 
γεμάτος περιέργεια γύρισε στις πρώτες σελίδες. Ενδιαφέρον έδειξε και η Νένη  αλλά  
και ο  Ιάσων. 

«Διάβολε», 
φώναξε ο Ανέστης, σταματώντας το μέτρημα στις χάντρες του κομπολογιού, «που το 
ξετρύπωσες αυτό;» κι έκανε να σηκωθεί. Ο Γιώργος άρχισε να διαβάζει... Η 
Ζενεβιέβ έκανε αναφορά στον πρόλογο, για το ταξίδι του διάσημου φωτογράφου σε 
μια περιοχή που οι πολεμικές συγκρούσεις των εκεί λαών, ήσαν στην κορύφωση 
τους και με κίνδυνο της ζωής του, μάλιστα είχε τραυματιστεί, τράβηξε αυτές τις 
εκπληκτικές φωτογραφίες που περιέχει το βιβλίο...

«Ανέστη, δε 
μας τα είπες αυτά...Για, για λέγε, όταν σε ρώτησα για το σημάδι στο κεφάλι σου, 
είπες πως γλίστρησες κι έπεσες, εδώ στο Παρίσι... Για λέγε ο μικρός έχει δίκιο», είπε 
ο Γιώργος ενώ ο Πολ-Αντουάν φούσκωσε από υπερηφάνεια. «Σαχλαμάρες. φέρτο 
εδώ το βιβλίο σε παρακαλώ...». Και γυρνώντας στο μικρό, του φώναξε κάπως 
αυστηρά: «Όλα τα ψάχνεις μωρέ; Ποιος σου είπε γι’ αυτό, η μητέρα σου σίγουρα 
γιατί μόνο αυτή κι ο Ζιακ το ξέρανε, αλλά τι λέω ο βλάκας αφού είναι γραμμένο στο 
βιβλίο...».

«Για δώσμου 
αυτό το βιβλίο αγάπη μου», είπε η Νένη στο Γιωργάκη. Πήρε το βιβλίο το ξεφύλλισε 
κι αυτή και είπε: «Πότε έγινε αυτό κι εμείς δεν το ξέρουμε;». «Πριν φύγω για την 
Αμερική... Ελάτε ρε παιδιά παλιά ιστορία...». «Και τραυματίστηκες! Θεέ μου κι εγώ 
δεν ήξερα τίποτα!». «Ε, αυτό έλειπε, αν ήξερες πως είμαι εκεί θα σ’ έτρωγε η 
αγωνία... Αφού πήγα κρυφά κι από την Ζενεβιέβ...Έλα σε παρακαλώ ησύχασε, όσο 
για τον τραυματισμό υπερβάλει η Ζενεβιέβ»...  

Οι ερωτήσεις 
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από όλους ήσαν πολλές κι επίμονες ακόμα κι ο Ιάσων ρώτησε αν ο Ανέστης 
τραυματίστηκε από πυροβολισμό. «Όχι ρε παιδιά, ο τραυματισμός μου ήταν 
έμμεσος. Ήμασταν με το Ζιακ στην Ιερουσαλήμ, στο «τείχος των δακρύων». Είχα 
μαζί μου και μια κινηματογραφική μηχανή «σούπερ οχτώ» και τραβούσα, έτσι για 
τουριστικούς λόγους περισσότερο, κάποιους εβραίους που χτυπούσαν τα κεφάλια 
τους εκεί. Ξαφνικά άρχισαν πυροβολισμοί, κάποια χειροβομβίδα έσκασε εκεί κοντά 
κι εγώ ένιωσα ένα πόνο πίσω στο κεφάλι κι έπεσα κάτω. Για πολύ λίγο πρέπει να 
λιγοθύμησα, όταν συνήρθα διαπίστωσα πως κρατούσα στο χέρι τη μηχανή και το 
δάχτυλο μου είχε κολλήσει στην σκανδάλη και παρ’ όλο που ήμουν πεσμένος και 
σχεδόν αναίσθητος αυτή τραβούσε. Πήρε κάτι απίθανες σκηνές «κοντρ πλονζέ». 
Έναν τραυματία να χτυπιέται από τον πόνο κι έναν άλλο να τον τραβάει, για να τον 
προφυλάξει, πίσω από ένα σωρό πέτρες και χαλάσματα, πιο πέρα φαίνεται κάποιος 
πεσμένος και ακίνητος, μάλλον ήταν νεκρός. Δε στάθηκα να το διαπιστώσω, άκουσα 
πίσω μου σε δεκαριά βήματα, το Ζιακ που είχε κρυφτεί πίσω από έναν τοίχο να μου 
φωνάζει. Ψάχτηκα να δω μήπως είχα κάποιο τραύμα, δεν είδα τίποτα, μόνο το 
κεφάλι μου πονούσε πολύ. Σύρθηκα με τα γόνατα και με την κοιλιά ως το Ζιακ και 
λουφάξαμε εκεί ώσπου σταμάτησαν οι πυροβολισμοί...». 

Ο Ανέστης 
σταμάτησε για λίγο, αλλά βλέποντας τους ν’ αγωνιούν για τη συνέχεια ξανάρχισε. 
«Αυτό που με χτύπησε ήταν κάποιο καδρόνι που ξεκόλλησε από κάποια σκεπή. Μας 
μάζεψαν κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες, όχι και πολύ ευγενικά. Ξεμπλέξαμε ύστερα 
από μια μέρα, ήρθε και μας έβγαλε ο Γάλλος πρόξενος. Εγώ είχα ελληνικό 
διαβατήριο αλλά είχα και τη γαλλική ταυτότητα κι έτσι ξεφύγαμε σχετικά εύκολα 
από τους καραβανάδες...». Ο Πολ-Αντουάν αν και τα είχε ακούσει από τη μητέρα 
του και είχε δει και την ταινία, άκουγε τον πατέρα του εκστατικός.

Στη συνέχεια ο 
Ανέστης τους είπε πως βρέθηκαν εκεί κάτω και για το παιχνίδι που έπαιξαν στη 
Ζενεβιέβ. «Αυτό είναι όλο...», κατάληξε. 

«Ε, έτσι θα μας 
αφήσεις; Εδώ...», είπε ο Γιωργάκης. Η Νένη σηκώθηκε και πήγε προς το 
υπνοδωμάτιο. Ο Ανέστης πετάχτηκε όρθιος και την ακολούθησε. Έριξε θυμωμένη 
ματιά στον Πολ-Αντουάν και το Γιωργάκη και είπε: «Είδατε τι κάνατε 
βρομόπαιδα;». Τα παιδιά πάγωσαν για μια στιγμή κι ύστερα άρχισαν να μαλώνουν 
για το ποιος έφταιγε. Μπήκε στη μέση ο Ιάσων. «Ήσυχα παιδιά, θα την ταράξετε 
περισσότερο αν σας ακούσει να μαλώνετε...».

Οι δυο νεαροί 
έπιασαν από μια πολυθρόνα και κοίταζαν ο ένας τον άλλον εχθρικά. Από την ανοιχτή 
θύρα του υπνοδωματίου ακούστηκε ο Ανέστης να λεει στη Νένη. «Έλα αγάπη μου, 
αυτά είναι περασμένα πράγματα, μη κλαις σε παρακαλώ...Το ξέρεις πως δεν 
πρόκειται να φύγω από κοντά σου ποτέ, ήταν μια τρέλα εκείνη...Θα τα σκοτώσω τα 
παλιόπαιδα...». Οι νεαροί κοιτάχτηκαν ένοχα. Ο Ιάσων σηκώθηκε και είπε: «Παιδιά 
εγώ φεύγω να τους χαιρετήσετε εκ μέρους μου»...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΝΔΕΚΑΤΟ

... Στο Ορλύ ο 
Ιάσων, με το αυτοκίνητο του, μετάφερε το Γιώργο για να περιμένουν την άφιξη των 
νεόνυμφων Νώντα και Μαριώς. Κάθισαν σ’ ένα μπαρ  και η συζήτηση τους ήταν 
γύρω από το Νώντα. Ο Γιώργος διηγήθηκε όλη τη ζωή τους στην παραλία του 
εξοχικού τους, για το πόσο σπουδαίο παιδί ήταν αυτός ο νέος και πόσα πράγματα του 
είχε μάθει σχετικά με τη θάλασσα και γενικότερα με τη φύση. «Είπες πως δεν πήγες 
στο νηπιαγωγείο, ούτε κι εγώ πήγα, τον περισσότερο χρόνο τον περνούσαμε στο 
εξοχικό κι έτσι έπαιζα με τα παιδιά του χωριού και με τον Νώντα. Ήμουν ο αρχηγός 
της παρέας αλλά με τη δύναμη του Νώντα, καταλαβαίνεις».

Όταν 
συναντήθηκαν οι δυο νέοι, η διαφορά ηλικίας δε φαινόταν πια, είχαν και οι δυο το 
ίδιο ύψος και την ίδια διάπλαση. Ο ένας από τη δουλειά κι ο άλλος από τη 
γυμναστική. Αν και δεν είχαν πολύ καιρό να ειδωθούν, θα είχαν περάσει έξη-εφτά 
μήνες, ρίχτηκαν στην αγκαλιά ο ένας του άλλου με τέτοια λαχτάρα και ζεστασιά που 
ο Ιάσων ένιωσε ζήλια γιατί δεν είχε ποτέ αισθανθεί έτσι, ποτέ δεν είχε ζήσει κάτι 
τέτοιο...
… Τη ζωή στο 
σπίτι του φωτογράφου, δεν την άλλαξε καθόλου ο ερχομός του Νώντα και της 
Μαριώς. Με πολύ αγάπη οι τρεις νεαροί, συμμετείχε κι ο Ιάσων, ξενάγησαν το 
ζευγάρι ποικιλότροπα. Μουσεία, αξιοθέατα, βραδινή ζωή και άλλα. Ο Πολ-Αντουάν 
αύξησε, με την έγκριση της μητέρας του, τις επισκέψεις στο σπίτι του πατέρα του.

Η Νένη είχε 
ηρεμίσει, είχε ξεπεράσει την ιστορία της Μέσης Ανατολής κι ο Ανέστης συνέχισε να 
δουλεύει στο εργαστήρι, ετοιμάζοντας τις τελευταίες φωτογραφίες για την έκθεση.

Η παρουσία στο 
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Παρίσι, του Νώντα και της Μαριώς, τους είχε ενεργοποιήσει όλους. Φιλότιμα 
προσπαθούσαν, να τους ευχαριστήσουν, η Ζενεβιέβ κάλεσε στη βίλα του Νεϊγύ τους 
νεόνυμφους καθώς και την οικογένεια Βοϊμίρη και τον Ιάσονα. Ο τελευταίος δεν 
παραβρέθηκε, αν και ήταν σχεδόν γείτονας τους γιατί η γιαγιά του είχε κάποιο 
πρόβλημα με την υγεία της.

Οι πρώην και 
νυν κυρίες Βοϊμίρη συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Ο Γιώργος, εκτός από εκείνη την 
επίσκεψη πριν  πέντε χρόνια, δεν είχε ξαναπάει στο σπίτι του Πολ-Αντουάν. Μετά το 
δείπνο, η συντροφιά διαμορφώθηκε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών της. Ο 
Σιμόν ξεμονάχιασε τον Ανέστη και του παραπονιόταν για την Ζενεβιέβ, του ζητούσε 
συμβουλές. «Τι συμβουλές να σου δώσω φίλε μου; Όπως βλέπεις εγώ απότυχα μαζί 
της...». «Μα ίσα-ίσα γι’ αυτό, το μυστικό της επιτυχίας το ξέρουν αυτοί που 
απότυχαν», είπε ο Σιμόν. «Πρωτότυπη άποψη, αλλά δε θα μπορέσω να σε βοηθήσω, 
άλλος χαραχτήρας εσύ άλλος εγώ...».

Τα παιδιά είχαν 
κάνει τη δική τους συντροφιά έπιναν αναψυκτικά, συζητούσαν, γελούσαν και γενικά 
περνούσαν καλά. Με την επιστήμη τους ασχολήθηκαν η Νένη με τη Ζενεβιέβ καθώς 
συζητούσαν για θέματα φιλολογίας και γλωσσολογίας, χρησιμοποιώντας βοηθητικά 
και τις δυο  γλώσσες φτάνοντας στους αρχαίους τραγικούς, καθώς και στους Σαίξπηρ 
και Ρακίνα. Κάποια στιγμή η Νένη είπε στη Ζενεβιέβ, πως διάβασε το βιβλίο της για 
της γλώσσες της Μέσης Ανατολής και το βρήκε εξαιρετικό, αν και επειδή τα γαλλικά 
της δεν είναι άριστα, κουράστηκε γιατί έπρεπε να καταφεύγει στα λεξικά. Η 
Ζενεβιέβ κολακεύτηκε και μίλησε με τη σειρά της, μ’ ενθουσιασμό για τις 
φωτογραφίες του Ανέστη. Χαμογελώντας, αυτοσαρκαζόμενη, δήλωσε: «Ίσως  η  
μόνη  αξία  αυτού  του  βιβλίου  είναι   οι  φωτογραφίες   του  Ανέστη...μας. 
Συγγνώμη για το κτητικό αλλά μια και είναι πατέρας του γιου μου, 
είμαστε...συγγενείς. Είναι έκφραση δική του. Το ξέρετε ότι τη μαμά μου την 
αποκαλεί ακόμα μητέρα;». «Ο Ανέστης αφοσιώνεται στους άλλους, να είστε βέβαιη 
πως θα σας θεωρεί πάντα δικό του άνθρωπο», είπε η Νένη. Η Ζενεβιέβ χαμογέλασε 
και ρώτησε αν θέλει λίγο ποτό ακόμα. «Όχι, ευχαριστώ δεν μπορώ το ποτό, δε μου 
κάνει καλό...».

Ο Πολ-Αντουάν 
που λυπήθηκε τον Ανέστη βλέποντας τον Σιμόν να τον ταλανίζει με τα παράπονά 
του, του φώναξε στα ελληνικά: «Πατέρα να σε σώσω από τον τύπο;». Εκείνος του 
έκανε νόημα, χαμογελώντας, πως δε χρειάζεται και αποφάσισε να σωθεί μόνος του. 
Έπιασε τον Σιμόν από το βραχίονα και τον παράσυρε προς τις κυρίες. «Πως τα πάτε 
εσείς εδώ;», ρώτησε τις γυναίκες. «Μια χαρά, εσείς οι δυο;», αντιρώτησε η Ζενεβιέβ. 
«Θα σε τρέλανε στα παράπονα ο άντρας μου...», συνέχισε. «Ω, όχι δεν έχεις δίκιο, 
απεναντίας...». «Σε παρακαλώ μη μου λες ψέματα, τον  ξέρω καλά», είπε  γελώντας 
η Ζενεβιέβ. Φαίνεται πως είχε πιει κάτι παραπάνω και «διατελούσε εν ευθυμία», κάτι 
όχι συνηθισμένο γι’ αυτή. 

Μια και η 
σύνθεση της συντροφιάς άλλαξε, η συζήτηση απλώθηκε ανεξέλεγκτη σε χώρους 
επιστημονικούς, ακόμα και προσωπικών σχέσεων, όπου εκεί υπήρξαν κάποιες 
αντεγκλήσεις, σ’ ευπρεπή όρια, είν’ αλήθεια, ανάμεσα στη Ζενεβιέβ και τον Σιμόν. 

Ο Ανέστης 
έμπαινε στη μέση κατευναστικά. Κάποια στιγμή σηκώθηκε, ζήτησε συγγνώμη από 
τη Νένη και το Σιμόν και παρακάλεσε την πρώην γυναίκα του, να τον ακολουθήσει 
στη βιβλιοθήκη για να συζητήσουν, κάποιο θέμα σχετικό με το γιο τους.  

250



Όταν βρέθηκαν 
μόνοι στη βιβλιοθήκη, ο Ανέστης είπε: «Ζενεβί έκανες κάτι που δε μου άρεσε...». 
«Τι  χρυσέ μου;». «Κάτι σχετικά με το βιβλίο σου και το παιδί. Τέλος πάντων, ήθελα 
να σου πω γι’ αυτά που είπες στο παιδί, σχετικά με το ταξίδι μου στη Μέση 
Ανατολή...Και μάλιστα του έδειξες και την ταινία...». «Ξέρεις Ανέστη μου...Αυτό το 
παλιόπαιδο δεν ξέρω πως ξετρύπωσε το βιβλίο, διάβασε τον πρόλογο και φορτικά 
επέμενε να του τα πω...». «Και συ του τα είπες μ’ όλες τις υπερβολές που σου 
αράδιασε ο Ζιακ». «Ε, όχι και υπερβολές. Δεν ήταν αλήθεια όλ’ αυτά που σας 
συνέβησαν; Μη μου κρύβεσαι εγώ τα έμαθα και από άλλη πηγή...». «Ποια άλλη 
πηγή...». «Τον φίλο μου τον Ιρανό καθηγητή...». «Α, μάλιστα». «Έπειτα εγώ το 
βρίσκω υπέροχο, αν και αυτό σε ανεβάζει στην εκτίμηση και την αγάπη του, να 
γνωρίζει ο γιος μας πως έχει ένα γενναίο και φιλότιμο πατέρα ικανό να θυσιάσει και 
τη ζωή του γι’ ανθρώπους που αγαπάει...». «Κουταμάρες όλ’ αυτά ήταν μια 
απωθημένη επιθυμία, κάτι που ήθελα να το κάνω στα νιάτα μου και το έκανα στα 
γεράματα μου, σε μια στιγμή πείσματος και τρέλας». «Ε, όχι και στα γεράματα σου 
σαράντα χρονώ ήσουν και υπέροχος άντρας, όχι πως δεν είσαι και τώρα...», το 
τελευταίο το είπε με μαργιόλικο ύφος. «Ζενεβιέβ, με φλερτάρεις;». «Γιατί όχι;», είπε 
χαμογελώντας. «Έπρεπε να σου δίνω να πίνεις συχνά ποτό όταν ήμασταν 
παντρεμένοι...». «Πολλά έπρεπε να κάνεις χρυσέ μου τότε, ακόμα κι ένα 
«μπερντάχι», όπως λένε οι Τούρκοι δε θα μου έκανε κακό...», είπε γελώντας. 

Ο Ανέστης 
χαμογέλασε. Μάλλον έτσι έπρεπε να κάνει αλλά τώρα δεν τον ενδιέφερε, λάτρευε τη 
Νένη και ήταν δική του πια. «Τέλος πάντων δεν έπρεπε να σου κάνω αυτήν την 
παρατήρηση, δε φταις εσύ εγώ φταιω που σ’ άφησα να γράψεις  αυτά που έγραψες 
αν και δε με ρώτησες καν, τα είδα κι εγώ τυπωμένα». «Αν σου έδειχνα το κείμενο δε 
θα με άφηνες να το βάλω,  εξάλλου  όπως είπα και  στην αγαπημένη σου, 
προηγουμένως που είχαμε μια συζήτηση για το βιβλίο...Α, μου είπε πως της άρεσε. 
Κι εγώ της είπα, με σεμνότητα πως αν αξίζει κάτι στο βιβλίο είναι οι φωτογραφίες 
σου». Γέλασε δυνατά κοιτάζοντας τον προκλητικά.

Ο Ανέστης 
βλέποντας πως η Ζενεβιέβ το πήγαινε σ’ επικίνδυνο  δρόμο της είπε: «Α, με τον 
Σιμόν, αν και εφ’ όσον εξακολουθεί να σ’ αρέσει μην τον αντιμετωπίζεις σαν 
αγκιστρωμένο ψάρι γιατί θα σου φύγει». Ύστερα την  έπιασε από το χέρι και την 
παράσυρε έξω από τη βιβλιοθήκη. Πλησίασαν τη Νένη και τον Σιμόν που καθώς ο 
Ανέστης κάθισε πλάι του τον ρώτησε χαμηλόφωνα: «Της είπες τίποτα για μένα;». 
«Ναι κάτι της είπα αλλά κι εσύ σταμάτα να γκρινιάζεις συνεχώς, δείξε λίγη 
αδιαφορία, αρέσει αυτό στις γυναίκες...». Ο μαθηματικός τον κοίταξε 
ικανοποιημένος και χάθηκε στους λογισμούς του. Ίσως να έκανε και μαθηματικούς 
υπολογισμούς για συνδυασμούς συμπεριφοράς αδιαφορίας προς τη γυναίκα του, που 
θα βοηθούσαν να κεντρίσει το ενδιαφέρον της. 

«Λοιπόν 
συζητήσατε  σχετικά  με τον Πολ-Αντουάν;», ρώτησε η Νένη. Η Ζενεβιέβ κοίταξε 
κάπως έκπληκτη, ύστερα χαμογέλασε και πήγε κάτι να πει αλλά την πρόλαβε ο 
Ανέστης. «Ναι, συμφωνήσαμε πως ο Πολ-Αντουάν μια βδομάδα το μήνα, θα μένει 
μαζί μας, δεν έχεις αντίρρηση Νένη μου;». «Όχι βέβαια...». Η Ζενεβιέβ τον κοίταξε 
και είπε αναστατωμένη. «Μα δεν...». «Α, σε παρακαλώ μια βδομάδα είν’ αυτή, 
εξάλλου μπορείς να του τηλεφωνείς όποια ώρα θέλεις αλλά και να έρχεσαι να τον 
βλέπεις». «Και πως...». «Άκουσε χρυσή μου σου συμφέρει...». «Μου συμφέρει τι 
εννοείς...». «Κοίταξε, τώρα ο μικρός με βλέπει σ’ όλη μου τη δραστηριότητα, 
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περιποιημένο με καθαρό μυαλό, με κάθε διάθεση να του είμαι ευχάριστος  αφού  
μένει μερικές ώρες κάποιας μέρας  μαζί  μου.  Όταν όμως  με  βλέπει  το  πρωί 
μισοζαλισμένο από τον ύπνο, με τσίμπλες στα μάτια, να βήχω και να φτύνω στη 
λεκάνη της τουαλέτας κι αυτό να γίνεται κάθε μέρα, καταλαβαίνεις ότι θα του 
φύγουν όλες εκείνες οι μεγάλες ιδέες για τον γεννήτορα του...».

Η Νένη 
χαμογελούσε, μαντεύοντας το παιχνίδι που έπαιζε ο άντρας της. Αντίθετα η 
Ζενεβιέβ, λίγο ζαλισμένη από το ποτό, λίγο επηρεασμένη από τη ζοφερή εικόνα που 
παρουσίασε ο Ανέστης είπε: «Ναι δε λεω, λογική είναι η άποψη σου, φυσικά δε 
θέλω ν’ αλλάξει ιδέες για τον πατέρα του το παιδί...Ίσως όμως θα μου έκανε κι εμένα 
καλό αυτό. Ο γιος μας μεγαλώνει σε τέσσερα-πέντε χρόνια μάλλον αυτός θα 
κανονίζει αν θα μας βλέπει ή όχι...», είπε μελαγχολώντας η Ζενεβιέβ.

Η ώρα είχε 
περάσει, στο σαλόνι μπήκαν ο κύριος και η κυρία Μαρτέλ. Ήσαν σε μια δεξίωση γι’ 
αυτό δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στο δείπνο. Χαιρέτησαν θερμά τον Ανέστη, 
χάρηκαν για τη γνωριμία της Νένης. «Ο εγγονός μας είναι ενθουσιασμένος μαζί 
σας», της είπε χαμηλόφωνα η κυρία Μαρτέλ. Και μόλις που αναγνώρισαν τον 
Γιωργάκη στον ψηλό νεαρό κύριο που έβλεπαν μετά από πέντε χρόνια. Ο Πολ-
Αντουάν, τους σύστησε μ’ ενθουσιασμό το Νώντα και τη Μαριώ και λίγο αργότερα 
οι καλεσμένοι αποχωρούσαν...
... Η έκθεση του 
Ανέστη άνοιξε τις πρώτες μέρες του Μάρτη, στο Γκραν Παλαί «υπό την αιγίδα του 
δημάρχου των Παρισίων». Του είχαν παραχωρήσει τρεις αίθουσες συνεχόμενες,  
σχετικά μικρές. Ο επισκέπτης, περνούσε από τη μια αίθουσα στην άλλη, 
παρακολουθώντας τους αναρτημένους πίνακες,  που ήταν, ο καθένας χωριστά, 
αυτόνομος αλλά όταν τελείωνε ο πλήρης γύρος κι έφτανε πάλι στην πρώτη αίθουσα, 
είχε την αίσθηση μιας θεματικής  ενότητας, σα να είδε τον ίδιο πίνακα σε κίνηση. 
Στην αρχή υπήρχε, σε φυσικό μέγεθος ένα άλογο με τον αναβάτη του, σε ρεαλιστική 
απεικόνιση, να φρουμάζει έτοιμο για εκκίνηση. Ο δεύτερος πινάκας έδειχνε το άλογο 
σε άλμα, με μειωμένες τις λεπτομέρειες στην απεικόνιση. Στον τρίτο ακόμα 
λιγότερες και στη συνέχεια υπήρχαν σχήματα και χρώματα, που συνεχώς 
μπερδεύονταν, έτσι που έδιναν ένα αφηρημένο αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς να 
χάνονται ουσιαστικά άλογο και αναβάτης. Διατηρούνταν κάποια, πολύ λίγα, στοιχεία 
τους απολύτως ρεαλιστικά. Κάπου κοντά στο κέντρο του συνόλου των πινάκων, ένας 
απ’ αυτούς, έδειχνε μια πλήρη διάλυση και σύγχυση χρωμάτων και σχημάτων με 
μόνη τη μουσούδα του ζώου, ρεαλιστικά δοσμένη, σαν αιχμή προς τον επόμενο 
πίνακα των τριών μέτρων, όπου υπήρχε η απόλυτη διάλυση. Χρώματα και σχήματα, 
έδειχναν να κινούνται ορμητικά προς τα εμπρός, σε μια αφηρημένη πραγμάτωση 
αισθητικά άρτια. Το άλλο μισό του γύρου, είχε σκοπό τη μετάβαση από την απόλυτη 
αφαίρεση, με ανάλογες διαπλοκές χρωμάτων και σχημάτων, να τείνει προς μια 
επαναφορά στη ρεαλιστική μορφή. Κι έτσι μεταφερόταν ο ένας πίνακας στον άλλον, 
έχοντας κάποιο αναγνωρίσιμο στοιχείο ώσπου η τελευταία εικόνα παρίστανε 
ρεαλιστικά το ίδιο άλογο και τον αναβάτη του σε φυσικό μέγεθος, τη στιγμή που 
τερματίζει με ολοκάθαρους τους θρόμβους του ιδρώτα, τους αφρούς που βγαίνουν 
από το στόμα του αλόγου, τους αφρούς που κυλάνε στο σώμα του ζώου και την 
ολοφάνερη προσπάθεια ζώου και αναβάτη...

Στα εγκαίνια 
της έκθεσης, έγιναν όσα γίνονται στις εκθέσεις. Επίσημοι, προσκαλεσμένοι με 
συνήθως, υψηλό εισόδημα, άνθρωποι των γραμμάτων και καλλιτέχνες. Ο Ανέστης 
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είχε συνηθίσει πια να είναι το επίκεντρο σε τέτοιες εκδηλώσεις και δεν τον 
ενοχλούσε καθόλου   όλη  αυτή η κίνηση κοσμικότητας. Απεναντίας όσο...γερνούσε 
του άρεσε περισσότερο. Η Νένη πρώτη φορά βρισκόταν σε κάτι τέτοιο και ήταν 
κάπως συμμαζεμένη, ενώ η Ζενεβιέβ που βρισκόταν κι αυτή εκει, είχε την άνεση της 
κοσμικής που βρίσκεται συχνά σε τέτοιους χώρους.

Ο Πολ-Αντουάν 
γύριζε ανάμεσα στους καλεσμένους, από κοντά του και η Μαντλέν-που ήταν 
γοητευμένη μ’ όλη αυτήν την κοσμική ατμόσφαιρα-έστηνε αφτί στα σχόλια για τα 
έργα του  πατέρα του.  Φαίνεται πως αυτά  ήσαν ικανοποιητικά  γιατί το πρόσωπο 
του  το φώτιζε  ένα
μόνιμο χαμόγελο.

Ο Γιώργος με 
τον Ιάσονα, είχαν το καθήκον της φροντίδας για ο,τι χρειαζόταν, από έντυπο υλικό 
που προσφερόταν στους καλεσμένους, μέχρι το ποτό και τα προσφερόμενα εδέσματα 
από τον μπουφέ που είχε στηθεί κατά τον αμερικάνικο τρόπο δεξιώσεων. Κοντά τους 
ήσαν και ο Νώντας με τη Μαριώ. Όλ’ αυτά, για τα παιδιά από το χωριό της αττικής 
παραλίας ήσαν θαυμαστά! Ο Νώντας έλεγε στη Μαριώ πόσο περήφανος ένιωθε που 
είχε φίλο τον Ανέστη...
... Τα φώτα στις 
δυο αίθουσες είχαν σβήσει, εκεί λίγο πριν τις δώδεκα. Η πρώτη αίθουσα ήταν ακόμα 
φωτισμένη, μερικοί υπάλληλοι της εταιρίας που είχε στήσει το μπουφέ και τα 
σχετικά με τη φροντίδα των επισκεπτών, μάζευαν τον εξοπλισμό τους.

Ο Ανέστης 
καθισμένος μπροστά στο γραφείο που θα έμενε εκεί σ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης 
για την ανάγκη των ανθρώπων που θα εξυπηρετούσαν το κοινό έβγαλε στεναγμό 
ανακούφισης. «Παει κι αυτό...Νομίζω πως έτσι και πέσω για ύπνο, θα ξυπνήσω μετά 
μια βδομάδα...». Η Νένη όρθια πίσω του, του έκανε ελαφρό μασάζ στους ώμους και 
στον αυχένα. Καθώς στέκονταν μπροστά στον πίνακα με το άλογο της εκκίνησης, η 
Ζενεβιέβ με τον Σιμόν συζητούσαν κάτι, ενώ οι τρεις νεαροί μαζί με το Νώντα και τη 
Μαριώ, από κοντά και η Μαντλέν, κάτι έλεγαν και γελούσαν. 

Η Ζενεβιέβ 
πλησίασε το γραφείο και είπε: «Λοιπόν θριαμβεύσατε κύριε Βοϊμίρη...». Βλέποντας 
τον κατηφή, συνέχισε. «Είσαι κουρασμένος ε; Ελπίζω πως θα είσαι ευχαριστημένος  
όμως...». «Ναι είμαι και τα δυο...». «Λοιπόν φεύγουμε...», είπε πάλι η Ζενεβιέβ και 
φώναξε προς την ομάδα των νεαρών, «νεαρέ Βοϊμίρη θα έρθεις μαζί μας στο σπίτι;». 
Ο μικρός πλησίασε. «Μαμάκα μου, αν θυμάσαι καλά είναι η βδομάδα μου στο σπίτι 
του πατέρα...». «Ω, ναι  αγόρι μου, συγγνώμη...Ανέστη, Ελένη θα σας πάμε στο 
σπίτι...». 

Προχώρησαν 
όλοι προς την έξοδο. Όταν βγήκαν στο δρόμο, η Ζενεβιέβ είπε ψάχνοντας συγχρόνως 
στην τσάντα της, για τα κλειδιά του αυτοκινήτου. «Περιμένετε εδώ, πάω να φέρω το 
αυτοκίνητο...». Μαζί της πήγε κι ο Ιάσων για να φέρει το δικό του. Ήταν η πρώτη 
φορά, απόψε, που γνώριζε τη μητέρα του Πολ-Αντουάν αν και την ήξερε ως 
καθηγήτρια, την έβλεπε στο πανεπιστήμιο. Είχε διαβάσει και το βιβλίο της που του 
είχε χαρίσει ο Ανέστης.

Καθώς 
προχωρούσαν, η Ζενεβιέβ είπε: «Ώστε εσείς είστε ο Ιάσων, ο γιος μου σας συμπαθεί 
πολύ...». «Εγώ τον λατρεύω, είναι υπέροχο αγόρι...». «Ναι, είναι σημαντικό για μένα 
αυτό το παιδί, ο,τι πιο σπουδαίο έχω κάνει...». «Έχετε κάνει κι άλλα σπουδαία, όπως 
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το ότι είστε, τόσο νέα καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο, όπως το βιβλίο σας...». 
«Διαβάσατε το βιβλίο μου;». «Ναι και μου άρεσε πολύ, αν και δεν έχω ακόμα τα 
εφόδια να κρίνω σωστά μια τέτοια εργασία...Πάντως το διάβασα «μονορούφι», όπως 
λένε». Η Ζενεβιέβ κολακεύτηκε και συνεχίζοντας τη συζήτηση, για τις σπουδές του, 
του είπε να μη διστάσει, αν χρειαστεί κάτι στο πανεπιστήμιο,  να  της το  ζητήσει.  
Ύστερα  από  λίγο τα  δυο αυτοκίνητα, της Ζενεβιέβ και του Ιάσονα, ξεκινούσαν το 
ένα πίσω από το άλλο κατευθυνόμενα προς τις Γκραν μπουλβάρ...
... Η αναχώρηση, από το Παρίσι, του Νώντα και της Μαριώς έγινε ένα πρωινό 
Κυριακής στα μέσα Μαρτίου, από το νέο μεγάλο αεροδρόμιο Σιάρλ ντε Γκολ στο 
Ρουασύ αν Φράνς. Τους συνόδεψε ολόκληρη η οικογένεια Βοϊμίρη αλλά κι ο Ιάσων 
που ήταν και ο μόνος που είχε ταξιδέψει από αυτό το αεροδρόμιο και το ήξερε. 
Ακόμα και η Μαντλέν πήγε μαζί τους γιατί ήθελε να δει το καινούργιο αεροδρόμιο.

Μπροστά, 
μεταφέροντας τους νεόνυμφους, τον Πολ-Αντουάν  και το Γιώργο, ο Πιέρ με τη 
Τζάγκουαρ και πίσω τους ο Ιάσων με το δικό του αμάξι,  έχοντας μαζί τη Νένη, τον 
Ανέστη και τη Μαντλέν...

Για χρόνια ο 
Νώντας θα μιλούσε μ’ ενθουσιασμό για το αεροδρόμιο του Ρουασύ. Ήταν τρομερή η 
εντύπωση που του είχε κάνει, του θύμισε τα κόμικς με τις διαστημικές περιπέτειες 
που διάβαζε. Ήταν σα να είχε ζήσει σε ιστορία επιστημονικής φαντασίας όχι μόνο 
βλέποντας το αεροδρόμιο αλλά και τη «Ντεφάνς», μια εκπληκτική πόλη κοντά στο 
σπίτι του Πολ-Αντουάν, με κάτι χτίρια  πολύ μοντέρνα. Όταν ο Γιώργος τον ρώτησε, 
πως του φάνηκαν τα παλιά ιστορικά οικοδομήματα του Παρισιού, όπως η Παναγία 
των Παρισίων, το Λούβρο, η Λα Μαντλέν και άλλα είπε: «Νομίζω πως μπροστά 
στον Παρθενώνα αυτά δεν...», άφησε μετέωρη τη φράση αλλά ο Γιωργάκης του είπε: 
«Δίκιο έχεις φίλε, όλ’ αυτά στηρίζονται στις κολόνες του Παρθενώνα μας». Ο 
πύργος του Άιφελ όμως του έκανε ζωηρή εντύπωση...

Το αεροπλάνο 
με το Νώντα και τη Μαριώ, υψώθηκε  και σε λίγο έγινε κουκίδα που χάθηκε 
πετώντας ανατολικά. Οι συνοδοί τους, γύρισαν στ’ αυτοκίνητα και ξεκίνησαν για το 
Παρίσι.  Η Μαντλέν  πήγε  στη Τζάγκουαρ  κοντά  στο  Γιώργο  και  τον  Πολ-
Αντουάν.  Πρώτος  στον αυτοκινητόδρομο βγήκε ο Πιέρ. Ακολούθησαν ο Ιάσων με 
τον Ανέστη και τη Νένη.

Λίγα χιλιόμετρα 
έξω από την Πορτ ντε Λα Σιαπέλ το αμάξι του Ιάσονα σιγά-σιγά ελάττωσε ταχύτητα, 
ο νεαρός το οδήγησε στο πλάι του δρόμου και η μηχανή έσβησε μόνη της. «Τι 
συμβαίνει, βλάβη;», ρώτησε ο Ανέστης…«Ο νέος χτύπησε με το δείχτη του χεριού 
τον κρόταφό του και είπε: «Εδώ υπάρχει η βλάβη, ξέχασα να βάλω βενζίνη...». 
Χαμογέλασε και άνοιξε τη θύρα. «Μην ανησυχείτε, εδώ πιο κάτω υπάρχει 
βενζινάδικο θα πάω να φέρω...». Βγήκε έξω. Στο μεταξύ άρχισε να βρέχει! «Θα 
γίνεις μούσκεμα παιδί μου...», είπε η Νένη. «Όχι, όχι επειδή ξέρω την αφηρημάδα 
μου έχω πάρει κάποια μέτρα». Έτρεξε πίσω στο πορτ-μπαγκάς, το άνοιξε, πήρε ένα 
αδιάβροχο το φόρεσε, ανέβασε την κουκούλα κι έπιασε ένα μπιτονάκι και ξεκίνησε. 
Περνώντας από κοντά τους, φώναξε: «Όπως βλέπετε έχω όλα τα σχετικά...».

Η Νένη του 
χαμογέλασε κι ο Ανέστης είπε: «Παιδιά! Τι διάολο, δε ρίχνουν μια ματιά στα όργανα 
του αμαξιού; Κι αυτό είναι σπουδαίο αυτοκίνητο...». «Αγάπη μου κι εσύ ήσουν 
παιδί. Κι εγώ είχα την τύχη να σε γνωρίσω υπέροχο νεαρό με το αυτοκινητάκι σου, 
θυμάσαι; Τώρα είναι, όπως ήσουν εσύ ο Γιωργάκης μου, αύριο θα είναι κι ο γιος σου 
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ο Πολ-Αντουάν...». «Σε παρακαλώ δε θέλω να ξεχωρίζεις, δεν υπάρχει ο γιος σου 
και ο γιος μου, είναι οι γιοι μας». Ο Ανέστης καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Η 
Νένη έσκυψε μπροστά και τον φίλησε με πάθος. «Ναι αγάπη μου, οι γιοι μας...». 
Έξω η βροχή είχε δυναμώσει, οι σταγόνες που κυλούσαν στα γυαλιά των 
παραθύρων, καθώς σχημάτιζαν αφηρημένα σχήματα, θύμιζαν τα έργα του Ανέστη 
στην έκθεση. Αυτό το επεσήμανε η Νένη κι εκείνος τη ρώτησε, πως τα πάει με τους 
επισκέπτες-τις περισσότερες ώρες στην έκθεση ήταν η Νένη-όταν τις ζητάνε 
εξηγήσεις για τα έργα που βλέπουν. «Μην ξεχνάς  πως είμαι  φιλόλογος κι ένα έργο 
αφηρημένο, χρειάζεται φιλολογία. Και σαν αφηρημένο επιδέχεται πολλές και 
διαφορετικές ερμηνείες κι έτσι το διασκεδάζω γιατί σκαρφίζομαι κάθε φορά και 
άλλη. Φυσικά τους δίνω τη συνολική εικόνα, πως όλη η έκθεση είναι ένα έργο που 
παριστάνει την εκκίνηση, τη διαδρομή και τον τερματισμό ενός αλόγου στον 
ιππόδρομο. Γενικά έχει κάνει μεγάλη εντύπωση η έκθεση και οι κριτικές στο σύνολό 
τους ήταν καλές». «Εκτός από εκείνη του...», είπε ο Ανέστης και ανάφερε το όνομα 
ενός διάσημου κριτικού Τέχνης. «Δεν μπόρεσα να τον καταλάβω, σ’ όλες τις 
προηγούμενες δουλειές, μου  έκανε πάντα καλή κριτική. Σ’ αυτή που εγώ πιστεύω 
πως έκανα την καλύτερη δουλειά, μου τα σούρνει. Νομίζω πως το λάθος του είναι 
ότι με αντιμετωπίζει σα ζωγράφο, δεν ξέρω, ίσως να έχει και δίκιο». 

Η  βροχή  
χαμήλωσε  την  ένταση  της  αλλά  συνέχισε  με  αραιή ψιχάλα. Μέσα  από  το  πούσι  
ξεπρόβαλε  το σχήμα  του Ιάσονα. Πλησίασε έβαλε τη βενζίνη, άνοιξε το πορτ-
μπαγκάζ και πέταξε μέσα το μπιτονάκι και το αδιάβροχο. Χαμογελώντας μπήκε μέσα 
και τους ζήτησε συγγνώμη. «Τι λες αγόρι μου, περάσαμε μια χαρά εδώ. Μου έδωσες 
μια ευκαιρία να βρεθώ μόνος με τη γυναίκα μου ύστερα από πολύ καιρό σ’ ένα 
τέτοιο βροχερό ρομαντικό τοπίο, θυμάσαι αγάπη μου στο Τουιλερί;». Η Νένη 
χαμογέλασε κι ο Ιάσων έβαλε μπρος. Το αμάξι κύλησε μαλακά και μπήκε στο 
δρόμο.

«Το ότι δεν 
τους ακολουθήσαμε, δεν πήραν είδηση τα παιδιά μας...», είπε ο Ανέστης. «Με την 
κίνηση  που είχε ο δρόμος  δεν ήταν εύκολο. Βλακεία μου, δεν κοιτάζω ποτέ τους 
δείκτες,  καμιά φορά θα κάψω τη μηχανή...». «Η  ηλεκτρονική τεχνολογία έχει 
προχωρήσει πολύ, σε λίγο δε θα χρειάζεται να κοιτάμε τους δείχτες θα μας μιλάει το 
αυτοκίνητο. Θα μας λεει «πρόσεχε, τελειώνει η βενζίνη, η μηχανή σε λίγο δε θα έχει 
λάδια» και τέτοια...», είπε ο φωτογράφος...

Όταν φτάνοντας 
στο σπίτι, ο Ιάσων τους άφησε κι έφυγε για το δικό του, είπαν στα παιδιά την 
περιπέτεια τους, ο Πολ-Αντουάν έβαλε τα γέλια. «Μη γελάς, αυτό να σου γίνει 
μάθημα, μεθαύριο θα οδηγείς κι εσύ...», είπε ο Ανέστης κι έφυγε για το εργαστήρι.

«Γιατί έφυγε ο 
Ιάσων, αυτός είχε πει πως θα έμενε για φαγητό το μεσημέρι», είπε ο Γιωργάκης. 
«Είναι φιλότιμο παιδί, ένιωσε προσβολή γι’ αυτό που έγινε και κατάφυγε στη 
μοναξιά του. Προσέξτε μην του αναφέρετε τίποτα σχετικό και προπάντων μη 
γελάσετε αν σας πει κάτι εκείνος», είπε η Νένη και πήγε στο μπάνιο...

Στις πρώτες 
μέρες του Μάρτη άρχισε, στις πρώτες μέρες του Απρίλη τελείωσε η έκθεση του 
Ανέστη. Το ανοιξιάτικο Παρίσι ήταν θαυμάσιο παρ’ όλες τις μεταπτώσεις του 
καιρού. Ο ουρανός καταγάλανος, με ολοκάθαρη ατμόσφαιρα και σύννεφα με 
απίθανα σχήματα έμοιαζε με καρτ-ποστάλ. Σ’ αυτό το Παρίσι, ο Ανέστης και η Νένη 
περπατούσαν ώρες. Σιγά-σιγά, εκείνη γνώριζε την πόλη, περπατώντας κι όσο τη 
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γνώριζε τόσο την αγαπούσε.
Εκείνος, ήταν 

ένας πολύ καλός ξεναγός και η Νένη μάθαινε πολλά πράγματα για την πόλη χωρίς να 
χρειάζεται να καταφεύγει σε βιβλία. Πολλά από αυτά που τις έλεγε, δεν μπορούσε να 
τα βρει σε βιβλία γιατί ήσαν προσωπικές του εμπειρίες, όπως αυτό που της 
διηγήθηκε για ένα περιστατικό σ’ ένα πεζοδρόμιο της αβενιού ντε λ’ Οπερά. Είχε 
πάει να πάρει μια ελληνική εφημερίδα από ένα «ντράγκστορ»-το Παρίσι είχε αρχίσει 
ν’ αλλάζει κι αυτό, τα αμερικανοειδή μαγαζιά είχαν εμφανιστεί-που υπήρχε εκεί. Στο 
πεζοδρόμιο καθόταν, σταυροπόδι, ένας γενειοφόρος και μάλλον καλοζωισμένος 
τύπος. Μπροστά του είχε ένα αναποδογυρισμένο καπέλο με μερικά νομίσματα μέσα 
και μια επιγραφή, που έγραφε πως δεν είχε χρήματα για ν’ αγοράσει...βρακί στη 
γυναίκα του, μια χιουμοριστική δικαιολογία για να ζητιανέψει. 

Οι διαβάτες 
χαμογελούσαν διαβάζοντας την επιγραφή, κι έριχναν κάποιο νόμισμα. Σε μια στιγμή 
εμφανίστηκε στην περιοχή ένας κορίτσαρος. Ένα θείο πλάσμα! Φορούσε ένα 
μπλουζάκι που αποκάλυπτε αντί να κρύβει, και μια μίνι φουστίτσα. Η θηλυκότητα 
της ήταν τόσο έντονη που αποσπούσε την προσοχή όλων των περαστικών. Όταν 
έφτασε στο ύψος της θέσης που καθόταν ο τύπος σταμάτησε, διάβασε την επιγραφή 
και χωρίς δισταγμό σήκωσε τη φουστίτσα, κατέβασε το κυλοτάκι της με χάρη, το 
έβγαλε και το άφησε να πέσει μέσα στο καπέλο, δηλώνοντας: «Τώρα έχεις βρακί για 
τη γυναίκα σου». Η ομήγυρη ξέσπασε σε χειροκροτήματα κι ο τύπος μάζεψε το 
καπέλο κι εξαφανίστηκε...

Περπατούσαν, 
μια μέρα, στα δρομάκια του Μπελβίλ ξεκινώντας από τη μικρή πλατεία Ογκίστ 
Μετιβιέ, όπου βγήκαν από το μετρό κι έκαναν το γύρο, μέχρι τη Σιτέ ντυ Λαμπυρίνθ, 
ένα ελικοειδές πέρασμα και βγήκαν στην μπουλβάρ Μενιλμοντάν, δηλαδή έναν 
κουραστικό, μεγάλο γύρο γιατί σε μερικά σημεία υπήρχαν σκαλοπάτια. 

Λίγο πριν 
μπουν στα δρομάκια του Μπελβίλ, καθώς βρίσκονταν κοντά σε μια από τις εισόδους 
του Περ Λασέζ, τη βορειοδυτική του νεκροταφείου, ο Ανέστης θυμήθηκε τη Σεσίλ 
και τους περιπάτους τους εκεί μέσα. Πόσο μακρινή του φαινόταν αυτή η εποχή! 
Είχαν περάσει κιόλας είκοσι χρόνια σχεδόν...
... Τα έργα του 
Ανέστη πουλήθηκαν, τα μισά στην έκθεση. Τα δυο της αρχής της σύνθεσης και του 
τέλους, δηλαδή αυτά με την ρεαλιστική απεικόνιση του αλόγου και του αναβάτη, 
αγοράστηκαν και κοσμούσαν τους χώρους των ταμείων στο μεγάλο ιππόδρομο 
ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Τα υπόλοιπα έργα πουλήθηκαν απ’ ευθείας σε μια 
γκαλερί της Ζυρίχης, σε μια, της Νέας Υόρκης και σε διακοσμητές που τα 
χρησιμοποίησαν ανάλογα με τη γενική χρωματική τους απόχρωση για τη 
διακόσμηση αστικών κατοικιών. Αυτά ήσαν που είχαν και την πιο αφηρημένη 
μορφή. 

Τελευταία 
πολλοί ζωγράφοι χρησιμοποιούσαν τη φωτογραφία στα έργα τους. Ένας διάσημος 
Αμερικανός ζωγράφος και γραφίστας δούλευε εδώ και πολύ καιρό, με φωτογραφικά, 
απλοποιημένα τεράστια πορτρέτα πολιτικών και καλλιτεχνών του κινηματογράφου, 
περνώντας τα κι ένα γενικό χρώμα, όπως στην τεχνική της αφίσας.

Έτσι  κι  ο  
Ανέστης  ένιωθε  δικαιωμένος   κάνοντας  ένα  είδος  ζωγραφικής  μέσα  από  τη
φωτογραφία. Κι αυτό  δε  γινόταν  μόνο  με  το  πάτημα ενός κουμπιού όπως του είχε 
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πει εκείνος ο καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών αλλά με πολύ κόπο κι απίθανες 
τεχνικές, που εφάρμοζε στους φωτισμούς, στα φιλμ, στην εκτύπωση και στην 
εμφάνιση...
... Ο ήλιος έλαμπε, 
τα γεράνια κατακόκκινα στόλιζαν τον ασβεστωμένο τοίχο. Ο Ανέστης καθόταν έξω 
από τα παράθυρα του διαμερίσματος του. Στην αυλή οι θόρυβοι περίσσευαν από τη 
δραστηριότητα των ισόγειων  εργαστηρίων, όσα είχαν μείνει, αλλά ο Ανέστης 
άκουγε μόνο το θόρυβο από τις χάντρες του κομπολογιού του. Από το σπίτι βγήκε η 
Νένη, τον πλησίασε από πίσω, έβαλε τα χέρια στους ώμους του κάνοντας του 
ελαφρό μασάζ. «Χουζουρεύεις άντρα μου;». Χάιδεψε το χέρι της, γύρισε το κεφάλι 
του, φίλησε τ’ ακροδάχτυλα της και χαμογέλασε χωρίς ν’ απαντήσει. «Θέλεις να σου 
φέρω ένα αναψυκτικό;». «Όχι, όχι δε θέλω τίποτα μόνο...», κοίταξε το κομμάτι τ’ 
ουρανού-τόσο όσο ήταν και η αυλή του-που φαινόταν ανάμεσα στις στέγες και 
συνέχισε, «να κρατήσει κανά δυο ώρες αυτή η λιακάδα». Η Νένη κάθισε στην άλλη 
καρέκλα, πλάι στο τραπεζάκι. «Έχεις γίνει καλό...παιδί. Δεν πίνεις, δεν καπνίζεις, 
όλες τις μικροανάγκες σου τις καλύπτει το κομπολογάκι σου». «Ναι και την πιο 
μεγάλη ανάγκη μου την έχετε καλύψει εσύ και τα παιδιά...». «Και η Τέχνη;». «Αυτό 
το διάστημα δε θέλω ν’ ασχοληθώ μαζί της, αυτός ο χειμώνας ήταν γεμάτος απ’ 
Αυτή, τώρα μπαίνει το καλοκαίρι και...Αλήθεια Νένη μου, θα είχες το κουράγιο μετά 
τη διακοπή των σχολείων, να πάρουμε τα παιδιά και να πάμε στο εξοχικό στην 
πατρίδα;».  «Ναι αγάπη  μου,  μαζί σου έχω  κουράγιο για τα πάντα»...
... Η Νένη είχε 
αρχίσει να γράφει πάλι, εκείνη την εργασία για την τραγωδία που είχε ξεκινήσει πριν 
χρόνια. Ο Ανέστης, όλο και κάτι έκανε στο εργαστήρι κι ας έλεγε πως δεν ήθελε ν’ 
ασχοληθεί καθόλου με τη δουλειά του. Συχνά βοηθούσε τη Νένη στα κείμενα της, 
ψάχνοντας για στοιχεία σε διάφορα βιβλία.

Με τη Ζενεβιέβ, 
η Νένη είχε βελτιώσει τις σχέσεις, αν κι αυτό δεν άρεσε στον Ανέστη. Οι δυο 
γυναίκες είχαν να πουν πολλά η μια στην άλλη σχετικά με τα κείμενα που έγραφε η 
μία και βοηθούσε, σε γλωσσολογικά θέματα κυρίως, η άλλη. Συνήθως όλ’ αυτά από 
το τηλέφωνο ανάμεσα και σε κουτσομπολιά για τον Ανέστη και τον Σιμόν. Έτσι 
πέρασε ο Μάης χωρίς να το καταλάβουν κι ένα πρωινό ο Ανέστης είπε στη Νένη: 
«Αλήθεια από πότε έχει να μας επισκεφτεί ο Ιάσων;». «Ε, θα είναι μήνας θαρρώ...». 
«Τι έγινε αυτό το παιδί, λες να έπαθε τίποτα  η γιαγιά του;». «Έλα καημένε μη βάζεις 
αμέσως το κακό στο νου σου, νέος είναι θα έχει τις συντροφιές του, κάποιο κορίτσι, 
εξάλλου του είπες πως για μήνες δε θ’ ασχοληθείς με τη δουλειά σου». «Ναι αλλά 
ούτε ο Γιωργάκης τον έχει δει...Θα τηλεφωνήσω στο σπίτι του». Πήγε στο τηλέφωνο 
και σχημάτισε τον αριθμό. Το σήκωσε κάποια, από τη φωνή κατάλαβε πως ήταν νέα 
γυναίκα, κάποια υπηρέτρια ίσως. «Σας παρακαλώ θα ήθελα τον κύριο Ιάσονα...Α, 
απουσιάζει...Η κυρία είναι καλά στην υγεία της;...Καλά ε, μήπως θα μπορούσα να 
της μιλήσω; Ναι θα περιμένω». Ύστερα από λίγο άκουσε τη φωνή της γερόντισσας 
κι ακολούθησε ένας εγκάρδιος διάλογος. Ναι κυρία, ονομάζομαι Βοϊμίρης, είμαι 
φωτογράφος...Ναι, φίλος του εγγονού σας...Πως, σας μιλάει συχνά για μένα; Με 
θαυμάζει και με συμπαθεί; Κι εγώ τον συμπαθώ πολύ κυρία μου γι’ αυτό 
τηλεφώνησα να μάθω γιατί έχει καιρό να περάσει...Ναι έτσι πιστεύω κι εγώ πως 
είναι τυπικό κι ευγενικό παιδί...Καλά δεν πειράζει που δεν τηλεφώνησε αφού είναι 
καλά...Τι, εσείς δεν ήσασταν καλά;...Α, τώρα συνήρθατε είστε καλά...Ναι γεράματα, 
δίκιο έχετε, τι να κάνομε, έτσι είναι η ζωή...Πως; έχετε την εντύπωση ότι έχετε 
ακούσει κι άλλοτε τη φωνή μου; Όχι, είναι η πρώτη φορά που σας τηλεφωνώ...Ναι 
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είμαι φωτογράφος...Ναι Βοϊμίρης...Πως είναι το μικρό μου όνομα; Ανέστης...Ναι 
Ανέστης...Αν έχω ζήσει στην Αθήνα; Ναι μέχρι τη μέρα που έφυγα για το 
Παρίσι...Αν έχω κάποιο φίλο Παρμενίωνα; Ναι βέβαια», είπε έκπληκτος ο Ανέστης 
και ξαφνικά άκουσε τη φωνή της γερόντισσας σαν αγκομαχητό. Την άκουσε να λεει 
ένα ξέπνοο: «Ω, Θεέ μου...» και μετά ησυχία. Ο φωτογράφος έδειχνε ταραγμένος. 
«Κυρία...κυρία, μ’ ακούτε; Είστε εκεί;...», την άκουσε να του λεει: «μια στιγμή κύριε 
Βοϊμίρη...μια στιγμή...Κλοντίν, τα χάπια μου...». Άκουσε  διάφορους ήχους σα να  
έπινε νερό η γερόντισσα  και σε λίγο τη φωνή της. «Ναι, ναι είμαι κάπως 
καλά...Αλλά σας παρακαλώ ελάτε εδώ όσο πιο γρήγορα μπορείτε...Ναι, ναι πρέπει 
να σας μιλήσω Πρέπει...Ξέρετε τη διεύθυνση;...». «Όχι, μου τη λετε σας 
παρακαλώ...». Ο Ανέστης έπιασε το μολύβι και τη σημείωσε. «Ναι, ναι κυρία τη 
σημείωσα, είστε καλύτερα;  Έρχομαι αμέσως...». «Νένη, αγάπη μου θα πάω στη 
γιαγιά του Ιάσονα...Θα πάμε μαζί, γνώριζε τον Παρμενίωνα, με γνωρίζει και θέλει 
οπωσδήποτε να μου μιλήσει...Δεν καταλαβαίνω». «Μα πως έτσι θα πάμε;...». «Δεν 
έχουμε καιρό, έτσι θα πάμε. Γαμώτο άντε να βρεις ταξί τώρα...Θα πάρουμε το 
φορτηγάκι του Δημήτρη για κοίτα είναι στην αυλή;». «Ναι εκεί είναι», είπε η Νένη 
που τα είχε χαμένα αλλά πρόλαβε και πήρε την τσάντα της κι ώσπου να πάρει τα 
κλειδιά ο Ανέστης από το Δημήτρη έσιαξε τα μαλλιά της. Μπήκαν στο αμάξι, ο 
Δημήτρης ρώτησε τι συμβαίνει. «Θα σου εξηγήσω όταν γυρίσουμε, κάτι με τη γιαγιά 
του Ιάσονα...».

Βγήκαν από την 
αυλή και σε λίγο έμπαιναν στην μπουλβάρ Οσμάν. «Νομίζω πως από δω θα πάμε πιο 
γρήγορα...», είπε ο Ανέστης που στο Παρίσι πολύ λίγες φορές είχε οδηγήσει, παρ’ 
όλ’ αυτά, σαν περιπατητής και συνοδηγός γνώριζε καλά τους δρόμους. Έτσι έφτασαν 
στην Αψίδα του Θριάμβου, από εκει πήραν την αβενιού Ντε Λα Γραντ-Αρμέ, 
κατευθύνθηκαν προς την Πορτ Μαγιό, την πέρασαν και μπήκαν στην αβενιού Νεϊγύ. 
Πέρασαν το σπίτι της πρώην γυναίκας του και ύστερα από λίγο σταματούσαν 
μπροστά σε μια καγκελόθυρα που πίσω της απλωνόταν ένας κήπος κάτι σαν μικρό 
πάρκο. με αλέες και δέντρα και στο βάθος ένα σπίτι μικρότερο από της Ζενεβιέβ. 

Ο Ανέστης 
κατέβηκε πάτησε ένα κουδούνι, είπε ποιος είναι και η θύρα άνοιξε. Το αμάξι  μπήκε 
και σε λίγο σταματούσε μπροστά στο σπίτι. Στην είσοδο, ένα πρόπυλο με τέσσερα 
σκαλοπάτια και δυο νεοκλασικές κολόνες, τους περίμενε ένας ηλικιωμένος άντρας 
κοιτάζοντας κάπως περίεργα το ντύσιμο τους. Φορούσαν και οι δυο «μπλου-τζιν» 
παντελόνια και μπουφάν.

Ο άντρας, τους 
οδήγησε σ’ ένα μεγάλο χώρο όπου υπήρχε μια πλατιά σκάλα και τους παρακάλεσε 
να την ανέβουν. Στην κορυφή της σκάλας τους περίμενε μια νέα γυναίκα. «Περάστε 
από εδώ παρακαλώ», είπε. Σε λίγο άνοιξε μια θύρα, παραμέρισε και τους άφησε να 
περάσουν μέσα. Πάνω στο κρεβάτι ανασηκωμένη κι ακουμπισμένη σε μαξιλάρια 
ήταν μια γερόντισσα με κάτασπρα μαλλιά, κάπως παχουλή με αρκετά καλή όψη που 
μόλις τους αντίκρισε αναφώνησε: «Ανέστη!...Ανέστη...» και παρατηρώντας πιο 
προσεχτικά σιάχνοντας τα γυαλιά της, ψιθύρισε: «Θεέ μου η Νένη!...Δεν αλλάξατε 
και πολύ, μεγαλώσατε αλλά δεν αλλάξατε...Τι υπέροχη έκπληξη!». 

Ο Ανέστης και 
η Νένη αλληλοκοιτάχτηκαν, πλησίασαν κι εκείνος συγκινημένος είπε, σχεδόν 
ψιθυριστά: «Κυρία Δόμνα; κυρία Δόμνα!...Εσείς είστε η γιαγιά του Ιάσονα; 
Δηλαδή...η Λήδα είναι...». «Ναι Ανέστη, είναι νεκρή», είπε η γερόντισσα.

Πέρασαν δεξιά 
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κι αριστερά του κρεβατιού, έπιασαν τα χέρια της κυρίας Δόμνας και τα έσφιξαν. Η 
Νένη άρχισε να κλαιει κι ο Ανέστης ήταν τόσο ταραγμένος, που έχανε τα λόγια του. 
Η κυρία Δόμνα ήταν ήρεμη. «Καθίστε και ηρεμίστε παιδιά μου. Ανέστη μόλις 
άκουσα τη φωνή σου ο νους μου πήγε σε σένα, Θεέ μου! Δε μπορούσα να το 
πιστέψω...Παιδί μου κάνε κουράγιο γιατί έχω να σου πω κάτι πολύ σπουδαίο...Ο 
Ιάσων...ο Ιάσων είναι γιος σου...».

Ο Ανέστης 
τινάχτηκε και η Νένη σταμάτησε το κλάμα. Και οι δυο κοίταξαν την κυρία  Δόμνα 
και στα χείλη τους ήρθε η ίδια ερώτηση: «Μα πως;...».

Η κυρία Δόμνα, 
άρχισε να τους εξιστορεί τα γεγονότα από τη μέρα που έφυγαν για τη Μασσαλία. 
«Ένα μήνα μετά την εγκατάσταση μας, η Λήδα άρχισε να έχει προβλήματα υγείας. 
Ήταν νευρική οξύθυμη, βέβαια αυτά, λίγο-πολύ, πάντα τα είχε αλλά τώρα ήταν πιο 
έντονα. Άρχισε να έχει ζαλάδες κι εμετούς. Σκεφτόμουν πως ήταν ο χωρισμός σας 
που την είχε επηρεάσει. Την έπεισα να πάμε στο γιατρό κι αυτός διέγνωσε πως η 
Λήδα ήταν έγκυος. Δεν το περιμέναμε. Εγώ ξαφνιάστηκα εκείνη νευρίασε κι άρχισε 
να σε βρίζει, γιατί τώρα δε θα μπορούσε ν’ ασχοληθεί με το εργοστάσιο του πατέρα 
μου. Ύστερα άρχισε να γελάει, να χαίρεται,  να παίζει πιάνο,  είχε χρόνια να παίξει  
και να λέει πως τελικά πέτυχε αυτό  που  ήθελε
πάντα. «Πάντα ήθελα ένα παιδί και τώρα το έχω», φώναζε.

Της είπα να 
ψάξουμε να σε βρούμε αλλά άρχισε να φωνάζει πως δε σε χρειάζεται, πως το παιδί 
ήταν δικό της και πως αν τολμούσα να σε ψάξω θα με σκότωνε. Είπε πως δε 
ντρεπόταν να είναι ανύπαντρη μητέρα και πως θ’ αποδείκνυε ότι μια γυναίκα μπορεί 
να μεγαλώσει ένα παιδί χωρίς άντρα. Οι αιώνιες φεμινιστικές σαχλαμάρες της.

Ο πατέρας μου 
ενθουσιάστηκε με την ιδέα πως θα είχε δισέγγονο, είχε αρχίσει κιόλας να λεει πως αν 
ήταν αγόρι θα το υιοθετούσε και θα του έδινε το όνομα του κι έτσι το σόι θα 
συνεχιζόταν, το Αστεριαδέικο δεν θα έσβηνε. Η Λήδα ενθουσιάστηκε κι αυτή με την 
ιδέα κι αντιμετώπιζαν την εγκυμοσύνη σα να ήταν σύζυγοι. Αγαπούσε πάντα 
υπερβολικά τον παππού της αλλά τώρα τα πράγματα παραγινόταν. Έμοιαζαν 
εραστές!

Ο Ιάσων 
γεννήθηκε την άνοιξη, υγιέστατο μωρό και προκάλεσε τον ενθουσιασμό όλων,  
φυσικά και τον δικό μου. Δηλώθηκε στο ληξιαρχείο με το όνομα του πατέρα μου, 
Ιάσων Αστεριάδης. Τον πρώτο χρόνο, η Λήδα ήταν αφοσιωμένη στο γιο της με 
πάθος, ήταν μια νέα εμπειρία γι’ αυτήν. Ύστερα βαρέθηκε αυτό το ρόλο και πήρε 
στα χέρια τη διεύθυνση του εργοστασίου. Ο παππούς πια ήταν ανίκανος γι’ αυτό. Το 
μωρό το ανάλαβα εγώ. Τα βράδια το φρόντιζε εκείνη αλλά δεν άντεξε πολύ. Ούτε με 
το εργοστάσιο τα κατάφερνε, ούτε σα μητέρα.

Οι σχέσεις της 
με τον πατέρα μου, ο γέρος είχε αποτρελαθεί εντελώς ήταν...ερωτικές όσο ερωτικές 
μπορούσαν να είναι ενός γέρου ογδόντα έξη χρονώ και μιας νέας κοπέλας. Φρίκη! 
Το διαπίστωσα μόνη μου, τους βρήκα στο κρεβάτι να κάνουν... έρωτα. Τώρα τι 
έρωτα...Τι να σας πω, τρελάθηκα, τσακωθήκαμε άγρια αλλά τι μπορούσα να κάνω;

Ευτυχώς σ’ ένα 
χρόνο ο γέρος πέθανε, Θεέ μου τι ντροπή να λέω ευτυχώς για το θάνατο του πατέρα 
μου, η Λήδα στεναχωρήθηκε πραγματικά πολύ, δεν μπορούσα να το εξηγήσω, αλλά 
φαίνεται πως πραγματικά ήταν ερωτευμένη μαζί του. Άρχισε να συμπεριφέρεται 
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περίεργα. Το εργοστάσιο δεν πήγαινε καλά, της είπα να το πουλήσει για να μην 
πάθουμε μεγάλη ζημιά. Ευτυχώς μ’ άκουσε.

Αφοσιώθηκε 
πάλι στο  παιδί. Το φρόντιζε, το πήγαινε περίπατο κι όλα έδειχναν πως είχε 
αποφασίσει να γίνει μια καλή μητέρα. Αυτό κράτησε κανά χρόνο. Ο Ιάσων άρχισε να 
συμπεριφέρεται σα φυσιολογικό παιδί, εκείνη όμως τον αντιμετώπιζε σαν κούκλα. 
Το παιδί δεν έκανε πάντα αυτό που ήθελε εκείνη κι αυτό τη νευρίαζε. Άρχισε να το 
δέρνει. Τις έβαλα τις φωνές και το προστάτευα όσο μπορούσα. Στα τρία του χρόνια ο 
μικρός αντιδρούσε κι αυτός βίαια, όταν τον χτυπούσε το ανταπόδινε, τις πετούσε 
διάφορα πράγματα, έσπαζε ακριβά   αντικείμενα του σπιτιού. Ευτυχώς  στην αγκαλιά 
μου ηρεμούσε και τα ξεχνούσε όλα.

Η συμπεριφορά 
της ήταν αλλοπρόσαλλη, άλλοτε γέμιζε  φιλιά το παιδί κι άλλοτε το έβριζε άσκημα 
και συχνά σε σχέση με σένα Ανέστη. Του έβαζε τις φωνές πως είναι κάθαρμα σαν 
τον πατέρα του και πως γεννήθηκε για να τη βασανίζει και τέτοια...Μια ζωή κόλαση 
για το παιδί και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα.

Στο τέλος το 
άφησε στη δική μου φροντίδα κι άρχισε να βγαίνει, να κάνει κοσμική ζωή, να 
ξοδεύει ασυλλόγιστα να παίζει χαρτιά και να πίνει. Ξενυχτούσε και πολλές φορές 
γυρνώντας μεθυσμένη, ξυπνούσε το παιδί και το έβριζε, χωρίς να ξεχνάει να βρίζει κι 
εσένα...

Στο 
νηπιαγωγείο δε δέχτηκαν τον Ιάσονα γιατί τσακωνόταν με τ’ άλλα παιδιά, τα 
χτυπούσε. Τελικά ήμουν ο μόνος άνθρωπος που εμπιστευόταν το καημένο το παιδί 
και προσπαθούσα να το προστατέψω, να μην του μείνει τίποτα, μεγαλώνοντας, από 
αυτόν τον εφιάλτη που ζούσε. Τον πήγαινα στις παιδικές χαρές και ήμουν συνέχεια 
κοντά του, για να μη χτυπήσει κάποιο παιδάκι. 

Η Λήδα μέρα 
με τη μέρα χειροτέρευε. Άρχισα πια ν’ αντιστέκομαι, δεν την άφηνα να κακοποιεί το 
παιδί κι όση ώρα ήταν μαζί του ήμουν παρούσα. Πολλές φορές έβαζε τα κλάματα, 
ζητούσε συγγνώμη από το Ιάσονα, έλεγε πως τον κατάστρεψε αλλά ξαναμεθούσε, 
ξενυχτούσε έπαιζε χαρτιά κι έτσι πέρασαν όλα τα χρόνια που το παιδί πήγαινε στο 
σχολείο, αν κι εκεί είχε πρόβλημα με τ’ άλλα παιδιά. Αλλάξαμε τρία σχολεία 
ιδιωτικά, στο δημόσιο δεν τον κρατούσαν τον καημένο τον Ιάσονα ούτε μήνα. 

Λίγο πριν 
κλείσει τα δώδεκα, πριν να τελειώσει το σχολείο, η Λήδα είχε ξεσαλώσει, δεν 
υπήρχε πια κανένας φραγμός γι’ αυτήν. Είχε καταντήσει, από εμφάνιση σα 
ξεπεσμένη πόρνη, που η Λήδα, η πανέμορφη Λήδα. Οι φίλοι και οι φίλες της 
κοσμικής της ζωής την απόφευγαν σαν αρρώστια. Πλήρωνε πια άντρες για να της 
κάνουν έρωτα έμπλεξε με ζιγκολό, με τον υπόκοσμο και είχε ρημάξει την περιουσία 
του πατέρα μου. Όχι μόνο τα χρήματα από το εργοστάσιο αλλά και κάποια οικόπεδα 
εκεί γύρω που είχαν πάρει μεγάλη αξία γιατί η βιομηχανική περιοχή συνέχεια 
επεκτεινόταν.

Δεν πήγαινε 
άλλο, από την περιουσία της Μασσαλίας είχε μείνει μόνο το σπίτι. Αυτό δε 
μπορούσε να το πειράξει γιατί ήταν δικό μου, από την περιουσία της μητέρας μου. 
Αποφάσισα να πάρω μέτρα εναντίον της. Πήγα σ’ ένα δικηγόρο, παλιό συμμαθητή 
μου και μου ετοίμασε τα χαρτιά για να της αφαιρέσω την κηδεμονία του παιδιού και 
να την κλείσω σε κάποιο ίδρυμα. Δεν προλάβαμε κι ίσως έτσι ήταν καλύτερα. Ένα 
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πρωί, η καμαριέρα τη βρήκε νεκρή. Ο γιατρός είπε πως είχε πάρει μεγάλη δόση 
υπνωτικών, δεν ήξερα πως έπαιρνε και υπνωτικά αφού κάθε βράδι γύριζε 
μεθυσμένη. Είναι περίεργο πως δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, τουλάχιστον όταν 
πέθανε δεν υπήρξε τέτοια ένδειξη...

Είχαμε γίνει 
ρεζίλι σ’ όλη τη Μασσαλία. Πούλησα το σπίτι, πήρα το παιδί και ήρθαμε να 
κρυφτούμε στο Παρίσι. Αγόρασα αυτό το σπίτι εγκατασταθήκαμε και το παιδί σιγά-
σιγά ηρέμησε. Πήγε στο γυμνάσιο και μ’ έτρωγε η αγωνία. Δε φαντάζεστε πόση 
ήταν η χαρά μου όταν οι καθηγητές του μου είπαν πως είναι ένα έξυπνο και ήσυχο 
παιδί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. 

Στα δεκαέξι του 
χρόνια τόλμησα να του μιλήσω για σένα. Μέχρι τότε δε με είχε ρωτήσει ποτέ ποιος 
είναι ο πατέρας του. Είχε συμπεράνει, φαίνεται, από τις βρισιές της μητέρας του πως  
ήταν κάποιος που εκείνη μισούσε και θα τη μισούσε κι εκείνος. Είπα να ψάξουμε να 
σε βρούμε, αρνήθηκε. «Δε μ’ ενδιαφέρει να τον βρούμε γιαγιά. Εγώ γεννήθηκα 
χωρίς γονείς. Εσύ είσαι μάνα και πατέρας για μένα και μη μου ξαναμιλήσεις, ούτε 
για τη μητέρα μου ούτε γι’ αυτόν...». 

Έβλεπα το 
αγόρι μου να ζει μόνο, κλεισμένο μέσα, εκτός από τις ώρες του σχολείου. Ποτέ δεν 
έφερνε ένα φίλο, μια φίλη, συμμαθητή ή συμμαθήτρια στο σπίτι και φυσικά δε θα 
πήγαινε κι εκείνος. Ήταν όμως ήρεμος, ποτέ δε με στεναχωρούσε...Τώρα πια είναι 
άντρας! Είμαι τόσο περήφανη για το ότι κατάφερα να μην αφήσει τίποτα στην ψυχή 
του το κακό παρελθόν, έτσι νομίζω τουλάχιστον... 

Ανέστη όπως 
είδες, δε σου μοιάζει εξωτερικά καθόλου, ούτε τη μητέρα του. Αν δεις φωτογραφία 
του πατέρα μου στην ηλικία που είναι ο Ιάσων τώρα, θα νομίσεις πως είναι εκείνος, 
τέτοια ομοιότητα με τον παππού του. Αν δεν ήξερα πως είσαι ο πατέρας του ή αν η 
κόρη μου δεν ήταν μαζί σου εκείνο το διάστημα και ήταν κοντά στον παππού της, μ’ 
όσα έγιναν αργότερα θα πίστευα πως ήταν παιδί του. Ο Θεός να με συγχωρέσει...».

«Κι όμως του 
μοιάζει σε κάτι...», είπε αυθόρμητα η Νένη. «Που κορίτσι μου;». «Όταν φυσάει τη 
μύτη του, βγάζει τον ίδιο ήχο με του Ανέστη...». «Αλήθεια; Πολύ θα ήθελα να το 
ακούσω αυτό...Σου μοιάζει Ανέστη μου σε πολλά, στο χαραχτήρα. Είναι πολύ έντιμο 
και υπεύθυνο παιδί, περήφανο αλλά και ήρεμο. Είναι ήσυχο, σ’ αυτό έχει μοιάσει 
εμένα...Ουφ, σας τα είπα μονορούφι γιατί όπου να είναι μπορεί να εμφανιστεί...».

«Κουραστήκατε
, πως αισθάνεστε;», ρώτησε ο Ανέστης. «Όχι, όχι είμαι καλά, μου έφυγε ένα 
βάρος...Τώρα είναι αλλού το πρόβλημα, πως θα του το πούμε...Πρέπει να του το πω 
εγώ, αλλά πως; Θα βρω ένα τρόπο να μ’ ακούσει...». «Θέλετε να του μιλήσω εγώ;  
Έχουμε πολύ καλή σχέση...», ρώτησε ο Ανέστης. «Όχι μην ανησυχείς, από μένα θα 
το δεχτεί καλύτερα...Εσείς πως είστε μαζί, ο Παρμενίων που βρίσκεται;». «Ο 
Παρμενίων πέθανε πέρυσι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, κυρία Δόμνα...».

Της 
διηγήθηκαν, στα γρήγορα, όσα έγιναν όλ’ αυτά τα χρόνια. Η Νένη της είπε πως έχει 
ένα γιο δεκαοχτώ χρονώ και είναι φίλος του Ιάσονα. Ο Ανέστης της είπε πως 
παντρεύτηκε μια Γαλλίδα, «είναι γειτόνισσα σας, μένει λίγο πιο κάτω, η κόρη των 
Μαρτέλ...Ο γάμος δεν κράτησε πολύ έχω όμως ένα γιο δεκατριών χρονών κι ο Ιάσων 
τον αγαπάει πολύ, όπως κι ο μικρός εκείνον...». «Ώστε έχει αδερφό ο Ιάσων! Θεέ 
μου αυτό θα βοηθήσει πολύ...». «Είμαστε με τη Νένη γιατί παντρευτήκαμε πριν λίγο 
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καιρό κι έτσι τώρα ο γιος της είναι και δικός μου...», είπε ο Ανέστης. «Θεέ μου τι 
ήταν αυτό σήμερα. Πηγαίνετε τώρα παιδιά μου και θα του το πω με την πρώτη 
ευκαιρία»...
... Ο Ιάσων 
ανέβηκε τις εσωτερικές σκάλες, πηγαίνοντας στο δωμάτιο της γιαγιάς του. Μπήκε 
μέσα και βρήκε τη γριούλα να λάμπει. «Τι γίνεται γιαγιάκα, σε βλέπω μια χαρά...». 
«Ναι γιόκα μου μια χαρά είμαι...». Συζήτησαν για διάφορα και η κυρία Δόμνα 
ζήτησε από την καμαριέρα να τη βοηθήσει για να ντυθεί. «Σήμερα θα φαω με τον 
εγγονό μου και σε παρακαλώ να είναι όλα πολύ επίσημα», είπε χαμογελώντας στον 
Ιάσονα που κρατώντας την απορία για τον εαυτό του γι’ αυτή την καλή διάθεση της 
γιαγιάς του, κατέβηκε και μπήκε στη βιβλιοθήκη. Άρχισε να ψάχνει σε κάτι ράφια, 
τράβηξε ένα βιβλίο, το άνοιξε κι ανάμεσα από τις σελίδες έβγαλε μια φωτογραφία. 
Ήταν της Λήδας! Ένα πορτρέτο που της είχε κάνει ο Ανέστης. Την κοίταξε για λίγο, 
ύστερα την έβαλε στην εσωτερική  τσέπη  του  σακακιού του...Στο  τραπέζι,  γιαγιά  
κι  εγγονός ήσαν χαρούμενοι σα να γιόρταζαν κάποιο γεγονός, ο καθένας για δικό 
του λόγο. Η κυρία Δόμνα γιατί είχε βρεθεί ο πατέρας του εγγονού της κι εκείνος 
γιατί είχε αποφασίσει να συγχωρέσει τη μητέρα του. Αρκετά είχε παραμερίσει τη 
μνήμη της.

Μετά το φαγητό 
η γιαγιά, του ζήτησε να κλειστούν για λίγο στη βιβλιοθήκη. «Δε θέλω ν’ ακούσει 
κανένας αυτά που έχω να σου πω», του είπε. Όταν βρέθηκαν εκεί η κυρία Δόμνα του 
έπιασε τα χέρια και τα χάιδεψε. «Αγόρι μου νομίζω πως είναι καιρός να ξεθάψουμε 
τα παλιά...». «Ναι γιαγιά μου, έτσι λέω κι εγώ...». Έβγαλε από την τσέπη τη 
φωτογραφία και την έδειξε στην κυρία Δόμνα. «Λέω να τη δώσω στον κύριο 
Βοϊμίρη να μου κάνει μια μεγέθυνση, αρκετά δε νομίζεις πως τιμωρήθηκε η μαμά; 
Θα τη βάλω στο γραφείο μου. Ήταν πολύ όμορφη, ε;». «Ναι αγόρι μου πάρα πολύ 
όμορφη-ο Θεός μου τα φέρνει όλα βολικά τώρα πρέπει να του μιλήσω για τον 
πατέρα του, σκέφτηκε-κι ο πατέρας σου ήταν πολύ όμορφος ψυχή μου και είναι 
άδικο που δε γνωρίζει πως έχει ένα γιο...». «Ο πατέρας μου...Δεν ξέρω...Αλλά αφού 
γιαγιά μου, δεν ξέρουμε ποιος είναι...». «Τώρα πια τον ξέρω αγάπη μου...». 
«Πως;...Δηλαδή...». «Δεν ήξερα το επίθετο του, αλλά αν μ’ άφηνε η συχωρεμένη η 
μάνα σου θα τον έβρισκα. Εσύ τι θέλεις, να ψάξουμε για να τον βρούμε; Αν θέλεις 
εσύ θα τον βρω...». «Τι να σου πω...Δεν ξέρω. Αν είναι παντρεμένος, αν έχει 
οικογένεια, παιδιά τι θα του πω εγώ; Έχω δικαίωμα να τον αναστατώσω και μάλιστα 
όταν, όπως είπες δεν γνωρίζει καν  την ύπαρξη μου;  Τέλος  πάντων, αν έχεις κάποια 
στοιχεία να βάλουμε κάποιον ιδιωτικό αστυνομικό να ψάξει...». «Δε χρειάζεται 
αγόρι μου να ψάξουμε, τον βρήκα!». «Τον βρήκες! Μα πως;». «Τον αναγνώρισα 
μόλις τον είδα. Πριν έρθεις στο σπίτι, ήταν εδώ...Ναι ψυχή μου, εδώ στο σπίτι». Ο 
Ιάσων την κοίταζε κατάπληκτος. «Ήταν εδώ...ο πατέρας μου;». «Ναι αγάπη μου, την 
φωτογραφία που έχεις, της μητέρας σου, αυτός την τράβηξε πριν είκοσι χρόνια τότε 
που ήταν ερωτευμένος μαζί της. Είναι σπουδαία φωτογραφία έτσι; Ο πατέρας σου 
ήταν από τότε σπουδαίος φωτογράφος και τώρα είναι διάσημος...».

Ο Ιάσων έμεινε 
να κοιτάζει τη φωτογραφία σιωπηλός. Αργά-αργά γύρισε και κοίταξε τη γιαγιά του, 
το πρόσωπό του ακτινοβολούσε. «Γιαγιά θέλεις να πεις πως ο Ανέστης είναι...». 
«Ναι αγόρι μου, ο Ανέστης είναι ο πατέρας σου».

Ήρεμος μ’ ένα 
χαμόγελο στα χείλη, πήγε μπροστά στην πολυθρόνα της γιαγιάς, στάθηκε 
ανακούρκουδα μπροστά της, της έπιασε τα χέρια και ρώτησε: «Πως βρέθηκε εδώ ο 
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Ανέστης;».
Εκείνη του 

περιέγραψε τα σχετικά με το τηλεφώνημα του φωτογράφου, να ρωτήσει για τον 
Ιάσονα και κατάληξε: Τον αναγνώρισα από τη φωνή κι όταν τον ρώτησα μερικά 
πράγματα για το παρελθόν του και βεβαιώθηκα πως ήταν εκείνος, έπαθα μια μικρή 
κρίση, εκείνος ανησύχησε του ζήτησα να έρθει και ήρθε πολύ γρήγορα ο καημένος 
μ’ ένα αυτοκίνητο εστιατορίου...Δεν ξέρω που το βρήκε». «Το ξέρω εγώ», είπε 
χαμογελώντας ο Ιάσων. «Ήρθαν μαζί με τη Νένη...». «Γνωρίζεις την κυρία Ελένη 
γιαγιά;». «Αν την  γνωρίζω, φυσικά αγάπη μου, ήταν η καλύτερη φίλη της μητέρας 
σου...». «Τώρα τι πρέπει να κάνω γιαγιά;». «Ψυχή μου τα ξέρει όλα, δεν έχεις παρά 
να πας και να τον δεις όπως πήγαινες μέχρι τώρα. Ένα χρόνο τώρα, τον βλέπεις σα 
φίλο
σου, τώρα θα είναι κι ο πατέρας σου...». 
... Ο Ιάσων 
κατέβηκε γρήγορα από το αμάξι του, μπροστά στο «Ερζερούμ». Η βιασύνη του ήταν  
τέτοια  που  άνοιξε  απρόσεχτα,  τη  θύρα  του αυτοκινήτου  και  πάρα  λίγο να  τον  
χτυπήσει ένα διερχόμενο αμάξι. Ο οδηγός του φώναξε: «Ε, μαλάκα...», ο Ιάσων 
χαμογέλασε και μπήκε στην αυλή.

Μέσα στο 
εστιατόριο, ο Δημήτρης και η Ζοζεφίν καθώς τον είδαν να κατεβαίνει από το 
αυτοκίνητο χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει προς το μέρος τους, άλλοτε τους χαιρετούσε 
πάντα, αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει. «Που πάει έτσι βιαστικά αυτός;». Ο Ιάσων μέχρι 
τη θύρα του διαμερίσματος του Ανέστη, πήγε σχεδόν τρέχοντας. Είχε ακόμα και το 
κλειδί στο χέρι, που του είχε εμπιστευτεί ο φωτογράφος, αλλά εκεί σταμάτησε, 
κοίταξε ένα γύρω κι έμεινε ένα-δυο λεπτά δισταχτικός. Ύστερα άνοιξε και μπήκε. 
Από την ανοιχτή θύρα του σαλονιού ακούγονταν ομιλίες, Πλησίασε και είδε το 
Γιώργο απέναντι, όρθιο να έχει ακουμπισμένο το χέρι στη βιβλιοθήκη και να 
κοιτάζει χαμηλά στο δάπεδο. Η Νένη καθισμένη στην πολυθρόνα, του είχε 
γυρισμένη την πλάτη κι ο Ανέστης έκανε περιπάτους μέσα στο σαλόνι. Μπήκε με 
ορμή, πριν προλάβει να τον σταματήσει κάποιος δισταγμός. Ο Γιώργος τον 
αντιλήφθηκε πρώτος, άφησε το έπιπλο και κινήθηκε προς τα μπρος, η Νένη γύρισε 
τον είδε και σηκώθηκε συγκινημένη.  Την ίδια στιγμή τον αντιλήφθηκε κι ο Ανέστης 
κι έτρεξε προς το μέρος του. Οι δυο άντρες στάθηκαν για λίγο δισταχτικοί, ο ένας 
απέναντι στον άλλον και ύστερα αγκαλιάστηκαν χωρίς να πουν λέξη. Και τι να 
έλεγαν;  Γι’ αυτό που ένιωθαν εκείνη τη στιγμή έφτανε το σφιχταγκάλιασμα τους, 
για τ’ άλλα θα είχαν καιρό...

       
                                

Τ Ε Λ Ο Σ
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