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                                             ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ

*********************************************************************
******

MIA  MAKΑΒΡΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ

      Το μεταγωγικό C-130, τεράστιο και τερατώδες έστεκε πάνω στην μεγάλη πίστα 
του αεροδρομίου ενώ γύρω του πηγαινοέρχονταν στρατιωτικοί όλων των βαθμίδων. 
Απλοί στρατιώτες, κατώτεροι κι ανώτεροι αξιωματικοί, ακόμα κι ένας στρατηγός. Το 
αεροπλάνο δεχόταν στα σπλάχνα του ανακατεμένο φορτίο, άψυχο κι έμψυχο.

Μια 
ομάδα, έξη στρατιώτες με πλήρη εξάρτηση, όπως λένε στη στρατιωτική γλώσσα, 
όδευε για επιβίβαση. Χασκογελούσαν πειράζοντας ο ένας τον άλλο καθώς έφταναν 
στην τεράστια  είσοδο του αεροπλάνου, στο πίσω μέρος του, όμοιας με είσοδο 
γκαράζ αυτοκινήτων.

Οι στρατιώτες ανέβηκαν τη σκάλα–ράμπα και βρέθηκαν στο χαώδες κύτος που 
ήταν γεμάτο με στρατιωτικό υλικό. Εκεί ένας λοχίας τους σταμάτησε και τους ζήτησε 
να βοηθήσουν στην ταχτοποίηση κάποιων αστραφτερών, στενόμακρων κιβωτίων. 
Κάποιος από τους στρατιώτες, την ώρα της ταχτοποίησης, περιεργαζόμενος ένα από 
τα κιβώτια αναφώνησε:
---  Προσέξατε ρε τι είναι αυτά που ταχτοποιούμε; Φέρετρα !
---  Φέρετρα!!
---  Ναι ρε δεν τα βλέπετε;  Η ταχτοποίηση σταμάτησε και οι στρατιώτες βάλθηκαν 
να εξετάζουν τα μακάβρια εκείνα κιβώτια. Ο πιο ανέμελος και κυνικός της 
συντροφιάς χτύπησε με την παλάμη του ένα από αυτά και φώναξε.
---  Για μας είναι ρε! Το φαντάζεστε κουβαλάμε μαζί μας και τα κιβούρια   μας.   
Μάγκες   όπως πάει το πράμα σε λίγο θα κουβαλάμε στην πλάτη μας, μαζί με το 
γυλιό και τα πτυσσόμενα  φέρετρα  μας.  Κοίτα πλάκες  αδερφέ  μου.
      Βουβαμάρα διαδέχτηκε το σχόλιο του στρατιώτη. Πως αυτό γινόταν σε κάθε 
εκστρατεία βέβαια το ήξεραν όλοι τους αλλά μόλις τώρα έρχονταν σε επαφή με αυτή 
την πραγματικότητα.. Μερικοί τα ψηλάφισαν μελετώντας την ποιότητα του υλικού 
ενώ άλλοι απομακρύνθηκαν, ενστικτωδώς.
--- Σε ποια άραγε από αυτά τα κιβώτια θα μας βάλουν, ψιθύρισε κάποιος με δέος.
---Είσαστε ρε, φώναξε πάλι ο κυνικός, γελώντας, να γράψουμε 
τα  αρχικά  μας από κάτω για να δούμε αν συμπέσει το πτώμα 
μας με το φέρετρό μας;
      Οι υπόλοιποι προχώρησαν απειλητικά εναντίον του κι ευτυχώς γι’ αυτόν δεν είχε 
τίποτα βαρύ και βολικό να του πετάξουν. 

2



Η  ΕΚΤΕΛΕΣΗ

      Ο χωματόδρομος στεγνός, κρατούσε κάμποση από τη σκόνη του καλοκαιριού. 
Ξετυλιγόταν στην κατηφοριά προς τον κάμπο, τη βάλτα όπως την έλεγαν οι χωρικοί 
γιατί όλη αυτή, η χωρίς ορίζοντα απεραντοσύνη πνιγμένη στην αντάρα ήταν πριν λίγα 
χρόνια ακόμα μια πανάρχαια λίμνη που τη στέγνωσαν οι μηχανές του αιώνα μας.
      Ήταν κιόλας χειμώνας, το κρύο αψύ και το απόγευμα γκρίζο και θολό. Πλάι στο 
δρόμο, σ’ ένα παλιό αμπρί από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στην ανηφοριά, ήσαν 
καθισμένοι, ο ένας ανακούρκουδα κι ο άλλος ξαπλωμένος, δυο άντρες. Φορούσαν 
στρατιωτικές χλαίνες βαμμένες μαύρες που μεριές μεριές ήσαν ξασπρισμένες από τη 
χρήση.
      Ο ένας, αυτός που ήταν ξαπλωμένος, φορούσε έναν πλεχτό μάλλινο σκούφο από 
καφετί πρόβειο μαλλί, στο φυσικό του χρώμα. Το ίδιο χρώμα είχε και η μάλλινη 
χοντροϋφασμένη «κυλότα» του, όπως έλεγαν των προπολεμικών χωροφυλάκων και 
των αξιωματικών του στρατού, τα παντελόνια. Αυτά που είχαν στο ύψος του γόνατου 
δυο μυτερές προεξοχές και που σήμερα βλέπουμε να τα φοράνε ηλικιωμένοι 
Κρητικοί.
      Αυτά ήσαν όσα είχαν απομείνει από το πατρικό του σπίτι, το ένα πλεγμένο στο 
χέρι από τη μάνα του και το άλλο υφασμένο στον αργαλειό από τη νύφη του, τη 
γυναίκα του μεγάλου του αδερφού.΄Οσο για τα πρόβατα που είχαν δώσει το μαλλί τα 
έφαγαν ένας ανθυπολοχαγός του κατοχικού στρατού και οι ντόπιοι συνεργάτες του…
      Οι δυο άντρες έμοιαζαν να περίμεναν κάτι. Είχαν μπει στο αμπρί να φυλαχτούν 
από το αγιάζι. Ο ένας, αυτός που στεκόταν ανακούρκουδα,  κάθε τόσο πρόβελνε το 
κεφάλι πάνω από το παλιό σκάμμα κι έριχνε μια ματιά κάτω στο δρόμο. Φορούσε μια 
μαύρη βρώμικη τραγιάσκα και καθώς είχε ανασηκωμένο το γιακά της χλαίνης μόλις 
που ξεχώριζε το πρόσωπό του, περισσότερο δυο μικρά αεικίνητα μάτια. Είχε τα πόδια 
του σε ποδοπάνια, άσπρα κάποτε, δεμένα ένα γύρω με μαύρο μάλλινο κορδόνι. Τα 
τσαρούχια του ήσαν γουρνοτσάρβουλα ακατέργαστα, οι τρίχες του ζώου ήσαν ακόμα 
φυτρωμένες πάνω στο τομάρι.
      Ο ξαπλωμένος μάζεψε τα πόδια του για να τα ζεστάνει ίσως. Φορούσε κάτι άθλιες 
στρατιωτικές αρβύλες που είχαν όμως ολοκαίνουργια κορδόνια. Γύρισε προς τον 
άλλο και του έκανε νόημα με το γαντοφορεμένο χέρι του, αν βλέπει κάτι. Εκείνος 
απάντησε βουβά κουνώντας το κεφάλι αρνητικά. Ήταν ένας διάλογος νοημάτων λες 
και υπήρχε φόβος να τους ακούσει κάποιος μέσα σε κείνη την απέραντη ερημιά. Τους 
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είχε γίνει όμως συνήθεια ζώντας στην «παρανομία.».
      Ύστερα ήσαν από το ίδιο χωριό και συγγενείς, γνώριζε καλά ο ένας τον άλλο, τι 
είχαν να πουν έξω από πρακτικά πράγματα εκείνη την ώρα;
      Η ώρα περνούσε και το μούχρωμα του χειμωνιάτικου δειλινού απλωνόταν ένα 
γύρω. Πέρα στο βάθος του δρόμου φάνηκε το αχνό σχήμα ενός καβαλάρη. Από το 
αμπρί ξεπρόβαλε πάλι η  τραγιάσκα. «Έρχεται», είπε στον ξαπλωμένο που 
ανασηκώθηκε και πρόβαλε κι αυτός προσεχτικά το κεφάλι.
      Αφέθηκαν και οι δυο να κυλήσουν στο βάθος του αμπριού, εδώ μπορούσαν να 
στέκονται όρθιοι χωρίς να φαίνονται από το δρόμο. Ήσαν κοντοί και δυο, αυτός με 
την τραγιάσκα κοντύτερος κάπως.
      Στην κορφή του σκάμματος φύτρωναν μαζί με άλλα ξερόχορτα κάτι 
πουρναρόθαμνοι. Ο άντρας με την τραγιάσκα σκαρφάλωσε  προς τα κει  κι έριξε τη 
ματιά του,  ανάμεσα  από το πυκνό φύλλωμα τους, στην κατηφοριά. «Μόλις  φτάσει  
στα  διακόσια ειδοποίησε με», είπε ο άλλος και πασπάτεψε στο αριστερό πλάι της 
χλαίνης του.
      Ο καβαλάρης πλησίασε. Ήταν ένας κανονικός, στο ανάστημα, άντρας αλλά 
γεμάτος. Φορούσε ένα σαγιακένιο πανωφόρι με γούνα στο γιακά από σγουρή 
προβειά. Στο κεφάλι ένα γούνινο καλπάκι του σκέπαζε το μέτωπο και τα αφτιά και 
μόνο τα γκρίζα μουστάκια του φαίνονταν καθαρά μισοσκεπάζοντας το πηγούνι. 
Φορούσε επίσης γυαλιστερές μπότες και πίσω στα καπούλια του αλόγου, πιασμένο 
στη σέλα, είχε φορτωμένο ένα δισάκι. «Λάθος», σκέφτηκε καθώς έριχνε ανήσυχες 
ματιές ένα γύρω. «Έπρεπε να ξεκινήσω νωρίτερα από την πόλη». ΄Έβγαλε το δεξί 
χέρι από το γάντι και το έχωσε στη βαθιά τσέπη του πανωφοριού.΄Ενιωσε ένα 
σύγκρυο καθώς το γυμνό δέρμα ήρθε σ’ επαφή με το κρύο ατσάλι…
      Στο αμπρί ο άντρας με την τραγιάσκα έγνεψε στον άλλο πως ήρθε η ώρα. Βγήκαν 
στο δρόμο χαμηλά, πιο κάτω από το χαράκωμα όπου ο καβαλάρης δεν μπορούσε να 
τους δει και προχώρησαν για να τον συναντήσουν, δήθεν τυχαία προβάλλοντας 
ξαφνικά μπροστά του. Εκείνος σταμάτησε το ζώο και τους κοίταξε ανήσυχα 
σφίγγοντας μέσα στην τσέπη το όπλο.
      «Ώρα καλή πατριώτη, μήπως σου βρίσκεται καπνός να στρίψουμε τσιγάρο;». 
«Δεν έχω καιρό για τσιγάρο, βιάζομαι. Κάντε στην άκρη», είπε ο καβαλάρης και 
τράβηξε γρήγορα το χέρι έξω από την τσέπη. Μα τα χέρια των άλλων ήσαν πιο 
γρήγορα και δυο αυτόματα άστραψαν και κροτάλισαν.
      Ο άντρας έπεσε με ορμή από το άλογο καθώς εκείνο, τρομαγμένο, ανασηκώθηκε 
στα δυο του πόδια και χλιμιντρίζοντας όρμησε λοξά στα χωράφια. Ακολούθησε 
ησυχία,   μόνο  ο  απόηχος από το κροτάλιασμα των όπλων, όμοιος με φτεράκισμα 
σμήνους περδικιών, απόμεινε να αιωρείται στον αέρα και πέρα μακριά ο κρωγμός 
μιας κάργιας.
    Ο άντρας με το σκούφο πλησίασε το πεσμένο κορμί ρίχνοντας στον αριστερό του 
ώμο το όπλο. Τραβηξε, με το δεξί, από τη ζώνη ένα μαχαίρι, μια κάμα και γυρίζοντας 
τον σκοτωμένο μπρούμυτα  το ακούμπησε στο σβέρκο του. Ο σύντροφός του 
πλησίασε, κρατώντας ακόμα προτεταμένο το αυτόματο.
     Η κάμα αντιφέγγισε μια θαμπή λάμψη του ήλιου που είχε κάνει μια τελευταία 
προσπάθεια να ξεπροβάλλει μέσα από τα γκρίζα σύννεφα. Το κεφάλι αποχωρίστηκε 
από το γούνινο σβέρκο και κύλησε στον κατήφορο για λίγο φορώντας ακόμα το 
ακριβό καλπάκι. Πιο κάτω το άλογο είχε σταματήσει και προσπαθούσε να βρει λίγο 
χορτάρι στην ξεραϊλα που απλωνόταν γύρω…
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ΓΥΦΤΟΙΤΑΦΤΙΑΞΑΝ  ΤΑΚΑΡΦΙΑ

Είμαι πεσμένος κάτω από τον ίσκιο μιας άλικης παπαρούνας με το κάτω άκρο μου 
μέσα στο χώμα αλλά το κορμί μου πάνω σε καταπράσινο γρασίδι. Η άνοιξη είναι 
πανταχού παρούσα μα εγώ αναλογίζομαι το Γολγοθά μου. Ναι τον πέρασα κι εγώ, 
αλλά κατεβαίνοντας τον, όχι ανεβαίνοντας.
     ΄Όταν με ξεκάρφωσαν από το άχραντο του χέρι-η τανάλια, μου στράβωσε λίγο το 
κάτω μέρος-έπεσα πάνω στο χώμα, του ποτισμένου με αίμα αιώνων, καταραμένου 
τόπου.
      Η γη με σκέπασε σιγά-σιγά, χιλιοστό-χιλιοστό στην αρχή, εκατοστό-εκατοστό 
αργότερα, μέτρο-μέτρο πιο ύστερα ώσπου σεισμοί και καταποντισμοί μ’ έφεραν πάλι 
στην επιφάνεια.
      Αιώνες πέρασαν πάνω από τη σκουριασμένη ράχη μου μα τα σωθικά μου ήσαν 
ακόμα γερά. Σχεδόν δυο χιλιάδες χρόνια κυλιέμαι στις λάσπες, οι νεροσυρμές και τα 
ρυάκια με μετάφεραν λίγο πιο χαμηλά και τα νεροφαγώματα μ’ έκρυβαν για χρόνια 
στις κοιλότητές τους ώσπου έφτασα στα ριζά του Κρανίου Τόπου… 
… Ο Τζιμ Μαλ, παλαιοντολόγος, Αμερικανός μ’ ελληνική καταγωγή, το πραγματικό 
του όνομα ήταν Δημήτριος Μαλέας, ήρθε στους Αγίους Τόπους ψάχνοντας για 
αποδείξεις της τελέσεως του Θείου Δράματος. Και πραγματικά τα κατάφερε ή 
τουλάχιστον  έτσι πίστεψε…
      Κάποια νύχτα όπως ήμουν ανάσκελα και χάζευα τα αστέρια, αποκοιμήθηκα. 
Ξύπνησα από έναν εφιάλτη, νόμισα αλλά δεν ήταν. Το κορμί μου πήγαινε πέρα-δώθε 
κι απόλυτο σκοτάδι είχε σκεπάσει την πλάση, πίστεψα πως ξαναζούσα εκείνη τη 
φριχτή μέρα όταν σείστηκεν η γη κι ο ήλιος εκρύβει.
      Λίγο αργότερα ανάσανα καθώς με θάμπωσε το φως της μέρας. Ήμουν στον πάτο 
ενός μεταλλικού κουτιού με ανοιχτό το καπάκι του. Τι γύρευα εκεί; Ανόητη ερώτηση, 
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τι γύρευα στα διάφορα σημεία που βρισκόμουν όλους αυτούς τους αιώνες; 
      Δυο χοντρά δάχτυλα μ’ έπιασαν, η αλήθεια είναι με πολύ προσοχή και μ’ έβγαλαν 
από κείνο το αστραφτερό κιβούρι.΄Ενας άντρας κάποιας ηλικίας, με περιεργάστηκε 
για λίγο και μετά ξανατοποθετώντας με μέσα στο κουτί έκλεισε το καπάκι…
… ΄Όταν ξαναντίκρυσα το φως ήταν σ’ έναν πάγκο εργαστηρίου να με 
περιεργάζονται και να με ψαχουλεύουν κάποιοι άνθρωποι.
--- Κύριοι, είπε ο άνθρωπος που με κουβάλησε μέσα στο κουτί, πιστεύω πως έκανα 
μίαν σημαντικήν ανακάλυψην. Ο ήλος ούτος είναι εις εξ εκείνων που καθήλωσαν τον 
Κύριον ημών.
      Ακούστηκαν θορυβώδεις διαφωνίες κι εγώ απορούσα γιατί, αφού ο άνθρωπος 
αυτός είχε την ευφυϊα να βρει πως πράγματι ήμουν αυτό που υποστήριζε. Κι αυτό δεν 
μπορούσε να το ξέρει κανένας καλύτερα από μένα. …
      Ο Τζιμ Μάλ πήρε μέρος σε συνάξεις επιστημόνων σε συνέδρια παλαιοντολογίας 
και δήλωνε πως είχε κάνει και μετρήσεις, με ραδιοχρονολόγηση και 
δεντροχρονολόγηση και πως ή θέση που ήμουν  όταν με βρήκε ήταν η πιο 
ενδεδειγμένη για ν’ αποδείξει πως ήμουν ένας από τους ήλους της καθηλώσεως. 
Άλλοι τον έπαιρναν στο ψιλό κι άλλοι κουνούσαν το κεφάλι με κατανόηση.
      Στο μεταξύ, επίσημα κυκλοφορούσαν, τοποθετημένοι σε αργυρά  κιβώτια,  πάνω 
από είκοσι  «ήλοι» σαν εμένα μέσα στα ιερά εκκλησιών και οι κατέχοντες πίστευαν 
ακράδαντα πως οι δικοί τους “ήλοι” ήσαν οι αυθεντικοί και οι πιστοί,  τους 
προσκυνούσαν με μεγάλη ευλάβεια. 
      ΄Ένα από τα επιχειρήματα του Τζιμ Μαλ ήταν πως αν το δικό του εύρημα δεν 
ήταν αυθεντικό τότε γιατί ήσαν τα άλλα; Ο Κύριος ημών είχε μόνο δυο χέρια και δυο 
πόδια.
      Οι ήλοι, που είχαν βολευτεί μέσα στα ασημένια κιβώτια τους έμειναν εκεί 
απολαμβάνοντας την ευλάβεια των πιστών. ΄Οσο για μένα, που είχα ελπίσει πως μετά 
από ταλαιπωρίες δυο χιλιάδων χρόνων θα ξεκουραζόμουν μέσα σ’ ένα τέτοιο κουτί κι 
ας μην ήταν και ασημένιο βρε αδερφέ, παράμεινα στον πάγκο, στο εργαστήρι του 
Τζιμ Μαλ που ήταν λάτρης της ελληνικής μουσικής. Στο πικ-απ του, ένας δίσκος 
στροβιλιζόταν και η φωνή γνωστού τραγουδιστή ωρυόταν στη διαπασών «…γύφτοι 
τα φτιάξαν τα καρφιάαα…».    
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ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΕΊΝΑΙ ΜΠΡΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

Χτύπησε τη θύρα, άκουσε το “εμπρός”, άνοιξε και μπήκε μέσα. Στο γραφείο 
καθόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, θα πλησίαζε τα πενήντα, που δέχτηκε τον 
χαιρετισμό του με χαμόγελο.     
--- Θα ήθελα να δω τον κύριο διευθυντή, της είπε. Εκείνη σηκώθηκε και  προχώρησε 
προς το πλαϊνό γραφείο. Μπήκε αφήνοντας τη θύρα ανοιχτή κι απευθυνόμενη στον 
άντρα που καθόταν εκεί είπε.
---  Κύριε Ιορδάνη θέλει να σας δει ο Μιχάλης, το παιδί από το εργαστήριο.
---  Τι θέλει μπρε, έχω δουλειά τώρα…
      Καθώς η γυναίκα έκανε να βγει ο κύριος Ιορδάνης της είπε.
---  Άιντε, πες τον να περάσει…
      Η γυναίκα, του έκανε νεύμα και κείνος μπήκε στο δωμάτιο. Μπροστά σ’ ένα 
μεγάλο γραφείο, από ξύλο καρυδιάς με ταχτοποιημένα πάνω του όλα τα αντικείμενα, 
καθόταν ένας άντρας, γύρω στα εξήντα, μ’ έντονα χαρακτηριστικά Μικρασιάτη. Είχε 
κάτι χαρτιά μπροστά του κι έδειχνε απασχολημένος. Σήκωσε το κεφάλι του μια 
στιγμή και του έκανε νόημα να καθίσει στον καναπέ που ήταν απέναντι από το 
γραφείο.
      Το παιδί κάθισε συνεσταλμένα, ενώνοντας τα δυο του γόνατα όπως κάνουν τα 
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κορίτσια όταν φοράνε φούστα.
      Πέρασαν δέκα λεπτά, πέρασαν είκοσι αλλά ο κύριος διευθυντής εξακολουθούσε 
να είναι απορροφημένος με την ασχολία του. Ο νεαρός άνοιξε  αργά τα πόδια γιατί 
είχαν πιαστεί από το σφίξιμο και περιεργαζόταν την οροφή και τα άλλα έπιπλα του 
γραφείου. Έριχνε κρυφές ματιές στο διευθυντή που έδειχνε να είχε ξεχάσει την 
ύπαρξή του. Κάποια στιγμή, θα είχε περάσει άλλη μισή ώρα, έβγαλε έναν  
αναστεναγμό, σήκωσε τα μάτια από τα χαρτιά του και βλέποντας τον να κάθεται 
συμμαζεμένος στον καναπέ φώναξε τάχα έκπληκτος.
--- Α, εδώ είσαι συ μπρε…Σε ακούω, έγινε τίποτα στο εργαστήρι, έχεις κανένα 
παράπονο;
---  Όχι, όχι κύριε διευθυντά…Να, ήθελα να σας παρακαλέσω για μια μικρή αύξηση 
γιατί δε φτάν…  
---  Αύξηση; Τι αύξηση μπρε τζάνουμ; Ευδοκία γιαβρούμ, για έλα εδώ, τι αύξηση 
ζητάει ο Μιχαλάκης μας. Τι μισθό παίρνει το παλικάρι;
      Η Ευδοκία έφερε το μισθολόγιο.
---  Χίλιες πεντακόσιες κύριε Ιορδάνη.
--- Χίλιες πεντακόσιες!...Τι λες μπρε παιδί μ’…Κι απευθυνόμενος στο νεαρό.
--- Καλά μπρε τι τα κάνεις τόσα λεφτά; Πού τα ξοδεύεις…Πόσο χρονώ είσαι 
τζάνουμ;
---  Δεκαοχτώ κύριε…
---  Δεκαοχτώ…Είσαι παντρεμένος, έχεις παιδιά;
---  Όχι κύριε Ιορδάνη, τι λέτε…
--- Εμ, δεν έχεις, πώς να έχεις, δεκαοχτώ χρονώ παιδί. Ααα, Μιχαλάκη θα σε μαλώσω 
γιατί φαίνεται σπαταλάς τα λεφτά σου. Με τόσους παράδες μπρε γιαβρούμ μια 
οικογένεια μπορεί να ζήσει…Τέλος πάντων αύξηση θέλεις, πόσο αύξηση θέλεις;
--- Ε, τουλάχιστον άλλες πεντακόσιες.…
--- Άλλες πεντακόσιες ! Δηλαδή δυο χιλιάδες. Α, τζάνουμ αν δίνω εσένα δυο 
χιλιάδες, στον άλλον δυο χιλιάδες γρήγορα θα το κλείσω το εργοστάσιο. Τι νομίζεις 
πως κερδίζω εγώ; Ίσα-ίσα για να το κρατάω ανοιχτό, για σας το κάνω μπρε, για να 
τρώτε ψωμάκι γιατί αν  κλείσουμε κι εγώ και σεις θα  βρεθούμε στο δρόμο. Δε 
βλέπεις γύρω σου, συνέχεια μαγαζιά κλείνουν, συνέχεια εργοστάσια κλείνουν…Εσείς 
οι νέοι σήμερα είσαστε σπάταλοι, εγώ μπρε ήρθα από την Καππαδοκία, πιο μικρός 
από σένα και με υπομονή και οικονομία έκανα μια κατάσταση, να τρώγω εγώ ψωμί 
να τρώγει κι ο κοσμάκης που δουλεύει μαζί μου. Κοίτα να γίνεις ένας καλός τεχνίτης 
γιαβρούμ, να δουλεύεις σα να είναι δικό σου το εργοστάσιο. Γιατί δικό σας είναι 
μπρε για σας το κρατάω ανοιχτό με τα δόντια, δουλειές πολλές δεν έχουμε, αν 
κάνουμε και σπατάλες ποιο θα είναι το χάλι μας;
      Σηκώθηκε κι άρχισε να κάνει βόλτες πέρα-δώθε. Ο νεαρός άρχισε να μετανιώνει, 
να νιώθει ένοχος που τόλμησε να ζητήσει αυτήν την αύξηση. Ο κύριος Ιορδάνης 
σταμάτησε μπροστά του. Ήταν μεγαλόσωμος άντρας και φορούσε ένα γκρι 
κασμιρένιο κοστούμι.
--- Τέλος πάντων να σε δώσουμε μια αύξηση, καλό παιδί είσαι. Ευδοκία, γράψε μια 
αύξηση στο Μιχαλάκη μας  άλλες εκατόν πενήντα δραχμές .
---  Δε  φτάνουν κύριε διευθυντά είναι λίγα… 
---  Τι, δε σου φτάνουν μπρε χίλιες εξακόσιες πενήντα δραχμές; Α, θα με αρρωστήσει 
αυτό το παιδί, τόσα λεφτά τζάνουμ που θα ξοδέψεις; Άιντε Ευδοκία γράψε χίλιες 
εφτακόσιες, καλά είναι μπρε;
---  Όχι κύριε…Μόνο ενοίκιο πληρώνω οχτακόσιες.
--- Και γιατί παιδί μ’ δε βρίσκεις ένα άλλο παιδί της ηλικίας σου να μένετε μαζί και 
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να πληρώνετε μισά-μισά;
--- …
---  Α, εσείς οι νέοι. Τι να σε κάνω μπρε γιαβρούμ και φαίνεσαι καλό παλικάρι. Άιντε 
άλλο ένα κατοστάρι…
---  Μα…
---Τι μα και ξεμά τζάνουμ;  Α, πολύ πεισματάρης είσαι,  άιντε καλά είναι, χίλιες 
οχτακόσιες και να μην το πεις σε κανένα. Εγώ σ’ έχω σαν παιδί μου μπρε, γονείς δεν 
έχεις εγώ είμαι και μάνα και πατέρας σου, εγώ κοντά σου είμαι. Συμφωνήσαμε;
---  Ε, καλά αφού…
---  Καλά είναι γιαβρούμ, καλά. Εγώ εδώ είμαι για σένα, αύριο-μεθαύριο πάλι 
αύξηση θα πάρεις. Μία παροιμία λέγαμε στην πατρίδα μου: «Πάρε  ό,τι σε  δίνουν 
και ξαναζήτα….».

ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

      Τη συνάντησα στο πάρκο Μοντολόν. Eγώ περνούσα τη διάβαση της οδού 
Λαφαγιέτ για το πάρκο και κείνη, κοντά στο φανάρι, έδειχνε πως έψαχνε κάτι. Μόλις 
βγήκα στο πεζοδρόμιο μου είπε:
--- Συγγνώμη κύριε, μήπως γνωρίζετε πού είναι το θέατρο Φολί Μπερζέρ;
---  Μάλιστα κυρία μου. Ακριβώς απέναντι, μόλις περάσετε τη διάβαση, αρχίζει η 
οδός Τρεβίζ. Θα την κατηφορίσετε ως την οδό Ρισέ και θα σας βγάλει πλάι στο 
θέατρο.
---  Χίλια  ευχαριστώ κύριε.
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      Βλέποντας ξαφνικά την εφημερίδα που κρατούσα είπε ξαφνιασμένη, στα 
ελληνικά:
---  Μα, είστε ΄Ελληνας;
---  Βεβαίως κυρία μου και μάλιστα όχι εμιγκρές. 
--- Ω, πειράζει που εγώ είμαι εμιγκρές ή εμιγκρέσσα, δεν  γνωρίζω πως θα 
σχηματίζαμε το θηλυκό του εμιγκρέ.
--- Φυσικά δεν πειράζει. Διαπιστώνω όμως πως γνωρίζετε καλά τη γλώσσα μας. 
Δυστυχώς ούτε κι εγώ θα μπορούσα να σας πω, πώς σχηματίζεται το θηλυκό του 
εμιγκρέ.
---  Δηλαδή είστε τουρίστας κι όμως απ’ ό,τι βλέπω γνωρίζετε καλά το Παρίσι.
---  Ναι, τουρίστας, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω όμως αν μπορεί να θεωρείτε κάποιος 
τουρίστας όταν βρίσκεται εδώ σχεδόν οχτώ μήνες. Όσο για τις γνώσεις μου σχετικά 
με την πόλη, πράγματι τη γνωρίζω αρκετά καλά. Την επισκέπτομαι συχνά, αλλά 
ξεπερνώ πάντα το όριο παραμονής του τουρίστα, είπα και πριν προλάβει να μιλήσει 
πρότεινα να τη συνοδέψω ως το θέατρο.
---  Ω,  ναι  σας ευχαριστώ,  αν  βέβαια  δεν σας  βγάζω  από το δρόμο σας.  
--- Kαθόλου. Δε μου λέτε γιατί ενδιαφέρεσθε για το Φολί Μπερζέρ αφού το θέατρο 
είναι κλειστό, Δε λειτουργεί πια.
---  Α, δεν ενδιαφέρομαι για το θέατρο. Αν και κατοικώ πολλά, πάρα πολλά χρόνια 
εδώ δυσκολεύομαι με τους δρόμους. Αν σας πω πως χάθηκα θα με πιστέψετε; Ήρθα 
στην περιοχή αυτή να επισκεφτώ, μια φίλη και χάθηκα, μόνο από το Φολί Μπερζέρ 
μπορώ να βρω το σπίτι της.
      Κατηφορίσαμε την οδό Τρεβίζ κουβεντιάζοντας.
---  Εσείς μένετε εδώ γύρω; με ρώτησε.
---  Όχι, στο δέκατο όγδοο, στη Μονμάρτρη, κοντά στην  Πορτ ντε Κλινιανκούρ, 
αλλά κάθε μέρα γύρω στις έξη, κατεβαίνω στις Γκραν μπουλβάρ και παίρνω, από το 
κιόσκι που βρίσκεται μπροστά στον κινηματογράφο ΡΕΞ, την εφημερίδα μου.
      Φτάσαμε στο θέατρο
---  Να, το Φολί Μπερζέρ, πού μένει η φίλη σας;
--- Α, μάλιστα, αν πάω αριστερά βγαίνω στην οδό Κονσερβατουάρ, εκεί μένει η φίλη 
μου. Σας ευχαριστώ που με φέρατε ως εδώ. Αλήθεια τόση ώρα είπαμε διάφορα 
πράγματα χωρίς να συστηθούμε…

Μου είπε  το  όνομα της, είχε δυο επίθετα, το ένα  γαλλικό  που σήμαινε πως ήταν 
παντρεμένη με Γάλλο. Ήταν καθηγήτρια της γαλλικής φιλολογίας είχε σπουδάσει 
όμως και ελληνική στο πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Της είπα το δικό μου και πως η δουλειά μου είναι η ζωγραφική και συμπλήρωσα 
για να την κολακέψω γιατί με είχε  πραγματικά γοητεύσει:
--- Συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις λέμε στα ελληνικά, «χαίρω πολύ» εγώ όμως 
στην περίπτωσή σας προτιμώ το γαλλικό «γοητευμένος».
      Γέλασε δυνατά και είπε:
---  Ω, ένας ζωγράφος λοιπόν…
--- Ναι, αν και δεν είναι πρωτότυπο να συναντά κάποιος ένα ζωγράφο στο Παρίσι.
---  Θα δούμε γρήγορα έκθεση σας εδώ;
--- Ευτυχώς ως τώρα δεν κατάφερα να…εκτεθώ. Δουλεύω προς το παρόν σε ένα 
εργοστάσιο.
--- Εργοστάσιο; Και τι κάνετε στο εργοστάσιο! Σίγουρα αστειεύεστε…

Όχι πραγματικά δουλεύω σε μια βιοτεχνία τροφίμων, σ’ ένα από τα ανατολικά 
προάστια, το Νουαζί λε Σεκ. Ζωγραφίζω μερικούς πίνακες για τη διακόσμηση των 
γραφείων και τους χώρους υποδοχής των πελατών. Όπως καταλαβαίνετε μια και 
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είμαι τουρίστας δε διαθέτω εργαστήρι και το σπίτι που μένω, εκτός από το ότι δεν 
είναι δικό μου, είναι πολύ μικρό και οι πίνακες είναι αρκετά μεγάλοι, δυο και τριών 
μέτρων. Η επιχείρηση, μου παραχώρησε ένα μεγάλο χώρο μέσα στο εργοστάσιο.
---  Είπα κι εγώ…
--- Ευτυχώς βρέθηκε αυτός ο χώρος αλλιώς  δε θα έπαιρνα τη δουλειά και όσο να πεις 
αυτά τα χρήματα τα χρειάζομαι. Το μόνο κακό είναι πως δουλεύω ώρες εργοστασίου, 
είναι σα να χτυπάω κάρτα εργασίας κι αυτό περιορίζει τις ώρες απασχόλησης μου και 
η δουλειά πάει πιο αργά.
--- Και τι σας πειράζει αυτό, βιάζεστε να φύγετε από το Παρίσι;
---  Ναι, λατρεύω αυτή την πόλη αλλά έτσι και περάσουν εφτά-οχτώ μήνες αναζητώ 
την πατρίδα, ποτέ δε θα μπορούσα να μείνω μόνιμα εδώ.
--- Είπατε, προηγουμένως, πως ευτυχώς δεν έχετε εκτεθεί, τι πάει να πει αυτό; 
---Πάει  να  πει  πως δεν  έχω  κάνει  ποτέ  έκθεση,  ούτε στην πατρίδα ούτε εδώ.
--- Ποτέ;…Α, να η φίλη μου, την πέτυχα στο δρόμο…Σας ευχαριστώ κύριε, γεια σας, 
χάρηκα πολύ.
--- Λέγοντας αυτά έτρεξε προς τη φίλη της κι εγώ έμεινα κάπως ξαφνιασμένος. Δεν 
πρόλαβα ούτε ν’ αντιχαιρετίσω. Ένιωσα δυσάρεστα με τη συμπεριφορά της. Δε θα 
έπρεπε να με συστήσει στη φίλη της; Δεν πρόλαβα να ζητήσω ούτε το τηλέφωνο της.
      Έτρεξα στην οδό Ρισιέ κι έφτασα στη γωνία της οδού Κονσερβατουάρ. Λίγοι 
διαβάτες την ανεβοκατέβαιναν, δεν είδα όμως τις δυο γυναίκες. Κρίμα, σκέφτηκα και 
ήταν τόσο όμορφη! Δεν είχα δει ομορφότερα πράσινα μάτια από τα δικά της. 
Ξαφνικά διαπίστωνα πως ήμουν σχεδόν ερωτευμένος. Για μια στιγμή σκέφτηκα ν’ 
αρχίσω ν’ ανεβοκατεβαίνω την οδό Κονσερβατουάρ, δεν  ήταν  μακρύς  δρόμος,  
έφτανε  μέχρι  την οδό Μπερζέρ δηλαδή κάπου τριακόσια μέτρα. Θα περίμενα μια 
δυο ώρες, Δεν μπορεί κάποτε θα τέλειωνε η επίσκεψη…Τι κουταμάρες σκεφτόμουν, 
αφού δεν ήξερα σε ποιο σπίτι μπήκε και δεν ήταν δυνατόν να ελέγξω όλο το 
δρόμο…Είχα εκνευριστεί.

Συνήθως γύριζα με τα πόδια στο σπίτι, αν και ήταν αρκετά μακριά, αλλά τώρα 
πήγα στο σταθμό του μετρό Πουασονιέρ, κατέβηκα στο Γκαρ ντε λ’ Εστ και πήρα το 
τραίνο για την Πορτ ντε Κλινιανκούρ.
--- Καθώς τα φώτα των βαγονιών εναλλάσσονταν με το σκοτάδι του τούνελ την 
σκεφτόμουν σ’ όλη τη διαδρομή. Θυμόμουν το όνομα της, ήμουν βέβαιος πως εκείνη 
θα είχε ξεχάσει το δικό μου. Εκείνο το γαλλικό της επίθετο ηχούσε πολύ 
αριστοκρατικό.
      Έμεινα  άλλον  ένα  μήνα  στο  Παρίσι  για  να  τελειώσω τη  δουλειά μου.  Δεν  
την ξανασυνάντησα.  Κάθε  που  πήγαινα  για  να πάρω  την  εφημερίδα  μου,  
ανεβοκατέβαινα την οδό Κονσερβατουάρ… 

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

      Ο  γεροντάκος διέσχιζε το μικρό πάρκο της γειτονιάς όταν συνάντησε νεαρή 
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γυναίκα, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ήταν εξαιρετικά όμορφη παρά τη δυσμορφία 
του κορμιού της. 
      Καθώς συναπαντήθηκαν εκείνη σκόνταψε ή γλίστρησε και ήταν έτοιμη να 
σωριαστεί μπρούμυτα όταν αυτός την κράτησε στην αγκαλιά του.
      Η κοπέλα είχε χλομιάσει κι έδειχνε λιποθυμικές τάσεις, ίσως από το φόβο του 
κινδύνου που είχε διατρέξει και τις συνέπειες, αν έπεφτε, για το πλάσμα που είχε 
μέσα της. Την καθησύχασε και τη βοήθησε, με τρυφερότητα να καθίσει σε 
παρακείμενο παγκάκι.
---  Ω, θεέ μου τι θα πάθαινα! Σας ευχαριστώ πολύ κύριε…
---  Αισθάνεστε  καλύτερα; 
---  Ναι, ναι…Πω, πω δεν πρέπει να κυκλοφορώ πια…
---  Γιατί ;
---  Μα δεν είδατε τι  πήγα να πάθω;
---  Α, νεαρή μου κυρία, θα μπορούσατε να το πάθετε και μέσα στο σπίτι σας, 
μάλιστα εκεί με τα γυαλιστερά δάπεδα κινδυνεύετε περισσότερο. Σας παρακαλώ όχι 
τέτοιες σκέψεις, να κυκλοφορείτε, να κυκλοφορείτε αν είναι δυνατόν, να πάτε και στο 
μαιευτήριο με τα πόδια.
--- Ναι, νιώθω καλά, η εγκυμοσύνη μου, πάει μια χαρά δεν είχα κανένα πρόβλημα…
--- Να κυκλοφορείτε λοιπόν, δεν πρέπει να ζείτε μια στερημένη ζωή από φόβο μην 
τη χάσετε. Να σας πω ένα παραμύθι που μου έλεγε η γιαγιά μου. Μια φορά κι έναν 
καιρό ήταν  ένας γεωργός  που γυρνώντας μια  μέρα  από  το  χωράφι,  είδε  μόλις  
μπήκε  στο  σπίτι  του, στη μέση του κελαριού,  ξαπλωμένο  στα  στρωσίδια το μωρό 
του και πλάι τη γυναίκα και τη μητέρα του να κλαίνε και να οδύρονται. Ανήσυχος 
πλησίασε να δει μην έπαθε τίποτα το παιδί και το είδε μια χαρά να χαμογελάει και να 
κουνάει τα χεράκια του.
---  Τι πάθατε βρε γυναίκες και κλαίτε;
---  Αχ, άντρα μου, είπε η γυναίκα του.
--- Αχ, γιε μου, είπε η μάνα του και οι δυο μαζί του είπαν πως το παιδί κινδύνευε  να 
σκοτωθεί αν πέσει το σκεπάρνι που είναι από πάνω του, κρεμασμένο στο δοκάρι της 
αστρέχας…Σίγουρα δεν ξέρετε τι είναι η αστρέχα και το σκεπάρνι.
---  Όχι, πρώτη φορά ακούω αυτές τις λέξεις…
--- Το σκεπάρνι είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούν οι ξυλουργοί να πελεκάνε 
τα ξύλα και το δοκάρι της αστρέχας είναι αυτό που βρίσκεται στο χώρο ανάμεσα στη 
στέγη και την οροφή. Τα κελάρια δεν είχαν οροφές.
---  Λοιπόν, λοιπόν τι έγινε; ρώτησε, χαμογελώντας η κοπέλα.
---  Ο γεωργός κούνησε απογοητευμένος το κεφάλι του από την κουταμάρα των 
γυναικών-βέβαια έτσι σκέφτονται και κάποιοι άντρες-ανέβηκε σε μια καρέκλα 
ξεκρέμασε το σκεπάρνι και το πέταξε πέρα, «είσαστε άμυαλες πανάθεμα σας. Φεύγω, 
πάω να βρω έναν τόπο όπου οι άνθρωποι θα έχουν μυαλό. Βλέπετε», συνέχισε ο 
γέροντας, συχνά η αγάπη, μας παρασέρνει και ανησυχούμε, κι αντί να 
προστατέψουμε πραγματικά αυτούς που αγαπάμε καθόμαστε και κλαίμε τη μοίρα 
μας.
      Η κοπέλα σηκώθηκε κρατώντας με το ένα χέρι τη μέση της αλλά χαμογελώντας.
--- Είσαστε καλά τώρα; Ναι, ναι πάρα πολύ καλά και θ’ ακολουθήσω οπωσδήποτε 
τις συμβουλές σας.
      Ξεκίνησε   να  φύγει  κι  ο  γέροντας  που  είχε  σηκωθεί  κι αυτός μαζί της  
πρότεινε να τη συνοδέψει παρακάτω.
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‐‐‐ Να, είδατε του είπε εκείνη, χαμογελώντας και σεις ανησυχείτε υπερβολικά κι 
ας με γνωρίζετε μόνο λίγη ώρα.
      Ο  γέροντας  χαμογέλασε με αμηχανία.
---  Δίκιο έχετε…      
ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

      Έπεσε σχεδόν σωριάστηκε, σε μοναχικό κάθισμα του λεωφορείου από κακό 
χειρισμό του οδηγού.
      Απέναντι του ακριβώς, στο άλλο κάθισμα καθόταν μια κοπέλα. Τον κοίταξε μια 
στιγμή και μετά γύρισε το πρόσωπο της προς το παράθυρο κοιτάζοντας έξω.
      Έβλεπε την κατατομή της μ’ ενδιαφέρον. Είχε σκούρα καστανά μαλλιά που ήσαν 
κομμένα ως το λοβό του αφτιού, αγκαλιάζοντας τον μάλιστα μ’ έναν βόστρυχο, 
αφήνοντας γυμνό τον αυχένα. Ένα ακατάστατο τσουλούφι έφτανε, σκεπάζοντας το 
μισό μέτωπο, κοντά στο δεξί φρύδι. Η μύτη της ήταν κανονική κάπως στρογγυλεμένη 
στη βάση με κανονικά ρουθούνια. Τα χείλη της, έβλεπε μόνο τη μια πλευρά τους, 
καλογραμμένα, σαρκώδη μ’ ένα απαλό ρόδινο χρώμα, ίσως λίγο προς το ιώδες, 
πρέπει να ήσαν άβαφα. Το πηγούνι μικρό, στρογγυλό κι ο λαιμός της  υπέροχος. Η 
επιδερμίδα της, έμοιαζε με τυπογραφικό, υπόλευκο χαρτί με μια ρόδινη ανταύγεια 
στα μάγουλα που ήσαν ελαφρώς διογκωμένα και είχε μια ελαφρά γυαλάδα ιδρώτα 
γιατί έκανε αρκετή ζέστη.
      Φορούσε ένα μεταξωτό, χωρίς μανίκια, μπλουζάκι μπλε βαθύ με μικρά άσπρα 
«πουάν». Το ντεκολτέ της σε σχήμα λατινικού «βε», κατέβαινε πολύ χαμηλά 
ανάμεσα στα στήθη της που είχαν κανονικό μέγεθος. Τα μπράτσα της ελαφρώς 
ηλιοκαμένα, σύγκλιναν στο υπογάστριο όπου οι παλάμες της κρατούσαν μια μαύρη 
στιλπνή τσάντα, που ήταν κρεμασμένη από τον αριστερό ώμο με μια λεπτή 
χρυσίζουσα αλυσίδα. Η φούστα της έφτανε ως τα γόνατα, αφήνοντας τα, ακάλυπτα 
και είχε ένα απαλό γκρι χρώμα. Οι γάμπες της καλοκαμωμένες και τα  παπούτσια  
της,  μαύρες  εξώφτερνες γόβες,  στιλπνές  όπως και η τσάντα της. Η κοπέλα, γύρισε 
και τον κοίταξε πάλι κάποια στιγμή και ξανάριξε τα βλέμματα έξω από το παράθυρο. 
Μόλις που πρόλαβε να δει το πρόσωπό της στο σύνολο του.
     Ήταν όμορφη χωρίς να έχει κάτι ιδιαίτερα ωραίο.΄Ισως το στόμα της, έτσι όπως το 
είδε ολόκληρο, να ήταν κάπως μεγάλο. Μεγάλα ήσαν και τα μάτια της αλλά ανεκτά. 
Η ηλικία της δεν πρέπει να ήταν κάτω από δεκαοκτώ και πάνω από είκοσι πέντε.
      Κοίταξε για λίγο, την τσάντα της καθώς ακουμπούσαν πάνω  της τα λευκά, αλλά 
όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακά χέρια της κι αναρωτήθηκε τι μπορεί να περιέχει αυτό το 
αναπόσπαστο μέρος της γυναικείας αμφίεσης. Πάντα τον γοήτευε να προσπαθεί να 
μαντεύει αυτό το περιεχόμενο, ας πούμε η τσάντα αυτού του κοριτσιού. Πρώτ’ απ’ 
όλα ένα φουσκωμένο πορτοφόλι, που ανοίγοντας το, στην αριστερή συνήθως πλευρά, 
θα υπάρχει μια θήκη με διάφανη ζελατίνα να προφυλάγει την φωτογραφία κάποιου 
νεαρού, κάποια φορά και του πατέρα της, ιδιαίτερα αν ήταν ωραίος. Σε άλλον χώρο 
κάποιες άλλες φωτογραφίες, ένας χώρος με λίγα χαρτονομίσματα, άλλος ένας για τα 
κέρματα και άλλος ένας προφυλαγμένος επίσης με ζελατίνα για την ταυτότητα. Ένα 
μπρελόκ για τα κλειδιά, ένα κραγιόνι για τα χείλη, μια μικρή πουδριέρα με 
καθρεφτάκι και ίσως ένα μεταξωτό άσπρο, αρωματισμένο μαντηλάκι. Αυτό το 
τελευταίο μάλλον απίθανο, θα το έχει αντικαταστήσει με πακέτο αρωματικά 
χαρτομάντιλα. 
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      Η κοπέλα γύρισε το πρόσωπό της πάλι προς το μέρος του, κοιτάζοντας τον για 
μια στιγμή περίεργα κι επίμονα. Εκείνος εξακολούθησε να την κοιτάζει απαθής.
      Περίεργος άνθρωπος, σκέφτηκε, γιατί την κοιτάζει έτσι; Γύρισε πάλι προς το 
παράθυρο αλλά εξακολουθούσε να τον σκέφτεται.   Τον  βρήκε  ωραίο  άντρα,   πόσο  
χρονώ  να  ήταν άραγε;  Δε  θα  μπορούσε  να  μαντέψει.  Νόμισε   πως  διάκρινε  
κάποιες  ασημένιες  τρίχες στους κροτάφους του.
      Ξαναγύρισε και τον κοίταξε. Ναι, έτσι ήταν υπήρχαν αυτές οι τρίχες. 
Εξακολουθούσε να τον κοιτάζει επίμονα. Το βλέμμα του ήταν διεισδυτικό, βαθύ, έτσι 
τουλάχιστον της φάνηκε. Δεν μπόρεσε να το αντέξει κι έστρεψε πάλι το βλέμμα της 
έξω από το παράθυρο. Του έριξε μια λοξή ματιά  και διαπίστωσε  πως κοίταζε το 
πρόσωπό της  χωρίς να κινεί καν τα βλέφαρα
του. Στο πρόσωπό του δεν κινιόταν ούτε ένας μυς. 
      Μήπως είχε κάτι στο πρόσωπο της; Κάποιο λέρωμα κάποια μουντζούρα. Γύρισε 
βιαστικά, έσκυψε πάνω από την τσάντα της, την άνοιξε κι έβγαλε, τι άλλο, ένα 
πακέτο χαρτομάντιλα. 

Καλά το είχε μαντέψει, σκέφτηκε εκείνος, αλλά στο πρόσωπο του δε φάνηκε 
τίποτα να προδίνει τη σκέψη του.
      Η κοπέλα πήρε ένα χαρτομάντιλο και το πέρασε απαλά από το μέτωπο της, τα 
μάγουλά της, τη μύτη της και τέλος σκουπίζοντας το πηγούνι κοίταξε το 
χαρτομάντιλο για κάποιο ίχνος της υποψίας της. Δεν υπήρχε όμως τίποτα μόνο το 
χαρτί είχε αλλάξει τόνο από τον ιδρώτα.
      Έκλεισε την τσάντα, σκούπισε με το χαρτομάντιλο τις παλάμες της και το 
κράτησε μέσα στη χούφτα. Γύρισε το πρόσωπο  πάλι προς το παράθυρο αλλά τώρα 
την απασχολούσε αυτός ο άντρας. Είχε κάτι παράξενο, δεν είχε στρίψει το κεφάλι του 
δεξιά ή αριστερά ούτε μια φορά. Θεέ μου, σκέφτηκε ταραγμένη προσπαθώντας να 
μην το δείξει, είναι τυφλός! Μόνο κάποιος που δε βλέπει μπορεί να είναι τόσο 
ατάραχος.
      Γύρισε πάλι προς το μέρος του άντρα και τον περιεργάστηκε. Φορούσε μια γκρίζα 
μπλούζα με μια γνωστή φίρμα στο αριστερό στήθος, μπλου-τζιν παντελόνι χωρίς 
ζώνη, άσπρες κάλτσες κι άσπρα πάνινα παπούτσια. Κοίταξε δεξιά κι αριστερά   του,   
ανάμεσα  στα  πόδια  του δεν είδε όμως το χαρακτηριστικό άσπρο μπαστούνι που 
έχουν οι τυφλοί. Απόφυγε το βλέμμα του, κοίταξε ένα γύρω στο λεωφορείο, ήταν 
σχεδόν άδειο από όρθιους και ξαναγύρισε στην παλιά της στάση κοιτάζοντας έξω 
χωρίς ουσιαστικά να βλέπει μια και την απασχολούσε ο άντρας απέναντι της. Ήταν 
άραγε παντρεμένος; Δε φορούσε βέρα αυτό δεν είχε και τόση σημασία πολλοί 
παντρεμένοι δε φορούν τις βέρες τους. Πώς να έχασε το φως του άραγε; Δεν είχε 
ίχνος κάποιας ουλής στο πρόσωπο. Θυμήθηκε τον ξάδερφο μιας φίλης της που τα 
μάτια του ήσαν ολοζώντανα, σε καμιά περίπτωση δεν θα τον έπαιρνες για τυφλό, 
παρ’ όλ’ αυτά ο νέος, ήταν χρόνια βυθισμένος στο σκοτάδι. Αλήθεια, πώς είναι να 
είσαι τυφλός; Έκλεισε τα μάτια για λίγο.
      Όχι, δεν μπορεί να είναι τυφλός…χωρίς το άσπρο μπαστούνι. Ξαφνικά θυμήθηκε 
πως τα μπαστούνια, τα μοντέρνα, είναι πτυσσόμενα. Μπορεί να τα μαζεύει κάποιος 
στο μέγεθος μιας μικρής βέργας, θα το έχει μαζεμένο λοιπόν. Άνοιξε τα μάτια και 
γύρισε πάλι προς το μέρος του άντρα ψάχνοντας πού μπορεί να είχε βάλει το 
πτυσσόμενο μπαστούνι. Δεν είδε πουθενά κάτι τέτοιο και δεν είχε κάποια τσάντα 
μαζί του όπου θα μπορούσε να το βάλει. Τα χέρια του επίσης ήσαν άδεια, μόνο ένα 
κεχριμπαρένιο κομπολόι κρεμόταν, ακίνητο κι αυτό, από τα δάχτυλα του.
      Δεν ξαναγύρισε το πρόσωπο της στο παράθυρο. Χαμήλωσε το κεφάλι κι άρχισε 
να περιεργάζεται τα χέρια της. Κάποια στιγμή τον κοίταξε πάλι κλεφτά, ενώ με τον 
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αντίχειρα και με τον δείχτη του δεξιού της χεριού έπιασε ένα λεπτό μονόπετρο 
δαχτυλίδι που φορούσε στον παράμεσο του αριστερού της χεριού. Το έστριψε δεξιά-
αριστερά σα να της φαγούριζε το δάχτυλο και η πετρούλα άφησε μια μικρή 
ιριδίζουσα λάμψη. O άντρας για πρώτη φορά  κούνησε  τα  δάχτυλα  του  χεριού που 
κρατούσε το κομπολόι κι ακούστηκε ο ξερός ήχος της χάντρας που έπεφτε πάνω στην 
άλλη. Ύστερα ακούστηκε άλλη και ύστερα άλλη με τη συχνότητα δευτερολέπτου.
      Ο κρότος αυτός λες και τη συνέφερε από κάτι που σκεφτόταν, την έκανε να 
στρέψει πάλι το βλέμμα πάνω του. Τον κοίταξε κατάματα κι επίμονα. Τόλμησε 
μάλιστα να του χαμογελάσει. Ναι, με κάποια αμηχανία αλλά του χαμογέλασε. Ο 
άντρας την κοίταζε κι αυτός με κείνο το διεισδυτικό αλλά παγερό, αδιάφορο βλέμμα 
χωρίς κάποια σύσπαση στο πρόσωπο. Εκείνη ένιωσε να κοκκινίζει, θεώρησε 
προσβολή αυτή την αδιαφορία παρηγορήθηκε όμως στη σκέψη πως δεν την έβλεπε. 
Πραγματικά πρέπει να ήταν τυφλός! Το ότι δεν είχε εκείνο το μπαστούνι ήταν 
μυστήριο και κοίταξε πάλι κοντά του, γύρω του μήπως συνοδευόταν  από κάποιον.  
Μα αν υπήρχε  συνοδός θα μιλούσε μαζί του,  δεν ήταν δυνατόν,
θα είχαν ανταλλάξει κάποιες λέξεις.   

  Δεν μπόρεσε ν’ αντέξει εκείνο το βλέμμα, σηκώθηκε και προχώρησε προς την 
έξοδο. Το λεωφορείο σταμάτησε στη στάση αλλά η κοπέλα δεν κατέβηκε. Στάθηκε 
όρθια κοντά στη θύρα και με τρόπο γύρισε και κοίταξε τον άντρα. Τίποτα δεν είχε 
αλλάξει στη στάση του μόνο που τώρα ακούγονταν οι χτύποι του κομπολογιού. 
Κρίμα να είναι τυφλό ένα τέτοιο παλικάρι, σκέφτηκε. Και το κορμί του ήταν 
υπέροχο…Να πάρει…είχε αρχίσει να τον σκέφτεται ερωτικά. Αλήθεια πώς θα ήταν 
να κάνει έρωτα μ’ ένα τυφλό; Δε θα έπρεπε να είχε διαφορά για κείνη. Για εκείνον 
όμως; θα του έλειπε η δυνατότητα να την απολαύσει οπτικά…Τι τρελές ιδέες της 
περνούσαν από το μυαλό! 
      Στην επόμενη στάση κατέβηκε, δεν απομακρύνθηκε όμως και λίγο πριν ξεκινήσει 
το λεωφορείο τον είδε να κατεβαίνει, παίζοντας το κομπολόι και να προχωράει προς 
τη διάβαση…   
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ΧΑΪΝΤΕ  ΓΕΙΑ  ΜΑΣ  ΚΑΡΝΤΑΣΗ

      Η μέρα είχε φτάσει στα μισά της. Χειμωνιάτικη θολή, μ’ έναν αέρα να φυσάει απ’ 
όλες τις μεριές. Ο καιρός είχε τυλίξει το χωριό με μια βρώμικη ομίχλη και μια 
μαύριζε μια ξάνοιγε, δε ξεκαθάριζε αν θα βρέξει ή θα χιονίσει.
      Στην πλατεία πρόβαλλε ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο. Σταμάτησε κι από το 
μπροστινό κάθισμα, πλάι στον οδηγό, πήδηξε κάτω ένας μοίραρχος. ΄Εβαλε φωνή κι 
από το αυτοκίνητο πήδηξαν έξω κάπου δεκαριά χωροφύλακες αρματωμένοι. Μαζί 
τους κατέβασαν, κρατώντας τον, δυο χωροφύλακες ο ένας από τα πόδια ο άλλος από 
τις μασχάλες, έναν άντρα κουρελιασμένο, καταματωμένο και τον πέταξαν στη μέση 
της πλατείας.  
      Από το καφενείο και το μπακάλικο πετάχτηκαν μερικοί χωρικοί και πλησίασαν. Ο 
μοίραρχος έριξε μια ματιά ένα γύρω στους χωρικούς και είπε: «Νάτος μωρέ ο 
καπετάν κατσαπλιάς σας. Να τον αφήσετε εκεί ώσπου να περάσει να τον δει όλο το 
χωριό».΄Ύστερα έφτυσε με περιφρόνηση τον εχθρό.
… Ο καιρός αποφάσισε επιτέλους τι έπρεπε να κάνει και σκοτείνιασε από παντού. 
Βροντές έσκαζαν σαν κανονιές-από πραγματικές κανονιές το χωριό τραντάζονταν 
συχνά-και αστραπές, φωτεινές ραγισματιές έσκιζαν τη σκοτεινιά.
      Το νερό ήρθε με μεγάλες σταγόνες κι άρχισε να πολυβολεί όλο και πιο γρήγορα 
τον ξαπλωμένο άντρα στην πλατεία ώσπου οι σταγόνες έγιναν πυκνά υγρά νήματα 
που γέμιζαν άχνη το έδαφος κι αναπηδούσαν τα νερά ως το γόνατο.
      Οι χωρικοί, άλλοι προφυλαγμένοι από τα πρόστεγα των μαγαζιών κι άλλοι μέσ’ 
από αυτά είχαν τα μάτια καρφωμένα στην πλατεία και σχολίαζαν την παρουσία του 
νεκρού.  
Κανένας όμως δεν τόλμησε να τον μεταφέρει κάπου, να τον φροντίσει …   
… Λίγο αργότερα η νεροποντή καταλάγιασε και οι νερολακούβες καθρέφτιζαν 
σύννεφα που αργοκινιόνταν προς το νοτιά. Αργά-αργά έπεφταν σταγόνες από τα  
γείσα  των  πρόστεγων. 
      Ο νεκρός ήταν εκεί, αλλού ξεπλυμένος από τα αίματα κι αλλού λασπωμένος. Οι 
χωρικοί ξαναπρόβαλαν στην πλατεία, κάποιοι πλησίασαν και τον περιεργάστηκαν, 
μουρμουρίζοντας άλλοι με μίσος κι άλλοι με λύπηση. 
      Ξαφνικά πρόβαλε ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο που σταμάτησε ακριβώς μπροστά 
στο νεκρό. Ένας λοχαγός πήδηξε κάτω και είπε: «Τι έγινε εδώ;». Ένας μικρόσωμος 
άντρας με ποδιά, ήταν ο μπακάλης, έτρεξε κοντά του. «Καπετάν Μποντόση, ο 
προδότης ο καπετάν κατσαπλιάς είναι. Ο Αβράμης. Ο μοίραρχος που τον πέταξε εκεί 
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είπε να περάσει όλο το χωριό να τον δει…».   
  Ο λοχαγός παραμέρισε τον μπακάλη και πλησίασε το νεκρό. Τον κοίταξε για 

λίγο όρθιος ύστερα στάθηκε ανακούρκουδα κι απλώνοντας το χέρι έσιαξε τα μαλλιά 
του νεκρού που έπεφταν στο πρόσωπο.
      Στο μεταξύ όσοι βρίσκονταν στα μαγαζιά βγήκαν και πλησίασαν καθώς και 
κάποιες μαυροφορεμένες γυναίκες και παιδιά που είχαν φτάσει στην πλατεία.
      Οι στρατιώτες, εκτός από αυτούς που είχαν κατέβει κι ακροβολιστεί με τα όπλα 
στο χέρι, έμειναν στο αυτοκίνητο και κοίταζαν με περιέργεια το λοχαγό τους που είχε 
σηκώσει στην αγκαλιά του το νεκρό.
      Εκείνος προχώρησε προς το καφενείο κι αφού έκανε νόημα σε κάποιους 
χωρικούς να ενώσουν δυο τραπέζια που υπήρχαν κάτω από το πρόστεγο τον ξάπλωσε 
σε αυτά. Μετά άρπαξε από το γιακά τον μπακάλη και τον τράβηξε κοντά του. Έπιασε 
το δεξί χέρι του νεκρού, σκούπισε την παλάμη από τις λάσπες και σηκώνοντας το 
ψηλά είπε: «Τη βλέπεις μωρέ αυτή τη χαρακιά στην παλάμη;».Ύστερα σήκωσε το 
δικό του χέρι . «Τη βλέπεις κι αυτή τη χαρακιά εδώ;». Ο μπακάλης ένευσε 
τρομαγμένος κι ο λοχαγός συνέχισε: «Από αυτές τις χαρακιές μπήκε το αίμα μου στις 
φλέβες του και το δικό μου στις δικές του. Αυτός ο άντρας ήταν αδερφός μου κι όχι 
από τύχη μα γιατί ο ένας διάλεξε τον άλλο…». Ύστερα άνοιξε το αμπέχονο του 
νεκρού, παραμέρισε τα ματωμένα ρούχα και ξεγύμνωσε το στέρνο. Το στομάχι ήταν 
γεμάτο ματωμένες ακόμα τρύπες. «Βλέπεις μωρέ αυτή τη γιατρεμένη πληγή πάνω 
από την καρδιά κι αυτήν εδώ στο πλευρό; Τις απόχτησε πολεμώντας τον κατακτητή, 
εσύ που ήσουν τότε; Κι αυτός είναι προδότης ε; Άι σιχτίρ γυμνοσάλιαγκα…».
      Έσπρωξε πέρα τον μπακάλη και παίρνοντας πάλι αγκαλιά το σταυραδέρφι του 
ξεκίνησε. Τον ακολούθησαν οι μαυροφορεμένες γυναίκες και τα παιδιά. Ο λοχαγός 
φώναξε σ’ ένα αγόρι: «Ιορδάνη άντε να πεις στη γιαγιά Μυροφόρα, τη μάνα μου, να 
πάει γρήγορα στο σπίτι του καπετάν Αβράμη»…
… Η πομπή έφτασε μπροστά στην αυλόθυρα πέτρινου αυλόγυρου. Μερικά παιδιά 
είχαν φτάσει πιο μπροστά σαν προπομποί, μα δεν μπήκαν μέσα έμειναν από έξω 
περιμένοντας. Ο λοχαγός πέρασε στην αυλή και τον ακολούθησαν οι γυναίκες και τα 
παιδιά. Στη θύρα του πέτρινου σπιτιού περίμεναν, όρθιες δυο μαυροφόρες. Ήσαν η 
μάνα του λοχαγού και η μάνα του σκοτωμένου.
      Ο λοχαγός πέρασε ανάμεσα τους και μπήκε στο σπίτι. Άφησε απαλά, το 
ματωμένο και λασπωμένο σώμα σ’ ένα κρεβάτι. Οι δυο μάνες πλησίασαν κι ο άντρας 
αγκάλιασε τις δυο γυναίκες. «Εσύ τον σκότωσες γιε μου;» ρώτησε η μάνα του 
νεκρού. «Όχι μάνα, αν και θα μπορούσε να είχε γίνει κι έτσι. Ζούμε σε καταραμένα 
χρόνια…» Τις αποχαιρέτησε με τρυφερότητα και ξεκίνησε να φύγει. Στη θύρα 
σταμάτησε, πισωγύρισε και είπε: «Κοντά στον τάφο του ν’ αφήστε τόπο και για μένα. 
Θέλω, όταν θα έρθει η ώρα μου, να με θάψετε πλάι του».
… Πίσω στην πλατεία βρήκε τους χωρικούς, μαζεμένους σε συντροφιές, να συζητούν 
άλλοτε ζωηρά κι άλλοτε χαμηλόφωνα το γεγονός. ΄Όταν έφτασε κοντά τους ο 
λοχαγός έπεσε σιωπή. Εκείνος έδωσε διαταγή στους στρατιώτες να μπουν στο 
αυτοκίνητο. Βλέποντας ανάμεσα στους χωρικούς τον παπά του χωριού, του φώναξε, 
πηγαίνοντας για το αμάξι: «Παπά να του κάνεις κανονική ταφή…». «Μα καπετάνιε 
αυτός ήταν αντίχριστος». «Αντίχριστοι είμαστε όλοι αφού σκοτωνόμαστε μεταξύ μας 
και συ ο χειρότερος κι ας είσαι τάχα εκπρόσωπος του Θεού, άντε μη στα πω και σένα. 
Και είπαμε, κανονική…».
… Ο εμφύλιος τελείωσε, οι αντάρτες σκόρπισαν και προσπαθούσαν να σωθούν. 
Άλλοι παραδίνονταν στον στρατό κι άλλοι πιάνονταν ξεκομμένοι κι άοπλοι. 
Μερικούς από τους αιχμαλώτους ο στρατός τους παράδινε στ’ αποσπάσματα 
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χωροφυλακής να τους κατεβάσουν στις πόλεις, στα στρατόπεδα αιχμαλώτων. 
Κάποιοι από αυτούς δεν έφταναν ποτέ, τους εκτελούσαν στο δρόμο οι χωροφύλακες 
εξαιτίας προσωπικών διαφορών…
…  Μια βδομάδα, ύστερα από το θάνατο του καπετάν Αβράμη ο λοχαγός  
Μποντόσης φάνηκε στην πλατεία του χωριού πάνω σε ένα τζιπ με τη συνοδεία ενός 
στρατιώτη οδηγού. Οι χωρικοί βγήκαν από το καφενείο και πολλοί απ’ αυτούς του 
έσφιξαν το χέρι. «Νικήσαμε καπετάνιε, νικήσαμε». «Ναι, νικήσαμε… Τέτοια νίκη! Ο 
χάρος χόρτασε κορμιά κι από αυτούς κι από εμάς.  Άντε γεια σας»,   είπε κι  έκανε 
νόημα στον οδηγό να προχωρήσει.
      Το τζιπ σταμάτησε στο πατρικό του σπίτι. Η μητέρα του τον αγκάλιασε 
κλαίγοντας. «Τέλειωσε γιαβρί μ’ το κακό…». «Ναι μάνα, για μας τελείωσε για τους 
άλλους όχι ακόμα…Άλλους, θα καταδικάσουν τα στρατοδικεία σε θάνατο, άλλοι θα   
φυλακιστούν και πολλοί θα πάνε εξορία…». «Αχ, καημένες μάνες, αχ ζάβαλες 
μητέρες».   
   « Mάνα, ετοίμασε κάτι στον στρατιώτη να φάει και φέρε μου ένα μπουκάλι 
τσίπουρο κι ένα ποτήρι».
      Η γυναίκα μπήκε στο κελάρι και γύρισε με ό,τι της ζήτησε και το ακούμπησε 
πάνω στο τραπέζι. Ο λοχαγός πήρε το μπουκάλι και το ποτήρι και τα έχωσε στη 
βαθιά τσέπη της χλαίνης του, ύστερα ξεκρέμασε ένα ούτι που ήταν κρεμασμένο στον 
τοίχο και πήγε να βγει έξω. «Πού πάς γιε μου…». «Πάω να κάνω συντροφιά στον 
καρντάση μου…». «Πας στα μνήματα τέτοια ώρα;». «Γιατί μάνα από τους νεκρούς 
δεν κινδυνεύει κανένας…». Γύρισε στον στρατιώτη: «Εσύ θα περιμένεις εδώ». 
Ύστερα βγήκε στην αυλή, πήγε προς τον ορνιθώνα, οι κότες είχαν αρχίσει κιόλας να 
κουρνιάζουν, έψαξε κάτω και διάλεξε ένα φτερό. Προχώρησε προς την αυλόθυρα, 
την πέρασε και χάθηκε στο στενό.
      Όσοι κι όσες τον αντάμωναν, τον χαιρετούσαν με σεβασμό, κρατώντας την 
απορία τους για το που πάει τέτοια ώρα ο καπετάνιος με το ούτι παραμάσχαλα.    
      Βγήκε από το χωριό και μπήκε στο νεκροταφείο. Τα τελευταία χρόνια είχαν 
πληθύνει οι τάφοι. Είχε αρχίσει να σουρουπώνει κι έκανε κρύο. Προχώρησε και 
στάθηκε μπροστά σ’ ένα νιοσκαμένο τάφο. Στη μια άκρη ξάσπριζε ένας σταυρός από 
σανίδι λεύκας με πάνω του, πρόχειρα γραμμένο, το όνομα του πεθαμένου. Έμεινε για 
λίγο σιωπηλός, ύστερα έβγαλε κι ακούμπησε το πηλίκιο του κάτω. Τράβηξε το 
μπουκάλι με το πιοτό και το ποτήρι από την τσέπη και τα έβαλε πλάι στο πηλίκιο. 
Ύστερα κάθισε σταυροπόδι κι απίθωσε στο άλλο πλάι το ούτι που στις χορδές του 
είχε περασμένο το φτερό.
      Στάθηκε πάλι ακίνητος για λίγο σα να προσευχόταν, ύστερα άπλωσε το χέρι πάνω 
στο νωπό χώμα του τάφου, έμπηξε το δείχτη βαθιά κι άνοιξε μια τρύπα. Πήρε το 
ποτήρι και το γέμισε με τσίπουρο, έριξε το μισό πιοτό στην τρύπα ύστερα το σήκωσε 
ψηλά και είπε: Άιντε γεια μας καρντάση. Δεν μπόρεσα να είμαι στο ξόδι σου, μα και 
τι θα μπορούσα να σου πω μπροστά στους άλλους; Τώρα είναι αλλιώς, είμαστε οι δυο 
μας, εσύ κι εγώ. Όχι όπως θα το θέλαμε…δύσκολα χρόνια αρκαντάση, εσύ το ήξερες 
καλά. Πολεμήσαμε τους εχθρούς, εσύ από τα βουνά μας κι εγώ από την άλλη άκρη 
της θάλασσας, στην έρημο, κοντά σ’ αυτούς που μας έβαλαν να σκοτωθούμε μεταξύ 
μας. Χάιντε άλλο ένα…», είπε και ξανάβαλε πιοτό στην τρύπα που όλο και 
μεγάλωνε. Έβγαλε από την τσέπη του αμπέχονου, τσιγαρόχαρτο και μια σακούλα με 
ντόπιο καπνό του χωριού.    

Έστριψε ένα, το σάλιωσε, το άναψε και το έμπηξε στην τρύπα. Έστριψε  δεύτερο, 
το έβαλε στο στόμα και το άναψε. Ο γαλάζιος καπνός σκόρπισε πάνω από το μνήμα 
σαν καπνός λιβανιού. Μια ρουφούσε το τσιγάρο του και μια φυσούσε την καύτρα του 
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άλλου να κρατήσει ζωντανή τη φωτιά.
      Ύστερα έπιασε το ούτι το έσφιξε στο στήθος, έπιασε το φτερό κι άρχισε σιγά, να 
το κουρντίζει. Τελειώνοντας το κούρντισμα ξεκίνησε μια μελωδία θρηνητική και 
στην αρχή τη συνόδεψε, με τη βαριά φωνή του, μ’ ένα τραγούδι-μοιρολόι που θύμιζε 
στον αρκαντάση του την περασμένη ζωή τους. Τη ζωή των νιάτων τους όταν 
κυνηγημένοι, παλικαρόπουλα τότε, ξέφυγαν τις σφαγές μα άφησαν πίσω τους την 
αγαπημένη πατρίδα  εκεί στα ορεινά χωριά του Ικονίου και τα πυκνά δάση του 
Καραμάν στους πρόποδες του Ταύρου.
      Σταμάτησε το τραγούδι μα οι καημοί που άφηναν οι χορδές από το ούτι 
συνεχίστηκαν κι απλώθηκαν μέσα στο νεκροταφείο και καθώς το σκοτάδι πύκνωνε 
ξεχώριζαν, σα λυχναράκια, οι δυο καύτρες των τσιγάρων που πότε δυνάμωναν και 
πότε χαμήλωναν…             

ΤΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ

      Ανασηκώθηκε στην πολυθρόνα. Έμεινε όμως να κρατάει τα μπράτσα της με τα 
χέρια.  Κάτι προσπαθούσε να σκεφτεί κάτι να θυμηθεί, είχε ξεχάσει την αιτία που τον 
έκανε να σηκωθεί. Αλαφιάστηκε, καθώς εκείνη τη στιγμή ακούστηκε κουδούνισμα  
τηλεφώνου. 
---  Το τηλέφωνο, ωχ, θα είναι ο Γιάννης, τι θα του πω τώρα; Αν μου ζητήσει τη 
διεύθυνση της Καίτης; Να του τη δώσω ή όχι; Από τη μέρα που έμαθα πως γύρισε ο 
Γιάννης τη φοβόμουν αυτή τη στιγμή, πως θα ζητήσει από μένα τη διεύθυνση της. 
Διάβολε, πώς έμπλεξα έτσι; Και τι φταίω να μου συμβαίνουν όλ’ αυτά; Όχι δε θα του 
τη δώσω, θα του πω πως δεν την ξέρω. Ναι αλλά αν κάποιος του πει πως την ξέρω;
      Κάθισε πίσω στην πολυθρόνα κι έπιασε το κεφάλι του με τα δυο χέρια.
--- Κάτι πρέπει να σκεφτώ. Να σκεφτώ; Μα κάτι είχα αρχίσει να σκέφτομαι πριν 
κουδουνίσει το τηλέφωνο. Τι ήταν; Ω, θεέ μου! Πρέπει να τον προετοιμάσω κατά 
κάποιο τρόπο…Όλα τα πράγματα δεν είναι όπως του τα είπαν, βέβαια η κοπέλα έχει 
κάποιο δεσμό αλλά σίγουρα δεν τον ξέχασε. Πολλές φορές είχε κουβεντιάσει μαζί 
της για τον Γιάννη και τη συμπεριφορά του…Ε, όσο να πεις δεν μπορείς να 
μπαρκάρεις και ν’ αφήνεις μια κοπέλα έτσι. Άνθρωπος είναι κι αυτή, θα παρασυρθεί, 
ύστερα ο άλλος από ό,τι ξέρω θέλει να την παντρευτεί, πράγμα που εσύ μάλλον δε το 
σκέπτεσαι…
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--- Και τι ξέρεις εσύ τι σκέφτομαι ρε μαλάκα-πάντα έτσι με προσφωνεί-κι 
αποφασίζεις ποιος έχει δίκιο; 
---  Δηλαδή δίκιο έχεις και συ αλλά τι να κάνω, φίλος μου είσαι αλλά  φίλη  μου  
είναι  και  η Καίτη.  Πω, πω, ο άνθρωπος είναι έξω φρενών, θα του τα έχουν πει όλα 
τα σχετικά με την κοπέλα…Όλα μπορούν να συμβούν. Την περασμένη βδομάδα 
κιόλας εκείνος ο ναυτικός δε σκότωσε και μάλιστα την έκανε κομμάτια τη φίλη του 
την Αμερικάνα; Οι ναυτικοί είναι εκδικητικοί άνθρωποι…Θα πεις θαλασσοπνίγονται 
για να προσφέρουν μια καλή ζωή στις γυναίκες τους, αλλά ο Γιάννης δεν είναι 
παντρεμένος με την Καίτη και δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις, όταν μάλιστα φεύγει 
χωρίς να τη ρωτήσει; Αλλά τέτοιος είναι ο φίλος μου, νομίζει πως οι άλλοι πρέπει να 
εγκρίνουν ό,τι αποφασίζει…Α, τα πράγματα είναι επικίνδυνα! Και η Καίτη είναι κι 
αυτή μια τσαούσα, κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Είναι ικανή να του 
βγάλει τα μάτια. Πώς μπορούν να κάνουν μαζί αυτοί οι δυο, είναι μυστήριο, τη μια 
στιγμή σκοτώνονται την άλλη είναι όλο αγάπες και γλύκες! Θα μου πεις πώς τους 
αντέχω κι εγώ και είμαι συνέχεια ανάμεσα τους, αλλά τι να κάνω τους αγαπάω και 
τους δυο.  
--- Ώστε έτσι η πουτάνα τραβιέται με άλλον. Θα της δείξω εγώ, έλα δώσμου τη 
διεύθυνση.
---  Γιάννη μου δεν ξέρω τι ακριβώς σου είπαν…
---  Μου είπαν; Τι μου είπαν ρε; Εσύ δε μου τα είπες;
---  Τι; Δηλαδή δεν το ήξερες;
---  Όχι , πως διάλο να το ξέρω. Πάντως είσαι φίλος.
--- Παναγία μου τι γκάφα! Όντως είμαι μαλάκας τώρα τι κάνω, να του δώσω τη 
διεύθυνση;…Πρέπει όμως να τηλεφωνήσω και στην Καίτη, να την ειδοποιήσω πως 
πηγαίνει να τη βρει…Τι να έκανα Καίτη μου, Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς…ε, 
ξέρεις τι βάρβαρος είναι…
--- Ε, είσαι μεγάλος κόπανος, άντρας είσαι συ μωρέ, φοβήθηκες μη σε κάνει ντα;  Άι 
σιχτίρ…
---  Ξέρεις δε  του είπα για το Σωτήρη…
---  Δηλαδή τι να του έλεγες για το Σωτήρη; Α είσαι βούρλο θα τον κάψεις τον 
άνθρωπο. Δεν έχω τίποτα με το Σωτήρη, είναι κι αυτός καληνυχτάκιας σαν εσένα. 
Άλλος με πηδάει, πολύ γκόμενος!
---  Μα τελευταία όλο με τον Σωτήρη δεν είσαι; 
--- Ε, και; Και με σένα κάθε βράδυ σχεδόν μαζί είμαι, αυτό σημαίνει πως με πηδάς, 
Έχει γούστο να λες στον κόσμο πως με πηδάς, πως είμαι γκόμενα σου;
---  Όχι , βέβαια τι είναι αυτά που λες;…
---  Θα  μου  δώσεις  τη  διεύθυνση  ρε  συ…
--- Άστηνε ρε φίλε έτσι οξύθυμος που είσαι μπορεί να κάνεις καμιά τρέλα…Κάθε 
μέρα διαβάζουμε στις εφημερίδες…
--- Δε μου λες μπας και είναι κάποιος από την παρέα και μου το κρύβεις; Δεν μπορεί 
να μην ξέρεις εσύ, είσαι κώλος και βρακί μαζί της…Ρε  μαλάκα μπας και την πηδάς 
εσύ;
--- Εγώ; Όχι, βέβαια και σταμάτα να με λες μαλάκα, δεν είμαι μαλάκας…
--- Δεν είσαι ε; Τι είσαι ρε πουτανιάρης; Από ό,τι ξέρω ούτε στις πουτάνες πας, γι’ 
αυτό σου λέω, μήπως πηδάς τις γκόμενες των φίλων σου μια και σου έχουν 
εμπιστοσύνη.
--- Σταμάτα τις βλακείες, σου την έχει δώσει…Άκου Γιάννη δεν είναι πράγματα 
αυτά, αν η κοπέλα δε σ’ αγαπάει…
--- Δε μ’ αγαπάει; Γιατί ρε, σου το είπε πως δε μ’ αγαπάει; Κάτι μου λέει πως κάποια 
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βρωμιά έχεις σκαρώσει. Την πηδάς ή όχι ρε; Λέγε.
---  Όχι, δεν την πηδάω…
--- Μα τι τύπος είσαι μωρ’ αδερφέ μου! Μαλακία δεν τραβάς, στις πουτάνες δεν πας, 
με την γκόμενα συνέχεια μαζί είσαι, δεν την πηδάς…Μπας και είσαι  αδερφή ρε; 
Έχει γούστο και δε σου φαίνεται…
--- Κόφτο ε, θα στο κλείσω, αρκετά σε ανέχτηκα…Άκου το κτήνος  να με πει 
αδερφή!  Ποιος, ο καλύτερος μου φίλος που έχω κάνει τόσα γι’ αυτόν. Ε, λοιπόν 
μπορεί να μην τραβάω μαλακία αλλά μαλάκας είμαι. Γιατί τον έχω φίλο ρε γαμώτο; 
Αυτός δεν έχει κάνει το παραμικρό για μένα…Αμ, και η άλλη η καριόλα. Άκου 
ανησύχησε μην πω στον κόσμο πως την πηδάω και προσβάλω…την τιμή της. Ε, 
έπρεπε να σε πηδάω κυρά μου. Καλά μου έλεγε η Λίτσα, σοφό κορίτσι, πήδηξέ την 
γιατί θα σε κοροϊδεύει. «Εμείς οι γυναίκες αν μας πηδήξει κάποιος  και μας 
παρατήσει τον λέμε κάθαρμα, κτήνος, παλιάνθρωπο, αν δε  μας πηδήξει τον λέμε 
μαλάκα». Κατάλαβες φίλε μου, καλύτερα παλιάνθρωπος λοιπόν παρά μαλάκας...
--- Τι θα γίνει ρε συ, θα έχω εκείνη τη διεύθυνση να πάω να την ξεσκίσω; Ε, Άγιε 
Ονούφριε σε σένα μιλάω…
---  Αν μου μιλάς έτσι, αρχίδια διεύθυνση θα σου δώσω.
--- Ε, τι να σου πω μωρ’ αδερφέ μου, εσύ κάνεις γι’ αρχιεπίσκοπος… Εμ, καλά σου 
λέω, τούτο δεν είσαι το άλλο δεν είσαι, τι είσαι τέλος πάντων; Εσύ πρέπει να πας στο 
Αγιονόρος, για εκεί κάνεις.
--- Στο Αγιονόρος πρέπει να πας εσύ, για να μετανιώσεις και να σου συγχωρεθούν οι 
αμαρτίες σου. 
---  Όχου, μεγάλος νταλγκάς είσαι. Δώσε τη διεύθυνση ρε συ και μη φοβάσαι, δε  θα 
της κάνω κακό το πολύ καμιά σφαλιάρα και κάνα πήδημα…
--- Άστα αυτά σε ξέρω καλά, εσύ είσαι ικανός να τη σακατέψεις κι όχι τίποτ’ άλλο 
θα νιώθω ένοχος εγώ. Όχι, τη διεύθυνση δε σου τη δίνω…Αλλά για στάσου…εγώ δεν 
έχω τηλέφωνο!!

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ «ΜΠΙΛΙΑ» 

      Ξύπνησε τρομαγμένος. Είχε την αίσθηση πως άκουσε έναν τρομαχτικό θόρυβο. 
Άναψε ταραγμένος το φως. Όλα μέσα στο δωμάτιο ήσαν ταχτοποιημένα, άκουγε έξω 
το βοριά να λυσσομανάει αλλά ο μόνος θόρυβος που προκαλούσε ήταν αυτός που 
έκανε καθώς περνούσε μέσα από τις σκάρες των παντζουριών και δεν ήταν δυνατός.
      Έσβησε το φως και γύρισε από την άλλη πλευρά αλλά ξαφνικά αναπήδησε. Ο 
ίδιος τρομαχτικός θόρυβος κάτι σαν: τάκα-τάκα-τακατά, ήρθε από την πλευρά της 
μπαλκονόπορτας.
      Σηκώθηκε πλησίασε κι ανάμεσα από τις χαραμάδες του παντζουριού κοίταξε έξω. 
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Ένα ολόγιομο χειμωνιάτικο φεγγάρι φώτιζε τα πάντα κάτω στο οικόπεδο που ήταν 
αποθήκη οικοδομήσιμων υλικών. Ένα ισχνό δεντράκι λύγιζε, σχεδόν μέχρι κάτω, από 
τον αέρα κι απέναντι ακριβώς ορθωνόταν ένα ρημαγμένο ακατοίκητο σπίτι.
      Στάθηκε για λίγο εκεί αποφασισμένος να εντοπίσει την πηγή αυτού του περίεργου 
θορύβου κι ένα λεπτό αργότερα διαπίστωνε πως προερχόταν από κάποιο 
ξεχαρβαλωμένο παντζούρι σ’ ένα παράθυρο του απέναντι ακατοίκητου σπιτιού.
       Βλαστήμησε. Δεν ήξερε τι να κάνει, όσο θα φυσούσε ο βοριάς αυτό θα χτυπούσε 
και θα του τάραζε τα νεύρα χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι. Αποφάσισε πως έπρεπε να 
προσπαθήσει  να κοιμηθεί, χώθηκε κάτω από το πάπλωμα και περίμενε το επόμενο 
χτύπημα. Άρχισε να μετράει αργά τα δευτερόλεπτα: Ένα, δύο, τρία...τριάντα ένα, 
τριάντα δύο, τριάντα...Δεν πρόλαβε το τριάντα τρία και το παντζούρι ξαναβρόντησε...
...  ΄Ενα, δύο, τρία, τέσσερα...μετρούσε τα βήματα του  για να δει πόσα ήσαν άραγε 
μέχρι   την παρακάτω γωνία του μπακάλικου. Είχε ένα νόμισμα στην παλάμη του και 
σκόπευε ν’ αγοράσει...καμηλόσκατα. Έτσι έλεγαν τα παιδιά κάτι φουντούκια 
βουτηγμένα στη σοκολάτα. Είχαν σφαιρικό σχήμα  και κάποιου, όταν τα πρωτοείδε, 
του θύμισαν τα κόπρανα της καμήλας που είχαν το ίδιο σχήμα και χρώμα. 
      Ήταν η πρώτη του χρονιά στο σχολείο. Εφοδιασμένος με μια κρεμαστή σάκα, 
υφασμένη στον αργαλειό, από τη μητέρα του, προχωρούσε έτσι μετρώντας και 
ξαφνικά καθώς περνούσε πλάι από ένα παράθυρο του ήρθε το παντζούρι, κάποιος το 
άνοιξε από μέσα, στο κούτελο. Πήγε να πέσει ανάσκελα μα συγκρατήθηκε, έβαλε τα 
κλάματα είχε πονέσει πολύ, ήταν και ξαφνικό. Γύρισε στο σπίτι, οι γονείς του έλειπαν 
στα χωράφια και η γιαγιά, του έτριψε το μέτωπο με οινόπνευμα, έψαξε το τριχωτό 
του κεφαλιού μην είχε κανά σκίσιμο αλλά όχι, μια κοκκινίλα μόνο. Τον μάλωσε για 
το κλάμα του λέγοντας του πως τα παλικάρια  δεν κλαίνε.
      Σταμάτησε το κλάμα, σκούπισε τα δάκρυα, δεν ήθελε με τίποτα να του 
αμφισβητήσουν την παλικαροσύνη του και ξεκίνησε πάλι για το σχολείο. Τώρα όμως 
δεν του ένοιαζε πόσα βήματα απείχε το μπακάλικο αλλά να φτάσει εκεί και ν’ 
αγοράσει εκείνα τα....καμηλόσκατα. Περνούσε, για σιγουριά, μακριά από θύρες και 
παράθυρα...
...   Α, αυτό το άτιμο το παντζούρι δεν υποφέρεται. Σηκώθηκε και πήγε στο μπάνιο 
και ύστερα στην κουζίνα όπου ήπιε ένα ποτήρι νερό, όχι πως διψούσε αλλά να, έτσι 
για να κάνει κάτι. Έκανε μερικές βόλτες στο σπίτι βρίζοντας κάθε φορά που 
χτυπούσε το παντζούρι. Κοίταξε το ρολόι στο χέρι του, έδειχνε τρεις και κάτι. 
Ξάπλωσε, έσβησε το φως και περίμενε το επόμενο χτύπημα... 
...  Τακ-τακ-τακτάκ, χτύπησε ο χάρακας της δασκάλας πάνω στην έδρα. Ζήτησε 
ησυχία και τον κάλεσε στον πίνακα να γράψει την ορθογραφία της μέρας. 
      Καθώς πήγαινε προς τον πίνακα έτριψε το χτυπημένο μέρος στο κούτελο του, όσο 
κρύωνε περισσότερο του πονούσε. Ούτε η δασκάλα αλλά ούτε και οι άλλοι πρόσεξαν 
πως είχε χτυπήσει.
      Έγραψε την ορθογραφία «απ’ όξω», η δασκάλα δεν πρόλαβε να του την 
υπαγορεύσει. Με κάτι τέτοια την έντυπωσίαζε και του έβαζε πάντα  δέκα με τόνο. 
Αυτήν την φορά όμως έκανε ένα λάθος, δεν κατάλαβε πως του ξέφυγε. 
Στενοχωρέθηκε περισσότερο γιατί το λάθος δεν το διόρθωσε η δασκάλα αλλά ένας 
συμμαθητής. Και να πεις πως δεν ήξερε πως γραφόταν η λέξη; Το ήξερε, έφταιξε 
όμως εκείνο το χτύπημα του παντζουριού…
… Νάτο πάλι το άτιμο! Σκέφτηκε πως αν ποτέ έχτιζε σπίτι θα το έκανε χωρίς 
παντζούρια. Στριφογύρισε στο στρώμα και τι μπορούσε να κάνει, 
περίμενε…Θυμήθηκε έναν παρόμοιο κρότο, τον κρότο που έκαναν τα σπασμένα 
μπουκάλια καθώς τα άδειαζε, από ένα καρότσι, πάνω στα χαλίκια της ρεματιάς ένας 
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εργάτης σε κείνο το εργοστάσιο αναψυκτικών.
      Ήταν λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, θα πήγαιναν, αυτός κι ο ξάδερφος του, με το 
νέο σχολικό έτος στη δεύτερη τάξη, όταν βρέθηκαν, με τις μητέρες τους στα ιαματικά 
λουτρά της περιοχής τους. ΄Όχι, βέβαια πως αυτοί έπασχαν από κάτι κι ούτε θυμάται 
από τι έπασχαν οι μητέρες τους. Τους είχαν πάρει μαζί για συντροφιά κι αυτό ήταν 
κάτι πολύ σπουδαίο για τα παιδιά καθώς πρώτη φορά έβγαιναν από το χωριό.
      Στη…λουτρόπολη αυτή, κάτι χαμηλά χτίσματα για τη στέγαση των λουομένων 
και κάποια άλλα όπου στέγαζαν τις δεξαμενές με τα ζεστά νερά κυριαρχούσε ένα 
τριώροφο ξενοδοχείο με το όνομα  «ΘΕΡΜΑ».  Σ’ αυτό έμεναν άνθρωποι
πλούσιοι είχε εστιατόριο με τραπέζια, μέσα κι έξω στη βεράντα με κάτασπρα  
τραπεζομάντιλα.
      Πρωτόγνωρα πράγματα γι’ αυτόν και τον ξάδερφο. Τα βράδια ήταν πολύ όμορφα, 
γύρω-γύρω, η βεράντα του ξενοδοχείου ήταν στολισμένη με λάμπες που τις έλεγαν 
ηλεκτρικές. Τι ήταν ο ηλεκτρισμός δεν είχαν ιδέα. Στην αρχή διασκέδαζαν ν’ 
αναβοσβήνουν το γλόμπο που ήταν κρεμασμένος στην οροφή του δωματίου που 
έμεναν, στα χαμηλά χτίσματα, πατώντας το διακόπτη. Το σταμάτησαν όταν τους 
κυνήγησε η παραδουλεύτρα.
      Η κίνηση μπροστά στο ξενοδοχείο τα βράδια ήταν ζωηρή. Στην πρόσοψη του 
ήταν ένα μεγάλο χωνί κι έλεγαν πως ήταν  μεγάφωνο. Από αυτό ακουγόταν μουσική 
και τραγούδια όπως το: 

                 «Όλος ο κόσμος τώρα 
                           δουλεύει μηχανές 
                          κι αν κάνεις το κορόιδο

                 σου κάνουν πιο πολλές…».

      Τι ήθελε να πει ο στίχος «δουλεύει μηχανές» και ποιος ήταν το «κορόιδο» δεν 
μπορούσε να καταλάβει. Κι ένα άλλο τραγούδι ήταν το: 
                                                     «…και το κατάλαβα
                                                     πως ήμουνα για σε
                                                     το πασατέμπο σου
                                                     για να περνάει η ώρα…».

      Μυστήρια τραγούδια! Πασατέμπο άκουγε να λένε τους ψημένους 
κολοκυθόσπορους που πουλούσε σε καροτσάκι ένας μικροπωλιτής, γιατί τους έλεγαν 
έτσι, δεν ήξερε.
      Ήταν ωραία αυτά τα βράδια που έμεναν κι έπαιζαν ως αργά.   Βέβαια    και   στο   
χωριό   έπαιζαν τα βράδια αλλά εκεί δεν υπήρχαν ηλεκτρικές λάμπες. Μαζεύονταν 
στα χορταριασμένα χαντάκια της πλατείας, στο σκοτάδι, εκτός αν είχε φεγγάρι κι 
έλεγαν παραμύθια και ιστορίες, αληθινές ή φανταστικές. Ούτε στα σπίτια του χωριού 
υπήρχε ηλεκτρισμός, όλα φωτίζονταν με λάμπες πετρελαίου. Το πετρέλαιο το έλεγαν 
«γκάζι» ποιος ξέρει γιατί, μάλιστα είχε μια μικρή περιπέτεια μ’ αυτή τη λέξη. Τον 
έστειλε, η μητέρα του, ν’ αγοράσει πετρέλαιο από το μπακάλικο και στο δρόμο για να 
μην το ξεχάσει έλεγε μέσα του: «γκάζι, γκάζι, γκάζι». Λίγο πριν από το μπακάλικο 
πετάχτηκε από μια αυλή ένα σκυλί και του όρμηξε. Με το «γαβ» του σκυλιού, 
ξαφνιασμένος του φώναξε, «γκάζι» και το ζώο το έβαλε στα πόδια…        
… Ξανά το ξεχαρβαλωμένο παντζούρι, ξεχαρβάλωνε τις σκέψεις του. Περίμένε το 
χτύπο…Σα ν’ αργούσε, μήπως σταμάτησε ο αέρας; Μπά, μόνο που οι πνοές του, δεν 
ήσαν δα και ρυθμισμένες, ορμούσαν όποτε να  είναι…
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… Στα λουτρά δεν είχε νερό, δηλαδή δεν είχε κανονικό νερό, είχε «ιαματικό» όπως 
το έλεγαν και είχε γεύση ξινή, στυφή, κάτι τέτοιο. Ήταν αδύνατο να το πιουν αλλά 
έμαθαν πως είχε κανονική πηγή μέσα στο δάσος, ένα τέταρτο της ώρας δρόμο. 
      Πήραν από μια στάμνα και ξεκίνησαν. Ο δρόμος ήταν ανηφορικός αλλά 
αποζημιώθηκαν όταν αντίκρισαν την πηγή που έτρεχε ορμητικά και τα κρύα νερά της 
κατηφόριζαν σχηματίζοντας ένα αυλάκι με χαλίκια.
      Πήγαιναν κάθε πρωί, εκεί γύρω στις δέκα, έτρεχαν μέσα στο δάσος κυνηγώντας 
μικρά πουλιά με τα «λάστιχα» τους. Ευτυχώς για τα πουλιά δεν ήσαν καλοί 
σκοπευτές παρ’ όλο που ο ξάδερφος υποστήριζε το αντίθετο για τον εαυτό του. Όταν 
τον άκουγες να μιλάει για κυνήγι σ’ έπειθε πως ήταν άριστος, στην  πράξη  όμως  το  
μόνο  που  κατάφερνε  να  ρίξει  από  τα δέντρα ήσαν μικρά κλαράκια σπασμένα από 
τις πέτρες του.
      Μια φορά βρήκαν στο δάσος δυο χελώνες, μια μεγάλη και μια μικρή. Τις πήραν 
μαζί τους. Τα καημένα τα ζώα στην αρχή προσπάθησαν να ξεφύγουν τεντώνοντας 
κεφάλι και πόδια αλλά έπιαναν αέρα.
      Όταν γύρισαν άφησαν τις στάμνες στα δωμάτια τους και βγήκαν να παίξουν με 
τις χελώνες. Στάθηκαν στην άκρη του δρόμου, πλάι σ’ ένα αυλάκι απ’ όπου έτρεχε 
καυτό νερό. Είχε πολλά τέτοια με ζεστά και κρύα νερά.
      Έβαλαν τις χελώνες να κάνουν αγώνες δρόμου για να δουν ποια θα ήταν 
γρηγορότερη. Η μεγάλη δειλά-δειλά έβγαλε το κεφάλι, ύστερα τα πόδια και ξεκίνησε 
αργά. Μόλις άκουγε θόρυβο ή έβλεπε κοντά της κάποιο παιδί, είχαν μαζευτεί μερικά 
ένα γύρω, ξαναμαζευόταν στο καβούκι της. Ο ξάδερφος του προσπαθούσε να 
ενεργοποιήσει τη μικρή που μάλλον από φόβο είχε μείνει κλειστή κι ασάλευτη. Κι 
αντί να την αφήσει ήσυχη να ξεθαρρέψει κοπανούσε γροθιές στο καύκαλο της. Στο 
τέλος θύμωσε την άρπαξε και την πέταξε στο αυλάκι. Το δύστυχο ζώο μόλις ένιωσε 
το καυτό νερό να μπαίνει μέσα από το καύκαλο του και να ζεματάει τη σάρκα τίναξε 
λαιμό, άκρα  και ουρά έξω για να  γλιτώσει.  Δεν άντεξε πολύ, σε λίγο έμεινε ακίνητο 
με τεντωμένα τα σάρκινα μέλη του και το ρέμα το παράσερνε. Μια γυναίκα έβαλε τις 
φωνές και μ’ ένα ξύλο έβγαλε από το αυλάκι τη χελώνα, ήταν όμως αργά. Άρχισε να 
μαλώνει τα παιδιά για τη σκληρότητα τους και κείνα το έβαλαν στα πόδια, όπως στα 
πόδια το έβαλε και η μεγάλη χελώνα που τρύπωσε κάπου και δεν την ξαναβρήκαν…
…  Τάκα-τάκα-τακτάκ. Τινάχτηκε πάλι, ήταν βέβαιο πως θα το ξενυχτούσε. 
Περιμένοντας τον επόμενο χτύπο χάθηκε πάλι σε κείνη τη ρεματιά που βρισκόταν το 
εργοστάσιο αναψυκτικών…

…  Μετά  το  ζεμάτισμα  της χελώνας είχαν κατηφορίσει προς το εργοστάσιο. Στην 
πρόσοψη του είχε μια μεγάλη επιγραφή: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΜΠΙΛΙΑ. Το Μπίλια ήταν το όνομα του ιδιοκτήτη αλλά αυτός δεν το ήξερε και 
πίστευε πως το έλεγαν έτσι από τις γυάλινες μπίλιες που είχαν τότε για πώμα τα 
μπουκάλια των αναψυκτικών. Γι’ αυτές τις μπίλιες βρίσκονταν εδώ τα παιδιά γιατί το 
παιχνίδι μ’ αυτές ήταν το πιο αγαπημένο τους.   
      Πίσω από το εργοστάσιο, εκεί που ο εργάτης με το χειράμαξο, πετούσε τα 
σπασμένα μπουκάλια ήταν μια πλούσια πηγή από μπίλιες, τις «γκαζιές» όπως τις 
έλεγαν ίσως γιατί το ιδιόμορφο αυτό πώμα το είχαν τα μπουκάλια της γκαζόζας και 
ήσαν από πράσινο γυαλί. Γέμιζαν τις τσέπες τους μ΄ αυτές που συχνά τρυπούσαν από 
το βάρος τους προκαλώντας την αγανάχτηση των μανάδων τους.
      Τις έβρισκαν χύμα ανάμεσα στα χαλίκια και στα λιγοστά νερά του ρέματος αλλά 
και σπάζοντας λαιμούς μπουκαλιών που είχαν μείνει ακέραιοι. Συχνά εύρισκαν, 
ανάμεσα στα  σπασμένα μπουκάλια και γερά,  γεμάτα  αναψυκτικό. Τα μάζευαν, 
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συνήθως δεν ήσαν πολλά και ανέβαιναν στην πηγή όπου τα έβαζαν να παγώσουν. 
Ύστερα το διασκέδαζαν πίνοντας μέχρι που φούσκωναν οι κοιλιές τους…

… Αυτή τη φορά το χτύπημα του παντζουριού ήταν παρατεταμένο σα να κυλούσε 
κάτι βαρύ σε αυλακωτή λαμαρίνα. Ο αέρας αντί να κοπάσει μάλλον δυνάμωνε…
… Σκέφτηκε τη στέγη, σ’ ένα υπόστεγο του γερο-Στέργιου στο χωριό που αντί για 
κεραμίδια είχε αυλακωτή λαμαρίνα. Κάθε βράδι στο κρυφτό που έπαιζαν τα παιδιά 
σκορπισμένα σε όλο το χωριό η στέγη αυτή υπόφερε, δηλαδή υπόφερε ο γερο-
Στέργιος που πεταγόταν έξω, πολλές φορές με τα σώβρακα κάτι  άσπρες  βράκες  που  
έδεναν  με  κορδόνι  στον αστράγαλο. Τα  καλοκαίρια,  κάθε  βράδι  σχεδόν  αυτός 
και  άλλοι συνομήλικοι, χωρίζονταν σε δυο ομάδες. Η μια τα «φύλαγε» στην πλατεία 
και η άλλη ξεχυνόταν σε όλο το χωριό να κρυφτεί, όπου νόμιζαν καλύτερα τα μέλη 
της. Η αναζήτηση κρατούσε δυο περίπου ώρες. Αυτοί που έψαχναν, αν τελικά δεν 
εύρισκαν κάποιους μετά τη διορία, σταματούσαν το ψάξιμο κι  όλα τα παιδιά 
μπορούσαν να γυρίσουν στα σπίτια τους.
      Το κρυφτό αυτό ήταν καθιερωμένο από χρόνια, κάτι σαν έθιμο που έδινε τη 
δυνατότητα στα παιδιά, αυτά που δεν μπορούσαν να μείνουν στο σπίτι ή να 
πηγαίνουν στο καφενείο, να ξεδίνουν. Έτσι κάθε διαμαρτυρία του γερο-Στέργιου ή 
και άλλων χωριανών, συνήθως ήσαν αυτοί που είχαν κορίτσια, γι’ αυτό το έθιμο δεν 
εύρισκε ανταπόκριση στους γονείς των αγοριών.
      Η αντίδραση του γερο-Στέργιου, πολλές φορές άδικη, εξόργιζε τα παιδιά και του 
έκαναν δύσκολη τη ζωή για να τον εκδικηθούν. Ένα βράδι λοιπόν, καθώς αυτός και η 
ομάδα του περνούσαν έξω από το υπόστεγο με την αυλακωτή λαμαρίνα-ήταν σκέτη 
πρόκληση για θόρυβο-κάποιος σκέφτηκε να κάνουν λαχτάρα στο γέρο.
      Πήραν όλοι, θα ήσαν πέντε-έξη, από μια πέτρα, ο δρόμος είχε πολλές κι ένας-ένας 
με τη σειρά αλλά πολύ πυκνά τις πετούσαν πάνω στη στέγη βάζοντας το στα πόδια.
      Έκαναν τέτοιο πανδαιμόνιο οι πέτρες; στις αυλακωτές λαμαρίνες που όλη η 
οικογένεια του γέρου, είχε τέσσερις κόρες, πεταγόταν έξω. Ο γερο-Στέργιος, 
πρόσφυγας από την Ανατολική Θράκη, άρχιζε να βρίζει σε τρεις γλώσσες…
      Μιαν άλλη φορά έκαναν κάτι που ξεπερνούσε το παιχνίδι. Μπήκαν μια νύχτα στο 
κουμάσι με τα κουνέλια του γέρου και πήραν δυο καλοθρεμμένα. Κατέβηκαν στον 
κάμπο, κοντά σε   μια    αρίδα,    έτσι    έλεγαν    τις    βρύσες    που    άνοιγαν   με  
γεωτρύπανο,  όπου άναψαν φωτιά, είχαν μαζί τους και τα απαραίτητα αλάτι, τυρί, 
ψωμί κι έτσι έγινε ένα φαγοπότι, με τα ψημένα κουνέλια.
      Την άλλη μέρα ο γέρο-Στέργιος ανακάλυψε την απουσία των κουνελιών και 
οργισμένος κατάγγειλε, στον αγροφύλακα, την κλοπή. (Ένας από τους άρπαγες ήταν 
ο γιος του αγροφύλακα). Έγινε φασαρία και στο τέλος αποκαλύφτηκαν οι ένοχοι, 
τους κάρφωσε ένας από τους βοσκούς που αντάμωσαν στον κάμπο και συμμετείχαν 
κι αυτοί στο φαγοπότι.
      Οι γονείς πλήρωσαν τα κουνέλια κι ο πατέρας του τον μάλωσε, δεν τον έδειρε, 
του εξήγησε πως αυτό που είχαν κάνει δεν ήταν παιχνίδι αλλά κλοπή και πως 
κινδύνευαν να πάνε φυλακή. 
      Πολλά από τα παιδιά της συντροφιάς έφαγαν το ξύλο της χρονιάς τους κι ας 
διαμαρτύρονταν πως δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από αυτά που έκαναν και οι 
μεγάλοι στην ηλικία τους. Ήταν αλήθεια πως οι βοσκοί ακόμα και μεγάλοι όταν 
ήθελαν να φάνε κανένα πρόβατο το έκλεβαν από τον γείτονα τους φτάνει να το 
έκαναν με έξυπνο τρόπο. Έκλεβε ο ένας τον άλλο, κάτι σαν… ανακύκλωση.
… Κόπηκε ο αέρας, περίμενε το επόμενο χτύπημα του παντζουριού. Τίποτα. Άνοιξε 
τα παντζούρια, πραγματικά ο αέρας είχε κοπάσει. Κοίταξε το ρολόι, ήταν έξη. Στο 
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διάδρομο ακούστηκε ο θόρυβος από το ασανσέρ. 

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΤΕΧΝΗ

      Έψαξε για το κουδούνι αλλά διαπίστωσε πως δεν υπήρχε. Τότε πρόσεξε πως 
ανάμεσα σε δυο παραθυράκια καγκελόφραχτα, το γυαλί του ενός ήταν σπασμένο, 
ήταν ένα ρόπτρο σε σχήμα χεριού. To έπιασε και το χτύπησε, περίμενε για λίγο αλλά 
δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Ξαναχτύπησε και τότε άκουσε το θόρυβο που κάνει 
το γλωσσίδι της κλειδαριάς και η θύρα μισάνοιξε. Ήταν δεμένη η κλειδαριά μ’ έναν 
σπάγκο και κάποιος τον τράβηξε για ν’ ανοίξει η θύρα. Την έσπρωξε μαλακά και 
βρέθηκε σ’ έναν μισοσκότεινο χώρο, είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει έξω. Στο 
μισοσκόταδο διάκρινε έναν άντρα να έρχεται προς το μέρος του.
--- Συγχωρέστε με που σας ενοχλώ, του είπε απλώνοντας το χέρι και λέγοντας το 
όνομα του. Ο άντρας του έδωσε το δικό του πάνω από ένα τραπέζι που μόλις 
διακρινόταν στη μέση του χώρου.
      Κάπου κοντά στη θύρα είχε δει ένα διακόπτη και πισωγύρισε ν’ ανάψει το φως.
--- Άφησε είναι κομμένο, είπε ο άντρας και γύρισε πίσω από κει που είχε έρθει. 
Καθώς χανόταν στο σκοτάδι του φώναξε.  
---  Μια στιγμή ε;
      Προσπάθησε να διακρίνει τα αντικείμενα γύρω του κι ό,τι υπήρχε στους τοίχους 
μα το λιγοστό φως που έφτανε από το φανάρι του δρόμου δε βοηθούσε.
      Σε λίγο από το βάθος φάνηκε το τρεμάμενο φως ενός κεριού και πίσω του μέσα, 
από το σκοτάδι, ξεπρόβαλλε, αδρή μια ρεμπραντική φυσιογνωμία ενός άντρα, με 
φωτισμένο το κάτω μέρος των όγκων του προσώπου του.  
      Πλησίαζε  σιγά-σιγά   και  στο  αμυδρό  φως  του  κεριού  ο χώρος απόχτησε μια 
νέα όψη καθώς όλα γύρω έπαιρναν το οπτικό  τους  σχήμα.   Οι  τοίχοι  ήσαν   
σκεπασμένοι   με  ράφια φορτωμένα βιβλία. Σε διάφορα σημεία σε όσα έφτανε το 
φως του κεριού, διάκρινε στοίβες με βιβλία, περιοδικά κι εφημερίδες.
      Ο άντρας, τώρα μπορούσε να τον διακρίνει ολόκληρο, ακούμπησε το κερί-ήταν 
σφηνωμένο στο λαιμό ενός μπουκαλιού-στο τραπέζι και είπε.
--- Μπορείς να καθίσεις είναι καθαρό το κάθισμα, είναι το μόνο καθαρό ίσως σημείο, 
το καθαρίζω με τον…πισινό μου.
      Χαμογέλασε και κάθισε στο κάθισμα που το τρίξιμό του φάνηκε εξαιρετικά 
μελωδικό καθώς ακούστηκε ύστερα από το εκκωφαντικό μαρσάρισμα 
μοτοποδηλάτου.
---  Μήπως είναι ακατάλληλη η ώρα, μήπως σας ενοχλώ;
--- Α, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω ακόμα. Προσωπικά δεν πιστεύω πως υπάρχουν 
κατάλληλες ή ακατάλληλες ώρες αλλά κατάλληλοι ή ακατάλληλοι επισκέπτες.
--- Ξέρετε…,άρχισε χωρίς πολύ σιγουριά στη φωνή…Ο Λάμπρος…
--- Α, είσαι αυτός για τον οποίο μου μίλησε ο Λάμπρος. Είσαι ζωγράφος, αν δεν κάνω 
λάθος. Σ’ ακούω, είπε κι έξυσε με το νύχι μια σταγόνα κεριού στο τραπέζι. 
---  Να, θα  ήθελα  τη γνώμη σας για  ένα  έργο μου, είπε ο νέος κι ακούμπησε πάνω 
στο τραπέζι ένα δέμα.
---  Ας το δούμε λοιπόν.
      Ξετύλιξε ο επισκέπτης το δέμα κι έβγαλε  ένα τελάρο που το ακούμπησε όρθιο 
μπροστά στον άντρα. Εκείνος φόρεσε τα γυαλιά του κι έσκυψε να εξετάσει από κοντά 
τον πίνακα.
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      Κούνησε το κεφάλι του και σούφρωσε μ’ επιδοκιμασία τα χείλη, προβάλλοντας 
τα μέσα από το μουστάκι και τη λευκή γενειάδα του. 
--- Το φως είναι ακατάλληλο, αδικεί το έργο μάλλον θα έπρεπε  να έρθεις νωρίτερα, 
τη μέρα. Πρέπει να το δούμε και από κάποια απόσταση.
---  Ναι, δίκιο έχετε…αλλά να, δε φαντάστηκα πως…  
--- Πως δεν θα έχω ηλεκτρικό φως ε; Τι να γίνει λίγο αναγκαστικά, λίγο γιατί 
περιόρισα τις ανάγκες μου στα εντελώς απαραίτητα κατάργησα την παροχή ρεύματος 
σ’ όλο το σπίτι. Τέλος πάντων κάτι θα κάνουμε για να δούμε το έργο σου. Μια 
στιγμή…, είπε κι έφυγε πάλι προς το βάθος του σπιτιού αφού άναψε ένα άλλο 
μικρότερο κερί, επίσης σφηνωμένο σ’ ένα μπουκάλι.
      Ο νέος άρχισε να περιεργάζεται πάλι το χώρο. Είχε ακούσει πολλά γι’ αυτόν τον 
άνθρωπο από το φίλο του αλλά και από άλλους. Δε φαντάστηκε όμως πως θα τον 
εύρισκε σε μια τέτοια κατάσταση.
      Ύστερα από λίγο εμφανίστηκε ο οικοδεσπότης με το κεράκι σβηστό στο ένα χέρι 
κι ένα μεγάλο φακό στο άλλο, από αυτούς που έχουν οι αυτοκινητιστές στο πορτ-
μπαγκάζ τους, φωτίζοντας με τη δυνατή δέσμη του το δωμάτιο.       
--- Αυτό είναι ό,τι πρέπει, είπε και φτάνοντας στο τραπέζι έσβησε το φακό. Πήρε τον 
πίνακα και τον ακούμπησε σ’ ένα μπουφέ κολλητό στον τοίχο που παραδόξως δεν 
είχε πάνω του βιβλία. Ύστερα ακούμπησε τον φακό στο τραπέζι και τον άναψε. Η 
δέσμη φώτισε τον πίνακα εξαιρετικά δυνατά.
      Ο ηλικιωμένος άντρας τον περιεργάστηκε αρκετή ώρα. Φαίνεται πως και από 
απόσταση τον βρήκε καλό και είπε:
--- Βρίσκω πως το έργο σου είναι πολύ καλό. Δε θα σου πω για τις επιδράσεις που 
διακρίνω, ευτυχώς πολύ καλά αφομοιωμένες, γιατί δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει 
παρθενογένεση…
---  Ξέρετε όταν ξεκίνησα αυτόν τον πίνακα ήμουν βέβαιος πως θα πετύχω αυτό που 
σκεπτόμουν, πως είχα  βρει  επιτέλους την τέλεια έκφραση…Δυστυχώς νομίζω πως 
απότυχα…Θεωρώ πως είναι καλός αλλά στην πραγματικότητα δεν κατάφερα να 
πετύχω αυτό που είχα ακριβώς στη σκέψη μου…
--- Νεαρέ μου, αυτό να μη σ’ απασχολεί. Τα μουσεία του κόσμου είναι γεμάτα από 
αποτυχημένες προσπάθειες των καλλιτεχνών, αυτό δε σημαίνει όμως πως τα έργα 
τους δεν είναι αριστουργήματα. Όλοι αυτοί είχαν στο μυαλό τους κάτι πολύ πιο 
σπουδαίο από αυτό που πέτυχαν. Αν ο καλλιτέχνης, αλλά κι ο καθένας μας, πιστέψει 
πως αυτό που έκανε είναι τέλειο, τελείωσε κι ο ίδιος.
--- Είναι δυο χρόνια τώρα που με κατατρύχει η αισθητική  δικαίωση. Έχω διαβάσει 
αρκετά βιβλία σχετικά με την αισθητική, έχω διαβάσει τα δικά σας και τα τρία και με 
καλύπτουν αρκετά όμως το τέλος τους πάντα με απελπίζει. Ενώ αυτά που 
υποστηρίζετε για την Τέχνη, σαφή και τεκμηριωμένα, με συναρπάζουν στο τέλος 
λέτε εκείνο το απροσδόκητο: «Πάντως ορισμός της Τέχνης δεν υπάρχει». Δεν μπορώ 
να το καταλάβω και να το δεχτώ αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει κάτι;…
--- Πιθανόν να υπάρχει, αν και δεν έχει σημασία. Πάντως Τέχνη θα υπάρχει όσο 
υπάρχουν άνθρωποι, πότε με τη μια μορφή πότε με την άλλη. Βλέπεις αλλάζουν οι 
καιροί. Κάποτε οι καλλιτέχνες που δεν ήξεραν πως είναι καλλιτέχνες έφτιαχναν 
αριστουργήματα. Τώρα πρώτα αυτοονομάζονται καλλιτέχνες και ύστερα προσπαθούν 
να φτιάξουν τα αριστουργήματα. Είναι δύσκολο να τους ξεχωρίσουμε πια μια κι ο 
τρόπος έκφρασης έχει αλλάξει, υπάρχει απόλυτη ελευθερία άρα μπορεί ο 
οποιοσδήποτε να κάνει «Τέχνη» με τον ισχυρισμό πως έτσι νιώθει και πως αυτό που 
κάνει τον εκφράζει. Η αφαίρεση στοιχείων, παραστατικών ή χρωματικών θεμιτή στα 
χέρια  ενός ταλαντούχου είναι καταστροφή όταν τη χρησιμοποιεί ένας ατάλαντος. 
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Και στη γλυπτική, πόση    αφαίρεση   στοιχείων επιτρέπει σε μια κατασκευή να είναι 
έργο Τέχνης κι όχι μια μάζα ύλης; Ποιος θα μας το ορίσει; Βέβαια σου λέω πράγματα 
που τα έχω γράψει στα βιβλία μου κι αφού τα έχεις διαβάσει δε σου λέω κάτι 
καινούργιο.
      Θα σου αφηγηθώ ένα όνειρο μου που δεν το έχω γράψει στα βιβλία μου. Ήμουν 
περίπου στην ηλικία σου, σπούδαζα τότε φιλολογία, αργότερα τελείωσα σπουδές σε 
άλλα τέσσερα πανεπιστήμια, όταν ένα βράδι-διάβαζα τότε σαν τρελός βιβλία σχετικά 
με την αισθητική-είδα ένα υπέροχο όνειρο.
      Ήμουν, λέει, στην Κίνα. Αυτό το συμπέρανα μάλλον από το τοπίο στο οποίο 
βρισκόμουν. Έμοιαζε μ’ αυτά που είχα δει σε γκραβούρες της κινέζικης χαρακτικής. 
Ένα απέραντο πεδινό τοπίο με περίεργα σπαρτά και κείνα τα παράξενα δέντρα κι ένα 
μακρύ δρόμο να χάνεται στον ορίζοντα.
      Προχωρούσα λοιπόν πάνω σ’ αυτόν το δρόμο χωρίς να ξέρω που πάω και πως 
βρέθηκα εκεί. Περπατούσα και χαιρόμουν το ανοιξιάτικο τοπίο, όταν συνάντησα, να 
κάθεται κάτω από ένα δέντρο στην άκρη του δρόμου, έναν γέροντα Κινέζο όπως 
ακριβώς είχα δει σε κινέζικες ζωγραφιές.  
      Του ζήτησα την άδεια να καθίσω κοντά του και όχι μόνο μου την έδωσε αλλά μου 
πρόσφερε, από ένα πορσελάνινο τσαγιερό κρύο τσάι που το σερβίρισε σ’ ένα 
φαρφουρένιο φλιτζάνι. Αρχίσαμε μια συζήτηση, δε θυμάμαι σε ποια γλώσσα στα 
όνειρα όλα είναι εύκολα, και κάποια στιγμή ο λόγος έφτασε στο θέμα Τέχνη.
      Ε, λοιπόν ο γέροντας αυτός μου έδωσε έναν ορισμό της Τέχνης καταπληκτικό, 
υπέροχο, τέλειο που από τη χαρά μου και τον ενθουσιασμό ξύπνησα, διαπιστώνοντας 
όμως, με μεγάλη θλίψη, πως δε θυμόμουν τον ορισμό!
      Πέρασαν  χρόνια  και  πάντα έλεγα τι  ευτυχία  θα  ήταν  να ξαναδώ  εκείνο το  
όνειρο,  να ξανακούσω  τον ορισμό,  βέβαιος πως δε θα τον ξεχνούσα ποτέ, αλλά 
δυστυχώς δεν συνέβη…              
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ΤΟ  ΛΙΒΑΔΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

      Κουδούνισε το θυροτηλέφωνο. Έκπληκτος αναγνώρισα τη φωνή της Θάλειας που 
ζητούσε να της ανοίξω. Πάτησα το κουμπί κι άκουσα μέσα στο ακουστικό τον 
σγουρό εκείνο ήχο που κάνει ο μηχανισμός για το άνοιγμα και ύστερα το θόρυβο και 
το ντιντίνισμα από το κρύσταλλο της εξώθυρας που ξανάκλεισε.
      Πήγα και άνοιξα την εξώθυρα του διαμερίσματος και στάθηκα στο κατώφλι. Τι 
αναμνήσεις μου ξυπνούσε η φωνή αυτής της γυναίκας…
      Από το φανάρι της σκάλας, έφτασε ο ήχος της θύρας του ασανσέρ καθώς 
ανοιγόκλεισε κι ύστερα ο στριγκός θόρυβος των συρματόσχοινων και η καμπίνα 
ξεκίνησε για πάνω…
… «Στάσου θα κοπεί! Περίμενε…», ακούστηκε η φωνή του αγρότη προς τον οδηγό 
του τρακτέρ που προσπαθούσε να ρυμουλκήσει, μ’ ένα χιλιοτριμμένο 
συρματόσχοινο, ένα αγροτικό αυτοκινητάκι. Ήταν μισοχωμένο στην άμμο και δεν 
έπιαναν οι ρόδες του.
      Πέρα απλωνόταν ο κάμπος φωτεινός και τα βουνά στο βάθος είχαν γίνει, σχεδόν 
ένα με τον ουρανό. Ήμουν ξαπλωμένος, έχοντας πλάι μου τη Θάλεια, στο φορτωμένο 
από χαμομήλια και παπαρούνες λιβάδι κι απολάμβανα τον ανοιξιάτικο ήλιο. Μερικές 
αγριόπαπιες κολυμπούσαν απαλά στα ήρεμα νερά του καναλιού ώσπου ακούστηκε 
μια τουφεκιά…
… Τινάχτηκα από τον κρότο που έκανε το ασανσέρ καθώς σταματούσε στον όροφο 
μου. Η θύρα της καμπίνας άνοιξε κι εμφανίστηκε η Θάλεια, πανέμορφη, αφήνοντας 
με κατάπληκτο γιατί  παρ’ όλα  τα δέκα χρόνια που είχαν περάσει ήταν  η  ίδια, 
πανέμορφη κι εκρηκτική… Της έδωσα το χέρι κι έσκυψα να τη φιλήσω τυπικά στο 
μάγουλο αλλά εκείνη μου πρότεινε τα χείλη. Το φιλί στην αρχή ήταν απαλό, φιλικό 
αλλά σε δευτερόλεπτα έγινε φλογερό, παθιασμένο κι εκείνη ανεξέλεγκτη…«Ξέρεις τι 
θυμόμουν την ώρα που σε περίμενα στη θύρα;», της είπα κάποια στιγμή που τα χείλη 
μας χώρισαν, «Τι;», είπε και ξανακόλλησε το στόμα της στο δικό μου…«Το λιβάδι 
με τις παπαρούνες και τις μαργαρίτες…», κατάφερα να ψελλίσω μόλις για λίγο 
χώρισαν πάλι τα χείλη μας.
      Με παράσυρε μέσα κι έκλεισε την εξώθυρα με το πόδι. Με τραβούσε από τη 
μέση, αναστατωμένη, είχε πετάξει, στο τραπεζάκι του χολ, την τσάντα της και 
κυριολεκτικά στον αέρα τις γόβες της. «Πού είναι η κρεβατοκάμαρα;». Δεν 
μπορούσα να τη σταματήσω…Ξαφνικά σταμάτησε με κοίταξε σοβαρά και ρώτησε: 
«Μπας κι έχεις κάποια εκεί μέσα;». «Δε θα έπρεπε να ρωτήσεις νωρίτερα; Να κάνεις 
πρώτα ένα τηλεφώνημα; Μπορεί να είμαι παντρεμένος να έχω παιδιά…». «Άστα 
αυτά, το ξέρω πως δεν είσαι παντρεμένος, όσο για παιδιά θα μου φαινόταν παράξενο 
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ν’ ανεχτείς έστω κι ένα. Λέγε λοιπόν είναι κάποια μέσα;». «Όχι, όχι αλλά…». «Τι 
αλλά αγάπη μου…», είπε και ξανακόλλησε τα χείλη της στο στόμα μου τραβώντας με 
προς το εσωτερικό. Όταν μπήκαμε στην κρεβατοκάμαρα τα  πέταξε όλα, δε φορούσε 
και πολλά καλοκαίρι ήταν, εγώ  πρόλαβα να βγάλω το παντελόνι της πιζάμας, το  
σώβρακο, μου το έβγαλε εκείνη και κυλιστήκαμε στα, από χτες βράδι, τσαλακωμένα 
σεντόνια…
…Πλάι-πλάι, μπρούμυτα στο κρεβάτι, ο αγκώνας μου τριβόταν στο λαιμό της κι ο 
δικός της στην ιδρωμένη μασχάλη μου. Ανασήκωσα το κεφάλι και κοίταξα πίσω, το 
βλέμμα μου   ακολούθησε τη ραχοκοκαλιά της και σταμάτησε στους 
γλουτούς…Ξαναείδα    τη   σκηνή   στο   λιβάδι,   τους    ίδιους  αυτούς γλουτούς, 
νεώτερους κατά δέκα χρόνια να σειούνται στο ρυθμό ενός τσα-τσα (που ακουγόταν 
από ένα τρανζίστορ που είχαμε κοντά μας) σκεπασμένους με το λουλουδάτο ελαφρό 
ύφασμα ενός φορέματος και την αχνή υποψία μιας κυλότας που λίγα σκέπαζε από 
αυτούς. 
      Είχα  τρελαθεί  από διέγερση, τότε, με αυτό το θέαμα και δεν ήξερα τι να κάνω 
γιατί λίγα μέτρα πιο πέρα κάποιοι προσπαθούσαν να ξεκολλήσουν εκείνο το αμάξι. 
Έγειρα μπροστά προς το αφτί της Θάλειας και με πόθο της ψιθύρισα: «Θέλω να σου 
κάνω έρωτα…». Εκείνη γύρισε ανάσκελα και τα στήθη της τρεμούλιασαν καθώς 
ήσαν γυμνά κάτω από το ύφασμα. «Αχ, το θέλω πολύ αλλά εδώ με τόσους 
ανθρώπους;» «Έλα σήκω…», της είπα, την έπιασα από τα χέρια και την έστησα 
όρθια. Στο φόρεμα, της που κυριαρχούσαν τα γαλάζια κι άσπρα χρώματα, 
προστέθηκαν και κίτρινα στίγματα από τη γύρη των λουλουδιών.
      «Εμείς φεύγουμε για το χωριό», φώναξα στον οδηγό του αυτοκινήτου, ήταν 
συγγενής μου και είχαμε έρθει μαζί στον κάμπο. «Ναι, ναι παιδιά συγγνώμη, εμείς 
μάλλον θ’ αργήσουμε, πηγαίνετε δεν είναι μακριά».
      Ξεκινήσαμε και προχωρούσαμε παράλληλα με το κανάλι εγώ κλωτσώντας ξερούς 
σβώλους και η Θάλεια κυνηγώντας τις πεταλούδες. Έκανε ζέστη, κάθε τόσο, 
φοβισμένοι από την παρουσία μας, οι βάτραχοι βουτούσαν στο νερό και που και που 
ακουγόταν και κάποιος να κοάζει. Γενικά επικρατούσε ησυχία, ήσαν αραιά ακόμα 
και τα κελαηδίσματα των πουλιών.
      Κάποια στιγμή εντόπισα, κάτω από μια συστάδα από ιτιές, ένα μικρό άνοιγμα 
περιτριγυρισμένο με παπύρια από την πλευρά του καναλιού και διάφορες λόχμες, 
βάτους και χαμόκλαδα από την πλευρά του χωραφιού. Καθώς οι ιτιές ήσαν κλαίουσες   
και   τα  κλαδιά   τους κρέμονταν προς τα κάτω σχημάτιζαν ένα πρώτης τάξης, 
προστατευμένο από αδιάκριτα βλέμματα ξέφωτο κι όταν σκέφτηκα σε τι θα 
μπορούσε να μας χρησιμεύσει ένιωσα, όπως κρατούσα και το χέρι της κοπέλας ένα 
είδος ηλεκτρικής εκκένωσης στα σκέλια μου. «Είσαι για...», τη ρώτησα. «Εδώ νομίζω 
είναι ο, τι χρειάζεται…». «Αν είμαι λέει…». Χωθήκαμε στα χόρτα και καθώς 
βρεθήκαμε στο άνοιγμα τα κορμιά μας έσμιξαν, τα φιλιά ανταλλάσσονταν με μικρές 
παύσεις ανάσας και τα χέρια μας περιπλανιόνταν στα σώματα. Την ξάπλωσα ενώ 
σήκωσα το φόρεμα μέχρι τη μέση, στο έδαφος που ήταν ξερό χώμα. Υπήρχαν 
σκόρπια ξεραμένα χόρτα που σχημάτιζαν ένα υποτυπώδες στρώμα και τράβηξα προς 
τα κάτω την κυλότα. Τελικά και με τη βοήθεια των ποδιών της καταφέραμε ν’ 
απαλλαγούμε από αυτό το γοητευτικό δαντελένιο υφασματάκι. Μην έχοντας μέρος 
που να το ακουμπήσω, το πέρασα περιβραχιόνιο ψηλά στο μπράτσο μου. Ύστερα 
κατέβασα παντελόνι και σώβρακο και γονάτισα ανάμεσα στα πάλλευκα σκέλη της…
… Είχα  ξεχάσει  σχεδόν  εκείνη την  ερωτική  πανδαισία  όταν πριν μερικές μέρες 
βρέθηκα στο χωριό και δυο νέοι άντρες, ο ένας μάλιστα ήταν παντρεμένος τώρα, μου 
τη θύμισαν. Δωδεκάχρονα παιδιά, τότε, έβοσκαν εκεί κοντά τα γελάδια τους όταν μας 
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είδαν να μπαίνουμε κάτω από τις ιτιές. Πλησίασαν και παρακολούθησαν τα 
τεκταινόμενα εκστατικοί κι αυνανιζόμενοι με πάθος. Είχαν δει ταύρο να πηδάει 
γελάδα, κριάρια και τράγους να βατεύουν πρόβατα και γίδες, γάιδαρο να καβαλάει 
γαϊδούρα αλλά εκείνο που είχαν δει εκείνη τη μέρα τους είχε συγκλονίσει και υπήρξε 
χρόνια υλικό για τις φαντασιώσεις τους στον αυνανισμό.
      «Αλήθεια τι έγινε εκείνη η κοπελάρα; Ήταν τόσο όμορφη…»,  με ρώτησαν.  
«Έχω  να  τη  δω σχεδόν δέκα χρόνια.  Είχε φύγει για σπουδές στο  εξωτερικό…Δεν  
την  έχω ξαναδεί», τους είπα...
… Η Θάλεια γύρισε ανάσκελα και πέρασε το μπράτσο της πίσω από τον αυχένα. Τα 
στήθη της ανασηκώθηκαν, εξακολουθούσαν να είναι και μετά δέκα χρόνια πολύ 
ωραία. «Έχω αλλάξει πολύ σωματικά;», ρώτησε. «Με την τότε ηλικία                                                  
μου δεν ξέρω πως θα σ’ εύρισκα σήμερα, αλλά με την ηλικία που έχω σε βρίσκω 
υπέροχη, σα να μην έχεις αλλάξει καθόλου…». «Ε, όχι δα, από τα βυζιά μου έχουν 
βυζάξει δυο μωρά…». «Παρ’ όλ’ αυτά είναι υπέροχα θα μπορούσα  να τα βυζάξω με 
πολύ ευχαρίστηση…». Και λέγοντας αυτά έσκυψα και πήρα στο στόμα τη ρώγα. 
Έβγαλε μια μικρή φωνή ευχαρίστησης. Ύστερα έσπρωξε απαλά το κεφάλι μου 
κατέβασε το χέρι και το έφερε στο μηρό της.              
      «Bλέπεις εδώ, εκεί, σιγά-σιγά γεμίζω γαλάζια στίγματα, οι φλεβίτσες 
ξεπροβάλουν από δω κι από εκεί…», είπε μελαγχολώντας. «Έλα κορίτσι μου είσαι 
υπέροχη, αυτό που μου πρόσφερες τώρα μόλις δε θα μου το πρόσφερε μια 
εικοσάχρονη…». «Αλήθεια ; Σ’ ευχαριστώ αγάπη μου, έστω κι αν δεν το 
πιστεύεις…». Μου έκλεισε το στόμα με το δικό της, ύστερα ανασηκώθηκε και 
παρατήρησε το κορμί μου. «Εσύ κάθαρμα έχεις γίνει ακόμα πιο όμορφος από τότε! Τι 
ωραίο σώμα που έχεις, τι σφιχτή σάρκα…».
      Μου έδινε μικρές τσιμπιές για να διαπιστώσει αυτό που έλεγε. «Και το παλούκι 
σου … Ωχ, πάλι σου σηκώθηκε!». «Για να σε βεβαιώσει γι’ αυτά που σου λέω, πως 
είσαι πανέμορφη…».
      Χαμογέλασε ευχαριστημένη, έσκυψε πάνω στο κορμί μου και το απόλαυσε με τα 
χέρια της, τα χείλη της, το στόμα της κι όλα τα άλλα…
…  Η Θάλεια σηκώθηκε, κατέβηκε από το κρεβάτι και κατευθύνθηκε   προς   την   
έξοδο   του  δωματίου.  

Ξαπλωμένος ανάσκελα παρακολουθούσα την κίνηση των γλουτών της καθώς 
περπατούσε κι έβγαλα ένα σφύριγμα θαυμασμού. Σταμάτησε, γύρισε προς το μέρος 
μου χαμογελώντας. Πραγματικά το κορμί της εξακολουθούσε να είναι πολύ όμορφο. 
«Δε μου λες αποφάσισες να φύγεις; Γιατί βιάζεσαι; Τι θα έλεγες να έρθεις πάλι κοντά 
μου; Όπως βλέπεις εδώ προκάλεσες μεγάλη αναστάτωση», της είπα  και της έδειξα τα 
σκέλια μου. «Αγάπη μου θα πάω να κάνω ένα ντους και θα ντυθώ, το ίδιο να κάνεις 
και συ για να καθίσουμε στο σαλόνι. Θέλω να με βοηθήσεις, έχω πρόβλημα, μεγάλο 
πρόβλημα…Θα τα πούμε».
      Έφυγε προς το μπάνιο εγώ προσπαθούσα να ηρεμήσω, ακούγοντας το νερό να 
τρέχει στο σώμα της…Εξακολουθούσα να είμαι ξαπλωμένος όταν γύρισε. Σκούπιζε, 
με μια πετσέτα, ακόμα τα σκέλη της και ύστερα έπιασε με χάρη το κυλοτάκι, το 
φόρεσε και συνέχισε, τελειώνοντας το ντύσιμο με μια μεταξωτή μπλούζα, όλα ακριβά 
πράγματα. 
      Όπως την παρακολουθούσα να ντύνεται μου σηκώθηκε πάλι. Κατέβηκα από το 
κρεβάτι και την αγκάλιασα. Τον κράτησε στη χούφτα της απομακρύνοντάς τον να μη 
λερώσει τη φούστα της και μου είπε: «Έλα ψυχή μου πήγαινε στο μπάνιο…θα σου 
κάνω καφέ. Έχεις τα απαραίτητα στην κουζίνα σου;». «Ναι, έχει απ’ όλα», της 
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φώναξα μέσα από το μπάνιο. Ανάμεσα από το θόρυβο του νερού που έτρεχε πάνω 
μου άκουγα το ντιντίνισμα των φλιτζανιών…
…Καθισμένη στον καναπέ, απέναντι μου κι εγώ στην πολυθρόνα, είχαμε ανάμεσα 
μας τα φλιτζάνια με τον καφέ κι από ένα ποτήρι κονιάκ που το σερβίρισα εγώ. Της 
πρόσφερα τσιγάρο, το δέχτηκε. «Απ’ ότι θυμάμαι δεν σου άρεσε το κάπνισμα»,   της   
είπα.   «Εδώ  και  τρία   χρόνια  έχει  γίνει   η παρηγοριά μου…». «Για πες μου τι σου 
συμβαίνει κορίτσι μου γιατί   είσαι  στενοχωρημένη;».  «Πολύ  μου  αρέσει  που  με 
λες κορίτσι σου», είπε και μου έσφιξε τα χέρια…
…  Δυο χρόνια μετά τον χωρισμό μας και την εγκατάσταση της στην Ελβετία, όπου 
είχε πάει για σπουδές, ερωτεύθηκε και παντρεύτηκε έναν Έλληνα επιχειρηματία δέκα 
χρόνια μεγαλύτερο της. Σταμάτησε τις σπουδές γιατί γέννησε το πρώτο της παιδί, ένα 
κορίτσι που τώρα είναι εφτά χρονώ. Ύστερα από τρία χρόνια απόχτησε κι ένα αγόρι 
κι όλα πήγαιναν μια χαρά, για  πέντε χρόνια ήταν ευτυχισμένη.
      Ο άντρας της όμως αρρώστησε. Ανίατη ασθένεια είπαν οι γιατροί και του 
χορηγούσαν φάρμακα όχι να τον θεραπεύσουν αλλά για να καθυστερήσουν την 
επιδείνωση της. Έπαψε να δουλεύει και σιγά-σιγά εδώ και τρία χρόνια ήταν 
παράλυτος.
      «Αγαπημένε μου φίλε, ζω μια τραγωδία, δεν έχω δική μου ζωή, το σεξ σ’ αυτή 
δεν υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια και συ ξέρεις πόσο σημαντικό ήταν αυτό για 
μένα…Για ν’ αντέξω ανάλαβα τη διεύθυνση της επιχείρησης του άντρα μου, γενικό 
εμπόριο, εδώ και στην Ελβετία. Τα πράγματα στη δουλειά πάνε καλά κι αυτό βοηθάει 
να τα βγάζω πέρα με τα έξοδα. Εκείνος χρειάζεται αποκλειστική νοσοκόμα για όλο 
το εικοσιτετράωρο, τα παιδιά νταντά, υπάρχει μαγείρισσα και γυναίκα που φροντίζει 
το σπίτι. Έτσι μόνο τα καταφέρνω να ζω, να ζω και να φροντίζω το σπίτι μου γιατί 
προσωπική ζωή δεν έχω…».
      Την κοίταξα στενοχωρημένος χωρίς να πω λέξη, τι μπορούσα να της πω; Τις 
έσφιξα απλώς τα χέρια. «Έχω απομονωθεί από φίλους και συγγενείς. Κάποιοι από 
τους φίλους του άντρα μου νόμισαν πως ήταν ευκαιρία γι’ αυτούς, μια και ήμουν 
χρόνια ανέραστη, να γίνουν εραστές μου. Τους  διαολόστειλα αλλά έτσι έχασα και τη 
συντροφιά των γυναικών τους που ήταν φίλες μου, αναγκάζομαι  να  βρίσκω 
διάφορες δικαιολογίες  για  να  τις  πείσω  πως  δεν  τις  αποφεύγω  αλλά φταίει η 
δουλειά και η κατάσταση του άντρα μου. Ύστερα, κανένας δεν είναι πρόθυμος να 
βλέπει τη δυστυχία του άλλου…». «Δηλαδή έχεις εγκατασταθεί εδώ μόνιμα με την 
οικογένεια;». «Ναι, εδώ και δυο χρόνια. Βέβαια έτσι είμαι υποχρεωμένη να ταξιδεύω 
συχνά αλλά κι αυτό βοηθάει πολύ,   αλλάζω παραστάσεις, γνωρίζω ανθρώπους…».
      Όση ώρα διηγιόταν ήταν σοβαρή και ψύχραιμη. Όταν σταμάτησε με κοίταξε 
έντονα, χαμογέλασε και είπε: «Όλ’ αυτά τα χρόνια με σκεφτόσουν πότε-πότε;». 
«Μπορώ να σε βεβαιώσω πως είσαι μια από τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή 
μου…». «Μια, όμως όχι η Μία…». Χαμογέλασα. «Δηλαδή θα ήθελες να κλαίω και 
να οδύρομαι όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν σε είχα κοντά μου;». «Όχι, όχι αγάπη 
μου… Στο κάτω-κάτω δε φταις εσύ, είναι υπέροχο και το να είμαι μια από τις 
γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή σου, όταν ξέρω πως είσαι απ’ αυτούς που δεν θα 
κλάψουν για μια γυναίκα…». «Αλήθεια πως με βρήκες;», της είπα. «Είναι 
κάπως…μεταφυσικό». «Δηλαδή με…επιφοίτηση;». Γέλασε και μου έδωσε ένα 
μπατσάκι στο χέρι. «Χτες το μεσημέρι σε είδα στο δρόμο που βρίσκεται το γραφείο 
μου. Η απόσταση ήταν αρκετή, γύρω στα τριάντα μέτρα και δε μπορούσα να είμαι 
σίγουρη πως ήσουν εσύ και ύστερα από δέκα χρόνια πώς να ήμουν σίγουρη, έτρεξα 
προς το μέρος σου και σε είδα να μπαίνεις σε ταξί. Μπήκα σ’ ένα άλλο και είπα στον 
οδηγό ν’ ακολουθήσει το δικό σου, του έταξα μάλιστα και διπλή ταρίφα αν δε σε 
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χάσει. Όταν κατέβηκες μπροστά στην πολυκατοικία σου κατέβηκα κι εγώ κι έτρεξα 
να σε προλάβω αλλά είχες εξαφανιστεί. Κοίταξα τα κουδούνια στην είσοδο και 
ησύχασα, διάβασα το όνομα σου σ’ ένα από αυτά. Περίμενα για   λίγο  μπροστά  στο 
κουδούνι κι έκανα  να το πατήσω. Σκέφτηκα  όμως    πως    μπορεί να ήσουν 
παντρεμένος, να είχες οικογένεια και σταμάτησα. Βγήκα στο δρόμο, το ταξί με 
περίμενε, το πήρα και γύρισα σπίτι μου. Ήμουν  ήσυχη, ήξερα  που θα σε βρω.
      Στο σπίτι έψαξα στον τηλεφωνικό κατάλογο και βρήκα τον αριθμό σου. Έπιασα 
να σου τηλεφωνήσω, να δω αν ζούσες μόνος, θυμήθηκα όμως πως πάντα 
αναγνώριζες τη φωνή μου στο τηλέφωνο κι όταν ακόμα σου μιλούσα ψιθυριστά κι 
έτσι έβαλα την υπηρέτρια να σου τηλεφωνήσει και να ζητήσει την κυρία του σπιτιού 
για να της μιλήσει, τάχα, για κάποια γυναικεία αξεσουάρ που αντιπροσώπευε η 
εταιρία μας…». «Α, μάλιστα θυμάμαι, ώστε η υπηρέτρια σου ήταν αυτή…Της είπα 
κάπως νευριασμένος πως δεν υπάρχει κυρία, πως δεν ήμουν παντρεμένος». «Ε, αυτό 
ήθελα κι εγώ…Σκέφτηκα πως την άλλη μέρα Κυριακή ήταν, σίγουρα τις πρωινές 
ώρες θα ήσουν στο σπίτι κι έτσι σου ήρθα…». «Μάλιστα, με είδες τυχαία και με 
θυμήθηκες. Δηλαδή όπως λέει κι η παροιμία  «κουμπάρε μου πολύ σε αγαπώ αλλά 
όταν σε βλέπω σε θυμάμαι.». «Όχι, όχι αγάπη μου, με αδικείς πάντα σε θυμάμαι. Όλ’ 
αυτά τα χρόνια με τη δυστυχία μου σε είχα κάπως ξεχάσει αλλά φαίνεται πως η μοίρα 
θέλησε να μας ξαναενώσει, δεν ξέρω τι να υποθέσω πια, γιατί ένα μήνα πριν σε 
ονειρεύτηκα και το όνειρό μου ήταν αυτό που μου είπες πως σκεφτόσουν όταν με 
περίμενες στην πόρτα…Το λιβάδι με τις μαργαρίτες και κείνες τις κλαίουσες ιτιές. 
Εκείνον τον συγκλονιστικό έρωτα που κάναμε, μόνο που ξύπνησα πριν τελειώσει και 
καθώς ήμουν ερεθισμένη αυνανίστηκα για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας σε, στη 
φαντασίωσή μου…Πρέπει να τον βρω οπωσδήποτε, σκέφτηκα και να που η τύχη σ’ 
έριξε μπροστά μου. Δεν είναι μαγικό αυτό, δεν είναι υπέροχο;».
      Την κοίταξα,  έδειχνε ενθουσιασμένη,  ξεσηκωμένη, πρέπει να ήταν ευτυχισμένη.  
«Με κοιτάζεις σκεφτικός,  τι  συμβαίνει, υπάρχει κάποιο  εμπόδιο;». «Εμπόδιο όχι.  
Έχω μια  σχέσηκαι θέλω να το ξέρεις…». «Αγάπη μου εγώ δεν θέλω να σου αλλάξω 
τη ζωή…Να, μόνο αν μπορείς να μου προσφέρεις λίγη χαρά, μια παρηγοριά όταν 
βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Δε θέλω να στενοχωρεθείς, θα σου τηλεφωνώ κι όποτε έχεις 
διάθεση και χρόνο να μου προσφέρεις λίγη χαρά θα έρχομαι…». Έβαλε το πρόσωπο 
μέσα στις παλάμες και είπε: «Θεέ μου δεν ξέρω τι να κάνω, δεν αντέχω αυτή την 
κατάσταση. Ψυχή μου είσαι η μόνη μου διέξοδος…». Άρχισε να κλαίει κι εγώ 
τινάχτηκα και κάθισα πλάι της στον καναπέ. Την αγκάλιασα λέγοντας: «Ησύχασε 
γλυκιά μου, θα είμαι εδώ όταν με χρειάζεσαι.».

      Δώσαμε αμοιβαίες διαβεβαιώσεις συμπαράστασης και χωρίσαμε. Μου 
τηλεφώνησε το ίδιο βράδυ γύρω στις δώδεκα. Πέρασε τη μέρα με τα παιδιά της, τα 
είχε βγάλει μάλιστα η ίδια έξω. Η κατάσταση του άντρα της ήταν ίδια και με ρώτησε 
αν με είχε επισκεφτεί η κοπέλα μου κι αν ήταν κάποια που υπήρχε πιθανότητα να την 
παντρευτώ. Της είπα πως η Τζένη ήταν μόνο δεκαπέντε χρονώ και μαθήτρια ακόμα. 
Έμεινε αμίλητη, ήταν βέβαιο πως η πληροφορία αυτή τη σοκάρισε. Τη ρώτησα τι 
συμβαίνει. «Τίποτα, τίποτα, μου ήταν λίγο ξαφνικό, ένα τόσο μικρό κορίτσι…». 
«Μικρό είναι στα χρόνια αλλά είναι κανονική γυναίκα, έχει το ύψος σου κι ένα 
υπέροχο κορμί».
      Με διαβεβαίωσε πάλι και πάλι, πως δεν είχε σκοπό να διαταράξει τις σχέσεις μου 
με άλλες γυναίκες και με καληνύχτισε ζητώντας την άδεια να μου τηλεφωνάει αυτήν 
την ώρα. Φυσικά δεν είχα αντίρρηση…
... Καθώς ήμουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, μετά το τηλεφώνημα της Θάλειας και την 
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αναφορά στη Τζένη ο νους μου πλανήθηκε στα γεγονότα της γνωριμίας μου μ’ αυτή 
τη μικρή.  Δεν  ήταν  η  πρώτη  φορά  που  είχα   σχέση  με  μικρή κοπέλα  αλλά   
αυτή  ήταν  η  μικρότερη  απ’όλες.Την είχα γνωρίσει στη στάση του τρόλεϊ. Για δυο 
μήνες συναντιόμασταν  
την ίδια ώρα εκεί. Εγώ πήγαινα σε κάποια δουλειά που είχα εκείνη την εποχή και 
κείνη στο γυμνάσιο.
      Για μια βδομάδα, συναντιόμασταν συμπτωματικά, πότε-πότε μόνοι στη στάση. 
Στα πέντε-δέκα λεπτά που μέναμε μόνοι, ύστερα η στάση γέμιζε κόσμο, δεν είχαμε 
ανταλλάξει λέξη, μόνο κοιταζόμασταν. Εγώ την κοίταζα επίμονα γιατί ήταν πολύ 
όμορφη και κείνη γύριζε αλλού το κεφάλι κάθε φορά που την έπιανα να με κοιτάζει, 
με ένα πονηρό χαμόγελο.
      Μια μέρα ο καιρός ήταν βροχερός, έφτασα στη στάση και την βρήκα μόνη. Την 
καλημέρισα, «δηλαδή τρόπος του λέγειν, η μέρα είναι χάλια», της είπα Χαμογέλασε 
και είπε: «Ευτυχώς υπάρχουν οι ομπρέλες». Η παρατήρηση αναφερόταν μάλλον στο 
ότι εγώ κρατούσα μια τέτοια. 
      Πιάσαμε μια τετριμμένη συζήτηση με ερωτήσεις από μέρους μου, που κάνει 
κάποιος σε μαθητές. Σε ποιο σχολείο πηγαίνει αν πηγαίνει και στο φροντιστήριο. 
Μου είπε πως στα μαθηματικά δεν πάει καλά και θα χρειαστεί φροντιστήριο.
      Το τρόλεϊ έφτασε σχεδόν γεμάτο και μπήκα ακριβώς πίσω της. Στριμωχτήκαμε 
στο διάδρομο και η κοπέλα γύρισε προς το μέρος μου και ζήτησε να στηριχτεί πάνω 
μου γιατί δεν εύρισκε χειρολαβή ελεύθερη. Με αγκάλιασε από τη μέση κι εγώ έβαλα 
το ελεύθερο χέρι μου γύρω από τους ώμους της. Ανασαίναμε τις μυρωδιές μας. 
Υπόθεσα πως αυτό της άρεσε εμένα όχι  απλώς  μου  άρεσε  αλλά  με  ξετρέλανε  και  
το  άρωμα  της  και η επαφή μ’ εκείνο το νεανικό κορμί παρ’ όλο που εξωτερικά 
έδειχνα ήρεμος.
      Φτάσαμε, αγκαλιασμένοι, σχεδόν ως τη στάση που κατέβηκε.  Μου έστειλε ένα 
χαμόγελο  κι ένα χαιρετισμό  με το χέρι από το πεζοδρόμιο, σημείο πως δεν της ήταν 
δυσάρεστο αυτό  που  προηγήθηκε. Την  άλλη  μέρα, στη  στάση,  νιώθαμε πως 
είμαστε πια γνωστοί και φίλοι. Χαιρετιστήκαμε θερμά, συζητήσαμε διάφορα και όταν 
μπήκαμε στο όχημα κι εκεί η συμπεριφορά μας ήταν άνετη, κρατιόμασταν ο ένας από 
τον άλλο χωρίς δισταγμό πέφτοντας, συχνά, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου από τα 
ταρακουνήματα του τρόλεϊ…                                             
... Είχε περάσει πάνω από μια βδομάδα, η Θάλεια μου τηλεφωνούσε κάθε βράδυ 
στις δώδεκα, δυο φορές όμως είχα ξεμείνει αργά σε κάποια ταβέρνα και δε με βρήκε. 
Ανησύχησε και πήρε πάλι στις τρεις. Της εξήγησα που ήμουν και πως ήταν πιθανό 
συχνά να μη με βρίσκει. Μου ζήτησε συγγνώμη και δεν ξαναπήρε μετά τις δώδεκα.
      Μια βραδιά όμως που έλειπα πήρε στις τρεις. «Ήσουν με τη μικρή ε;», ρώτησε 
και στον τόνο της φωνής της διάκρινα αποχρώσεις ζήλιας. «'Οχι βέβαια, αυτό είναι το 
πρόβλημα μου, ότι δεν μπορώ να τη βγάζω έξω κι έχει αρχίσει να μου τη δίνει. 
Διάβασμα σχολείο δεν της μένει και πάρα πολύς καιρός για μένα. Ένα διάστημα είχε 
συνεννοηθεί με συμμαθήτρια της πως πηγαίνει, τάχα, στο σπίτι της να διαβάσουν 
μαζί και μου κουβαλούσε τα βιβλία στο σπίτι. Καταλαβαίνεις, πρώτα της έκανα 
φροντιστήριο στα μαθήματα της και ύστερα φροντιστήριο στον έρωτα…». Η Θάλεια 
έβαλε τα γέλια. «Τότε γιατί συνεχίζεις;». «Γιατί, γιατί μου αρέσει πολύ σα θηλυκό 
και το αγαπώ αυτό το κορίτσι…Δεν ξέρω νιώθω μια απέραντη τρυφερότητα… 
Ύστερα δεν μπορώ να της πω έτσι απότομα, χωρίζουμε. Έχω αρχίσει πάντως μια 
προεργασία, της τονίζω συνεχώς κι επίμονα τη διαφορά ηλικίας, εκείνη 
διαμαρτύρεται, προσπαθώ να την πείσω πως την λατρεύω μεν αλλά ο έρωτας μας δεν 
έχει μέλλον…». «Και λες να πετύχει;». «Νομίζω ναι, όσο να πεις θ’ αρχίσει σε λίγο 
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να πηγαίνει σε διάφορα πάρτι με συνομηλίκους της, θα γνωρίσει κάποιο αγόρι που θα 
μπορεί να το παρουσιάσει και στους γονείς της, ενώ με μένα τα πράγματα είναι 
δύσκολα. Δε θα τολμούσε να πει στον πατέρα της πως   είναι ερωτευμένη μ’ έναν 
συνομήλικο του…». «Μακάρι», είπε η Θάλεια, «ανυπομονώ να είσαι μόνο δικός 
μου…».
... Οι επισκέψεις της Θάλειας, στο σπίτι μου πύκνωναν ενώ της Τζένης αραίωναν. Η 
μικρή είχε αρχίσει να μου περιγράφει κάποια πάρτι που είχε πάει και τα αγόρια που 
είχε γνωρίσει. Έλεγε για κάποιον πως χόρευε υπέροχα, πως άλλος έπαιζε πολύ καλά 
κιθάρα και σιγά-σιγά να μου λέει για τα φλερτ που είχε. Εγώ την ενθάρρυνα αν και 
πότε-πότε έκανα πως ζήλευα. Μια μέρα, ήταν ένα ανοιξιάτικο αλλά βροχερό 
απόγευμα, απολάμβανα το εξαίσιο κορμί της Τζένης, «από κορυφής μέχρις ονύχων», 
μου ξέφυγε και την είπα Θάλεια. Παρ’ όλη τη διέγερσή της, όταν ερχόταν σε 
οργασμό η μικρή σχεδόν λιποθυμούσε, το πρόσεξε κι όταν συνήλθε με ρώτησε, 
χουφτώνοντας βίαια τα αρχίδια μου κάνοντας με να πονέσω. «Ποια είναι η Θάλεια 
κάθαρμα; Με κερατώνεις;». «Όχι μωρό μου τι λες τώρα. Είπα Θάλεια; φιουουού», 
σφύριξα, «παλιά ιστορία, που διάβολο τη θυμήθηκα…». Τραβήχτηκα συγχρόνως 
βάζοντας το χέρι μου μπροστά για ν’ αμυνθώ σε περίπτωση νέας επίθεσης εναντίον 
της ευαίσθητης περιοχής του σώματος μου. Τελικά πείστηκε πως πράγματι ήταν 
παλιά ιστορία, αν και χρειάστηκε να σκαρώσω μια νέα για έναν μεγάλο έρωτα που 
φαίνεται πως υποσυνείδητα εξακολουθεί να υπάρχει. Φεύγοντας μου είπε με σοβαρό 
ύφος: «Πρόσεξε γιατί θα σε κερατώσω κι εγώ. Ναα, γκόμενοι…».
… Για ένα εξάμηνο περίπου συνεχίστηκε η αυξομείωση των επισκέψεων, στο σπίτι 
μου, των δύο γυναικών, ώσπου η Τζένη μου ανάγγειλε πως συνάντησε το αγόρι της 
ζωής της. Μου το περιέγραψ με τόσα προτερήματα που το έπαιξα στεναχωρημένος, 
δεν ήταν και δύσκολο γιατί πραγματικά παρ’ όλο που το περίμενα,  ένιωσα ένα τέτοιο 
συναίσθημα. Της είπα διάφορα τρυφερά και ρομαντικά που η μικρή μου, έβαλε τα 
κλάματα. Την καθησύχασα, μεγαλόψυχα   λέγοντας  της  πως σημασία έχει, η δική 
της ζωή, πως έτσι έπρεπε να γίνει.
      Συγκινημένη μου είπε πως ήθελε να κάνουμε έρωτα, ίσως για τελευταία φορά. 
Αυτό ήθελα εκείνη τη στιγμή κι εγώ  και  απόλαυσα  με  όλες  μου  τις  αισθήσεις  
αυτό  το υπέροχο κορίτσι που πιθανόν να μη ξανάβλεπα…
…  Η Θάλεια μπήκε ολοκληρωτικά στη ζωή μου. Λίγες βδομάδες μετά το χωρισμό 
μου με τη Τζένη μου είπε πως το να έρχεται στο σπίτι μου ήταν επικίνδυνο. Οι 
ένοικοι της πολυκατοικίας θα άρχιζαν ν’ αναρωτιούνται ποια ήταν αυτή που 
μπαινόβγαινε τόσο συχνά στο διαμέρισμα ενός εργένη, άσε που μπορούσε να την 
πάρει το μάτι κάποιου γνωστού. Νοίκιασε πλάι στα γραφεία της επιχείρησης της μια 
γκαρσονιέρα και μου έδωσε τα κλειδιά.
      Η πρώτη μας ερωτική συνεύρεση εκεί, ήταν κάτι καινούργιο για μένα, όλο εκείνο 
το περιβάλλον μου πολλαπλασίαζε την ηδονή. Τα μεταξωτά σεντόνια και μαξιλάρια 
με τα δαντελένια γαρνιρίσματα, που άλλαζαν χρώμα ανάλογα με την ψυχική διάθεση 
της Θάλειας με συνάρπαζαν, αν και το περιτύλιγμα για μένα δεν έπαιζε, ως τότε 
μεγάλο ρόλο, μπορούσα να φάω κάτι νόστιμο κι από το πιο φτηνό πιάτο, εδώ όμως 
άρχισα να γίνομαι εκλεκτικός.
      Η Θάλεια  είχε αρχίσει να μπαίνει δυναμικά στη ζωή μου, μου κανόνιζε ακόμα 
και τα κοστούμια που θα έπρεπε να φοράω, αν και δεν είχαμε βγει ποτέ έξω μαζί. 
Όταν της το επισήμαινα αυτό, έλεγε πως με ήθελε κομψό κι όταν ακόμα δεν με 
έβλεπε.
      Η κατάσταση του άντρα της χειροτέρευε, είχε περιέλθει πια σε πλήρη παράλυση, 
ακόμα και η φωνή του είχε  χαθεί, έπρεπε να   σκύβει  πάνω  του   ή   να  διαβάζει  τα  
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χείλη   του  γι να καταλαβαίνει τι της λέει. Καθώς μου τα διηγιόταν όλ’ αυτά συχνά 
ένιωθα τόσο δυσάρεστα που μου κοβόταν η διάθεση για έρωτα. Έτσι μου μιλούσε πια 
γι’ αυτό το θέμα μόνο όταν ετοιμαζόμασταν να φύγουμε από την γκαρσονιέρα. Στην 
αρχή της ζήτησα να μη μου μιλάει καθόλου γι’ όλ’ αυτά αλλά κατάλαβα πως δεν  
μπορούσε να κάνει αλλιώς. Φαίνεται πως αυτό λειτουργούσε σαν άφεση γι’ αυτό που 
είχε κάνει προηγουμένως μαζί μου κι έτσι το αποδέχτηκα. «Αυτός ο κατάκοιτος 
άνθρωπος που βρίσκεται στο σπίτι μου δεν έχει καμιά σχέση με τον άντρα που 
αγάπησα, δεν έχει  καν σχέση με τον άνθρωπο που ήταν πριν μερικά χρόνια έστω και 
άρρωστος. Είναι απλώς ένας οργανισμός που υπάρχει βασανιζόμενος και το μόνο που 
μπορεί να κάνει ακόμα είναι να ζητάει απεγνωσμένα, με τα μάτια και τα άλαλα χείλη 
του τροφή  για να ζήσει. Θεέ μου, για να ζήσει! Είναι ζωή αυτό;» Ξεσπούσε σε 
κλάματα κι αυτό μ’ έκανε να πιστεύω πως έκανα λάθος να της αφοσιωθώ. Γιατί αυτό 
είχε συμβεί, ήμουν κι  εγώ  δυστυχισμένος μ’ αυτή την κατάσταση, σκεφτόμουν πια 
τι ήταν καλό για κείνη κι όχι για μένα.
      Μου πρότεινε να εγκαταλείψω τη δουλειά μου, δεν ήταν σπουδαία, δημόσιος 
υπάλληλος ήμουν και να δουλέψω για την εταιρία της αλλά αρνήθηκα. Ήμουν ήδη 
συναισθηματικά υποταγμένος σ’ αυτήν αν την είχα και προϊσταμένη η υποταγή θα 
ήταν πλήρης…
… Ο άντρας της Θάλειας πέθανε πέντε χρόνια μετά την επανασύνδεση της σχέσης 
μας. Για άλλα δυο χρόνια εξακολούθησα να είμαι εραστής της, αλλά με κρατούσε 
απολύτως έξω από τη ζωή της, ήμουν μια παρένθεση σ’ αυτή, ούτε τα παιδιά  της  δε  
μου γνώρισε,  ούτε μ’ εμφάνισε ποτέ στο πλευρό της ακόμα κι όταν δεν υπήρχε πια 
κοινωνικό εμπόδιο, συνέχιζα να είμαι μια... αμαρτωλή σχέση.
      Στα νιάτα μας δεν πρόλαβα να τη γνωρίσω. Όλα όμως αυτά τα χρόνια, έστω κι αν 
ζούσα στο περιθώριο της ζωής της, τη γνώρισα καλά. Πόσο ματαιόδοξη και πόσο 
εγωίστρια ήταν.                                                 Παρ’ όλη  τη  φαινομενική  αφοσίωση  
στον  άντρα  της  όλα  τα χρόνια της αρρώστιας του εγώ ήξερα, αργά βέβαια πια, πως 
εκείνη απολάμβανε τη ζωή σ’ όλη της την ένταση. Τελικά η ασθένεια του συζύγου 
ήταν γι’ αυτήν η ευκαιρία να δείξει τον δυναμισμό και τις ικανότητες της, αλλιώς τι 
θα ήταν; μια αστή νοικοκυρά που θα μεγάλωνε τα παιδιά της… 
… Η σχέση μας τελείωσε όταν πήγα ν’ ανοίξω, όπως έκανα κάθε μέρα, τη θύρα της 
γκαρσονιέρας. Διαπίστωσα πως δεν  άνοιγε, είχε αλλάξει την κλειδαριά! 
      Αηδιασμένος πήγα στο σπίτι μου και ξάπλωσα. Λίγο αργότερα είχα πυρετό. Την 
άλλη μέρα ήμουν σε χειρότερη κατάσταση, τηλεφώνησα στο γραφείο πως ήμουν 
άρρωστος κι έμεινα στο σπίτι για δυο μέρες χωρίς να φάω καθόλου. Στην αρχή το 
στομάχι μου πονούσε ύστερα ησύχασε. Για να μην τη σκέφτομαι το έριξα στο 
διάβασμα, ξαναπερνώντας, επί τροχάδην, κάποια βιβλία σχετικά με τις ανθρώπινες 
σχέσεις, δεν ήξερα ακριβώς σε τι θα μ’ ωφελούσαν αφού την πρώτη φορά που τα 
διάβασα δε με προστάτεψαν.
      Όταν ξαναπήγα στο γραφείο ήμουν αποφασισμένος να μην αφήσω ποτέ πια 
κάποιον να μ’ εκμεταλλευτεί. Μέχρι τώρα μεγαλόψυχα άφηνα να με παραμερίζουν, 
ήμουν κιόλας πάνω από σαράντα χρονώ και βρισκόμουν χαμηλά στη 
δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία. Έπεσα στη δουλειά και ήμουν αυστηρός με τους 
υφισταμένους και ασυμβίβαστος με τους από πάνω…
… Η Θάλεια χάθηκε από τη ζωή μου όπως είχε εμφανιστεί. Δεν πήγα, ούτε της 
τηλεφώνησα να της ζητήσω εξηγήσεις, γιατί  άλλωστε;  Η αλλαγή  της  κλειδαριάς  
ήταν  επαρκέστατη εξήγηση. Ήξερε πως δε θα έκανα σκάνδαλο, εξάλλου η σχέση 
μας, παρ’ όλη τη μεγάλη διάρκεια της, ήταν ανύπαρκτη για τρίτους. Βέβαια, μάθαινα 
νέα της, τώρα ήταν διαπρεπής επιχειρηματίας,    την    ανάφεραν    οι    κοσμικές    
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στήλες   των περιοδικών στο πλευρό κάποιου ανάλογης οικονομικής επιφάνειας και 
άλλα τέτοια…
… Πέρασαν τα χρόνια κι επειδή τα χρόνια περνούν για όλους πέρασαν και για τη 
Θάλεια. Ένα εγκεφαλικό στα εξήντα της, το παράκανε ίσως με την δραστηριότητα, 
τη μετάβαλε κι αυτήν σ’ έναν οργανισμό όπως τον άντρα της.
      Όσο για μένα κατάφερα τελικά να «διέλθω επαξίως όλας τας βαθμίδας της 
δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας» και να  μεταβληθώ σε συνταξιούχο του δημοσίου...
…Ξαπλωμένος σ’ ένα κρεβάτι του νοσοκομείου-ένα καρδιακό επεισόδιο μ’ έφερε 
εδώ-κλείνω τα μάτια και βλέπω το λιβάδι με τις μαργαρίτες και τις παπαρούνες, τη 
Θάλεια πλάι μου, ύστερα το ξέφωτο με τις κλαίουσες ιτιές, τον συγκλονιστικό 
εκείνον έρωτα μας κι έχω την αίσθηση πως χάνομαι σ’ έναν οργασμό όχι των 
γεννητικών οργάνων πια αλλά σ’ έναν ψυχικό οργασμό.
      Ανοίγω τα μάτια όταν αισθάνομαι το χέρι του γιατρού να ψηλαφεί τον σφυγμό 
μου. «Τι συμβαίνει, γιατί οι παλμοί σου είναι αυξημένοι; Πως αισθάνεσαι;». 
«Υπέροχα γιατρέ μην ανησυχείς, ίσως φταίνε οι αναμνήσεις…».
… Το κρεβάτι μου είναι πλάι στο παράθυρο κι έχει σκοτεινιάσει. Ανασηκώνομαι 
στον αγκώνα με κόπο και κοιτάζω έξω. Κάτω χαμηλά είναι τρία φωτισμένα 
παράθυρα, ανήκουν στην παιδιατρική κλινική, μου είπε η νοσοκόμα, φαίνεται είναι 
χώροι αποθήκευσης διαφόρων πραγμάτων. Η απόσταση   αλλά   και   η  αδύνατη   πια  
όραση  μου  αφαιρούν σημαντικά στοιχεία, συγχέουν χρώματα  και  δημιουργούν  
ένα εκπληκτικό σύνολο. Έχω μπροστά μου τρεις υπέροχους  πίνακες αφηρημένης 
ζωγραφικής … 

ΜΙΑ  ΖΩΗ  ΧΑΜΕΝΗ

      «Όπως σ’ ένα ορφανοτροφείο», απάντησε γρήγορα στην ερώτηση, πως ήταν η 
ζωή σ’ ένα τέτοιο ίδρυμα. Του την έκανε ένας τεχνίτης καθώς σε μια, νεόχτιστη 
οικοδομή, στοκάριζαν μπαλκονόθυρες.
      Ορφάνεψε στα δώδεκα του χρόνια από μια τελευταία επιδρομή του κατοχικού 
στρατού όταν σ’ ένα μπλόκο σκοτώθηκαν οι γονείς του. Μια θεία του μη μπορώντας 
να τον συντηρήσει τον έβαλε στο ορφανοτροφείο όπου έμεινε πέντε χρόνια. Εκεί 
γνώρισε παιδιά ορφανεμένα από την κατοχή αλλά κι από τον εμφύλιο που 
ακολούθησε και συνεχιζόταν ακόμα, ήταν ο τελευταίος χρόνος του.
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      Παλικαράκι, στα δεκαεφτά του ρίχτηκε στη βιοπάλη. Στο ίδρυμα, του είχαν μάθει 
την τέχνη του βαφέα και του ξυλουργού και τον βοήθησαν να βρει δουλειά κοντά σ’ 
έναν εργολάβο οικοδομών.
      Φεύγοντας από το ορφανοτροφείο πήγε στο σπίτι της θείας, αν και ήξερε πως 
εκείνη είχε πεθάνει εδώ και λίγο καιρό. Το μόνο που βρήκε εκεί ήταν ένα καννάβινο 
σακί, ένα μάλλινο πάπλωμα και δυο-τρεις πετσέτες, «πεσκίρια» όπως τα έλεγε η θεία. 
      Τα λίγα πράγματα της είχαν λεηλατηθεί από τους άλλους φτωχούς της γειτονιάς. 
Να μείνει εκεί ούτε λόγος, το σπίτι, ένα χαμόσπιτο, όπως και τα άλλα γύρω είχαν 
αγοραστεί από εργολάβο για να χτιστεί πολυκατοικία. Η πανάρχαια πόλη με τα 
βυζαντινά της κάστρα και τις βυζαντινές εκκλησίες εκσυγχρονιζόταν. Οι νέου τύπου 
κατοικίες εμφανίζονταν όλο και πιο συχνά στέλνοντας  τους φτωχούς σε άλλα, πιο 
άθλια σπίτια, σε μακρινές συνοικίες.
      Έβαλε στο τσουβάλι το πάπλωμα και τις πετσέτες, αυτά ήσαν πια η μοναδική του 
περιουσία και πήγε στην οικοδομή που δούλευε. Απόθεσε, σε μια γωνιά ενός 
δωματίου το σακί, εκεί θα κοιμόταν, το είχε κανονίσει με το φύλακα και ρίχτηκε στη 
δουλειά. Ήταν καλός τεχνίτης, όσο καλός μπορεί να είναι κάποιος στην ηλικία του. 
Περήφανο παιδί προσπαθούσε να κάνει καλά τη δουλειά του, Δε μπορούσε ν’ αντέξει 
την κακομεταχείριση, αρκετή είχε εισπράξει στο ορφανοτροφείο και να, τώρα που 
έπεφτε σε χειρότερη. Ο εργολάβος ήταν σκληρός και βλάσφημος.
      Έκανε υπομονή, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, ώσπου μια μέρα συνάντησε έναν 
παιδικό του φίλο. Δεν θα τον αναγνώριζε αν δεν του μιλούσε εκείνος γιατί είχε 
αλλάξει πολύ, ήταν κι ένα χρόνο μεγαλύτερος του…Φορούσε κοστούμι, είχε αφήσει 
και μουστακάκι κι έμοιαζε, όπως ήταν μάλιστα και μελαχρινός με σπαστά μαλλιά, 
εκείνους τους μεξικάνικης καταγωγής ηθοποιούς του αμερικάνικου κινηματογράφου. 
Εκείνος όμως τον γνώρισε παρά την άθλια αμφίεση του, ένα παντελόνι από τη στολή 
του ορφανοτροφείου κι ένα παλιό σακάκι που του είχε δώσει ένας από τους τεχνίτες 
με τους οποίους δούλευε μαζί στην οικοδομή.
      Ο φίλος του είχε αέρα επιτυχημένου, του είπε πως δούλευε κοντά σ’ ένα θείο του. 
Είχαν ένα παράπηγμα σ’ ένα γκαράζ όπου έβαφαν μοτοσικλέτες και μικρά φορτηγά. 
Του είπε κι αυτός τα δικά του και κατάληξε: Το μεροκάματο ένα τίποτα, έφτανε δεν 
έφτανε για «μια ολίγη τουσλαμά χοντροκομμένο» με ένα τέταρτο της οκάς ψωμί για 
πρωινό, ένα λαδερό φαγητό το μεσημέρι με μισή οκά ψωμί. Για το βράδι περίσσευε 
μια δραχμή που τη διάθετε για μισή οκά εφτάζυμο ψωμί που όσο να πεις, μια και είχε 
γλυκιά γεύση κατέβαινε ευκολότερα. Δεν ήταν όμως  αυτό  που τον ενοχλούσε τόσο, 
όσο το  ότι  είχε πέσει στα χέρια ενός ανθρώπου που όλη μέρα έβριζε τους εργάτες 
του. 
      Ο φίλος, του είπε πως θα μιλούσε στο θείο του το ίδιο βράδι και του έδωσε τη 
διεύθυνση να πάει την άλλη μέρα να τον βρει. Πίστευε, πως ο θείος,  θα χρειαζόταν 
άλλο ένα χέρι.
      Την άλλη μέρα το απόγευμα, μετά τη δουλειά στην οικοδομή, πήγε και βρήκε το 
φίλο. Ήταν εκεί κι ο θείος, το συζήτησαν κι αποφασίστηκε να πάει την άλλη μέρα για 
δουλειά…
… Η οικονομική του κατάσταση δεν άλλαξε κι εδώ, εξακολούθησε να τρώει «μια 
ολίγη τουσλαμά και τα λοιπά» η δε στέγαση του χειρότερη. Το αφεντικό του 
επέτρεψε να κοιμάται στο παράπηγμα που έμπαζε από παντού κι όταν έβρεχε η στέγη 
του, που ήταν από πισσόχαρτο, άφηνε από διάφορα ανοίγματά της να περνάνε 
γρήγορες σταγόνες στο εσωτερικό που για να τις αντιμετωπίζει έβαζε τενεκεδένια 
κουτιά από χρώματα. Έτσι κάθε βροχερό βράδι παρακολουθούσε, ξενυχτώντας, μια 
άγρια συναυλία με μουσικά όργανα τα κουτιά και τις σταγόνες. Συχνά συνοδεύονταν 
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κι από τα σφυρίγματα του βοριά που στην πόλη αυτή ήταν χαρακτηριστικά δυνατός.
      Κοιμόταν  ή  προσπαθούσε να πετύχει κάτι τέτοιο, πάνω σε μια κάσα όπου 
φύλαγαν τα διάφορα εργαλεία.  Πάνω λοιπόν σ’ αυτό το σανιδένιο στρώμα που το 
πλάτος του ήταν  πενήντα εκατοστά και το μήκος του ένα και είκοσι, κατάφερνε να 
κοιμηθεί μερικές ώρες τυλιγμένος με το μάλλινο πάπλωμα της θείας και μαξιλάρι μια 
ρόδα μοτοσικλέτας σκεπασμένη με μια πετσέτα.     
      Αυτή ήταν η νέα του ζωή, ευτυχώς όμως δεν είχε  φωνές και βρισιές στη δουλειά. 
Ήταν κάτω από την εποπτεία του φίλου του και σπάνια έβλεπε το αφεντικό που 
συνήθως ήταν αραχτός στα ουζάδικα της γειτονιάς. Όλη τη δουλειά την έκαναν ο 
φίλος του κι αυτός. Και ήταν δύσκολη δουλειά να τρίβεις, με τις ώρες, στόκους με 
γυαλόχαρτο του νερού και μάλιστα το χειμώνα όταν ο βοριάς  φυσούσε άγρια. Τα 
χέρια κοκκίνιζαν, στα δάχτυλα άνοιγαν πληγές από το γυαλόχαρτο κι έτρεχαν αίμα. 
Δύσκολη ζωή παρ’ όλ’ αυτά του άρεσε να παρατηρεί τι γινόταν γύρω του.
      Η γειτονιά που ζούσε, κοντά σε μια  από τις  μεγάλες πλατείες της πόλης είχε 
πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ένας μικρόκοσμος παρωχημένος, ωστόσο πολύ κοντά και 
μέσα στις συνθήκες των αλλαγών που συντελούνταν στην πόλη.
      Το παράπηγμα της δουλειάς τους βρισκόταν στη γωνία ενός γκαράζ αλλά ήταν 
ανεξάρτητο. Είχε δυο θύρες, η μια έβγαζε στο χώρο του γκαράζ και η άλλη, δηλαδή η 
πρόσοψη του, έβλεπε σ’ ένα μικρό άνοιγμα, κάτι σαν πλατεία. Αν βγαίνοντας από την 
πλατεία έκανες αριστερά σ’ ένα δρομάκι, πλάι σ’ ένα μαντρότοιχο μιας υπαίθριας 
αποθήκης με βαρέλια γεμάτα πετρέλαιο και βενζίνη, βρισκόσουν σε πενήντα  μέτρα 
περίπου, στον πλατύ  δρόμο που ξεκινούσε από τη μεγάλη πλατεία κι ανέβαινε ίσαμε 
το παλιό Διοικητήριο που ήταν ένα νεοκλασικό χτίριο, κατάλοιπο της τουρκικής 
διοίκησης.
      Στη δεξιά μεριά αυτού του δρομάκου, απέναντι από τη μάντρα, υπήρχαν ένα 
μανάβικο στη γωνία με τον μεγάλο δρόμο και πλάι του, μέσα στο στενό, ένα 
καφενείο-τεκές. Από εδώ περνούσε όλη η «αφρόκρεμα» του υπόκοσμου της περιοχής 
αυτής. Στρατιώτες-χασικλήδες από την πρωτεύουσα και το επίνειο της, μα και 
ντόπιοι μαστούρηδες, παπατζήδες και                                                  τομπολατζήδες. 
Τα σύνεργα για τους χασισοπότες ήσαν πρόχειρα: Άθλιοι ναργιλέδες και  αυτοσχέδιοι 
λουλάδες. Ακόμα πιο εδώ ήταν ένα επιδιορθωτήριο παπουτσιών. Όλα χτίσματα  της  
συμφοράς  με  ανάμειχτα  υλικά.                                                
       Ακολουθούσε, σαν παραφωνία, μια μάλλον αξιοπρεπής κατοικία σοβαντισμένη 
και ασβεστωμένη, με τυφλό το ισόγειο και μόνο στον πάνω όροφο είχε δυο 
παραθυράκια  χωρίς γρίλιες.  Είχαν  άσπρες  χασεδένιες κουρτίνες με δαντέλα στο 
κάτω μέρος τους. Η πρόσοψη, που έβλεπε στο μικρό άνοιγμα-πλατεία είχε τέσσερα 
παράθυρα στον όροφο, χωρίς γρίλιες επίσης και ίδιες κουρτίνες με τα άλλα και δυο 
ανοίγματα στο ισόγειο. Το ένα ήταν η εξώθυρα του σπιτιού και πλάι της μια 
χαμόθυρα, κατάμαυρη από καρβουνόσκονη, οδηγούσε σ’ ένα δωμάτιο-λαγούμι που 
το μόνο φως που έμπαινε μέσα ήταν αυτό της θύρας. Ήταν το καρβουνιάρικο της 
γειτονιάς.
      Ο καρβουνιάρης, ένας ομορφάντρας ανατολίτης με χαρακτηριστική προφορά της 
πατρίδας του είχε τόση καρβουνόσκονη πάνω του που δεν ξεχώριζες αν ήταν 
καστανός ή μελαχρινός. Καθώς ήταν φαλακρός έμοιαζε με κείνο το θαυμάσιο, 
γρανιτένιο κεφάλι, του Αιγύπτιου ιερέα που βρίσκεται σ’ ένα από τα μεγάλα μουσεία 
της Ευρώπης.

      Στα δεξιά του παραπήγματος υπήρχε ένας στενός διάδρομος, ανάμεσα στο τείχος 
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του βυζαντινού κάστρου και σε κάποιες ψηλές σανίδες που σχημάτιζαν τη μάντρα 
του γκαράζ. Ύστερα από δεκαριά μέτρα ο διάδρομος αυτός έστριβε, καμπυλωτά και 
χανόταν, αδιέξοδα, πίσω από τη μάντρα. Τα ερείπια του τείχους σταματούσαν στο 
μικρό άνοιγμα-πλατεία και μέσα από τις πέτρες και τα κεραμίδια του είχε φυτρώσει 
ένας αγριοπλάτανος. Τα πρωινά σκίαζε τον ανοιχτό χώρο και το απόγευμα τον 
διάδρομο στην αρχή του τείχους. Ακριβώς κάτω από αυτή την απογευματινή σκιά 
ήταν χτισμένο  ένα  χαμόσπιτο.  Στέγαζε  μια  πρώην «τσάτσα», γριά τώρα και 
στεγνή, μανιώδη ταβλαδώρησσα μ’ ένα τσιγάρο κολλημένο πάντα στο στόμα. 
Συζούσε μ’ έναν επαγγελματία ζητιάνο. Αυτός, καβάλα σ’ ένα γαϊδούρι     πήγαινε  
στα γύρω χωριά και γύριζε με το ζώο φορτωμένο διάφορα αγροτικά προϊόντα, έτσι 
αυτός και η «τσάτσα» εξασφάλιζαν «τα προς το ζειν». 
      Από το βάθος αυτού του διαδρόμου, πρόβαλλε κάθε πρωί, εκεί γύρω στις εννιά, 
ένας τυφλός ζητιάνος χτυπώντας το μπαστούνι του δεξιά-αριστερά. Το κεφάλι του 
έμοιαζε με ζωγραφισμένη πορσελάνινη προτομή που ενώ διατηρούσε τα χρώματα 
της, ο χρόνος ή κάποια άλλη αιτία  είχαν σβήσει το χρώμα που σχημάτιζε τις κόρες 
των ματιών. Εκείνο το ασπράδι στις άδειες κόγχες  ήταν εφιαλτικό! Άκουσε να λένε 
πως το είχε πάθει από σύφιλη. Αργότερα, από το ίδιο στενό έβγαινε μια γυναίκα 
μαυροφορεμένη, η «χήρα», όπως την αποκαλούσαν όταν μιλούσαν γι’ αυτή. Παλιά 
ηθοποιός των «μπουλουκιών», των περιπλανώμενων θιάσων που έδιναν παραστάσεις 
στα πανηγύρια, έδειχνε παρ’ όλο που είχε περάσει τα εξήντα, πως ήταν όμορφη στα 
νιάτα της. Μαζί της είχε πάντα ένα πεντάχρονο κορίτσι, εγγονή της ή ανιψιά, κανένας 
δεν το ήξερε με βεβαιότητα. Του είχε κάνει εντύπωση αυτή η γυναίκα καθώς 
εμφανιζόταν μέσα από κείνο το αδιέξοδο στενό της δυστυχίας, με την αξιοπρέπεια 
και τη σοβαρότητά της.  Έλεγαν πως συζούσε με τον τυφλό ή πως ήταν συγγενής της 
και τον φρόντιζε. Στην άλλη πλευρά του ανοίγματος-πλατείας που βρισκόταν ο 
πλάτανος, πλάι στο καρβουνιάρικο άρχιζε ένα άλλο δρομάκι που έβγαζε στο μεγάλο 
δρόμο σχεδόν στη γωνιά της μεγάλης πλατείας. Στη γωνιά αυτή ήταν ένα 
υπερυψωμένο χωμάτινο πλάτωμα και λίγο πιο μέσα μια αξιοθρήνητη κατασκευή, 
κάτι ανάμεσα σε χτίσμα και παράπηγμα. Το πλάτωμα το καλοκαίρι γέμιζε τραπέζια 
γιατί το κατασκεύασμα αυτό παρίστανε την ταβέρνα. Στην πραγματικότητα ήταν ένα 
βρωμερό μπαρ όπου σύχναζαν άνθρωποι του υποκόσμου και διάφορες άστεγες 
πόρνες  που  πολλές  απ’ αυτές ήσαν κοπέλες από την επαρχία. Εξαιτίας του 
εμφυλίου είχαν καταφύγει στη μεγάλη πόλη για καλύτερη ζωή. 

Στο  καφενείο-τεκέ  σύχναζαν  και  διάφοροι  τύποι «επαγγελματίες του 
ποδαριού» αλλά πριν πάνε εκεί ή στα στέκια της δουλειάς τους έκαναν μια στάση στο 
παράπηγμα της δουλειάς του νεαρού να πουν μια καλημέρα στο αφεντικό του. Ο 
νεαρός άκουγε εκεί μια καινούργια γλώσσα που μιλούσαν οι τύποι αυτοί. Το 
αφεντικό του «χρόνια στο κουρμπέτι», όπως έλεγε, είχε καλές σχέσεις στη γειτονιά 
με όλους, αληταράδες και τίμιους.  
      Η γλώσσα της πιάτσας περνούσε σιγά-σιγά στο λεξιλόγιο του νεαρού. Μέχρι τα 
«καλιαρντά» καταλάβαινε που ήταν μια γλώσσα των ομοφυλοφίλων και πολλές 
λέξεις τις χρησιμοποιούσαν και οι μάγκες. 
      «Γεια σας μάγκες», φώναζε ο παπατζής βάζοντας το κεφάλι του μέσα από τη 
θύρα του παραπήγματος. Τούτος δω, ήταν πάντα ντυμένος στην τρίχα. Κοστουμιά 
«τρικ μάι φόρτ» όπως έλεγε, παπούτσι καλογυαλισμένο αλλά και καπέλο 
«καπελαδιά» όπως το έλεγε εκείνος, σαν αυτές που φορούσαν χολιγουντιανοί 
αστέρες στ’ αστυνομικά φιλμ. Τους έλεγε απίθανες ιστορίες από τις περιπέτειές του 
στα επαρχιακά πανηγύρια. Μια φορά σ’ ένα τέτοιο πανηγύρι είχαν στήσει μια σκηνή 
όπου παρουσίαζαν στο κοινό τον καταπληκτικό κόκορα που χορεύει. Είχαν πίσω από 
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ένα σκηνικό μια γκαζιέρα αναμμένη και πάνω της ένα μεγάλο ταψί. Μέσα σ’ αυτό 
στεκόταν, δεμένος φυσικά, ένας πετεινός στητός και ανυπόμονος. Από ένα 
γραμμόφωνο ακουγόταν βραχνή μουσική κι ο κόκορας σιγά-σιγά σήκωνε μια το ένα 
πόδι μια το άλλο ώσπου, αργότερα τρελαινόταν χοροπηδώντας και βγάζοντας 
τρομαγμένα κακαρίσματα. Το δύστυχο το πουλερικό αναγκαζόταν  να χοροπηδάει 
γιατί καίγονταν οι  πατούσες  του. Έτσι συνεχιζόταν η παράσταση κάθε μέρα με τον 
κόκορα να χορεύει και που φυσικά δεν ήταν ο ίδιος αλλά κάποιος που του έμοιαζε κι 
έλειπε από κάποιο κοτέτσι. Ο προηγούμενος γινόταν γκιουβέτσι στην κοντινή 
ταβέρνα.
      Ο παπατζής είχε αναπτυγμένο το ένστικτο του παράνομου. Έκανε πότε–πότε στην 
«ψειρού» αλλά ποτέ δεν τον είχαν πιάσει… επαφτοφώρου,  όπως έλεγε το «επ’ 
αυτοφώρω» παρ’ όλο που τον κυνηγούσαν συχνά οι χωροφύλακες.
      Μια φορά, κυνηγημένος μπήκε στο στενό κι έφτασε ιδρωμένος κι αλαφιασμένος 
μπροστά στο καρβουνιάρικο, ο καρβουνιάρης έλειπε αλλά η θύρα του μαγαζιού ήταν 
πάντα ανοιχτή. Άρπαξε ένα ζεμπίλι με κάρβουνα και το άδειασε πάνω του. Το «τρικ 
μάι φορτ» έγινε αγνώριστο κι από το πρόσωπο του μόνο τα μεγάλα κάπως γουρλωτά 
μάτια του και τα χείλη ξεχώριζαν από τη μαυρίλα του κάρβουνου.
      Σε λίγο έφτασε ένας χωροφύλακας, καταϊδρωμένος που τον ρώτησε αν είδε 
κάποιον να τρέχει περνώντας από κει. «Έναν με καφέ κοστούμι και γκρι 
καβουράκι;», ρώτησε ο καρβουνιάρης-παπατζής. «Ναι, ναι αυτός είναι…». «Α, έφυγε 
προς τα κει, τώωωρα που να τον βρεις». «Μωρέ θα τον βρω, που θα μου πάει ο 
καργιόλης,  γαμώ την...», είπε ο χωροφύλακας κι άρχισε τις χριστοπαναγιές που αν 
τις έλεγε άλλος θα τον είχε πάει «στο αυτόφωρο». Έφυγε προς τα κει που του έδειξε ο 
παπατζής ενώ εκείνος κούνησε, κοροϊδευτικά, το κεφάλι του. 
      Ο «Τρικ μάι φορτ», όπως τον φώναζαν εκείνοι που τον γνώριζαν, ήταν και 
γλωσσομαθής. Μιλούσε γερμανικά, αυτά τουλάχιστον των στρατιωτών της κατοχής 
μια κι έκανε μαζί τους δουλειές με κονσέρβες και κουραμάνες. Αλλά και τα αγγλικά 
του, ήσαν καλά, αυτά τα είχε μάθει από τον «συμμαχικό αγγλικό στρατό»! 
      Κάποιο πρωί που ο παπατζής έφτασε στο παράπηγμα, το αφεντικό του νεαρού 
του είπε: «Ρε συ μάγκα, έμαθα πως ψες βράδυ σου φάγαν πολλά στο μπαρμπούτι. Μα 
κορόιδο είσαι; Αυτά τα λεφτά τα στερείς από τη φαμίλια σου, ολούρμου;». «Α, όλα 
κι όλα καρντάση, το σακατλίκι μου το έχω αλλά έχω και τα καλά μου.  Μαύρη δεν 
παίρνω και μόλις τα κονομήσω πάω στην αγορά και ξηγιέμαι όλο το λάδι της 
χρονιάς, το όσπριο μας κι ό,τι άλλο χρειάζεται το σπίτι. Σενιάρω σε ντύσιμο τη  
γυναίκα μου και την κορούλα μου-είναι εφτά χρονώ και σαϊνι-κάνω κουμάντο και 
δεκαριά κοστούμια για πάρτι μου…». «Δεκαριά κοστούμια! Και τι τα θες μωρ’ 
αδερφέ μου τόσα πολλά;». «Για τις δύσκολες μέρες αδερφάκι. Το κοστούμι να πούμε 
είναι κάτι σαν επένδυση, γιατί μπορείς να το ξηγιέσαι και να είσαι κύριος αλλά άμα 
λάχει, να το σκοτώσεις στο «γιουσουρούμ» για να τη βγάλεις στο κεσάτι».

Αυτός ήταν ο παπατζής, σαϊνι μοναχό ενώ ο άλλος, ο τομπολατζής, που κι αυτός 
περνούσε από το παράπηγμα, χασισωμένο κορόιδο. Έτσι και τον έπαιρνε είδηση 
κάποιος πως είχε «ντουμανιάσει» του άδειαζε το πανέρι με τα τσιγάρα και τις 
σοκολάτες κλέβοντάς του αριθμούς από τη σακούλα.
      Περνούσαν διάφοροι από το παράπηγμα για μια καλημέρα, όπως ο παλιατζής 
ένας τύπος, με το τσουβάλι παραμάσχαλα, ένας άλλος που πουλούσε βενζίνη-τότε οι 
αναπτήρες δούλευαν με αυτό το καύσιμο-και είχε ένα δικό του τρόπο να διαλαλεί το 
εμπόρευμα του. Άφηνε κάτω τα δυο μπιτονάκια που κουβαλούσε, έβαζε ανοιχτή την 
παλάμη πλάι στο στόμα του κι άφηνε ένα : Μπένννζίιιννν. 
      Κι άλλοι επαγγελματίες «του ποδαριού», περνούσαν το στενό για να βγουν  στο 
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μεγάλο δρόμο όπου η απέναντί του πλευρά είχε μια σειρά από μαγαζιά, ραφτάδικα, 
τσαγκάρικα, ουζάδικα και μικροταβέρνες. Είχε όμως και μια «οικογενειακή ταβέρνα» 
μεγάλη και σε χώρο-ένα τεράστιο υπόγειο-αλλά και σε φήμη. Από αυτή περνούσαν 
τότε όλες οι φίρμες του λαϊκού τραγουδιού. Το όνομα της ήταν «Ο ΚΑΤΩ 
ΚΟΣΜΟΣ» κι ο ιδιοκτήτης, ένας νέος παχουλός τύπος, σπάνιο σουλούπι για μάγκα, 
βρισκόταν ένα μήνα έξω και δυο στην «ψειρού» για διάφορα πλημμελήματα…  
      Aυτός ήταν ο περίγυρος, ο μικρόκοσμος που ζούσε ο  νεαρός και δεν είχε καμιά 
απολύτως σχέση μ’ αυτόν του ορφανοτροφείου. Εδώ έπρεπε να αντιμετωπίζεις τους 
πάντες με απόλυτη καχυποψία. «Μην εμπιστεύεσαι κανέναν μαγκάκι, όλοι ρίχνουμε 
ο ένας τον άλλο για να τη βολέψουμε, αυτή είναι η φτιάξη κι όταν με δεις στο 
πεζοδρόμιο να παίζω τον «παπά» ή να πουλάω διάφορα, μη ζυγώνεις γιατί θα σε ρίξω 
κι ας είμαστε φιλαράκια», του έλεγε ο παπατζής. Τούτος δω δεν έπαιζε μόνο τον 
«παπά» αλλά ήταν και μικρέμπορας του πεζοδρομίου, πουλώντας «λιθογραφικά 
σαπούνια» κι όποιο περίεργο εμπόρευμα του τύχαινε, μέχρι ακόνια…ξυραφιών. Με 
αυτό το τελευταίο δεν είχε αφήσει τρίχα για τρίχα στα μπράτσα του…«Παίρνουμε, 
κύριοι, στο δεξί μας χέρι το ξυραφάκι αυτό, κοιτάξτε κύριοι, είναι μια λάμα που 
έχουμε ξυριστεί με αυτήν…πενήντα φορές, είναι για πέταμα; Όχι κύριοι, 
παρακολουθήστε παρακαλώ. Πιάνουμε στο αριστερό μας χέρι τη θαυματουργή αυτή 
ακονόπετρα, ελαφρώς λαδωμένη, περνάμε τη λάμα μίιιια-δύο από τη μια μεριά, μίιια 
δύο από την άλλη κι ορίστε το θαύμα». Ανασήκωνε το μανίκι του πουκάμισου και 
περνούσε τη λάμα πάνω στο μπράτσο του που πραγματικά θέριζε τις τρίχες. Φυσικά 
το ξυραφάκι ήταν ολοκαίνουργιο που το αντικαθιστούσε με μεγάλη δεξιοτεχνία με το 
παλιό.
      Με τη συντροφιά αυτού του κόσμου, περνούσαν οι πρώτες μέρες της 
εγκατάστασης του σ’ αυτήν την περιοχή. Είχε μπει η άνοιξη όταν κάτι άλλαξε. Στις 
αρχές του Μάρτη, μια Κυριακή πήγαν επίσκεψη σε κάποιο θείο του φίλου του. Έμενε 
σ΄ έναν απομακρυσμένο συνοικισμό, στ’ ανατολικά της πόλης. Πιο πέρα από το σπίτι 
του θείου, μια διώροφη κατοικία με ημιυπόγειο και αυλή, απλωνόταν ένας μεγάλος 
χώρος από χέρσα γη. Στην άλλη άκρη     του   χώρου    άρχιζε    ένας άλλος 
συνοικισμός   πάνω  σ’  ένα   χαμηλό  λόφο  και  ήταν  από τους ακραίους της πόλης. 
Σήμερα στον χώρο της χέρσας εκείνης γης είναι χτισμένο ένα τεράστιο γήπεδο ενός 
από τους ποδοσφαιρικούς ομίλους.  
      Στο σπίτι του θείου συνάντησαν  και το γιο του, που είχε σχεδόν την ίδια ηλικία 
με αυτούς. Κουβέντα στην κουβέντα ο ξάδελφος του φίλου του, είπε πως μια και 
ήταν πια «κάλφας» σ’ ένα τσαγκαράδικο, αποφάσισε να ανεξαρτοποιηθεί από τον 
πατέρα του. Έλεγε να νοικιάσει κάποιο δωμάτιο για να γλιτώσει από τη γκρίνια του 
«γέρου». «Γιατί να πας να νοικιάσεις ρε μάπα, αφού έχεις εδώ δωμάτιο; Κάτω στο 
ημιυπόγειο υπάρχει, απ΄ ότι ξέρω, ένα μεγάλο γεμάτο παλιατσαρίες.». «Ναι, ρε δίκιο 
έχεις, καλά λες…αλλά άστο είναι χάλια». «Λοιπόν, μάγκα αυτό γίνεται ένα φίνο 
δωμάτιο. Θα το αναλάβουμε εγώ κι ο φίλος μου να το σενιάρουμε-ο φίλος 
χρησιμοποιούσε όλο και περισσότερες λέξεις από τη γλώσσα της πιάτσας-και θα το 
κάνουμε κουκλί. Θα μένουμε μέσα οι τρεις μας, θα βάλουμε ντιβάνια και θα είμαστε 
μέγκλα, συμφωνείς;». «Συμφωνώ…Αλλά με το γέρο τι γίνεται». «Άσε  θα  τον 
αναλάβω εγώ».
      Τι είπε του θείου του ο φίλος, άγνωστο αλλά το γεγονός ήταν πως εκείνος έδωσε 
την άδεια κι από την άλλη μέρα κιόλας οι δυο φίλοι βρίσκονταν κάθε βράδυ στο 
ημιυπόγειο με μυστριά, σπάτουλες και χρώματα. Δεν πέρασε βδομάδα και το 
δωμάτιο ήταν έτοιμο να  στεγάσει  τους  τρεις  νεαρούς.  Μέχρι ηλεκτρικό γλόμπο 
απόχτησε η οροφή του. Το φως της μέρας ήτα λιγοστό γιατί το μόνο σημείο απ’ όπου 

42



έφτανε ήταν η θύρα που ευτυχώς ήταν γυαλόφραχτη. Έτσι η συγκατοίκηση αυτή 
έδωσε στον πρώην τρόφιμο του ορφανοτροφείου ένα κρεβάτι και ζεστασιά και στους 
άλλους ανεξαρτησία. Στην αυλή του σπιτιού έστησαν κι ένα παράπηγμα με σανίδες κι 
έβαλαν μέσα μια  «χέστρα»   όπως  την  έλεγε  ο  φίλος  του,   από  αυτές  τις 
τούρκικες που σε υποχρεώνουν «να τα κάνεις» ανακούρκουδα. Με ένα κιούγκι την 
σύνδεσαν με το σκάμμα που ήταν ο βόθρος του σπιτιού, γιατί δημοτική αποχέτευση 
δεν υπήρχε ακόμα.                                            
      Πιο κάτω σε απόσταση χιλιομέτρου, κατέβαινε και περνούσε πλάι από ένα 
εργοστάσιο υφαντουργίας, ένα ρέμα και χανόταν μέσα στους νότιους συνοικισμούς 
της πόλης, φτάνοντας στη θάλασσα. Σ’ ένα σημείο αυτής της επαφής του ρέματος με 
το εργοστάσιο, από μια σωλήνα του μηχανοστασίου έβγαινε ζεστό νερό. Τότε η 
βιομηχανία χρησιμοποιούσε ακόμα ατμομηχανές και το νερό αυτό ήταν 
πεντακάθαρο. Αυτός ο σωλήνας λοιπόν ήταν το «ντους» των τριών φίλων.
      Αν και το κρύο ήταν δυνατό, μερικές φορές και με χιόνι, φορώντας μόνο το 
σώβρακο κι έχοντας μαζί τους μια πετσέτα και σαπούνι έτρεχαν στο ρέμα για να 
κάνουν το λουτρό τους. Τροχάδην πήγαιναν και τροχάδην γύριζαν κάθε Κυριακή 
πρωί τσαλαβουτώντας στις λάσπες ή στο χιόνι φορώντας μόνο τα παπούτσια.
      Ώσπου να βγει η άνοιξη απόχτησαν ακόμα και μερικά «αξεσουάρ», 
όπως…κρεμάστρες. Κρέμασαν τα ρούχα τους σε καρφιά μπηγμένα στον τοίχο κι 
απόχτησαν κι ένα ραδιόφωνο. Δηλαδή δεν ήταν ένα κανονικό ραδιόφωνο αλλά ένα 
κομμάτι σανίδι που πάνω του ήσαν στερεωμένα, ένας γαληνίτης και μια μπαταρία 
φακού. Με μια υποτυπώδη κεραία κι ένα μεγαφωνάκι  κατάφερναν να πιάνουν την 
εκπομπή του τοπικού ραδιοσταθμού. Όλ’ αυτά επινόηση ενός εφευρετικού φίλου που 
δούλευε σ’ ένα εργαστήρι επισκευής ραδιοφώνων. Πραγματική μέγκλα, μια λέξη που 
είχε περάσει στο λεξιλόγιο των νεαρών.
      Το πήγαινε-έλα στο μαγαζί, όπως αποκαλούσαν το παράπηγμα στο γκαράζ, 
γινόταν  άλλοτε με τα πόδια-ήταν παραπάνω από τρία χιλιόμετρα δρόμος-κι άλλοτε 
με το λεωφορείο. Τα λεωφορεία  ήσαν μετασκευασμένα  φορτηγά που στην καρότσα 
τους είχαν τοποθετήσει  ένα παράπηγμα με πυκνά παράθυρα από τις δυο πλευρές του. 
Η θύρα ήταν στο πίσω μέρος και οι επιβάτες ανέβαιναν με μια μεταλλική σκάλα. 
Υπήρχαν και ντόπια, κανονικά λεωφορεία, μερικά μάλιστα αμερικάνικης κατασκευής 
έφταναν εδώ, τμηματικά και συναρμολογούνταν. Η πόλη άλλαζε όψη…
      Υπήρχε και το τραμ που ήταν από τα παλαιότερα μεταφορικά μέσα. Είχε δυο 
γραμμές, η μία προχωρούσε πάνω σ’ έναν κεντρικό δρόμο που είχε το όνομα ενός 
βυζαντινού αυτοκράτορα και συνεχιζόταν σ’ έναν άλλο με το όνομα μιας από τις 
τελευταίες βασίλισσες της χώρας, για να καταλήξει στις παλιές, από τον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο, αποθήκες του γαλλικού στρατού. Αυτή η γραμμή ήταν κοντά 
στην παραλία ενώ στον πάνω, επίσης κεντρικό δρόμο, που είχε το όνομα του 
διάσημου ρωμαϊκού δρόμου που ένωνε τη δύση με την ανατολή, ήταν η άλλη 
γραμμή. Αυτή ξεκινούσε από τη μεγάλη πλατεία που κοντά της ήταν το γκαράζ όπου 
δούλευε ο φίλος μας κι έφτανε  σε μια από τις ανατολικές περιοχές που είχε το όνομα 
ενός Γερμανοεβραίου βαρόνου κοντά στο λαϊκό νοσοκομείο.
      Οι πιτσιρικάδες δεν πλήρωναν ποτέ στα τραμ γιατί έκαναν «σκαλομαρία», ήταν 
ένας επικίνδυνος τρόπος  επιβίβασης και αποβίβασης που απαιτούσε γρηγοράδα και 
επιδεξιότητα. Δεν έμπαιναν στο βαγόνι αλλά στέκονταν, όπως το τραμ δεν είχε θύρες 
να τους εμποδίζουν, στο σκαλοπάτι, Κάθε φορά που ο εισπράκτορας τους έλεγε να 
μπουν μέσα προφασίζονταν πως θα κατέβουν στην άλλη στάση. Και πραγματικά 
κατέβαιναν αλλά για λίγο, μόλις το όχημα ξεκινούσε σκαρφάλωναν πάλι  στο 
σκαλοπάτι. Έτσι τα κατάφερναν  να κάνουν  τη διαδρομή.    
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Πριν τελειώσει το καλοκαίρι οι δυο φίλοι έχασαν το δωμάτιο. Ο θείος τους πέταξε 
έξω, μαζί και το γιο του γιατί σκέφτηκε πως έτσι που ήταν αυτό τώρα, θα μπορούσε 
να νοικιαστεί. Αυτό ήταν μεγάλο χτύπημα για το νεαρό γιατί βέβαια δεν μπορούσε να 
επιστρέψει στην παλιά κατάσταση,  έπρεπε να νοικιάσει δωμάτιο. Είχε πάρει πριν ένα 
μήνα μια μικρή αύξηση, όχι όμως τέτοια που να του περισσεύουν για νοίκι. Ο φίλος 
του δεν ήθελε κι αυτός να ξαναγυρίσει στο σπίτι του θείου-αφεντικού κι έτσι 
αποφάσισαν να νοικιάσουν μαζί ένα δωμάτιο. Βέβαια το μεγαλύτερο βάρος αυτής της 
συμβίωσης το πλήρωνε ο φίλος μια και κέρδιζε περισσότερα από αυτόν. Είχε ζητήσει 
από το θείο του και το είχε πετύχει, να παίρνει ποσοστά πάνω στη δουλειά, πράγμα 
δίκαιο μια και περνούσαν όλα από το χέρι του.
      Βρήκαν ένα δωμάτιο κοντά στον τόπο της δουλειάς τους. Ήταν ένα στενό 
δρομάκι, μια πάροδος του μεγάλου δρόμου που είχε το όνομα του πολιούχου άγιου 
της πόλης. Τυφλό το δρομάκι σταματούσε στην εξώθυρα του σπιτιού που είχαν βρει 
το δωμάτιο. Το σπιτάκι ήταν μονώροφο με το ισόγειο του ασβεστωμένο και τον 
όροφο βαμμένο με ώχρα που είχε γκριζάρει από την πολυκαιρία. Μεριές-μεριές ο 
σουβάς είχε ξεκολλήσει και φαίνονταν τα ξύλινα πηχάκια του τοίχου.
      Μπαίνοντας από την εξώθυρα βρισκόσουν σε μια  στενόμακρη  αυλίτσα   που,   
στ’  αριστερά  της  υπήρχε   ένας μαντρότοιχος και στη βάση του μια σειρά γλάστρες 
με γεράνια,
βασιλικούς και άλλα λουλούδια. Υπήρχε και μια βρύση, δηλαδή ένας όρθιος 
μεταλλικός σωλήνας με μια κάνουλα. Απέναντι από τα λουλούδια ήταν, χωρισμένο 
σε τρία δωμάτια ένα μακρόστενο ισόγειο χτίσμα-το μεσαίο ήταν δικό τους-που στην 
πρόσοψη τους, φυσικά μόνο πρόσοψη είχαν, υπήρχαν παράθυρα και γυαλόφραχτες 
θύρες, σχεδόν, ενωμένα μεταξύ τους. Από φως είχαν αρκετό αλλά το δάπεδο,  όπως  
και  το δάπεδο  της  αυλής, ήσαν στρωμένα με τσιμέντο. 

Οι ιδιοκτήτες, ένα  γεροντάκι  και μια  γερόντισσα  τους  ξεκαθάρισαν  πως το  
νερό  της   βρύσης  ήταν μόνο για να πίνουν και για νίψιμο όχι για πλύσιμο ρούχων 
και λούσιμο. Αυτό ήταν πρόβλημα, στο προηγούμενο σπίτι είχαν το ζεστό νερό του 
εργοστασίου. Αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια λουτρά, υπήρχαν δυο 
στην περιοχή, ένα ιδιωτικό κι ένα του δήμου. Προτίμησαν του δήμου γιατί ήταν 
φτηνότερο, ήταν ένα τούρκικο «χαμάμ» χαρακτηριστικό δείγμα της τουρκοκρατίας.
      Πρώτη φορά έμπαινε σ’ έναν τέτοιο χώρο, ο νεαρός κι ένιωσε δυσάρεστα να 
κυκλοφορεί γυμνός ανάμεσα σε άλλους, μέσα σε μια θολή ατμόσφαιρα γεμάτη από 
ατμούς. Προσαρμοζόταν όμως εύκολα κι έτσι, στο τέλος κάθε βδομάδας, πήγαινε στο 
λουτρό μαζί με τους συγκατοίκους της αυλής που ήσαν νέοι άνθρωποι. Στο πρώτο 
δωμάτιο έμεναν δυο αδέρφια, ο μεγάλος γύρω στα είκοσι οχτώ, δούλευε στις 
οικοδομές ως χτίστης κι ο μικρός σπούδαζε ιατρική. Στο τρίτο έμενε ένας νεαρός 
κρεμανταλάς πλανόδιος φωτογράφος που δεν είχε και πολύ καλή σχέση με την 
καθαριότητα. Εξαιτίας αυτής της αφροντισιάς του το δωμάτιο των νεοφερμένων από 
την πρώτη κιόλας μέρα της εγκατάστασης τους δέχτηκε επίθεση των κοριών, εκείνων 
των βασανιστικών ζωυφίων.       

Όταν στο δωμάτιο του φωτογράφου, σήκωσαν τη φλοκάτη, που πάνω της 
κοιμόταν κι ας ήταν καλοκαίρι, είδαν, με φρίκη, στρατιές κοριών να τρέχουν 
ανήσυχοι καθώς αντίκρισαν το φως. Η μετανάστευση των ζωυφίων, που είχε αρχίσει 
ήδη, σε λίγο θα γέμιζε και τ’ άλλα δωμάτια, κάτι έπρεπε να κάνουν.
      Αυτός κι ο φίλος του έφεραν από το μαγαζί τους μια αντλία συνδεμένη με ένα 
πιστολέτο που μ’ αυτό έβαφαν μικρές επιφάνειες. Αντί για χρώμα εκτόξευσαν αρκετή 
ποσότητα  DDT, ένα εντομοκτόνο που είχε φτάσει στη χώρα μετά τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο. 
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      Πάνω στο τσιμέντο της αυλής τινάχτηκαν οι φλοκάτες και κάθε ρουχισμός του 
φωτογράφου. Οι κοριοί άρχισαν να τρέχουν πέρα-δώθε αλλά τους προλάβαινε το 
πιστολέτο και τους εκτελούσε. Ήσαν τόσοι πολλοί που στο τέλος μάζεψαν τα 
πτώματά τους με τη σκούπα και το φαράσι.   
      Μετά την εξόντωση των ζωυφίων όλα πήγαιναν μια χαρά στην αυλή. Ο 
φωτογράφος τους διηγιόταν ιστορίες από την πατρίδα του, οι άλλοι ανέκδοτα όλων 
των ειδών... Ένας καινούργιος τρόπος ζωής απομακρυσμένος εντελώς από αυτόν του 
ορφανοτροφείου.
      Πέρασε χρόνος από τότε που έφυγε από το ίδρυμα. Ο εμφύλιος είχε τελειώσει και 
οι νικητές εφάρμοσαν πολιτική εκδίκησης. Πολύχρονες καταδίκες, εξορίες, ακόμα 
και καταδίκες σε θάνατο με αποφάσεις των έκτακτων στρατοδικείων, που 
εξακολουθούσαν να λειτουργούν. Το πολιτικό κλίμα ήταν βαρύ και η πόλη άλλαζε 
ριζικά. Οι ξεσπιτωμένοι γύριζαν στα χωριά τους, πολλοί έφυγαν αλλά και πολλοί 
έμεινα, ιδιαίτερα οι νέοι. Έτσι ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια  Zήτηση εργατικών χεριών, με την ανοικοδόμηση της πόλης, 
υπήρχε αλλά τα χέρια εξακολουθούσαν να είναι   περισσότερα και η αμοιβή της 
δουλειάς ήταν φτηνή.
      Η δική του οικονομική κατάσταση όλον αυτόν τον χρόνο δεν άλλαξε, εκτός από 
εκείνη τη μικρή αύξηση που κι αυτή έφευγε στο νοίκι. Σκέφτηκε όμως αυτό το 
διάστημα τι έπρεπε να κάνει στη  ζωή του.  Από  παιδί  του  άρεσε  να σχεδιάζει 
σπίτια, στην αρχή με την απλοϊκότητα των παιδικών σχεδίων αλλά σιγά-σιγά άρχισε 
ν’ αποχτά μια επιδεξιότητα και να πλησιάζει σε μια πιο πραγματική απεικόνιση των 
σπιτιών. Στο  ορφανοτροφείο στα τελευταία χρόνια του σχολείου σχεδίαζε με πάθος 
σπίτια, ίσως γιατί ήξερε πως βγαίνοντας από κει δεν θα είχε δικό του.                                                 
      Επηρεασμένος από το κύμα ανοικοδόμησης, τα σχέδια του αυξήθηκαν 
προσπαθώντας να πετυχαίνει, όσο γινόταν καλύτερα, προόψεις, πλάγιες όψεις, 
προοπτική απόδοση αλλά και κατόψεις, Σ΄ αυτό το τελευταίο δυσκολευόταν ιδιαίτερα 
γιατί δεν ήξερε πώς να τις αποδώσει.  Oι πολυκατοικίες  που  έβλεπε να ξεφυτρώνουν 
με γρήγορο ρυθμό δεν του άρεσαν, ήταν βαθιά επηρεασμένος από το νεοκλασικό  
χτίριο  του  ορφανοτροφείου κι όλα σχεδόν τα σχέδια του ήσαν παραλλαγές του.
      Δεν είχε ιδέα από αρχιτεκτονικούς ρυθμούς αλλά όταν συναντούσε χτίριο με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στεκόταν και το παρατηρούσε για πολύ ώρα. Μάλιστα μια 
Κυριακή, όταν ήταν στο ορφανοτροφείο, μ΄ έναν συμμαθητή του πήραν το τραμ κι 
έφτασαν στα ανατολικά προάστια της πόλης. Εκεί είδαν θαυμάσια εξοχικά σπίτια που 
πρέπει ν’ ανήκαν σε πολύ πλούσιους ανθρώπους. Η ανακάλυψη αυτή τον ενθουσίασε 
αλλά του καταρράκωσε το ηθικό. Ποτέ δε θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σπίτι ή να 
χτίσει για κάποιον άλλον.
      Από τότε που έφυγε από το ορφανοτροφείο δεν είχε ασχοληθεί  καθόλου  με  
σχέδια  σπιτιών. Η βιοπάλη δεν τον άφηνε, ούτε χρόνο είχε αλλά ούτε τη δυνατότητα 
ν’ αγοράζει μολύβια και χαρτιά. Κουβαλούσε όμως μέσα στις λίγες αποσκευές του τα 
παλιά σημειωματάρια με τα σχέδια του.
      Τον τελευταίο καιρό είχε συνδεθεί ιδιαίτερα με τον χτίστη, συγκάτοικο του στην 
αυλή, γιατί ακριβώς μπορούσε να μιλάει μαζί του για σπίτια. Ήθελε να μάθει τα 
πάντα γι’ αυτά, από τα θεμέλια ίσαμε τη σκεπή καθώς και τα νέα υλικά.  Έτσι 
απόχτησε μια γενική ιδέα για το πώς χτίζεται μια οικοδομή. Όταν μάλιστα είδε σ’ ένα 
σχέδιο μια κάτοψη ενός ορόφου μιας πολυκατοικίας και  του  έδειξε  ο χτίστης  πως  
το  «διαβάζει»,  έτσι έλεγαν την κατανόηση του σχεδίου του μηχανικού, 
ενθουσιάστηκε. Του ζήτησε να του μάθει αυτό το «διάβασμα». «Είναι δύσκολο γιατί 
πρέπει να έχεις σπουδάσει ή να έχεις δουλέψει χρόνια, όπως εγώ, κοντά στους 
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μηχανικούς. Έπειτα εσύ τι το χρειάζεσαι αφού είσαι βαφέας». «Δε σκοπεύω να μείνω 
όλη μου τη ζωή βαφέας. Περίμενε μια στιγμή να σου δείξω κάτι», είπε και πήγε στο 
δωμάτιο του. Γύρισε σε λίγο με τα σημειωματάρια του κι άρχισε να δείχνει διάφορα 
σχέδια του στον χτίστη που έδειχνε εντυπωσιασμένος. «Μα εσύ είσαι πολύ καλός ρε 
μπαγάσα, αν γνώριζες και τοπογραφία και αρχιτεκτονικό σχέδιο θα έκανες σπουδαία 
δουλειά», του είπε. 
      Με την ευκαιρία ο νεαρός τον ρώτησε αν θα μπορούσε να δουλέψει κοντά του. 
Σκόπευε να φύγει από τη δουλειά του, όχι τόσο γιατί έβγαζε λίγα χρήματα, αλλά γιατί 
ήθελε ν’ ασχοληθεί με τα σπίτια, που ήταν η μεγάλη του αγάπη.
      Μια βδομάδα αργότερα ήταν βοηθός του χτίστη με τριπλάσιες αποδοχές. Το 
παλιό του αφεντικό, του ζήτησε να μη φύγει, θα του έκανε αύξηση αλλά ο νεαρός 
ήταν ανένδοτος, είχε βρει, όπως νόμιζε, την ιδανική δουλειά. Έτσι ένα πρωί βρέθηκε 
με το πηλοφόρι  και το μυστρί  στα χέρια. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος και το έδειχνε 
που ένας  χτίστης φώναξε πάνω από τη σκαλωσιά: «Κοίτα αδερφέ μου που υπάρχουν 
άνθρωποι που χαίρουνται γιατί θα κάνουν μια τέτοια κωλοδουλειά σαν αυτή». 
Εκείνος όμως μαθαίνοντας αυτή την «κωλοδουλειά» φιλοδοξούσε να χτίσει όμορφα 
σπίτια.
      Θα είχε περάσει βδομάδα, στη δουλειά, όταν μαζί με το συγκάτοικο του, τον 
χτίστη, που κατά κάποιο τρόπο ήταν πρωτομάστορας στην οικοδομή κι ο εργολάβος 
τον έπαιρνε πάντα μαζί του όταν επισκεπτόταν τον μηχανικό, πήγε κι αυτός μαζί τους 
στο γραφείο. 
       Έμεινε έκθαμβος όταν είδε το εργαστήριο του μηχανικού κι όλο εκείνο το 
περιβάλλον. Φαντάστηκε τον εαυτό του καθισμένο στο κάθισμα του σχεδιαστηρίου 
να τραβάει γραμμές με το γραμμοσύρτη και να σχεδιάζει με κείνα τα πενάκια της 
σινικής μελάνης.  Όσο για τη μυρουδιά της μελάνης αυτής, τον τρέλαινε, τον ηδόνιζε.  
      O εργολάβος με τον μηχανικό, μελετούσαν τα σχέδια της οικοδομής που έχτιζαν. 
Ο μηχανικός προσπαθούσε να πείσει τον εργολάβο πως δεν μπορούσε να βγάλει 
περισσότερα διαμερίσματα στον όροφο. Εκείνος όμως επέμενε πως «αν έκοβε δέκα 
εκατοστά από δω, δέκα εκατοστά από κει, είκοσι παραπέρα» θα μπορούσε να γίνει η 
δουλειά. «Στο κάτω-κάτω βρε αδερφέ εγώ πληρώνω και μπορώ να βρω κάποιο 
συνάδερφό σου που τα καταφέρνει καλύτερα». Μπροστά σ’ αυτό το επιχείρημα ο 
μηχανικός δέχτηκε να κάνει ό,τι μπορεί.
      Η σκηνή αυτή, ανάμεσα στον εργολάβο και στον μηχανικό, γέμισε απογοήτευση 
το μέλλοντα οικοδόμο σωστών και ωραίων σπιτιών. Τότε κατάλαβε γιατί χτίζονται οι 
τερατώδεις πολυκατοικίες.
      Ο φίλος του ο βαφέας, μια Κυριακή τον πήγε στο «γιουσουρούμ» απ’ όπου 
αγόρασε ένα κοστούμι «τρικ μάι φορτ»,  όπως έλεγε ο φίλος  του  ο παπατζής-μπορεί 
να ήταν κι ένα από τα δικά του-κι έβγαινε πια έξω «σαν άνθρωπος». Ακόμα και σε 
πάρτι πήγαινε.
      Η ζωή του καλυτέρεψε στο εξάμηνο που ακολούθησε, μπορούσε να πληρώνει το 
νοίκι, την πλύστρα και του περίσσευαν για το χαμάμ τα Σαββατόβραδα. Το χαρτζιλίκι 
της Κυριακής συχνά έλειπε. Τότε καθόταν στο δωμάτιο του και σχεδίαζε σπίτια κι 
ονειρευόταν ένα δικό του σαν αυτά που είχε δει στ’ ανατολικά προάστια.
      Τις Κυριακές που είχε κάποια χρήματα, τα απογεύματα, ακολουθούσε το  φίλο 
του τον βαφέα, το χτίστη και τον αδερφό του, τον φοιτητή στην «μπουρδελότσαρκα», 
όπως έλεγε ο βαφέας την επίσκεψη τους στα πορνεία. Τις περισσότερες φορές έμεναν 
στην επίσκεψη εκτός από το χτίστη που γευόταν συχνά τα «καλά» αυτών των 
σπιτιών. Ήταν ο πιο οικονομημένος απ’ όλους. 
      Έμπαιναν στο «σαλόνι», που ήταν γεμάτο  υποψήφιους εραστές αλλά και από…
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«μπουρδελοτσαρκαδόρους» όπως αυτοί. Ανάμεσα τους κυκλοφορούσαν προκλητικά 
ντυμένα τα πιο όμορφα από τα κορίτσια, επιδείχνοντας  το καλό…προϊόν που 
πρόσφερε το «σπίτι». Όποιος πελάτης αποφάσιζε να γευτεί αυτό το προϊόν, η 
διαδικασία ήταν απλή, πλησίαζε στη γωνιά του σαλονιού όπου ήταν καθισμένη πάνω 
σ’ ένα βάθρο-ταμείο η «μαντάμ» και πλήρωνε τη «βίζιτα». Ύστερα διάλεγε ένα 
κορίτσι και χάνονταν οι δυο τους πίσω από μια θύρα ή ανέβαιναν τη σκάλα για τον 
πάνω όροφο.
      Η πόλη ήταν, σε πληθυσμό, η δεύτερη της χώρας αλλά είχε πολλά πορνεία 
δυσανάλογα με τους κατοίκους της. Υπήρχε μάλιστα μια περιοχή, κοντά στο 
μετέπειτα σιδηροδρομικό σταθμό, μια ολόκληρη συνοικία από αυτά. Εκείνη την 
εποχή λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης και την παρουσία πολλών μονάδων 
στρατού και εξαιτίας του εμφύλιου, δούλευαν καλά.
      Για τον παλιό τρόφιμο του ορφανοτροφείου όλ’ αυτά, που συμβαίνανε ήσαν 
πρωτόφαντα αλλά κι ενδιαφέροντα. Δεν μπορούσε να πάει με γυναίκα αυτών των 
σπιτιών, όχι μόνο γιατί δεν έφταναν τα χρήματα-στο κάτω-κάτω όλο και θα  
μπορούσε  να  κόψει  κάτι  από  τις  άλλες ανάγκες του για να ικανοποιήσει την 
επιθυμία του-αλλά να, γιατί ήταν...ερωτευμένος. Ερωτευμένος και μάλιστα με ένα  
κορίτσι, μια μαθήτρια γυμνασίου, θείο πλάσμα. Κάτι που ήξερε πως ήταν μάταιο κι 
ανέφικτο. Τον είχε συγκλονίσει όταν την πρωτοείδε, πανέμορφη, μέσα στη μαύρη της 
ποδιά, με το άσπρο  δαντελένιο  της  γιακαδάκι   και  τα εκπληκτικά μπλε μάτια της, 
πραγματικά μπλε όχι γαλανά. 
      Το κορίτσι βέβαια δεν είχε ιδέα για τα αισθήματα του αλλά ούτε και οι φίλοι του 
γιατί ούτε σ΄ αυτούς μπορούσε να εκμυστηρευθεί τον έρωτα του.
      Σκέφτηκε να της γράψει, ήταν καλός στο γράψιμο. Μ’ ένα ερωτικό γράμμα είχε 
βοηθήσει το φίλο του το βαφέα, παλιότερα, να τα φτιάξει με μια μικρούλα που 
δούλευε σ’ ένα μοδιστράδικο κοντά στο γκαράζ. Ο φίλος ήταν τολμηρός με τις 
γυναίκες, όλο κι έτρεχε πίσω από κάποια. «Φίλε κάνουν πως δε θέλουν, σε βρίζουν, 
σε προσβάλλουν αλλά στο τέλος πέφτουν», έλεγε. «Πες-πες, δε μου ξεφεύγει καμιά, 
βλέπεις είμαι καλός στο λέγειν εγώ». Και δεν είχε άδικο, πάντα με κάποια έβγαινε 
«ραντεβού». Με τη μικρούλα του μοδιστράδικου όμως είχε πρόβλημα, μόλις την 
αντίκριζε πάθαινε γλωσσοδέτη, ταχυπαλμία και το έβαζε στα πόδια. Εκείνη, 
μικρούλα-είχε δεν είχε κλείσει τα δεκατέσσερα, με πρώιμα όμως χαρακτηριστικά της 
θηλυκότητας της-ανυποψίαστη για την τρικυμία που του προκαλούσε, τον 
καλημέριζε μόλις τον έβλεπε, μ’ ένα εγκάρδιο γλυκό χαμόγελο.     
      «Δεν πάει άλλο μάγκα, κάτι πρέπει να γίνει με τη μικρή. Το λέγειν μου εδώ είναι 
άχρηστο κι εγώ αδερφέ μου είμαι καψούρης ίσαμε τα μπούνια», του είπε μια μέρα. 
«Εσύ που ξέρεις πέντε γράμματα παραπάνω θα της γράψεις ένα γράμμα». «Και τι θα 
της γράφω δηλαδή;». «Ε, να, ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της και δεν μπορώ να ζήσω 
χωρίς αυτήν…». «Αυτά μπορείς να της τα γράψεις και συ». «Ε, όχι μωρ’ αδερφέ μου, 
εσύ μπορείς καλύτερα. Διάφορα τέτοια που συγκινούν τις γυναίκες  αλλά  να,  έτσι 
περί δια γραμμάτου που λένε…αυτά να πούμε, «φελιάν φυστίκ»…έλα ξέρεις εσύ».
     Η «φτιάξη» έγινε, όπως έλεγε ο ερωτοχτυπημένος φίλος του αλλά η σχέση δεν 
κράτησε πολύ. Η μικρή δεν παραχωρούσε πολλά πράγματα από αυτά που ζητούσε 
και ήταν συνηθισμένος να παίρνει από τις ερωμένες του, που συνήθως ήσαν  
μεγαλύτερες του δυο-τρία χρόνια ή και περισσότερα, πράγμα που δεν  τον 
απασχολούσε καθόλου. 

Μετά την αποτυχία αυτού του δεσμού, ο φίλος ξαναγύρισε στα  παλιά  και 
μάλιστα ορμητικότερος. Δεν έκανε επιλογές, άσχημες, όμορφες, συνήθως ήσαν 
άσχημες, «μικρό-μεγάλο παστρεύει, εμένα με νοιάζει να τη βολεύω μήπως θα τις 
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παντρευτώ;», όπως έλεγε. Μια μέρα γνώρισε μια από τις ερωμένες του. Είχαν στηθεί 
έξω από το εργοστάσιο υφαντουργίας, όπου παλιά έπαιρναν το μπάνιο τους, 
περιμένοντας να σχολάσει η κοπέλα. Δε σταματούσε να του εκθειάζει τις θηλυκές 
αρετές της: Την κορμάρα της, τα καταπληκτικά βυζιά της.
      Όταν επί τέλους σχόλασε το ίνδαλμα του φίλου και του τη σύστησε, έμεινε 
άφωνος! Ούτε το τυπικό χαίρω πολύ δεν μπόρεσε ν’ αρθρώσει βλέποντας ένα 
πανάσχημο πρόσωπο. Ένιωσε δυσάρεστα. Όσο για τα άλλα προσόντα της που είχε 
περιγράψει, αποσιωπώντας το πρόσωπο της, είχε δίκιο. Αυτά όντως ήσαν λαχταριστά 
αν και ήταν πέντε-έξη χρόνια μεγαλύτερη του. «Αδερφέ μου, εμείς έτσι που είμαστε 
τώρα πιτσιρικάδες τι άλλο θέλουμε από μια γυναίκα  έξω από του να «αδειάζουμε τα 
νερά της κουζίνας;». Άμα έρθει ο καιρός να παντρευτούμε θα βρούμε μια πιο σένια, 
νομίζω;». Έλα όμως που ο άλλος ήταν πλημμυρισμένος στο συναίσθημα, «πλέντι» 
όπως θα  έλεγε ο φίλος του ο παπατζής.
      Ο καιρός περνούσε και την κόρη των ονείρων του, σπάνια την έβλεπε στο δρόμο, 
αν και ήσαν γείτονες. Ίσα-ίσα που ανανέωνε την εικόνα της στη σκέψη του. Παρ’ όλο 
που πίστευε πως ήταν μάταιο  να  ελπίζει  σε  μια  σχέση  με  τη  μαθήτρια  επέμενε 
να ονειροπολεί, δεν κατάφερνε ν’ αντιδράσει. Σκέφτηκε να τη σταματήσει στο δρόμο 
και να της μιλήσει, μπα, τελικά δεν μπόρεσε ούτε γράμμα να της γράψει. Φοβήθηκε 
τη γελοιοποίηση-αυτή δεν ήταν μοδιστρούλα-και στην περίπτωση εκείνη δεν ήταν ο 
άμεσα ενδιαφερόμενος έτσι είχε την άνεση να γράφει διάφορες ρομαντικές ανοησίες. 
Στη δική του περίπτωση τι να γράψει; Για τα μεγάλα αισθήματα που τρέφει απέναντί 
της και που τα στέγαζε σ’ ένα άθλιο δωμάτιο και που οι οικονομικές του δυνατότητες 
δεν μπορούσαν να της προσφέρουν ούτε πασατέμπο; Εκείνη ήταν μοναχοκόρη, το 
σπίτι της μονοκατοικία, με μπαλκόνια που στα κάγκελα τους διακρίνονταν περίτεχνα 
σχέδια με γοργόνες από χυτοσίδηρο.
      Όταν εκείνη ήταν στο μπαλκόνι ούτε τα κάγκελα τολμούσε να κοιτάξει μη 
φανερωθεί ο έρωτάς του. Τελευταία την έβλεπε κάθε μέρα καθώς ο καιρός ήταν 
ανοιξιάτικος, εκείνη καθόταν τ’ απογεύματα, σε κάποιο από τα μπαλκόνια κι έκανε 
σ’ ένα τραπεζάκι τα μαθήματα της. Εκατό μέτρα πριν φτάσει στη γωνιά για να μπει 
στο στενό για το σπίτι του, το απόγευμα μετά τη δουλειά, τη σκεφτόταν κι ευχόταν να 
είναι στο μπαλκόνι. Οι ευχές  δεν έπιαναν  πάντα  αλλά  το  καρδιοχτύπι  ήταν  
μόνιμο.

Τελικά αυτή η συχνή οπτική επαφή, του έδωσε το θάρρος να της γράψει. 
Προμηθεύτηκε μερικά επιστολόχαρτα από ένα μακρινό περίπτερο, το κοντινό της 
γωνίας ήταν επικίνδυνο γιατί μπορούσε να διαρρεύσει η πληροφορία πως αγόραζε 
επιστολόχαρτα χρωματιστά κι αρωματισμένα. Έγραφε εμπνευσμένα ερωτικά 
γράμματα, κρυφά από τους φίλους του, όμως μετά τα έσκιζε σε κομματάκια και τα 
έριχνε σε κάδο απορριμμάτων μισό χιλιόμετρο μακριά από την κατοικία του. Για ένα 
χρόνο σχεδόν τα ανεπίδοτα αυτά γράμματα ήσαν η διέξοδος στον καημό του…Μια 
μέρα φεύγοντας από την οικοδομή τη σκέφτηκε, όχι πως δεν τη σκεφτόταν κάθε μέρα 
και νύχτα, αλλά αυτή τη φορά είχε αποφασίσει να της μιλήσει.  Μια καλησπέρα βρε 
αδερφέ, δεν ήταν δύσκολο…Κι αν του την ανταπόδινε,  τι  θα  έκανε;…Πως  θα  
προχωρούσε  πάρα  πέρα; αναρωτιόταν με πανικό…Τέλος πάντων βλέποντας και                              
κάνοντας, εδώ ο φίλος του ο βαφέας έπεφτε πίσω από τις γυναίκες κι αράδιαζε ένα 
σωρό ανοησίες… 

      Κόντευε να φτάσει στην κρίσιμη, γι’ αυτόν  γωνιά του δρομάκου τους και  δεν 
ήταν βέβαιος αν τελικά θα τολμούσε να της μιλήσει, αν θα έλεγε αυτήν την 
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καλησπέρα. Τελικά λίγο πριν στρίψει αποφάσισε να τη χαιρετίσει.
      Η κοπέλα δεν ήταν στο μπαλκόνι. Ένιωσε ανακούφιση! Είχε και για σήμερα μια 
δικαιολογία. Πέρασε μήνας και πάντα εύρισκε μια δικαιολογία για ν’ αποφύγει ό,τι 
λαχταρούσε…
      Είχε μπει το καλοκαίρι και η μαθήτρια έπαψε να βγαίνει στο μπαλκόνι. 
Πλησίαζαν οι εξετάσεις και μάλλον θα διάβαζε εντατικά….
      Ο καλός καιρός έβγαλε στο δρομάκι τους κατοίκους της φτωχογειτονιάς του. 
Κάθε απόγευμα συναντούσε, στην αυλόθυρα ενός χαμόσπιτου, δυο εργατριούλες. 
Καθισμένες στη σκιά  του  μαντρότοιχου,  πάνω   σε  μια  κουρελού,  κεντούσαν ή 
έπλεκαν. Όταν πλησίαζε γύριζαν και τον κοίταζαν επίμονα περιμένοντας ίσως να τις 
χαιρετίσει, αυτός όμως τις προσπερνούσε βιαστικά και σιωπηλά. Εκείνες κάτι 
σιγομουρμούριζαν συνωμοτικά και γελούσαν. Η παρουσία τους δεν τον απασχολούσε 
καθόλου, πολλές φορές έμοιαζε να μην τις βλέπει καν.
      Πέρασαν έτσι μερικές μέρες το μπαλκόνι ήταν πάντα άδειο αλλά οι εργατριούλες 
πάντα στη θέση τους. Τον παρατηρούσαν αμίλητες και μόλις προσπερνούσε, 
σηκωνόταν η μια από αυτές και μιμούνταν το σοβαρό του ύφος και το περπάτημα 
του. Ύστερα ξεσπούσαν σε πνιχτά γέλια.
      Ένα απόγευμα καθώς έστριψε τη γωνιά, μάταια έψαξε να δει τη μαθήτρια στο 
μπαλκόνι. Ήταν και πάλι άδειο, μόνο τα φλογάτα γεράνια αναπαύονταν, στη σκιά του 
σπιτιού, μέσα στις γλάστρες τους. Οι εργατριούλες όμως ήσαν εκεί και κουβέντιαζαν 
χασκογελώντας. Καθώς πλησίασε σοβάρεψαν και μόλις τις προσπέρασε αμίλητος η 
μια του φώναξε: «Πες μας και μια καλησπέρα, τόσο ακατάδεχτος είσαι; Περνάς 
ξαναπερνάς τίποτα…».
      Σταμάτησε, πισωγύρισε και τις πλησίασε. «Ήμουν αφηρημένος. Σας ζητώ 
συγγνώμη κορίτσια». «Κάθε μέρα αφηρημένος είσαι;  Δεν τα παρατάς αυτά». 
      Τις κοίταξε με αμηχανία, ίσως να είχε κοκκινίσει κιόλας. Κολακεύτηκε στη 
σκέψη πως τον είχαν προσέξει κι έπιασε συζήτηση μαζί τους για λίγο. Ύστερα τις 
αποχαιρέτησε πολύ ευγενικά, λέγοντας πως είχε χαρεί για τη γνωριμία. Τις επόμενες 
μέρες σταματούσε και τις χαιρετούσε, συζητώντας για λίγο μαζί τους για ασήμαντα 
πράγματα αλλά όταν η μαθήτρια βρισκόταν στο μπαλκόνι της, έδειχνε ιδιαίτερη 
διάθεση γι’ αυτό. Έτσι είχε την ευκαιρία, ρίχνοντας κλεφτές ματιές, να παρατείνει 
την οπτική επαφή με το ίνδαλμα του.
      Μια μέρα η μια από τις δυο κοπέλες τον ρώτησε τι δουλειά κάνει. «Δουλεύω στις 
οικοδομές», είπε αόριστα. «Α έτσι, εργατάκι δηλαδή, είσαι από μας.».  «Με την 
κουστουμιά όμως που φορούσες την Κυριακή»-το μεταχειρισμένο «τρικ μάι φορτ» 
είχε κάνει εντύπωση-«δεν έμοιαζες και πολύ μ’ εργάτη», είπε η άλλη. Πρώτη φορά 
άκουγε φιλοφρόνηση για την εμφάνιση του και μάλιστα από γυναίκα και του άρεσε. 
«Εγώ σε είδα μια μέρα να βγαίνεις από κείνο το μεγάλο χτίριο, κοντά στην παραλία», 
είπε η πρώτη κι απευθυνόμενη στη φίλη της, «πώς το λένε καλέ;». «Δημοτική 
βιβλιοθήκη», είπε η άλλη. «Α, ναι βιβλιοθήκη. Τι ζητούσες εκεί;». «Πηγαίνω και 
διαβάζω  όποτε έχω καιρό. Πότε-πότε παίρνω και κάποιο βιβλίο στο σπίτι». «Σου τα 
δίνουν έτσι τζάμπα;». «Όχι βέβαια, τα παίρνω δανεικά.». «Δανεικά!  Κι  αν  δεν τα  
γυρίσεις  πίσω;».  «Σου παίρνουν  τον αριθμό της ταυτότητας και τη διεύθυνση σου». 
«Άλλο πάλι τούτο! Και μπορώ κι εγώ να πάρω;». «Φυσικά». «Και τι διαβάζεις καλέ, 
αν επιτρέπεται, μυθιστορήματα; έτσι δεν τα λένε καλέ αυτά που διαβάζουμε στα 
περιοδικά;» ρώτησε τη φιλενάδα της. «Όχι δε διαβάζω μυθιστορήματα, αν και μπορεί 
κάποιος να διαβάσει και τέτοια  εκεί…». «Τότε τι διαβάζεις;». «Τοπογραφία και 
αρχιτεκτονικό σχέδιο…». «Πώς, πώς, πώς, τι είναι αυτά καλέ;». «Να, στα βιβλία 
αυτά είναι γραμμένο το πώς να μετράς τη γη-δε βρήκε άλλη πιο εύστοχη εξήγηση-και 
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πώς να χτίσεις ένα σπίτι…», είπε με υπομονή αλλά και με διάθεση να  κάνει  
εντύπωση.  «Καλέ αυτός  είναι  σπουδαγμένος! Α, δε μας τα είπες αυτά.».  «Όχι δε 
σπούδασα,  έτσι μόνος μου διαβάζω για να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου μια και 
δουλεύω στις οικοδομές».
      Οι κοπέλες δεν  πολυκατάλαβαν, τον κοίταξαν με απορία αλλά και σεβασμό. 
Τους ήταν κάπως δύσκολο να κατανοήσουν πως   γίνεται    να   σου   αρέσει   να   
διαβάζεις   χωρίς   να   σε υποχρεώνει κάποιος και μάλιστα τέτοια δύσκολα βιβλία, 
απ’ ότι έδειχναν οι τίτλοι τους. Εκείνες με δυσκολία τελείωσαν το δημοτικό και 
μάλιστα με βαθμό που ίσα-ίσα μπορούσαν να πάρουν το απολυτήριο.
      Οι σχέσεις του με τις εργατριούλες ήσαν πολύ καλές πια αν και ίσως είχαν 
απογοητευτεί κάπως με το γεγονός πως αυτός, σε σχέση με αυτές 
ήταν…μορφωμένος…
…  Κάθε φορά που έστριβε τη γωνιά και η μαθήτρια ήταν στο μπαλκόνι αλλά όχι τα 
κορίτσια στο στέκι τους, ένιωθε μια μικρή στενοχώρια. Εξαιτίας αυτής της απουσίας 
έχανε την ευκαιρία να παρατείνει την βασανιστική μεν αλλά ηδονική οπτική επαφή 
με το κορίτσι στο μπαλκόνι
      Οι κοπέλες, δε φαινόταν να είχαν αντιληφθεί τον καημό του αν και κάποια μέρα η 
μια από αυτές του είπε, δείχνοντας προς τη μεριά του μπαλκονιού, «εσύ ταιριάζεις με 
κείνο κει το γυμνασιοκόριτσο που όλη μέρα διαβάζει, αλλά αυτή είναι πλούσια, 
όμορφη κι ακατάδεχτη ενώ εσύ φτωχαδάκι σαν εμάς». Τον ενόχλησε αυτή η 
παρατήρηση, αν και δεν το έδειξε, γιατί διαπίστωνε κι από τρίτους την άβυσσο που 
τον χώριζε από τη μαθήτρια. Η εργατριούλα τον είχε προσγειώσει. Η απογοήτευση 
του ήταν πλήρης…Έπρεπε να πάψει ακόμα και να τη βλέπει.
      Τις επόμενες μέρες καθυστερούσε σκόπιμα και γύριζε στο σπίτι όταν εκείνη δεν 
ήταν στο μπαλκόνι αλλά αυτό ήταν πιο βασανιστικό γιατί μπορεί να ήταν 
απαλλαγμένος από την παρουσία της αλλά τον ακολουθούσε η θύμηση της παντού. 
Έπρεπε ν’ αλλάξει σπίτι. Είχε οργιστεί με όλη αυτήν την κατάσταση, με τον εαυτό 
του που δε μπορούσε ν’ απαλλαγεί από το πάθος του, με την κοινωνία, με τους 
ανθρώπους όπως οι εργατριούλες που χασκογελούσαν τα  βράδια στο δρομάκι και 
δεν  έκαναν τίποτα ν’ αλλάξουν τη μοίρα τους.  Αλλά μήπως κι ο ίδιος είχε ή ήξερε 
κάποιον τρόπο γι’ αυτό;                
      Δε χρειάστηκε τελικά ν΄ αλλάξει σπίτι αλλά αφεντικό. Γιατί καθώς ήταν 
ξεσηκωμένος με αυτά που συμβαίνανε στη ζωή του τσακώθηκε με τον εργολάβο της 
οικοδομής. Αιτία η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου απέναντι στους εργάτες, τους 
γκρίνιαζε συνεχώς πως δε δουλεύουν αρκετά και η οικοδομή μένει πίσω πως αυτός 
έκανε κοινωνικό έργο με το να χτίζει σπίτια για τον κοσμάκη που είχε μείνει άστεγος 
μετά τον
πόλεμο κι άλλα τέτοια βαρύγδουπα. Ο νεαρός του αντιμίλησε και του είπε πως αυτά 
που κάνει δεν είναι σπίτια αλλά, εξωτερικά τερατουργήματα κι εσωτερικά κελιά. 
Αυτό που κάνει δεν είναι κοινωνικό έργο αλλά άγρια  εκμετάλλευση των εργατών και 
των αγοραστών. Ο εργολάβος άναψε και κόρωσε, του φώναξε πως απολύεται και να 
μη ξαναπατήσει στην οικοδομή κι έφυγε βρίζοντας θεούς και δαίμονες.                                                
      Οι εργάτες που είχαν βρεθεί μπροστά στη φιλονικία, μαζεύτηκαν γύρω του. 
Άλλοι του έλεγαν πως έκανε άσκημα που του μίλησε έτσι, Άντε τώρα να βρει 
δουλειά, αυτοί, δηλαδή οι εργολάβοι, ήσαν συνεννοημένοι κι όποιον έδιωχνε ο ένας 
δεν τον έπαιρνε ο άλλος. Κάποιοι άλλοι τον δικαίωσαν κι ένας μάστορας είπε:  
«Μακάρι  να  μπορούσα να του τα  πω εγώ και του έχω πολλά μαζεμένα, έλα όμως 
που έχω πέντε παιδιά να θρέψω…». 
      Την επόμενη βδομάδα καθώς ήταν άνεργος έφευγε νωρίς από το σπίτι και πήγαινε 
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στη βιβλιοθήκη, όπου με μια διακοπή το μεσημέρι για να τσιμπήσει κάτι, διάβαζε ό,τι 
εύρισκε σχετικό με την αρχιτεκτονική. Το βράδι γύριζε αργά έτσι δεν έβλεπε τη 
μαθήτρια αλλά έβλεπε το μπαλκόνι κι αυτό δυστυχώς ήταν πάντα εκεί να του τη 
θυμίζει. Σταματούσε μπροστά του, άναβε τσιγάρο, είχε αρχίσει να καπνίζει-όχι 
σπουδαία  πράγματα  ένα μικρό πακέτο που πολλές  φορές  του πήγαινε δυο μέρες-
και ύστερα προχωρούσε στο στενό.
      Το Σάββατο δε βγήκε καθόλου έξω, ούτε για φαγητό, είχε πάρει ένα βιβλίο από 
τη βιβλιοθήκη και το διάβαζε ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Δεν ήταν βιβλίο 
αρχιτεκτονικής αλλά ένα ερωτικό μυθιστόρημα, τα «Ανεμοδαρμένα ύψη.»
      Το απόγευμα όταν γύρισε από τη δουλειά ο φίλος του ο χτίστης, πλησίασε στο 
ανοιχτό παράθυρο του και του φώναξε καθώς τον είδε ξαπλωμένο να διαβάζει: 
«Τεμπελιάζεις ε, να που έχει και τα καλά της η ανεργία, από Δευτέρα όμως πάλι στο 
μεροκάματο».
      Τινάχτηκε από το κρεβάτι, άφησε το βιβλίο και πλησίασε. «Δε φαντάζομαι να 
πήγες και να παρακάλεσες αυτό το κάθαρμα να με πάρει πίσω στη δουλειά;». «Όχι, 
όχι σου βρήκα δουλειά σε άλλη οικοδομή, ο εργολάβος είναι καλός άνθρωπος». «Δεν 
υπάρχουν καλοί  εργολάβοι  φίλε…».  «Άκου  φιλαράκο, κάτι ξέρω κι εγώ σα 
μεγαλύτερος. Τα πράγματα είναι έτσι: Ή εκμεταλλεύεσαι τους άλλους ή σ΄ 
εκμεταλλεύονται. Και μια και βρίσκεσαι, προς το παρόν, γιατί μπορεί να γίνεις και συ 
μια μέρα εκμεταλλευτής, στους δεύτερους πρέπει να το δεχτείς. Υπάρχουν λοιπόν και  
εργολάβοι που εκτιμούν τον εργάτη όχι γιατί τον αγαπάνε αλλά γιατί τον χρειάζονται. 
Έχουμε βέβαια και τους άρρωστους, τους σαδιστές». «Τι πάει να πει σαδιστής και 
γιατί τον λένε έτσι;». «Σαδιστής είναι αυτός που ευχαριστιέται να βασανίζει τους 
άλλους. Γιατί τον λένε έτσι ιδέα δεν έχω, βλέπεις το άφησα κι εγώ το σχολειό στη 
μέση, θα ξέρει ίσως ο αδερφός μου. Ε, «γιατρέ», γιατί τον λένε σαδιστή αυτόν που 
βασανίζει τους άλλους;». Μέσα από το πλαϊνό δωμάτιο ακούστηκε η φωνή του 
φοιτητή: «Από το όνομα κάποιου μαρκήσιου που έγραψε βιβλία για σεξουαλικές 
διαστροφές και ερωτικά  βασανιστήρια  και λοιπά». «Τώρα μας φώτισες», είπε ο 
χτίστης κι απευθυνόμενος στο νεαρό φίλο του: «Άστο φιλαράκο μην το ψάχνεις, από 
Δευτέρα στη δουλειά έτσι;». Πήγε να φύγει και πισωγύρισε. «Δε μου λες, τι θα έλεγες 
το βράδι να έρθεις μαζί μας». «Πού σε ταβέρνα;…Άσε δεν υπάρχει τσάι». «Ρε  άσε 
τα λεφτά, δεν πρόκειται για ταβέρνα. Ο «γιατρός» θα μας πάει σ’ ένα στέκι για 
κουβεντούλα.». «Κουβεντούλα;». «Κι εγώ δεν ξέρω ακριβώς…Εντάξει;».
      Συμφώνησαν αλλά του νεαρού  του είχε καθίσει εκείνο το «σεξουαλική 
διαστροφή» που είχε πει ο φοιτητής. Μπας και η περίπτωση του, με τη μαθήτρια ήταν 
τέτοια; Είχε διαβάσει κάπου σεξουαλικό είναι κάτι που έχει σχέση με τον έρωτα. 
Τέλος πάντων θα ξαναρωτούσε τον φοιτητή.
      Κατά  τις  οχτώ  βγήκαν  από  το  σπίτι  και  κατηφόρισαν  το δρομάκο, τα 
κορίτσια της γειτονιάς, ήσαν πέντε-έξη, αραγμένα στο στέκι τους άρχισαν τα 
πειράγματα μόλις τα πλησίασαν. Ο χτίστης  είχε  πολύ  καλές  σχέσεις  μαζί  τους  και 
τα πείραζε κι αυτός. Όσο για τον φοιτητή, «γιατρέ» τον ανέβαζαν «γιατρέ» τον 
κατέβαζαν, φτάνοντας μάλιστα να του ζητούν και ιατρικές συμβουλές. «Γιατρέ τα 
βράδια έχω αϋπνίες και στεναχώρια, τι να κάνω για να μου περάσουν;», τον ρώτησε, 
με πονηρό χαμόγελο, μια ομορφούλα που την έβλεπε για πρώτη φορά ο νεαρός. «Να 
βρεις έναν άντρα, σαν και μένα να πούμε, για να σου περάσουν όλα». Τρανταχτά 
γέλια των κοριτσιών υποδέχτηκαν την απάντηση.
      Μια από τις  εργατριούλες, έσκυψε κοντά στο φίλο μας και του είπε: «Τι έγινε με 
σένα «αρχιτέκτονα;»-του είχαν κολλήσει κι αυτού το παρατσούκλι «αρχιτέκτονας»-
μέρες έχουμε να σε δούμε». Της είπε διάφορες αόριστες δικαιολογίες.        
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     Xαιρετώντας τες, οι τρεις φίλοι, κατηφόρισαν για το κέντρο της πόλης. Η 
μαθήτρια δεν ήταν στο μπαλκόνι αλλά η εικόνα της στη μνήμη του ήταν  πάντα  
παρούσα.  Βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει τον φοιτητή για εκείνον τον «σεξουαλικό 
σαδισμό». «Σεξουαλικός σαδισμός είναι όταν κάποιος βασανίζει με έρωτα κάποιον 
άλλο, το αντίθετο, δηλαδή να βασανίζεται κάποιος από έρωτα, λέγεται «μαζοχισμός», 
κατάλαβες;». «Περίπου», απάντησε αλλά μέσα του είχε παραδεχτεί πως το δεύτερο 
ήταν η περίπτωσή του και τρομοκρατήθηκε, ώστε ήταν διεστραμμένος;… 
      Έφτασαν στην παραλία κι αφού έκαναν ένα μεγάλο περίπατο σ’ αυτήν κατά τις 
εννιά που είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει βρέθηκαν, με τις οδηγίες του φοιτητή, σ’ ένα 
δρομάκι κοντά στον Πύργο. Κατέβηκαν μια τσιμεντένια σκάλα που οδηγούσε σ’ ένα 
υπόγειο. Ένας χλωμός λαμπτήρας, ίσα-ίσα που φώτιζε τα σκαλιά, τους βοήθησε να 
κατέβουν.     Μπήκαν σ’ ένα μισοσκότεινο διάδρομο κι ο φοιτητής χτύπησε μια θύρα 
που σχεδόν άνοιξε αμέσως και βρέθηκαν σ’ ένα μεγάλο χώρο με πολλά μηχανήματα 
ξυλουργείου. Η σκόνη    ήταν  παντού  καθισμένη  εκτός  από  δυο μεγάλα  τραπέζια  
της ξυλουργικής, τοποθετημένα στο κέντρο του χώρου, το ένα μάλιστα είχε  
προσαρμοσμένο πάνω του ένα σφικτήρα.
      Πάνω στο τραπέζι ήσαν μια δεκαριά μπουκάλια με ρετσίνα και μερικά με κόκκινο 
κρασί, ποτήρια και μερικά πιάτα με πρόχειρα εδέσματα. Γύρω από τα τραπέζια, έξη-
εφτά άτομα  ήσαν όρθια ή καθισμένα σε στρίποδα. Τα περισσότερα  ήσαν νέοι, 
φοιτητές μάλλον. Ένας είχε την ηλικία του φίλου του τού χτίστη και φαίνεται πως 
ήταν ο ξυλουργός, ιδιοκτήτης του εργαστηρίου. Χαιρέτησαν και βολεύτηκαν κι αυτοί 
στη συντροφιά.
      Ο νεαρός πρώτη φορά βρισκόταν σε μια τέτοια σύναξη και ρώτησε ψιθυριστά το 
χτίστη: «Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτοί;». Εκείνος του έκανε νόημα σιωπής. Γινόταν 
μια συζήτηση, στη συντροφιά, για το δημοτικό τραγούδι. Την προέλευση του, τις 
ρίζες του, τη σχέση του με τη βυζαντινή μουσική ή την αρχαία ελληνική. «Και τι μας 
νοιάζει για όλ’ αυτά;», αναρωτήθηκε μέσα του.
      Η συζήτηση ήταν άτακτη με διαπληκτισμούς και αντεγκλήσεις. Πότε μιλούσαν 
όλοι μαζί ανάκατα και πότε καταλάγιαζε η χλαλοή με τη συχνή και μόνιμη 
παράκληση του ξυλουργού: «Σιγά ρε παιδιά, πιο σιγά, πιο σιγά, θα μας ακούσουν…». 
Ποιοι είναι αυτοί που θα τους ακούσουν κι αν τους ακούσουν, τι έγινε; 
Απαγορευόταν να μιλάει κάποιος για το δημοτικό τραγούδι; αναρωτιόταν ο νεαρός 
μην καταλαβαίνοντας  πολλά  πράγματα  από  αυτά  που  άκουγε  κι  έβλεπε  εκεί. 
      Κάποια  στιγμή  ένας  παχουλός  κι  αφράτος  νεαρός,  προφανώς   φοιτητής,   
ύψωσε  τα  χέρια για να ζητήσει την προσοχή τους. «Παιδιά, κάποιος  σύντροφος είπε 
πως τα δημοτικά τραγούδια είναι δημιουργήματα του λαού και σαν τέτοια  είναι   
αριστουργήματα.  Αυτό,  δεν  είναι  ακριβές γιατί υπάρχουν αρκετά που δεν είναι 
πετυχημένα. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον ιστορικό ή κοινωνικό αλλά σαν ποίηση 
τουλάχιστον είναι κατώτερα. Αναμφισβήτητα, τα περισσότερα από αυτά  είναι 
αριστουργήματα ποίησης και μουσικής».
      Έπιασε ένα βιβλίο που ήταν ανάμεσα στα ποτήρια με το κρασί και το άνοιξε. 
Έβηξε και είπε: «Από τις ΕΚΛΟΓΕΣ του
Νικόλαου  Πολίτη διαβάζω: 

                                        «Ο Διγενής ψυχομαχεί
                                        κι η γη τόνε τρομάσσει
                                        Βροντά κι αστράφτει ο ουρανός
                                        και σειέτ’ ο απάνω  κόσμος
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                                        κι ο κάτω κόσμος άνοιξε
                     
                                        και τρίζουν τα θεμέλια, 
                                        κι η πλάκα τον ανατριχιά  
                                        πώς θα τόνε σκεπάσει,
                                        πώς θα σκεπάσει τον άιτό
                                        τση γης τον αντρειωμένο».

      O φοιτητής συνέχισε το ποίημα κι ο νεαρός θυμήθηκε πως το είχε διαβάσει στο 
ορφανοτροφείο, σε κάποιο βιβλίο. Τότε του είχε αρέσει πολύ και τώρα περισσότερο 
και γιατί το καταλάβαινε καλύτερα αλλά και γιατί η απαγγελία του φοιτητή ήταν 
πραγματικά πετυχημένη.  
      Όταν τελείωσε η απαγγελία, άρχισε συζήτηση πάνω στο ποίημα και συνεχίστηκε 
με συμφωνίες και διαφωνίες και με σχετική κρασοκατάνυξη. Απόψεις για τις 
συνθήκες που επικρατούσαν  στη  χώρα, μετά  τον  εμφύλιο, καθώς  και  για το ρόλο 
του συμμαχικού παράγοντα  στα πολιτικά πράγματα, διατυπώθηκαν με μεγάλο πάθος 
αλλά και σύγχυση. Οι προσπάθειες   των   νεαρών,    οι   πιο   μεγάλοι   σώπαιναν,    
με εντυπωσιακές αγορεύσεις κι επιχειρήματα δεν οδήγησαν πουθενά και η συζήτηση 
πέρασε στις σχέσεις των δύο φύλων.
      Ο φοιτητής που είχε απαγγείλει το ποίημα για το Διγενή, ανάπτυξε μ’ ευφράδεια 
το θέμα και κατάληξε πως επιτέλους ο έρωτας πρέπει να είναι ελεύθερος.
       «Δηλαδή τι εννοείς σύντροφε», του φώναξε ένας ξερακιανός και ηλιοκαμένος 
φοιτητής της νομικής αυτός, «τώρα ο έρωτας δεν είναι ελεύθερος; Και για ποιόν 
έρωτα, μας τσαμπουνάς τόση ώρα, για τον έρωτα της μπουρζουαζίας ή του  
προλεταριάτου…»-να, δυο λέξεις που τις άκουγε για πρώτη φορά ο νεαρός χωρίς να 
καταλαβαίνει τι σημαίνουν-«γιατί για σας τους κανακάρηδες των αστών ο έρωτας 
είναι ελεύθερος. Και μάλιστα δε φτάνει που μονοπωλείτε τα  κορίτσια της τάξης σας-
ποια  από αυτά θα  κοίταζε εμένα-«Είσαι  και πανάσχημος πανάθεμα σε», του 
φώναξε κάποιος κι ακολούθησαν χάχανα των άλλων. «Αν ήμουν πλούσιος σε βεβαιώ 
πως η ασχήμια μου δεν θα τις πείραζε καθόλου», είπε ψύχραιμα και συνέχισε. «Δε 
φτάνει λοιπόν που έχετε τις αστές, έχετε και τα μαλακισμένα κορίτσια της εργατιάς 
που ξελογιάζονται μαζί σας πιστεύοντας πως  έτσι θ’ αλλάξουν τάξη». Με γέλια 
επικρότησε η ομήγυρη.

Ειπώθηκαν κι άλλα πολλά, ακόμα και για νέους αγώνες ενάντια στο κεφάλαιο 
που μετά  τον  εμφύλιο  είχε ελεύθερο το πεδίο της εκμετάλλευσης, πράγματα που 
συγκίνησαν το νεαρό αν και πολύ λίγα κατάλαβε.
      Βγήκαν με προφύλαξη από το υπόγειο, ένας-ένας ή δυο-δυο ενώ κάποιο από τα 
παιδιά βγήκε πρώτο και κρατούσε τσίλιες…
      Καθώς ανηφόριζαν για το σπίτι, οι τρεις φίλοι, το κεφάλι του νεαρού  ήταν 
γεμάτο σκέψεις κι απορίες. Ο χτίστης τον ρώτησε πως του φάνηκαν όλ’ αυτά. 
Απάντησε πως λίγα κατάλαβε αλλά ήταν βέβαιος πως τα παιδιά αυτά ήσαν κοντά 
στους εργάτες, ακόμα κι ο φοιτητής που απάγγειλε το ποίημα κι ας τον κατηγόρησε ο 
άλλος για αστό. «Αλήθεια τι πάει να πει μπουρζουαζία, έτσι δεν το είπε;».
      Ανάλαβε ο «γιατρός» να του εξηγήσει αυτό και άλλα που δεν κατάλαβε κι όταν 
έφτασαν στο σπίτι του έδωσε να διαβάσει κάποια βιβλία. «Πρόσεξε όμως να μην 
πέσουν σε χέρια αντιδραστικών γιατί είναι επικίνδυνο να έχεις τέτοια βιβλία, μπορεί  
να πας εξορία ακόμα και φυλακή…».
      Ο νεαρός είχε αρχίσει να μεγαλώνει, τα δεκαοχτώ τα είχε κλείσει κιόλας και 
σκέφτηκε να τελειώσει το γυμνάσιο, είχαν αρχίσει να λειτουργούν νυχτερινά, ύστερα 
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να δώσει εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς στην πόλη δεν είχε πολυτεχνείο, θα 
προτιμούσε να σπουδάσει αρχιτεκτονική.  Θα του άρεσε να είναι  φοιτητής  αλλά  
αυτό ήθελε πολύ  χρόνο και κόπο και  να δουλεύει στην οικοδομή. Έτσι έδιωξε την 
ιδέα των σπουδών αλλά όχι και τη διάθεση να μορφωθεί. Προς το παρόν κάτι έπρεπε 
να κάνει για τα οικονομικά του, να τα καλυτερέψει για να μπορεί ν’ αγοράζει βιβλία, 
«να καλλιεργεί το μυαλό και την ψυχή του» μια φράση που είχε ακούσει από το 
«γιατρό» και του άρεσε πολύ, αν και δεν καταλάβαινε τι ακριβώς εννοούσε όταν 
έλεγε ψυχή. Αυτά περί ψυχής τα είχε ακούσει στο κατηχητικό του 
ορφανοτροφείου…Τέλος πάντων ήταν  ενθουσιασμένος με την αποψινή έξοδο…
      Στη νέα του δουλειά τα πράγματα ήσαν καλύτερα, έκανε και υπερωρίες κι έτσι 
οικονομούσε κάτι παραπάνω. Με τη συντροφιά του φοιτητή, είχαν μόνο δυο χρόνια 
διαφορά, άρχισε να συχνάζει στα στέκια των φοιτητών. Συχνά πήγαινε μαζί του και 
στο χώρο του πανεπιστημίου, απολάμβανε έτσι μιαν αυταπάτη πως ανήκει εκεί.
      Τη μαθήτρια είχε καιρό να τη συναντήσει αλλά δεν την ξέχασε. Οι νέες 
συναναστροφές του τον επηρέασαν τόσο που άρχισε  να  βλέπει  με  άλλο  μάτι  την  
προσπάθεια  του  να  την προσεγγίσει. Θυμήθηκε όμως τα λόγια του φοιτητή, στο 
υπόγειο, σε κείνη την περίεργη, ιδιότυπη «γιάφκα» και απελπίστηκε πάλι. Έτσι 
έδιωξε την ιδέα να δουλεύει στην οικοδομή,  δύσκολα  πράγματα. Πάντως ο καημός 
του είχε αρχίσει να καταλαγιάζει μια και γέμιζε τις ώρες του με το διάβασμα και τις 
καινούργιες συντροφιές. 
     Από τα πρώτα βιβλία που διάβασε, ήταν ένας τόμος που περιείχε δυο εντελώς 
διαφορετικά θέματα-του το είχε δανείσει ένας φοιτητής-το ένα ήταν του Πολύβιου 
Δημητρακόπουλου, «Η τιμή των γυναικών» και το άλλο το «Αντιντύριγκ» του 
Έγκελς. Το πρώτο το κατάλαβε επαρκώς, όσο για το δεύτερο, σχεδόν  τίποτα.   Όσο  
διάβαζε  μεγάλωνε  η  άγνοια  του  αλλά κατάφερε να το τελειώσει. Χρόνια αργότερα 
όταντ ο ξαναδιάβασε κατάλαβε πολλά πράγματα. Διάβαζε πολύ, προσπαθώντας να 
κερδίσει το χρόνο που είχε χάσει.                                                
      Στις συντροφιές των φοιτητών, γνώρισε κι έναν «συνταξιούχο» φοιτητή, έτσι 
ονόμαζαν αυτούς που ήσαν χρόνια στο πανεπιστήμιο χωρίς να πάρουν το πτυχίο. 
Αυτός κόντευε να κλείσει τα τριάντα και παρ’ όλη τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που 
είχαν τα πήγαιναν οι δυο τους μια χαρά. Ο «συνταξιούχος» μπορεί να μην είχε πάρει 
ακόμα το πτυχίο του, ωστόσο ήταν εξαιρετικά μορφωμένο άτομο. Μπορεί να μην τον 
ενδιέφεραν ιδιαίτερα τα μαθήματα του, αλλά ήτα πληροφορημένος για τα πάντα. Τον 
πείραζαν οι άλλοι γιατί δεν εύρισκε…χρόνο να διαβάσει ξοδεύοντας τον, στο τάβλι, 
στις γκόμενες και στα ξενύχτια. Ευτυχώς ο πατέρας του, ένας έμπορας σε επαρχιακή 
πόλη, είχε χρήματα και αρκετή ανοχή.
      Υπήρχαν και φοιτητές με το ίδιο παρατσούκλι που όμως αυτοί ξόδευαν τον καιρό 
τους στο διάβασμα-συχνά τους  έλειπε κιόλας-αλλά μόλις έφτανε η περίοδος των 
εξετάσεων δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν στον καθηγητή τα εξέταστρα κι έτσι  
έχαναν τη χρονιά. Η εξέταση όλων των μαθημάτων της χρονιάς στοίχιζε μια μικρή 
περιουσία.                                                
      Ο συνταξιούχος σπούδαζε φιλολογία, ήταν στο τελευταίο έτος αλλά δεν έλεγε να 
διαβάσει τα μαθήματα του. Διάβαζε όμως πολύ καλά τις…γυναίκες. Οι γνώσεις του 
γι’ αυτές ήσαν τέτοιες που θα μπορούσε να γράψει ένα αξιόλογο δοκίμιο…
      Μια βραδιά, βρέθηκαν με τον «συνταξιούχο» σε μια παραλιακή ταβέρνα, όχι 
μακριά από το κέντρο της πόλης.  Ήπιαν πολύ, βρήκαν και μια συντροφιά 
γλεντζέδικη, τραγούδησαν  λαϊκά  κι ελαφρά τραγούδια και στο τέλος έγιναν 
«λειώμα».      
      Όταν   έφυγαν   από  το  μαγαζί   ήταν   κιόλας   περασμένα μεσάνυχτα.  «Έτσι  
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που  είσαι  αδερφέ μου»,  του  είπε   «συνταξιούχος», «δεν μπορείς να πας στο σπίτι 
σου. Έλα θα πάμε στο δικό μου, εδώ κοντά είναι, καμιά τρακοσαριά μέτρα, τι 
διάβολο αυτά μπορούμε να τα περπατήσουμε». Δεν είχε αντίρρηση κι αν είχε τι 
μπορούσε να κάνει, στην κατάσταση που βρισκόταν. 

Πέρασε αρκετή ώρα για να καταφέρουν να κάνουν εκείνα τα τριακόσια μέτρα 
αλλά τελικά τα κατάφεραν. Βρέθηκαν μπροστά σε μια παλιά μονοκατοικία με 
αυλόγυρο. Η σιδερένια θύρα της αυλής άνοιξε τρίζοντας εκκωφαντικά μέσα στην 
ησυχία της νύχτας αλλά και μέσα στα θολά κρανία τους. Μπαίνοντας στην αυλή ο 
«συνταξιούχος» στάθηκε στη μέση της ισορροπώντας με δυσκολία και φώναξε: 
«Καριόληδες, κοιμάστε ρε; Κοιμάστε την ώρα που στον τριακοστό όγδοο παράλληλο 
κινδυνεύει ο σοσιαλισμός;».Ο νεαρός τρεκλίζοντας κι αυτός, πήγε κοντά του και του 
είπε: «Σουςςς αδερφέ μου, θα ξυπνήσεις τους ανθρώπους…». «Ποιους ανθρώπους 
μωρέ», φώναξε πάλι δυνατά εκείνος, «εδώ κατοικούν ρεμπεσκέδες σαν και μένα που 
ροκανίζουν τα πορτοφόλια των πατεράδων τους».
      Από το παράθυρο πρόβαλλε κάποιος και του φώναξε:  «Σιγά ρε «συνταξιούχε», 
αύριο έχουμε εξετάσεις…». «Εξετάσεις; Οι μόνες εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε 
εσείς είναι αίματος, αλλά κι αυτές δεν τις χρειάζεστε έτσι καλοθρεμμένοι που 
είσαστε». Πρόβαλλαν κι άλλοι στα παράθυρα άλλοι γκρινιάζοντας κι άλλοι γελώντας.
      Τέλος μπήκαν στο σπίτι, ευτυχώς δε χρειάστηκε να ξεκλειδώσουν, η εξώθυρα του 
σπιτιού ήταν πάντα ξεκλείδωτη. Μπήκαν σ’ ένα χώρο κι εδώ ξεκλείδωτα ήταν κι ο 
«συνταξιούχος» βρήκε αμέσως κι εύκολα το διακόπτη του λαμπτήρα, ήταν 
συνηθισμένος αφού γύριζε συχνά σ’ αυτήν την κατάσταση στο σπίτι. O νεαρός  αν  
και  δεν  ήταν  σε  θέση  ν’αντιληφθεί πολλά πράγματα πρόσεξε ωστόσο, στο 
φωτισμένο δωμάτιο, πως υπήρχε μια πληθώρα βιβλίων. Παντού βιβλία, σε πρόχειρες 
βιβλιοθήκες καμωμένες με τούβλα και σανίδες, σε καθίσματα, στο πάτωμα, ακόμα 
και στο κρεβάτι, ένα μεγάλο διπλό κρεβάτι που, απ’ ό,τι έλεγαν αναστέναζαν οι 
σούστες του στις ερωτικές συναντήσεις του «συνταξιούχου».

Το σπίτι το κατοικούσαν αποκλειστικά φοιτητές και η ησυχία εκεί ήταν σπάνιο 
αγαθό. Ωστόσο, μετά τη θορυβώδη εισβολή τους επικράτησε σχετική ησυχία….
      Την άλλη μέρα, ήταν Κυριακή, ξύπνησαν αργά. Πρώτος ξύπνησε ο νεαρός κι 
αφού πέρασε από το μπάνιο για τα σχετικά-εδώ υπήρχε ιδιωτικό λουτρό-πλησίασε 
τον «συνταξιούχο» και τον έσπρωξε σιγά στον ώμο. «Έι, θα τα καταφέρεις να 
σηκωθείς ή να φωνάξω…νοσοκομειακό;». «Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, βάλε 
το μπρίκι στη φωτιά, ξέρεις να ψήνεις καφέ;». «Ιδέα δεν έχω, πάντα πίνω στο 
καφενείο. Εξάλλου στο σπίτι μου δεν υπάρχουν τέτοιες πολυτέλειες όπως ηλεκτρική 
κουζίνα σαν τη δική σου. Η γριά εκεί ούτε γκαζιέρα μας αφήνει ν’ ανάψουμε, 
φοβάται  μην της κάψουμε το σπίτι». «Ωραία», είπε ο άλλος και σηκώθηκε αργά-
αργά, τεντώνοντας τα χέρια. «Δεν ξέρω πως τον την πίνεις αλλά το σωστό είναι να 
τον πιούμε πικρό, στην κατάσταση που είμαστε».     
      Άναψαν τσιγάρο, με τον καφέ η διάθεση τους κάπως καλυτέρεψε έπιασαν μια 
μακριά συζήτηση για βιβλία, για κοινωνικά θέματα κι έφτασαν στον συνδικαλισμό. Ο 
«συνταξιούχος» τον ρώτησε αν είναι μέλος του σωματείου των οικοδόμων και κείνος 
του είπε πως δεν είχε το δικαίωμα αν δε συμπλήρωνε τα είκοσι ένα του χρόνια. «Οι 
κουφάλες για να σ’ εκμεταλλεύονται σου επιτρέπουν να δουλεύεις όταν είσαι 
ανήλικος  αλλά όχι να συμμετέχεις στα κοινά και να ψηφίζεις», είπε ο 
«συνταξιούχος». «Βέβαια συμμετέχω παράνομα βοηθάω τον αδερφό του «γιατρού» 
που είναι στέλεχος στο σωματείο και κάνω γενικά  ό,τι μπορώ».  «Έτσι πρέπει», είπε 
ο άλλος και τράβηξε μια θορυβώδη ρουφηξιά από το φλιτζάνι και συνέχισε. «Εγώ δεν 
κάνω τίποτα…Ούτε το πτυχίο μου δεν κατάφερα να                              
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πάρω κι ο γέρος μου γκρινιάζει χρόνια τώρα. Θέλει γιο σπουδαγμένο, παντρεμένο να 
του κάνει εγγόνια αλλά εγώ αδερφέ μου δεν είμαι έτοιμος ακόμα για τέτοια. Του λέω, 
ρε πατέρα τι νομίζεις ότι θα γίνει άμα πάρω το πτυχίο; Δασκαλάκος θα είμαι κι από 
χρήματα θα παίρνω τρεις κι εξήντα. Άσε που θα με στείλουν σε τίποτα γυμνάσια στην 
άλλη άκρη της χώρας. Περίμενε να βαρεθώ τούτη τη ζωή, θα τη βαρεθώ να είσαι 
βέβαιος και θα καταλήξω στο μπακάλικο σου, όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Κι 
εγγόνια θα σου κάνω και μορφωμένος μπακάλης θα είμαι. Ο καημένος συμμερίζεται 
τη λογική μου αλλά επιμένει να πάρω το πτυχίο. «Πάρτο παιδάκι μου, ξέρω πως 
μπορείς, κι ας μην το χρησιμοποιήσεις ποτέ  αλλά  πάρτο, δεν ξέρεις τι γίνεται». Κι 
έτσι αποφάσισα του χρόνου να το πάρω, στο κάτω-κάτω στο πτυχίο είμαι, λίγο 
διάβασμα όπως το θέλουν οι δάσκαλοι μου και το πήρα». 
      Το  μεσημέρι   έφαγαν  σ’  ένα   εστιατόριο   εκεί   κοντά  και ξαναγύρισαν στο 
σπίτι, αν κι ο νεαρός επέμενε να γυρίσει στο δικό του γιατί θα το ξενυχτούσαν πάλι κι 
άιντε μετά τη  Δευτέρα να πάει για δουλειά. «Εντάξει, φεύγεις μετά  ας πιούμε πρώτα 
έναν καφέ». 
      Kαθώς έπιναν τον καφέ τους, εμφανίστηκε μια νεαρή ομορφούλα. Φορούσε 
φούστα με «φουρό» κι ένα εξώπλατο μπλουζάκι με μανίκια «ζαπονέ». Το στήθος της 
στητό, έτοιμο να διαρρήξει το λεπτό ύφασμα. Τους χαιρέτησε κι ο «συνταξιούχος» 
σηκώθηκε και τη φίλησε. «Έλα, κάτσε», της είπε.  Εκείνη  κάτι του ψιθύρισε στο 
αφτί κοιτάζοντας  προς  το το μέρος του νεαρού, κάτι της είπε χαμηλόφωνα κι αυτός 
και τους σύστησε. Ύστερα της πρόσφερε τσιγάρο και η νεαρή το κράτησε ανάμεσα 
στα δάχτυλα της με επιτηδευμένη χάρη σα για να πείσει πως κι αυτό ήταν ένα από τα 
συστατικά της γοητείας της.
      Κάποια στιγμή η κοπέλα πήγε στο λουτρό κι ο «συνταξιούχος» τον ρώτησε πώς 
τη βρίσκει. «Μμμ, χωρίς παρεξήγηση αξιοπήδηχτο πλάσμα…». «Τι; Αξιοπήδηχτο! 
Ωραία λέξη μ’ αρέσει, κοίτα αδερφέ μου τι μπορείς να μάθεις από τους 
πιτσιρικάδες». Έβαλε τα γέλια και ύστερα του είπε χαμηλόφωνα: «Απόψε θα μείνει 
εδώ, μείνε και συ». «Τι να κάνω να μείνω, τρελός είσαι;». «Να την πηδήξεις και συ 
ρε μπαγάσα». «Να την πηδήξω!…Δεν είμαστε καλά, τι λες τώρα;». «Ναι ρε πιτσιρικά 
αφού σ’ αρέσει». «Ε, και πως θα γίνει αυτό;». «Υπάρχει τρόπος, Θα μας 
αποχαιρετήσεις αλλά δε θα φύγεις. Θα βρω τρόπο να την απασχολήσω στο λουτρό, 
εσύ θα επιστρέψεις  και  θα  κρυφτείς  κάτω από  το  κρεβάτι…».  «Σςς, μπορεί να 
βγει ξαφνικά…». «Μπα, αυτή τώρα πλένει, μπρος-πίσω τις οπές της και τις βυζάρες 
της. Στο σπίτι της δεν υπάρχει λουτρό και όταν έρχεται εδώ τη βρίσκει στην 
μπανιέρα. Λοιπόν τι λες;». «Μπα, δεν γίνεται, δεν μπορώ». «Και γιατί;». 
«Γιατί…γιατί δε θα τα καταφέρω, δεν έχω πείρα σ’ αυτά…Μερικές φορές μόνο έχω 
πάει σε μπουρδέλο και μάλιστα την πρώτη φορά έχυσα μόλις μου τον άγγιξαν». «Ναι 
ρε δεν έχεις πείρα αλλά κάποτε πρέπει να την αποχτήσεις, πώς; με τη…χούφτα;». «Δε 
γίνεται, αλλά πες πως δέχομαι, πώς θα γίνει με το να κρυφτώ κάτω από το κρεβάτι; 
Έτσι θέλω να μάθω από περιέργεια». «Άκου, όταν εσύ θα είσαι κάτω από το κρεβάτι, 
εγώ θα τη φέρω μέσα και θα την πηδήξω, βέβαια θα είναι λίγο σόνικο να έχεις από 
πάνω σου εμάς να γαμιόμαστε, αλλά  δεν πειράζει έτσι θα καυλώσεις  περισσότερο.  
Μόλις τελειώσω, πάω για κατούρημα. Βγαίνοντας από το δωμάτιο θα σβήσω το φως 
Όταν ξαναγυρίσω δε θα το ανάψω, θα κάνω φασαρία πως τάχα μπαίνω στο δωμάτιο 
αλλά θα φύγω πίσω, στο λουτρό. Τότε βγαίνεις και πέφτεις πλάι της. Έχουμε τα ίδια 
σουσούμια περίπου,  Δε θα μιλήσεις καθόλου, εξάλλου ούτε κι εγώ μιλάω, μόνο 
μουγκρίζω άμα καυλώσω πολύ. Την πασπατεύεις όσο γουστάρεις και της τον φοράς. 
Αυτό είναι όλο». «Αδύνατον δε γίνεται…Καλά εσένα δε σ’ ενοχλεί που κάποιος θα 
πηδήξει το κορίτσι σου;». «Το κορίτσι μου…ποιο κορίτσι μου μωρ’ αδερφέ μου. 
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Τέτοια κορίτσια περνάνε αρκετά από δω, όχι πως είναι πουτάνες αλλά να, είναι 
κοπέλες που δεν έχουν περιορισμό από το σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει πατέρας ούτε 
αδερφός για να τη σφάξουν ή να σε καθαρίσουν «εν ονόματι της τιμής» του πατέρα ή 
του αδερφού. Α, τέτοιες σχέσεις τις αποφεύγω σαν το διάβολο το λιβάνι. Τα κορίτσια 
αυτά θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους, οι μαμάδες τους χήρες και φτωχές, δεν έχουν 
και πολλές αντιρρήσεις, πώς αλλιώς θα παντρέψουν τις κόρες τους κλειδώνοντας τις 
στο σπίτι; Βέβαια κι εγώ πληρώνω το σχετικό τίμημα, θέατρο, σινεμά, ταβέρνα πότε-
πότε κάνα δωράκι, κάνα κοσμηματάκι δηλαδή. Γι’ αυτό ρε σου λέω, δε θα έχεις να  
κάνεις με μυξοπαρθένα αλλά θα  γαμήσεις μια πραγματική γυναίκα».
      Ο νεαρός ακούγοντας όλ’ αυτά έπεφτε από τα σύννεφα. Ένα χρόνο τώρα 
διαπίστωνε κάθε τόσο πως έξω από το ορφανοτροφείο ο κόσμος δεν είχε και πολύ 
σχέση μ’ αυτόν που του είχαν μάθει…«Όχι, δεν μπορώ», ξαναείπε, «υπάρχει κι άλλος 
λόγος…». «Τι λόγος», τον κοίταξε φιλύποπτα, «για λέγε, δε φαντάζομαι να μη 
γουστάρεις τις γυναίκες;». «Όχι βρε αδερφέ τις παραγουστάρω, αν το βάζεις έτσι, 
αλλά να, είμαι ερωτευμένος και…». «Όπα, γουστάρω, έτσι ε; για λέγε, για λέγε. Ποια 
είναι η σκορδόπιστη; ». 

«Κοίτα, είσαι ο πρώτος που το μαθαίνεις, οι φίλοι μου δεν το ξέρουν, ούτε που 
τους περνάει από το μυαλό»...
      Του διηγήθηκε τα σχετικά με τον έρωτά του κι εκείνος αντί να δείξει κατανόηση, 
τον αποπήρε: «Καλά μαλάκας είσαι; Πού ζεις παιδάκι μου;», είπε και του πρότεινε 
μερικούς τρόπους να κατακτήσει την αγαπημένη του. Όλοι όμως του φάνηκαν πάρα 
πολύ τολμηροί που φώναξε απελπισμένος: «Δεν μπορώ φίλε μου, πώς να σου το πω». 
«Πάλι  δεν  μπορώ,  μ’  έχεις  πρήξει  νεαρέ.  Πάντως  εγώ έκανα ο, τι μπορούσα».  
      Στο μεταξύ η κοπέλα βγήκε από το λουτρό τυλιγμένη στο μπουρνούζι του 
φοιτητή έχοντας στο κεφάλι δεμένη, σαν τουρμπάνι, μια πετσέτα. Τη βρήκε υπέροχη, 
πρώτη φορά έβλεπε γυναίκα να βγαίνει έτσι από λουτρό.
      Χαιρέτησε στα γρήγορα, ταραγμένος κι  έφυγε.  Στο δρόμο για το σπίτι του, 
σκεφτόταν τι υπέροχο θα  ήταν να είχε  ένα διαμέρισμα με λουτρό και να είχε την 
ευτυχία να βλέπει τη μαθήτρια, έτσι όπως αυτήν την κοπέλα να βγαίνει μέσα από το 
δικό του λουτρό. Έδιωξε όμως γρήγορα αυτήν τη θαυμάσια εικόνα από το μυαλό του 
για να μην ερεθίζεται καθώς έμπαινε στο πλακόστρωτο δρομάκι της γειτονιάς του. Το 
μπαλκόνι, αυτό το μπαλκόνι που ήταν η ευτυχία κι ο εφιάλτης του ήταν άδειο…
...  Πέρασαν δυο χρόνια, όλα άλλαζαν γύρω του και μέσα του. Είχε διαβάσει αρκετά 
βιβλία, από λογοτεχνία μέχρι πολιτικές μπροσούρες και είχε αρχίσει ν’ αποχτά μια 
δική του βιβλιοθήκη. Μάλιστα είχε αγοράσει κι ένα σχετικό έπιπλο. 
     Στο φοιτητικό χώρο είχε την ευκαιρία να κάνει νέες γνωριμίες αλλά να χάνει και 
φίλους που τελείωναν τις σπουδές κι έφευγαν για τις πατρίδες τους, όπως ο 
«συνταξιούχος» που το είχε πάρει επιτέλους το «χαρτί» που ήθελε ο πατέρας του. Κι 
απ’  ότι έγραφε σε μια  κάρτα,  τη  μοναδική  που  του  έστειλε, έκανε αυτό ακριβώς 
που περιέγραφε στο γέρο του για το μέλλον. Δηλαδή μπακάλικο, γυναίκα και παιδιά. 
Η μποέμικη ζωή είχε τελειώσει.
      Και στη ζωή του νεαρού είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είχε αποχτήσει κι 
αυτός διαμέρισμα με λουτρό, δηλαδή μια γκαρσονιέρα νοικιασμένη, όχι τίποτα 
σπουδαίο αλλά πολύ μακριά από το παράπηγμα και την κάσα των εργαλείων. Είχε 
πια την ευχαρίστηση της παρουσίας μιας γυναίκας να βγαίνει από το λουτρό του, όχι 
όμως η μαθήτρια. Από τον καημό εκείνον είχε γιατρευτεί. Είχε περάσει χρόνος από 
τότε που είχε φύγει από τη γειτονιά και δεν έτυχε να τη συναντήσει ποτέ αλλά ούτε κι 
αυτός ξαναπέρασε κάτω από το μπαλκόνι της. Τους φίλους του τους συναντούσε έξω. 
Ο βαφέας είχε φύγει κι αυτός, είχε αγοράσει ένα οικοπεδάκι σε κάποια μακρινή 
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συνοικία και φιλοδοξούσε να χτίσει ένα σπιτάκι. 
      Η επαγγελματική του κατάσταση είχε αλλάξει κι αυτή σημαντικά. Είχε γίνει ένας 
καλός χτίστης, ικανός στο «καλούπωμα» και είχε μάθει να διαβάζει τα σχέδια των 
μηχανικών.                                              
      Μια Κυριακή συνάντησε, τυχαία, την κοπέλα που ο «συνταξιούχος» του είχε 
προσφέρει να κάνει έρωτα μαζί της. Αν και είχαν περάσει δυο χρόνια  και είχαν 
ειδωθεί πολύ λίγο σε κείνη  την  πρώτη  και  τελευταία  συνάντηση  τους,  εκείνη  τον 
αναγνώρισε. Τον ρώτησε αν είχε νέα από το φίλο του και πρώην εραστή της. Της είπε 
πως από τότε που έφυγε πήρε μια κάρτα μόνο κι αυτή χωρίς διεύθυνση για να 
μπορέσει να του γράψει κι αυτός. «Θα έχει παντρευτεί τώρα», είπε η κοπέλα, 
«περάσαμε καλά μαζί, ήταν σπουδαίος άνθρωπος και μακάρι να είχε παντρευτεί 
εμένα. Θα πήρε όμως κάποια της σειράς του, μορφωμένη και πλούσια. Τι να γίνει 
αυτά έχει η ζωή». Της είπε πως πραγματικά είχε παντρευτεί και δούλευε με τον 
πατέρα του.

Κάθισαν σ’ ένα υπαίθριο καφενείο,  στο μεγάλο δημοτικό κήπο της πόλης και 
είπαν διάφορα. Η κοπέλα ήταν δυο χρόνια μεγαλύτερη του, πάνω στην ακμή της 
θηλυκότητας της και του άρεσε πολύ όπως και τότε που την πρωτοσυνάντησε. Αν και 
είχε αρνηθεί να πέσει πλάι της στο κρεβάτι του «συνταξιούχου»-ήταν και άγαρμπο 
πράγμα εκείνο-τώρα σκέφτηκε πως ήταν ευκαιρία να κάνει δεσμό μαζί της. Μέχρι τη 
στιγμή όμως που σηκώθηκαν να φύγουν δεν είχε τολμήσει να της το προτείνει. Το 
έκανε εκείνη, έμμεσα, ζητώντας τη διεύθυνση του κι αν ήθελε να τον επισκεφθεί 
κάποια μέρα. «Ή μήπως είσαι ακόμα ερωτευμένος με τη μαθήτρια;», του είπε 
πειραχτικά. Ένιωσε να κοκκινίζει. Α, τον άτιμο τον «συνταξιούχο της το είχε πει. Και 
να σκεφτείς πως πραγματικά ήταν ο πρώτος,  τότε που το ήξερε, ο μόνος στον οποίο 
είχε εμπιστευτεί το μυστικό του. Ωστόσο χαμογέλασε και είπε: «Η ιστορία με τη 
μαθήτρια πάει καιρός που τελείωσε...» και πρόθυμα της έγραψε τη διεύθυνση του.
      Ανάμεσα τους αναπτύχθηκε μια παθιασμένη σχέση στην αρχή. Σιγά-σιγά όμως το 
πάθος καταλάγιασε, άλλα ζητούσε αυτός από μια  γυναίκα κι άλλα αυτή από έναν 
εραστή. Κι αυτά που ήθελε αυτή, δηλαδή ό,τι της πρόσφερε ο «συνταξιούχος» ή οι 
άλλοι εραστές της, δεν μπορούσε να της τα δώσει. Δεν ήταν ο τύπος του άντρα που 
θέλει απλώς μια ερωμένη πληρώνοντας το σχετικό τίμημα, όπως έλεγε ο φίλος του 
αλλά και δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Έτσι μέσα του είχε αποφασίσει να 
ξεκόψει αλλά του ήταν αδύνατο να πάρει πρωτοβουλία, πιστεύοντας πως θα την 
πλήγωνε αλλά και γιατί δύσκολα θ’ αποχωριζόταν αυτό που του πρόσφερε, την 
ερωτική  ικανοποίηση μιας πεπειραμένης.
      Τη λύση την έδωσε πάλι εκείνη. Μια μέρα, ύστερα από μια θυελλώδη συνεύρεση, 
του είπε πως για εραστής ήταν καλός αλλά εκείνη είχε κλείσει τα είκοσι δύο, 
σχεδόν…γεροντοκόρη κι έπρεπε να βρει έναν άντρα δημιουργημένο κι ας ήταν 
κάποιας ηλικίας. Τι να βρει που τον είχε βρει κιόλας. Δέκα χρόνια μεγαλύτερος της 
και ήταν ερωτευμένος εδώ και πολύ καιρό μαζί της. Είχε εμπορικό στα «λαδάδικα», 
μια περιοχή του κέντρου της πόλης όπου γινόταν η διακίνηση του εμπορίου λαδιού 
και γενικά τα ελαιώδη προϊόντα.             
      Aκούγοντας την ξαφνιάστηκε. Ανασηκώθηκε στον αγκώνα καθώς ήταν 
ξαπλωμένος κι έγειρε πάνω της. «Πώς, έχεις σχέση και με άλλον;», της φώναξε. 
«Όχι, όχι αγάπη μου, δεν έχω σχέση με κανέναν, ησύχασε. Πρέπει να το 
συζητήσουμε ήρεμα. Εσύ δεν μπορείς να με παντρευτείς ενώ ο άνθρωπος αυτός με 
ζήτησε σε γάμο. Δεν του είπα ακόμα το ναι, αλλά…». Δεν την άφησε να τελειώσει, 
κατέβηκε οργισμένος από το κρεβάτι κι άναψε τσιγάρο. Ύστερα χωρίς να γυρίσει να 
την κοιτάξει φώναξε: «Φύγε, φύγε…».
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      Εκείνη σηκώθηκε ανήσυχη και πήγε στο λουτρό. Όταν ξαναμπήκε στο δωμάτιο, 
τον είδε να στέκεται μπροστά στο παράθυρο. Άρχισε να ντύνεται ρίχνοντάς του 
ανήσυχα βλέμματα. Προσπάθησε να  τον πλησιάσει και σε κάποια στιγμή που 
εκείνος την κοίταξε, του είπε: «Σε παρακαλώ αγάπη μου, μη θυμώνεις θα 
μπορούσαμε να το συζητήσ…». «Μπρος φύγε, φύγε…», της φώναξε πάλι 
οργισμένος.
      Το κορίτσι ντύθηκε βιαστικά και κάπως φοβισμένα, πρώτη φορά τον έβλεπε έτσι. 
Ήταν πάντα τόσο γλυκός και τρυφερός. «Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει κάποιος πάνω 
στη ζήλια», σκέφτηκε και βγήκε από το δωμάτιο σχεδόν τρέχοντας και ψιθυρίζοντας  
ένα αχνό «γεια σου»…
      Πέρασε μια  βδομάδα,  ο θυμός του είχε  καταπραϋνθεί  και την πεθύμησε, αλλά 
διαπίστωσε ταραγμένος πως όσο καιρό συνδεόταν μαζί της δεν την είχε πάει  ποτέ 
στο σπίτι της και  ούτε ήξερε που έμενε. Αν δεν ερχόταν  εκείνη να τον βρει ήταν 
αδύνατο να τη συναντήσει.
      Πέρασε δεύτερη βδομάδα και η κοπέλα δε φάνηκε. Μετά την τρίτη βδομάδα, το 
πήρε απόφαση πως δε θα την ξανάβλεπε. Αν και στο τέλος ένιωσε ανακούφιση που 
ήρθαν έτσι τα πράγματα στο βάθος δεν μπορούσε να ξεχάσει τις εξαίσιες μέρες που 
πέρασε μαζί της στο κρεβάτι. Για ένα μεγάλο διάστημα υπόφερε από την απουσία 
της.
      Ύστερα  απ’  όλ’  αυτά,  μια  Κυριακή,  στο  έμπα  του μεγάλου δημοτικού κήπου 
ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον παπατζή. Είχε να τον δει από τότε που είχε φύγει 
από το γκαράζ. «Ρε, μάγκα, ρε, μπαγάσα; Σε χάσαμε». «Γεια σου τρικ μάι φορντ», 
τον αντιχαιρέτησε, βλέπω είσαι μια χαρά, σένιος πάντα». Και πραγματικά ο παπατζής 
φορούσε ένα φίνο λινό, άσπρο, κοστούμι και «καπελαδιά  παναμά» όπως την έλεγε. 
«Ε, το κατά δύναμην να πούμε» και βλέποντας τον να κοιτάζει μια γυναίκα κι ένα 
κοριτσάκι, εκεί πλάι τους, είπε:  «Φιλαράκι από δω η σύζυγος και η κορούλα, δεν 
έλαχε να τις γνωρίσεις ε;». Ακολούθησε το σχετικό «χαίρω πολύ» κι από τις δυο 
μεριές κι ο παπατζής πρότεινε να τους κάνει συντροφιά για   «κάνα καφέ» και να τα 
πουν. «Θα το ήθελα πολύ αλλά βιάζομαι έχω ένα ραντεβού και…». «Άστο, την 
ανθίστηκα τη δουλειά», είπε και τον έπιασε από το μπάτσο. Γύρισε στη γυναίκα του 
και της είπε να καθίσουν εκεί κάπου και θα   γυρίσει αμέσως. Ύστερα κρατώντας τον 
πάντα από το μπράτσο τον παράσυρε λίγο πιο πέρα. «Γκομενούλα έτσι;». «Ε, να 
ξέρεις…δεν είναι…». «Μπρακ λακιρντί καρντάσιιι...γιατί σε είδα μ’ έναν «τσολιά» 
άλλο πράμα, πολύ γκόμενα, φρεγάτα! Μπράβο σου! Κι από δουλειά; Έμαθα ξηγιέσαι 
οικοδομή». Του είπε τα σχετικά  με τη δουλειά του, είπε κι ο παπατζής διάφορα 
γουστόζικα από τη δική του και γέλασαν. Ύστερα τον αποχαιρέτησε δίνοντας του το 
χέρι, έκανε νεύμα  χαιρετισμού στη γυναίκα του «τρικ μάι φορτ» κι έφυγε.
      Η κοπέλα του, ο «τσολιάς», όπως την αποκάλεσε ο παπατζής, δε φάνηκε, νέο 
δεσμό δεν έκανε και οι μέρες  κυλούσαν  με  δουλειά  στην  οικοδομή, πολύ 
διάβασμα στο σπίτι και κάποια παρτίδα τάβλι στο καφενείο που σύχναζαν οι 
«ρεμπεσκέδες» φοιτητές, όπως τους έλεγε ο «συνταξιούχος».
      Έμπαινε το φθινόπωρο κι εκείνος έμπαινε στο εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας 
του. Πήγε και γράφτηκε στο σωματείο οικοδόμων κι αφιέρωνε τώρα ένα μεγάλο 
μέρος του χρόνου του σε σχετική δραστηριότητα. Και πριν να γίνει μέλος συμμετείχε 
στην συνδικαλιστική κίνηση και οι συνάδελφοι του  τον γνώριζαν καλά και τον 
εκτιμούσαν. Του πρότειναν μάλιστα, στις αρχαιρεσίες του σωματείου, να βάλει 
υποψηφιότητα για το διοικητικό συμβούλιο αλλά αρνήθηκε. «Δε νομίζω πως έχω 
διοικητικές ικανότητες και είμαι και μικρός ακόμα, αργότερα βλέπουμε», είπε. Ήταν 
όμως πάντα από τους πρώτους στην οργάνωση των απεργιών αλλά έτρεχε και στις 
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διαδηλώσεις των φοιτητών. Ένιωθε συγγενής τους έπειτα από την πολύχρονη 
συντροφιά μαζί τους. Αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων ήταν  ο εντοπισμός 
του από την Ασφάλεια. Το κάλεσαν μερικές φορές, «δια ιδιωτικήν του υπόθεσιν» 
στην Ασφάλεια της περιοχής του. Ο υπομοίραρχος που διεύθυνε την υπηρεσία αυτή, 
στην αρχή ξεκίνησε με νουθεσίες κι αργότερα με φοβέρες.
      Κάποια φορά του είπε οργισμένος πως αυτοί με τους οποίους συνεργάζεται στο 
σωματείο είναι, «προδότες της πατρίδος» και θα έχει κακά ξεμπερδέματα. «Αυτοί με 
τους οποίους  συνεργάζομαι,  είναι  συνάδερφοι μου στη δουλειά, αν αυτοί είναι 
προδότες είμαι κι εγώ αν είναι προδοσία να διεκδικώ τα δικαιώματα που μου παρέχει 
το Σύνταγμα της χώρας». Άναψε ο υπομοίραρχος κι έβαλε τις φωνές. «Σ’ έχουν 
δασκαλέψει καλά κωλόπαιδο, θα σου δείξω εγώ», είπε και τον έκλεισε για λίγες ώρες 
στο κρατητήριο.
      Λίγες μέρες αργότερα τον σταμάτησε, την ώρα που σχολνούσαν από την 
οικοδομή, ο εργολάβος και του είπε να  πάψει να εκτίθεται γιατί η Ασφάλεια δεν 
αστειεύεται, τον πίεσαν κιόλας να τον απολύσει.
      Στο σωματείο συναντήθηκε με το φίλο του τον χτίστη και συζήτησαν για πολύ 
ώρα το πράγμα. Εκείνος ήταν πάντα μετριοπαθής και προσεκτικός και του είπε: 
«Πάνω στον ενθουσιασμό σου το έχεις παρακάνει, το σωματείο χρειάζεται στελέχη κι 
όχι πολιτικούς κρατούμενους στα ξερονήσια. Σε λίγο πηγαίνεις στρατιώτης, θέλεις να 
σε στείλουν σε κάνα τάγμα εργασίας να σπας πέτρες;», του είπε. 
      Για λίγο καιρό ηρέμησε, του έτυχε και κάτι που τον έκανε ν’ αλλάξει 
δραστηριότητα.  Είχε πάει ένα βράδι με μια κοπέλα, δεν είχε δεσμό μαζί της ήσαν 
απλώς φίλοι, σε μια ταβέρνα. Ήταν αδερφή φίλου του κι ο λόγος της συνάντησης 
ήταν να τον πείσει να επέμβει σε μια σχέση του αδερφού της με μια «εξώλης και 
προώλης» όπως τη χαρακτήρισε. Εκείνος αρνιόταν γιατί στο τέλος θα την πλήρωνε 
αυτός, έτσι γίνεται πάντα, το είχε ξαναπάθει.
      Κάποια στιγμή η φίλη του πήγε στην τουαλέτα. Εκείνος άναψε τσιγάρο και πριν 
τραβήξει τη δεύτερη ρουφηξιά στάθηκε μπροστά του μια γυναίκα, καλοντυμένη κι 
όμορφη. Του  χαμογελούσε  κι αυτός σκεφτόταν  πως κάπου την γνώριζε. «Mε 
θυμάσαι;», τον ρώτησε. «Μμ, κάποια μου θυμίζεις, δε βοηθάς λίγο». «Στο σπίτι της 
θείας σου που ερχόσ…».   Δεν  πρόλαβε να τελειώσει τη φράση κι αυτός τινάχτηκε 
όρθιος. «Έχει γούστο…είσαι η ζαργάνα μου ε;». «Με θυμήθηκες παλιόπαιδο». «Αν 
σε θυμήθηκα! Όλα αυτά τα χρόνια μήπως σε ξέχασα καθόλου;». Αυτή γέλασε όπως 
γελούσε πάντα όταν της έλεγε, πιτσιρίκος αυτός κοπελάρα η άλλη, πως την αγαπάει. 
«Μ’ αγαπάς ακόμα; Θυμάσαι μια φορά, ήσουν δώδεκα χρονώ κι εγώ δεκαοχτώ, μου 
έβαλες χέρι, μου χούφτωσες το βυζί». «Αν το θυμάμαι λέει, ακόμα και τώρα που το 
λες το νιώθω στη χούφτα μου». Της πρόσφερε καρέκλα να καθίσει. «Και η 
γκομενίτσα;» είπε αυτή δείχνοντας με το κεφάλι προς την τουαλέτα. «Α, δεν τα έχω 
μαζί της είναι αδερφή φίλου μου». «Δε νομίζω, απ’ ότι έδειχνες μικρός πως θα σου 
γλιτώσει». «Α μπα, είπαμε είναι αδερφή φίλου μου, δεν κάνω τέτοια. Ευκαιρία όμως 
να τη σώσεις». «Δηλαδή;», ρώτησε εκείνη χαμογελώντας πονηρά. «Να, δηλαδή αν 
ήσουν διαθέσιμη…αλλά άστο απ’ ότι ξέρω είσαι παντρεμένη». «Ήμουν. Εδώ και δυο 
χρόνια είμαι ζωντοχήρα». «Και τι ζωντοχήρα!», της είπε σκύβοντας προς το μέρος 
της. «Παιδιά έχεις;». «Όχι, ευτυχώς». «Και γιατί χώρισες;». «Μου έκανε τη ζωή 
μαύρη, ήταν τσιγκούναρος και παθολογικά ζηλιάρης. Άι στα κομμάτια κερατά,  λέω-
μετάνιωσα που δεν τον κεράτωσα-άντε να βρεις μια που θα σ’ αντέξει, εγώ δεν 
μπορώ άλλο». «Δεν  τον κεράτωσες,  άντεξες  τόσα χρόνια;». «Μόνο με σένα θα τον 
κεράτωνα παλιόπαιδο», είπε γλαρώνοντας τα μάτια.
      Εκείνη  τη   στιγμή   έφτασε   και   η   μικρή.  Η  «ζαργάνα» σηκώθηκε και την 
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κοίταξε μ’ ενδιαφέρον. Δε φαινόταν σπουδαία αντίζηλος, ένα νιάνιαρο ήταν. «Μια 
παλιά μου φίλη, από τα παιδικά μου χρόνια», είπε ο νεαρός και τις σύστησε. «Λοιπόν  
θα έρθεις στο σπίτι μου,  κάποια μέρα  να τα πούμε και να θυμηθούμε τα παλιά;». 
«Και βέβαια θάρθω. Θα μου κάνεις εκείνα τα κουλουράκια που μου άρεσαν πολύ;». 
«Έλα  εσύ  και   θα   σου  κάνω   ο, τι   θέλεις»,   αυτό  το  είπε  μ’ ένα χαμόγελο 
γεμάτο υπονοούμενα. Έβγαλε ένα σημειωματάριο από την τσάντα της, έκοψε ένα 
φύλλο χαρτί, έγραψε κάτι και του το έδωσε. «Η διεύθυνση μου», είπε. Ύστερα 
χαιρέτησε κι απομακρύνθηκε λικνίζοντας, συγκρατημένα αλλά με χάρη τους γοφούς 
της. Ο νεαρός την παρακολούθησε μ’ ενδιαφέρον, ώσπου κάθισε στο τραπέζι της, 
ήταν συντροφιά με μια άλλη κοπέλα.
      Η φίλη του, έδειξε ενοχλημένη από την παρατεταμένη παρακολούθηση του. 
«Παιδική φίλη! Αυτή, καλέ, είναι γριά». «Ε, όχι και γριά, πρέπει να είναι είκοσι εφτά 
χρονώ το πολύ…». Ήθελε δεν ήθελε της είπε τα  σχετικά  με τη ζωντοχήρα  στα 
παιδικά του χρόνια. Φυσικά απόφυγε να της πει για το χούφτωμα του βυζιού.
      Αργότερα, στο σπίτι του, ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ξανασκέφτηκε τη ζωντοχήρα. 
Αυτή η γυναίκα στα παιδικά του χρόνια ήταν το ερωτικό του ιδανικό αν και δεν είχε 
πάρει είδηση ακόμα τι ακριβώς ήταν αυτό. Τότε δεν είχε περάσει ακόμα στην περίοδο 
του αυνανισμού κι όταν ο παπά-Γιώργης στο ορφανοτροφείο, στην εξομολόγηση, τον  
ρώτησε αν  πιάνει  τη  φύση του δεν   καταλάβαινε τι εννοούσε.
      Όλ’ αυτά τα χρόνια όταν τη σκεφτόταν την έβλεπε με τα μάτια του παιδιού που 
ήταν τότε και συγκλονίστηκε τώρα βλέποντας την ως άντρας. Ένιωθε πως ξυπνούσε 
ορμητικά εκείνος ο παλιός του έρωτας. Τις μέρες που ακολούθησαν μεγάλο  μέρος  
του χρόνου του  τον κάλυπτε  η «ζαργάνα».  Και κουλουράκια του έφτιαχνε και 
νόστιμα φαγητά στην κουζίνα της και πολλά άλλα πιο νόστιμα στο κρεβάτι. Ήταν 
πάλι παθιασμένος με μια γυναίκα. Εκείνης της είχε ξυπνήσει όλη η τρυφερότητα που 
ένιωθε για κείνον όταν ήταν  πιτσιρίκος και τώρα τον είχε άντρα στην αγκαλιά της, 
όλον δικό της.

Η «ζαργάνα» δούλευε σ’ ένα εργοστάσιο και μια κι ο νεαρός έμενε σπίτι της, 
περισσότερο παρά στο δικό του, μοιράζονταν τα έξοδα…
...  Στρατιώτης έφυγε από την αγκαλιά της ζωντοχήρας. Ήταν απαρηγόρητη. Την 
καθησύχαζε, λέγοντας της πως γρήγορα θα ξαναγύριζε, λίγους μήνες για εκπαίδευση 
θα τον κρατούσαν εκεί στην  πρωτεύουσα  και ύστερα  θα έπαιρνε μετάθεση στην 
πόλη τους ή σε κάποια κοντινή μονάδα.
      Φεύγοντας ξενοίκιασε το διαμέρισμα που έμενε και τα πράγματά του τα 
μετάφερε, με την άδεια του εργολάβου, σε μια γκαρσονιέρα πίσω από τον 
ανελκυστήρα της πολυκατοικίας που έχτιζαν. Ήταν σκοτεινή κι έβλεπε στον 
ακάλυπτο χώρο. Είχε ένα μικρό δωμάτιο, μια κουζίνα και τουαλέτα με ντους, ήταν το 
μόνο που είχε μείνει απούλητο και θα έμενε για καιρό ή δε θα πουλιόταν καθόλου, 
όπως έλεγε ο εργολάβος…
  Η «ζαργάνα» δεν άντεξε το χωρισμό για πολύ, το δεύτερο μήνα κιόλας πήρε το 
αεροπλάνο και κατέβηκε στην πρωτεύουσα. Πήρε κι αυτός μια τετραήμερη άδεια κι 
έζησε μαζί της, συγκλονιστικές μέρες…
      Στο στρατό πέρασε καλά. Τα είχε καλά με τον επιλοχία γιατί σαν καλλιγράφος 
που ήταν, έγραφε διάφορες επιγραφές για τις ανάγκες της μονάδας του. Μετά την 
εκπαίδευση μετατέθηκε, όχι όμως στην πόλη του αλλά σε μια παραμεθόριο. Ευτυχώς 
ήταν μόνο μερικά χιλιόμετρα από τη «ζαργάνα» του. Πότε πήγαινε εκείνος και την 
εύρισκε πότε πήγαινε  εκείνη στη μονάδα του…
      Όταν απολύθηκε, έφτασε ένα  βροχερό μαγιάτικο απόγευμα στην πόλη και 
φυσικά πήγε στο σπίτι της ζωντοχήρας. Η συνάντηση ήταν θυελλώδης όπως όλες τα 
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τελευταία δυο χρόνια.  Μόνο που τώρα ήταν η αρχ μιας νέας ζωής, μιας ζωής 
δεσμευμένης.
      Πέρασε μήνας χωρίς να δουλέψει. Ήθελε για λίγο να μην κάνει τίποτα. Το 
εγερτήριο του ήταν ένας ερωτικός σπασμός στην αγκαλιά της «ζαργάνας» του και 
σιωπητήριο οι σάρκινες συμπληγάδες των υπέροχων μοιρών της ν’ ανοιγοκλείνουν 
γύρω από τα λαγόνια του.
      Όσο περνούσε ο καιρός και ζούσε στο σπίτι της, άρχισε να νιώθει σα σύζυγος. 
Παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθούσε να είναι ξετρελαμένος μ’ αυτή τη γυναίκα, αν και δεν 
είχε μείνει τίποτα μαγικό σ’ αυτήν, από την παιδική του ηλικία. Τελικά όλα έδειχναν 
πως για τις σημερινές του αντιλήψεις δεν ήταν εκείνη που ονειρευόταν αλλά 
εξακολουθούσε να είναι ερωτευμένος μαζί της. Δυο γυναίκες ερωτεύθηκε με πάθος, 
στη μικρή του ζωή, που εκτός από ερωτική αρμονία-σ’ αυτό ήταν τυχερός-καμιά δεν 
ήταν μέσα στις προσδοκίες του. Ίσως το ιδανικό του να το εύρισκε στη μαθήτρια 
αλλά εκεί δεν του δόθηκε η ευκαιρία να το διαπιστώσει.

Η σχέση του με τη ζωντοχήρα δεν άρεσε στους φίλους και γνωστούς γιατί η 
γυναίκα αυτή εκτός που ήθελε να τον μονοπωλεί ήταν και πολύ μεγαλύτερη του κι 
όσο θα περνούσαν τα χρόνια η διαφορά θα ήταν πιο φανερή. Φυσικά όλ’ αυτά τα 
σχόλια και οι νουθεσίες τον ενόχλησαν. Άρχισε ν’ αντιδρά κάπως απότομα αλλά και 
να τους «κόβει το βήχα», όπως λένε. Δεν τον ενδιέφερε το μέλλον, τους έλεγε αλλά 
μονάχα το παρόν και το δικό του ήταν υπέροχο. Αλλά το παρόν χρειαζόταν και 
χρήματα κι έτσι έπιασε δουλειά στην οικοδομή  κοντά  στον παλιό του εργολάβο.
      Αν και δε χρησιμοποιούσε τη γκαρσονιέρα που του είχε παραχωρήσει ο 
εργολάβος παρά μόνο για διάβασμα, στις ώρες που η «ζαργάνα» ήταν στη δουλειά 
της-συχνά έκανε και υπερωρίες   στο   εργοστάσιο-δέχτηκε  με  χαρά   την   πρόταση 
του εργολάβου να μένει εκεί χωρίς να πληρώνει νοίκι. Ίσως το έκανε να τον βοηθήσει 
να ξεφύγει από τη ζωντοχήρα…
      Πέρασαν δυο χρόνια που ήσαν πια, ευτυχισμένο παρελθόν γιατί το παρόν του δεν 
μπορούσε να πει πως ήταν υπέροχο. Όλον αυτόν τον καιρό ζούσε μια αυταπάτη, η 
συμβίωση με τα καθημερινά μικροτσακώματα, διέλυσε τον μύθο της αιώνιας 
ερωμένης. Εκείνη διαπίστωνε πως οι σωματικές της χάρες, καθώς μεγάλωνε, 
ξεθώριαζαν. Άρχισε να είναι φιλύποπτη και να του κάνει σκηνές κάθε φορά που 
μιλούσε σε κάποια. Η ζήλια της, μέρα με τη μέρα μεγάλωνε. Του έκανε συνεχώς 
έλεγχο για το πού ήταν και τι έκανε. Είχε φτάσει η συμπεριφορά της σε παθολογικά 
όρια, αυτό που της έκανε ο πρώην άντρας της το έκανε τώρα αυτή. Σαν ερωμένη, 
εξακολουθούσε να είναι ενδιαφέρουσα αλλά σα συμβία είχε γίνει ενοχλητική. Δεν 
ήξερε τι να κάνει μαζί της.
      Είχε επιθυμήσει να είχε στη ζωή του μια γυναίκα με ενδιαφέροντα όμοια με τα 
δικά του και είχε βρεθεί να υπομένει την αγραμματοσύνη και την κοινοτοπία. Κάθε 
πρόταση του για θέατρο, μια συναυλία ακόμα και για κάποιο κινηματογραφικό έργο 
που ξεπερνούσε το κοινό γούστο, έπεφτε στο κενό. Μια  συζήτηση πέρα από τα  
καθημερινά  ήταν  ανύπαρκτη.
      Βέβαια ήξερε από την αρχή ποια ήταν αλλά πίστευε, αν και μικρότερος της, πως 
με τον καιρό θα της μετάδινε τις δικές του αντιλήψεις. Αυτό αποδείχτηκε ουτοπία και 
θυμήθηκε το φίλο του τον χτίστη. Σε κάποια συζήτηση που είχε ο νεαρός με το 
«γιατρό», σχετικά με το θέμα γυναίκα, είχε εκφράσει την άποψη πως μπορούσε 
κάποιος να διαπλάσει μια γυναίκα όπως την ήθελε, όταν από το πλαϊνό δωμάτιο 
ακούστηκε η σοφή φωνή του χτίστη: «Φιλαράκο να την βρεις έτοιμη, εσύ δε θα 
μπορέσεις να κάνεις τίποτα».                                                
      Παρ’ όλ’ αυτά άντεξε αυτή την κατάσταση, άλλα δυο χρόνια. Φαίνεται πως είχαν 
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επιζήσει κάποια ερωτικά στοιχεία που άλλοτε τον συγκλόνιζαν. Είχε πατήσει τα 
είκοσι οχτώ και κείνη τα τριάντα τέσσερα. Η ζήλια και η ανησυχία μην τον χάσει 
άρχισαν να μαραίνουν τη ζωντοχήρα. Εκείνος διαπίστωνε πως είχε φτάσει στο σημείο 
να αισθάνεται ένας θλιβερός σύζυγος και τον έπιανε θλίψη κάθε φορά που σκεφτόταν 
πως οι εντυπωσιακές νεαρές που συναντούσε κάθε μέρα και που, θεωρητικά, μια 
σχέση μαζί τους ήταν στις δυνατότητές του, ήσαν απρόσιτες.
      Υπήρχε κι άλλο ένα πρόβλημα που τον απασχολούσε τελευταία. Είχαν περάσει 
τόσα χρόνια ερωτικής ζωής χωρίς καμιά προφύλαξη και δεν προέκυψε κάποια 
εγκυμοσύνη. Και ήθελε παιδιά, ήταν ο τελευταίος από τη γενιά του και πολύ θα το 
ήθελε να την διαιωνίσει. Και για να μην την κατηγορήσει άδικα πήγε κι έκανε 
σχετικές εξετάσεις που ήσαν καθησυχαστικές. Δεν είχε πρόβλημα, δεν ήταν δική του 
η ευθύνη.

Σιγά-σιγά στις φιλονικίες τους άρχισε να μπαίνει και το θέμα της ύπαρξης 
παιδιού. «Τόσα χρόνια σου λέω να παντρευτούμε, νομίζεις πως θα κάνω ένα παιδί 
χωρίς νόμιμο πατέρα;», ούρλιαξε, «όλο ξεφεύγεις με τις γραμματισμένες μπούρδες 
σου, πως ο γάμος όπως έχει καταντήσει είναι άχρηστος, πως στη χώρα μας δεν 
υπάρχει πολιτικός γάμος και πως εσύ είσαι άθρησκος και δε θέλεις θρησκευτικό. Ε, 
εγώ είμαι θρήσκα και θέλω θρησκευτικό, τι θα γίνει λοιπόν, θα κάνουμε παιδιά  
μπάσταρδα;». Της παρατήρησε  πως όλ’ αυτά τα  χρόνια, αυτός δεν παίρνει 
προφυλάξεις αλλά ούτε και κείνη κι όμως δεν έμεινε ποτέ έγκυος. Σκύλιασε μ’ αυτήν 
την παρατήρηση και  ρίχτηκε να τον ξεσχίσει με τα νύχια. Ήταν η πρώτη φορά που το 
έκανε. Της άστραψε δυο χαστούκια, ήταν η πρώτη  φορά  που το  έκανε κι αυτός  και 
σκέφτηκε  πως  για ν’ αντιδράσει έτσι ήξερε πως είναι στείρα αλλά το έκρυβε τόσα 
χρόνια.
      Βγήκε από το σπίτι ενώ εκείνη έπεφτε στον καναπέ κλαίγοντας. Το βράδυ 
κοιμήθηκε στην γκαρσονιέρα που είχε τα πράγματα του, καθώς και τα επόμενα δυο 
βράδια.
      Την τρίτη μέρα, το απόγευμα πήγε και χτύπησε τη θύρα του. Ξέροντας πως είναι 
εκείνη δεν της άνοιξε. Έκανε όμως τόσο θόρυβο με τις φωνές της που αναγκάστηκε 
να την τραβήξει μέσα. Κλαίγοντας γοερά προσπαθούσε να τον αγκαλιάσει, να τον 
πείσει να γυρίσει κοντά της. Του είπε πως δεν μπορούσε να ζήσει μακριά του, πως θα 
σκοτωθεί αν την εγκαταλείψει. Εκείνος της είπε πως θα ήταν μάταιο να ξαναγυρίσει 
γιατί θα είχαν πάλι τα ίδια. «Σίγουρα έμπλεξες με κάποια πιτσιρίκα και μένα  με 
πετάς σα σκουπίδι». Δεν την είχε απατήσει ποτέ και της το είπε. Προσπάθησε πάλι να 
τον αγκαλιάσει αλλά δεν την άφησε, φοβόταν ακόμα τη σαγήνη της, ως και τη 
μυρουδιά του δέρματος της. Της είπε να ησυχάσει και να καθίσει.
      Για μια ώρα συζήτησαν ήρεμα. Του υποσχέθηκε πως δε θα ζήλευε, πως μπορεί να 
κάνει ό,τι θέλει, δεν τη νοιάζει αν την παντρευτεί ή όχι, φτάνει να γυρίσει στο σπιτάκι 
τους. Τελικά λύγισε στα παρακάλια και στα κλάματα της με κατάληξη να κάνουν ένα 
παθιασμένο έρωτα, για πρώτη φορά στο κρεβάτι του.
      Γύρισε κοντά της κι έφυγε άλλες δυο φορές, τίποτα δεν άλλαζε, η ζωντοχήρα 
άρχιζε τα ίδια. Ώσπου την τελευταία φορά, ύστερα από ένα φοβερό τσακωμό, είπαν 
και οι δυο φοβερά πράγματα ο ένας για τον άλλον, έφυγε για πάντα.
      Για μια βδομάδα ήταν ήσυχος. Εκείνη δεν είχε εμφανιστεί κι άρχισε να πιστεύει 
πως είχε τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν κυκλοφορούσε έξω από τη δουλειά του, 
κλεινόταν μέσα διάβαζε και σκεφτόταν τι θα έκανε από δω και πέρα, όταν ένα βράδυ 
χτύπησε το κουδούνι του. Θορυβήθηκε, δεν περίμενε κανέναν, πλησίασε με προσοχή 
στη θύρα αλλά δεν άνοιξε. Από τις φωνές της κατάλαβε πως ήταν εκείνη. Η 
ζωντοχήρα χτύπησε πάλι και πάλι. Μη παίρνοντας απάντηση ξανάβαλε τα κλάματα 
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και τις φωνές ξεσηκώνοντας την πολυκατοικία. Παρ’ όλ’ αυτά εκείνος δεν άνοιξε, 
άκουσε ομιλίες και πλησίασε στη θύρα. Κάποιοι από τους ενοίκους, της έκαναν 
παρατήρηση για την αναστάτωση, εκείνη απαντούσε  νευριασμένη  πως  ήταν  μέσα  
και  δεν  της  άνοιγε. Ένας, προφανώς  για  να  ησυχάσουν, της είπε πως πραγματικά 
λείπει και πως ο ίδιος τον είδε να φεύγει πριν από ώρα. Πείστηκε κι έφυγε.
      Όταν επικράτησε ησυχία στο διάδρομο, βγήκε κι έφυγε κι αυτός. Κατευθύνθηκε 
προς το καφενείο των φοιτητών, στο δρόμο όμως άλλαξε γνώμη γιατί οι φίλοι του θα 
τον ρωτούσαν τι συμβαίνει, δε θα μπορούσε πια να κρυφτεί έτσι που ήταν 
αναστατωμένος και δεν ήθελε να πει ακόμα κάτι σε κανέναν. Έτσι απόκλεισε όλα τα 
στέκια που τα γνώριζε κι αυτή γιατί ήταν ικανή να τον περιμένει έξω από αυτά. Στο 
τέλος πήρε το τραμ και κατέβηκε στο τέρμα, στις ανατολικές συνοικίες. Κάθισε σ’ 
ένα καφενεδάκι και παράγγειλε καφέ. Τα τελευταία χρόνια  ο καφές και το τσιγάρο 
είχαν αυξηθεί. Καπνίζοντας και ρουφώντας γουλιά-γουλιά τον καφέ σκέφτηκε πως 
δεν είχε άλλη λύση από το ν’ αλλάξει σπίτι κι αυτό έκανε.
      Βρήκε, σε μια συνοικία ένα διαμερισματάκι σε μια μονοκατοικία και μέσα στις 
επόμενες μέρες, ευτυχώς εκείνη δεν είχε φανεί, μετακόμισε. Ο μόνος που ήξερε την 
καινούργια του κατοικία  ήταν ο εργολάβος.  «Αμάν  αδερφέ μου  να  ησυχάσεις από 
αυτόν τον βραχνά», του είπε. Και ησύχασε, δεν ησύχασε όμως  η πολυκατοικία  γιατί  
πήγαινε κάθε βράδυ και χτυπούσε με μανία τη θύρα της γκαρσονιέρας, άλλοτε 
βρίζοντας κι άλλοτε παρακαλώντας. Οι ένοικοι δεν κατάφεραν να την πείσουν πως 
έφυγε κι ένα βράδυ αναγκάστηκαν να φωνάξουν τον εργολάβο.                                                
      Εκείνος έμεινε άφωνος  βλέποντας την. Είχε αδυνατίσει, τα μάτια της ήσαν 
κομμένα αλλά έλαμπαν σα να είχε πυρετό. Την πλησίασε και της είπε πως εκείνος δεν 
έμενε πια στο διαμέρισμα και για να την πείσει της άνοιξε για να δει πως πραγματικά 
αυτό ήταν άδειο. Ρώτησε για το καινούργιο σπίτι του ή την οικοδομή που δούλευε, 
ήδη τον είχε ψάξει στη δουλειά του και της είπαν πως δε δούλευε πια εκεί Ο 
εργολάβος της είπε πως είχε φύγει από τη δουλειά, ίσως κι από την πόλη γιατί είχε 
καιρό να τον δει. Έφυγε κλαίγοντας…
      Κανένας δεν έμαθε ποτέ, πώς έμαθε η ζωντοχήρα τη διεύθυνση της κατοικίας του.  
Ένα πρωί που εκείνος βγήκε από το σπίτι του να πάει στη δουλειά, βρέθηκε μπροστά 
της. Σχεδόν δεν την αναγνώρισε! Η εμφάνιση της ήταν απερίγραπτα θλιβερή και 
μόνο τα μάτια της έλαμπαν παράξενα. Του χαμογέλασε μ’ ένα σατανικό χαμόγελο, 
σα να του έλεγε, «νόμισες δε θα σε βρω ε;». Πριν προλάβει να προφέρει λέξη δέχτηκε 
στο πρόσωπο, από ένα μπουκάλι, ένα υγρό. Ούρλιαξε από τον πόνο, σκεπάζοντας το 
πρόσωπο του με τα χέρια. Έσκυψε και σωριάστηκε στο λιθόστρωτο. Εκείνη άδειασε 
το υπόλοιπο του μπουκαλιού στο στόμα της. Βόγκησε, έκανε απελπισμένες 
προσπάθειες να κρατηθεί από κάπου και ύστερα σωριάστηκε κι αυτή σφαδάζοντας. 
Περαστικοί και γείτονες έτρεξαν στον τόπο του δράματος και κάποιος τηλεφώνησε 
από το περίπτερο της γωνιάς στο «πρώτων βοηθειών». Ήρθαν και τους πήραν για το 
νοσοκομείο…
      Στο  νοσοκομείο   διαπιστώθηκε   πως  εκείνος  θα  έμενε  για πάντα με το 
πρόσωπο παραμορφωμένο, «ευτυχώς δεν πειράχτηκαν τα μάτια», είπε ο γιατρός.  
Ρώτησε για  κείνη. Του είπαν πως οι γιατροί προσπαθούν να τη σώσουν ενώ εκείνη 
ήταν ήδη νεκρή.
      Στο διάστημα της νοσηλείας του, τον επισκέφθηκαν ο εργολάβος  και  οι  φίλοι  
του   στην  οικοδομή.   Όπως  ήταν  το πρόσωπό του μέσα στις γάζες, μόνο τα μάτια  
του  και  το  στόμα φαίνονταν, δεν ένιωθαν και πολύ δυσάρεστα ούτε αυτός ούτε κι 
εκείνοι, μην ξέροντας πόση ζημιά είχε πάθει.
      Ύστερα από την επούλωση των πληγών και την αφαίρεση των επιδέσμων, αυτό 
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που αντίκρισε ήταν τρομαχτικό! Ούρλιαξε από απόγνωση. Ο γιατρός προσπάθησε να 
τον παρηγορήσει, «θα μπορούσε να σε είχε τυφλώσει και τότε θα ήταν πολύ 
χειρότερα», του είπε. Ηρέμησε…Συνειδητοποίησε πως, στο βάθος πίστευε από την 
πρώτη μέρα της νοσηλείας ότι αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα, από τότε δεν είχε 
ελπίδες πως τα πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα.
      Βγήκε από το νοσοκομείο και για καιρό δεν έβγαζε τους επιδέσμους, δεν άντεχε 
να δείχνει το πρόσωπο του. Ο μόνος από τους φίλους του που το είχε δει ήταν ο 
εργολάβος που προσπάθησε να τον πείσει να πάρει την απόφαση να πάει στη 
δουλειά. Πως δε γινόταν αλλιώς, κλεισμένος στο σπίτι θα τρελαινόταν. «Ίσως να 
ήταν καλύτερα έτσι. δεν θ’ αντιλαμβανόμουν το χάλι μου», είπε. Ο εργολάβος τον 
έβαλε στο ταμείο ανεργίας κι εκείνος κλείστηκε στο σπίτι. Κανένας στη γειτονιά δεν 
ήξερε την έκταση της ζημιάς που είχε πάθει, ήξεραν όμως, όλοι από τις εφημερίδες, 
πως υπήρξε ήρωας ενός φοβερού ερωτικού δράματος. Δε μπορούσε ν’ αντέξει τα 
βλέμματα τους, έστω και με τους επιδέσμους, κι ο εργολάβος του παραχώρησε πάλι 
την παλιά γκαρσονιέρα. «Έτσι θα μπορώ και να σε βοηθάω μια και θα είσαι κοντά 
στο σπίτι μου», είπε.
      Σιγά-σιγά άρχισε να βγαίνει, τις νύχτες ιδιαίτερα, φορώντας πάντα  επιδέσμους.  
Έτσι  προκαλούσε μεν την προσοχή αυτών που συναντούσε αλλά ήσαν άγνωστοι και 
δεν είχε τόση σημασία, θα υπόθεταν ίσως πως ήταν τραυματίας κάποιου ατυχήματος 
κι έτσι το άντεχε. Από τους γνωστούς δεν κινδύνευε γιατί κανένας δε θα τον 
αναγνώριζε.                                                
      Ο φίλοι του, ζήτησαν να τον επισκέπτονται αλλά αρνήθηκε κι εκείνοι 
σεβάστηκαν την επιθυμία του. Έτσι διάγραψε μόνος του τον εαυτό του από τον 
κόσμο των ζωντανών και η μόνη επαφή μαζί τους ήταν ο εργολάβος που πραγματικά 
το έκανε με καλή διάθεση. «Για φαντάσου, είχα πει κάποτε πως δεν υπάρχουν καλοί 
εργολάβοι, η ζωή με διέψευσε», έλεγε.
      Κλεισμένος στο σπίτι, διάβαζε κι άκουγε ραδιόφωνο κι αναρωτιόταν ως που θα 
έφτανε αυτή η κατάσταση, δεν ήταν δυνατόν να τον φροντίζει ο φίλος του για πάντα. 
Έψαχνε διάφορους τρόπους να κάνει ανεκτό το πρόσωπο του στους άλλους αλλά δεν 
εύρισκε κανέναν. Να κάνει κάποια δουλειά στο σπίτι για να κερδίζει τη ζωή του 
χωρίς να έχει επαφή με κόσμο, δεν ήξερε. Ήταν απελπισμένος. Συχνά ερχόταν στη 
σκέψη του το πρόσωπο της  ζωντοχήρας, όπως το είχε δει λίγο πριν του ρίξει το 
καυστικό υγρό. Αυτό που πρόλαβε να δει ήταν πως τα όμορφα χαρακτηριστικά της 
είχαν παραμορφωθεί από τον πόνο που της  είχε προκαλέσει εκείνος. Πόσο θα είχε 
υποφέρει όλον αυτόν τον καιρό που την είχε εγκαταλείψει.
      Άρχισε να νιώθει τύψεις, να πιστεύει πως αυτός τη σκότωσε. Σιγά-σιγά αυτό του 
έγινε έμμονη ιδέα και βασανιζόταν από εφιάλτες κάθε βράδυ. Άκουγε το σατανικό 
της γέλιο και ξυπνητός ακόμα έχανε την επαφή του με την πραγματικότητα. Μιλούσε 
μαζί της και της παραπονιόταν, «δε με σκότωσες επίτηδες για να με σκοτώνεις αργά-
αργά! Αν ο σκοπός σου ήταν να είσαι η τελευταία  γυναίκα  της ζωής μου, τα 
κατάφερες.  Ποια  θα με πλησιάσει,  ποια θα χαϊδέψει και θα φιλήσει το τέρας που με 
κατάντησες;».
     Συνερχόταν από το παραλήρημα του, με τα μάτια γεμάτα δάκρυα και ψιθύριζε: 
«Δεν έχει νόημα  πια  πρέπει να φύγω από αυτή τη μαρτυρική ζωή».
     Μια Κυριακή πρωί, ο εργολάβος πέρασε από την γκαρσονιέρα  για να τον δει. Με 
τις δουλειές είχε τρεις μέρες να τον συναντήσει. Χτύπησε το κουδούνι, δεν είχε μαζί 
του το κλειδί, αλλά δεν πήρε απάντηση. Ξαναχτύπησε πολλές φορές χωρίς 
αποτέλεσμα. Ρώτησε τους γείτονες αν τον είχαν δει να βγαίνει, δεν ήξεραν. Ο νους 
του πήγε στο χειρότερο, ανησύχησε και πήγε στο κοντινό αστυνομικό τμήμα κι 
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εξήγησε στον αξιωματικό υπηρεσίας σχετικά. Εκείνος έδωσε εντολή σ’ ένα 
χωροφύλακα να πάει μαζί του και ειδοποίησαν κι έναν κλειδαρά.
     Έφτασαν στο σπίτι, ο χωροφύλακας χτύπησε μερικές φορές  τη θύρα αλλά και 
πάλι δεν πήραν απάντηση. Στο μεταξύ έφτασε ο κλειδαράς και άνοιξε τη θύρα. Το 
θέαμα που αντίκρισαν δεν ήταν εντυπωσιακό. Όλα ήσαν ταχτοποιημένα, ο νέος ήταν 
ξαπλωμένος στο κρεβάτι  ανάσκελα. Φορούσε στο πρόσωπο τους επιδέσμους. 
Πεσμένο στο πάτωμα, πλάι του, ήταν ένα βιβλίο με ποιήματα και πιο κει ένα  άδειο 
μπουκαλάκι από υπνωτικά χάπια, άγνωστο πού τα είχε βρει και στο στήθος του άλλο 
ένα ανοιχτό βιβλίο με υπογραμμισμένη τη φράση:  «Να ζει κανείς ή να μη ζει;». 
     Ο χωροφύλακας πλησίασε κι έπιασε το σφυγμό, αν και δε χρειαζόταν, το σώμα 
ήταν κοκαλιασμένο. Στο βιβλίο με τα ποιήματα ο εργολάβος βρήκεένα σημείωμα που 
απευθυνόταν σ’ αυτόν: «Αγαπημένε μου φίλε, δεν ξέρω αν το ευχαριστώ ενός νεκρού 
έχει σημασία, αλλά σ’ ευχαριστώ που με φρόντισες  και  προσπάθησες  να  με 
κρατήσεις  στη  ζωή.  Εγώ όμως αποφάσισα να φύγω.  Δεν  ξέρω αν υπάρχει άλλη 
ζωή και πως θα με δεχτούν εκεί, πάντως σε τούτη δεν μπορώ πια να ζήσω. Δίνω την 
δική μου απάντηση στο δίλημμα: «να ζει κανείς ή να μην ζει». 
     Εξάλλου κάποιος ποιητής είπε, «στον κόσμο αυτόν, το να πεθαίνεις δεν είναι 
καινούργιο, μα και το να ζεις δεν είναι πιότερο καινούργιο…».                                                 

                            
                                                   Τ Ε Λ Ο Σ
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