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Πρoλογικόν 

Πρόβατα έχασα πολλά, μα από σκυλιά ποτέ μου… 

(κουβέντα σε καφενείο από τσοπαναραίο, κάπου στην Ελλάδα του 60…) 

Είναι γεννητούρια που γεννούν ελπίδες και μοιάζουν με παράθυρα σε άγνωστη 
θέα και υπάρχουν άλλα βουτηγμένα στη σιωπή, κλεισμένα στην μυρωδιά μιας 
μούχλας, από την αρχή υποταγμένα στην αδιαφορία της μοίρας και μιας ζωής 
βαρετής και προκαθορισμένης. Τα πρώτα θα πάρουν τον δρόμο τους με 
πούλιες λαμπερές, στολές χρυσοκέντητες και τις ευχές του πλήθους. Τα 
δεύτερα θα ψάξουν για λίγο να έβρουν ένα φως, ένα μονοπάτι αλλιώτικο, μια 
διέξοδο, έναν κήπο, ένα φτερούγισμα. Μα σχεδόν πάντα η μυρωδιά από το 
υπόγειο θα μείνει στα ρούχα, στα ρουθούνια, στην σκέψη. Γρήγορα θα 
παραιτηθούν, ίσως προλάβουν να βγάλουν κι έναν λυτρωτικό αναστεναγμό. Και 
το ίδιο αθόρυβα θα εγκαταλείψουν, σαν να μην πέρασαν, να μην περπάτησαν, 
να μην προσπάθησαν. 

Κάποιες φορές ένα βότσαλο θα χτυπήσει στον τοίχο και μια ρωγμή θα αφήσει 
τις ακτίνες να φωτίσουν μονοπάτια διάφορα, ελπιδοφόρα. Και ο φυλακισμένος 
σε μοίρα άσπλαχνη, θα κάνει το σώμα του άσαρκο, τον νου του κιβωτό και τα 
χέρια του φτυάρι ανθεκτικό για να ξεφύγει και να ταξιδέψει σε προορισμούς 
άγνωστους. Σαν συναντώ τέτοιες εξαιρέσεις χαίρομαι για το πείσμα, την 
ανατροπή και την εκδίκηση του ασήμαντου απέναντι στο κακό ριζικό· μα την 
ίδια ώρα αφήνομαι σε σκέψεις μελαγχολίας, γιατί άλλο από εξαιρέσεις δεν είναι 
τέτοιες ανθρώπινες ιστορίες, που με τρόπο σαρκαστικό υπενθυμίζουν κανόνα 
προαιώνιο… 

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε πρόωρα, τέταρτο μέλος μιας οικογένειας που 
ισορροπούσε με τέχνη θαυμαστή ανάμεσα στην εξαθλίωση και στην επιβίωση 
και χόρταινε την πείνα της με την ίδια συχνότητα που έκαμε μεροκάματα ο 
πατέρας στην οικοδομή και η μάνα στα ραφτάδικο που είχε ξεμείνει να 
εξυπηρετεί την γειτονιά, λίγα μέτρα μακρύτερα από το κτίσμα που ονόμαζαν 
σπίτι. Μέχρι σήμερα δεν μπόρεσα να εντοπίσω το σπλαχνικό μυαλό που 
αποφάσισε το όνομα για τον μικρό Τέλη, μήτε τα πρώτα του βήματα σε κείνο 
το δύσκολο και υγρό περιβάλλον. Για φωτογραφίες ούτε λόγος και η 
αλληλογραφία δεν ήταν το δυνατό σημείο της οικογένειας. Και όπως συμβαίνει 
συνήθως το νήμα ξετυλίχθηκε τυχαία, απρόσμενα σε συζήτηση τυπική, κάποιο 
μεσονύχτιο που περίμενα καράβι σε καφενείο της άγονης γραμμής… 

Στο νησί που με φιλοξένησε εκείνο το καλοκαίρι του ΄12, η προτομή του 
Αριστοτέλη Μπλάνα είναι στημένη στην προβλήτα και αντικρίζει ασάλευτα τα 
σκαριά που σαπίζουν στο παλιό, μικρό ναυπηγείο, δίπλα στο σημερινό λιμάνι. 
Μια μικρή ρούγα, λίγο πριν το μοναστήρι έχει το όνομά του. Και ο τάφος του 
στην κορυφογραμμή, με ένα τεράστιο σταυρό στην πλάτη, είναι ορατός από 
κείνους που κρεμασμένοι στα πλοία της γραμμής, βιάζονται να πιάσουν την 
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στεριά και να χαθούν στα στενοσόκακα της ανηφόρας. Μονάχα εκείνοι που 
έχουν την υπομονή να πλησιάσουν στο μνήμα, μπορούν να διαβάσουν την 
επιγραφή, χαραγμένη από το στοργικό χέρι του μοναδικού παιδικού του φίλου 
Μάνου Ρούσση, να κείτεται κάτω από την ηλικία των σαράντα πέντε ετών που 
εγκατέλειψε τα μάταια… 

«Ψάχνω ακόμη έναν κήπο γεμάτο με κρίνα…». 

Η μικρή και περίεργη βιογραφία που ακολουθεί βασίζεται σε ντοκουμέντα και 
προφορικές αφηγήσεις… 

Μ.Τασάκος   
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Οδός Φωτομάρα 

Τοκετός 

  1. 

 «Οι Μοίρες αγαπούν τους φωταγωγούς και τα πηγάδια. Αλλιώς θα 
πέθαιναν από ανία…» 

(δήλωση τσοπαναραίου με πτυχίο ναυπηγού, κάπου στις αρχές του 70…) 

Ήταν λιγοστές οι γεννήσεις στα μεστά του Φθινοπώρου και η αξιολόγησή τους 
είχε ελάχιστο ενδιαφέρον. Από το σύνολο των Μοιραίων που ασχολούνταν με 
την αξιολόγηση, χρειάστηκαν μόνο τρεις εκείνη την παγωμένη Πέμπτη, 
καταμεσής στα αναπάντεχα πολιτικά γεγονότα και σε μια ακεφιά που βάραινε 
την ατμόσφαιρα στους δρόμους του κέντρου. Εάν έχει κάποιο ενδιαφέρον για 
την ιστορία, την βαρετή διαδικασία ανέλαβαν τελευταία στιγμή ο μαιευτήρας 
Καισαρίδης, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας γραφείων τελετών Θνησιάδης και ο 
γραμματέας της επιτροπής τυχερών παιγνίων Καζινέτος. Όλοι τους έμπειροι, 
άπαντες υπέρβαροι και παχυλώς αμειβόμενοι με το ταπεινό ποσόν των 233.000 
δραχμών για την κάθε συνεδρίαση. 

«Επόμενη γέννηση…» φώναξε ο Καισαρίδης στον κλητήρα που διαχειριζόταν 
το ημερήσιο πινάκιο. Περιμένοντας τον φάκελο έπαιζε αφηρημένα με ένα από 
τα φοντάν που ήταν απλωμένα στην τράπεζα της μεγάλης αίθουσας… 

«Αριστοτέλης Μπλάνας του Παναγιώτη», κραύγασε ο κλητήρας την ώρα που 
ακουμπούσε τον φάκελο με τα στοιχεία στο τραπέζι. «Αναμενόμενος τοκετός 
σε τριάντα λεπτά. Άνευ επιπλοκών…». 

Οι Μοιραίοι βάλθηκαν να μελετούν τον φάκελο. Βαριεστημένα και με βλέμμα 
που είχε ήδη αποκλείσει την πιθανότητα μιας έκπληξης, μιας ανατροπής… 

«Απορώ γιατί πρέπει να τρώμε χρόνο με τέτοιες περιπτώσεις…», μουρμούρισε 
μετά από τρία λεπτά ο Θνησιάδης. «Ασήμαντοι πρόγονοι, ασήμαντη γέννηση, 
ασήμαντη ζωή…». 

«Δεν έχεις άδικο», άρπαξε την ευκαιρία ο Καισαρίδης. «Ας υπογράψουμε για 
ζωή φτωχή, υγεία μέτρια, αποτύπωμα ασήμαντο. Έχει ήδη τρία αδέρφια με 
μικρό προσδόκιμο, ίσως να του προσφέραμε μια σχετική μακροζωία…». 
Σώπασε απότομα και αντιστάθηκε στον πειρασμό να ξετυλίξει το φοντάν που 
είχε αρχίσει να λιώνει στα χέρια του. 

Ο Καζινέτος κοίταζε αφηρημένα το μεγάλο παράθυρο απέναντί του. Βαριόταν 
αφόρητα, το μεσημεριανό τον βάραινε ακόμη με καούρες και πόνο στομαχικό. 
Κάποτε είχε διάθεση για ζαβολιές και σαν νέο μέλος της επιτροπής έδινε και 
κάποιες μάχες για γεννήσεις που τις ήθελε με πορεία διαφορετική. Μα όχι 
σήμερα, όχι φέτος, όχι πια. Σε δύο μήνες έβγαινε στη σύνταξη. Τότε θα 
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μπορούσε να δει και τον δικό του φάκελο, να μάθει τις μέρες που του απέμεναν 
και να περάσει ήσυχα τον υπόλοιπο βίο σε εξοχικό, ευγενικά παραχωρημένο 
από το ασφαλιστικό του ταμείο. Έβγαλε την πένα από την τσέπη και ζήτησε 
τον φάκελο να υπογράψει. 

Ήταν μια γρήγορη αξιολόγηση και μια συνεδρίαση χωρίς εκπλήξεις. Ο καιρός 
έξω χειροτέρευε και οι πρώτες σταγόνες από μία εκνευριστικά άτονη βροχή 
σημάδεψαν το παράθυρο της αίθουσας. Ο φάκελος έφυγε για το αρχείο 
ακριβώς την ώρα που ο Αριστοτέλης πρωτόδε το φως στο δημόσιο μαιευτήριο, 
τον πατέρα του προβληματισμένο από το τέταρτο στόμα που έπρεπε να θρέψει 
και την μάνα του παραιτημένη στην μοίρα μιας αέναης τεκνοποιίας. 

Η αξιολόγηση ήταν λακωνική και τυπικά γραφειοκρατική. «Γέννηση ομαλή, 
αποκλεισμός αποκλίσεων σε πλούτο, γνώση και αξία, υγεία μέτρια, αποδημία 
μοναχική στην ηλικία των 88 ετών». Εξαιρέσεις δεν είχαν προβλεφθεί και ο 
χώρος για παρατηρήσεις κάτω από τις τρεις υπογραφές ήταν απελπιστικά 
κενός. 

Στα αριστερά του εγγράφου μόνο, ένα καφέ σημάδι από ένα φοντάν που 
συνάντησε το μοιραίο στην σύντομη ζωή του. 

Στο πρωτόκολλο ο υπάλληλος το αρίθμησε και το πέταξε στην 
πολυπληθέστερη κατηγορία, με το ειρωνικό κωδικό όνομα «Πεταλούδες»… 

(Απόσπασμα από συνεδρίαση της επιτροπής γεννήσεων, το πρωτότυπο πρακτικό 
διαθέσιμο στο αρχείο της οδού Σέκερη) 
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Πλίνθοι και κέραμοι 

2. 

«Δεν υπάρχουν εκπλήξεις στα προϊόντα μου. Ίδια γεύση, από την πρώτη 
μέχρι την τελευταία μπουκιά…» 

(Γάλλος σαλαμέμπορος, φιλοσοφών για την ζωή, λίγο πριν την μεταπολίτευση εν 
Ελλάδι…) 

Ελάχιστες αλλαγές έφερε στο σπίτι της οικογένειας Μπλάνα η γέννηση του 
Τέλη. Οι τέσσερις κουκέτες στο μικρό παιδικό δωμάτιο εξάντλησαν την 
πληρότητά τους, το μπαούλο με τα αδερφικά ρούχα επιστρατεύθηκε γι ακόμη 
μία φορά και στην σακούλα του μπακάλη προστέθηκαν λίγα δράμια ακόμη 
από ρύζι, πατάτες και φακές, εκτός από την πρώτη Κυριακή του μήνα που ένας  
ξάλμυρος μπακαλιάρος ή κομμάτια από μοσχαράκι έδιναν όψη μισογέλαστη 
στο οικογενειακό τραπέζι. Η αντιπαροχή συνέχιζε να μεσουρανεί και να 
εκμαυλίζει και έτσι τα οικονομικά στο σπίτι εκεί λίγο πριν την μεταπολίτευση, 
παρουσίασαν μικρή, αλλά αισθητή βελτίωση. 

Όταν οι εργολάβοι μυρίστηκαν χρήμα στην γειτονιά με τις αυλές και τους 
στενόχωρους κήπους, ο Παναγιώτης Μπλάνας έζησε την πρόσκαιρη ακμή του. 
Έπεισε γείτονες, γνωστούς και φίλους για τις ανέσεις και το «αριστοκρατικόν» 
της πολυκατοικίας, πήρε στη δούλεψή του και δυο τρία αμούστακα 
παλικαράκια από το νησί του, την Φολέγανδρο και όπως άλλο τίποτε δεν είχε 
μάθει στη ζωή του από δουλειά, ο Τέλης ένοιωσε για λίγα χρόνια την 
αποχαυνωτική ρουτίνα που δίνει ένα καινούριο παιχνίδι, τα γεμάτα ράφια στην 
κουζίνα και ένα καινούριο αφόρετο παλτό, κάθε που έπρεπε να διασχίσει τρία 
τετράγωνα για το δημοτικό σχολειό, μέσα από τις λακκούβες με λάσπες και 
σκουριασμένα οικοδομικά υλικά. 

Το προγονικό των Μπλαναίων κρατούσε από την επανάσταση, ήταν γεμάτο 
από καλούς τεχνίτες, καϊκάρηδες, ξενιτεμένους και δυο τρεις πραματευτάδες, 
μα από τα γράμματα κρατούσαν απόσταση, αδιαφορία, κάποιες φορές και 
κακότροπη αντιπάθεια. Σχεδόν κάθε Μπλάνας έπρεπε να δουλέψει από τα 
μικράτα του, να αραδιάσει παιδιά και εγγόνια και η ευτυχία του σταματούσε 
πάντα σε ένα γεμάτο τραπέζι και ένα κεραμίδι στο κεφάλι. Ένα ακατανόητο, 
ανεξήγητο ριζικό κρατούσε αυτή την γραμμή ευθεία για χρόνια ατελείωτα και 
στο γνωστό οικογενειακό δέντρο δεν υπήρχε ούτε ένα κλαράκι ξεστρατισμένο, 
ούτε μια ρίζα που να βρήκε χώμα εύφορο για πορεία διαφορετική, αλλόχρωμη. 

Με τέτοια κληρονομιά, δεν παραξενεύθηκε κανείς όταν ο Τέλης γύρισε από την 
πρώτη μέρα στο σχολειό μουτρωμένος. Η κρύα και ψηλοτάβανη αίθουσα του 
φάνηκε φυλακή, η φαλάκρα και η φωνή του δάσκαλου αποκρουστική και το 
αλφάβητο ένας κόσμος ξένος, απόμακρος και εκνευριστικά ακατανόητος. 
Κρατήθηκε μέχρι την ώρα του βραδινού φαγητού, μα ξέσπασε σε κλάματα 
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όταν κατάλαβε πως πλησίαζε η ώρα που θάπρεπε να ζήσει την ίδια διαδικασία 
για μια ακόμη μέρα, ένα μήνα, μια ζωή, που μέχρι εκείνη την ώρα την 
φανταζόταν σαν ένα τόπι απέθαντο στις λασπωμένες αλάνες της γειτονιάς. 

Ο Παναγιώτης και η Φρόσω, γονείς ανυποψίαστοι για παιδικά τραύματα και 
ψυχολογικές αναστατώσεις, δέχτηκαν καρτερικά, ίσως και με κάποια 
ανακούφιση την αντιπάθεια του μικρού για την νέα ζωή του. Από τα τρία 
αδέρφια του Τέλη, ο πρωτότοκος Γιώργος είχε τελειώσει το δημοτικό και 
μόλις κέρδισε την ελευθερία του έπιασε ευτυχισμένος την τέχνη στο ξυλουργείο 
του Πλιάτσικα, δυο βήματα από την κεντρική πλατεία. Για τον δευτερότοκο 
Παύλο, αιώνιο μουντζούρη πίσω από τις εξατμίσεις και τα λάστιχα των 
αυτοκινήτων, η συμφωνία είχε ήδη κλείσει με το υπόγειο συνεργείο του 
Φωτόπουλου. Και η Αλεξάνδρα, το σύμβολο σιωπής στην οικογένεια, 
καρτερικά εντρυφούσε στα γυναικεία, μέχρι την ώρα που 
μικροαρραβωνιασμένη θα ξεκινούσε τον κύκλο αναπαραγωγής μιας μοίρας 
μονόδρομης, ίδιας και απαράλλακτης με την μοίρα όλων των θηλυκών της 
φαμίλιας. Ο Τέλης ήταν απλά το τέταρτο βαγόνι, ο τέταρτος κρίκος που 
άντεχε καλά για χρόνια. Μα λίγο η οικονομική ανάσα που είχε πάρει η 
οικογένεια, λίγο η φάτσα του μικρού που ήταν όμορφη, συμπαθητική, 
καλοφτιαγμένη, πάνω σε σώμα γεροκόκκαλο κι ανθεκτικό, οδήγησαν σε 
κληρονομιά κι απόφαση διαφορετική. Μεγάλα γραφεία και οικοδομικές 
επιχειρήσεις είχε αρχίσει να ονειρεύεται ο πατήρ Μπλάνας και στο 
στερνοπούλι του έβλεπε τον διάδοχο, τον πολύτιμο βοηθό, κείνον που θα 
ξέφευγε από το πηλοφόρι και το μεροκάματο και θάπιανε στα χέρια του 
επιχείρηση έτοιμη, καλοδουλεμένη και αποδοτική. 

Χάρηκαν τα μικρόψαρα στην θάλασσα την μεταπολιτευτική, γιατί πίστεψαν 
πως βρήκαν απάνεμα και ασφαλή νερά. Μα ξέχασαν πως οι καρχαρίες είναι 
παντός καιρού, ανθεκτικοί από αιώνες και διαθέτουν σωρευμένη πείρα στο 
λουκούλλειο γεύμα. Ο πατέρας Μπλάνας δεν έκανε κάτι στραβό, δεν εξόκειλε 
σε σπατάλες, δεν σταμάτησε να μετράει τον οβολό του στον περίκλειστο 
κουμπαρά του. Έλειπε όμως από το γονίδιό του η καπατσοσύνη της πιάτσας, η 
πονηριά του περιθώριου, το στραβό μάτι στο λειψό τσιμέντο και το ζύγι του 
σίδερου. Μα αν έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα οι περιπατητές των 
μονοδρόμων, είναι η περισσή εγκαρτέρηση, ο απλός τρόπος που δέχονται 
τόσο την ευωδιά ενός κήπου όσο και το πνιγηρό διοξείδιο ενός βάλτου. Σαν 
άρχισε η κατηφόρα και οι αναποδιές, ο ίδιος Μπλάνας που ονειρεύτηκε 
πολυκατοικία στο Κολωνάκι, ακούμπησε και πάλι σιωπηλά στους τοίχους του 
ταπεινού σπιτιού του. Δίχως θυμό, χωρίς ξεσπάσματα, σχεδόν χωρίς λύπη. 
Έπιασε την μοίρα του από κει που την είχε αφήσει, γύρισε στο μεροκάματο 
και τα λίγα λεφτουδάκια που είχε εξοικονομήσει βοήθησαν τούτη η επιστροφή 
να μην έχει τραγικές συνέπειες σε παιδιά και σύζυγο. Κι όταν βεβαιώθηκε πως 
η ζωή του θα τερματίσει στο ίδιο μονοπάτι που ξεκίνησε, η τελευταία του 
έννοια ήταν να σπρώξει τον μικρό του σε χέρια σίγουρα και ασφαλή. 
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Σαν πέρασαν τα χρόνια, χωρίς ύστερα παιδιά, χωρίς εκπλήξεις, εκτός από μία 
κήλη που χρειάστηκε να εγχειρήσει, ο Παναγιώτης Μπλάνας που είχε αρχίσει 
να κυρτώνει, κτύπησε την πόρτα του Καλπούζου, μεγαλοεργολάβου και 
παράγοντα της περιοχής για μια συμφωνία που είχε κουβεντιαστεί καιρό πριν. 
Ο Τέλης στην συνάντηση κράτησε μάτι γυάλινο, απαθές, του ήταν αρκετό να 
ξεφύγει από τα βαρετά τετράδια, την βραδινή παπαγαλία και την ειρωνεία των 
δασκάλων του για το σαρκίο  που έσερνε στην αίθουσα, δίχως ψυχή, δίχως 
ενδιαφέρον, σχεδόν χωρίς περιέργεια για οτιδήποτε. Είδε τον πατέρα του να 
σφίγγει το χέρι του Καλπούζου και βγήκαν μαζί έξω, σε μια βροχή ψιλή, 
περιέργως καλοκαιρινή, από κείνες που λασπώνουν τα πόδια, ερημώνουν τους 
δρόμους και ποτίζουν μυαλό και σώμα με μια υγρασία θανατερή, 
αρρωστιάρικη. 

Μόνο πριν βάλει το κλειδί στην πόρτα, ο πατέρας του τον κοίταξε λοξά, σαν με 
ερώτηση, σαν με απορία, σαν με στιγμιαία λύπη. Δευτερόλεπτα μετά έκανε 
αδιόρατο νεύμα στην γυναίκα του και ο Τέλης πρόλαβε να δει στο πρόσωπό 
της την ανακούφιση μιας Πύρρειας νίκης. Κι έπειτα όλα συνέχισαν σαν πρώτα 
και πέρασαν επτά μέρες στο απόλυτο τίποτα, με τεμπελιά στο κρεβάτι, 
παιχνίδια στον Μάνο, τον μοναδικό του φίλο στο διπλανό το σπίτι και μια 
ανεμελιά, που ίδια δεν θυμόταν να είχε ζήσει στην σύντομη ζωή του. 

Ένα θαμπό χάραμα του μιας αυγουστιάτικης Δευτέρας ο πατέρας του τον 
συνόδεψε για πρώτη και τελευταία φορά στο καινούριο γιαπί του Καλπούζου. 
Σαστισμένος όπως ήταν δεν τον θυμάται να φεύγει, μόνο τον αρχιμάστορα να 
πλατσουρίζει σε νερά στάσιμα και να χτυπάει κάτι ξέθωρα τούβλα μεταξύ τους. 

Για δευτερόλεπτα μόνο ένοιωσε την ίδια εκείνη αναγούλα του σχολειού, όταν 
κατάλαβε την μελλοντική ρουτίνα που ανοιγόταν μπροστά του. Μα ήταν 
τσίμπημα περαστικό, γονίδιο ξένο και πολυτέλεια άμαθη. 

Αναστέναξε ελαφρά και άπλωσε τα χέρια του στον κουβά. Είχε μεροκάματο, 
μεγάλωνε σιγά σιγά σε άντρα όμορφο, τώρα ίσως και να αγόραζε μόνος του 
πράγματα από λαμπερές βιτρίνες. Ζόρισε ελαφρά τον νου του, μα ένοιωσε 
καλά, άλλο δεν είχε να ζητήσει από την ζωή του… 

Βούτηξε τα χέρια του στη λάσπη με τρόπο ορεξάτο, αχόρταγο… 

Ένας σοβατζής από το πάτωμα σφύριζε τραγούδι του συρμού. Κι ένας ήλιος 
ξάφνου εκτυφλωτικός φώτιζε την ανατολή, με μάτια κουρασμένα, χορτασμένος 
από γιαπιά, αλάνες και καημούς ασήμαντους… 
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Αυλόχορτα 

3.  

«Μπροστά στο κουνούπι ο ελέφαντας είναι ασήμαντος…», είπε ο 
δάσκαλος και σώπασε. Κατά τα αναμενόμενα επήλθε σούσουρο στο 
ακροατήριο και τρία τέσσερα «γιατί» ξεχώρισαν στην αίθουσα.  

Και ο σοφός απάντησε: 

«Γιατί ο ελέφαντας ανοήτως, προειδοποιεί πάντα για την επίθεσή του…». 

Κι ο δάσκαλος αποχώρησε, σαν κουνούπι ηρωικό, χορτασμένο από αίμα 
και πολλαπλές αποτυχημένες απόπειρες δολοφονίας… 

(Αγωγή επίλεκτος, Κωνσταντίνου Κοντυλοφοράκη, υψηλή εκπαίδευση, 
1869) 

Η οδός Φωτομάρα, εκτός από το σπίτι των Μπλαναίων, φιλοξενούσε καμιά 
τριανταριά ακόμη κτίσματα παρόμοιας αισθητικής και αντοχής, αρκετά 
υπόγεια γεμάτα εμπορεύματα και τεχνικές εργασίες κάθε είδους και τρία 
τέσσερα μικρομάγαζα με τα στοιχειώδη για την καθημερινή επιβίωση. Παρόλο 
που η οικογένεια του Ρούσση έμενε για χρόνια σε τούτο τον δρόμο, η 
γνωριμιά και φιλία του Τέλη με τον Μάνο ξεκίνησε στενή στα σχολικά τα 
χρόνια. Τα δύο σπίτια ήταν σχεδόν δίδυμα με μια κοινή αυλή χωρισμένη στα 
δύο, μα οι ανακαινίσεις που ξεκινούσαν συχνά στους Ρούσσηδες έδειχναν 
καλύτερη οικονομική κατάσταση και αντίληψη διαφορετική για το μέλλον. 
Μοναχογιός ο Μάνος, καλομαθημένος για τα όρια της γειτονιάς, βρήκε στον 
Τέλη αδερφό συνομήλικο, σύντροφο σχεδόν σιωπηλό στο παιχνίδι και 
ακροατή πρόθυμο να υποστεί μια σχεδόν ασταμάτητη φλυαρία. 

Τα παιδιά έπαιζαν στην αυλή, έσκαβαν το χώμα με πέτρες και ξύλα και κάτι 
καυτά καλοκαίρια ο ιδρώτας τους γέμιζε υγρασία τις αναιμικές ρίζες από 
αγκάθια τσαλαπατημένα και αγριόχορτα με φύλλα στο χρώμα του χαλκού. Η 
πλευρά των Ρούσσηδων πλουμιστή και γεμάτη από γλάστρες κυπαρισσένιες, 
γαρδένιες και φυτά νάνους αγορασμένα από το κέντρο της πολιτείας, στεκόταν 
απέναντι στα ασπρόρουχα των Μπλαναίων, ένα γερασμένο πτηνό που είχε 
σταματήσει να ψάλλει από καιρό και μια βοηθητική πόρτα που φώναζε για 
βάψιμο και μερεμέτι. Τούτες οι διαφορές ήταν σχεδόν απαρατήρητες στα 
μάτια του Μάνου, μα για τον Τέλη ήταν σύνορα, χώρες σε σχολικό άτλαντα 
ζωγραφισμένες με διαφορετικό χρώμα. Κι όταν μια μέρα εκείνη η σκαλιστή 
πόρτα του φίλου του άνοιξε σπλαχνικά και μπήκαν στο δωμάτιό του, 
θαμπώθηκε από τα ανακατωμένα παιχνίδια, τους καλοβαμμένους και γεμάτους 
κάδρα τοίχους και τα βιβλία με την δερμάτινη ράχη, καλοβαλμένα στα 
τέσσερα ράφια μιας μελιτζανί βιβλιοθήκης. Χλόμιασε στα μάτια του η αυλή 
από κείνη τη μέρα, μίκρυνε το δωμάτιό του με τις κολλημένες κουκέτες και 
περίμενε ανυπόμονα να ξεκλειδώσει η πόρτα για να βρεθεί ανάμεσα σε κόκκινα 
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φορτηγά, εκατοντάδες χρωματιστά στρατιωτάκια και αεροπλάνα μινιατούρες 
που γέμιζαν το κομοδίνο δίπλα στο παιδικό κρεβάτι. Τα βιβλία δεν τα 
ακουμπούσε ποτέ, μόνο που άκουγε τον Μάνο τις σπάνιες φορές να του 
διαβάζει κομμάτια από παραμύθια για πειρατές, ιππότες και ναυαγούς που 
διατάζουν παπαγάλους, ζέμπρες και άγριες μαϊμούδες κρεμασμένες από τα 
δέντρα. 

Άρχισαν να αραιώνουν οι συναντήσεις με τα χρόνια, μα ποτέ δεν σταμάτησαν 
τελείως. Ο Τέλης άντρεψε ταχύτερα, απότομα από την δουλειά στην οικοδομή 
κι άφησε σε μια γωνιά του μυαλού του τα κυνηγητά της αυλής. Τα πρώτα 
σπυράκια έσκασαν στο πρόσωπο, το πρώτο τσιγάρο το έβηξε παρέα με τους 
εργάτες στο γιαπί και το πρώτο κρασί το μέθυσε σε ένα υπόγειο ταβερνείο με 
τα μαστόρια, όταν ο Καλπούζος τους έκανε το τραπέζι μια παραμονή 
Πρωτοχρονιάς για τα καλοπούλητα στην τελειωμένη πολυκατοικία. Ο Μάνος 
έμεινε στα βιβλία και στα παιχνίδια του που πια ξεχείλιζαν το δωμάτιο, 
συνέχιζε να σκάβει στην αυλή με μια μοναξιά αυτιστική και να ψάχνει τον 
ιδρώτα του φίλου του στα χόρτα που είχαν πια φουντώσει, παρατημένα από την 
διάψευση που φέρνει ο χρόνος σε ελπίδες, μόχθο και ανόητες μάχες. 

Ήταν ένα Μαρτιάτικο απομεσήμερο που ο Τέλης σχόλασε νωρίτερα και πήρε 
με βήμα αργό το δρόμο για το σπίτι. Σαν πήρε τη στροφή για την οδό 
Φωτομάρα κοντοστάθηκε και άναψε τσιγάρο με κινήσεις αργές, σαν τα slow 
motions στον κινηματογράφο. Το βλέμμα του έπαψε να είναι απλανές, 
αφηρημένο και ξαφνικά ο δρόμος απλώθηκε μπροστά του σε όλη του την 
προοπτική, σαν πίνακας που τον έβλεπε για πρώτη φορά με μάτι ερευνητικό, 
έκπληκτο. Μικρές αλλαγές που συνέβαιναν για χρόνια μπροστά στα μάτια του 
ενώθηκαν, έδεσαν σε αποτέλεσμα δεμένο, συνολικό. Κατάλαβε άξαφνα πως τα 
τόσα χρόνια αυτός έμενε ακίνητος μπροστά σε μαγαζιά που μετακινήθηκαν, 
σπίτια που γκρεμίστηκαν, αυτοκίνητα που γέμισαν τον παλιό χωματόδρομο. 
Θυμήθηκε τα φέρετρα ένα ένα που περπάτησαν σε τούτο τον δρόμο και 
μέτρησε τις απουσίες. Αναζήτησε τα ταβερνεία, τα τσαγκαράδικα και το 
ραφτάδικο που δούλευε η μάνα του, μα ήταν μάταιος κόπος. Μόνο ένα μικρό 
παντοπωλείο στα μισά του δρόμου έστεκε ακόμη, σχεδόν ετοιμόρροπο, έτοιμο 
να παραδοθεί στο γειτονικό οικόπεδο που κάθε πρωί μεγάλωνε με τρόπο 
μυστηριώδη. 

Τρόμαξε σαν έφτασε στο σπίτι και βρήκε ένα φορτηγό για μετακομίσεις 
μπροστά στην ίδια άβαφη, στην ίδια ξεφλουδισμένη πόρτα. Έστρεψε το 
βλέμμα στο σπίτι των Ρούσσηδων και στο παράθυρο του παιδικού του κήπου 
συνάντησε το πρόσωπο του Μάνου να τον κοιτά επίμονα, την ώρα που τύλιγε 
με ταινία αφηρημένα ένα χαρτόκουτο. Κατάλαβε μεμιάς, τόνοιωσε το κενό στα 
σωθικά του πριν ακόμη το επεξεργαστεί στο μυαλό του. Πέταξε το τσιγάρο και 
μπήκε στην αυλή… 
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«Γεια σου ρε Μάνο…», χαιρέτησε, μα άκουσε την φωνή του αφύσικα δυνατή 
σε ένα μίγμα θυμού κι οδύνης. «Για πού το φορτηγό;»  

«Για το Μαρούσι… μετακομίζουμε σε μεγαλύτερο σπίτι. Αυτό… αυτό θα το 
νοικιάσουμε, θα το γκρεμίσουμε, δεν έχω ιδέα… στα τελευταία τόμαθα και γω, 
στα ξαφνικά, χαμός και τρέξιμο να προλάβουμε…». 

Έκανε να ρίξει γέλιο περιπαιχτικό, μα δεν του βγήκε. Τα χέρια του συνέχιζαν 
να τυλίγουν την ίδια έρημη κούτα και το βλέμμα του είχε καρφωθεί στην 
καρότσα του φορτηγού. 

Πέρασαν δευτερόλεπτα σιωπής, με μόνο θόρυβο τις βαριανάσες των εργατών 
που κουβαλούσαν τα έπιπλα του σαλονιού. Κοιτάχτηκαν φευγαλέα και σαν 
συνεννοημένοι έστρεψαν το κεφάλι στο κομμάτι της αυλής που είχε απομείνει 
και έδειχνε να στενάζει κάτω από τις βαριές ρόδες. Το χρώμα του ουρανού 
άλλαζε σε γκρι αποχρώσεις, από σύννεφα περαστικά, βιαστικά και 
ταξιδιάρικα… 

Ο Τέλης ένοιωσε κούραση ξαφνική και μια διάθεση να επιστρέψει στη δουλειά, 
να μείνει εκεί χωρίς σκέψη, χωρίς εικόνες, χωρίς αλλαγές. Μα στη ζωή του είχε 
μάθει να ξεπερνά τις σκιές με αποφάσεις γρήγορες και ενέργειες άμεσες. 
Ακούμπησε το χέρι του απαλά σε μια ανοικτή κούτα με βιβλία. 

«Σχόλασα νωρίς, έχω χρόνο… πες μου πως μπορώ να βοηθήσω…». Έκανε να 
αρπάξει το κιβώτιο, αλλά τον σταμάτησε ο δισταγμός του φίλου του. 

«Όχι ακόμα, όχι πριν σου δώσω κάτι που θέλω να διαβάσεις…». 

Ο Μάνος προχώρησε σε εκείνη τη μικρή βιβλιοθήκη που τώρα ήταν 
ξεδοντιασμένη, με τα μισά ράφια άδεια. Έσκυψε, έβαλε το χέρι του πίσω από 
το πρώτο ράφι και έβγαλε ένα τετράδιο, το στριφογύρισε για λίγο και τόβαλε 
στα χέρια του Τέλη. 

«Όταν φύγω, όταν μπορείς, δεν είναι βία…». 

«Στο Μαρούσι πας ρε Μάνο, δεν πάς και στην Ευρώπη. Δεν θα χαθούμε…». 

«Όχι βέβαια, δεν θα χαθούμε, μέσα σου έχω γράψει και την νέα διεύθυνση…». 

Δούλεψαν μαζί για τρεις περίπου ώρες με γονείς και εργάτες, ώσπου το 
φορτηγό ξεχείλισε από κουτιά, έπιπλα και γλάστρες. Σαν τέλειωσαν η Φρόσω 
και καμιά δεκαριά ακόμη γείτονες μαζεύτηκαν για το κατευόδιο. Κρυμμένοι 
πίσω από την καρότσα του φορτηγού οι φίλοι αγκαλιάστηκαν συγκρατημένα. 
Ψηλός, γεροδεμένος ο Τέλης, άντρας σχεδόν, έμοιαζε να αγκαλιάζει παιδί 
μικρό, εύθραυστο. 

«Θα σου τηλεφωνήσω μόλις τακτοποιηθούμε…», ψιθύρισε ο Μάνος κι έτρεξε 
σχεδόν στο αυτοκίνητο των γονιών του που περίμενε με την πόρτα ανοικτή. 
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Το απόγευμα ήταν προχωρημένο και η ατμόσφαιρα έμπαινε στην γκρίζα ζώνη 
που τα μάτια δυσκολεύονται να διακρίνουν σκιές και αποχρώσεις. Οι 
μαγαζάτορες στο δρόμο είχαν κατεβάσει ρολά και πίσω από τα κλειστά 
παντζούρια οι οικογένειες αντάμωναν στο τέλος μιας δύσκολης μέρας. Ο 
Τέλης έμεινε με το ένα πόδι στο μικρό πεζοδρόμιο να ακολουθεί με βλέμμα 
δύστροπο ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο να μικραίνουν και να χάνονται σε 
δευτερόλεπτα στη στροφή για την λεωφόρο. Έσφιξε το τσαλακωμένο τετράδιο 
στην τσέπη και γύρισε το κεφάλι σε ένα σπίτι που έχασκε άδειο, με μια 
ξώπορτα που κανείς δεν θυμήθηκε να κλειδώσει. Γύρισε αργά, περπάτησε την 
αυλή και πέρασε στο χολ και τα δωμάτια με τις σκιές από κάδρα στους 
τοίχους. Λίγα σκουπίδια και τσαλακωμένα χαρτόνια είχαν μείνει στο δωμάτιο 
του Μάνου. Και ένα φορτηγό μινιατούρα, στο λαδοκίτρινο της λεμονιάς, από 
κείνα τα παιχνίδια που τον θάμπωσαν πριν χρόνια, έστεκε τουμπαρισμένο κάτω 
από το περβάζι του παράθυρου. 

Το σήκωσε στα χέρια και γύρισε σπίτι. Η μάνα του είχε το φαί στρωμένο, ο 
πατέρας του δεν είχε ακόμη επιστρέψει. Έβαλε το πιάτο στο μικρό ψυγείο, 
τράβηξε για το δωμάτιό του κι έκατσε για λίγα λεπτά στο στρωμένο κρεβάτι. 
Δεν ήξερε από αποχωρισμούς, δεν αγαπούσε τις αλλαγές, δεν καταλάβαινε 
γιατί ο λαιμός του είχε κλείσει και το στήθος του ήταν βαρύ, με ανάσα 
δύσκολη, δυσπνοιακή. 

Ακούμπησε το φορτηγό στο κομοδίνο, ξάπλωσε στο κρεβάτι και άνοιξε το 
μικρό τετράδιο να διαβάσει. Είχε βραδιάσει, το σπίτι είχε ησυχία, ο πατέρας 
του αργούσε και η μάνα του είχε λαγοκοιμηθεί μπροστά σε ένα χαμηλόφωνο 
βουητό του ραδιοφώνου. 

Συνέχισε να διαβάζει με το ένα αυτί στημένο στο διπλανό το σπίτι που τέτοια 
ώρα κανονικά ήταν άτακτο με θορύβους γνώριμους. Μα όχι σήμερα, όχι αυτό 
το βράδυ. Ανατρίχιασε σαν το σκέφθηκε σκοτεινό, μοχθηρό και άδειο. Και για 
ένα λόγο περίεργο θυμήθηκε την πένθιμη καμπάνα της εκκλησιάς, κάθε που 
συνόδευε το ταξίδι μιας ψυχής… 

Μια παρέα πέρασε κι έσβησε χασκογελώντας. Κι αμέσως μετά η οδός 
Φωτομάρα επέστρεψε στη σιωπή, τη μυρωδιά της τηγανητής πατάτας και το 
σπλαχνικό σκοτάδι πάνω σε οικογένειες αποκαμωμένες. 

Ο Τέλης πάτησε τον διακόπτη του portatif και γύρισε σελίδα, την ώρα που τα 
βαριά βήματα του πατέρα του περπάτησαν την κουζίνα. 

Όταν οι θόρυβοι στο σπίτι ησύχασαν, το λιγοστό φως στο δωμάτιο συνέχισε να 
καίει, σαν κεράκι εκκλησιάς, παρατημένης στην μοναξιά της νύχτας… 
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Γονέων ατοπήματα παιδεύουσι τα τέκνα… 

4. 

«Είμαστε πλάσματα τόσο διαφορετικά που καταντάμε ίδια. Κάτι που 
απέχει ελάχιστα από την ομόηχη αηδία, μα εγώ ειμί διακριτικός, το λέγω 
μονωδία…»  

(από αγόρευση σε πλατεία του Τιμόθεου Βουνοκόρφη, γραφικού τύπου των Αθηνών 
στη δεκαετία του 70). 

Στην ανατροφή του Μάνου Ρούσση αποτυπώθηκε με τον πιο έντονο τρόπο η 
ελπίδα για την μικροαστική εξέλιξη, κάπου εκεί στα τέλη της καρποφόρας 
δεκαετίας του 60. Ο πατέρας Άγγελος Ρούσσης φυτεύτηκε με επαρχιακό μέσο 
στο δημόσιο ταμείο σε ηλικία νεαρή και βρήκε πεδίο λαμπρό για να 
εφαρμόσει όλη την καπατσοσύνη ενός ανθρώπου της υπαίθρου στον δαίδαλο 
της κρατικής γραφειοκρατίας. Είχε βαρεθεί το χωριό του, τα συγκαταβατικά 
βλέμματα των μεγαλοαστών για την ελλιπή μόρφωσή του και την φτώχεια που 
του άφησε ο πατέρας του, δραγουμάνος στα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, 
σκοτωμένος από αντάρτη συχωριανό, λίγες μέρες πριν από την συμφωνία της 
Βάρκιζας. Η ορφάνια του τον βοήθησε να βρεθεί στα δημόσια λημέρια και 
καθώς ήταν πνεύμα κοφτερό με λαχτάρα για το χρήμα, εκμεταλλεύτηκε την 
παντοδυναμία της υπηρεσίας για να ενισχύσει τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό. Γαμπρός πολύφερνος για την εποχή, διάλεξε για γυναίκα του 
την Τασούλα του Φλέσσα, κόρη κτηματία, έγραψε την προίκα στο όνομά του, 
μερεμέτισε το πατρικό του σπίτι και αξιοποίησε με τρόπους αποδοτικούς τα 
στρέμματα του πεθερού του. Για ανθρώπους σαν τον Ρούσση, το διαλυμένο σε 
κάθε πλευρά μεταπολεμικό κράτος έδινε ευκαιρίες μυθικές και γρήγορες στο 
αποτέλεσμα, αρκεί να υπήρχε μια κάποια ελαστικότητα σε θέματα ηθικής και 
νομιμότητας. Το πεινασμένο χωριατόπαιδο δεν δίστασε στιγμή σε τέτοιες 
λεπτομέρειες και γρήγορα βρήκε τις πόρτες σε μια Αθήνα που διψούσε για 
τσιμέντο, εργολάβους, διευκολύνσεις και στραβά μάτια, όλα με το αζημίωτο 
και με ρίσκο ελάχιστο. 

Μα η φτώχεια είναι βδέλλα αχόρταγη, ναφθαλίνη επίμονη και αφήνει 
κουσούρια βαθιά που διακρίνονται από χιλιόμετρα. Δραστήριος ο Άγγελος 
Ρούσσης και μέρα με τη μέρα έβλεπε το πουγκί του να αυγαταίνει τόσο, που 
γρήγορα οι μέρες που έλειωνε ένα ζευγάρι παπούτσια για χρόνια πέρασαν σε 
ανάμνηση αντιπαθητική. Μα στο πετσί του έμεινε μια τσιγγουνιά απωθητική, 
αιτία για οικογενειακούς καυγάδες, λειωμένα παντελόνια δίπλα σε παχυλούς 
τραπεζικούς λογαριασμούς και αφορμή για τον οίκτο φίλων και συναδέλφων 
που χαίρονταν την ζωή σε ταβερνεία, χοροεσπερίδες, κινηματογράφους και 
σπίτια γεμάτα με μπερζέρες, κρουστάλλινα σερβίτσια και ψυγεία ξεχειλισμένα 
με όσα στερήθηκαν τα κατοχικά τα χρόνια. Το σπίτι στην οδό Φωτομάρα 
ήταν ο καθρέφτης του σπαγκοραμμένου του ψυχισμού, της λατρείας για την 
τελευταία δεκάρα και της φροντίδας για την υγεία του, αφού κάθε σοβαρή 
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αφαίμαξη από τον μπεζαχτά του θα μπορούσε να του προκαλέσει έμφραγμα 
μοιραίο, ψυχική και σωματική αναπηρία. Ομηρικοί καυγάδες με την Τασούλα 
που μετά το αρχοντιλίκι στο χωριό άλλη ζωή ονειρεύτηκε, αλλά με την γκρίνια, 
τους υπολογισμούς και μελλοντικά ταξίματα, την έπεισε για το προσωρινό του 
πράγματος κι αγόρασε το ταπεινό κτίσμα κοψοχρονιά από έναν κακομοίρη 
που βιάζονταν να φύγει μετανάστης στο Σύδνεϋ. Τσιγκούνης ο Ρούσσης, μα και 
αλεπού με προφητικό χάρισμα, καθώς εύκολα κατάλαβε ότι στο μέλλον τούτα 
τα οικοπεδάκια θα ακριβοπληρωθούν από τις εργολαβικές μπουλντόζες. 

Κάθε αρρώστια κάπου έχει κρυμμένο και το θεραπευτικό της κύτταρο και για 
τον Ρούσση, που ζήλευε ακόμη και το τενεκεδάκι τυφλού ζητιάνου, η γέννηση 
του γιού του άνοιξε έναν δρόμο διάφορο στο αχόρταγο μυαλό του. Κανείς δεν 
έμαθε ποτέ, ούτε καν η μπουχτισμένη Τασούλα, ποιες πόρτες ξεκλείδωσαν 
στην ψυχή του, ποια απωθημένα όνειρα ξεπήδησαν με διαθέσεις άγριες και 
αυτός ο μονόχνοτος μεταμορφώθηκε στην πιο χαρωπή φιγούρα για τους 
μαγαζάτορες του κέντρου, τους επιπλάδες στην γειτονιά και τα εμπορικά με 
ρούχα, παιχνίδια και κάθε λογής καλούδια, απαγορευμένα για τα περισσότερα 
παιδιά στον μαχαλά της Φωτομάρα. Συναίσθημα, χάδια και τρυφεράδες δεν 
τάξερε και γι αυτό ο κανακάρης του δεν έφτασε ποτέ να γίνει άβουλος και 
καλομαθημένος, μα το παιδικό δωμάτιο γρήγορα γέμισε με τα καλύτερα κι ας 
είχε η Τασούλα τρία χρόνια να δει φόρεμα της προκοπής, κι ας στέναζε το 
μπακάλικο του δρόμου με τα παζάρια του και τις παραξενιές του. Γι αυτόν ο 
κόσμος όλος είχε χρώμα γκρίζο, εχθρικό, μάχη που έπρεπε να δίνει 
χρησιμοποιώντας την χειρότερη πλευρά του, μα μπροστά στον γιό του τα 
χορτάρια του κήπου γίνονταν λουλούδια πολύχρωμα και η ψυχή του γαλήνευε 
σε νερά απάνεμα και σε προσδοκίες ανομολόγητες. 

Είναι αλήθεια πως ο μικρός μεγαλώνοντας έδειχνε οξυδέρκεια ιδιαίτερη και 
αγάπη για τα βιβλία μοναδική. Ο μπαμπάς Ρούσσης κατάλαβε γρήγορα πως η 
γειτονιά θα μπορούσε εύκολα να τελματώσει τα ταλέντα του μοναχογιού του 
και πως χρειάζονταν αλλαγή δραστική. Άρχισε να βλέπει με μάτι στραβό τις 
παρέες του Μάνου, τους δασκάλους του, τη γειτονιά ολόκληρη. Τα όνειρά του 
για το μέλλον πάλεψαν σκληρά και αρκετό καιρό με την φιλαργυρία του και τα  
λεφτά που έπρεπε να δώσει, μα όταν κάποιο απόγευμα είδε για πολλοστή φορά 
στην αυλή τον γιο του να μιλάει ώρες με το γειτονόπουλο, το αποφάσισε. Κατά 
το συνήθειό του δεν είπε τίποτε σε κανέναν κι έψαξε νάβρει την ευκαιρία. Με 
κακομοίρηδες είχε να κάνει κάθε μέρα, γνώριζε χρέη, πρόσωπα και πράγματα 
και άνθρωποί δικοί του έπαιζαν στα δάκτυλα πλειστηριασμούς, κατασχέσεις και 
τα μυστικά κάθε περιοχής. Και όταν στις αρχές ενός Μάρτη η υπόθεση 
τέλειωσε με τρόπο φθηνό και γρήγορο, έβαλε τα κλειδιά από το νέο σπίτι στην 
τσέπη και κίνησε για το χαμόσπιτο, (έτσι τόλεγε στα τελευταία, χαμόσπιτο…), 
να πει τα μεγάλα νέα, να δει χαρά κι ευγνωμοσύνη στην οικογένεια, κάπως να 
ισορροπήσει το τσίμπημα από την ξαφνική οικονομική αιμορραγία. 
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Η γυναίκα του έδειξε μια απάθεια που τον εκνεύρισε. Δύσκολο να κατανοήσει 
ο Ρούσσης πως και τα όνειρα έχουν τον δικό τους χρόνο και πως οι πρώτες 
ρυτίδες έφερναν στην Τασούλα μεγαλύτερο τρόμο και σχεδόν αδιαφορία για 
την νέα ζωή στο Μαρούσι. Μα πιο πολύ τον τρόμαξε η σιωπή του γιού του και 
το λυπημένο, σχεδόν εχθρικό βλέμμα του. Έβγαλε κάτι φωτογραφίες από το 
νέο σπίτι, μίλησε για τα νέα σχολειά της περιοχής, φώναξε κι έναν λόγο για 
τους τρανούς γείτονες και παράγοντες, τον νέο τους κοινωνικό κύκλο. Είδε και 
απόειδε με τα ανόρεχτα πρόσωπα, κοκκίνισε, φουρκίστηκε, μα σαν κατάλαβε 
πως τίποτα παραπάνω δεν είχε να περιμένει, γύρισε την πλάτη και ξεκίνησε τα 
τηλέφωνα να κανονίσει τα μεταφορικά. «Δεν βαριέσαι, ο έρωτας έρχεται με τα 
χρόνια…» σκέφτηκε, πριν ξεκινήσει τα παζάρια με το γραφείο για την 
μετακόμιση. 

Ο Μάνος έκλεισε απαλά την πόρτα στο δωμάτιο και η φωνή του πατέρα του 
στο τηλέφωνο έγινε βουητό με λέξεις μισές, ακατανόητες. Ένοιωσε από 
ένστικτο τη μάνα του να περιδιαβαίνει το σπίτι, αμήχανη για τις προετοιμασίες 
και την νέα ζωή που την περίμενε. Σουρούπωνε, μα δεν άναψε το φως. 
Κόλλησε το πρόσωπο στο παράθυρο και για ώρα πολλή το μικρό δωμάτιο 
έμεινε σιωπηλό, ακατοίκητο. Τον φώναξαν για φαγητό, ούτε που κουνήθηκε, 
λίγο μετά άκουσε τη φωνή του πατέρα του να λέει «άστον, θα του περάσει, τα 
παιδιά ξεχνούν γρήγορα…». Τεντώθηκε θυμωμένα και τράβηξε από την 
βιβλιοθήκη τετράδιο παλιό, μαθητικό. 

Κουκουλώθηκε και πάνω στα σκεπάσματα άρχισε να γράφει… 

Στα όνειρά του το χάραμα, το χαμόσπιτο είχε μεγαλώσει σε πολυκατοικία, η 
μικρή αυλή είχε γίνει σαλόνι τεράστιο, στρωμένη με χαλιά, βιβλία, λουλούδια 
και αγάλματα γελαστά, καλοσυνάτα και αυτός μαζί με τον Τέλη, καθισμένοι σε 
πολυθρόνες τεράστιες κάπνιζαν κάτι πούρα μακριά που δεν έβγαζαν καπνό, 
αλλά κάτι αγγελάκια, νεράιδες και ξωτικά… 

Σαν ξύπνησε ιδρωμένος το πρωί, η αυλή είχε το συνηθισμένο καφετί της 
χρώμα και ο φίλος του είχε από ώρα φύγει για την οικοδομή. 

Υποκρίθηκε τον άρρωστο, έχωσε το σώμα του ξανά στο ζεστό κρεββάτι κι 
έκλεισε τα μάτια, μήπως και ξανάβρει την παρηγοριά στην θαλπωρή του 
ονείρου… 

  



 

 

21 

Au revoir 

5. 

 «Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πως ζεις χωρίς ελπίδα, χωρίς ένα 
σκοπό, χωρίς μια προσμονή…» 

(Απόσπασμα από επιστολή του Μάνου Ρούσση στον Τέλη Μπλάνα…) 

«…μόλις έμαθα ότι αναχωρούμε για την άλλη άκρη της Αθήνας, έτσι 
αποφάσισε ο πατέρας μου, όπως αποφασίζει πάντα, γρήγορα, μόνος του, 
οργισμένα. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω το πότε, (υποψιάζομαι πως δε θ 
αργήσει…), αλλά όπως και νάχει σε λίγο θα είναι πίσω μου το σπίτι, η αυλή, το 
σχολειό μου, οι συζητήσεις του καλοκαιριού… 

Λέω συζητήσεις, μα τώρα που το σκέφτομαι ήσαν μάλλον μονόλογοι. Προχθές 
η Κωνσταντίνα στο σχολείο απόρησε για τις ώρες που περνάμε μαζί, για την 
εκνευριστική σιωπή σου, (θυμάσαι τότε που σε έπεισα να συναντηθούμε; Η 
κοπέλα νόμισε πως ήσουν μουγγός…), για την μανία μου τέλος πάντων να σε 
πιστεύω τον καλύτερό μου φίλο. Να πω την αλήθεια δεν ήξερα ούτε κι εγώ τι 
να απαντήσω, πώς να δικαιολογήσω τις ώρες στην αυλή και την αντιπάθεια μου 
στις παρέες που περνούν τις ώρες τους χαρούμενα σε βόλτες, καφέ και σε 
πολιτικές συγκεντρώσεις… 

Δεν αδικώ τον πατέρα μου για την απόφασή του, αφού πολλές φορές άκουγε 
από μένα γκρίνια για το σπίτι, το σχολείο, τους γνωστούς μου. Δείχνεις να μην 
προβληματίζεσαι για τίποτε, μα εγώ ποτέ δεν συμπάθησα τον λασπωμένο 
χωματόδρομο, το σπίτι μας που χειμώνα καλοκαίρι μύριζε μούχλα, την 
μυρωδιά του καμένου ξύλου στις γειτονιές πάνω από το σχολείο. Σιχαίνομαι 
τις φωνές από τις αθλητικές εκπομπές στα ανοικτά μπαλκόνια κάθε Κυριακή 
βράδυ και την μιζέρια του πρωινού της Δευτέρας, κάθε που έπρεπε στην τάξη 
να μετράω απουσίες, πολλές φορές οριστικές, σαν την δικιά σου όταν ξεκίνησες 
να δουλεύεις στην οικοδομή. Σου θύμωσα πολύ τότε, να το ξέρεις, έτσι που 
ξύπνησες ένα πρωί και άφησες πίσω βιβλία, βαθμούς και δασκάλους… 

Όχι, δεν θα μου λείψει τίποτε από όλα αυτά και ίσως στο βάθος να νοιώθω μια 
ανακούφιση, μια λύτρωση. Ούτε εγώ ξέρω πόσες φορές προσπάθησα να 
καταλάβω τη σιωπή σου, τη λύπη σου, την άρνηση να πεις μια λέξη για τις 
σκέψεις σου, τις στενοχώριες σου, τα συναισθήματά σου. Δεν θυμάμαι μια 
φορά να παραπονιέσαι ή να θυμώνεις για κάτι. Μια φορά που προσπάθησα να 
το κουβεντιάσω με την μητέρα σου στην αυλή, απόρησε, παραξενεύτηκε. «Έτσι 
είναι ο Τέλης», μου είπε, «λιγόλογος και καλόγνωμος από παιδί…». Έτσι σε 
θυμάμαι κι εγώ όταν σε πρωτογνώρισα, τότε που αγοράσαμε το σπίτι και σε 
πρωτόδα στην αυλή βουτηγμένο στις λάσπες και στ αγριόχορτα. Τώρα γιατί 
συνεχίζω να πιστεύω πως όλα τούτα κρύβουν από κάτω άλλα σημαντικά και 
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πλούσια, είναι ένα μυστήριο που τώρα πια μάλλον θα μείνει άλυτο και απορία 
μόνιμη… 

Όταν διαβάσεις όσα ακολουθούν, (σκόρπιες σκέψεις είναι, κάτι σαν 
ημερολόγιο…), ίσως καταλάβεις γιατί κάθομαι και ασχολούμαι και γκρινιάζω 
για πράγματα που εσύ ίσως βρίσκεις απλά και φυσικά. Δεν θέλω να σκεφτείς ότι 
σε κρίνω ή ότι σε κατηγορώ για κάτι, απλά θέλω να καταλάβεις ότι κουβαλάω 
ένα βάρος που με τρόπο περίεργο νοιώθω πως μόνο μαζί σου μπορώ να το 
μοιραστώ. Ίσως φταίνε τα βιβλία, ο χαρακτήρας μου και οι πολλές μοναχικές 
στιγμές που πέρασα, απλά ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πως γίνεται να ζεις 
χωρίς ελπίδα, χωρίς ένα σκοπό, χωρίς μια προσμονή για κάτι. Αν δεν 
σκεφτόμουν τα πιο τρελά πράγματα για την ζωή μου, αν πίστευα έστω και ένα 
λεπτό ότι και μετά από χρόνια θα βλέπω την ίδια αυλή κάθε πρωί που ξυπνάω, 
νομίζω θα τρελαινόμουν. Η Κωνσταντίνα το βρίσκει φυσικό, μα εγώ το 
πιστεύω κατάρα, γκρίνια μόνιμη, αφού όλα μου φταίνε, όλα με εκνευρίζουν και 
πάντα νοιώθω πως είμαι στο κενό χωρίς έδαφος στερεό να περπατήσω… 

Τις επόμενες σελίδες μπορείς να τις διαβάσεις, μπορείς να τις κάψεις, μπορείς 
να κάνεις ό,τι θέλεις, τις αφήνω πίσω μου μόνο και μόνο γιατί τώρα πια ξέρω 
πως είναι μια κουβέντα που μάλλον δεν θα κάνουμε ποτέ, τουλάχιστον όχι στο 
άμεσο μέλλον. Ξέρω πως δεν τα συμπαθείς αυτά και τα γράμματα και τα 
ημερολόγια είναι συνήθειες μάλλον γυναικείες, αλλά δεν ξέρω πια πότε θα 
συναντηθούμε. Θα σηκώσεις κάποτε το τηλέφωνο, θα χτυπήσεις το κουδούνι 
στο νέο το σπίτι; Για μένα θα είναι έκπληξη, μα πίστεψέ με, θα τόθελα πολύ. 
Από την μεριά μου θα συνεχίσω να σε ψάχνω, να κρατήσω επαφή. Αλλά 
γνωρίζεις την πραγματική ζωή καλύτερα από μένα και οι πιθανότητες είναι 
μάλλον εναντίον μου… 

Πόσο αντιπαθώ τον εαυτό μου που στενοχωριέται τόσο, δεν μπορείς 
πραγματικά να το φανταστείς! Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σαν και 
σένα, δέχονται την ζωή όπως έρχεται και προχωρούν παρακάτω… μόνο εγώ 
πρέπει να σκέφτομαι συνέχεια τα παλιά και τα καινούρια, να με πιάνει η μαύρη 
συγκίνηση και μόνο στη σκέψη πως σύντομα θα χαθούμε και να γράφω τούτες 
τις γραμμές σαν νάμαι κανένα παιδάκι που του στερήσαν το παιχνίδι…  

Σκέφτομαι κάτι να σου αφήσω να με θυμάσαι, μα δεν βρίσκω τίποτα… Το 
άρρωστο μυαλό μου φτάνει να μας σκέφτεται χρόνια μετά, γέρους σε 
πολυθρόνες αναπαυτικές να τα θυμόμαστε όλα τούτα και να γελάμε, ανάμεσα 
σε χάπια και νοσοκόμες όμορφες και περιποιητικές… 

Ποιος να ξέρει το μέλλον, ποιος να ξέρει τα χρόνια που έρχονται… εύχομαι 
πραγματικά να κρατήσουμε φιλία, μα αν αυτό δεν γίνει, θέλω να είσαι πάντα 
καλά, να έχεις μια όμορφη ζωή και λίγο χώρο στις αναμνήσεις σου για τα 
παιχνίδια που αγαπούσες πολύ και τις μέρες τις ανέμελες στα χώματα της 
αυλής…». 
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Στην απόλυτη ησυχία της Φωτομάρα, ένα κράξιμο κόκορα ακούστηκε σαν 
στριγκλιά κάποιου που πνίγεται. Ο Τέλης άφησε το μικρό τετράδιο να πέσει 
στο στήθος του και μηχανικά έστρεψε το βλέμμα στο παιδικό παιχνίδι επάνω 
στο κομοδίνο. Με κίνηση απότομη έκλεισε το φως και γύρισε στο πλευρό. 

Μια μικρή σταγόνα ίσα που μούσκεψε το μαξιλάρι. Προσπάθησε να θυμηθεί 
την τελευταία φορά που έκλαψε κι έτσι ψάχνοντας, λυτρώθηκε σε ύπνο βαθύ τις 
λίγες ώρες που απέμεναν ως το ξημέρωμα… 
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Οδός Δάφνης 

Άγγελος Ρούσσης 

(ώριμος ως μήλο) 

6. 

Στο Μαρούσι 

με τον Ρούσση, 

για να κάνουμε γιουρούσι 

με τον Ρούσση, με τον Ρούσση, 

που τρελαίνεται για σούσι… 

(Αυτοσχέδια στιχοπλοκή σε προεκλογική συγκέντρωση, παροιμιώδης έκτοτε σε 
επιθεωρήσεις των Αθηνών, σατιρίζουσα τα κοινωνικά και πολιτικά ήθη…) 

Οι Άγγλοι το λένε timing, στην Κίνα τραγουδούν το αμίμητο «του δράκου 
βλέπω τη φωτιά, μα ο κώλος μου κρυώνει» και στα χωριά της Πίνδου «αλλού 
βαράει ο ζουρνάς κι αλλού χορεύει η νύφη». Καταστράφηκαν πολλοί, εκείνη τη 
δεκαετία του 80 και στα πρώιμα του 90 από κινήσεις σπάταλες, ματαιόδοξες, 
βιαστικές. Ταλέντα χάθηκαν γιατί άργησαν, ατάλαντοι έμειναν χωρίς τάλαντα 
γιατί μπήκαν στο πρώτο τραίνο που πέρασε μπροστά τους. Μα η μετακίνηση 
των Ρούσσηδων την ώρα που έπρεπε, στάθηκε η αρχή πορείας ένδοξης για τον 
αρχηγό της φαμίλιας, εφηβεία δεύτερη για την κυρία Τασούλα και μοίρα 
μονόδρομη για τον Μάνο που βρέθηκε άξαφνα σε περιβάλλον εχθρικό για 
αμφιβολίες, ανικανοποίητα της όψιμης εφηβείας, προβληματισμούς και σκέψεις 
διφορούμενες. 

Το διαμέρισμα στην οδό Δάφνης σε όροφο τελευταίο με την Αθήνα πιάτο, 
ήταν άνετο, φωτεινό, σχετικά καινούριο, απομεινάρι της καταστροφής 
μικρεμπόρου που βάλθηκε να ψηλώσει απότομα. Μεγάλα μπαλκόνια, δωμάτια 
χωριστά για τον καθένα, αποθήκες και πυλωτές και ένα χρώμα κουφετί, 
σύμβολο μιας πυρετικής οικοδομικής δραστηριότητας για τις ορδές των 
μικροαστών, που πλημμύριζαν τους δρόμους δεξιά της λεωφόρου για να 
γιατρέψουν τον νανισμό τους. 

Όσο μαζεμένος και σκυφτός κυκλοφορούσε στην οδό Φωτομάρα ο Ρούσσης, 
τόσο ξεχείλωσε την κοινωνικότητά του στην νέα του γειτονιά. Από καιρό είχε 
αρχίσει να ανακατεύεται στα συνδικαλιστικά της υπηρεσίας και όπως τα 
δωμάτια ήταν περισσευούμενα, το ένα από αυτά έγινε γραφείο και σημείο 
συνάντησης συναδέλφων, τύπων περίεργων για συναλλαγές και ρουσφέτια κάτω 
από το τραπέζι και επισκέψεων κατοίκων της περιοχής που ήθελαν να τα έχουν 
καλά με το θράσος και την ορμητικότητα των χρυσοθήρων. Ο νόμος του έδινε 
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το δικαίωμα για χρόνο άφθονο κι έτσι άρχισε να περπατά τους εμπορικούς 
δρόμους, να επισκέπτεται μαγαζάτορες που ήθελαν να πουν τον πόνο τους και 
νοικοκυριά που έψαχναν μορφή τολμηρή να εκτονώσουν την δική τους 
ατολμία. Οι καλημέρες και οι χαιρετούρες περίσσεψαν, τα κεράσματα 
πήγαιναν κι έρχονταν και μέσα σε δύο χρόνια ο Ρούσσης είχε ήδη 
ολοκληρώσει την μεταμόρφωσή του. Ήταν πλέον πολιτικός παράγων 
υπολογίσιμος, το σπίτι του απέκτησε μια ανάκατη μυρωδιά από πούρα Αβάνας 
και ταγκίλας από τα ευχαριστήρια πεσκέσια και οι πρώτες προσκλήσεις σε 
βεγγέρες άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Κι όπως η λάμψη του χρυσού 
τυφλώνει εύκολα μύωπες και πρεσβύωπες, γρήγορα το σπίτι της οδού Δάφνης 
απέκτησε αυλή, ανθρώπους που μύρισαν μέλλον εύκολο και αναγνώρισαν στον 
Ρούσση ταλέντο μοναδικό. 

Όταν άρχισαν να μυρίζουν δημοτικές εκλογές ο Ρούσσης δέχθηκε τηλεφώνημα 
από κομματικό σύμβουλο, πρόσωπο σημαντικό στα μαγειρέματα του 
παρασκηνίου, που ζήτησε ραντεβού ιδιωτικό σε χώρο ουδέτερο, σε ένα από 
κείνα τα υπόγεια που είχαν γεμίσει τα στενά της Βασιλίσσης Σοφίας, χωρίς 
ταμπέλες, χωρίς διακριτικά, χωρίς ταυτότητα και χρώμα. Ο Ρούσσης έφτασε 
στην ώρα του, μα η ξεχωριστή του μύτη ρουθούνιζε ταχύκαρδα και τούστελνε 
σημάδια νίκης, δόξας και μυρωδιά από νέες μεγάλες λεωφόρους. 

Ο σύμβουλος τον υποδέχθηκε αυτοπροσώπως, με την άνεση και την κολόνια 
του ανθρώπου που από ένα υπόγειο μπορεί και ρυθμίζει την κυκλοφορία στα 
ρετιρέ. Μια κοπελίτσα που ανακάτευε κάτι κομματικά έντυπα τους έφερε τον 
καφέ και έκλεισε απαλά την πόρτα πίσω της. Είπαν τα τυπικά, μίλησαν για τον 
καιρό, την αντιπολίτευση, το κυκλοφοριακό. Όταν ο Ρούσσης άναψε το 
πουράκι του, ο σύμβουλος μπήκε στο θέμα με λέξεις σύντομες, 
χρησιμοποιημένες σε καρμπόν. 

«Υπάρχει μεγάλος διαγκωνισμός κύριε Ρούσση για το χρίσμα και τα 
ψηφοδέλτια. Έχουμε κάνει μια πρώτη επιλογή, ένα ξεκαθάρισμα. Θα κριθούν 
πολλά στους Δήμους τα επόμενα χρόνια και χρειαζόμαστε ανθρώπους πιστούς, 
με όρεξη και διάθεση να βοηθήσουν…». 

Ο Ρούσσης δεν κουνήθηκε στην καρέκλα του. Το πουράκι είχε σβήσει, μα δεν 
έκανε κίνηση να βγάλει τον αναπτήρα του. 

«Είναι λίγο νωρίς για να ηγηθείτε σε ένα ψηφοδέλτιο, αλλά όλη η δουλειά όπως 
ξέρετε καλά γίνεται από τους αντιδημάρχους και ανθρώπους με γνώση των 
κανόνων του συστήματος και των οικονομικών διαδικασιών. Για να μην σας 
κουράζω άλλο, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως η επιτροπή μου ζήτησε να 
κάνω μια διερευνητική συζήτηση μαζί σας για πριμοδοτούμενη θέση στο 
ψηφοδέλτιο και την θέση της αντιδημαρχίας των οικονομικών, καθώς η 
επικράτησή μας στο δήμο σας θεωρείται αναμένεται συντριπτική… σημειώστε 
μόνο πως έχετε επιλεγεί ανάμεσα από πολλούς και αξιόλογους υποψήφιους…». 
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Ο Ρούσσης έβγαλε τον αναπτήρα του και φύσηξε τον καπνό με μια ανακούφιση 
που φρόντισε να παραμείνει αόρατη. Από γνώση και ένστικτο κατάλαβε πως 
τούτη η πρόταση ήταν η αρχή μιας μεγάλης πορείας, ήξερε ανθρώπους που θα 
έδιναν τα πάντα για μια παρόμοια ευκαιρία. Κι όπως είχε μάθει καλά το savoir 
vivre των παρασκηνίων, έβγαλε ένα γρήγορο, προβαρισμένο λογύδριο για την 
αυτοδιοίκηση, τον σοσιαλισμό, τον λαό και την μεγάλη τιμή που έγινε στο 
πρόσωπό του. Στο τέλος αποδέχθηκε ρητά την πρόταση, μα φρόντισε να το 
κάμει ταπεινόφρονα, σχεδόν δουλικά, μη τυχόν και προδώσει σκέψεις που 
είχαν αρχίσει να ενώνονται στο μυαλό του. Πίστεψε πως είχαν τελειώσει, μα 
είδε τον σύμβουλο να συνεχίζει, ακίνητο στην καρέκλα και με το βλέμμα 
καρφωμένο σε νεκρή αράχνη στην χαμηλοτάβανη γωνία… 

«Θα τα λέμε συχνά από τούδε και στο εξής, αλλά θα ήθελα να έχετε υπόψη πως 
στον δήμο σας προβλέπονται μεγάλες αλλαγές στο άμεσο μέλλον. Υπάρχει 
ένας πακτωλός από ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια που θα χρειαστούν 
προσεκτική διαχείριση και κατανομή και στον τομέα αυτό θα επιθυμούσα 
στενή, στενότατη συνεργασία μετά τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ…». 

Φυσικά και αντιλαμβανόταν ο Ρούσσης. Άλλωστε δεν είχε στιγμή αμφιβολία 
πως εκείνο που μέτρησε στην επιλογή του ήταν μια ικανότητα έμφυτη να 
παραμερίζει δισταγμούς περιττούς και προβληματισμούς ανώφελους, να 
επιταχύνει διαδικασίες και να αλλάζει την ροή του ποταμού ανάλογα με τις 
ανάγκες. 

Σηκώθηκαν κι έσφιξαν τα χέρια. Στον προθάλαμο περίμεναν ραντεβού και 
νεαροί από μικρά φορτηγάκια κατέβαζαν στο υπόγειο έντυπα, σημαιάκια και 
κάτι παραμορφωμένες ντάνες από αφίσες. Ο υποψήφιος Ρούσσης ανέβηκε 
σχεδόν τρέχοντας τα λίγα σκαλοπάτια και βγήκε στο καυσαέριο με βαθιές 
ανάσες. Δεν ήθελε ακόμη να επιστρέψει σπίτι του, τούτη την στιγμή την ήθελε 
με διάρκεια, να την απολαύσει μόνος του, να την σκεφθεί. Κατηφόρισε προς το 
Σύνταγμα, έκατσε στο πρώτο μπαράκι που βρήκε και παρήγγειλε ποτό. Σε 
άλλη περίπτωση θα ένοιωθε ηλίθιος να απολαμβάνει τον καλοκαιρινό ήλιο 
μονάχος, μα τώρα ένοιωθε πως όλοι τον κοιτούν, πως όλοι τον ζηλεύουν και 
τον μακαρίζουν. 

Γύρισε σπίτι του αργά, οι υπόλοιποι είχαν πάει στα κρεβάτια τους όπως το είχε 
υπολογίσει. Έβγαλε ένα μπουκάλι ουίσκι από το γραφείο του, ένα πούρο 
τεράστιο από το κουτί του και απλώθηκε σε μια πολυθρόνα στο μπαλκόνι. 
Μέσα σε μια γλυκειά κούραση άπλωσε το βλέμμα του στα χιλιάδες μικρά 
αστεράκια που λαμπύριζαν τις ανθρώπινες ζωές απέναντί του κι ένοιωσε 
στρατηγός, ηγέτης, άνθρωπος μοιραίος για τις τύχες του κόσμου. Είδε 
γραφεία, δεξιώσεις, μπαλκόνια πάνω από σημαιάκια και ζητωκραυγές και 
κούκλες πλαστικές από φανταχτερές βιτρίνες να του γνέφουν με νόημα, με 
πόθο. Μόνο για λίγα δεύτερα σκέφθηκε την οδό Φωτομάρα, το χαμόσπιτο, 
την καταραμένη εκείνη αυλή  και τους Μπλαναίους να ξεκινούν για την δουλειά 
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αξημέρωτα. Το χείλος του στράβωσε σε θεατρική περιφρόνηση και 
προσπάθησε να επιστρέψει σε μέρη λαμπερά. Μα λες και είχαν βαλθεί να του 
χαλάσουν τον θρίαμβο φαντάσματα του παρελθόντος, πέρασαν από μπροστά 
του προγοναίοι ξυπόλητοι και γείτονες σκυθρωποί, μονόχνοτοι. Είδε τον 
πατέρα του που δεν πρόλαβε και την μάνα του με την πλάτη γυρισμένη, 
σκυμμένη πάνω από κουζινάκι μικρό, με μάρμαρα θαμπά, πολυκαιρισμένα. Κι 
έναν θείο μακρινό, ψάλτη δεξιό στην εκκλησία του χωριού του, πεθαμένο από 
χρόνια, να προχωρά στητός τον ανήφορο του νεκροταφείου και πίσω του 
πλήθος σιωπηλό με πρόσωπα στρογγυλά και παχουλά, έτοιμα να σκάσουν… 

Ξύπνησε την ώρα που ο ήλιος πέρασε τα φυτά του μπαλκονιού και καρφώθηκε 
στην αναπαυτική του πολυθρόνα. Σηκώθηκε κακόκεφος για τους κακούς 
οιωνούς και το χτικιασμένο χθες που δεν μπορούσε να εξαφανίσει. Άκουσε την 
γυναίκα του και τον Μάνο να ετοιμάζονται στα δωμάτιά τους. Πήρε ύφος 
καλότροπο, τάχα αδιάφορο και ετοιμάστηκε να πει τα μεγάλα νέα. 

Είχε να κάμει πολλά και ανησυχία μεγάλη να προλάβει και να αντέξει 
περπατησιά γρήγορη σε δρόμο νέο… 

Δεν είχε χρόνο για σκιές κι ανώφελες στάσεις. Ψέκασε με κολόνια τον λαιμό 
του να φύγει η μυρωδιά του πούρου και πέρασε στο μεγάλο σαλόνι…  

Πίνακες στον τοίχο κεντημένοι με κλωστή ντε μι σε, έδεναν αρμονικά με 
καναπέδες chesterfield και σερβίτσια πορσελάνης, φυλακισμένα στην 
βαθυσκάλιστη βιτρίνα με τα λιονταρίσια πόδια… 
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Αναστασία Ρούσση 

(κορασίς) 

7. 

«Όλοι φτιάχνουμε στην νιότη μας ένα καράβι έτοιμο για αναχώρηση. Μα 
είναι ελάχιστοι εκείνοι που βρίσκουν εύκαιρη μια θάλασσα να το ταξιδέψει, 
πριν το σαπίσει ο χρόνος…» 

(ανώνυμος αμπελοφιλοσοφών στα παλιά ναυπηγεία της Σύρας…) 

Η Τασούλα, κόρη του Παναγιώτη και της Ευτέρπης Φλέσσα, γεννήθηκε σ ένα 
χωριό αδοκίμαστο από τις συμφορές του εμφύλιου και μεγάλωσε σε κτήματα 
εύφορα, ανάμεσα σε πλήθος αδερφών, ξαδέρφων και θειάδων, κλαδάκι μικρό 
σε μεγάλο οικογενειακό δέντρο με ιστορία στέρεη στην περιοχή και 
οικονομική παρουσία έντονη, εξουσιαστική. Τον πατέρα της, άνθρωπο τραχύ 
και μονοκόμματο τον έβλεπε σπάνια, έτσι που χάνονταν από το χάραμα με 
εμπόρους, εργάτες και το αβγάτισμα της σοδειάς, αλλά με τη μάνα της είχε 
σχέση ιδιαίτερη, χαμηλότονη, περίεργα τρυφερή για εκείνα τα χρόνια που τα 
θηλυκά μεγάλωναν στις σκιές, σχεδόν αυτόματα, με μόνη προσμονή ένα νέο 
σπιτικό στην εφηβεία και έναν άντρα διαλεγμένο για την ικανότητά του να 
συνεχίσει την πορεία της φαμίλιας. Μα η Ευτέρπη Φλέσσα με την αρχοντική, 
λεπτοκαμωμένη κορμοστασιά δεν ήταν πρόσωπο τυχαίο, είχε μόρφωση από τα 
σαλόνια και τα οικοτροφεία της Τραπεζούντας, τα κατάφερνε καλά με 
ανάγνωση και γραφή και είχε συνήθειες πρωτόγνωρες που δεν εγκατέλειπε 
ποτέ. Λίγο πριν την αυγή ξεπροβόδιζε τα αρσενικά της φαμίλιας, μάζευε τους 
εργάτες του υποστατικού με οδηγίες για τα μερεμέτια της μέρας και την ώρα 
που ο ήλιος έσκαγε το φως του στο αρχοντικό, έπαιρνε τον καφέ της στο 
χαγιάτι κι άνοιγε το βιβλίο της. Κείνη την ώρα τα ζώα έσκουζαν, στην κουζίνα 
ετοίμαζαν το φαγητό για τους εργάτες, παραγγελιές από τα κτήματα πήγαιναν 
κι έρχονταν, αλλά η Ευτέρπη δεν σηκωνόταν από την θέση της πριν τελειώσει 
τον καφέ της και το κεφάλαιο που είχε ξεκινήσει. Σαν τέλειωνε αυτή η 
ιεροτελεστία, η γνωριμιά της με κόσμους άλλους χάρτινους, ξένους με το 
χωριό και τους ανθρώπους του, ξεκίναγε να εργάζεται σκληρά και με ικανότητα 
μοναδική κράταγε το αρχοντικό σε τάξη εξαιρετική με πνεύμα οικονομίας 
αυστηρό, ταλέντα που φάνηκαν πολύτιμα όταν έφτασαν στο χωριό μετά τον 
ξεριζωμό και έπρεπε να ξεκινήσει από το τίποτα, με παρελθόν ανύπαρκτο και 
μέλλον σκοτεινό, αβέβαιο. 

Μέχρι το απόγευμα τα παιδιά ήταν χαμένα στο δημοτικό της πλατείας, 
μικροδουλειές στις αυλές και στα περιβόλια και τσιρίδες χαράς και τρομάρας 
όταν στριμώχνονταν στην ουρά για την αυτοσχέδια κούνια που είχε στηθεί 
ανάμεσα σε δυο τεράστιες συκιές, δέκα βήματα από το τεράστιο αράνι και την 
βρύση με το σκαλισμένο μάρμαρο στην κορυφή. Εκείνη την ώρα η μάνα 
έβγαινε στην πόρτα αμίλητη, σημάδι πως είχε τον χρόνο και την διάθεση να 
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ασχοληθεί με τα παιδιά της. Μα όσο πέρναγαν τα χρόνια τα περισσότερα 
απέφευγαν, βαριόνταν αυτήν την επαφή και μόνο η Τασούλα παρατούσε ό,τι κι 
αν έκαμε κι έτρεχε στο δροσερό καθιστικό, δίπλα στο χαμηλό τραπέζι με την 
δροσερή λεμονάδα το καλοκαίρι και το καυτό τσάι τα κρύα απογεύματα του 
χειμώνα. 

Περίπου μια ώρα κράταγαν αυτές οι συναντήσεις μάνας και κόρης, μα για την 
Τασούλα οι ιστορίες από τον Πόντο, οι φράσεις από βιβλία και συμβουλές σε 
μια γλώσσα αλλιώτικη, μελωδική, που δεν άκουγε από κανέναν άλλον στα 
κτήματα, στάθηκαν κληρονομιά σημαντική, ασφάλεια μέσα στην αγριάδα της 
καθημερινότητας και μια επαφή χαλαρή κι ανθρώπινη που δεν ήταν στη μοίρα 
της να συναντήσει στην ύστερη ζωή της. Μέχρι και σήμερα, όταν ο άντρας της 
εγκαταλείπει το μπαλκόνι χορτασμένος από δόξα, χειροκρότημα και 
ονειροπολήσεις μεγαλείου, εκείνη κάθεται στην πολυθρόνα, κλείνει τα μάτια 
και φέρνει στο μυαλό την κυρία Ευτέρπη, πάντα καλοντυμένη, πάντα με 
στημένο κορμί, να αφηγείται με φωνή ήσυχη ιστορίες παθιασμένες, έντονες, 
ταξιδιάρικες… ως τα τελευταία της. Μέχρι την μέρα που δεν σηκώθηκε από το 
κρεβάτι και ο καφές στο χαγιάτι έμεινε μόνος να παγώνει δίπλα σ ένα βιβλίο με 
το τελευταίο κεφάλαιο αδιάβαστο. Στην κηδεία έμεινε σιωπηλή, αδάκρυτη, 
μόνο που τώρα κάθονταν με τις ώρες δίπλα στη βρύση αμίλητη, να κοιτά την 
πόρτα μήπως και η ζωή αναποδογυρίσει και η φιγούρα της μάνας της 
εμφανιστεί σε κάλεσμα απρόοπτο, ονειρικό. Είναι αλήθεια πως το πένθος και ο 
θρήνος βάσταξαν εβδομάδες αρκετές, μα κάποια στιγμή όλοι γύρισαν στα 
πιεστικά, στα καθημερινά και η Ευτέρπη έμεινε κιτρινισμένη στον τοίχο, με 
ελαφρύ μειδίαμα δίφορο, γαλήνιο και περιπαικτικό ταυτόχρονα…. 

Πάνω σε τούτη την πληγή εμφανίστηκε στο χωριό ο Άγγελος Ρούσσης, το 
παλιό φτωχόπαιδο που κάποτε τάιζαν οι συγχωριανοί του, από λύπηση για την 
φτώχεια του, την ορφάνια του, το ριζικό του. Μα επέστρεψε με θέση γερή στο 
κράτος, καλοντυμένος μέσα στο καλοκαίρι σε κουστούμι άσπρο, λινό και 
υποσχέσεις για ζωή στην πόλη άνετη, κοσμική, πολιτισμένη. Άσκημος δεν 
ήταν, μα κάτι στο μάτι του είχε μείνει αχόρταγο, νηστικό από τα δύσκολα 
χρόνια της πείνας.  

Ο Παναγιώτης Φλέσσας είχε πια μεγαλώσει και στο κτήμα είχαν αρχίσει να 
φαίνονται έντονα τα σημάδια από την απώλεια της γυναίκας του και της 
συνετής διαχείρισης που έκανε τόσα χρόνια. Όπως συνήθως συμβαίνει, κανένα 
από τα αρσενικά της οικογένειας δεν αποδείχθηκε αντάξιο των παραδόσεων 
και ορεξάτο να παραμείνει σε ένα χωριό που άκουγε πια δυνατές της σειρήνες 
της μεγαλούπολης και του εύκολου πλουτισμού. Τα μερτικά είχαν αρχίσει να 
μοιράζονται, νύφες να χώνονται με γνώμη και πείσμα στις αποφάσεις, την ώρα 
που μεγάλες αλλαγές σε κράτος, νόμους και ανθρώπους, απαιτούσαν 
διαχείριση έξυπνη, δυναμική. Ένας κόσμος καινούριος ξημέρωνε, ακατανόητος 
στα μάτια του πατριάρχη της οικογένειας που δεν άντεξε για πολλή ώρα τις 
υποσχέσεις, την φλυαρία και την ορμή του Ρούσση. Η Τασούλα μπήκε στο 
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καθιστικό, άκουσε τα λίγα λόγια του πατέρα της, είδε απέναντι τον Ρούσση να 
χαμογελάει με δόντια κάτασπρα και χέρια αταλαίπωρα, απαλά, άγνωστα. 
Σήκωσε τους ώμους λίγο αδιάφορα, λίγο σαστισμένα. Είδε τον πατέρα της να 
σφίγγει το χέρι του αρραβωνιαστικού της και γύρισε αργά το βλέμμα στον 
τοίχο. Το κάδρο με την μάνα της στεκόταν ακόμη εκεί, πιο κίτρινο, πιο 
γυάλινο από ποτέ. Η κουβέντα των αντρών είχε ξεστρατίσει σε χωράφια, 
μερίδια και συμβολαιογράφους. Κάποτε ο Φλέσσας της ζήτησε να συνοδέψει 
τον Ρούσση σε βόλτα γνωριμίας και παρέλασης στις ρούγες του χωριού. 
Ντύθηκε και μπήκε αργά στο καινούριο αυτοκίνητο. Την ώρα που έκαναν τον 
γύρο της πλατείας θυμήθηκε τους εμπόρους της σοδειάς που μαζεύονταν εκεί, 
την σκληράδα τους, τα ατελείωτα παζάρια τους. Κοίταξε με μάτι πλάγιο τον 
Ρούσση στο τιμόνι, ευτυχή από την καλή συμφωνία, να πατά την κόρνα και να 
χαιρετά χωρικούς άγνωστους που ανταπέδιδαν τον χαιρετισμό με βλέμμα 
ερωτηματικό και έκπληκτο. Θυμήθηκε τα λόγια της Ευτέρπης, κάτι μήνες πριν 
ταξιδέψει για τον τοίχο σε φωτογραφία ασπρόμαυρη… 

« Όλα τελειώνουν μια μέρα σε τούτο τον κόσμο, λόγια, χρήματα, κτήματα και 
σοδειές… το μόνο που μετρά είναι το χέρι που θα διαλέξεις να κρατάς όταν 
βουτήξεις στη θάλασσα και ξεκινήσεις το ταξίδι…».  
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Αναστασία Ρούσση 

(Madame) 

8. 

Νεράιδα, νεράιδα, το μαγικό ραβδάκι 

πάρτο και έλα μια βραδιά κοντά στο βατραχάκι 

βαρέθηκε τα έντομα αυτό να κυνηγάει 

ζητάει πρίγκηψ να γενεί, τροφή καλή να φάει  

Και η ευχή του έπιασε και στο παλάτι πάει 

μα κάθε βράδυ στα κρυφά, κουνούπια κυνηγάει 

και ένα βράδυ λαμπερό με το φεγγάρι πάνω 

ο πρίγκηψ εκαθότανε και έπαιζε στο πιάνο  

Και νοσταλγούσε το νερό, τα νούφαρα, τη χλόη 

το φέγγος κείνο τ ουρανού, της γης το μοιρολόι, 

μα ήταν τώρα πια αργά, γιατί με το ραβδάκι 

μήτε που πρίγκηψ ήτανε, μήτε και βατραχάκι… (δις) 

(περσικό δημοτικό τραγούδι του 18ου αιώνα. Το τραγουδά με παραλλαγές  στους 
καταυλισμούς της η φυλή των Ινδιάνων Lumbicoa, στην πανσέληνο του Αυγούστου. 
Από τον αναγραμματισμό της λέξης Lumbicoa πήρε, χρόνια μετά, το όνομά της η 
εταιρία δίσκων Columbia…) 

Η Τασούλα κληρονόμησε από τη μάνα της ό,τι πρόλαβε, την στωικότητα, μια 
έφεση στο διάβασμα και ένα κάποιο αίσθημα ανεξαρτησίας, μα στο βάθος 
κουβαλούσε την άγρια φύση του χωριού της, την σκληράδα της γης, το 
ακατέργαστο του πατέρα της. Άμαθη από την μεγαλούπολη, τον πρώτο καιρό 
άφηνε τον Ρούσση να παίρνει αποφάσεις, να την επιδεικνύει σε παρέες και 
συναδέλφους, να της ορίζει την ζωή σε ωράρια, συμπεριφορά και επιθυμίες. Μα 
όταν βρέθηκε στην οδό Φωτομάρα, ξύπνησε μέσα της το όνειρο, ο τρόμος για 
μια ζωή σε δρόμους χωμάτινους και η σιχασιά για τα καβούρια που ζούσαν 
μόνιμα στις τσέπες του άντρα της. Πολυτέλειες δεν είχε ποτέ της στο χωριό, 
αλλά δεν της έλλειψε ποτέ τίποτα, ένα σμάρι από υποτακτικούς φρόντιζε τις 
αγγαρείες και από ένστικτο τόνοιωθε πως μπορούσε ζωή αλλιώτικη να ζήσει. 
Είχε την προίκα της, μια μόρφωση πλατύτερη από πολλές γυναίκες της γενιάς 
της και μια ομορφιά τραχιά, ακατέργαστη. 
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Καβγάδες ξεκίνησαν πολύ γρήγορα κι μαζί τους εκείνη η θλιβερή αποξένωση 
που κυκλώνει ύπουλα την καθημερινότητα και οδηγεί σε ζωές παράλληλες, 
αδιάφορες, μοναχικές. Η Τασούλα κλείστηκε περισσότερο σε ένα κόσμο 
αναμνήσεων και ακαθόριστων επιθυμιών, ο Ρούσσης επιστράτευσε όλη του την 
ευγλωττία να πείσει για τα όμορφα μελλοντικά που έρχονται οσονούπω, μα 
πάνω κει που το αδιέξοδο πλησίαζε η εγκυμοσύνη άλλαξε τα χρώματα στον 
ταπεινό τον δρόμο και έφερε ανατροπές σημαντικές. 

Η Τασούλα παραιτήθηκε από κάθε προσπάθεια να πείσει τον άντρα της για 
ζωή καλύτερη και έστρεψε όλη της την ενέργεια στον μικρό που γεννήθηκε 
πρόωρα, καχεκτικός και με συμπεριφορά όσο μεγάλωνε περίεργα ήσυχη, 
ανησυχητικά άτονη, στα όρια του αυτισμού. Η μάνα του έτρεμε την 
πιθανότητα να μεγαλώσει έναν δεύτερο Άγγελο Ρούσση και έκανε κάθε 
προσπάθεια να στρέψει το ποτάμι σε άλλη κατεύθυνση. Αδιαφόρησε εντελώς 
για τα δικά της λούσα, σχεδόν αφομοιώθηκε σε εμφάνιση από την κακογουστιά 
της γειτονιάς, αλλά στα θέματα που αφορούσαν τον Μάνο ύψωνε στον Ρούσση 
ανάστημα πέτρινο, ανυποχώρητο. Μα η αλήθεια είναι πως δεν χρειάστηκε να 
προσπαθήσει για καιρό, καθώς όσο πέρναγαν τα χρόνια ο άντρας της έδειχνε 
το ίδιο ανήσυχος για την ανατροφή του γιού του. Εύκολα το δωμάτιο του 
μικρού γέμισε από τα καλύτερα παιχνίδια, βιβλία κυκλοφορούσαν άφθονα και 
άλλαζαν στην μικρή βιβλιοθήκη ανάλογα με την ηλικία, ρούχα, παπούτσια και 
σχολικά έρχονταν από τα καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας. Μα χάρη σε γονίδιο 
γερό, η Τασούλα τόνοιωθε πως όλα τούτα δεν ήταν αρκετά να πλάσουν 
χαρακτήρα στέρεο, γενναιόδωρο και έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει επαφή 
πιο άμεση, πιο προσωπική. Περνούσε πολύ χρόνο με τον γιό της, ιδιαίτερα τα 
απογεύματα, άλλοτε μιλώντας για πράγματα αδιάφορα, άλλοτε προσπαθώντας 
να καταλάβει τις σκέψεις του, την εσωστρέφειά του, τις ευαισθησίες του. 
Εύκολο δεν ήταν, ο μικρός ήταν ιδιαίτερος, με απόψεις περίεργες, πολλές 
φορές ακραίες. Μα ήταν ολοφάνερο πως από τον πατέρα του ελάχιστα είχε 
κληρονομήσει, η τακτική επαφή με τη μάνα του τόνωσε ευαισθησίες λεπτές και 
οι σελίδες των βιβλίων έφτιαξαν μόρφωση πλατιά, στέρεη γλώσσα και τόνωσαν 
μια αχαλίνωτη φαντασία. Ανήσυχη η Τασούλα μήπως οι προσπάθειές της 
οδηγήσουν σε άκρα ανησυχητικά, προσπάθησε να τον σπρώξει και σε 
συνήθειες αγορίστικες και συναναστροφές με αγόρια της γειτονιάς. Κάλεσε 
σπίτι συμμαθητές του, προσπάθησε ακόμη και να κάμει την κοινωνική με 
γονείς που τους έβλεπε πριν και άλλαζε δρόμο. Μα ο Μάνος είχε πάρει πια 
μονοπάτι δικό του, οι προσπάθειές της έπιασαν τόπο, μα έστειλαν το μυαλό 
του μικρού μακρύτερα από όσο είχε υπολογίσει. Οι παρέες του ήταν τυπικές, 
ανόρεχτες και όσο περνούσε ο καιρός, ο γιος των Μπλαναίων και η ενδιάμεση 
αυλή μονοπωλούσαν τον ελεύθερο χρόνο του. 

Όταν η πατρική φιλοδοξία του Ρούσση νίκησε την φιλαργυρία του και μπήκε 
να ανακοινώσει το μεγάλο νέο της μετακόμισης, η Τασούλα πλησίαζε σε 
κρίσιμη καμπή ηλικίας και ένα κενό στο χρόνο είχε αρχίσει να δημιουργεί 
φοβικές συμπεριφορές. Ο Μάνος είχε πια μεγαλώσει, με τον άντρα της είχε 
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χαθεί κάθε επικοινωνία και οι πρώτες αλλαγές σε πρόσωπο και σώμα άρχισαν 
να της γνέφουν στον καθρέφτη. Τα χρόνια της υπομονής, της εγκαρτέρησης, 
των περιορισμών και εκείνη η δυσοσμία από τους βόθρους της γειτονιάς την 
είχαν κάμει δύσπιστη σε προθέσεις, επιφυλακτική σε γενναιόδωρες χειρονομίες. 
Αντιμετώπισε την θριαμβική είσοδο του άντρα της ψυχρά, με βλέμμα 
κακότροπο και σκέψεις διφορούμενες. Υποψιάστηκε μια δεύτερη ανηφόρα στη 
ζωή της και σιωπηλά αποφάσισε να εύρει τρόπο να την αποφύγει. Δεν 
λυπήθηκε, δεν δάκρυσε όταν φορτωμένοι στα αυτοκίνητα άφησαν πίσω τους το 
ταπεινό σπιτικό, δεν γύρισε μια φορά το βλέμμα πριν πάρουν την στροφή και ο 
δρόμος χαθεί για πάντα από την ζωή τους… 

Στο Μαρούσι η Τασούλα πρωτοκατάλαβε τι θα πει φυσιολογική ζωή, άφθονο 
πλαστικό και μετρητό χρήμα, δύναμη, εξουσία και δουλικές συμπεριφορές και 
είδε για πρώτη φορά τον αγώνα που κάμει ο κόσμος για να διασκεδάσει, να 
ταξιδέψει, να κυνηγήσει την τρέλα του, να ξορκίσει τον χρόνο. Ήταν ακόμη νέα 
με μια ομορφιά που γινόταν όλο και πιο ιδιαίτερη και απαραίτητη δίπλα στον 
Ρούσση για να προχωρούν ευκολότερα οι περίεργες συναλλαγές του και οι 
πολιτικές φιλοδοξίες του. Μα έπαψε πια να είναι το σιωπηλό πλάσμα του 
χωριού και της Φωτομάρα, τώρα ξόδευε, φιλανθρωπούσε, διασκέδαζε, 
φλέρταρε. Κι όταν ο Ρούσσης φούσκωνε και αγριοκοίταζε για τα όβολα που 
ταξίδευαν σε κομμώτριες, ραφτάδες, αναξιοπαθούντες και restaurants, ένα 
βλέμμα της σαν σιωπηλό μαχαίρι τον έκανε να σωπαίνει, γλυκειά εκδίκηση για 
τα ασπρόμαυρα χρόνια. Και άγχος μαζί να προλάβει τον χρόνο που άρχιζε να 
αναμετριέται μαζί της με πείσμα… 

Έτσι ξετυλιγόταν το κουβάρι στην οδό Δάφνης, ανάμεσα σε επισκέψεις, 
φασαρία, ανακαινίσεις, μικροκαυγάδες, τον Μάνο στα ιδιωτικά σχολεία και τα 
φροντιστήρια και τον άντρα της να μεθά όλο και περισσότερο από κρασί βαρύ, 
ναρκωτικό. Και χαιρόταν που παντρεύτηκε νέα και έτσι μπορούσε να προλάβει 
μια δεύτερη νιότη… 

Μαζί με το παλιό χαμόσπιτο ξέγραψε και τα όνομά της. Η αλήθεια είναι πως 
την ίδια δεν την πολυένοιαζε, μα τώρα γλυκοχάραζαν άνοδος κοινωνική, 
σαλόνια πέριξ της Τσακάλωφ και εξουσία γνήσια λαϊκή, le proletariat… 

Το Τασούλα έμεινε μόνο για τις επισκέψεις στο χωριό και κάτι θειάδες στο σόι 
με ελαφρά κώφωση. Το Αναστασία ανέτειλε μεγαλόπρεπο, προάγγελος 
μέλλοντος λαμπρού σε φόντο μπερζέρας κλαρωτής και διακόσμησης από τον 
συχωρεμένο Lewis d amaryllis… 
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Εμμανουήλ Ρούσσης 

(παις άνους, νους άπαις) 

9. 

Ένα απόγευμα στην αγορά, ο αρχαίος Έλλην φιλόσοφος Ιορδάνης ο 
Μεγαρεύς περιπατούσε μονολογών, όταν τον σταμάτησε ο Προκόπης, 
νέος ευειδής και αλαζών, από Ινδή μητέρα οδηγό λεωφορείου και πατέρα 
Ελβετό λαθρέμπορο. 

«Είμαι ευτυχής δάσκαλε», αναφώνησε να τον ακούσουν όλοι, «γιατί η 
ευφυΐα μου και η εμορφιά μου απέχουν τα μάλα από τον μέσο όρο των 
συμπολιτών μου…». 

«Δια τούτο και η δυστυχία σου», απάντησε σκεπτικός ο γέροντας, «θα 
έρθει πολλαπλάσια. Την ευμορφία σου θα την κλέψει ο χρόνος και ίσως με 
τούτο να συμβιβαστείς. Μα την ευφυΐα σου θα την ξεθωριάσει ο μέσος όρος 
που τόσο περιφρονείς. Γιατί η μετριότητα είναι η μεγαλύτερη δύναμη σ 
αυτήν την πόλη…». 

(από το βιβλίο Τρύφωνος του Αθηναίου, με τίτλο «Αναμνήσεις από την οδό Σταδίου», 
εκδόσεις «Σύλλογος Σαλαμινομάχων»). 

Η εφηβεία εγκατέλειψε νωρίς τον Μάνο, που μπλέχτηκε με νέες παρέες στο 
ιδιωτικό και στα φροντιστήρια και σύντομα παράτησε την εσωστρέφεια και τις 
μοναχικές αναπολήσεις για δραστηριότητες διάφορες, παράλληλες και 
απαιτητικές. Μια ωριμότητα ξέχωρη, κτισμένη από τα παιδικά τα χρόνια τον 
έσπρωξε μπροστά σε συναναστροφές με μεγαλύτερους φοιτητές, κοινό από 
βιβλιοπωλεία, συλλόγους και κόμματα και χάρη  σ ένα φίλο του, που δούλευε 
χαμαλίκι τα απογεύματα, ξεκίνησε να επισκέπτεται τακτικά την βραδινή βάρδια 
μεγάλης εφημερίδας στην πόλη. Πλησίαζε η ώρα των εξετάσεων και των 
αποφάσεων και στο μυαλό του το πιεστήριο φάνηκε χώρος ζωντανός, άγνωστος 
και ταυτόχρονα μαγευτικός. Τον γοήτευε το κυνήγι του χρόνου, τα ασθματικά 
τρεχαλητά των δημοσιογράφων και μια μοναδική αίσθηση ζωής ταυτόχρονης 
με τα γεγονότα, την καθημερινότητα των ανθρώπων και τις σημαντικές 
εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Από μικρός είχε πένα εύκολη, τρεχούμενη 
και λογοτεχνική και με τη βιάση και το απόλυτο της νιότης, μπήκε απλά ένα 
βράδυ στο σπίτι και ανακοίνωσε την απόφασή του. Ήταν έτοιμος για την 
καταιγίδα, την αντίδραση, τον θυμό και τις απαγορεύσεις. Μα υπολόγισε 
λάθος. Περίμενε επίθεση και βρήκε χαμόγελα. Ήταν έτοιμος για μάχη και 
βρήκε τον εχθρό παραδομένο. Ήταν ευφυής, μα η ευφυΐα σκέπτεται 
πολύπλοκα και συνήθως πάσχει από πρεσβυωπία. Διακρίνει τα τείχη και χάνει 
την κερκόπορτα, διακρίνει κινήσεις μελλοντικές στην σκακιέρα, μα χάνει την 
προφανή, την άμεση παγίδα, εκείνη που θα περάσει ύπουλα τις γραμμές και θα 
ρίξει τον βασιλιά τανάσκελα… 
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Οι Ρούσσηδες είχαν προετοιμαστεί από καιρό για την κρίσιμη ώρα. Μπορεί να 
είχαν εγκαταλείψει πια κάθε προσπάθεια συνεννόησης στα μικρά και στα 
μεγάλα, μα το μέλλον του Μάνου ήταν η γραμμή συνάντησης, η εκεχειρία 
τους, έδαφος ουδέτερο, ασφαλές. Επάνω στην εξέλιξη του μοναχογιού τους 
άπλωνε ο καθένας τις φιλοδοξίες του, την αναπηρία του, τα απωθημένα του, τον 
θυμό του και τα ανεκπλήρωτά του. Η Τασούλα πάλευε ακόμη με σκιές, μα 
ήθελε τον γιό της τρανό, πλούσιο και διάσημο, με ζωή εύκολη, ανέμελη, 
μακριά από ρυτίδες που είχαν χαράξει το δικό της μέτωπο. Ήταν μια 
φιλοδοξία cliché που συμμεριζόταν και ο άντρας της, μα ο Άγγελος Ρούσσης, 
αποτρελαμένος από ένα χειροκρότημα που ποτέ του δεν είχε ονειρευτεί, 
έψαχνε για διάδοχο με πτυχία ισχυρά. Ήταν ματαιόδοξος μα όχι βλάξ και 
ήξερε πως κάποια στιγμή το εξατάξιο γυμνάσιο θα ήταν μαύρη κηλίδα στο 
βιογραφικό του. Ο Μάνος ήταν το μακρύ του χέρι, ο επιστήμονας που θάπιανε 
τη σκυτάλη κάποτε και θα τερμάτιζε νικητής. 

Οι εποχές είχαν αλλάξει και η έντονη πολιτική και κοινωνική ζωή είχε 
εφοδιάσει τον Ρούσση με ένα λούστρο συμπεριφοράς καινούριο, ήπιο, σχεδόν 
ευγενικό. Συμφώνησε με την γυναίκα του να χειριστούν το θέμα ήρεμα, 
αμυντικά, με κατανόηση. Καταλάβαιναν και οι δύο από ένστικτο πως οι 
υστερίες θα έφερναν αποτέλεσμα αντίθετο και πρόβαραν κάθε ενδεχόμενο με 
μια ενότητα και αφοσίωση μοναδική στα όσα χρόνια ήσαν παντρεμένοι. 

Όταν εκείνο το βραδινό ο Μάνος ζήτησε να τους μιλήσει κατάλαβαν πως 
έφτασε η κρίσιμη ώρα. Έφτιαξαν καφέ ανέμελοι και χαμογελαστοί, ζήτησαν 
συγγνώμη από τον γιό τους τάχα ανυποψίαστοι για να τελειώσουν κάτι 
τηλεφωνήματα, έκατσαν στο παχύ χαλί του καθιστικού σαν οικογένεια σε 
πρόβα για διαφημιστική ταινία και άρχισαν νακούνε προσεκτικά τον Μάνο, που 
ξεκίνησε να μιλά με το πάθος του νεοφώτιστου… 

Τον άκουσαν προσεκτικά, με υπομονή και χωρίς διακοπές. Η μάνα του 
ένοιωσε σχεδόν γνήσια συγκίνηση από τον καινούριο του έρωτα και την θέληση 
να υποστεί όλη την άχαρη δουλειά των δημοσιογραφικών διαδρόμων, 
απλήρωτος και με αβέβαιο μέλλον. Για δευτερόλεπτα ήταν έτοιμη να υποκύψει 
και να τον αφήσει να ακολουθήσει το όνειρό του, μα το επίμονο βλέμμα του 
Ρούσση την επανέφερε. Τον δεκάλεπτο μονόλογο του Μάνου τον ακολούθησε 
σιωπή, μια εσκεμμένη περισυλλογή, ένα θεατρικό σκέψης και προβληματισμού. 

«Άγγελε, εάν το θέλει τόσο πολύ…», έκανε να αρχίσει η Τασούλα. 

«Αν πραγματικά το θέλεις τόσο πολύ, δεν είμαστε εμείς που θα σου φέρουμε 
αντίρρηση», πήρε αμέσως τη σκυτάλη ο Ρούσσης. «Μπορούμε μάλιστα να 
κάνουμε κάτι παραπάνω, αφού έχω δημοσιογράφους γνωστούς σε διάφορα 
έντυπα, μπορούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να κάμεις μια αρχή. 
Αλλά πρέπει να έχεις υπόψη πως αυτή η δουλειά είναι κακοπληρωμένη, 
απαιτητική και μπλέκεται σε διαδρόμους και επιρροές που χρειάζεται χρόνος 
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και κόπος πολύς για να τους μάθεις. Πρέπει να κόψεις δρόμο, να αποκτήσεις 
ένα πλεονέκτημα και γι αυτό θάθελα να σου προτείνω κάτι…». 

Ο Μάνος περίμενε ανυπόμονα. Αυτή η αποδοχή, αυτός ο διάλογος που σπάνια 
γινόταν στην οικογένεια του αφαίρεσε επιχειρήματα, θυμό και ορμητικότητα. 
Βεβαίως και ένοιωθε ευτυχής για την νίκη του, αλλά ήταν μια νίκη πολύ 
εύκολη, χωρίς αίμα, χωρίς εντάσεις. Είχε προετοιμαστεί για μάχες ηρωικές, για 
όνειρα κυνηγημένα. Ήταν έτοιμος να επιτεθεί στα χειμερινά ανάκτορα και 
βρήκε θύρες ανοικτές, παραδομένες. Κοίταξε τον πατέρα του με περιέργεια. Ο 
Ρούσσης κατάλαβε το μπέρδεμα, την ανατροπή και συνέχισε ακόμη πιο 
χαμηλόφωνα, ακόμη πιο χαλαρά… 

«Γνωρίζω με σιγουριά πως έρχονται εποχές που ο Τύπος θα παίξει ρόλο 
σημαντικό και εκείνοι που έχουν τις διασυνδέσεις και την γνώση θα είναι 
αυριανοί πρωταγωνιστές, θα μπορούν να επιβάλλουν απόψεις, να επηρεάζουν 
καταστάσεις. Πάντα αυτό έκαναν οι εφημερίδες, μα τώρα αυτές οι μάχες θα 
γίνουν με σχέδιο και οργάνωση σημαντική. Θα χρειαστούν πένες δυνατές, 
άνθρωποι μορφωμένοι, με επαφές σε Ευρώπη, πολιτικούς… αν θέλεις να είσαι 
από κείνους που η άποψή τους θα έχει μια απήχηση, ένα ρόλο σημαντικό, 
πρέπει να μπεις στην μάχη με εφόδια σημαντικά. Άκου πως το σκέφτομαι και 
μου λες τη γνώμη σου με την ησυχία σου, δεν σε κυνηγάει κανείς… Σκέφτομαι 
να μιλήσω στον Λιβάνη να σου δώσει μια ευκαιρία στο συγκρότημα, θέση 
μικρή στην αρχή, χωρίς μεγάλες απαιτήσεις για να μάθεις, να γνωρίσεις 
πρόσωπα και πράγματα, να μυρίσεις την πραγματικότητα, τα προβλήματα, τα 
υπέρ και τα κατά. Θα πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, μα θα σε προστατεύσει από 
λάθη, επιθέσεις και ανταγωνισμούς. Απαρατήρητος, κακοπλήρωτος, σχεδόν 
αόρατος με τα αυτιά τεντωμένα. Τα ωράρια είναι ελαστικά, χρόνος θα σου 
περισσεύει άφθονος, γιατί να μην τον εκμεταλλευτείς προς όφελός σου; Θα 
μπορούσες για παράδειγμα να δώσεις στην Νομική, στο Πάντειο, οπουδήποτε 
θελήσεις, με τα προσόντα σου η επιτυχία θα είναι μάλλον εύκολη. Διάλεξε μια 
θεωρητική σχολή, έτσι κι αλλιώς η παρουσία σου δεν είναι απαραίτητη, δυο 
φορές το χρόνο θα δίνεις κάποια μαθήματα… Μαθαίνεις ένα επάγγελμα 
δύσκολο και ταυτόχρονα παίρνεις ένα πτυχίο που θα σε βγάλει μπροστά, θα 
σου κερδίσει χρόνο. Στην Ευρώπη για παράδειγμα γίνονται αλλαγές 
σημαντικές, σκέψου πόσο θα σε βοηθήσει στην εφημερίδα μια γνώση των 
μηχανισμών, ένα μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό δίκαιο, στο σύνταγμα, στην 
νομοθεσία… σου μιλάω από πείρα, το ταλέντο σε λίγο καιρό δεν θα είναι 
αρκετό πουθενά, πέρασε η εποχή των αυτοδίδακτων…». 

Ο Ρούσσης σταμάτησε και καμώθηκε τον προβληματισμένο, αλλά είχε 
προετοιμαστεί σωστά. Είχε ρωτήσει δεκάδες ανθρώπους, είχε οσμιστεί το 
κομματικό μέλλον, διέθετε αυτό το μοναδικό ταλέντο να βλέπει δια γυμνού 
οφθαλμού εκεί που οι άλλοι χρειάζονταν κιάλια. Του τόχε πει ο Λιβάνης σε 
ανύποπτο χρόνο. «Το μέλλον Άγγελε είναι στην Ευρώπη. Από κει θα βγει η 
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νέα γενιά πολιτικών, μα τώρα πια δεν φτάνει ο κομματικός σωλήνας, 
χρειάζονται εφόδια, προσπάθεια, ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός…». 

Ο κίνδυνος είναι άοσμος στα νιάτα. Ο Μάνος καταλάβαινε από ένστικτο πως ο 
πατέρας του πατούσε σε δυο βάρκες  στην προσπάθειά του να επιχειρήσει μια 
προσέγγιση διαφορετική, μειλίχια. Μα την ίδια στιγμή τα επιχειρήματά του 
έδειχναν λογικά, βασισμένα σε ενδιαφέρον πραγματικό. Ήξερε από τον φίλο 
του πως η πραγματικότητα στην εφημερίδα ήταν σκληρή και πολλές φορές 
αδιέξοδη. Δεν είχε την εμπειρία να καταλάβει πως αυτό δεν είχε να κάμει με 
πτυχία, Νομικές και συνταγματικά δίκαια, μα με συμπεριφορές και διαπλοκές 
άγνωστες στο δικό του το μυαλό. Στο κάτω κάτω δεν είχε να χάσει και τίποτε. 
Αυτό που ήθελε, το μεράκι του, το όνειρό του θα μπορούσε να το κάμει και 
μάλιστα με την πατρική ευλογία και συμπαράσταση. Στον χρόνο που απέμενε 
θα έπινε τον καφέ του στα αμφιθέατρα. Υποψιάστηκε πως ο πατέρας του άνοιγε 
δυο κουρτίνες για να διαλέξει την πιο στέρεη, την πιο προσοδοφόρα, αλλά είχε 
εμπιστοσύνη στο πείσμα του, το ταλέντο του, τα σχέδια που είχε ετοιμάσει. 
Υποτίμησε την παγίδα του σήμερα και υπερτίμησε την δύναμη της ουτοπίας 
του. Και βιάστηκε να συμφωνήσει, να γυρίσει στο δωμάτιό του χαλαρός, 
σχεδόν ενθουσιασμένος. Από τύχη αγαθή ή δαιμονική, δεν γύρισε το κεφάλι 
πίσω να δει τους Ρούσσηδες με βλέμματα διασταυρούμενα, ανακουφισμένα και 
κρυφοχαμόγελα για ένα σχέδιο που είχε πετύχει απόλυτα… 

Οι επόμενοι μήνες χάθηκαν ανάμεσα σε εκπαιδευτικά βιβλία, αγγαρείες στην 
εφημερίδα και συγκεντρώσεις στα Εξάρχεια. Στο δωμάτιο των αναμνήσεων τα 
έπιπλα ήσαν λιγοστά, άχρωμα και ενοχλητικά αιχμηρά. Σε κάτι μοναχικούς 
καφέδες και βραδινές αϋπνίες, η αυλή, ο Τέλης και τα απλωμένα σώβρακα της 
οδού Φωτομάρα περνούσαν από μπροστά του, μα είχαν πια όψη πεθαμένη, 
παιδιάστικη, ανούσια. Παραμυθένιοι μάγοι, νέα δώρα και αστέρια λαμπερά 
στριφογύριζαν τώρα μπερδεμένα στο μυαλό του και τα παιδικά παιχνίδια 
τούφερναν ντροπή και μία αίσθηση χαμένου χρόνου… 

Κάθε που η εικόνα του Τέλη στο πεζοδρόμιο τη μέρα της φυγής τον 
στοίχειωνε τα βράδια, θύμωνε με τον εαυτό του και τον ευαίσθητο χαρακτήρα 
του. Μόρφαζε στο μεγάλο κρεβάτι με μορφασμό θεατρικά περιφρονητικό. 

«C΄est la vie…», μονολογούσε με στόμφο, πριν αποκοιμηθεί αποκαμωμένος 
από τις πολύχρωμές ενασχολήσεις του, μέσα σε όνειρα με καρουζέλ, 
αλογατάκια που χλιμίντριζαν ενοχλητικά, ακροβάτες που έπεφταν σε δίχτυα 
μετά από αποτυχημένα νούμερα σε τσίρκο και ένα καναρίνι σε κλουβί με 
πόρτα ανοικτή, να απαγγέλει στίχους ποιητή άγνωστου κι ακατανόητου… 

«Για κείνο το απόγευμα, 

τ απλήρωτο, το φευγαλέο, 

άδειος θα νοιώσεις, μόνος· 
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και του ματαίου θα γενείς 

είς νάνος κληρονόμος…». 
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Οδός Μπελογιάννη 

(επίσημη και ομόφωνη μετονομασία της οδού Φωτομάρα) 

Το σχέδιο 

(«The plan», γενική «της πλάνης») 

10. 

«Θα σας το πω με λόγια απλά. Τα γονίδια είναι μικρές, κλειστοφοβικές 
φυλακές υψηλής ασφάλειας και εκτελούν άμεσα όποιον επιχειρήσει να 
αποδράσει από την προφητεία τους. Παρά ταύτα, κατά διαστήματα 
σημειώνονται ανωμαλίες, απεργίες των σωφρονιστικών υπαλλήλων, 
αστοχίες τεχνικές και επιθέσεις από ιούς που δημιουργούν στιγμιαία, 
μικρά, αλλά χαοτικά κενά στη φύλαξη. Ένα κύτταρο θαρραλέο που δεν 
έχει αποχαυνωθεί από τα χρόνια εγκλεισμού, εκείνη τη στιγμή μπορεί και 
να ξεφύγει…». 

«Ποια είναι τα αποτελέσματα στην δομή του DNA στην περίπτωση αυτή;» 

«Ολόκληρη στρατιά από φύλακες θα αναλάβει την αποκατάσταση σε 
δέκατα του δευτερολέπτου. Το άσχημο είναι πως η ποινή για τον δραπέτη 
είναι ετεροχρονισμένη. Θα κερδίσει και θα χάσει. Είναι άγνωστο ακόμη 
πιο τίμημα θα κληθεί να πληρώσει σε κάθε περίπτωση για την προσωρινή 
του ελευθερία…». 

(από συνέντευξη του καθηγητή μοριακής αστρολογίας Ivan Mireovitch στο πανεπιστήμιο 
Zariof της Πετρούπολης) 

Μεγάλωσε ο Τέλης Μπλάνας κι έγινε άντρας έμορφος, τεχνίτης άριστος, 
απαραίτητος πρωτομάστορας του Καλπούζου, που οι επιχειρήσεις του είχαν 
θεριέψει και άπλωναν πλοκάμια σε κάθε γωνιά της μεγαλούπολης. Η μικρή 
οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε από τα προσφυγόσπιτα της περιοχής, 
τώρα ήταν ανώνυμη εταιρία θεριό, με τμήματα μηχανικών, αρχιτεκτόνων και 
εκατοντάδων παρατρεχάμενων, σήκωνε πολυκατοικίες, γυάλινα γραφεία σε 
δρόμους πανάκριβους κι έπαιρνε εύκολα εργολαβίες για το γκουβέρνο, σε 
δρόμους, κεφαλοχώρια και έργα πνοής μεγάλης για την πρωτεύουσα. 

Πνεύμα οικονομίας φυτεμένο στον οργανισμό του από την ώρα που γεννήθηκε, 
προστάτεψε τον Τέλη από σπατάλες, διασκεδάσεις και έξοδα που συνήθιζαν 
τακτικά συνάδελφοι και φίλοι. Στην τράπεζα είχε φτιάξει ένα καλό κομπόδεμα 
και από τον Καλπούζο δεν είχε παράπονο, καλοπληρωμένος ήταν με τα πριμ 
και τα έκτακτα και την ασφάλισή του, μέχρι και τα έξοδα για κάτι εγχειρήσεις 
των γονιών του τα είχε αναλάβει η εταιρία. Την ίδια ώρα εδώ και χρόνια 
ξεκίναγε για την δουλειά χαράματα με ένα μικρό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, 
την ίδια ώρα επέστρεφε, εκτός από τα βράδια της Παρασκευής που τα 
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κουτσόπινε με τα συνεργεία σε στέκι αναλλοίωτο από τα χρόνια. Κάθε που 
έμπαινε με το αυτοκίνητο στην οδό Μπελογιάννη δεν τόβλεπε το σπίτι του, 
έτσι πνιγμένο που είχε απομείνει ανάμεσα σε πολυκατοικίες ψηλές και 
μπαλκόνια τέρατα κρεμασμένα στον αέρα. Ο ίδιος ο Καλπούζος τούχε ζητήσει 
το οικόπεδο, μα οι γέροι ούτε κουβέντα να μετακομίσουν από κείνο το 
ρημαγμένο κεραμίδι. Αλλά κι ο Τέλης δίσταζε, ήταν άνθρωπος της συνήθειας 
και πλάσμα της κληρονομιάς και όπως φάνηκε σύντομα ετούτη ήταν και η 
μεγάλη του ευκαιρία. 

Ο πατέρας του έπαθε το πρώτο έμφραγμα μια Κυριακή πρωί την ώρα που 
έπινε το καφεδάκι του στην αυλή που δεν έβλεπε πια ο ήλιος του πρωινού, η 
μάνα του είχε ξεχαστεί στη λαϊκή και ο Τέλης μαστόρευε το αυτοκίνητο 
μπροστά στην εξώθυρα. Τυχεροί ήταν, στην διπλανή πολυκατοικία δούλευε 
καρδιολόγος, έτρεξε για τις πρώτες βοήθειες και όταν τον πήρε το ασθενοφόρο 
ο κίνδυνος είχε περάσει. Το βράδυ άφησε τη μάνα του στο νοσοκομείο και 
γύρισε σπίτι να κάνει ένα μπάνιο και να τηλεφωνήσει στην εταιρία την απουσία 
του για λίγες μέρες. 

Έκανε το μπάνιο του, ζέστανε κάτι φασολάκια χθεσινά και τακτοποίησε τις 
σακούλες που η μάνα του πάνω στην αναστάτωση είχε αφήσει παρατημένες στο 
τραπέζι της κουζίνας. Έφαγε ανόρεχτα δυο τρεις μπουκιές, πήρε ένα μπουκάλι 
κρασί περίσσεμα και βγήκε να κάτσει στο τραπεζάκι της αυλής. Εκεί που τα 
αγριόχορτα είχαν τώρα θεριέψει και έκρυβαν αυτοκίνητα, πυλωτές και 
χαμηλούς ορόφους στις διπλανές πολυκατοικίες. 

Η βραδιά ήταν όμορφη, καθαρή, με την ψύχρα του Μάρτη να κρύβει την 
ελπίδα της επικείμενης άνοιξης. Η μυρωδιά από τους καυστήρες και τα τζάκια 
ήταν έντονη, μα η ησυχία ήταν απόλυτη με κάποιες τηλεοράσεις στη διαπασών 
να στέλνουν από μακρινούς ορόφους καυγάδες, τραγούδια και πυροβολισμούς 
από γουέστερν. Ένας αχός από γέλια και κύματα μουσικής έφτανε από το café 
στην αρχή του δρόμου. Όλοι οι θόρυβοι ήταν υπόκωφοι, υπνωτικοί. Κάτι 
ξαφνικά θροίσματα στα χόρτα τον έκαναν να τιναχτεί, σαμιαμίδια και ποντίκια 
έπαιζαν κυνηγητό σε χώμα νωπό από την χθεσινή απογευματινή μπόρα… 

Στην πρώτη γουλιά από το παγωμένο κρασί ανατρίχιασε, η υγρασία του 
χτύπησε το παθημένο γόνατο, ευαίσθητο από χρόνια σκληρής εργασίας. 
Έστρεψε το βλέμμα δεξιά, εκεί που κάποτε ήταν το παράθυρο των Ρούσσηδων. 
Θυμήθηκε μετά από χρόνια τον Μάνο, τα φορτηγά και τα στρατιωτάκια του, 
τα χωμάτινα κρυφτά στ αγκάθια, το μικρό γεμάτο δωμάτιο, τις κουβέντες τους 
δίπλα στις γαρδένιες της γλάστρας. Θύμωσε τότε με κείνα που διάβασε στο 
μικρό τετράδιο, όχι τόσο με τα παράπονα και τη γνώμη του φίλου του, μα 
γιατί δεν πρόκαμε να απαντήσει, να του δώσει να καταλάβει τι σήμαινε για 
κείνον, γιατί σιωπούσε κάθε που τον άκουγε να μιλάει, γιατί ένοιωθε ασφάλεια 
και σιγουριά κάθε που γύρναγε σπίτι κι έβλεπε στην αυλή παρατημένα 
παιχνίδια, βιβλία και τετράδια. Τον εθαύμαζε τον Μάνο, το κοφτερό μυαλό 
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του, την δίψα του για γνώση, τα ταξίδια του στα βιβλία, τα λόγια του που δεν 
καταλάβαινε πάντα, μα είχαν μια μελωδία, ένα κυματισμό, ένα νανούρισμα. 
Φίλους έκαμε αρκετούς από τότε, μα ήταν άνθρωποι του μόχθου, αγράμματοι 
και μονοκόμματοι, κάποιοι από αυτούς μικρά διαμάντια να σταθούν και να τον 
στηρίξουν μια δύσκολη ώρα, μα με κανέναν δεν ένοιωθε μπορετό να 
ξομολογηθεί τα μύχια του, τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς του. Με 
κείνους δεν το μπορούσε, με τον Μάνο δεν το πρόλαβε. Την κατάλαβε την 
μοναξιά του και το μετέωρο της ζωής του κείνη τη μέρα που είδε το φορτηγό 
και το βλέμμα του Μάνου να τον κοιτά από το πίσω τζάμι, πριν γίνει κουκίδα 
και χαθεί στο γύρισμα του δρόμου… 

Έριξε μια βρισιά που ακούστηκε παράφωνα στην ησυχία, την ώρα που έτριβε 
το γόνατό του και γέμιζε ποτήρι δεύτερο. Ακόμη θυμό είχε μέσα του, γιατί 
αυτός θυμόταν, δεν ξέχασε, δεν χάθηκε στα Μαρούσια και στα Πανεπιστήμια. 
Τρεις φορές προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο, τις δύο βγήκαν οι Ρούσσηδες κι 
εκείνος έλειπε, την τρίτη τον πέτυχε, εντάξει, μιλήσανε, γελάσανε, λίγο 
αμήχανα, λίγο άχαρα, ένα λαχάνιασμα και μια βιασύνη την ένοιωθε μέσα από 
το σύρμα. Δεν κάκιωσε, μα στην προσπάθειά του να συναντηθούν άκουσε 
αοριστίες, θα σε πάρω, θα με πάρεις, το θέμα πολυκαίρισε. Όμως είχε παλιό 
συμμαθητή στον κύκλο των Ρούσσηδων και τα νέα του Μάνου τα μάθαινε 
τακτικά. Έβρισε πιο σιγανά από πριν, το γόνατο είχε περάσει, μα ένοιωθε πόνο 
διάφορο στο μυαλό και στην ψυχή του που με το κρασί δυνάμωνε και του 
ιστορούσε παραμύθια που ήθελε να ξεχάσει… 

Κοίταξε τον χυμένο καφέ, ξεραμένο πάνω στο τραπεζάκι από την ώρα που ο 
πατέρας του έπεσε πάνω στο φλιτζάνι φωνάζοντας για βοήθεια. Τον σκέφτηκε 
στο δεκάκλινο δωμάτιο του νοσοκομείου και δίπλα τη μάνα του στην αγωνία 
της, σκέφτηκε τον φόβο τους τώρα που αντίκριζαν την μεγάλη κατηφόρα, τα 
χνάρια τους που είχαν στριμωχτεί για χρόνια σε τούτη την αυλή, τα αταξίδευτα 
που δεν ζήτησαν ποτέ τους, τις προσπάθειες και στερήσεις να του δώσουν ζωή 
στέρεη, κρυμμένη στα μισοσκόταδα της Φωτομάρα. Τους σκέφτηκε μια μέρα 
να φεύγουν για το μεγάλο ταξίδι χωρίς αποσκευές, το ίδιο ανάλαφροι, το ίδιο 
ζυγισμένοι με την μέρα που γεννήθηκαν. Σφράγισε την κρασομποτίλια, είχε 
δρόμο να κάνει και ήθελε μυαλό νηφάλιο, καθαρό… 

Λίγο πριν μπει στο σπίτι, στράφηκε πάλι στο τραπεζάκι και σκιάχτηκε. Είδε 
τον εαυτό του χρόνια μετά καθισμένο με τον καφέ μπροστά του να πέφτει στο 
χώμα με κραυγές και την ξεφλουδισμένη πόρτα σκοτεινή, έρημη, σαν είσοδο 
σε κενοτάφιο. Τα σωθικά του επαναστάτησαν, όλο το προγονικό δέντρο 
πέρασε από μπροστά του, σαν μικροσκοπικά ανθρωπάκια σε ένα τραπέζι να 
χορεύουν στο φλιτζανάκι του καφέ. Αποφάσεις και σκέψεις άρχισαν να 
παίρνουν μορφή στο μυαλό του για βήμα μεγάλο, επικίνδυνο, αβέβαιο… 

Έφυγε για το νοσοκομείο οδηγώντας αργά, αφηρημένα. Την ώρα που έπαιρνε 
την μεγάλη στροφή της Μπελογιάννη, ανεξήγητα πως, θυμήθηκε την μέρα που 
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είχε μιλήσει στη μάνα του για τον Μάνο, τα βιβλία του και το φλογισμένο 
μυαλό του κι εκείνη που ψάχνοντας να τον παρηγορήσει για το δικό του ριζικό, 
του πέταξε μια φράση την ώρα που τίναζε τα σεντόνια… 

«Τα φλογισμένα μυαλά καίγονται εύκολα…». 

Στο νοσοκομείο έμαθε ότι μπορούσαν να αποφύγουν την εγχείριση, αν ο 
πατέρας του έκαμε ζωή μετρημένη, ανάλατη και περιπατητική. Συνεννοήθηκε, 
πλήρωσε και τον μετέφεραν σε δωμάτιο μονόκλινο με νοσοκόμα αποκλειστική. 
Αγόρασε στη μάνα του φαγητό εκλεκτό από διπλανό restaurant και έπειτα 
έκατσε μαζί τους σε συμβούλιο οικογενειακό, να πει τις αποφάσεις του και τα 
σχέδιά του. Μιλούσε για ώρα σε ακροατήριο υπνωτισμένο, εκστατικό…  

Τέλειωσε και σηκώθηκε να φύγει, να κλέψει λίγο ύπνο μέχρι το χάραμα που τον 
περίμεναν δουλειές σημαντικές. Στην πόρτα κοντοστάθηκε να τους χαιρετήσει 
με νεύμα… 

Ο πατέρας του είχε πετάξει το οξυγόνο και κοίταζε από το παράθυρο με μάτια 
που έλαμπαν πυρετικά. Κι η μάνα του χαμογελούσε με υγρασία στα μάτια, έτσι 
που τον καμάρωνε, δραπέτη από γονίδιο προαιώνιο και κακορίζικο, για 
κάμπους πράσινους και λιόλουστους, γεμάτους από πιοτό αμέθυστο, 
κεχριμπαρένιο… 
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Η μεγάλη στροφή 

11. 

(Πελάτης, με ύφος βαριεστημένο): Δώσε μου ένα λαχείο… αν και την τύχη 
μου την ξέρω… 

(λαχειοπώλης, με κρυμμένη ειρωνεία): Αλήθεια την έχετε γνωρίσει κύριε; 
Γιατί όλοι λένε πως είναι τυφλή… 

(Πελάτης, σε αστεϊσμό αυθόρμητο): Πλάνη, αγαπητέ μου, πλάνη οικτρά… 
αλλήθωρη είναι, γιατί κάθε φορά που με κοιτά κερδίζει ο διπλανός μου… 

(Αυθεντικός διάλογος με λαχειοπώλη στην πλατεία Κλαυθμώνος) 

Το κτίριο της Calpouzos SA στεκόταν ψηλό, μόνο και γυάλινο στα μισά της 
Κηφισίας και η ζωή του ξεκινούσε από το ξημέρωμα, ταυτόχρονα με την 
κίνηση στα εργοτάξια, τα γιαπιά και το άνοιγμα των καφενέδων στα μέγαρα 
των υπουργείων. Ο Γιάννης Καλπούζος είχε το γραφείο του στον τελευταίο 
όροφο, αλλά δεν έπεσε ποτέ στην παγίδα του χλιδάτου αυτισμού και της 
απομόνωσης από τα ταπεινά δρομάκια που είχε περπατήσει από τα παιδικάτα 
του. Επέμενε να έρχεται νωρίς, να έχει την πόρτα ανοικτή σε μάστορες και 
επιστήμονες και να χώνεται σε λεπτομέρειες που με ευκολία θα μπορούσε να 
διαχειριστεί ένας στρατός από παρατρεχάμενους, τμήματα και γραμματείς. 
Είχε το άγχος μιας γενιάς μεταπολεμικής, που ό,τι απέκτησε το ένοιωθε 
χαρισμένο και ένοιωθε στο σβέρκο της την ανάσα της φτώχειας, της πείνας, της 
φτηνής ζωής. Αδέσποτη σφαίρα στον εμφύλιο τον κούτσαινε και τον σούβλιζε 
κάθε που ο καιρός άλλαζε και μια στηθάγχη τον επισκέφθηκε όταν το στομάχι 
του χόρτασε και το παράκανε σε λίπη, βούτυρα και έλαια. Μα είχε ακόμη 
αντοχή περίσσια και το πείσμα που γεννιέται μέσα στον θυμό της δυστυχίας. 
Μόνο τους τελευταίους μήνες  άρχισε να νοιώθει το μάτι του κουρασμένο από 
τις τόσες διάφορες εικόνες και το τρέμουλο στο χέρι του κάθε που έφτανε 
απόγευμα και συμπλήρωνε ώρες δουλειάς από τα εφτά χαράματα. Είχε ακόμη 
μυαλό κοφτερό, μα όχι ηλίθιο, μήτε ματαιόδοξο. Τον μοναχογιό του Γιώργο 
τον είχε στη δουλειά από μικρό και του είχε χαρίσει κάθε γονίδιο απαραίτητο 
για να συνεχίσει μια αυτοκρατορία που γεννήθηκε στις λάσπες. Οι μάστορες 
και το προσωπικό τον συμπαθούσαν, γνώσεις είχε μπόλικες από πανεπιστήμια, 
μεταπτυχιακά και κρατούσε ηθική και αξίες πατροπαράδοτες, φιλάνθρωπες. 
Ένα πρωί τον άφησε στην καρέκλα του, τα κανόνισε με τους δικηγόρους του, 
έβγαλε τη γραβάτα και πέρασε την πόρτα του παλιότερου καφενέ στην πρώτη 
του γειτονιά. Έκανε τον κύκλο του, έσπειρε παιδιά κι εγγόνια, έκαμε το χρέος 
του, βοήθησε ανθρώπους, τώρα είχε ανάγκη τις ρίζες, τις πρώτες εικόνες, την 
επαφή με την γη που τόνοιωθε πως σύντομα θα τον τραβούσε μέσα της. 
Λυπόταν κάτι ραμολιμέντα που τάσερναν με το καροτσάκι σε γραφεία και 
εμπορικά για να πεθάνουν πάνω σε κέρματα, λογιστικά βιβλία και 
χρηματοκιβώτια. Βρήκε στον καφενέ φίλους παλιούς και το γυάλινο κτίριο τον 
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έβλεπε μόνο για έναν καφέ με τον διάδοχο και καλαμπούρια με το προσωπικό 
στο café του ισογείου… 

Ο Τέλης πέρασε την εξώθυρα στο κτίριο και πλησίασε το τραπέζι της 
υποδοχής. Ραντεβού δεν χρειαζόταν, με τον νεότερο Καλπούζο είχαν 
μεγαλώσει μαζί, τους έδενε στέρεη και αμοιβαία εκτίμηση και αν δεν τους 
χώριζαν όροφοι, κοσμικοί κύκλοι και πτυχία μπορεί να είχαν κτίσει και φιλία 
συχνή, πραγματική. Η κοπέλα τον ήξερε, του χαμογέλασε και μίλησε αμέσως 
με τον τελευταίο όροφο. Ο πρόεδρος θα τέλειωνε με μια συνάντηση σε είκοσι 
λεπτά, ίσα για να πιει έναν καφέ, να περιμένει, μην φύγει, θέλει κι εκείνος να του 
μιλήσει. Ο Τέλης πήρε τον καφέ και βγήκε στον προαύλειο χώρο. Δεν του 
πήγαινε να καπνίζει μέσα στα γυάλινα, ο καπνός τούβγαινε άγευστος, 
διαφορετικός…. 

Περασμένο το μισάωρο όταν η κοπέλα του χτύπησε το τζάμι, πάντα 
χαμογελώντας και τούγνεψε ότι μπορούσε ν ανηφορίσει στα ψηλά με ένα από 
τα ascenseur τέρατα του ισογείου. Όταν άνοιξαν οι πόρτες ο Καλπούζος 
έστεκε μπροστά του, κατευόδωσε κάποιον συνεργάτη με χειραψία δυνατή και 
με το άλλο χέρι του έκανε νόημα να περάσει στα ενδότερα. Σε δευτερόλεπτα 
ήταν πίσω, ρώτησε για καφέ κι έκατσε μαζί του σ ένα μεγάλο τραπέζι 
συνεδριάσεων, μοναστηριακό, έντονη παραφωνία με την λοιπή διακόσμηση, 
τόσο που  ο Τέλης είχε πάντα την υποψία πως τόχε καρφώσει εδώ ο 
Καλπούζος ο πρεσβύτερος κουβαλώντας το από κάποια κουζίνα του πατρικού  
στο μακρινό χωριό του. Ο Γιωργάκης πάντα πληθωρικός, έντονος, είχε πάρει 
πολλά από την εμφάνιση του πατέρα του, στριμωγμένα  μέσα σε κοστούμι 
ακριβό και τρόπους πιο απαλούς, σαλονάτους… 

Είπαν τα ανάλαφρα, έκαναν τσιγάρο, θυμήθηκαν και κάποια περιστατικά από 
τον πατέρα Μπλάνα, τα πρώτα βήματα, τους πρώτους καημούς. 

«Πάντα εκτιμούσαμε πολύ τον πατέρα σου, το ξέρεις…», είπε μαλακά ο 
Καλπούζος. 

Ο Τέλης δεν τόξερε, αλλά σώπασε. Δεν ήταν ώρα να ξορκίσει δαίμονες, να 
αναμετρηθεί με τις πατρικές σκιές, να περπατήσει παλιά μονοπάτια. 
Ανυπομονούσε να πει τα δικά του, να κόψει τη μονότονη γραμμή που τον 
κρατούσε κολλημένο  σε ζωή αδιάφορη, άχρωμη και μοναχική. Σώπασε και 
κοίταξε τα μεγάλα γυάλινα παράθυρα. Δεν είδε μάνταλο και μεντεσέδες, κάτι 
κλειστοφοβικό του γαργάλησε το στομάχι… 

«Οι δουλειές με το κράτος μεγάλωσαν», συνέχισε χαμηλόφωνα ο Καλπούζος, 
«η δουλειά στην επαρχία έχει γίνει απαιτητική, θέλει νέες δομές, νέα οργάνωση. 
Ξέχνα τις εργολαβίες στο μιλητό, τις προχειροδουλειές και τα δρομάκια με τις 
πενταροδεκάρες. Η εταιρία πρέπει να αλλάξει κι άλλο και να σκεφτεί 
επεκτάσεις με ανθρώπους εμπιστοσύνης που ξέρουν την δουλειά και την 
πιάτσα. Ο ανταγωνισμός είναι άγριος, δεν παλεύεται με πτυχία και 
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συνεδριάσεις… για λόγους πολλούς που δεν είναι ώρα να αναφέρω, ανοίγουμε 
πλοκάμια και στο εξωτερικό, μα εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο η βάση, η 
έδρα, να στεριώσουμε ρίζες που δεν θα κινδυνεύουν από αλλαγές στο 
οικονομικό ή πολιτικό περιβάλλον. Τα χρόνια άλλαξαν Τέλη, η παλιά φρουρά 
δεν το πολυκαταλαβαίνει και γι αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους νέους, 
πεινασμένους, ορεξάτους…». 

Ο Τέλης συνεχίζει τη σιωπή του, κουνά το κεφάλι συγκαταβατικά κι ανόρεχτα. 
Ήρθε να ανακοινώσει αποφάσεις δύσκολες, μα τώρα υποψιάζεται τη συνέχεια 
και νοιώθει μπερδεμένος. Δεν είναι ο χαρακτήρας των αποχρώσεων, δεν ξεύρει 
από διπλωματία, μεγάλες εταιρίες και διαδρόμους και δυσκολεύεται να  κάμει 
μια συζήτηση φυσιολογική, με ελιγμούς και δεύτερες σκέψεις. Ο Καλπούζος 
παίρνει τη σιωπή του θετικά και συνεχίζει… 

«Να πως το σκέφτηκα… Χρειάζομαι μια ομάδα δίπλα μου, ένα είδος άτυπου 
συμβουλίου, που θα μπορεί όμως να είναι σε διαρκή ετοιμότητα, να οσμίζεται 
τις ευκαιρίες, να προλαβαίνει τις δουλειές, να αναλαμβάνει τους διαδρόμους και 
τις μυστικές συνεννοήσεις για τους διαγωνισμούς κι εκείνα που πρόκειται να 
ψηφιστούν, να αλλάξουν… Υπάρχουν φυσικά και σήμερα άνθρωποι γι αυτή τη 
δουλειά, αλλά θέλω μια ομάδα κρούσης πιστή στην εταιρία και με αισθητήριο 
μοναδικό. Το μοντέλο του πατέρα μου έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα, ένας 
άνθρωπος όσο και να δουλεύει δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Έπειτα, είναι ο 
επικεφαλής… Στην αρχή σκέφτηκα τον Καραμπάτο, μετά τον Παπαδόπουλο, 
τον Ρεγκούκο… όλοι έμπειροι και μάστορες δοκιμασμένοι, αλλά δύσκολα 
μπορώ να συνεννοηθώ μαζί τους και ο καθένας τους έχει προβλήματα 
προχωρημένα που τον κάνουν δυσκίνητο, άνθρωπο του ωραρίου… τέλος 
πάντων, αρμοδιότητες, λεπτομέρειες και αναλυτικές εργασίες δεν είναι της 
ώρας να κουβεντιάσουμε, είναι ζητήματα πολύπλοκα και χρειάζεται χρόνος για 
να καταλάβεις ακριβώς πως το έχω σχεδιάσει. Η ουσία είναι Τέλη πως τούτο 
το πείραμα θέλω να το σχεδιάσουμε μαζί, να το δούμε δοκιμαστικά, να το 
ωριμάσουμε στο χρόνο. Μπορεί να είσαι νέος, αλλά το προσωπικό σε 
συμπαθεί, δουλεύεις από μικρό παιδί και οι μάστορες σε σέβονται. Ίσως, (εδώ 
ο Καλπούζος μισοχαμογέλασε με διάθεση περιπαικτική…), είσαι λίγο 
μονοκόμματος γι αυτή τη δουλειά, αλλά με τον καιρό, την τριβή… όσο για το 
οικονομικό…». 

Σταματά απότομα γιατί καταλαβαίνει πως ο άλλος απέναντί του δεν 
συμμετέχει, δεν αντιδρά, δεν τον ακολουθεί. Βλέπει την απάθεια στο βλέμμα 
του και μια επιφυλακτικότητα μεγαλύτερη από κείνη που έχει συνηθίσει. 
Άξαφνα θυμάται πως ο Μπλάνας είναι εδώ απροειδοποίητα, ώρα πολύ πρωινή, 
υποψιάζεται πως ήρθε για ζήτημα σοβαρό, προσωπικό. Νοιώθει εκείνη την 
προειδοποίηση που στέλνει το μυαλό στο σώμα ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν 
από ένα ατύχημα, μα δεν μπορεί να εντοπίσει τι ακριβώς συμβαίνει… 
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Από παιδί μαθημένος ο Τέλης να πατά στέρεα στο έδαφος, δυσκολεύεται να 
πάρει τη μεγάλη στροφή, δεν έχει ορατότητα, δεν έχει μάθει στο άγνωστο, στο 
ρίσκο, στην ανατροπή. Νοιώθει κολακευμένος από την πρόταση του 
Καλπούζου, ξέρει πως μπορεί να εξασφαλιστεί ισόβια, να έχει άνεση 
οικονομική, ν αφήσει οριστικά πίσω του τη μιζέρια και να περάσει σε κόσμο 
μοντέρνο, μακρινό κι απρόσιτο ως τα σήμερα. Παλεύει σκληρά με το γονίδιό 
του, τη σιγουριά, το ζεστό σπιτικό. Μα έπειτα θυμάται το βλέμμα του πατέρα 
του στο άρρωστο κρεββάτι, τη σκοτεινή αυλή, τις φωνές της μητέρας του κάθε 
που τον έβλεπε να πλησιάζει την στροφή της Φωτομάρα και φοβόταν να τον 
χάσει από τα μάτια της, τον Μάνο που ξανοίχτηκε σε δρόμους νέους, τη 
μοναξιά του στο χαμηλοτάβανο σπίτι. Σκύβει μπροστά στο μεγάλο τραπέζι κι 
έπειτα σηκώνεται όρθιος, το σώμα του δεν ξέρει πώς να συνοδέψει το μυαλό 
στις δύσκολες αποφάσεις. Ο νους φοβάται, μα η καρδιά του φτερουγίζει, θέλει 
να ξεφύγει από αυτά τα αμπαρωμένα πνιγηρά παράθυρα. Μόλις ξεκινά να 
προφέρει την πρόταση ξέρει πως δεν υπάρχει επιστροφή. 

«Σκέφτηκα πολύ πριν περάσω σήμερα την πόρτα του γραφείου σου και η 
πρότασή σου κάνει τα πράγματα δυσκολότερα για μένα, δεν την περίμενα, δεν 
την είχα υπολογίσει… έχεις δίκιο, η ζωή προχωράει, οι άνθρωποι αλλάζουν, 
ακόμη και στη γειτονιά μου εκείνοι που γνωρίζω από παλιά είναι πια 
μετρημένοι στα δάκτυλα. Έχουν περάσει χρόνια από τη μέρα που συνάντησα 
τον πατέρα σου, μα για μένα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μέχρι τα χτες 
δεν αναρωτήθηκα ποτέ για τη ζωή μου, δεχόμουν τα πράγματα όπως 
έρχονταν, μα άξαφνα όλα μου φαίνονται βαρετά, κουρασμένα, μάταια… δεν 
ξέρω αν φταίει η αρρώστια του πατέρα μου, οι αλλαγές γύρω μου ή το ότι κάνω 
κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια… εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν με χωράει ο 
τόπος, το σπίτι μου φαίνεται μικρό, τα βράδια ατελείωτα. Δυο τρεις φίλοι που 
λέγαμε πέντε κουβέντες έχουν πια χαθεί, έκαναν οικογένειες, άλλοι 
ξενιτεύτηκαν, τα αδέρφια μου έκαναν σπιτικά δικά τους, σκόρπισαν, μιλάμε 
σπάνια… Νοιώθω γέρος Γιώργο, έρημος και όταν σκέφτομαι τα χρόνια που 
πέρασαν είναι σαν να κύλησαν χωρίς εμένα, το μόνο που θυμάμαι είναι οι 
οικοδομές και τα τσίπουρα με τους μαστόρους στο μπακαλομάγαζο του 
μπάρμπα Νίκου…». 

Σταματά απότομα να πάρει ανάσα, αντιλαμβάνεται πως μιλά γρήγορα, σχεδόν 
οργισμένα. Βλέπει την απορία στο πρόσωπο του Καλπούζου και 
συνειδητοποιεί πως βρίσκεται σε γραφείο όπου ο χρόνος τρέχει, δεν τον κρύβει 
πια το σκοτάδι της αυλής, πρέπει να τελειώνει, να ξεκινήσει το δρόμο που 
λαχταρά να περπατήσει… κάθεται και πάλι στο τραπέζι και συνεχίζει πιο 
ήρεμος, πιο αποφασισμένος… 

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να δεχτώ την 
πρόταση που μου κάνεις, που δεν μπορώ να σου δείξω πόσο σημαντική είναι 
για μένα η εμπιστοσύνη που μου δείχνεις… πόσο φοβάμαι μήπως όλα πάνε 
στραβά και στο τέλος μετανιώσω γι αυτή την άρνηση, μήπως μου κρατήσεις 
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κακία… εκείνο που προσπαθώ να πω τόση ώρα είναι πως σκέφτομαι να 
ξεκινήσω δουλειά δική μου… μα τόνοιωσα έντιμο να το πω πρώτα σε σένα, δεν 
ξεχνώ ποτέ πόσο μ έχει βοηθήσει η εταιρία χρόνια τώρα…». 

Τα τηλέφωνα χτυπούν από ώρα, μα ο Καλπούζος δεν δίνει σημασία. Κοιτάζει 
τον πρωτομάστορά του και λυπάται βαθιά που θα τον χάσει. Δεν είναι τόσο 
που χαλάνε τα δικά του σχέδια, έχει ανθρώπους πολλούς στη δούλεψή του, θα 
βρει άλλον, το ίδιο κατάλληλο, ίσως και καλύτερο για τον στόχο που θέλει να 
πετύχει. Μα συμπαθεί πραγματικά τον Μπλάνα, θυμάται πάντα το λόγο του 
πατέρα του, «άμα βρεις άνθρωπο μπιστικό να τον χρυσώσεις, να τον έχεις 
δίπλα σου…», πιστεύει πως ο Τέλης δεν θα τα καταφέρει, δεν είναι που του 
λείπουν τα πτυχία και η μόρφωση, του λείπουν τα λεφτά κι εκείνο το ταλέντο να 
πάρει στις πλάτες του ευθύνες και προβλήματα μεγάλα, καθημερινά, 
απρόβλεπτα. Ίσως και μια ευλυγισία μπροστά σε ανθρώπους σκοτεινούς, 
αδίστακτους. Διστάζει να πει τη γνώμη του ανοικτά μη και φανεί κακότροπος, 
εκδικητικός. 

«Θα είναι δύσκολα Τέλη», λέει στο τέλος μαλακά. «Στο είπα και πριν, σήμερα 
χρειάζονται χρήματα, άνθρωποι, γνωριμίες… πέλαγος είναι εκεί έξω και 
χρειάζεται βάρκα γερή, αβύθιστη. Μην το πάρεις στραβά, πιστεύω πολύ σε 
σένα, έχεις ικανότητες και πείσμα, αλλά τα στραβοπατήματα στο δικό μας 
χώρο έχουν κόστος, μεγάλο κόστος που μπορεί να πληρώνεις για μια ζωή…».  

«Το ξέρω, είναι ένα ρίσκο μεγάλο για τα δικά μου μέτρα… μα δεν έχω στο νου 
μου μεγάλα ανοίγματα, μικρά βήματα κάθε φορά και με ανθρώπους που 
γνωρίζω…». 

Σηκώνονται όρθιοι, ο χρόνος έχει περάσει και πιέζει και αυτή είναι μία 
συζήτηση που δεν έχει πολλά ακόμη να προσφέρει. Ο Καλπούζος συνοδεύει 
τον Τέλη στο ascenseur, πιάνει το χέρι του σε χειραψία δυνατή. Νοιώθει την 
επιθυμία να του πει πως αυτή η πόρτα θα είναι πάντα ανοικτή για μια 
επιστροφή, μα δεν το ξεστομίζει, θέλει η προσπάθεια που θα ξεκινήσει ο 
Μπλάνας να είναι προσεκτική, χωρίς δίκτυ ασφαλείας που μπορεί να οδηγήσει 
σε επιπόλαιες κινήσεις και επανάπαυση για το αύριο. Αποχαιρετούνται με 
μικρή συγκίνηση. Ο Καλπούζος επιστρέφει αργά, σκεφτικός στο πρόγραμμα 
του γραφείου του. Και ο Μπλάνας σπρώχνει τη γυάλινη πόρτα στο ισόγειο με 
το χαμόγελο της κοπέλας στην υποδοχή καρφωμένο στην πλάτη του. Βγαίνει 
σε έναν αέρα που του μοιάζει καθαρός και ανάβει τσιγάρο… 

Πριν πάει ξανά στο νοσοκομείο, περνάει από το σπίτι. Περπατά έξω το 
πεζοδρόμιο σαν ξένος, σαν επισκέπτης. Υπολογίζει το χώρο, βλέπει στη 
φαντασία του τα πρώτα μηχανήματα, τους εργάτες, τους πρώτους αγοραστές. 
Το ρετιρέ θα βλέπει στη μεγάλη στροφή, στη λεωφόρο. Είναι η τελευταία 
μονοκατοικία, η τελευταία αυλή στη Μπελογιάννη. Σύντομα η γη θα σκαφτεί 
βαθιά και θα πάρει μαζί της αναμνήσεις, αγριόχορτα, τους Ρούσσηδες, τα 
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βαριά βήματα του πατέρα του κι εκείνη την παλιά μυρωδιά της μούχλας σε 
έπιπλα massif,  πολυκαιρισμένα, ασάλευτα… 

Στο νοσοκομείο τον υποδέχονται με χαμόγελα και ελπίδα στα μάτια. Οι 
νοσοκόμοι στρώνουν αδιάφορα το διπλανό κρεβάτι, στον διάδρομο τα ράντζα 
περιμένουν να μετακομίσουν. Μια υπάλληλος στο ταμείο του χαμογελά με 
νόημα όταν υπογράφει τα χαρτιά για το εξιτήριο… 
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Η μεγάλη λεωφόρος 

12. 

Ένας λέων πεινασμένος 

βρίσκει έμορφον λαγόν 

όμως πριν τον εδαγκώσει 

λέγει εκείνος απορών: 

Είναι η μοίρα μου να τρέχω 

και πιστεύω εις θεόν, 

πως μπορείς να με σκοτώσεις 

δίχως τύψεις ενοχών; 

Σκέφτεται πολύ ο λέων 

και αφήνει τον λαγόν 

και στη λέαινα γυρίζει 

δίχως γεύμα βραδινόν 

Από πείνα αποθνήσκει 

ο πονόψυχος ο λέων 

κι ο λαγός χοροπηδάει 

ταυτοχρόνως απαγγέλων: 

«πάντα υπάρχει ένας βλάκας 

που νομίζει πως μπορεί 

το μοιραίον να αλλάξει, 

να ξεχάσει το φαγί 

Μα  η φύσις είναι φύλαξ 

τιμωρός πολύ σκληρή 

για λιοντάρια βασιλιάδες 

που το παίζουν ταπεινοί» 

(από τα «Έμμετρα δήθεν», εκδόσεις Κούνελος, 1961) 
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Ο Τέλης Μπλάνας υποστήριξε την απόφασή του με ζήλο ιεραποστολικό και το 
πείσμα κάποιου που παίζει όλη του τη ζωή σε μια ζαριά, σε ένα γύρισμα της 
μπίλιας. Για πολλά χρόνια το μυαλό του αποθήκευε πληροφορίες χρήσιμες, 
την οικοδομή την γνώριζε καλύτερα από τον εαυτό του και είχε δει πολλούς να 
καίγονται στην προσπάθεια να ξεφύγουν από το μεροκάματο και τη μιζέρια. 
Μα εκείνο που σφράγισε τη μοίρα του ήταν το ένστικτο, η εμπειρία στη 
μετρημένη διαχείριση και η απόφαση να μείνει μακριά από τους μεγάλους 
καρχαρίες που είχαν αγκαλιάσει σφικτά τα μεγαλοαστικά όνειρα στις καλύτερες 
περιοχές της πόλης. Δεν ξεχνούσε λεπτό το πατρικό στραπάτσο και γι αυτό 
αποφάσισε να περπατήσει σε μονοπάτια γνωστά με βήματα μετρημένα. 

Αν κάτι γνώριζε καλά ο Τέλης αυτό ήταν οι ανάγκες, τα όνειρα και ο αγώνας 
των ανθρώπων στα προσφυγικά, στους χωματόδρομους, στα αυθαίρετα που 
ξεφύτρωναν μακριά από τα φώτα της πόλης. Στα γιαπιά, στα καφενεία και στα 
ουζομάγαζα μετά τη δουλειά, άλλο δεν άκουγε από τους καημούς των εργατών, 
των πλανόδιων, των μικρεμπόρων. Ένοιωθε στο πετσί του τη λαχτάρα τους να 
πάρουν ένα καινούριο κεραμίδι, να ζήσουν τις ανέσεις μιας πολυκατοικίας, να 
κτίσουν ένα προικιό για την κόρη. Όταν άρχισε η πυρετική ανοικοδόμηση 
στην τότε Φωτομάρα και τις πάνω γειτονιές ήταν μπροστά στις εργολαβικές 
συνεννοήσεις, τη μάχη για γραμμάτια και επιταγές, τις ανάγκες των 
φουκαράδων σε δωμάτια, τετραγωνικά, δόσεις και την αγωνία να κερδίσουν 
ακόμη και λίγα εκατοστά στα οικόπεδα, στις αυλές, στους κήπους. Εδώ οι 
μεζονέτες, τα θηριώδη μπαλκόνια και τα ακριβά υλικά ήσαν πολυτέλειες 
περιττές. Ήξερε καλά πως το χρήμα στις γειτονιές που ήθελε να κτίσει ήταν 
μετρημένο, δανεικό από τράπεζες και φίλους και πολλές φορές θα μάτωνε για 
να πάρει ένα γραμμάτιο, μια δόση. Όμως την ίδια στιγμή είχε ζήσει το 
φιλότιμο της φτώχειας και το ακούραστο πείσμα των ανθρώπων του σιναφιού 
του να ξεφύγουν από το ριζικό τους. Μέτρησε καλά τα διαθέσιμα όβολα, 
μάζεψε γύρω του ανθρώπους που γνώριζε καλά για χρόνια, έμεινε μακριά από 
τράπεζες και τοκογλύφους και ξεκίνησε αργά να ανεβαίνει τον μεγάλο 
ανήφορο… 

Δεν φόρεσε ποτέ κουστούμι, δεν κουράστηκε ποτέ να σκύβει πάνω από 
προβλήματα μικρά, καθημερινά στο χτίσιμο, τις άδειες, τις συνεννοήσεις, τους 
οικονομικούς διακανονισμούς. Δεν έκλεψε ποτέ στα προβλεπόμενα από το 
νόμο, μα και ποτέ δεν ξέφυγε σε υπερβολές στα υλικά, γραφεία και στις 
παραχωρήσεις σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Τα διαμερισματάκια που 
σηκώθηκαν πάνω στην παλιά αυλή πουλήθηκαν γρήγορα σε ανθρώπους 
παλιούς της γειτονιάς που τον εκτιμούσαν και κείνος με τη σειρά του 
εμπιστεύονταν την συνέπεια και το καθαρό αποτύπωμά τους τα προηγούμενα 
χρόνια. Δεν βιάστηκε να βρει το επόμενο οικόπεδο, προχώρησε μόνο σαν 
ένοιωσε αντοχή στην τσέπη του και πήρε μαζεμένα δυο απόμακρα, περίπου 
τρία χιλιόμετρα από το παλιό του σπίτι. Ήρθε στην ανάγκη να έβρει κι άλλους 
μαστόρους, έμπιστους και έμπειρους και πήρε σβάρνα τα παλιά του τα 
λημέρια, μα κρατήθηκε μακριά από τους πρωτομάστορες του Καλπούζου. 
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Γρήγορα τα καινούρια πήραν το δρόμο τους κι αυτός άρχισε να λιώνει 
ζευγάρια παπούτσια σε νέες περιοχές, ακόμη παραμελημένες, φτωχές, 
χαμηλοτάβανες. Δεν ήταν δύσκολο. Τον οδηγούσαν οι αυλές, τα μίζερα 
γλαστράκια στα πεζούλια και πόρτες αντικριστές με απλωμένα ρούχα. 
Γρήγορα οι ανάγκες σε γραφεία, ανθρώπους και οργάνωση μεγάλωσαν, η 
ταμπέλα του στις γειτονιές άρχισε να κτίζει φήμη καλή, εμπιστοσύνη στον 
κοσμάκη και σεβασμό στους συναδέλφους. Περπατούσε ακόμη ανηφοριά, μα 
τόνοιωθε πως ο ιδρώτας του έπιανε ρίζες και η απόφασή του ν ασχοληθεί με τη 
φτωχολογιά άρχισε να καρπίζει με ρυθμό αργό και στέρεο… 

Η δεκαετία έτρεχε με ξέφρενους εμπορικούς ρυθμούς, ακόμη και τα πιο 
φτωχικά σπίτια άρχισαν να γεμίζουν με έπιπλα και συσκευές στον τόκο μιας 
κάρτας, μιας μετοχής, ενός δανείου. Ο Τέλης τόβλεπε σχεδόν σε κάθε πώληση, 
τα νέα ζευγάρια διψούσαν για σπίτια έτοιμα, μοντέρνα, γεμάτα από τα 
καλούδια της εποχής. Οι τράπεζες δεν πλησίαζαν εύκολα τα χαμηλά 
μεροκάματα, μεγάλες αλυσίδες απειλούσαν και τα τελευταία μικρομάγαζα στις 
γειτονιές. Γνώριζε από παλιά καλούς επιπλάδες, μαγαζάτορες με ηλεκτρικά και 
είδη σπιτιού που κάποτε ευημερούσαν, τεχνίτες κάθε είδους χωμένους για 
χρόνια σε υπόγεια τεχνουργεία· παιδεύτηκε πολύ να μιλά με τον καθένα 
χωριστά, να πολεμήσει καχυποψία, προκαταλήψεις κι εκείνη την παλιά 
αντίληψη που θέλει τον κάθε μικρέμπορο να πετυχαίνει ή να βουλιάζει 
μοναχός, απομονωμένος. Πολλοί δεν πείστηκαν, άλλοι δείλιασαν, μα στο τέλος 
έδεσε μια ομάδα και τους έχωσε σε κτίριο μεγάλο δίπλα στην εθνική οδό, 
φτιάξαν συμβόλαια συνεργασίας με εκπτώσεις και ποσοστά μειωμένα, 
κράτησαν ακόμη τα γραμμάτια που είχαν εξαφανιστεί στην πόλη, έμειναν 
μακριά από τράπεζες και πλαστικό χρήμα. «Όμορφο σπίτι» θέλησε να 
ονομάσει την νέα επιχείρηση ο Μπλάνας, ακόμη και κει κόντεψε να χαλάσει η 
συνεργασία, μα στο τέλος ο κοσμάκης άρχισε να σπρώχνεται στις εισόδους, οι 
έμποροι είδαν τα ταμεία να γεμίζουν, το μικρό εμπορικό κέντρο έβγαλε φήμη 
στα δυτικά και η πελατεία του μέρα με τη μέρα μεγάλωνε. Νέα γραφεία, νέοι 
υπάλληλοι, νέες ανάγκες. Ο Τέλης σε τίποτε δεν άλλαξε τις παλιές του 
μεθόδους, το ένα βήμα έφερνε το επόμενο, πάντα με την ίδια προσοχή, την 
ίδια σιγουριά, το μικρότερο ρίσκο, ανύπαρκτη προσωπική ζωή. Μόνο που 
τώρα ο έλεγχος ξέφευγε, η μέρα δεν έσωνε ν ασχοληθεί με όλα, οι κατασκευές 
γιγάντωσαν και τα εμπορικά του κέντρα φύτρωσαν σε κάθε περιοχή της 
Αθήνας. Τα παλιά γραφεία έδειχναν φυματικά, μίζερα για το λαμπρό μέλλον 
και ένα εξαώροφο επιστρατεύτηκε στην Ιερά οδό με πινακίδα διακριτική και 
φωτισμένο ένα σπιτάκι σκίτσο δίπλα στο «Aristotelis Blanas Group» πάνω σε 
παράθυρα γυάλινα, μονοκόματα… 

Συνέχισε να κάνει ζωή μοναστική, σχεδόν ακοινώνητη. Η άρνησή του στις 
εκατοντάδες προσκλήσεις που έφταναν κάθε μήνα στη γραμματέα του για 
χορούς, ημερίδες, κοσμικές εκδηλώσεις, έφτιαξε γύρω από το όνομά του ένα 
μικρό μύθο. Ένα μικρό ρετιρέ στα νότια μπροστά στη θάλασσα ήταν τώρα το 
σπίτι του και ένα ακόμη μικρότερο δίπλα στο εξαώροφο για τις μέρες που 
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παρανύχτωνε στη δουλειά και βαριόταν το πήγαινε έλα. Στους γονιούς του είχε 
δώσει διαμέρισμα άνετο στην πολυκατοικία πάνω από το παλιό πατρικό της 
Μπελογιάννη και παρόλο που υπήρχαν μια σειρά από προβλήματα υγείας, η 
ζωή τους ήταν τώρα άνετη, απροβλημάτιστη. Σπάνια έβλεπε τα αδέρφια του, 
όπως και πρώτα, μα τώρα τα ανίψια του είχαν στις τράπεζες λογαριασμούς 
γερούς, είχαν ξεφύγει από την κατάρα του ενοικίου και το μέλλον τους ήταν 
κτισμένο σε βάσεις γερές, σίγουρες. Παρόλη την άφθονη βοήθεια κανένα από 
τα αδέρφια του δεν έδειξε όρεξη να ξεφύγει από το δρόμο του, να κάμει κάτι 
διαφορετικό. Μόνο που ο μεγάλος ο Γιώργος είχε τώρα ξυλουργείο δικό του, 
έκθεση μέσα σε εμπορικό κέντρο επίπλων και τα χρήματα τον βοήθησαν να 
ανέβει από το υπόγειο σε εργαστήρι μεγάλο, ισόγειο, άνετο, με τέσσερα 
τσιράκια στη δούλεψή του· ο Παύλος πήρε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με 
έκθεση, ανταλλακτικά και συνεργείο, μα δεν θέλησε ποτέ να ξεφύγει από τη 
μουτζούρα και δύσκολα τον ξεχώριζες από τους μαστόρους, ντυμένο στη μπλε 
φόρμα να σκαλίζει μηχανές με ένα εργαλείο στο χέρι· και η μικρή Αλεξάνδρα 
είχε διαλέξει τον Νίκο Πετρόπουλο, παιδί σωστό και δουλευτάρικο από το 
σινάφι, που τώρα δούλευε στον όμιλο κι επιστατούσε οικοδομές καινούριες και 
μεγάλα έργα στην επαρχία. Όλοι ευτυχισμένοι, όλοι εύποροι, με ζωή φωτεινή 
κι ανέφελη που δεν είχαν ποτέ τους ονειρευτεί… 

Έφτασε πάλι το καλοκαίρι και φέτος είναι καυτό πρώιμα, φλογίζει την 
άσφαλτο, χρυσίζει τα νερά σε μια θάλασσα βρώμικη, ρακοσυλλέκτρα. Ο ήλιος 
αρνιέται να κοιμηθεί, είναι αργά και σε λίγο οι λουόμενοι στα μολυσμένα νερά 
θα γίνουν σκιές αποκαμωμένες κάτω από πολύχρωμες ομπρέλες, δίπλα σε 
μικρά ψυγεία γεμάτα από αλκοόλ και παιδικά τυλιγμένα γεύματα. Από το 
μπαλκόνι του ο Τέλης στέλνει το βλέμμα του στον ορίζοντα, πάνω σε χρώμα 
πορτοκαλί, νυσταγμένο. Ο θόρυβος από τη λεωφόρο γίνεται βουητό που 
σβήνει στα παραπέτα του ρετιρέ. Σήμερα άφησε το γραφείο του νωρίς, ο 
χρόνος τον έχει ξεπεράσει, οι δουλειές τρέχουν πιο γρήγορα από το βήμα του, 
άνθρωποι νέοι, ορεξάτοι κυνηγούν το όνειρό τους με πάθος και τον 
περιορίζουν σε ρόλο ανιαρό, διακοσμητικό… 

Πέρασαν χρόνια αρκετά από εκείνες τις πρώτες λάσπες στα λημέρια του 
Καλπούζου, περπάτησε πολλά χιλιόμετρα, ξέφυγε από την μοίρα του. Έκτισε 
ένα μικρό βασίλειο, έχει στα χέρια του δύναμη, όνομα γερό και άνεση να 
απολαύσει όσα λαχταρά η ψυχή του. Ξερίζωσε εκείνη τη μιζέρια των παιδικών 
του χρόνων, έφερε χαμόγελα και ηλιαχτίδες σε φίλους, οικογένεια, ανθρώπους 
φτωχούς, κακορίζικους. Ξέφυγε από το χτικιασμένο οικογενειακό δέντρο, το 
όνομά του έγινε από τα τρανά στη χώρα. Μα έμεινε το ίδιο απελέκητος, το 
ίδιο αμόρφωτος, το ίδιο μόνος σ ένα μπαλκόνι ν ατενίζει το γαλάζιο, το χρώμα 
του τσιμέντου είναι στα μάτια του ακόμη και όταν προσπαθεί να παίξει μ 
εκείνα τα μηχανήματα που γεμίζουν το μεγάλο του γραφείο. Οικογένεια δεν 
έκαμε ακόμη, με τις γυναίκες έχει σχέσεις ευκαιριακές, ανόρεχτες, της 
επιφάνειας. Μαλώνει τον εαυτό του να μην είναι αχάριστος, να μην γκρινιάζει 
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τώρα που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μαζέψει δίπλα του μια μικρή 
συγκέντρωση από ανθρώπους κοινωνικούς, κοσμικούς, χαρούμενους… 

Πέρασαν χρόνια, περπάτησε ανηφόρες πολλές, μα ακόμη η ψυχή του δεν 
ησυχάζει, δεν αναπαύεται. Δεν έχει εμμονές, δεν έχει ελαττώματα και περίεργες 
συνήθειες να ικανοποιήσει. Κάτι μέσα του το νοιώθει χαλασμένο, ανίκανο να 
φχαριστηθεί από χαρές απλές, καθημερινές. Σκέφτεται τον Μάνο, τη φλυαρία 
του, τα μεγάλα του όνειρα και την μανία του να βρίσκει ένα σκοπό για το κάθε 
τι, ένα ιδανικό, μια διαρκή ανησυχία. Συλλογιέται σκυθρωπός μην έκανε λάθος, 
μήπως άλλα έπρεπε να κυνηγήσει. Έχει καιρό να πάρει νέα από τους 
Ρούσσηδες, μα είναι βέβαιος πως ο παλιός του φίλος έχει βρει δρόμο 
ευτυχισμένο, γαλήνιο. Δεν του κρατάει κακία πια, παιδί ήτανε τότε, τώρα που 
το σκέφτεται ο Μάνος παραήταν ξένος για τη γειτονιά, καλά έκανε ο πατέρας 
του και τον τράβηξε από εκεί… Σκέφτεται ν ανοίξει λίγο τη ζωή του, ν αρχίσει 
να βγαίνει περισσότερο με φίλους, με γυναίκες, με συνεργάτες, τους πιο 
πολλούς τους βαριέται, μα υπάρχουν κάποιοι που θ ανεχόταν την παρέα τους 
ευχάριστα… 

Σηκώνεται και σκύβει στα μαρμάρινα κολονάκια. Κάτω στη λεωφόρο η κίνηση 
είναι πυκνή, ο κόσμος ψάχνει για δροσιά στα λιμανάκια και τα ουζάδικα του 
Σουνίου. Όλοι οι γνωστοί του χαίρονται τις παρέες τους, τα υπάρχοντά τους, 
τον ελεύθερο χρόνο τους· αυτός σαν να κληρονόμησε το μονόχνοτο γονίδιο 
του πατέρα του και μένει ο ίδιος κι απαράλλαχτος σε μπουνάτσες και 
φουρτούνες. Θέλει κάποιον να μοιραστεί τον δρόμο που έχει περπατήσει, να 
του πει τις ανησυχίες, τα παράπονά του… Αύριο θα προσπαθήσει να έβρει τον 
Ρούσση στο τηλέφωνο, να κλείσει συνάντηση, να χαλαρώσει σαν τότε, να 
ακούσει μια κουβέντα διαφορετική… νοιώθει την ανάγκη να ξεφύγει από τους 
λογιστάδες και ν αφεθεί στο παραλήρημα ιδεολόγων, ονειρευτών, 
παραμυθάδων… 

Σηκώνει το τηλέφωνο να παραγγείλει φαγητό από διπλανό εστιατόριο. Κάμει 
βόλτες μέσα στο μικρό γραφείο του σπιτιού του και για πρώτη φορά μιλάει στο 
εαυτό του με φωνή πεισματωμένη, νευρική. 

«Άλλαξα τη μοίρα των Μπλαναίων, τρέφω χιλιάδες ανθρώπους, άλλαξα το 
ριζικό μου… Καιρός είναι να ψάξω και για μένα κάτι το διαφορετικό…». 

Έχει βραδιάσει από ώρα. Τα άδεια από έπιπλα ντουβάρια στον διάδρομο 
αντιγυρίζουν τη φωνή του σε ηχώ πεντακάθαρη με χροιά ανατριχιαστική στην 
ησυχία της νύχτας… 
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Σταυροδρόμι 

(καθορισμένη τοποθεσία για την αλλαγή των συρμών του μετρό) 

 

13.  

Ο μικρός απόπλους 

Το γηραλέο καβούρι Ιορδάνης Τράτας, (εξάδελφος του γνωστού 
εφοπλιστή Τράτα από την Άνδρο), ταλαιπωρημένο από χρόνια κατάθλιψη, 
αποφάσισε να επισκεφθεί ψυχολόγο στην προχωρημένη ηλικία των 
εβδομήντα πέντε ετών. 

«Νομίζω πως βρήκα το νόημα της ζωής γιατρέ μου…» 

«Μα αυτό είναι εκπληκτικό… Και γιατί είστε στενοχωρημένος;» 

«Είναι σε σημείο που δεν μπορώ να φτάσω με περπάτημα πλάγιο…» 

«Και που είναι το πρόβλημα; Απλά περπατήστε ίσια…» 

«Γιατρέ, δεν ξεύρω αν το προσέξατε, αλλά είμαι καβούρι…» 

«Αυτό διορθώνεται εύκολα με επέμβαση σε ένα από τα πόδια σας…» 

«Ακρωτηριασμός; Μα τι λέτε γιατρέ μου… κι αν κάνω λάθος και το νόημα 
της ζωής δεν είναι εκεί που νομίζω;» 

«Θα έχετε χάσει ένα πόδι… μα θα γλυτώσετε από μία αυταπάτη, από τα 
διακόσια ευρώ που μου πληρώνετε κάθε εβδομάδα και θυμηθείτε ότι 
επιπλέον θα έχετε ένα φυσικό και ανώδυνο θάνατο. Κανείς δεν 
ενδιαφέρεται να κάμει κονσέρβα ένα κουτσό καβούρι που έχει κατανοήσει 
το νόημα της ζωής …». 

(απόσπασμα από συνεδρία του Ιορδάνη Τράτα με τον ψυχολόγο Πρόδρομο Ψύχα) 

Ο Μάνος Ρούσσης δεν χρειάστηκε να προβληματιστεί πολύ πάνω στην 
πατρική πρόταση. Άριστος μαθητής ήταν πάντα και παρόλο που το χαμαλίκι 
στους διαδρόμους της εφημερίδας έτρωγε χρόνο πολύ, είχε γερές βάσεις από 
το ιδιωτικό σχολειό, διάβαζε για χρόνια ότι έπεφτε στα χέρια του και το μυαλό 
του εύκολα μπορούσε να αναπληρώσει τα κενά στην εξεταστέα ύλη της 
νομικής. Ξεκίνησε να διαβάζει πιο εντατικά μόλις τρεις μήνες πριν τις εξετάσεις 
και πέτυχε ένα μικρό θρίαμβο. Πέρασε μέσα στην πρώτη δεκάδα, έκαμε την 
εγγραφή του και κουβάλησε σπίτι μια τσάντα βιβλία που τα παράτησε στο 
γραφείο του σ ένα ράφι της βιβλιοθήκης… 
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Τα πράγματα για τον Άγγελο Ρούσση είχαν πάει καλά, περίπου όπως τάχε 
σχεδιάσει. Εκλέχτηκε σύμβουλος καβάλα σε ένα σχήμα που κάλπαζε για την 
εξουσία, σύντομα η φασαρία που έκαμε τον έφερε μπροστά στις προτιμήσεις 
συνδικαλιστών, παραγόντων και δημοσιογράφων και την επόμενη τριετία πήρε 
το χρίσμα για το δημαρχιλίκι. Η επιτυχία του γιού του στάθηκε ένα από τα πιο 
χαρούμενα γεγονότα στη ζωή του και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα ένοιωσε 
συγκίνηση και περηφάνια πραγματική. Στο βάθος του μυαλού του ήταν 
βέβαιος πως θα καμάρωνε τον Μάνο μεγαλοδικηγόρο μια μέρα, μα δεν πίεσε 
τα πράγματα, δεν έβγαλε άχνα, τον αγκάλιασε, τον φίλησε με θερμά 
συγχαρητήρια και του πήρε έναν ακριβό υπολογιστή για το γραφείο του, δεν 
έχει καμία σημασία που σχεδόν δεν τον πλήρωσε γιατί ο έμπορος περίμενε μια 
εξυπηρέτηση από το δημοτικό συμβούλιο… από δίπλα και η Αναστασία, 
πρώην κυρία Τασούλα, που συνέχιζε αχόρταγα τις επιδρομές στα καλύτερα και 
πιο κεφάτα μέρη της πόλης και που καθόλου δεν παραξενεύθηκε με την 
επιτυχία του Μάνου αφού την είχε κτίσει με τα χέρια της εκείνα τα στερημένα 
χρόνια… της τόπε άλλωστε κι ο ίδιος εκείνη την ίδια μέρα που έμαθε πως είχε 
πετύχει, «τη νομική τη χρωστάω σε σένα μάνα, εσύ το πέτυχες αυτό…», 
μάλιστα έτσι ακριβώς  της είπε και πολύ συγκινήθηκε, βούρκωσε και έκατσαν 
και πάλι μαζί μάνα και γιος να πιουν καφέ όπως παλιά, να πουν τα δικά τους, να 
εκτονώσουν τις επιθυμίες και τα παράπονά τους… 

Τα σχέδια των Ρούσσηδων είναι αλήθεια πως τα πρώτα χρόνια φάνηκε να 
πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ο Μάνος έδειξε επιμονή αξιοθαύμαστη 
στη δημοσιογραφική του δουλειά, περνούσε εύκολα τις χρονιές στο 
πανεπιστήμιο, αλλά εκείνο το πρώτο μικρόβιο για το γράψιμο δεν έλεγε να 
ξεκολλήσει. Έγραφε καλά, πολύ καλά, είχε δικό του ύφος και άποψη, ήξερε να 
βρίσκει πηγές, πληροφορίες και επαφές στα πιο χαοτικά σημεία της 
πρωτεύουσας. Μα είχε ακόμη εκείνη την αθωότητα και το ουτοπικό 
παραλήρημα των παιδικών του χρόνων και την αφελή άποψη πως μπορούσε να 
προχωρήσει χωρίς βοήθεια, στηρίγματα και ανταλλάγματα. Από τη φύση του 
ντροπαλός και μαζεμένος, δύσκολα μπορούσε να παρακολουθήσει τους 
μπερδεμένους διαδρόμους και τους ψιθυρισμούς στις γωνιές της εφημερίδας 
και των καφέ, τους σχεδιασμούς και τις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Ήταν 
βέβαια απόγονος δημάρχου και απολάμβανε μια ανοχή, μια ασυλία, μα ο 
πρώτος ρόλος αργούσε και κρυβόταν πίσω από κλειστές πόρτες και ανόρεχτες 
υποσχέσεις αρχισυντακτών και διευθυντάδων. Το πάθος του άρχισε να κρυώνει, 
το κέφι του να γίνεται χλιαρό και να ακροβατεί επάνω σε εκείνο το γκρίζο 
σχοινί της υποχώρησης και της παραίτησης. Φαντάστηκε τον εαυτό του 
ακατάλληλο για τη δουλειά, μια λύπη άρχισε να μολύνει την ψυχή και το 
όνειρό του και ξεκίνησε να κακιώνει το πείσμα του και την τυφλότητά του, 
ανίκανος να υποψιαστεί ότι σε τούτο το αόρατο φράγμα στην εφημερίδα ο 
Λιβάνης και ο πατέρας του ήταν συνεννοημένοι, συνένοχοι για να τον 
οδηγήσουν μακριά, σε δρόμους που μαζί είχαν σχεδιάσει από καιρό. Σε ψυχές 
ευαίσθητες τυχαία γεγονότα οδηγούν σε ανατροπές και βιαστικές αποφάσεις 
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και γίνονται αφορμές για εξελίξεις ραγδαίες. Κι έτσι όπως η μοίρα κοιμάται 
στα βουνά και φτύνει στα λιβάδια, το τυχαίο εμφανίστηκε στη ζωή του Μάνου 
την ώρα που πλησίαζαν οι πτυχιακές και οι επισκέψεις στην εφημερίδα είχαν 
αρχίσει να αραιώνουν… 

Συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα ταβερνείο, σε φοιτητική συνάθροιση, 
από κείνες που καταλήγουν μεταμεσονύκτια σε βλέμματα γλαρά από το μεθύσι 
και λαρυγγισμούς παράφωνους πάνω από φτηνές κιθάρες. Φωτεινή το μικρό, 
Καργάκου το επίθετο, ήταν πικάντικη, δροσερή καλοντυμένη, μικρή αντίθεση 
στην φοιτητική ανεμελιά, διακριτική στο ποτό, το τραγούδι, τις χειρονομίες. 
Μέσα από εκείνο τον περίεργο μαγνητισμό που φέρνει ανθρώπους κοντά σε 
τραπέζια μεγάλα με δεκάδες νοματαίους, ο Μάνος βρέθηκε σιμά της, πιάσανε 
κουβέντα που βάθαινε όσο προχωρούσε η ώρα, το κρασί έκανε τη δουλειά του, 
οι αγριοφωνάρες σιγά σιγά καταλάγιασαν σαν τις διαφημίσεις που το 
περιβάλλον χάνεται, εξαϋλώνεται και από τα σώματα βγαίνουν λέλουδα, δροσιά 
από αύρα θαλασσινή και βιολιά από ουράνιες ορχήστρες. Βρέθηκαν 
κοντοδημότες και στο σκοτεινό δρόμο για το σπίτι της σωριάστηκαν στον 
κήπο της μεγάλης μονοκατοικίας. Είχε ουρανό ξάστερο, αμυγδαλιές που μόλις 
είχαν γελαστεί από τη μαρτιάτικη λιακάδα και χόρτα γεμάτα υγρασία από το 
πρωινό ποτιστήρι. Ταξίδεψε ο νους του Μάνου σε αλλοτινές αυλές και χώματα, 
ένοιωσε τη γλυκειά ζεστασιά που φέρνουν οι μυρωδιές από χρόνια παιδικά, 
ξεχασμένα. Υπνωτισμένος έπιασε το χέρι της Φωτεινής που κοίταγε σιωπηλή 
τα αστέρια και έσκυψε σε ένα φιλί απαλό, εύθραυστο από τη δειλία της νιότης. 
Δεν ήταν η πρώτη του επαφή, δεν ήταν η πρώτη παρθενική συγκίνηση, αλλά 
για πρώτη φορά άκουσε εκείνες τις καμπανούλες, που σε μυαλά με φαντασία 
αχαλίνωτη προειδοποιούν για μελλούμενα χαρμόσυνα, ταιριαστά με το όνειρο, 
τη φαντασίωση, την πλήρωση της ουτοπίας… 

Τον χαιρέτησε με φιλί δεύτερο, πιο τολμηρό σε χρόνο και ένταση, πριν 
περάσει την εξώθυρα του μεγάλου σπιτιού της. Εκείνος βγήκε από το κήπο να 
περπατήσει αργά τα δέκα λεπτά που τον χώριζαν από τη Δάφνης, να 
σταματήσει το χρόνο, να μην αφήσει τη στιγμή να φύγει σε συνήθειες πεζές, 
καθημερινές. Σπάνια κάπνιζε, αλλά τώρα άναψε τσιγάρο κι έκατσε στο παγκάκι 
στον σκοτεινό πεζόδρομο πριν πάρει τη στροφή για το σπίτι. Όλα είχαν 
μικρύνει τώρα, η εφημερίδα, η σχολή, το μέλλον του είχαν γίνει νάνοι, μεγέθη 
ασήμαντα, μια μικρή θάλασσα από ριζόχορτα που πατούσε πάνω τους κι 
έτρεχε να προλάβει το πρόσωπο της Φωτεινής που τον κοιτούσε με βλέμμα 
γελαστό, γεμάτο υποσχέσεις… 

Το χάραμα έφερε ένα χλιαρό, ευχάριστο αγέρι στη μικρή πλατεία, ένα 
φορτηγάκι έκοψε ταχύτητα και πέταξε τα πακέτα με τις εφημερίδες στο κλειστό 
περίπτερο. Μακρινοί θόρυβοι μιας πολιτείας που χασμουριέται έφτασαν δίπλα 
του. Σηκώθηκε ανόρεχτα και πήρε το δρόμο για το σπίτι. Περπάτησε στις 
μύτες για την κουζίνα, έφτιαξε χορταστικό καφέ και μπήκε στο δωμάτιό του. 
Είχε τη ζαλάδα του άυπνου, τον πονοκέφαλο της ταβέρνας, την ευτυχία του 
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ερωτευμένου. Άνοιξε τον υπολογιστή του να προσπαθήσει να γράψει, να 
κρατηθεί ξύπνιος. Ζούσε στη γεύση των φιλιών της και τώρα ξεκινούσε η 
αγωνία για το επόμενο βήμα, το νέο ραντεβού, την επαφή στο φως της 
μέρας… 

Από μακριά ακούστηκε λάλημα πνιχτό, ήσυχο. Στη γειτονιά λίγοι δούλευαν 
μεροκάματο και τα κοκόρια είχαν τρόπους διακριτικούς, σαλονάτους, μη και 
ξυπνήσουν τα όνειρα των αστών που έκαναν σουλάτσο στο χρηματιστήριο, στις 
τράπεζες, στις λαμπερές βιτρίνες τις γεμάτες από δόσεις ευτυχίας δανεικής κι 
ακριβοπληρωμένης… 

Πρόλαβε να δει τον ήλιο να φωτίζει την ανατολή πριν αποκοιμηθεί επάνω στο 
γραφείο, δίπλα στη γεμάτη κούπα του καφέ και τη λευκή, άγραφη, οθόνη του 
υπολογιστή του… 
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Ελλιμενισμός 

14. 

Επάνω στον ξερόβραχο στου λιμανιού το τέρμα 

ανάβει υπερήφανος ο φάρος κάθε γέρμα 

και όταν τα πλεούμενα λιμπίζεται ο χάρος 

μάχη θα δώσει δυνατή να τα γλυτώσει ο φάρος 

Μα λίγο πριν το χάραμα, σαν τη ζωή του αθροίζει 

τον πιάνει το παράπονο, οδύρεται και βρίζει 

«Βαρέθηκα των καραβιών τη μοίρα να γλυτώνω 

στο βράχο πάνω να γερνώ, το σώμα μου να λιώνω 

το ίδιο κύμα να θωρώ, τα χρόνια να περνούνε 

κι άλλα λιμάνια μακρινά τα μάτια μου μη δούνε 

κουράστηκα, σιχάθηκα μαντήλια να κουνάω 

τα πλοία ταξιδιάρικα που πάνε θε να πάω» 

Τον άκουσαν οι ναυτικοί, περαστικοί στο κύμα 

οργίστηκαν, εθύμωσαν κι απάντησαν, «τι κρίμα· 

ακόμη δεν κατάλαβες πως της ζωής τα πάθη 

δίχως το φως σου θάτανε στου πέλαγου τα βάθη 

κι αν ζούμε, κι αν παλεύουμε με τα στοιχειά της φύσης 

είναι γιατί προσμένουμε το φως σου να ανοίξεις· 

σημάδι ότι πίσω σου στεριά υπάρχει ακόμα 

και κάπου εκεί μας καρτερούν γονείς, παιδιά κι εγγόνια» 

Ο φάρος εσιώπησεν· κι ο βράχος από κάτω 

δακρύζει με παράπονο και στέλνει το μαντάτο 

«μη κλαις και μην οδύρεσαι για μακρινά ταξίδια 

η μοίρα σου το όρισε να είσαι η πυξίδα· 

κι αν κάποτε ο χρόνος μας, τελειώσει, αποσώσει 
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κι αν στο στερνό ταξίδι μας, ψάχνεις αγάπη τόση, 

βράχος εγώ θα σου σταθώ, μαζί ν αφανιστούμε, 

σ άλλο λιμάνι μακρινό ξανά ν αγκαλιαστούμε» 

(Αγνώστου, περιοδικό «Ναυτίλος», τεύχος 221, καλοκαίρι του 1922) 

Ο Άγγελος Ρούσσης, δήμαρχος πια με ποσοστά σχεδόν δικτατορίας, λίγο 
έβλεπε  το σπίτι του και, μεθυσμένος ο ίδιος, τίποτα δεν κατάλαβε από το 
μεθύσι του γιού του που συνέχιζε αμείωτο, με ραντεβού, συζητήσεις, χάδια και 
υποσχέσεις ισόβιας αφοσίωσης. Μόνο η Αναστασία, πρώτη κυρία πια, Grande 
dame σε μια αυλή από κόλακες παντός καιρού, εντόπισε γρήγορα την αλλαγή 
στη διάθεση του Μάνου, την ανορεξιά του για τα γήινα και τη λαχτάρα του να 
ξεπορτίζει κάθε μέρα αρωματισμένος και να χάνεται για ώρες μέχρι το 
επόμενο πρωί. Προσπάθησε με τρόπους πλάγιους και άμεσους να κλέψει μια 
λέξη, μια εξομολόγηση, αλλά έπεσε πάνω σε αμήχανα γελάκια, κοκκινίλες στο 
πρόσωπο, λόγια αόριστα και άσχετα. Όταν ο Μάνος ζήτησε αύξηση στο 
βδομαδιάτικο χαρτζιλίκι του βεβαιώθηκε. Ο γιος της ήταν ερωτευμένος, είχε 
βέβαια εμπιστοσύνη στην κρίση του, στις απαιτήσεις του, μα γνώριζε από πείρα 
πικρή πόσο εύκολο είναι να σε ξεγελάσει ο καημός, η φαντασίωση, η βιάση να 
ζήσεις μιαν άλλη ζωή δίπλα σε πρόσωπα γλυκά που κολακεύουν όνειρα και 
προσδοκίες. Όμως είχε την εξυπνάδα να μην αντιδράσει, να μην επιμείνει, να 
κρατήσει του φόβους για τον εαυτό της. Ήξερε πως σύντομα θα συναντούσε 
μια φουρτούνα και προτίμησε να βοηθήσει το καράβι να βγει σ απάνεμα νερά. 
Έκαμε πια πως δεν βλέπει τα σημάδια και σαν άνθρωπος πρακτικός 
προετοίμασε τον εαυτό της να δεχθεί στωικά το αναπόφευκτο… 

Τα ραντεβού με τη Φωτεινή πύκνωναν, άρχισαν ζωή κοινή σε αμφιθέατρα, 
παρέες, εκδηλώσεις και βόλτες σε μέρη της πόλης απάνεμα για ψυχές 
αγαπημένες. Ξεκίνησαν να μοιράζονται αχόρταγα πληροφορίες ο ένας για τον 
άλλον, περνούσαν ώρες σε συζητήσεις για το αύριο που όλο και περισσότερο 
το έβλεπαν λαμπερό, αισιόδοξο, παράλληλο. Ήξεραν πως οι αντιρρήσεις από 
το περιβάλλον θα ήσαν ανύπαρκτες, περιουσίες είχαν γερές και οι δύο 
οικογένειες, δήμαρχος ο ένας με πορεία και επιρροή στην πολιτική ξέφρενη, 
μεγαλογιατρός ο άλλος, από κείνους που οι πόνοι του κοσμάκη αβγαταίνουν 
λογαριασμούς, μετοχές, ακίνητα. Ένοιωθαν τον κόσμο δικό τους, βιάζονταν να 
κτίσουν φωλιά δική τους, μα υπήρχαν προβλήματα πρακτικά που έπρεπε να 
λύσουν. Οι εξετάσεις για το πτυχίο σίμωναν για τον Μάνο, για την Φωτεινή η 
ιατρική απαιτούσε άλλα δυο χρόνια δύσκολα πριν πάρει το χαρτί της. Μα αν 
για κείνη το επάγγελμα που διάλεξε στάθηκε μονόδρομος, επιλογή 
απροβλημάτιστη σε περπατησιά ανάλογη με την οικογενειακή παράδοση, για 
το Μάνο έμενε σε εκκρεμότητα απόφαση σημαντική. Η ψυχή του πάλευε 
ανάμεσα στη λαχτάρα για το δημοσιογραφιλίκι, την βιασύνη να κάμει σπιτικό 
με εισόδημα δικό του, στέρεο και μια καριέρα συμβατική κατά πως την είχαν 
ονειρευτεί οι φιλοδοξίες του πατέρα του. Πάλευε μόνος, μα οι σκιές και κάποια 
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στενοχώρια έγιναν γρήγορα αντιληπτές από τη Φωτεινή που τον πίεσε να 
μιλήσει ανοικτά, να ξομολογηθεί ανησυχίες και προβληματισμούς, να 
μοιραστεί κείνο που τον έτρωγε και είχε αρχίσει να έχει στις συναντήσεις τους 
παρουσία έντονη, αρνητική… 

Η μέρα ήταν όμορφη, λουσμένη σε φως καθαρό, αλλά προτίμησαν να κάτσουν 
στα τραπεζάκια του εθνικού κήπου, εκεί κρύβονταν κάθε φορά που ήθελαν να 
μοιραστούν σημαντικά ζητήματα, στιγμές σιωπηλές από την φασαρία του 
δρόμου ή να λύσουν διαφωνίες αδιάφοροι από βλέμματα ξένα. Ο καφές έφτασε 
γρήγορα από έναν βαριεστημένο σερβιτόρο και ο Μάνος άναψε τσιγάρο, 
σημάδι αλάνθαστο πως είχε να πει πράγματα σοβαρά. Κρατήθηκαν για λίγο 
από το χέρι, μισογέλασαν με κάτι φιγούρες που διέσχιζαν τα παρτέρια 
μονολογώντας με έντονες χειρονομίες. Μεσολάβησε σιωπή σκεφτική προτού 
εκείνος ξεκινήσει απότομα, βιαστικά. 

«Είναι καιρός τώρα που πατάω σε δύο βάρκες. Το χατίρι του πατέρα μου 
τόκανα, στην εφημερίδα το ξέρεις πως τα πράγματα είναι στάσιμα, μα δεν μου 
κάνει καρδιά να την αφήσω… εντάξει, η σχολή έχει ενδιαφέρον, αλλά δύσκολα 
μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ν ασχολείται με κώδικες και δικαστήρια... 
το πρόβλημα είναι… το θέμα είναι πως τώρα πια παίζουν κι άλλοι παράγοντες. 
Βαρέθηκα να μετράω το χαρτζιλίκι κάθε βδομάδα, θέλουμε να προχωρήσουμε 
σε σπίτι δικό μας, ίσως πρέπει να δούμε λίγο πιο μακριά, πιο πρακτικά… κι 
έπειτα δεν είναι κάτι που μπορώ να αποφασίσω μόνος μου, χωρίς τη γνώμη 
σου…». 

Αποφεύγει να τελειώσει προτάσεις, τόσο καιρό δεν έχει ακούσει τη γνώμη της 
ολοκληρωμένη για τα ζητήματα αυτά, περιμένει μια καθοδήγηση, ελπίζει σε 
βοήθεια σύμφωνη με τις βαθύτερες επιθυμίες του. Εκείνη το καταλαβαίνει, 
μένει για λίγο σιωπηλή, αργεί να απαντήσει. Ξέρει πως έχουν μπροστά τους ένα 
σταυροδρόμι κι από το βέλος που θα ακολουθήσουν εξαρτώνται πολλά. Θέλει 
το Μάνο ευτυχισμένο, ανέμελο και υποψιάζεται πως το αβέβαιο μέλλον δεν 
είναι του χαρακτήρα του, όσο κι αν ονειρεύεται μάχες και πολέμους, αγαπά 
έδαφος στέρεο, ασφαλισμένο. Διστάζει όσο κι εκείνος, μα το θηλυκό γονίδιο 
γέρνει σε αποφάσεις καθαρές, σίγουρες, αποδοτικές… απαντά διστακτικά, 
τάχα απορημένη… 

«Δεν μπορώ ν αποφασίσω για σένα και το ξέρεις, αυτή είναι απόφαση ζωής… 
το πιθανότερο είναι να μην έχουμε ανάγκη οικονομική, αλλά ούτε κι εγώ δεν 
θέλω να εξαρτιόμαστε από τις οικογένειες… νομίζω όμως πως τόσα χρόνια 
στην εφημερίδα έχεις καταλάβει τα υπέρ και τα κατά… αν σε ικανοποιεί η 
δουλειά σου, εκεί από μένα πρόβλημα κανένα, θα σε στηρίξω όπως μπορώ, μα 
το τελευταίο διάστημα όλο κατσούφης γυρνάς από κει, όλο νεύρα… θέλω να 
σε έχω ευτυχισμένο Μάνο και δυστυχώς η αγάπη που σου έχω δεν φτάνει για 
να γίνει αυτό, χρειάζεσαι μια δουλειά να σ ευχαριστεί, αλλά να σε κάνει και 
οικονομικά ανεξάρτητο…». 
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Ο Μάνος Ρούσσης ανάβει τσιγάρο δεύτερο και κατσουφιάζει, δεν είναι η 
κουβέντα που περίμενε, δεν χρειάζεται διφορούμενες γνώμες που περιγράφουν 
το πρόβλημα και τον μπερδεύουν περισσότερο. Ξέρει ότι η Φωτεινή έχει ένα 
δίκιο, είναι καιρός να αποφασίσει, μα τα λόγια της τον απογοητεύουν καθώς 
διακρίνει μια αδιόρατη κλίση στη ζυγαριά, μια κρυμμένη επιθυμία να τον δει 
να περπατάει τον σίγουρο δρόμο της επαγγελματικής επιτυχίας. Είναι η πρώτη 
φορά που χρειάζεται να συμβιβαστεί, να σκεφθεί πρακτικά κι αυτό του 
προκαλεί εκνευρισμό και ένα πνίξιμο αδιόρατο που δεν έχει ξαναζήσει. 
Νοιώθει άξαφνα βαριεστημένος, επιθυμεί να περάσουν την πόρτα του κήπου με 
αποφάσεις καταληγμένες και σχέδια ολοκληρωμένα. Ένα καμπανάκι μέσα του 
μουρμουρίζει για όνειρα που πρέπει να αποχωριστεί, αλλά είναι απλά ένα 
καμπανάκι, οι εικόνες από τη ζωή με τη Φωτεινή που κοντοζυγώνει είναι πιο 
δυνατές, πιο λαμπερές, πιο άμεσες… 

Σηκώνονται να περπατήσουν, να μπουν σε λεπτομέρειες. Ο Μάνος έχει 
μπροστά του το στρατιωτικό, μα υπάρχουν άφθονα μέσα και ξέρει ότι μπορεί 
να είναι κοντά στο σπίτι του, να κρατήσει επαφή με τα κανάλια που πρέπει για 
να ξεκινήσει γραφείο δικό του σύντομα. Άλλο που δεν θέλει ο πατέρας του, όλα 
στα πόδια του θα τα απλώσει σαν ακούσει την απόφασή του. Σχεδιάζουν τα 
χρονοδιαγράμματα, την κουβέντα με τους γονείς, μέχρι και το σπίτι που 
θέλουν να μείνουν, τα παιδιά που θέλουν να κάμουν. Η χαρά της Φωτεινής 
είναι γνήσια, από φύση της είναι μυαλό πιο προσγειωμένο, σπάνια έχει δεύτερες 
σκέψεις. Αστειεύεται μαζί του, τον αγκαλιάζει, τον φιλάει με αγάπη ειλικρινή. 
Εκείνος ανταποκρίνεται, συμμετέχει στην κουβέντα με ενθουσιασμό 
πραγματικό, μα πάνω στο άγραφο σεντόνι της ζωής του μικρή κηλίδα έχει 
εμφανιστεί, σαν μικρό καρκίνωμα που περιμένει το παράγγελμα για να απλώσει 
ύπουλα το βρώμικο χρώμα, την αμφιβολία, το αγκάθι… 

Βγαίνουν από την έξοδο του κήπου στη βουλή, στο Σύνταγμα γίνεται αλλαγή 
φρουράς, κάτι ξεχασμένοι τουρίστες κάνουν χάζι και φωτογραφίζουν. Μια 
ανεπαίσθητη μικρή ρυτίδα ανάμεσα στα φρύδια εμφανίστηκε πριν ώρα και 
μένει εκεί με πείσμα, μια ακαθόριστη ακεφιά τον ενοχλεί, σαν πόνος 
ακαθόριστος, ασήμαντος μα ενοχλητικός… 

Γυρίζει το κεφάλι και ρίχνει μια γρήγορη ματιά στους φοίνικες του κήπου. 
Νοιώθει σαν νάθαψε στις ρίζες τους ένα κομμάτι του, σαν τότε που ξέφυγε από 
την αυλή του χαμόσπιτου… 

Φτάνουν στη Λυκαβηττού, μπαίνουν στο μικρό αυτοκίνητό της Φωτεινής, είναι 
σιωπηλοί κι αποκαμωμένοι από σκέψεις και πράγματα που πρέπει να γίνουν…  

Φεύγουν με ταχύτητα για το Μαρούσι, να μαζέψουν τις οικογένειες, να πούνε 
τα χαρμόσυνα… 
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Η φαντασίωση της παρθενίας 

15. 

Ο παγκόσμια γνωστός Ινδιάνος φιλόσοφος Beatsu altan hawk, (σε 
ελεύθερη μετάφραση, «Καράβι που σφυρίζει τρεις φορές σε ήχο πλάγιο 
προτού η κουκουβάγια τελειώσει το πρωινό της»), δέχθηκε ένα βράδυ από 
τον γιο του Be ξαφνική ερώτηση. 

«Calac, ce ferit basto a casa biza nula; (μπαμπά, γιατί δεν πάμε ποτέ 
κανένα ταξίδι κι έχουμε μπαστακωθεί μπροστά στη σκηνή μας σαν τους 
φρουρούς στον Κεράτιο πριν την άλωση του Βυζαντίου;)». 

Και ο φιλόσοφος απαντά, (μετάφραση κατά λέξη): 

«Sa calec, (γιε μου), ταξίδεψα πολύ στη ζωή μου, πέρασα βουνά, ερήμους 
και θάλασσες, κοιμήθηκα δίπλα σε ποτάμια, πολέμησα με τα αδέλφια μας 
ενάντια στις άγριες φυλές του Βορρά και της Ανατολής. Είδα σπίτια 
καλυμμένα με χρυσό, γυναίκες βουτηγμένες στα διαμάντια, συνάντησα τους 
σοφότερους των ανθρώπων, πάλεψα με θηρία άγνωστα στη ζούγκλα του 
Mintaparo. Μα σήμερα που γέρασα όλα αυτά τα θαυμαστά έχουνε πια 
θολώσει και πέταξαν από το νου μου, σαν τα νερά του ποταμού που κυλούν 
δίπλα στο χωριό μας την ώρα που οι μέλισσες τρυγούν τα άνθη για το μέλι 
για να τρως κάθε πρωί τον άπακο και να γίνεις ψηλός σαν το λελέκι. Όλα 
θόλωσαν, όλα χάθηκαν, εκτός από αυτήν την πρώτη σκηνή που αντίκρισα 
όταν ήρθα στον κόσμο…». 

«Tai lip parla, (μα τι φλυαρία…), μουρμούρισε ο γιος, πριν πάρει το 
δισάκι του αμετάπειστος και ξεκινήσει το δικό του μεγάλο ταξίδι…». 

Όταν ο Άγγελος Ρούσσης έμαθε τις αποφάσεις του γιού του ένοιωσε την 
ανάγκη να φωταγωγήσει όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, να μεθύσει σε μια 
ξέφρενη βραδιά ταγκό, να βγει στην Κηφισίας με έναν τηλεβόα και να 
ενημερώσει πεζούς και εποχούμενους για τα ευχάριστα. Είχε την εξυπνάδα 
βέβαια να μην θριαμβολογήσει, ούτε να δείξει την μεγάλη του ευτυχία, μα 
έφερε από το υπόγειο κρασί σπάνιο που το φυλούσε έκπληξη, έπεσε σε ένα 
παραλήρημα για τις περιοχές και τα γραφεία που ήταν καλό να εξετάσουν για 
τη στέγαση της νομικής φίρμας, (law firm πέταγε και ξαναπέταγε, ως 
δήμαρχος κουτσοβόλευε κάτι αγγλικούλια…), αγκάλιασε με τρυφεράδα 
πραγματική την γυναίκα του μετά από πολύ καιρό κι ύστερα πήρε το γιό του 
δίπλα του σε μια ανερμάτιστη λογοδιάρροια να συζητήσουν τα πρώτα βήματα, 
να σχεδιάσουν τις πρώτες κινήσεις. Μάταια η Αναστασία προσπάθησε να του 
θυμίσει πως μπροστά είχαν το φανταρικό, πως αυτά τα πράγματα θέλουν 
προσεκτικά βήματα και χρόνο είχαν αρκετό για να δουν τα επόμενα, εκείνος 
είχε ήδη ανοίξει την ατζέντα του και απολάμβανε το κρασί του, 
προβληματισμένος για τα πρόσωπα που έπρεπε να επικοινωνήσει, το μέσον για 
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τη θητεία, τη συγκέντρωση που έπρεπε να οργανώσει για να γνωρίσει ο νέος 
δικηγόρος κόσμο, ανθρώπους με επιρροή, χρήματα και διασυνδέσεις. Πάνω σε 
μια τέτοια πυρετική δραστηριότητα τον έκοψε ο Μάνος, που είναι αλήθεια 
απολάμβανε και γελούσε καλόκαρδα με τούτες τις ματαιοδοξίες, για να τους 
πει και τα επόμενα, τη σχέση του με την Φωτεινή, τα σχέδια, εκείνα που είχαν 
συμφωνήσει… 

Είναι κάποιοι άνθρωποι τυχεροί που νοιώθουν στη ζωή τους κάποια στιγμή, 
κάποια λίγα δευτερόλεπτα, πως η ευτυχία τους είναι θωρακισμένη, 
αδιαπέραστη κι απέθαντη. Αναζητούν ένα πρόβλημα, ένα τόσο δα 
προβληματάκι για να γίνουν τάχα ταπεινοί, καθώς νοιώθουν την αλαζονεία του 
απόλυτου, το μάτιασμα της μοίρας και του κόσμου, το εύθραυστο της 
επιτυχίας. Όταν ο Ρούσσης έμαθε λεπτομέρειες για τη μέλλουσα νύφη του ήταν 
ήδη εξαντλημένος από τα προηγούμενα, μα τόνοιωθε στο βάθος πως 
απολάμβανε πιότερη ευτυχία από εκείνη που άξιζε. Κοίταξε γλυκά την 
Αναστασία, τα σχέδιά τους είχαν πετύχει με το παραπάνω, ο Μάνος πήρε τη 
λεωφόρο που ήθελαν και είχε το μυαλό να φέρει νύφη μυαλωμένη, όμορφη, 
πλούσια. Δεν ήταν πως είχε ανάγκη τα λεφτά, οι λογαριασμοί, οι μετοχές και 
κάτι καταθέσεις κρυφές στα υπόγεια της Ζυρίχης κόντευαν να σκάσουν από το 
πάχος, είχε από καιρό επενδύσει σε ακίνητα και οικόπεδα και τώρα στο 
δημαρχείο πολύπλοκες συμβάσεις και εργολαβίες ζωγράφιζαν κι άλλα 
μηδενικά στα τραπεζικά του βιβλιάρια. Όχι πως τούπεφτε άσχημο το 
συμπεθεριό με τον Καργάκο και την περιουσία του, αλλά κείνο που τον 
ενδιέφερε περισσότερο τώρα πια ήταν οι κομματικές του φιλοδοξίες, η 
σταθερότητα στο πολιτικό παιχνίδι. Ο μεγαλογιατρός ήταν γνωστό πως 
υποστήριζε σχηματισμό αντίθετο σε βουλή και δήμο και όσο νάναι τα 
παντρολογήματα και η συγγένεια θα γύριζαν σε όφελός του. Ο Καργάκος δεν 
ήταν νεόπλουτος, δεν είχε φυτρώσει τα τελευταία χρόνια, κράταγε από τζάκι 
μεγαλοαστικό με επιστήμονες και διανοούμενους και αυτούς τους κύκλους ο 
Ρούσσης δυσκολευόταν πολύ να πλησιάσει. Ένοιωσε ευτυχής, δυνατός και 
πλήρης. Και αφού όλα τα κανόνισε, όλα τα σκέφτηκε, κοίταξε γλαρωμένος 
γυναίκα και γιο και βγήκε στο μπαλκόνι να ανάψει το πούρο του και να σκεφτεί 
περήφανος πως είχε αρχινήσει και που τον πήγε ο δρόμος… 

Έμεινε στο σαλόνι η Αναστασία να κοιτάζει τον Μάνο λοξά, να προσπαθεί να 
τον καταλάβει, να ξεδιακρίνει τη σκιά που έβλεπε στο βλέμμα του. Ρώτησε 
λεπτομέρειες ασήμαντες μπας και βγάλει άκρη, ευτυχισμένη ήταν με όλα 
τούτα, μα τα χρόνια στα λούσα και στις βιτρίνες δεν είχαν μειώσει το μητρικό 
της ένστικτο, τόπιανε στον αέρα πως κάτι βασάνιζε τον μικρό, κάτι δεν τον 
άφηνε να είναι γνήσιος, απροσποίητος. Μα κείνος την καθησύχασε, της έδωσε 
ένα πεταχτό φιλί, γύρισε το θέμα στη Φωτεινή, πόσο όμορφη, πόσο καλή, 
ξεστράτισε το θέμα, στράφηκε η κουβέντα σε θέματα πρακτικά, 
χαμογελαστά… 
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Στην κατοικία του Καργάκου το σκηνικό είναι ανάλογο, μόνο λίγο πιο 
επιφυλακτικό, πιο δύσπιστο. Οι γονείς είναι χαμηλότονοι, συγκρατημένοι, ο 
δήμαρχος δεν είναι κοντά στην αισθητική τους, στις πολιτικές τους απόψεις. 
Πιστεύουν πως είναι νωρίς για δεσμεύσεις και γάμους, περιμένουν από τη 
Φωτεινή καριέρα γρήγορη και σημαντική. Εκφράζουν μαλακά τις επιφυλάξεις 
αυτές, είναι πολύ νωρίς λένε για μια σοβαρή κατάληξη, μα δεν εναντιώνονται, 
συμφωνούν να γνωρίσουν τον Μάνο, να δοκιμαστεί η σχέση, ξεύρουν πως η 
κόρη τους έχει μεγαλώσει με κρίση δυνατή και προσωπικότητα αυτόνομη. 
Σκέφτονται να κανονίσουν ένα φιλικό δείπνο να αποκτήσουν άποψη δική τους. 
Η Φωτεινή είναι ενθουσιασμένη, τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους… 

Ο Μάνος πήρε το πτυχίο του εύκολα και με καλό βαθμό, άφησε τον πατέρα 
του να κανονίσει τα πότε και τα που της θητείας του, μέχρι και μ έναν 
μεγαλοδικηγόρο του κόμματος συνεννοήθηκαν για να δουλέψει την άσκηση 
στην επιστροφή του. Με Καργάκο και Ρούσση το ζευγάρι είχε συναντηθεί 
μεμονωμένα, όλα πήγαν ομαλά και συμπαθητικά, μα το πρωτόκολλο όριζε 
επαφή ολοκληρωμένη κι έτσι ένα βράδυ Κυριακής το υπηρεσιακό αυτοκίνητο 
της δημαρχίας σταμάτησε έξω από τη μονοκατοικία και οι Ρούσσηδες σε 
ολομέλεια κατέφθασαν για δείπνο με ανθοδέσμες, πούρα Αβάνας και κρασιά 
ακριβά. Η πολιτική είχε δώσει στον Άγγελο Ρούσση ένα λούστρο άνεσης, μια 
ευχέρεια επικοινωνίας σημαντική και γούστο δανεικό από διακοσμητές, μα η 
αλήθεια είναι πως εντυπωσιάστηκε από τη φινέτσα στο σπίτι του Καργάκου, 
πίνακες, χαλιά και έπιπλα που φώναζαν την αρχοντική καταγωγή τους. Τίποτε 
φορτωμένο δεν υπήρχε στη μεγάλη σάλα, πέρα από ένα μεγάλο πιάνο στο 
κέντρο της και στην πλευρά της τραπεζαρίας ένας μακρύς, ατελείωτος τοίχος 
γεμάτος από βιβλία που σταματούσαν στο ταβάνι με τα γύψινα διακοσμητικά. 
Στρώθηκαν στους δερμάτινους καναπέδες, το τζάκι σιγόκαιγε, η υπηρεσία 
έφερε τα aperitif, έπιασαν συζήτηση χαλαρή, κάτι μπηχτές για την πολιτική 
κατάσταση έφεραν αμηχανία που γρήγορα ξεπέρασαν, το ζευγάρι μετακόμισε 
για λίγο στο γραφείο της Φωτεινής, η εκπαίδευση της Αναστασίας στα κοσμικά 
είχε κάνει τη δουλειά της και γρήγορα βρέθηκε με την Λένα Καργάκου να 
σχολιάζουν μόδες, βιβλία και κοινωνικές συγκεντρώσεις. Ανυπόμονος ο 
Ρούσσης να δει τις διαθέσεις του συμπέθερου, έφερε στη κουβέντα τα θέματα 
των παιδιών, σχέδια για το μέλλον ξετυλίχτηκαν, ήρθαν κάτι πρώτα ορεκτικά, 
τα ποτά χαλάρωσαν τις γλώσσες, ο Καργάκος υποσχέθηκε βοήθεια σημαντική 
για μελλοντική πελατεία, μέχρι και ένα γραφείο στο Κολωνάκι που τόχε από 
χρόνια και έληγε η μίσθωση, τόταξε στον μέλλοντα γαμπρό του μόλις τέλειωνε 
με τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η υπηρεσία κάλεσε στο τραπέζι, τα παιδιά 
εμφανίστηκαν μετά από ώρα, μετακόμισαν όλοι στην τραπεζαρία πάνω από 
εκλεκτές σοδειές, πρώτα, δεύτερα και τρίτα πιάτα και όταν έφτασε ο καφές 
μυαλό και στομάχι ήταν χορτασμένα, το κρασί είχε αρχίσει να φέρνει μια 
μικρή υπνηλία, ο γιατρός έδωσε την άδεια να ανάψουν ένα πούρο και 
ανακουφισμένοι τώρα που όλα τακτοποιήθηκαν, βάλθηκαν να μιλούν για 
ασήμαντα κι ανάλαφρα… 
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Ο Ρούσσης έπνιγε κάτι χασμουρητά, υπνωτισμένος επικίνδυνα από το τζάκι 
που είχε ζεστάνει υπερβολικά το δεξί του πλευρό, την ώρα που ο Καργάκος 
τελείωνε τα νέα για πρωτοποριακές ιατρικές επεμβάσεις. Η κυρία Καργάκου, 
φύσις ευαίσθητος και οργανισμός πολύ πρωινός, άρχισε να ονειρεύεται το 
κρεβάτι της, τη στιγμή που η Αναστασία ζητούσε τις συνταγές για τα εκλεκτά 
εδέσματα. Η ώρα είχε προχωρήσει, η βραδιά σπαρταρούσε στα τελειώματά 
της… 

Το ζεύγος είχε μεταφερθεί στον καναπέ να τελειώσει τον καφέ του, η Φωτεινή 
παρακολουθούσε από απόσταση τα γονέικα να συζητούν, να κλείνουν το 
μέλλον σε μικρά μικρά ασφαλή τετραγωνάκια. Σκόπευε να ακολουθήσει μια 
δουλειά που την γέμιζε, δίπλα της είχε τον μεγάλο έρωτα, δόξα τω θεώ ήταν 
προστατευμένη από την δυστυχία, την μιζέρια και τα προβλήματα του 
κοσμάκη. Ένοιωσε ευτυχής και έγειρε διακριτικά στο κορμί που καθόταν 
στητό δίπλα της, με βλέμμα αφηρημένο, κουρασμένο. Ο Μάνος δεν σάλεψε 
και κράτησε τη ματιά του πάνω στην παρέα που ετοιμαζόταν να κλείσει με τα 
τυπικά το πετυχημένο βράδυ… 

Εκείνη η ακεφιά είχε κολλήσει πάνω του σα βδέλλα, πράγμα περίεργο γιατί 
όλα προχωρούσαν χωρίς προβλήματα και αχάριστος δεν είναι, είχε στη 
διάθεσή του τόσα που άλλοι θα ζηλοφθονούσαν. Λίγο πριν σηκωθούν από τον 
καναπέ προσπαθεί να εξηγήσει τη ραθυμία του, να την απομονώσει. Ένοιωσε 
μια πίκρα όταν ανακοίνωσε στον Λιβάνη πως σταματάει την εφημερίδα, πως 
αποφάσισε άλλο δρόμο. Τίποτε δεν τούπε εκείνος, μόνο τα τυπικά, λυπάμαι 
πολύ, κρίμα, αυτή η πόρτα πάντα ανοικτή και άλλα παρόμοια. Τα λόγια ήταν 
ασήμαντα, μα σαν νάταν η ιδέα του πως το βλέμμα του είχε λύπη πραγματική. 
Τώρα πιστεύει πως αυτός ο αποχωρισμός μετά από αρκετό καιρό τούχει φέρει 
αυτή την κακοκεφιά που πιστεύει πως γρήγορα θα φύγει μακριά. Νοιώθει τη 
Φωτεινή που τον σπρώχνει ελαφρά, οι Ρούσσηδες είναι έτοιμοι να 
αποχωρήσουν… 

Μπαίνουν στο αυτοκίνητο, η λογοδιάρροια του δημάρχου δεν σταματάει 
λεπτό. Η Αναστασία αστειεύεται και μόνο καλά λόγια έχει για τα συμπεθέρια, 
το γούστο τους, το τραπέζι, τη συμπεριφορά τους… 

Ο Μάνος ακουμπά το κεφάλι στο πίσω τζάμι, κοιτάζει κάτι πρώτες σταγόνες 
που χτυπούν βαριεστημένα στην άσφαλτο… 

Το σενάριο της υπόλοιπης ζωής του τόχει μπροστά του ολοκληρωμένο, χωρίς 
εκπλήξεις και ανατροπές. Θυμάται τότε με τον Τέλη που χώνονταν στα 
αγριόχορτα με χτυποκάρδι και φόβο για κείνα που θα αντικρύσουν… 

Δεν έχει χτυποκάρδια πια, δεν παίζει κλεφτοπόλεμο. Είναι ασφαλής… 
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Λατάνιες 

Ράγιες και συρμοί 

16. 

Είναι στο σταθμό φασαρία πολλή· 

επιβάτες και περιπατητές  

που αγαπούν να κολυμπούν 

σε μια θάλασσα αποχαιρετισμών· 

κάποιες φορές δυο τραίνα βρώμικα 

(είναι σπάνιες αι φορές αφτές που θ ανταμώσουν…) 

μένουν στο σταθμό παράλληλα σε ράγιες διπλανές, 

για λίγο μιλούν για το ταξίδι τους 

γρήγορα αλλάζουν βλέμματα, καπνούς και επιβάτες 

είναι σπάνιες αι φορές αφτές· και χαίρουνται πολύ, 

που να βρουν άλλη παρηγορία 

δυο τραίνα βρώμικα που αγκομαχούν παράλληλα 

για ώρες, για χρόνια, για πάντα· 

τα δυο λεπτά κουτσομπολιού 

προσμένουνε τα τραίνα 

(τα καημένα…) 

και είναι εκείνες τες στιγμές 

πολύ ευτυχισμένα… 

(Αυγουστίνος Λαβάφης, Ποιήματα, εκδόσεις «Δαίδαλος», 1932) 

Οδηγεί ανόρεχτα για το γραφείο του ο Τέλης  μια καλοκαιρινή Παρασκευή 
πρωί, φίλοι και συμβουλάτορες του τόχουν πει εκατοντάδες φορές να μην 
οδηγεί μόνος κι αν δεν θέλει οδηγό ας πάρει προστασία, να είναι 
προφυλαγμένος, οι καιροί είναι άγριοι και η οργή μουγκή, απροειδοποίητη, 
αρνιέται, ούτε να τα ακούσει αυτά τα αφύσικα· λυπόταν πάντα τον Καλπούζο 
με το σιδερικό στην τσέπη, τους γορίλες που τον συνόδευαν ακόμη και στο 
κατούρημα, τις αλλαγές σε διαδρομές και προγράμματα που έπρεπε να κάμει 
κάθε φορά, μη και τον βάλει στόχο καμιά ομάδα και μπουρλοτιάσει το 
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θωρακισμένο αυτοκίνητο. Έχει κίνηση πολλή, μα δε βιάζεται, οι δουλειές 
τρέχουν μόνες τους, λεφτά έρχονται από παντού, το κινητό του κουδουνίζει 
συνέχεια από πολιτικούς, συνεργάτες και δημοσιογράφους. Προσπάθησε στην 
αρχή να το κρατήσει απόρρητο, στα τεχνολογικά δεν τα πάει καλά, πάντα 
ξεχνιόταν κι έδινε το νούμερο σε κάποιον που είχε ανάγκη μια εξυπηρέτηση, 
μια βοήθεια, μια επείγουσα εκδούλευση. Πιάνει την ιερά οδό και από μακριά 
αντικρίζει το γυάλινο κτίριο. Πέρασαν χρόνια κι ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει 
πως αυτό το μεγαθήριο του ανήκει και μέσα στα πολυτελή κουτιά του 
παίζονται δουλειές εκατομμυρίων. Μπαίνει στο υπόγειο, αφήνει το αυτοκίνητο 
και παίρνει το ascenseur για τον τελευταίο όροφο… 

Ο Μάνος βαρυγκομάει σήμερα ν αφήσει το κρεβάτι, είναι Παρασκευή στα 
πρώτα του Ιούνη, θέλει να μείνει σπίτι, να τεμπελιάσει, μα έχει κείνο το πρώτο 
ραντεβού με έναν μεγαλέμπορο από τα Μέγαρα και είναι υπόθεση σοβαρή, 
ποινική, από κείνες που τελειώνουν στα κανάλια πριν φτάσουν στα δικαστήρια. 
Σπρώχνει τα σεντόνια απαλά μη και ξυπνήσει τη Φωτεινή που κοιμάται ακόμη 
ύπνο βαθύ, λοξοκοιτάζει στο παιδικό δωμάτιο πως είναι όλα ήσυχα και 
κατεβαίνει στο ισόγειο. Του αρέσει αυτή την ώρα να παίρνει τον καφέ του 
μπροστά στο παράθυρο, να βλέπει τα φυτά στον κήπο να ξυπνούν αργά κάτω 
από τον ήλιο, να ακούει τους πρώτους θορύβους από αγουροξυπνημένα 
αυτοκίνητα, ανθρώπους και σχολικά λεωφορεία… 

Το γραφείο του είναι όμορφο μοντέρνο, αλλά στο σπίτι νοιώθει μια ηρεμία 
αλλιώτικη, ακόμη κι όταν τα παιδιά φωνάζουν σε ποδοβολητά και παιχνίδια, 
ακόμη και όταν ένα σωρό κόσμος έρχεται για καφέ, χαρτοπαίχνιδο και 
φαγητό. Ένα σκασμό λεφτά είχε ρίξει ο πατέρας του στο οικόπεδο της 
Φιλοθέης, ταλαιπωρήθηκαν στο χτίσιμο, έπρεπε να παλέψει με μεγαλομανίες 
των Ρούσσηδων και εργολαβικές ιδιοτροπίες, μα στο τέλος έκαμε το σπίτι στα 
γούστα του, χωρίς υπερβολές, με την κάθε γωνιά του νάναι φωτεινή, να του 
δίνει στιγμές ηρεμίας και θέας, δεν ημπορεί τα σπίτια φρούρια, να ζει 
φυλακισμένος πίσω από μάντρες και τσιμεντένιους φράκτες. Τον κήπο τον 
φρόντισε προσωπικά, φύτεψε, τσάπισε, κλάδεψε, μα έγινε στο τέλος ένας μικρός 
παράδεισος όπου καθόταν τα βράδια και η μύτη του μπούκωνε από αρώματα 
μεθυστικά κι ένα αεράκι που έκλεινε μέσα του μοσχοπέταλα από κάθε χρώμα 
και είδος… 

Ο Τέλης βουτάει σε ένα βουνό από χαρτιά πάνω στο γραφείο του, μα η μέρα 
περπατάει αργά, λοξά, σαν γκαστρωμένη. Πρέπει να ξεφορτωθεί τη χαρτούρα, 
να γράψει παρατηρήσεις, να διορθώσει βιασύνες σε προτάσεις άπειρων 
λαγωνικών, να δώσει οδηγίες για αλληλογραφία. Ένα μάτσο προσκλήσεις έχει 
αφήσει η ιδιαιτέρα του στη γωνιά του γραφείου, σήμερα σκέφτεται να ρίξει μια 
ματιά, να διαλέξει εκείνη που μπορεί να πάρει το μυαλό του από την ανησυχία, 
την ανία, την αδιαφορία… 
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Τόχει αποφασίσει να ψάξει τον Ρούσση, να μιλήσει, να μάθει νέα του, είναι 
καιρός να συναντηθούν τώρα που και οι δύο έχουν διανύσει μια διαδρομή, 
αλλά καθυστερεί τη στιγμή, ξοδεύει το χρόνο του στα ραντεβού και στις 
λεπτομέρειες της μέρας. Ξέρει από πείρα πως οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, το 
βλέπει στον εαυτό του, έχει την ελπίδα πως ο φίλος του θα είναι ακόμη το ίδιο 
διαχυτικός, το ίδιο ευφυής, το ίδιο ονειροπόλος. Καλεί τη γραμματέα του, τη 
βάζει να ψάξει τα παλιά τηλέφωνα και να βρει τα νέα στοιχεία να επικοινωνήσει. 
Σε δέκα λεπτά του φέρνει το χαρτάκι, αποχωρεί διακριτικά. Για ένα λεπτό 
κάθεται με το βλέμμα αφηρημένο στο παράθυρο, στριφογυρίζει το σημείωμα 
στην παλάμη· κι έπειτα, με απότομο ξύπνημα, σηκώνει το τηλέφωνο και 
σχηματίζει τον αριθμό… 

Ο Μάνος τέλειωσε τα επείγοντα και τεμπελιάζει με τα πόδια πάνω στο 
γραφείο, απολαμβάνει τη γλυκειά ζέστη που περνάει από τα μεγάλα παράθυρα 
και κάθεται για λίγο πάνω στη μεγάλη μαύρη πολυθρόνα. Στο Κολωνάκι 
σήμερα υπάρχει μια αναστάτωση, έσκασαν δυο γκαζάκια σε πολιτικό γραφείο, 
είναι και Παρασκευή και ο κόσμος σουλατσάρει με κείνη την χαλαρότητα που 
δίνει το τέλειωμα της εβδομάδας. Κοιτάζει μηχανικά το ημερολόγιο πάνω στο 
γραφείο, το επόμενο ραντεβού είναι σε μιάμιση ώρα και τελειώνει, το 
απόγευμα το έχει αφιερωμένο στον Άγγελο και στην Ελένη, στα δυο μικρά του 
που μέσα στην εβδομάδα τον βλέπουν ελάχιστα. Μα τώρα έχει όμορφο καιρό, 
η λιακάδα τον τραβάει έξω στο δρόμο, θέλει να δει κίνηση, να χαζέψει 
περίεργα πρόσωπα, να κάτσει για λίγο με το μυαλό άδειο κι ανέμελο. 
Αποφασίζει να κατέβει στο café της γωνίας. Σηκώνεται αργά, περνάει στο 
διάδρομο και ενημερώνει την κοπέλα στην υποδοχή… 

Την ώρα που ανοίγει την πόρτα να κατέβει τα σκαλιά του πρώτου ορόφου το 
τηλέφωνο κτυπά σε υπόκωφο ήχο. Έχει κατέβει τα πρώτα σκαλοπάτια όταν η 
γραμματέας του τον προλαβαίνει λαχανιασμένη. Την κοιτάζει ενοχλημένος με 
ερωτηματικό στο βλέμμα, έτοιμος να της κάνει νόημα πως λείπει, να κρατήσει 
παραγγελία, μα εκείνη έχει ξεκινήσει την πρόταση… 

«Ο κύριος Αριστοτέλης Μπλάνας θέλει να σας μιλήσει… Λέει πως είναι παλιός 
σας φίλος…». Η κοπέλα έχει αναγνωρίσει το όνομα και είναι 
εντυπωσιασμένη… 

Την κοιτάζει για δευτερόλεπτα με βλέμμα κενό μέχρι να καταλάβει το όνομα 
και να ταξιδέψει ο νους του σε εποχές αλλοτινές. Οι κυρτωμένοι από ανία ώμοι 
ορθώνονται, το βλέμμα σαν να ζωντανεύει, το χέρι σφίγγει νευρικά το 
κιγκλίδωμα της σκάλας… 

«Πέρασέ το μέσα…», ψιθυρίζει την ώρα που επιστρέφει με βήμα αργό, 
σφιγμένο. Κλείνει την πόρτα του γραφείου του και πλησιάζει τη συσκευή που 
σε λίγα δεύτερα ξεκινά με ήχο μελωδικό… 
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Την ώρα που σηκώνει το ακουστικό ο ήλιος έχει κρυφτεί πίσω από σύννεφο 
περαστικό και το γραφείο παίρνει απρόσμενα όψη από φθινοπωρινό 
απόγευμα… 
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Μια ανθοδέσμη κρίνα 

17. 

(ασύρματος): Που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό; 

(καραβάκι): Ποιος ρωτάει; 

(ασύρματος): Είμαι εγώ ο γιος του ανέμου, που κυβερνώ τις… 

(καραβάκι): Καπετάν Νικηφόρε, κόψε τις μαλακίες και λέγε τι θέλεις, δεν 
έχω χρόνο… 

(ασύρματος): Βρε ηλίθιο καράβι, δεν βγάλαμε απαγορευτικό; που στο 
διάτανο ετοιμάζεσαι να ταξιδέψεις; Τι σε κρατάω ακόμη και δε σε πνίγω 
στα ρηχά δεν μπορώ να καταλάβω… 

(καραβάκι): Πάω να έβρω θάλασσες με τα μεγάλα βάθη και άμε σύρε από 
δω του ναυτικού αγκάθι… 

(από κάπου μακριά ακούγεται η ορχήστρα ναυπηγείων σε διασκευή των 
carmina burana…) 

Και το καράβι έφυγε και με ορμή σαλπάρει 

και όλοι το ξεγράψανε, το κλάψανε κι οι σπάροι 

μονάχα ένα γέρικο, σκαρί μες το καρνάγιο 

χαιρέτησε, του φώναξε, κάνε μικρέ κουράγιο 

Ποτέ του δεν εγύρισε σ εκείνο το λιμάνι 

μέχρι που κάτι ναυτικοί εφέρανε φιρμάνι 

«Το είδαμε το είδαμε εμείς το καραβάκι 

σαν το τρελό να κολυμπά, δεν είναι πια μικράκι 

εκείνα του τα άλμπουρα μεγάλωσαν, τρανέψαν 

η πρύμνη και τ ακρόπλωρο αγρίεψαν, θεριέψαν» 

Τ ακούει κι ένας γέροντας σοφός από τα χρόνια 

αργά κουνεί την κεφαλή, μιλάει στα γλαρόνια 

«Ποτέ σας μην αφήσετε πολύ μικρό καράβι 

να βγει μονάχο στ ανοικτά, του κεφαλιού να κάνει, 

γιατί όταν με τα κύματα παλέψει και νικήσει 
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έχει χαθεί παντοτινά, ποτέ δε θα γυρίσει…» 

Απομεσήμερο Δευτέρας ο Μάνος Ρούσσης πέρασε την πόρτα στον όμιλο 
Μπλάνα. Κοντοστάθηκε για ένα λεπτό πριν φτάσει στην υποδοχή να θαυμάσει 
τα μάρμαρα, τα σιντριβάνια με τα τρεχούμενα, τους ακριβούς πίνακες στους 
τοίχους. Ένοιωσε ένα σφίξιμο όταν αντίκρισε το τεράστιο κάδρο ανάμεσά 
τους, με τη μεγεθυμένη φωτογραφία της οδού Φωτομάρα όπως ήταν τότε, πριν 
περάσουν οι μπουλντόζες και πετάξουν στη μνήμη τα παλιά κτίσματα. Είχαν 
περάσει αρκετά χρόνια, μα έμοιαζαν αιώνες. Έδωσε το όνομά του στην κοπέλα 
και πήρε το δρόμο για το προεδρικό γραφείο… 

Δεν πρόλαβε να ανοίξει η πόρτα του ascenseur και στο ένα μέτρο αντίκρισε 
τον Τέλη να τον περιμένει, ψηλός, μ εκείνο το σκληρό πρόσωπο που τώρα πια 
είχε τραχύνει κι άλλο, αλλά  τίποτε δεν είχε χάσει σε ομορφιά, καθαρό βλέμμα 
και δύναμη πρωτόγονη, ακατέργαστη. Κάτω από τα ακριβά ρούχα και την 
εικόνα της επιτυχίας, αναγνώρισε αμέσως το σιωπηλό παιδί, τον σοβαρό 
έφηβο, τον ακροατή του παιδικού του ενθουσιασμού, τον σύντροφο του 
χωματόδρομου και της χορταριασμένης αυλής. Και έτσι όπως ήταν πάντα 
ευσυγκίνητος κι ευαίσθητος, έτσι όπως είχε στεγνώσει από ανησυχίες εδώ και 
χρόνια, απότομα βούρκωσε, άξαφνα ανέβηκε ένας λυγμός υπόκωφος και μ ένα 
σάλτο νεανικό ρίχτηκε στην αγκαλιά του. Έμειναν σφιχταγκαλιασμένοι για 
λεπτά, αδιάφοροι για τα περίεργα βλέμματα στον προθάλαμο, πιο εκδηλωτικός 
κι αναστατωμένος ο Μάνος, πιο συγκρατημένος και μονοκόμματος ο Τέλης 
σκούπισε γρήγορα ένα δάκρυ που πρόλαβε να ταξιδέψει στο μάγουλο. 
Ξεμπλέχτηκαν, κοιτάχτηκαν για λίγο με αμήχανα μισοχαμόγελα, έκλεισαν 
πίσω την πόρτα του γραφείου, κατέβασαν τα στόρια… 

Μοσχομύριζε φίνος, ακριβός καφές πάνω στο τραπέζι, κεράσματα απλώνονταν 
παντού, ο Μάνος ζεστάθηκε από μια γλυκειά θαλπωρή, σαν να μπήκε σε σπίτι 
παλιό, γνώριμο, με φιλόξενο αγκάλιασμα. Ο Τέλης έκαμε τον άνετο, τον 
ψύχραιμο, μα το χέρι ήταν τρεμάμενο, συγκινημένο την ώρα που γέμιζε το 
κάτασπρο σερβίτσιο… 

Ο Μάνος βγάζει πακέτο, ανάβει τσιγάρο, στη μικρή σιωπή που μεσολαβεί 
κοιτάζονται με χαμόγελο, ψάχνουν να έβρουν το νήμα που χάθηκε στο 
χρόνο… 

«Πόσα χρόνια ρε Τέλη; Είκοσι; Τριάντα; Ίδιος έμεινες…». 

Σκάει ένα γέλιο ο Τέλης, μα δύσκολα μπορεί να αντιγυρίσει το κομπλιμέντο. 
Στον φίλο του τα χρόνια έχουν γράψει μικρή ιστορία, το πρόσωπο είναι στεγνό 
και κουρασμένο, κάτι από κείνη τη νεανική ορμή έχει ταξιδέψει μακριά… 

«Δεν βαριέσαι, όλοι μεγαλώνουμε κουτσά στραβά, τάχω και γω τα 
προβληματάκια μου. Η οικοδομή αφήνει σημάδια όπως και νάχει κι εγώ την 
κουβαλάω πολλά χρόνια, πάρα πολλά…». 
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«Ξέρω, τα παρακολουθώ… από νωρίς έβλεπα τις πινακίδες να ξεφυτρώνουν 
στις γειτονιές, διάβαζα τις εφημερίδες, το ξέρεις ότι η συνεργασία με την 
εταιρία σου έγινε ολόκληρο θέμα στο δημοτικό συμβούλιο; Ακόμη συζητάνε 
εκεί μέσα…». 

«Χα! Τι κάνει ο γέρο Ρούσσης; Αυτός κι αν περπάτησε χιλιόμετρα, όποια 
εφημερίδα ανοίξω είναι στην πρώτη θέση. Πάντα ανήσυχο πνεύμα ο πατέρας 
σου, από τότε έβλεπε μακριά, πιστεύω τώρα να είναι ικανοποιημένος…». 

Η ερώτηση κρύβει μια αδιόρατη μομφή, μα ο Μάνος απαντάει πρόσχαρα… 

«Καλά είναι, όπως τον θυμάσαι, μεγάλωσε βέβαια, αλλά πάντα υπερκινητικός, 
φιλόδοξος. Οι άνθρωποι που κινούνται συνέχεια Τέλη δεν γερνάνε εύκολα, δεν 
τους τρώνε οι σκέψεις, οι αμφιβολίες… όπως και νάχει καλά είναι, το ίδιο και η 
μάνα μου, εκείνη βρήκε άλλο δρόμο, αλλά τον περπατάει μια χαρά… θα στα 
πω κάποια στιγμή με λεπτομέρειες. Άσε τους Ρούσσηδες, μια χαρά τα έχουν 
καταφέρει, πες μου για σένα, έχεις κτίσει ένα ολόκληρο βασίλειο εδώ μέσα…». 

«Ένα ρίσκο ήταν Μάνο, μια τρέλα… στον Καλπούζο ήμουν μια χαρά, 
τακτοποιημένος, εντάξει δεν μπορεί να συγκριθεί με ότι έχω τώρα, αλλά για τα 
δικά μου μέτρα, την μόρφωση, τις φιλοδοξίες μια χαρά ήταν, πως κόλλησα το 
μικρόβιο ν ανοιχτώ μεσοπέλαγα ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω… πως 
σηκώνεσαι μια μέρα με πονοκέφαλο που δε λέει να φύγει; Τέτοιο πράγμα… 
σαν μου μπήκε στο μυαλό να την κάνω την κουτουράδα ησυχία δεν είχα. Είναι 
εύκολο να πεις πως ήθελα χρήματα, ανέσεις, αλλά ειλικρινά αυτό δεν εξηγεί 
γιατί… γιατί έφαγα τα καλύτερά μου χρόνια στους δρόμους κι άφησα άλλα 
πράγματα να φύγουν, να προσπεράσουν…». 

Είναι ο Τέλης που θυμάται, με πρόσωπο σοβαρό, με μια σκιά στα μάτια… 

«Έλα ρε Τέλη, όλοι χάνουμε κάτι πάνω σε μια απόφαση, σε ένα κυνήγι… άσε 
που δε μας πήραν και τα χρόνια, τι είναι αυτό που λαχταράς τόσο και δεν 
μπορείς να το προλάβεις ακόμα; Μπορούσες να φανταστείς ποτέ ότι εσύ…». 

Κόβει απότομα τη φράση, καταλαβαίνει την προσβολή που πάει να ξεστομίσει. 
Εκείνος χαμογελά με την αμηχανία του, απαντά με κατανόηση. 

«Μα το είπα και μόνος μου, ούτε λεπτό να σκεφτώ πως θα ξεφύγω από τις 
οικογενειακές παραδόσεις. Θυμάμαι σαν σήμερα που το κουβέντιασα με τους 
γέρους μου, χάρηκαν, χαμογέλασαν, μα όσο να πεις μια αγωνία την είχαν, 
ακόμη και σήμερα…». 

«Τι κάνουν οι δικοί σου; Τα αδέρφια σου;» 

«Καλά είναι… ο πατέρας μου έχει την καρδιά του, μα ανάγκη να δουλέψει πια 
δεν υπάρχει… και τα αδέρφια μου εκεί που ήταν, με οικογένειες, χρήματα και 
δουλειές καλοστημένες. Τους βοήθησα βέβαια, τους βοήθησα αρκετά, μα δεν 
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τεμπελιάζουν. Δεν τους βλέπω συχνά, αλλά παράπονο δεν έχω, που και που 
περνάει κανένα από τα ανίψια, τηλεφωνιόμαστε, δεν βαριέσαι, είναι δύσκολο 
όταν είσαι κούτσουρο μοναχό…». 

Τον κοιτάζει εξεταστικά ο Μάνος, περίμενε τον φίλο του γεμάτο 
αυτοπεποίθηση, ίσως και με λίγη αλαζονεία, γεμάτο από νεόπλουτη δύναμη, μα 
διαπιστώνει πως ακόμη κουβαλάει λίγο από το παιδικό παράπονο, τη γκρίνια 
της μοναξιάς, την πίκρα του περιθώριου. Σαν δέρμα δεύτερο που δεν μπορεί 
να ανασάνει κάτω από φορεσιά στενόχωρη… απαντάει με cliché… 

«Όλα τυχερά είναι… κι έπειτα ένας άνθρωπος με τη δική σου κοινωνική θέση, 
μπορείς μια χαρά να κυνηγήσεις αυτό που θέλεις οποιαδήποτε στιγμή…». 

Τον κοιτάζει σκεφτικά ο Τέλης, δεν θυμάται το φίλο του να δίνει συμβατικές 
απαντήσεις. Αποκρίνεται ανόρεχτα κι αλλάζει θέμα απαλά. 

«Δεν παραπονιέμαι, αν είναι νάρθει… ξέρεις μέχρι κάποια στιγμή μάθαινα νέα 
σου από τον Νικολαΐδη, από κάτι παλιούς γνωστούς, μα ύστερα ξέφυγα με τις 
δουλειές, με την εταιρία… που βρίσκεσαι τώρα; Βρήκες επί τέλους τον μεγάλο 
έρωτα;». 

Κρύβει την αλήθεια, μια χαρά ξεύρει τα πάντα, πληρωμένα λαγωνικά τον έχουν 
πληροφορήσει. Μα θέλει να τα ακούσει από τον ίδιο, να δει την ευτυχία  στα 
δικά του μάτια. 

«Α! ναι παντρεύτηκα, έχω δυο παιδιά… δεν την ξέρεις, φοιτητική γνωριμία, 
έρωτας κεραυνοβόλος, σπάνια γυναίκα η Φωτεινή, ήμουν τυχερός. Όσο για τα 
άλλα, μαχόμενος δικηγόρος χρόνια τώρα, καλά πάει δεν έχω παράπονο…». 

Κάμει πως παραξενεύεται ο Τέλης, ανοίγει τα μάτια με απορία. 

«Μα δεν ήσουν σε εφημερίδα; Κάτι τέτοιο μου είχανε πει…». 

«Πάει αυτό, πέθανε. Τέλειωσε νωρίς και άδοξα…». 

«Κρίμα… πάντα πίστευα πως ήσουν γεννημένος για τέτοιες δουλειές, δημόσιες, 
να μιλάς, να γράφεις και ο κόσμος να ακολουθεί. Τι έγινε και τα παράτησες 
τόσο νωρίς;» 

«Αυτό ήταν το πρόβλημα ότι δεν γινόταν τίποτα, πολύ διαφορετικά τα 
πράγματα, δεν ήταν όπως τα νόμιζα… άστα ρε Τέλη, παιδικά όνειρα και 
φλυαρίες, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, η ζωή δεν έχει εκπλήξεις τελικά… 
όσα έγραψα και όσα ονειρεύτηκα πέθαναν σ εκείνη την αυλή, εφήμερα, 
χωμάτινα… στόπα και πριν, όλοι κάτι χάνουμε πάνω σε μια απόφαση… ώρες 
ώρες…». 

«Τι πράγμα;» 
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«Ώρες ώρες το σκέφτομαι σαν παιχνίδι, σαν μια απόφαση απλή που μπορώ να 
πάρω όποια στιγμή το θελήσω… έτσι να πάω ένα πρωί να κλειδώσω το 
γραφείο και να γυρίσω στην εφημερίδα, να μπω σ εκείνη την αίθουσα που 
βρώμαγε καπνό, μελάνι και ιδρώτα κι ας μην κάνω τίποτα, ξέρεις ένοιωθα 
ζωντανός εκεί μέσα, σχεδόν τόσο ζωντανός όσο και στην αυλή της Φωτομάρα 
όταν τρυπιόμασταν στ αγριόχορτα…». 

«Τι σ εμποδίζει να το κάνεις; Δεν πιστεύω να έχεις ανάγκη από χρήματα…» 

«Χρήματα; Όχι, οικονομικά προβλήματα δεν είχα ποτέ μου, αν και για να σου 
πω την αλήθεια, λίγα από όσα έχω είναι δικά μου με την στενή έννοια. Τον 
δρόμο μου τον έχουν πληρώσει ακριβά ο πατέρας μου, ο πεθερός μου… και 
για να πω την αλήθεια το γραφείο δεν με κάνει και πλούσιο. Κι έπειτα, 
φαντάζεσαι τώρα να γυρνάω σ αυτήν την ηλικία και ν αρχίσω ξανά το χαμαλίκι; 
Άσε που έχουμε μια θέση πια, μια κοινωνική ζωή, υποχρεώσεις καθημερινές 
που τρώνε όλο το χρόνο, έχουν απαιτήσεις αχόρταγες…». 

Η ώρα περνά, μα είναι καλοκαίρι κι ο ήλιος κρατά ακόμη επάνω στα τζάμια. Ο 
Τέλης γεμίζει πάλι τα ποτήρια, προσφέρει στο φίλο του εκλεκτό πούρο, μα 
είναι σκεφτικός, κακόκεφος, δεν του αρέσει καθόλου ν ακούει το Μάνο 
προσγειωμένο, εγκρατή, δίχως εκείνα τα μεγαλόστομα, τα επαναστατικά, τα 
πολύχρωμα… 

«Ξέρεις, όταν φύγατε από τη Φωτομάρα και μου άφησες εκείνο το 
τετράδιο…». 

«Άστα ρε Τέλη, τι θυμάσαι τώρα, παιδιάστικα πράγματα…» 

«Μάνο ήσουν ο μοναδικός μου φίλος, ξέρω ότι χαθήκαμε για χρόνια, αλλά 
τώρα δεν θέλω να καμωθώ τον ανάλαφρο και να μιλάμε μόνο περί ανέμων και 
υδάτων, ας πούμε ότι θέλω να στα εξομολογηθώ, να τα βγάλω από μέσα μου… 
Κρατούσα θυμό για σένα πολύ καιρό… μία γιατί άδειασε η αυλή απότομα, 
γιατί μου έγραψες εκείνες τις γραμμές. Δεν πέρασε μέρα από την ώρα που 
φύγατε που να μη τις σκέφτομαι, να προσπαθώ να καταλάβω… κι όταν ο 
θυμός καταλάγιασε και είδα πως είχες δίκιο, έψαξα να σε βρω, να τα 
μιλήσουμε, δεν ήμουν πια το αμίλητο παιδί χωρίς όνειρα, χωρίς σκοπό, πως 
τόχες πει; Χωρίς προσμονή, χωρίς ελπίδα; Μα να μην με ψάξεις ποτέ, να μην 
απαντήσεις στα τηλεφωνήματα μου… σου θύμωσα δεύτερη φορά και λίγο από 
τούτο το θυμό τον κουβαλάω ακόμη…». 

«Λυπάμαι πολύ Τέλη, αλλά να ξέρεις πως…» 

«Όχι, όχι μη το πάρεις στραβά, δε σε κατηγορώ, μαζί μεγαλώσαμε ρε Μάνο 
και νάθελα δεν θα μπορούσα να σου κρατήσω κακία, θάλεγα μάλιστα… θάλεγα 
πως σου χρωστώ και χάρη…». 

«χάρη;!» 
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«Το σκέφτηκα πολύ πρέπει να σου πω… είπα πριν πως δεν ήξερα από πού 
ήρθε τότε αυτό το μικρόβιο για το σάλτο που έκανα, πως μια ανεξήγητη ορμή 
γεννήθηκε μέσα μου κι άρχισα να κυνηγάω σαν μανιακός τη δουλειά, μα είπα 
ψέματα… το σκεφτόμουν ώρες, μέρες, χρόνια… εκείνη η φράση από το 
τετράδιο με χάραξε, με στενοχώρησε, με θύμωσε, μα μούδωσε και την οργή, 
με ταρακούνησε, να πάρω δρόμο διαφορετικό, δημιουργικό… ό,τι βλέπεις 
γύρω σου Μάνο γεννήθηκε εκείνη τη μέρα που σε είδα να χάνεσαι στο 
χωματόδρομο…». 

Πέφτει σιωπή στο δωμάτιο. Ο Μάνος κοιτάζει τον φίλο του με μάτια γυάλινα, 
πυρετικά. Κι έπειτα πέφτει σε γέλιο νευρικό, δακρυσμένο… 

«Τελικά πάντα ζηλεύουμε αυτό που ονειρεύονται οι άλλοι… να τώρα που τα 
θυμήθηκες, θυμωμένος ήμουν κι εγώ μαζί σου που ποτέ δε μου μιλούσες, που 
ποτέ δεν έδειχνες συμφωνία σε όλα εκείνα τα ανόητα που έλεγα τότε… αλλά να 
ξέρεις, σε ζήλευα, έτσι από νωρίς που βρήκες ένα δρόμο, που σε τίποτε δεν 
έδειχνες να αμφιβάλλεις, να προβληματίζεσαι… χαμένος ήμουν τότε σε ένα 
πέλαγο από σκέψεις και αντί να κατηγορώ τον εαυτό μου κάκιωνα εσένα… όλα 
κρίνονται από το αποτέλεσμα Τέλη… εσύ κυνήγησες ένα όνειρο, το πέτυχες, 
το απομυθοποίησες… κοίτα κι εμένα, χαμένος ήμουν τότε στα μεγάλα, 
χαμένος έμεινα μέχρι και σήμερα…». 

Στο γραφείο η ένταση εξατμίζεται σαν τον καφέ που έχει πια κρυώσει, 
διασταυρώνουν τα βλέμματα, τα κορμιά έχουν ζωντανέψει, έχουν κερδίσει 
χρόνια. Τους πιάνει γέλιο ταυτόχρονα, τα πούρα στο κουτί λιγοστεύουν. Έχουν 
ακουμπήσει θέματα ευαίσθητα και ξέρουν πως έχουν μπροστά τους μια 
βραδιά, μια ζωή να τα κουρελιάσουν, να τα εξαντλήσουν. Νοιώθουν να 
κερδίζουν τον χαμένο χρόνο, πως έχουν πράγματα να πουν πολλά, για ώρες, 
για μια ζωή. Ο Μάνος σηκώνεται με ένα πήδο, βαδίζει νευρικά γύρω από το 
τραπέζι… 

«Δεν το μπορώ, πρέπει να σε ρωτήσω…». 

«Ρίξτο λοιπόν…», αντιγυρίζει γελαστά ο Τέλης. 

«Το πατρικό σου εσύ τόχτισες έτσι δεν είναι;» 

Σκοτεινιάζει λίγο το βλέμμα του άλλου, σοβαρεύει το πρόσωπο… 

«Έτσι είναι…» 

«Πόσο δύσκολο ήταν; Πέρασα μια μέρα και…» 

«Τόθελα Μάνο, τόθελα από καιρό. Με ρωτάς αν λυπήθηκα που εξαφάνισα τα 
παιδικά μας χρόνια; Ναι λυπήθηκα, μέσφαξε εκείνο το πρώτο χτύπημα για τα 
θεμέλια όσο δε μπορείς να φανταστείς, μα την ίδια ώρα κάτι κακό, κάτι 
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σαδιστικό σάλευε μέσα μου και ήθελα να τελειώνω μια ώρα αρχύτερα, να τα 
σβήσω όλα, να μην θυμίζει τίποτα τη φτώχεια, τη σιωπή, τη  μιζέρια και…». 

«και;…» 

«και σένα…». 

Γελάνε δυνατά και πάλι, ο Τέλης παραμερίζει τον καφέ και βγάζει από συρτάρι 
μπουκάλι με ποτό εκλεκτό. Γεμίζει δυο ποτήρια, τσουγκρίζουν, πίνουν 
λαίμαργα, ξαναγεμίζουν. Ο Μάνος δείχνει το βάζο με τα ολόφρεσκα κρίνα 
πάνω στο τραπέζι… 

«Δεν ήξερα ότι σ αρέσουν τα λουλούδια… δεν είχαμε ποτέ κρίνα σ εκείνο τον 
κήπο…». 

«Τι κρίνα ρε Μάνο…», αποκρίνεται περιγελαστικά ο Τέλης, «άλλο από 
τσουκνίδες δεν είχε εκείνη η αυλή…». 

Σοβαρεύονται ξανά, θυμούνται με συγκίνηση, καταφεύγουν στο ποτό. Ο 
Μάνος γυρίζει πρώτος σε κουβέντα διάφορη, να σπάσει την αναπόληση, τις 
αναμνήσεις. 

«Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνω για σένα; Πρέπει να σου βρω μια καλή 
γυναίκα, ένα δυνατό έρωτα να ξεκολλήσεις από τα γιαπιά και τα τσιμέντα…». 

«Άσε ρε Μάνο που θα μου βρεις και γυναίκα… παιδιά είμαστε τώρα; Άμα 
θέλω βρίσκω και μόνος μου…». 

«Ναι καλά… λοιπόν στον κύκλο μου έχω ένα σωρό από γνωριμίες καλές, ουρά 
θα κάνουν άμα μάθουν…» 

«Μάνο σύνελθε, εδώ δεν πάω σε ένα κάρο κοσμικά που έρχονται κάθε μέρα… 
το βλέπεις το μάτσο στο γραφείο; Όπως έρχεται έτσι γυρίζει πίσω, κούτσουρο 
μοναχό είμαι, το ξέρεις, δεν τα μπορώ αυτά…» 

Κοιτάζει ο Μάνος τις προσκλήσεις, περιδιαβαίνει το βλέμμα του στο ακριβό 
το έπιπλο, η ματιά του σταματά επάνω σε υπολογιστή ακριβό. 

«Κι αυτό το μαραφέτι τι το έχεις; Μόνο για λογαριασμούς και ραπόρτα; 
Γεμάτο είναι από γυναίκες εκεί μέσα…». 

«Ούτε που το σκαμπάζω πολύ, τα απαραίτητα για τη δουλειά, το βαριέμαι 
κιόλας…». 

Στο λεπτό βρίσκεται ο Μάνος μπροστά στο πληκτρολόγιο, κτυπάει κουμπιά, 
κινείται με ζωντάνια μικρού παιδιού… 

«Τώρα αμέσως θα σου φτιάξω ένα προφίλ, πέντε λεπτά δουλειά είναι και στο 
λεπτό θ αρχίσει η παρέλαση…». 
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«Ούτε να το συζητάς, σκέφτεσαι τι έχει να γίνει όταν το ανακαλύψουν οι 
δημοσιογράφοι; Ρεζίλι θα γίνουμε…», κάνει δήθεν θυμωμένα ο Τέλης. 

Σκέφτεται τάχα ο άλλος, πετάει απάντηση στο λεπτό. 

«Δεν χρειάζεται να βάλουμε το πραγματικό σου όνομα, ο καθένας γράφει ότι 
του κατέβει. Κάτσε και θα δεις… σ ένα λεπτό θα έχω τελειώσει και φεύγουμε 
να συνεχίσουμε το ποτό αλλού…». 

Το ουίσκι τους έχει ζαλίσει, η κουβέντα τους έχει μεθύσει. Κτυπιούνται 
περιπαικτικά, γελάνε με το παραμικρό, τον Μάνο τον έχει πιάσει εκείνη η 
παλιά φλυαρία. Εκστατικός ο Τέλης νοιώθει να μικραίνει και υποχωρεί σιγά 
σιγά σε σιωπή, να ακούει τον φίλο του όπως παλιά να αγορεύει, να χειρονομεί 
με ένταση, με πάθος. Ο Μάνος έχει πιάσει τον Τέλη από το μπράτσο, 
ζωντάνεψαν τα μάτια του, το σώμα του κινείται με ευλυγισία εφηβική, έχει 
ξανάβρει το πιο πιστό του ακροατήριο. 

Στο γραφείο έχει πέσει το πρώτο σκοτάδι, η οθόνη του υπολογιστή 
αντιφεγγίζει πάνω στις δυο σκιές που μοιάζουν αγκαλιασμένες, αξεχώριστες. 
Μια κοπέλα από τον κάτω όροφο φέρνει κάτι χαρτιά, ακούει με απορία φωνές 
και γέλια, ρωτάει την ιδιαιτέρα με διάθεση κουτσομπολιού. 

«Μα τι κάνουν εκεί μέσα;…» 

«Τα παιδία παίζει…», αποκρίνεται η άλλη με χαμόγελο συμπάθειας. 

Σε λίγη ώρα βγαίνουν σχεδόν τρεκλίζοντας από το γραφείο, κατεβαίνουν στην 
είσοδο, σταματούν στο διπλανό ανθοπωλείο που είναι ακόμη ανοικτό. Ο Τέλης 
αρπάζει στην αγκαλιά του δυο ανθοδέσμες από κρίνα, πετάει τα λουλούδια 
στον αέρα, γεμίζει το πεζοδρόμιο, την αγκαλιά του Μάνου, τους έκπληκτους 
περαστικούς. Αρπάζει το φίλο του από το χέρι… 

«Και τώρα πάμε να μεθύσουμε ολονυχτία…» 

«Τέλη νομίζω πως είμαστε ήδη μεθυσμένοι…» 

Το προεδρικό αυτοκίνητο περιμένει με την πόρτα ανοικτή, σέρνονται στο πίσω 
κάθισμα με φωνές και γέλια. Ο οδηγός έχει εντολή από νωρίς για ταβερνεία, 
μπαρ πολυτελείας, ξενυχτάδικα… 

Τάχουν ξεχάσει όλα, οικοδομές, ομίλους, οικογένειες, υποχρεώσεις… Ο 
chauffeur κουνά το κεφάλι με αναστεναγμό και μακαρίζει τους πλούσιους που 
μπορούν να διασκεδάζουν και να βουλιάζουν εύκολα σ ανέμελο μεθύσι… 
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Κήπος εμπύρετος 

18. 

(θεατρικό, σκηνή δεύτερη) 

(Ο χορός χορεύει καλαματιανό και τραγουδά το δημώδες «στη στεριά δε ζει το 
ψάρι…». Κομπάρσος ντυμένος βακαλάος θνήσκει επί σκηνής. Άξαφνα αναδύεται από 
το έδαφος πολύχρωμη εξέδρα και υπάλληλος του υπουργείου χωροταξίας απαγγέλει 
Βολέμη…). 

Τι είναι η πατρίδα μας; Μην είναι η τσέπη 

του μισθωτού υπάλληλου, των υπουργών τα έπη; 

μην είναι τα ευρώπουλα, των τραπεζών ταμεία 

το τρίτο το εξοχικό, εγγάμου ευτυχία; 

Μην είναι τα αυτοκίνητα και των σπιτιών η λάμψη 

κληρονομιές και όβολα που ο γονιός θα γράψει; 

μην είναι ρούχα πλουμιστά, χρωματιστές κορδέλες 

στο φούρνο να αχνίζουνε, κατσίκια, παπαρδέλες; 

Όλα πατρίδα μας! Κι αυτά κι εκείνα 

του γείτονα, του αδελφού, η πιο μικρή κομπίνα 

μη σκέφτεστε, μην έχετε, καμιά ανησυχία 

αυτά είναι πατρίδα μας χωρίς αμφιβολία! 

(Σούσουρο στα διαζώματα, έντονα χειροκροτήματα. Ο χορός αποχωρεί αργά με το 
τραγούδι της Ιλιάδας, «Ο Έκτωρ κι αν απέθανε, σιγά μη χολοσκάσω…». Αιωνόβιος 
σαλεπιτζής εμφανίζεται στη σκηνή και απαγγέλει με φωνή τρεμοπαίουσα…). 

Επέρασα ολόκληρη τη ζήση μου στα ξένα 

εγνώρισα τις κορυφές, μα και βαθύ πυθμένα, 

αυτά που τραγουδήσατε τα γνώρισα, τα έχω 

γι αυτό και σαν πατρίδα μου μιαν άλλη γη προστρέχω 

Σε τούτο τον ξερότοπο το μόνο βιος που μένει 

του ήλιου είναι το ξανθό, του γλύπτη το καλέμι 

δυό τάφοι μόνο των γονιών, κει στου χωριού τα πλάγια 



 

 

79 

και ένας φίλος παιδικός να κάνει τα τρισάγια… 

(Αποδοκιμασίες. Η ασφάλεια απομακρύνει τον γέροντα, δυο παιδάκια αρπάζουν το 
σαλέπι και το μοσχοπουλάνε στους θεατές…). 

Όλη η χώρα έχει μια λάμψη πυρετού στα μάτια. Κατασκευές παντού, σε 
χωριά, πρωτεύουσα, λαγκάδια. Η Aristotelis Blanas Group παίρνει τη μία 
εργολαβία μετά την άλλη, στα γραφεία η κίνηση είναι χαώδης, σταματά αργά 
το βράδυ. Κονταροχτυπιούνται οι προσφορές με τον όμιλο του Καλπούζου, 
μα ο Τέλης αφήνει πάντα χώρο στο παλιό αφεντικό του, αποφεύγει τις 
έχθρητες και την αχαριστία. Το αποτύπωμά του είναι ακόμη έντονο στην 
εταιρία, κρατά όσο μπορεί την ηθική προτεστάντη, δωρική κληρονομιά από τα 
νεανικά τα χρόνια. Οι υπάλληλοι και τα στελέχη είναι καλοπληρωμένοι, 
βραβεία έχουν έρθει από την ευρώπη για το μοντέλο της διοίκησης και τις 
συνθήκες εργασίας, αποφεύγει όμως τις εξωφρενικές αμοιβές, τα bonuses και 
τις σπατάλες σε εκδηλώσεις, δημόσιες σχέσεις και πολυτέλειες στον εξοπλισμό. 
Οι μέτοχοι τον σέβονται κι όσο κι αν θέλουν να ακολουθήσουν εταιρίες άλλες 
σε χλιδή και επίδειξη, αντιλαμβάνονται πως η συνετή διαχείριση του, 
υπόσχεται μέλλον στέρεο, μακρόβιο. Λαδώματα και μαύρα όβολα δεν μπορεί 
να τα αποφύγει εύκολα, μα γι αυτά έχει συμβούλους εξαιρετικούς που κρατούν 
το όνομα και τα τεφτέρια της εταιρίας καθαρά, ακηλίδωτα… 

Η συνάντηση με τον Μάνο, έφερε στον Τέλη κέφι μοναδικό, εφηβεία δεύτερη, 
μαλάκωσε μέσα του ο άσβεστος θυμός, το αγέλαστο, το λιτοδίαιτο. Από εκείνη 
τη νύχτα που ξημέρωσαν μαζί στα ξενυχτάδικα της πόλης, έχουν περάσει 
μήνες, μα η παλιά τους φιλία φούντωσε, ξεκίνησε να κτίζει νέα θεμέλια. 
Γνωρίστηκε ο Τέλης με τη Φωτεινή, στην αρχή διστακτικά, κι έπειτα τακτικός 
θαμώνας σε δείπνα και γεύματα στο σπίτι του Μάνου, στο δικό του δεν 
πήγαιναν, βαριόταν του σπιτιού του την ατμόσφαιρα, εκείνος τους γύριζε σε 
ακριβά εστιατόρια, ξόδευε για πρώτη φορά χωρίς να σκέφτεται, χαιρόταν με τη 
χαρά τους και την όμορφη κουβέντα. Μα και ο Μάνος τις ώρες εκείνες έδιωχνε 
τις σκέψεις της λύπης και της νοσταλγίας για τα νεανικά του όνειρα, έπεφτε σε 
φλυαρία και κέφι υπερβολικό, στο πρόσωπο είχε επιστρέψει κάτι από κείνη την 
παλιά ορμή, το απόλυτο πείσμα. Έβλεπε τον άντρα της η Φωτεινή και 
χαιρόταν με τη μεταμόρφωση, μα δεν μπορούσε να καταλάβει πως έφευγε από 
πάνω του η παλιά μελαγχολία, η σκιά στο βλέμμα, η κούραση από την ανία του 
γραφείου. Μα ήταν πάντα άνθρωπος γενναιόδωρος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, 
στο νοσοκομείο που δούλευε οι εικόνες ήταν άσχημες, θανατερές, κι έτσι 
αφηνόταν κι εκείνη ευχάριστα στα παιδιάστικα καμώματα κάθε που 
συναντιόντουσαν οι τρεις τους… 

Περνούσαν στιγμές ευτυχίας, μα ο Τέλης δεν ξεγελιόταν. Αδιόρατα, 
ανεπαίσθητα, έπιανε το βλέμμα του φίλου του να ταξιδεύει αλλού, το μυαλό του 
να βασανίζεται από σενάρια ανεκπλήρωτα και φιλοδοξίες παλιές, κιτρινισμένες. 
Του τόπε και η Φωτεινή σε χρόνο ανύποπτο, «κάτι τον τρώει τον Μάνο, εκείνη 
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η καταραμένη η εφημερίδα τον έχει στοιχειώσει…», τη ρωτάει ανοικτά μήπως 
έχουν χρηματική στενότητα, όχι απαντά, τα βγάζουμε πέρα σχετικά άνετα, 
ακίνητη περιουσία υπάρχει μπόλικη, μόνο που θα γίνει δική τους όταν 
Ρούσσης και Καργάκος εγκαταλείψουν τα μάταια. Επιμένει, τη ζορίζει, μα 
μήτε και κείνη δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ο άντρας της τόσο έχει κολλημένο 
το βλέμμα στα παλιά και δεν μπορεί να χαρεί το σήμερα χωρίς ξωτικά και 
φαντάσματα. Ο Τέλης απομένει σκεφτικός, ένα μικρό λαμπάκι ανάβει στο 
μυαλό του, μια ιδέα που την παιδεύει μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο 
και όσο που σχηματίζεται τον κάνει και χαίρεται σαν παιδί μικρό που 
αντικρίζει καινούριο παιχνίδι, Αφήνει και περνούν μήνες, κάμει επαφές, ρωτάει 
ειδικούς, μαζεύει πληροφορίες, παραγγέλλει μελέτες από οικονομικά γραφεία 
και δημοσκοπικές εταιρίες. Γεμίζει φάκελο απόρρητο που τον φυλά καλά 
κλειδωμένο σε μυστικό χρηματοκιβώτιο, τους υπολογιστές ακόμη δεν τους 
εμπιστεύεται, δεν τους γνωρίζει καλά. Και όταν μια Τετάρτη ο Μάνος τον 
φωνάζει σπίτι για δείπνο και χαλαρή κουβέντα, εκείνος ζητά να συναντηθούν 
πρώτα νωρίς το απόγευμα στο γραφείο του. Είναι έτοιμος, ικανοποιημένος, μα 
θέλει πρώτα να κάνει κουβέντα ιδιαίτερη, μοναχική, τα καλύτερα παιχνίδια 
στην αυλή τα έπαιζαν πάντα σαν έμεναν οι δυό τους… 

Περιμένει στο γραφείο του, σχεδόν ξαπλωμένος στην καρέκλα, κοιτάζει από το 
γυάλινο τζάμι το μελίσσι που δουλεύει ασταμάτητα στα έξω τα γραφεία. Έχει 
ακολουθήσει το παράδειγμα του Καλπούζου και ποτέ δεν απομονώθηκε, ποτέ 
δεν φυλακίστηκε στους τέσσερις τοίχους, μα είναι το μέγεθος του ομίλου τόσο 
γιγαντωμένο που χαλαρές κουβέντες και φιλίες σε ώρα εργάσιμη δεν 
προλαβαίνουν να ανθίσουν. Δεν τον χρειάζονται πια το ίδιο, το βλέμμα του δεν 
είναι απαραίτητο για τις νέες δουλειές. Το όνομά του είναι μύθος, υπάρχουν 
χιλιάδες στη δούλεψή του που δεν ξεύρει ούτε το όνομά τους, ένας λαβύρινθος 
απλώνεται μπροστά του και έχει ξεφύγει από τον έλεγχό του. Καταλαβαίνει 
πως οι εποχές έχουν αλλάξει, η παλιά πιάτσα έχει πεθάνει κι αυτός σε ηλικία 
νέα είναι πια ένας δεινόσαυρος, ένα νόμισμα παλιάς κυκλοφορίας που το 
κοιτούν όλοι με θαυμασμό, με φόβο, με σέβας. Το όνομα Μπλάνας είναι από 
τα πιο σημαντικά στη χώρα, τα πλοκάμια του ομίλου μεγαλουργούν τώρα και 
πέρα από τα σύνορα. Έκαμε τον κύκλο του γρήγορα και τώρα κάθεται στην 
κορυφή μόνος, κουρασμένος και είναι είδηση καθημερινή σε τηλεόραση και 
εφημερίδες… 

Βγάζει ελαφρύ αναστεναγμό, σηκώνει το ακουστικό, ο Μάνος είναι στον 
προθάλαμο. Ο Τέλης τεντώνει το σώμα να ξεμουδιάσει, σηκώνεται να τον 
υποδεχθεί, ζητά να κρατήσουν τα τηλεφωνήματα στη γραμματεία, τα σημερινά 
ραντεβού τα έχει διώξει… 

Ο Μάνος Ρούσσης μπαίνει στο γραφείο χαμογελαστός, φοράει ακόμη το 
κουστούμι της δουλειάς, πετάει τον χαρτοφύλακα σε μια καρέκλα, αρπάζει με 
λαιμαργία τον ζεστό καφέ που σερβίρει ο Τέλης. Είναι περίεργος γι αυτή τη 
συνάντηση, η μυστικοπάθεια του έχει κεντρίσει την περιέργεια… 
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«Ελπίζω να είναι κάτι σοβαρό…»., λέει χαμογελώντας στο φίλο του, 
«ολόκληρο κύκλο έκανα να έρθω από το γραφείο, μας βλέπω να ξεκινάμε μαζί 
για το σπίτι το βράδυ…». 

Ο Τέλης κρατά τον καφέ και χαμογελά. Κοιτάζει τον φίλο του σκεφτικός για 
ένα λεπτό, κάποτε απαντά με τόνο ανάλαφρο. 

«Πόσες φορές σου έχω προτείνει να αναλάβεις το νομικό μου τμήμα, θυμάσαι; 
Κορυφή είναι ο Παπακώστας δε λέω, αλλά ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης είναι 
πάντα κάτι διαφορετικό… κι έπειτα δεν είναι τόσο τα χρήματα, αυτή η δουλειά 
θα σου ανοίξει…». 

Τον διακόπτει ο άλλος με ελαφρύ εκνευρισμό. 

«Αμάν ρε Τέλη, κι εγώ νόμιζα πως είναι κάτι σοβαρό… τάχουμε πει αυτά 
χιλιάδες φορές, από σπόντα βρέθηκα στη δικηγορία, αφού το ξέρεις καλά… 
κάνω τη δουλειά μου μέχρι εκεί που χρειάζεται, να βγάζω εισόδημα, άλλες 
φιλοδοξίες δεν έχω. Ξέρω τον εαυτό μου, δεν έχω αυταπάτες, ένας μέτριος 
δικηγόρος είμαι, δεν μπορώ να αναλάβω τόσο μεγάλη ευθύνη, οι δικές σου 
υποθέσεις απαιτούν ολονυχτίες, μελέτη, δημόσιες σχέσεις, δεν τα μπορώ αυτά, 
περισσότερη ζημιά θα σου έκανα παρά καλό… μα τι στο καλό σε έπιασε 
σήμερα και τα θυμήθηκες πάλι όλα αυτά; Ο Παπακώστας δεν είναι απλά 
κορυφή, είναι χωμένος βαθιά στο σύστημα, μαζί του μπορείς να είσαι 
σίγουρος, ασφαλής, εκτός… εκτός κι αν είναι θέμα πολύ προσωπικό που 
χρειάζεται πολύ διακριτικό χειρισμό…». 

«όχι, όχι, τίποτα τέτοιο, να είπα απλά να κάνω μια τελευταία προσπάθεια, μπας 
και τόχεις μετανιώσει…». 

«καλά, άστο, όπως φαίνεται τόχουμε έθιμο να κάνουμε αυτή τη κουβέντα μια 
φορά το μήνα. Τώρα μιας και με κουβάλησες εδώ χωρίς σοβαρό λόγο, δεν 
πάμε δίπλα να τσιμπήσουμε κάτι; Μετά αν δεν έχεις δουλειά φεύγουμε για το 
σπίτι νωρίς…». 

Ο Τέλης δεν κάνει καμιά κίνηση να σηκωθεί από το τραπέζι, βάζει καφέ και 
σκέφτεται για δευτερόλεπτα. Έπειτα ξεκινά με πρόσωπο πιο σοβαρό, με λόγια 
που δείχνει να τα μετρά προσεκτικά. 

«Στη ζωή μου Μάνο δεν είχα ποτέ δεύτερες ευκαιρίες, δεν είχα ποτέ επιλογές. 
Την οικοδομή ξεκίνησα, στην οικοδομή προχώρησα, μπορεί τα πράγματα να 
πήγαν καλά, να άλλαξαν οι εποχές, αλλά ακόμη ένας οικοδόμος είμαι, δεν 
πρόλαβα να δημιουργήσω όνειρα, απωθημένα, ταλέντα κρυφά δεν είχα για να 
κάνω κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα δεν έχω ιδέα πως είναι να σε τρώει ένα 
σαράκι, μια ανεκπλήρωτη επιθυμία, για μένα τα πράγματα φτάνουν μέχρι εκεί 
που βλέπουν τα μάτια μου, η φαντασία δεν ήταν ποτέ το δυνατό μου 
σημείο…». 
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Τον κοιτάζει ο Μάνος απορημένος, αυτά που ακούει τα ξέρει, τα έχουν 
συζητήσει πολλές φορές με διάφορους τρόπους, μα τώρα τα καταλαβαίνει σαν 
εισαγωγή σε κάποιο πρόβλημα, σε μια εξομολόγηση. Ρίχνει κι αυτός δεύτερο 
καφέ, βολεύεται καλύτερα στην πολυθρόνα, κουνά επιδοκιμαστικά το κεφάλι 
και περιμένει ν ακούσει τη συνέχεια… 

«Τώρα βέβαια για να πω και όλη την αλήθεια, ένα μικρό απωθημένο τόχω… 
μπορεί να μην συμπάθησα ποτέ το σχολειό και τα γράμματα, μα σήμερα 
βλέπω νέους ανθρώπους να διαβάζουν, να μιλούν σωστά, να γνωρίζουν 
πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ και κάπως στεναχωριέμαι. Χρόνο δεν 
είχα μέχρι σήμερα να ανοίξω ένα βιβλίο, η βιβλιοθήκη που έχω σπίτι 
περισσότερο για διακόσμηση είναι… οι δημοσιογράφοι γράφουν για 
αυτοδημιούργητο επιχειρηματία, μα εκείνο που εννοούν είναι πως ήμουν ένα 
αμόρφωτο παιδί που τα κατάφερε στη ζωή του καλά…». 

Σταματά να πάρει ανάσα, ο Μάνος τον κοιτά απορημένος. Νοιώθει μια 
δυσφορία, δεν μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση, δεν καταλαβαίνει ποιο 
είναι το θέμα, το επείγον πρόβλημα. Απαντά αόριστα… 

«Ε καλά, μη χολοσκάς… κοίτα κι εμένα που έφαγα τα βιβλία με το κουτάλι τι 
κατάφερα… Κι έπειτα τώρα πια χρόνο μπορείς να βρεις, άμα το θελήσεις 
κουβαλάς ολόκληρο το πανεπιστήμιο σπίτι σου… έλα ρε Τέλη, μοιάζεις με 
κείνους που τάχουν όλα και ψάχνουν κάτι νάχουν να στεναχωριούνται. Να 
θυμάσαι ότι έκανες εκείνο που ήθελες και τόκανες με τον καλύτερο τρόπο. Και 
να ξέρεις μάλιστα πως σε ζηλεύω, εσύ είχες μπροστά ένα δρόμο και τον 
περπάτησες χωρίς να χάσεις χρόνο, εγώ είχα πολλούς κι ακόμα αναρωτιέμαι 
για τις επιλογές που έκανα… άστα ρε Τέλη, ο παράδεισος βρίσκεται πάντα σ 
αυτά που δεν κάναμε…». 

Ο Τέλης χαμογελά, η συζήτηση έφτασε εκεί ακριβώς που ήθελε. Σηκώνεται 
και ξεκλειδώνει το χρηματοκιβώτιο, βγάζει τρεις παχουλούς φακέλους και τους 
ακουμπά μπροστά στο Μάνο. 

«Γι έναν τέτοιο παράδεισο σε φώναξα να μιλήσουμε…» λέει στο φίλο του και 
περιμένει χαμογελαστός. 

Ο Μάνος ανοίγει τυχαία ένα φάκελο, πυκνές σελίδες και διαγράμματα 
απλώνονται μπροστά του. Ξεφυλλίζει. Αναγνωστικές έρευνες, κυκλοφορίες του 
Τύπου και ακροαματικότητες, άρθρα, προτάσεις από γνωστούς 
δημοσιογράφους, κοστολογήσεις υλικών και μηχανημάτων, κατάλογοι 
μισθοδοσίας, πολιτικές αναλύσεις, προβλέψεις για τις εκλογές που έρχονται. 
Παρόμοια και χειρότερα στο δεύτερο φάκελο, μία από τα ίδια στον τρίτο. 
Μπερδεύεται, δεν ξέρει γιατί τα βλέπει όλα αυτά. Ξέρει πως ο Μπλάνας 
συνηθίζει κάθε τόσο να επεκτείνεται, να ανακατεύεται σε πεδία άγνωστα, 
υποψίες περνούν από το μυαλό του, μα δεν καταλαβαίνει ποιος μπορεί να είναι 
ο ρόλος του σε όλα αυτά… 
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«Τι είναι όλα αυτά; Έλα ρε Τέλη, μπες επιτέλους στο ψητό, νυχτώσαμε…». 

«Τα πολιτικά πράγματα γίνονται όλο και πιο ασταθή Μάνο, ξέρω καλά πως οι 
παχιές αγελάδες δεν θα κρατήσουν για πολύ ακόμα. Έχω ανθρώπους παντού 
πρόθυμους να με πληροφορούν, σύντομα θα έρθουν ζόρια σοβαρά. Άνθρωποι 
που σήμερα είναι στην κορυφή μπορεί να γκρεμιστούν με θόρυβο μεγάλο. 
Όταν θάρθει τούτη η ώρα και πίστεψέ με είναι βέβαιο πως θάρθει, θα γεννηθεί 
ανάγκη για ανθρώπους αναμάρτητους, χωρίς παρελθόν λερωμένο, νέους και με 
κέφι για δουλειά διαφορετική. Εγώ έχω κάνει τις προβλέψεις μου, έχω πάρει τα 
μέτρα μου να επιβιώσω ακόμη και στα πιο δύσκολα σενάρια, πιστεύω πως είμαι 
καλά προφυλαγμένος. Οι φάκελοι που βλέπεις είναι ένα μικρό κομμάτι από μια 
μεγάλη έρευνα που τρέχει για μήνες, βοήθησαν οι καλύτεροι…». 

«έρευνα για τι πράμα;» 

«Αγαπητέ μου Μάνο όταν πεινάς γίνεσαι λίγο αργόστροφος… λοιπόν, παίρνεις 
αυτούς τους φακέλους σπίτι σου, τους μελετάς με την ησυχία σου, αλλάζεις, 
προσθέτεις, σβήνεις και μόλις το θελήσεις έχεις υλικό και ανθρώπους για να 
στήσεις από την αρχή μια εφημερίδα, έντυπο που θα βλέπει τις ανάγκες του 
αύριο, με την καλύτερη πληροφόρηση από τα σωστά κανάλια και με 
ανθρώπους νέους, ορεξάτους και άφθαρτους…». 

Ο Μάνος μένει για λίγο ακίνητος, με βλέμμα απλανές και ξάφνου απλώνεται 
μπροστά του η εικόνα. Έχει σκεφτεί χιλιάδες φορές το στήσιμο μιας 
εφημερίδας, έχει σχεδιάσει στο μυαλό του ακόμη και τη σελιδοποίησή της, τα 
πρώτα άρθρα… από τότε που έκαμε αυτή τη δουλειά δίπλα στον Λιβάνη έχουν 
περάσει χρόνια, μα η ουσία πέρα από την τεχνολογία παραμένει ίδια… 

«Τέλη υποκλίνομαι… είναι το μόνο πεδίο που δεν είχες χωθεί μέχρι σήμερα, 
διάολε η ιδέα είναι έξυπνη, μια εφημερίδα θα στεριώσει τα συμφέροντά σου, ο 
τύπος σήμερα έχει μεγαλύτερη δύναμη κι από την πολιτική… λοιπόν, αν μου 
ζητάς να βοηθήσω δε χρειάζεται να με παρακαλέσεις, μπορώ να βρω μπόλικο 
ελεύθερο χρόνο, τα διαβάζω, τα ψάχνω και σου λέω τη γνώμη μου. Βέβαια δεν 
είμαι πια μέσα στα πράγματα, αλλά όσο νάναι τα παρακολουθώ…». 

Ο Τέλης βγάζει ένα θεατρικό αναστεναγμό, υποκρίνεται τον αγανακτισμένο και 
με χαμόγελο που προσπαθεί να κρύψει ειδοποιεί τη γραμματέα του να 
παραγγείλει φαγητό. Βγάζει το σακάκι του στην πλάτη της καρέκλας, τονίζει τις 
λέξεις μία μία, τάχα πως απευθύνεται σε μυαλό καθυστερημένο… 

«λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή… εγώ από εφημερίδες γνωρίζω όσα 
γνωρίζεις εσύ από τσιμέντα. Το ξέρεις πως μ αρέσει να κρατάω χαμηλό 
προφίλ, εκείνο που επιδιώκω είναι το ακριβώς αντίθετο, να κρατήσω δηλαδή 
τον όμιλο όσο γίνεται μακριά από δημοσιότητα, οι δουλειές στην Ελλάδα 
Μάνο δεν γίνονται και με τον πιο καθαρό τρόπο, ένα στραβοπάτημα μπορεί να 
γκρεμίσει ανθρώπους και επιχειρήσεις μέσα σε μια μέρα, λίγο έλλειψε να την 
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πατήσει έτσι ο Καλπούζος που θέλησε να ανακατευτεί με την πολιτική. Όχι, 
αυτές οι ιστορίες δεν είναι για μένα, εγώ τώρα ψάχνω να λευτερώσω χρόνο όχι 
να βάλω νέους μπελάδες στο κεφάλι μου… όχι αυτό το παιχνιδάκι δεν το 
αγοράζω για τον εαυτό μου, αυτό είναι ένα δώρο στον καλύτερό μου φίλο 
νάχει να παίζει και να πάψει να αναρωτιέται για χαμένους παραδείσους και 
δρόμους που δεν περπάτησε. Κύριε Ρούσση, ιδού το βασίλειό σας και ελπίζω 
να σταματήσετε πια τη γκρίνια τώρα που θα γίνετε μεγαλοεκδότης…». 

Το πρόσωπο του Μάνου θυμίζει για λίγο την ακινησία σε εγκεφαλικό 
επεισόδιο, κατόπιν ξεσπά σε γέλιο νευρικό, σχεδόν υστερικό… 

«Βρε Τέλη μιλάς σοβαρά; Όλα αυτά τα έστησες για μένα; Είναι κάτι παραπάνω 
από συγκινητική η προσφορά σου, ειλικρινά δεν έχω λόγια κι ας γνωριζόμαστε 
τόσα χρόνια, δε σταματάς ποτέ να με εκπλήσσεις… δεν σου κρύβω πως αυτό 
ξεπερνάει πολύ όλα εκείνα που έχω ονειρευτεί, αλλά νομίζω πως ξεχνάς κάτι 
βασικό…». 

«ποιο είναι αυτό;…» κάμει πως απορεί ο Τέλης, γιατί ξέρει από πριν εκείνο που 
θ ακούσει… 

«άντε να παραβλέψουμε το γεγονός πως δεν ανήκω στο σινάφι των γραφιάδων, 
άντε να ξεχάσουμε και το ότι εγχειρήματα τέτοιου μεγέθους χρειάζονται μια 
εμπειρία από την πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα, πες ότι όλα αυτά 
σήμερα ξεπερνιούνται σχετικά εύκολα… μα ακόμη κι έτσι χρειάζονται 
χρήματα πολλά, εντάξει κάτι οικονομίες έχουμε, άντε να έπειθα και τον πατέρα 
μου να πουλήσει κανένα ακίνητο, εδώ όμως ρε Τέλη χρειάζονται… μισό 
λεπτό, εδώ τόχει γραμμένο τελευταία σελίδα, νάτο, χρειάζονται εκατομμύρια 
με πολλά μηδενικά και είμαι βέβαιος πως ξέρεις ότι τα περισσότερα έντυπα 
σήμερα είναι χρεωμένα ως το λαιμό…». 

Τον διακόπτει ο Τέλης που έχει έτοιμη την απάντηση… 

«Μάνο το παιχνίδι που σου προσφέρω είναι με το κλειδί στο χέρι, πώς να το 
πω πιο καθαρά… ξέχνα το οικονομικό, ξέχνα την εμπειρία, μην αρχίζεις πάλι 
τις ατελείωτες σκέψεις και τα υποθετικά σενάρια, όταν σου ανοίγουν ένα δρόμο 
περπάτα τον στο τέρμα, απόλαυσε τη διαδρομή… τα λεφτά μη σ ανησυχούν 
είναι όλα κανονισμένα, από μένα θα έχεις ανοικτή επιταγή, φορολογικά τα έχω 
κανονίσει όλα, δεν είναι ώρα να σου πω λεπτομέρειες, αλλά μην ανησυχείς γι 
αυτά. Υπάρχουν κι άλλοι φάκελοι που θα διαβάσεις, μέχρι και τρία τέσσερα 
κτίρια έχουν βρεθεί για να στεγάσουν την εφημερίδα, διαλέγεις όποιο αγαπά η 
ψυχή σου. Να ξέρεις όμως ότι σε θέματα ουσίας δεν θ ανακατευτώ, δεν έχω 
ιδέα κι άλλωστε ο στόχος μου δεν είναι να είμαι ο άνθρωπος στα παρασκήνια. 
Θάχεις απόλυτη ανεξαρτησία, η εφημερίδα θα είναι απόλυτα δική σου, δεν μ 
ενδιαφέρει η πολιτική που θα κρατήσεις και φυσικά δεν έχεις καμία δέσμευση 
να υποστηρίξεις τον όμιλο στο οτιδήποτε… στο είπα είναι δώρο, όχι 
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ανταλλαγή συμφερόντων. Χαμογέλα επιτέλους Μάνο, για ένα χαμόγελο 
γίνονται όλα αυτά…». 

Και ο Μάνος επιτέλους χαμογέλασε με ευτυχία πραγματική και ο Μάνος 
επιτέλους ανέβασε πυρετό δημιουργικό που είχε χρόνια να νοιώσει. Το φαγητό 
έχει έρθει και κρυώνει στο τραπέζι, μα έχει ξεχάσει την πείνα του, το γραφείο 
του, την τωρινή ζωή του. Σχεδόν ξεχνάει και την παρουσία του Τέλη, αρχίζει 
να ξεφυλλίζει τα dossiers με κινήσεις νευρικές, ανυπόμονες, βγάζει 
επιφωνήματα, δεν ξεύρει τι να πρωτοσημειώσει. Μιλάει, μιλάει ασταμάτητα, 
σχεδόν παραληρεί, πετάγεται από τη μία ιδέα στην άλλη, δεν προλαβαίνει να 
ξεκινήσει μια πρόταση και μια άλλη μπερδεύεται στο μυαλό του και ύστερα 
μια τρίτη, μια τέταρτη. Κάμει σαν παιδί που τούδωσαν παιχνίδι ονειρεμένο, 
σαν νεογέννητο που αντικρίζει τα πιο ταπεινά με συγκίνηση παρθενική. 
Τινάζεται άξαφνα όταν νοιώθει να τον σφίγγουν τα χέρια του Τέλη και να τον 
καθίζουν απαλά σε μια καρέκλα. Τον ακούει σαν σε όνειρο να του ψιθυρίζει μια 
πρόταση… 

«Φίλε μου αν ήξερα την τόση χαρά σου, θα είχα κινηθεί πολύ νωρίτερα…». 

Μα ο χρόνος πια για τον Μάνο σημασία δεν έχει, είναι ανεβασμένος σε 
σύννεφο λευκό και γυρίζει πίσω στην πρώτη του τη νιότη. Ξαπλωμένος σε χαλί 
μαγικό ζει τις πρώτες του τις συγκινήσεις, πετάει πάνω από την πρώτη του 
αυλή, μόνο που τώρα το χώμα έχει την οσμή της άνοιξης και οι τσουκνίδες 
έχουν ανθίσει σε λουλούδια κίτρινα, τεράστια, με μυρωδιά μεθυστική, 
πλανεύτρα. Νομίζει την εικόνα σχεδόν πραγματική, γυρνά στον Τέλη με 
συγκίνηση βαθιά… 

«Τέλη σήμερα μου χάρισες ένα κήπο γεμάτο από λουλούδια…». 

Μισοχαμογελά κι ο Τέλης να κρύψει τη συγκίνηση, τον πιάνει από τον ώμο, 
βγαίνουν από το γραφείο αγκαλιά. Η κοπέλα βλέπει το κόκκινο πρόσωπο του 
Μάνου και σηκώνεται ανήσυχη, ο Τέλης της κάμει νόημα καθησυχαστικό. 
Νοιώθουν τον καθαρό αέρα, πρέπει να χωριστούνε για λίγο, πρέπει να πει στη 
γυναίκα του τα νέα, μα δεν του κάνει καρδιά ν αποχωριστεί τον φίλο του. 
Ξεκινά να μιλά και πάλι, να χειρονομεί, σαν κάτι ιππότες που παλεύουνε με 
αόρατα θηρία. Κάτι περαστικοί κοιτούν περίεργα, μα ο Τέλης χαμογελά. 
Θυμάται ένα παιδικό τραγουδάκι, το μόνο που πρόλαβε να μάθει στο 
σχολείο… 

Η κάμπια εξεκίνησε στο πεύκο να ανέβει 

Πάει αργά, πάει σιγά, το ύψος την παιδεύει 

Πέφτει κοιμάται στο κλωνί η κάμπια κουρασμένη 

Βλέπει λυπάται ο θεός και το κουκούλι βγαίνει 
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Και σαν ξυπνάει το πρωί κει στου κορμού τη φλούδα 

Φτάνει γοργά στην κορυφή, μικρούλα πεταλούδα… 
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Ανήφορος, κατήφορος και άλλες ποικιλίες 

19. 

Ένα του Μάρτη δειλινό κουβέντα αρχινούνε 

πλατάνι και αμυγδαλιά και τα πουλιά ακούνε 

«Εγώ είμαι ο αθάνατος, ο άρχοντας της φύσης 

περήφανος, αλύγιστος, ο βασιλιάς της κτίσης 

βοριάδες κι αστραπόβροντα επάνω μου χτυπούνε 

του κόσμου όλα τα στοιχειά τα φύλλα μου τρυγούνε 

Εγώ είμαι της ανθρώπινης ψυχής η παρηγόρια 

βαθιά μέσα στον ίσκιο μου ξεχνούν την ανημπόρια 

σε με δεν είναι θάνατος, μηδέ δοκιμασία 

αιώνες στέκω στην πλαγιά, ζωής αθανασία…» 

Γελά πικρά η μυγδαλιά αμέσως ν απαντήσει 

πριν να φανεί η παγωνιά και τη ζωή της σβήσει 

«Κι αν είσαι ο χιλιόχρονος του χάρου η ασπίδα 

κι αν δίπλα από τον ίσκιο σου αναζητούν πυξίδα 

εμένα όλοι τραγουδούν την ώρα που ανθίζω 

και του Απρίλη μυρωδιές τριγύρω μου σκορπίζω 

Γιατί εγώ είμαι η άνοιξη και της ζωής ελπίδα 

του έρωτα ο μοσχανθός, της ομορφιάς αχτίδα 

κι αν οι διαβάτες κρύβονται στα σκιερά σου κλώνια 

με το δικό μου θάνατο θα ζήσουνε αιώνια 

γιατί καλά το ξέρουνε πως οι ψυχές πετούνε 

μόνο σαν είναι άφοβες, τον άδη αψηφούνε…» 

Εσώπασεν ο πλάτανος, σωπαίνουν και τ αηδόνια 

και λέει τότε η μυγδαλιά τα τελευταία λόγια: 

«Ζωή κι αν έχω σύντομη, ποτέ μη φοβηθείτε 
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για ένα άστρο μακρινό απ τη σκιά να βγείτε 

δείτε και μένα τη μικρή που τώρα ξεψυχάω 

και κάθε χάνομαι και κάθε αυγή ξυπνάω 

Κάθε που μία ομορφιά πεθαίνει μες τα βάθη 

μιαν άλλη θάρθει άνοιξη για να γεννήσει πάθη…» 

(Δημώδες, «ο πλάτανος κι η μυγδαλιά», Ρούμελη, χρονολογία άγνωστη) 

Μαζί με τις τελευταίες μυγδαλιές του Μάρτη, λίγο πριν μοσχοβολήσει 
ανάσταση ανοιξιάτικη, έσβησε και ο Παναγιώτης Μπλάνας ανήμερα στα 
γενέθλιά του στο μπαλκόνι του σπιτιού του από έμφραγμα δεύτερο, 
κεραυνοβόλο. Ξέφυγε από τα μάταια με το χαμόγελο στα χείλη, μπροστά σε 
ένα τραπέζι στρωμένο με νηστήσιμα και ένα σπίτι γεμάτο από παιδιά κι 
εγγόνια που είχαν μαζευτεί για τα ευχετήρια. Τρόμαξαν τα παιδιά, λούφαξαν 
αμήχανα σε μια γωνιά της σάλας, έκαμαν συμβούλιο τα αδέρφια και ο Τέλης 
αποφάσισε γρήγορα για τα χρειαζούμενα. Εκατό φορές τούχε πει την επιθυμία 
του ο πατέρας του, ένα κτηματάκι γεμάτο πέτρα και ήλιο είχανε ξεχασμένο 
στη Φολέγανδρο, εκεί ήθελε να ξαπλώσει, σε έδαφος ανηφορικό, να βλέπει το 
λιμάνι, να νοιώθει τον άνεμο, να έχει θέα ανεμπόδιστη. Γρήγορα τακτοποίησε 
τη μεταφορά ο Τέλης, τα εισιτήρια, την τελετή, το πρωί κανονίστηκε να 
ξεκινήσουν όλοι μαζί το ταξίδι στο νησί. Τα αδέρφια του είχαν ξεκινήσει 
κουβέντες κοινότοπες, η γειτονιά είχε αρχίσει να γεμίζει τη σάλα για να κλάψει, 
να θυμηθεί, ν αποχαιρετήσει. Αγκάλιασε ξανά τη μάνα του που έκλαιγε με 
μάτια στεγνά, τόχαν ξορκισμένο το κλάμα οι Μπλαναίοι, πέτρα νησιώτικη η 
ψυχή τους που δεχόταν με την ίδια στωικότητα μπουνάτσες και φουρτούνες. 
Έβαλε φωνή άγρια να πάψουν τα ανήψια που είχαν αρχίσει τα χασκόγελα, πήρε 
τα τσιγάρα του, ένα μπουκάλι κονιάκ και βγήκε στο μπαλκόνι… 

Τα φωτάκια της πόλης αναβόσβηναν ανώνυμες πυγολαμπίδες, η Μπελογιάννη 
κοιμόταν τυλιγμένη στο σκοτάδι, μια βραδινή ψύχρα θύμιζε το άστατο του 
Μάρτη. Κατέβασε ένα ποτήρι, έκαψε το μέσα του, άναψε τσιγάρο, κάτω στην 
είσοδο είδε κάτι σκιές να πλησιάζουν, κόσμος συνέχιζε να έρχεται, 
φχαριστήθηκε που το βαπόρι θα ήταν αύριο γεμάτο. Απ τον πατέρα του δεν 
είχε να θυμάται, δεν άκουσε ποτέ του λόγια σοφά και συμβουλές χρήσιμες, 
μόνο που τον λυπόταν κάθε που τον έβλεπε, όπως λυπόταν και τον εαυτό του 
που δεν ήξερε να βγάλει λεύτερα μια χαρά, ένα δάκρυ, ένα θυμό, ένα 
συναίσθημα· ένοιωσε χαρούμενος που τώρα στα στερνά μπόρεσε να του 
προσφέρει ζωή εύκολη, ανέσεις, να διώξει την αγωνία του μεροκάματου, την 
πείνα για πράγματα απλά, θυμόταν πως γυάλιζαν τα μάτια του κάθε που 
περνούσε από γιαπί και έβλεπε το όνομά του στην πινακίδα… 

Στο στήθος του ανέβηκε άξαφνος λυγμός, κραυγή άηχη που δεν γνώριζε την 
ύπαρξή της. Μάταια του φάνηκαν ξαφνικά όλα, άδεια, άοσμα και άγευστα, 
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μικρές ασήμαντες στιγμές που ζούνε μονάχα μια μέρα κι έπειτα έρχονται 
άλλες, το ίδιο αδιάφορες, το ίδιο άσκοπες. Πήρε μια στροφή κι έριξε το 
βλέμμα του μέσα από την μπαλκονόπορτα στο ακίνητο σώμα στο φέρετρο, 
στα σταυρωμένα χέρια, στα άσπρα τα μαλλιά στο χρώμα του ασβέστη, σε λίγες 
ώρες η σάλα θα άδειαζε, είδε τη μάνα του κορμί έρημο στους τέσσερις τοίχους 
κυρτή και γερασμένη, είδε το δικό του πάλι σώμα πεθαμένο και γύρω του τα 
αδέρφια και τα ανίψια να μοιράζουν περιουσίες, σπίτια και χρηματοκιβώτια· 
έπιασε το βλέμμα της Αλεξάνδρας πάνω του λυπημένο, το μόνο θηλυκό στο 
σόι που ήξερε από λύπη, ματαιότητα κι αδιαφορία. Έκανε να τρέξει στα 
ισόγεια να έβρει μια γωνιά αόρατη, μα πενταόροφο τσιμέντο είχε πλακώσει την 
αυλή, το χώμα, όσα είχαν δει τα μάτια του στα παιδικά του χρόνια. Στράφηκε 
ξανά στο σκοτάδι του δρόμου και ξέσπασε σε κλάμα δυνατό για πρώτη φορά 
στη ζωή του. Ένας ξεχασμένος κόκορας πήρε τους λυγμούς για κάλεσμα κι 
έβγαλε λάλημα παράφωνο, σαν λατέρνα ξένης εποχής, λησμονημένης… 

Ο ήλιος κρατούσε ακόμη τη μέρα ζεστή όταν το καράβι ξεφόρτωσε στο 
Καραβοστάσι ένα τσούρμο από ανθρώπους άυπνους, παραζαλισμένους από το 
ταξίδι. Δήμαρχος, παπάς και παράγοντες περίμεναν τον εκλεκτό επισκέπτη, 
χειραψίες και λόγια λυπημένα, η εκκλησία της παναγίας καμπανοχτυπούσε 
πένθιμα, χωριά και σπίτια άδειασαν να συνοδέψουν την πομπή στο τελευταίο 
σπίτι. Μέσα σε φασαρία πολλή και παρέα απρόσμενη αναπαύθηκε ο 
Παναγιώτης Μπλάνας, έτσι όπως τόθελε, μέρα ανοιξιάτικη, με το σώμα στον 
κατήφορο να χορταίνει χρώμα ασπρογάλανο και μυρωδιά αλμυρή απέναντι 
στο κύμα… 

Όπως γεμάτο έφτασε, έτσι γεμάτο έφυγε το καράβι την επόμενη και άφησε στο 
μώλο τον Τέλη, την μάνα του και τον Μάνο, που αποφάσισαν να μείνουν στο 
νησί, να φροντίσουν τα τριήμερα, να χαλαρώσουν σε περιβάλλον ήσυχο, απλό, 
γήινο, να κουβεντιάσουν με φίλους παλιούς και συγγενείς ξεχασμένους. Θείες, 
ξαδέρφια και φίλοι βρίσκονται όλη τη μέρα με τη Φρόσω, παρηγορούν, 
θυμούνται, βρίσκουν τις ρίζες που δεν έχουν ποτίσει χρόνια τώρα, οι δυο φίλοι 
περπατούν στο λιμάνι, κρύβονται σε ήσυχα λιμανάκια, μεθούν τα μεσημέρια με 
ούζο σκέτο, αέρα καθαρό, ξεκουράζονται σε αρμυρίκια υγρά και πλατάνια στις 
πλατείες. Όμως δημαρχαίοι και κοινοτάρχες δεν αφήνουν την ευκαιρία να πάει 
χαμένη, ο τόπος τους φιλοξενεί ονόματα σημαντικά, θέλουν να πουν τα 
προβλήματα στον Μπλάνα για να δώσει βοήθεια, δίνουν χαρτιά και αναφορές 
στον Ρούσση να τα περάσει στην εφημερίδα του μπας και λυθούν ζητήματα 
σημαντικά για το νησί. Ο Τέλης ακούει συλλογισμένος, δίπλα του ο Μάνος 
γεμίζει σημειώσεις, προβλήματα με το νερό, τους δασκάλους, τα ξωκλήσια, 
τους γιατρούς, τα δημοτικά κονδύλια· υπόσχεται να επιστρέψει, να στείλει 
ανθρώπους, να ξεκινήσει έργα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ταλαίπωροι 
προστρέχουν σ αυτόν, μα εδώ και λίγο καιρό έχει αποφασίσει να αφήσει πίσω 
του κάτι, να ξεκινήσει έργο φιλανθρωπικό, να σώσει χρήματα σε σκοπό καλό, 
πριν σκορπιστούν σε συγγενείς, αναξιοπαθούντες και μετόχους… 
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Οι μέρες περνούν, πρέπει κάποτε να επιστρέψουν. Το τελευταίο βράδυ δεν 
γυρίζουν καθόλου στο δωμάτιο, ξοδεύουν το χρόνο σε ποτό και φαγητό, το 
μεσημέρι είναι ζεστό, τολμούν το πρώτο μπάνιο στο Λιβάδι. Θα πάρουν το 
καράβι χαράματα, το βαθύ σκοτάδι τους βρίσκει στο έρημο λιμάνι σε καφενέ 
γνωστό, ο ιδιοκτήτης πετάγεται από τον πάγκο που λαγοκοιμάται μόλις 
διακρίνει τα διάσημα πρόσωπα. Παραγγέλνουν καφέ, είναι σχεδόν μοναχοί, σε 
παραδιπλανό τραπέζι άντρας μοναχικός, ξενομερίτης, πίνει το τσάι του με 
μάτια πρησμένα από την αϋπνία. Ο Τέλης έχει πάντα τον φόβο των φυλλάδων, 
όταν πλησιάζει ο καφετζής ν αφήσει τα φλιτζάνια του κάνει βουβή ερώτηση με 
τα μάτια δείχνοντας τον ξένο, σκύβει εκείνος, ψιθυρίζει χαμηλόφωνα, «από 
Αθήνα, κύριε Μπλάνα, χρόνια στα μέρη μας, ήσυχος άνθρωπος, Τασάκος το 
όνομα, βιβλία γράφει αν έχετε ακουστά…». 

Όχι ο Τέλης δεν είχε ακουστά, μα γυρίζει στο φίλο του περιπαικτικά… 

«Το σινάφι σου Μάνο… γραφιάδες…» 

«Δε βαριέσαι, τώρα στα τελευταία άνοστοι έχουν γίνει κι αυτοί, άνευροι…» 

«Νοιώθω περίεργα που αφήνουμε το νησί, σα νάμαστε εδώ χρόνια…» 

«Μόλις κήδεψες τον πατέρα σου ρε Τέλη, φυσικό είναι… και μη ξεχνάς τα 
χρόνια που πέρασαν χωρίς να ξεμυτίσεις από κείνα τα γραφεία…» 

«Μου πέρασε από το μυαλό να πάρω ένα σπίτι εδώ, να φέρω και τη μάνα 
δίπλα, να κάνω τον ερημίτη, να πίνω τσίπουρα ολημερίς και ν ασχολούμαι με 
διάφορα που δεν πρόλαβα… κι όταν άρχισα να το σκέφτομαι, λίγο πλάκα, λίγο 
σοβαρά, ξέρεις τι ανακάλυψα; Αν με πάρεις μακριά από την Αθήνα και την 
δουλειά, δεν έχω τίποτε να κάνω, είμαι ανίκανος για οτιδήποτε άλλο…» 

«Πάλι τη γκρίνια θα ξεκινήσεις; Έτσι είναι οι άνθρωποι, όλα τα επαγγέλματα, ο 
δάσκαλος γίνεται και μένει δάσκαλος, ο μηχανικός μένει μηχανικός, δεν 
σηκώνονται ένα πρωί να γίνουν αγρότες, ψαράδες ή πυρηνικοί φυσικοί…» 

«Εσύ κοροϊδεύεις, μα αν το σκεφτείς είναι τρομακτικό, να μην έχω μια ασχολία 
δεύτερη, ένα χόμπι, καλά καλά ούτε χαρτιά δεν ξέρω να παίζω… χωρίς τη 
δουλειά είμαι στο απόλυτο κενό…» 

«Σου έχω πει χιλιάδες φορές τι φταίει και όλο τρώγεσαι με τα ρούχα σου, είναι 
που δεν μοιράζεσαι τη ζωή σου, δεν έχει έναν άνθρωπο να εκτονώσεις χαρές 
και λύπες, μια σύντροφο… κι έπειτα δεν βαρέθηκες πια να δουλεύεις σαν 
ιεραπόστολος; Φτάνει, ότι ήταν να αποδείξεις το απέδειξες, κάνε ότι κάνουν οι 
φίλοι σου οι κεφαλαιοκράτες, ταξίδεψε, γνώρισε κόσμο, χώσου στην 
πολιτική… η ζωή είναι μικρή Τέλη, πρόλαβε, δεν είσαι πια το παιδάκι που ζει 
με το χαρτζιλίκι… μα πάνω απ όλα βρες κάποια ν αγαπήσεις και ν 
αγαπηθείς…» 
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Η κουβέντα είναι άκαιρη και άτοπη, μα ο Τέλης χαμογελά. Η αντίδραση του 
φίλου του σε κάθε πρόβλημα είναι κάθε φορά περίπου ίδια… 

«Μπορεί και να το κάνω. Μπορεί ακόμη ν ανοίξω και κανένα βιβλίο, να πάω 
κανένα ταξίδι μακρινό, να κτίσω ένα θέατρο και να βάλω εσάς κύριε Ρούσση 
καλλιτεχνικό διευθυντή να μαζεύεστε με άλλους διανοούμενους να περνάτε την 
ώρα σας… πως το βρίσκεις σαν ιδέα; Μάλιστα κύριε Ρούσση, μπορείτε να 
γελάτε όσο θέλετε… α! κι έπειτα μπορεί να ξεκινήσω φιλανθρωπίες, ο 
δήμαρχος εδώ μου έδωσε ιδέες πολλές…» 

Οι πρώτοι ξενύχτηδες επιβάτες περνάνε την πόρτα, ο συγγραφέας δίπλα τους 
έχει σχεδόν αποκοιμηθεί στην καρέκλα. Στον ορίζοντα το βαθύ σκοτάδι 
παίρνει το δρόμο για ξένα μέρη. Ο Μάνος κάμει νόημα για καφέδες 
δεύτερους, κοιτάζει το φίλο του σκεφτικός, νοιώθει την εκτόνωση για την 
πατρική απώλεια, τη διάθεση να ξεφύγει σε σκέψεις νέες, μα ξέρει πως στο 
βάθος μιλάει σοβαρά. Δεν μπορεί να ζει ο Μπλάνας χωρίς σαράκι, χωρίς 
αναζήτηση, πάντα θα νοιώθει πίσω, δεύτερος, λειψός, πάντα θα νομίζει πως 
είναι λίγα τα χιλιόμετρα που έχει περπατήσει. Ετοιμάζεται να πει κάτι 
ανάλαφρο, μα στην γαλήνη της νύχτας χτυπά το κινητό του, κοιτάζει 
απορημένος, είναι από την εφημερίδα… 

«Τέτοια ώρα το τηλέφωνο κτυπά ή για θάνατο ή για εκλογές…», λέει στον 
Τέλη και πατάει το κουμπί. Σηκώνεται ορθός, βαδίζει πέρα δώθε σε συνομιλία 
χαμηλόφωνη, επιστρέφει σε λίγα λεπτά… 

«Εκλογές αιφνιδιασμού Τέλη, πάμε γι αλλαγή σελίδας…» 

Τον κοιτάζει σκεφτικός εκείνος την ώρα που οι καφέδες ακουμπούν στο 
τραπεζάκι. 

«Όπως τόπες, πάμε γι αλλαγή σελίδας…» 

Φωτάκια αχνοφέγγουν στα βαθιά, σε μια ώρα το πλοίο θάχει δέσει στο λιμάνι. 
Ο Τέλης τηλεφωνεί στο αυτοκίνητο να κατεβάσει σιγά σιγά τη μάνα του και τα 
μπαγκάζια. Σιωπούν αποκαμωμένοι από το ξενύχτι, πίνουν τον καφέ με μια 
αναγούλα στο στομάχι, στραβώνουν τα βλέφαρα απέναντι στον ήλιο που σκάει 
στην ανατολή… 

Δυο ώρες μετά κρεμασμένοι στο κατάστρωμα βλέπουν το νησί να μικραίνει σε 
άσπρο βότσαλο κάτω από ήλιο λαμπερό. Ο Τέλης κρατά τη μάνα από τον 
ώμο, στέλνουν κι οι δυο βουβό χαιρετισμό σε κείνον που γαλήνεψε. Πιο κει ο 
Μάνος καταριέται το κινητό που δεν έχει σήμα, η αδρεναλίνη έχει επιστρέψει, 
η ζωή τυφλή τραβάει τον ανήφορο… 

Στον καφενέ του λιμανιού ο καφετζής έχει πιάσει τον συγγραφέα από το 
μπράτσο και πάνω από κερασμένο καφέ ξεκινά να διηγείται περήφανος την 
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ιστορία των Μπλαναίων, ποτισμένη με μπόλικο μύθο, τραγικές σκηνές και 
διαλόγους έτοιμους να φτιάξουνε ταινία… 

  



 

 

93 

Ύβρις κακότυχος και έρως μυροφόρος 

Έλλη Πετροπούλου 

20. 

Μπαμπά γιατί λένε ότι ο δρόμος της ζωής είναι μακρύς; 

Γιατί παιδί μου η ζωή έχει πόνους και στενοχώριες, ανηφόρες πολλές και 
για να μπορέσεις να φθάσεις στην κορυφή απαιτείται… 

Μπαμπά γιατί λένε ότι ο δρόμος της ζωής είναι μακρύς; 

Ρε Ασπασία κουφό είναι το βλαμμένο και έχει κολλήσει σαν βελόνα του 
πικάπ στο ίδιο σημείο; 

Πουλάκι μου ρώτα κάτι άλλο τον πατέρα σου… 

Μπαμπά γιατί μένουμε σε υπόγειο; 

Γιατί παιδί μου ο δρόμος της ζωής είναι μακρύς… 

Και αν δεν ήσουνα εσύ 

Να με κρατάς δω κάτω 

Στο ρετιρέ θα ήμουνα 

Με την Αθήνα πιάτο… 

Ακούει το υπόγειο γυρίζει στον καυστήρα 

Που ήταν άρρωστο βαριά με έρπητα ζωστήρα 

«Τυφλοί που είναι οι άνθρωποι και όλη μέρα κλαίνε 

Πρωί τη γκρίνια ξεκινούν, βράδυ τα ίδια λένε 

Σκυφτό κεφάλι προχωρούν, τριγύρω δεν κοιτάνε 

Τη μοίρα βρίζουν την κακιά και τα παιδιά βαράνε 

Και όμως είναι τόσο απλό στο ρετιρέ να βγούνε 

Αν το κουμπί πατήσουνε, στο ασανσέρ να μπούνε…» 

Το ισόγειο στην οδό Ύδρας στην Κυψέλη έκρυβε τρία διαμερίσματα, ο θεός 
να τα κάνει, ένα τριάρι με δωμάτια στενόχωρα, χαμηλοτάβανα και τόνους 
λαδομπογιάς στους τοίχους, ένα δυάρι με το ταβάνι ξεφλουδισμένο από 
υγρασία πρασινοκίτρινη και μια γκαρσονιέρα ασφυκτική, προορισμένη κάποτε 
για θυρωρούς και υπηρεσίες από χωριά, που έψαχναν τη μοίρα τους στον ήλιο 
της πρωτεύουσας. Στο τριάρι έμεναν τα δυο αδέρφια που κρατούσαν το 
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ψιλικατζίδικο δυο δρόμους παραπάνω, στο δυάρι καραβανάς αποστρατευθείς 
πρόωρα με αναπηρία στο ένα γόνατο και σύνταξη λειψή· και στη γκαρσονιέρα, 
τράνζιτο κλουβί για φοιτητές και μετανάστες, είχε κολλήσει για έβδομο χρόνο 
η Έλλη Πετροπούλου, στριμωγμένη ανάμεσα στην περιουσία της που άρχιζε 
με ένα κρεβάτι προίκα από το χωριό, ένα παλιό υπολογιστή πάνω σε τσίγκινο 
τραπεζάκι και ένα πτυχίο γεωπονικής καδραρισμένο σε τοίχο στοκαρισμένο 
πρόχειρα από φίλο, την εποχή που ήταν φοιτήτρια. Δυο αγάπες είχε στη ζωή 
της, τη μάνα της στο χωριό που την ανάθρεψε μοναχή παλεύοντας με κάτι 
χωραφάκια και ξενοδουλειές στον κάμπο· και τα βιβλία, βιβλία κάθε λογής και 
κάθε ηλικίας, από γονίδιο λοξόδρομο απέκτησε αυτή τη μανία, σαν πέθανε 
ένας μισότρελος θείος και από το σπίτι του έβγαλαν βιβλία με το καντάρι, 
έτοιμη ήταν η μάνα της να τα δώσει στο γυρολόγο, μα μπήκε μπροστά τα 
κράτησε, λίγα λίγα τα έφερε στην Αθήνα και τώρα πατάει πάνω τους, μέχρι και 
στο κλειστοφοβικό μπάνιο γεμίζουν τη σκάφη, τα πλαϊνά του νεροχύτη, το 
ντουλαπάκι με τις χλωρίνες. Και όλο γυρίζει τα παλιοπωλεία και τους πάγκους, 
όλο και παίρνει ξεφλουδισμένους τόμους όταν βρεθεί με μεροκάματο στην 
τσέπη· έτσι ξεφεύγει από κείνη την τρύπα και ψάχνει ανάμεσα στις αράδες 
ευκαιρία να δραπετεύσει, αντάμα με τον παλιό υπολογιστή, δώρο συμφοιτητή 
της που την είχε τρελά ερωτευθεί· ήρθε σπίτι και τον εγκατέστησε, της 
πλήρωσε και σύνδεση στο ιντερνέτ για ένα χρόνο, που τώρα προσπαθεί να την 
κρατήσει γιατί έμαθε μπόλικα πράγματα χτυπώντας τα πλήκτρα και νοιώθει 
την οθόνη παράθυρο να ρίχνει φως στο ανήλιαγο ισόγειο… 

Σπούδασε με άριστα τη σχολή, βγήκε για δουλειά, είδε και απόειδε και τίποτα 
δεν είδε, εκατό κωλόχαρτα συμπλήρωσε για το δημόσιο και κάτι παραμεθόριες 
εταιρίες που ζητούσαν εποχιακούς για τα κορφοβούνια· μα δεν ήθελε να φτάσει 
στην τελευταία λύση που ήταν η επιστροφή στο χωριό, την ήθελε την Αθήνα, 
κτύπησε πόρτες σε κάτι εκδοτικούς στην Ομόνοια κι άρχισε να γυρνά σπίτια 
και μαγαζιά να πουλά βιβλία που τάξερε καλά. Ποδαρόδρομος και κούραση, 
ήταν μέρες χωρίς μεροκάματο, μα τα ζητούμενα κουτσά στραβά τα 
συμπλήρωνε και σε κάτι καλές μέρες όλο και κανένα βιβλία ξέφευγε σπίτι της 
ετοιμοθάνατο για πολτοποίηση. Γνωρίστηκε και με τα αδέρφια από το 
ψιλικατζίδικο, την ερωτεύθηκε ο ένας γιατί ήταν καλοκαμωμένη με πρόσωπο 
και κορμί αρχοντικό, κράταγε το μαγαζί μια φορά την εβδομάδα που πήγαιναν 
χαράματα στο καζίνο και γύρναγαν την άλλη μέρα, μεροκάματο της πλήρωναν 
καλό με το παραπάνω, τάβγαζε πέρα, κάποιους μήνες περίσσευε και κανένα 
ξεροκόματο να στείλει στο χωριό. Από φύση αισιόδοξη δεν παραπονιόταν, 
αλλά τόξερε πως με τις δουλειές του ποδαριού τα χρόνια περνούσαν στάσιμα κι 
έπρεπε σύντομα να πάρει στροφή διάφορη, να δοκιμάσει πράματα νέα… 

Κόντευε το Πάσχα στα μέσα του Απρίλη, η δουλειά έχει κόψει, κάθεται στο 
κρεβάτι και διαβάζει βιβλίο εποχής με έρωτες βρετανικούς, γεμάτους 
τσιριμόνιες κι ευγένειες. Δεν τον ζητά έτσι τον έρωτα, σαν θύελλα τον βλέπει, 
να νοιώσει τον άνεμο στο πρόσωπο, να κάμει τρέλες, να βγάλει πάθος που 
κοιμάται κουρασμένο κάτω από λογαριασμούς, νοίκια καθυστερημένα και 
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υγρασία. ‘Όμορφη ήταν και τύχες της έπεσαν πολλές, μα τα βιβλία την είχαν 
κάμει απαιτητική, ξινισμένη για χλιαρές προσδοκίες και μέλλον προβλέψιμο. 
Όλο και κάποιος συχωριανός αγαποχτυπημένος της έφερνε πεσκέσια από το 
χωριό, άρχιζε τα καλαμπούρια με λιγωμένο μάτι, μα κείνη άρπαζε το καλάθι κι 
έμενε ψυχρή, απόμακρη, βλέποντας με φρίκη το πρόσωπό της καλυμμένο με 
τσεμπέρι στο πλάι του μεγαλοκτηματία και του μπακάλη στο χωριό. Κάτι 
έρωτες στραβούς τους ζούσε πότε πότε, η φύση μέσα της ήταν ζωντανή, γεμάτη 
από ορμή της νιότης, αλλά είχε μόρφωση πλατιά και πάθος απόλυτο και κάθε 
που έπρεπε να συμβιβαστεί με φθορά και γκρίνια  έφευγε μακριά, αν ήθελε 
μιζέρια είχε τη δική της, δε χρειαζόταν δανεική… 

Σηκώνεται από το κρεβάτι και κάθεται στον υπολογιστή. Σήμερα πρέπει να 
κατέβει στο σταθμό να βγάλει εισιτήριο, θα έχει κόσμο πολύ μέρες που 
πλησιάζουν. Είναι καιρός τώρα που ξεκίνησε να μιλά με διάφορους στο 
ιντερνέτ, μα βαρέθηκε γρήγορα τη φλυαρία, λόγια πολλά και χρόνος χαμένος. 
Όμως βαριέται τη μοναξιά, βαριέται τη διαδρομή με το τραίνο, βαριέται και 
το χωριό, μόνο τη μάνα της θέλει να δει και να τρώει τρεις μέρες από κείνα τα 
μοσχομυριστά τσουρέκια που γεμίζουν το τραπέζι από τη μεγάλη Παρασκευή. 
Περιδιαβαίνει αδιάφορα τις σελίδες στην οθόνη, αποφεύγει να ξεκινήσει 
κουβέντα με τα ίδια πρόσωπα που χαζοαστειεύονται για ώρες, βλέπει άξαφνα 
νέο μέλος χωρίς συμμετοχή για μήνες, πατάει επάνω στο όνομα να δει το 
προφίλ του… 

Σουφρώνει τα φρύδια, έχει υπέροχα φρύδια, κληρονομιά από τον πατέρα που 
δεν γνώρισε και σκύβει να διαβάσει προσεκτικά. Το ψευδώνυμο είναι 
Αριστοτέλης, επίθετο δεν έχει, από κάτω υπάρχει κατεβατό με ενδιαφέρον. 
Σπουδές σε πανεπιστήμιο, αγαπάει τα βιβλία, το θέατρο, τη μουσική, ταξιδεύει 
πολύ, είναι ελεύθερος με σπίτι κάπου κοντά στη θάλασσα, μιλάει γαλλικά, 
ψάχνει για φίλους με ίδια ενδιαφέροντα. Επάγγελμα δεν γράφει, μα η Έλλη 
ξέρει την οσμή της φτώχειας κι αυτή η μυρωδιά εδώ απουσιάζει., γνωρίζει 
βέβαια από πείρα πως το δίκτυο είναι γεμάτο από πλάνη και λόγια 
φαντασιόπληκτα, μα έχει μάθει να εμπιστεύεται το ένστικτο και στο κάτω κάτω 
τι είχε τι έχασε, η ώρα να περνάει. Κι έπειτα τούτος εδώ μια αράδα δεν έχει 
γράψει, ή πολύ δύσκολος είναι στα λόγια ή από κείνους τους περαστικούς που 
ρίχνουνε το δόλωμα μη και τσιμπήσουν τα αφρόψαρα… 

Ανοίγει το κουτί με τα μηνύματα, ξεκινά να γράφει ανάλαφρα στην αρχή, 
χαριτωμένα, κάπου στη μέση της βγαίνει μικρό παράπονο, βγάζει τη 
στεναχώρια της, επανέρχεται στα βιβλία, στα θέατρα, στα μέρη που της αρέσει 
να συχνάζει. Γεμίζει αράδες μαύρες, άσπρες, πολύχρωμες, εκτονώνεται. 
Διαβάζει αυτά που έγραψε και χαμογελά, τα δάκτυλα ανασηκώνονται για λίγο 
αναποφάσιστα κι έπειτα στέλνουν το μήνυμα σε προορισμό άγνωστο, ο 
υπολογιστής παραμένει σιωπηλός. Σηκώνεται, πρέπει να προλάβει τον σταθμό 
πριν κλείσει… 
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Βγαίνει στην Πατησίων, περπατά αργά, ξέρει τα μικρομάγαζα με τα όνομά 
τους. Κατεβαίνει την Ιουλιανού, προλαβαίνει εισιτήριο για τη μεγάλη Πέμπτη 
κι έπειτα στέκεται  διστακτική στην είσοδο του σταθμού. Το βράδυ πέφτει 
γλυκό κι ανάμεσα στη μυρωδιά της βενζίνης και του καμένου λάστιχου, η 
μνήμη στέλνει στην όσφρηση το πράσινο του κάμπου, τη λιποθυμιά από 
στολισμένο επιτάφιο. Δεν θέλει να γυρίσει σπίτι, σκέφτεται να περπατήσει μέχρι 
το κέντρο, να χαζέψει, να πιει ένα καφέ, να μαζέψει εικόνες… 

Φτάνει στην Ομόνοια, ανηφορίζει τη Σταδίου. Έχει μια λύπη στα μάτια, σαν 
κείνους που πάλεψαν πολύ τη μοίρα τους και έτοιμοι είναι να παραδοθούν. 
Όμως είναι άνθρωπος του επόμενου λεπτού, πιστεύει πάντα στην ανατροπή, 
στην ευκαιρία, στην τυφλότητα του τυχαίου και τ απρόσμενου. Μπερδεύεται με 
το πλήθος που πυκνώνει λίγο πριν το Σύνταγμα. Για όποιον κοιτά από ψηλά, 
μοιάζει με άνθος όμορφο που σπαρταρά μέσα σε άσκημο, ραγισμένο βάζο… 

Το μήνυμα που έστειλε έφτασε στον προορισμό του, μα εκείνη ακόμη δεν το 
ξέρει πως οι μοίρες ξεκίνησαν να δουλεύουν υπερωρίες την τύχη της ν 
αλλάξουν… 
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Ω γλυκύ μου έαρ, που έδυ σου το θάρρος; 

(Αριστοτέλης Μπλάνας, της μεταμορφώσεως) 

21. 

Ο γέροντας μοναχός στο Θιβέτ Thou Vou στέκεται ακίνητος στην άκρη χαράδρας. 
Είναι τυφλός, σχεδόν κωφός, έχει αναπηρία στο ένα πόδι και καρδιακή ανεπάρκεια, 
αλλά κατά τα άλλα κρατιέται καλά. Δίπλα του ο δόκιμος μοναχός Gou Rou ατενίζει το 
τρομακτικό κενό κάτω από τα πόδια τους. 

«Πες μου, ω δάσκαλε, που η σοφία σου είναι γνωστή ως τα έσχατα στην 
έρημο Astanapane, τι είναι ευτυχία; Μην είναι πλάνη του θεού; Μη των 
ανθρώπων ψέμα; Πες μου, να πάω να τη βρω, να της γλυκομιλήσω…» 

Ο γέροντας σκέφτεται για ένα λεπτό, έπειτα δίνει ένα σάλτο και πηδά στο κενό. Η 
πυροσβεστική που καταφτάνει, μοιράζει κουταλάκια στους περαστικούς να βοηθήσουν 
στο συμμάζεμα. Ο νεαρός Gou Rou είναι σε κατάσταση σοκ, τον πλησιάζει έτερος 
γέροντας από την παρακείμενη μονή. 

«Πήρες την απάντησή σου παιδί μου… την ευτυχία θα την έβρεις μόνο 
όταν ο παλιός σου εαυτός πεθάνει και επιστρέψει με νέα μορφή στον κόσμο 
τούτο…» 

«Καλά κι ήταν ανάγκη ο γέροντας να μετρήσει το υψόμετρο για ν 
απαντήσει;» 

«Μην ανησυχείς για τον Thou Vou… αυτήν την ώρα που μιλάμε έχει ήδη 
επιστρέψει σε αναγεννημένο σώμα…» 

Ο Gou Rou αποχωρεί αργά, σοφός και ευτυχής για το μάθημα που πήρε. Είναι 
απορροφημένος σε σκέψεις και δεν παρατηρεί τη σαύρα στο πλάι του δρόμου που τον 
κοιτάζει με ύφος ξινισμένο και έχει ομοιότητα εκπληκτική με τον χαμένο του 
δάσκαλο… 

Ο Τέλης Μπλάνας ξοδεύει περισσότερες ώρες στο γραφείο του, μα οι εργασίες 
του ομίλου τον απασχολούν όλο και λιγότερο. Από την ώρα που γύρισε από το 
νησί εργάζεται πυρετικά για το ίδρυμα που σκέφτεται να δημιουργήσει. 
Ονειρεύεται οργανισμό με πλοκάμια παντού, να δίνει υποτροφίες σε άπορους, 
υγεία σε βαριά ασθενείς, στέγη στους έρημους της πόλης. Δεν έχει ακόμη 
ξεκινήσει με τα πρακτικά κι ανακαλύπτει τη δυσκοιλιότητα της γραφειοκρατίας, 
την καχυποψία του Τύπου, τις κενές υποσχέσεις των πολιτικών, μα δεν πτοείται, 
έχει τα χρήματα, τη διάθεση, το πείσμα· είναι απόγευμα Απρίλη και έχει χαθεί 
ανάμεσα σε έγγραφα, σχέδια και προτάσεις. Καταλαβαίνει πως τρέχει 
γρήγορα, δεν θέλει να κάνει λάθη, ζητά η κληρονομιά του να σταθεί σε βάσεις 
στέρεες για χρόνια. Για το νησί τα πράγματα είναι ευκολότερα, τα προβλήματα 
χρόνια αλλά σε μικρή κλίμακα, οι πρώτες επιταγές έχουν ήδη κοπεί, οι μελέτες 
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για τα πρώτα έργα έχουν ξεκινήσει, ο δήμαρχος δεν χορταίνει να τηλεφωνεί, να 
υπόσχεται τιμές και δόξες για τον ευεργέτη, αλλά ο Τέλης αδιαφορεί γι αυτά, 
στο βάθος ντρέπεται, τ αποφεύγει. Μόνο η εικόνα του πατέρα του είναι 
καρφωμένη στο μυαλό του, να κοιτά τα έργα στο νησί και να μισογελά 
ευτυχισμένος… 

Η στροφή σε έργο κοινωνικό δεν είναι η μόνη αλλαγή στη ζωή του Μπλάνα. Ο 
θάνατος του πατέρα του τον έφερε πιο κοντά στη βιβλιοθήκη του σπιτιού του, 
σε αναζητήσεις πνευματικές που μέχρι σήμερα κοιτούσε από απόσταση, με 
αδιαφορία. Ξεκίνησε ν ανοίγει βιβλία, να μπαίνει σε βιβλιοπωλεία, να πηγαίνει 
δειλά σε εκδηλώσεις μουσικές, να κατεβαίνει τα σκαλιά σε υπόγεια θέατρα. 
Έκαμε μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσει την πρώτη δυσφορία σε πράγματα 
που δεν καταλάβαινε, σε έργα βαρετά που τον κοίμιζαν στην καρέκλα. Είχε 
μάθει από παιδί να αφιερώνει χρόνο μόνο σε έργα πρακτικά, πολλές φορές 
ένοιωθε ενοχές όταν παρατούσε καθημερινές δουλειές για να σεργιανίσει σε 
γκαλερί, ομιλίες, παρουσιάσεις. Όμως είχε μάθει να τεντώνει τις εμμονές του 
μέχρι το τέλος κι έβαλε πείσμα να περπατήσει στα σοκάκια του νέου κόσμου 
που ανοιγόταν μπροστά του, να αποκτήσει κριτήριο, γνώμη, άποψη 
ολοκληρωμένη. Ήταν έργο δύσκολο, απαιτητικό, που ξεκίνησε αργά κι έπρεπε 
να τρέξει να προλάβει τον χαμένο χρόνο, στην ανάγκη να ζητήσει βοήθεια, 
καθοδήγηση… 

Νοιώθει κούραση σήμερα, παρατάει τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι, παίρνει 
τηλέφωνο σπίτι του να μάθει τι κάνει η μάνα του, με τα χίλια ζόρια την έπεισε 
να έρθει να μείνει μαζί του για λίγο, μα το βλέπει πως σύντομα θα ζητήσει να 
επιστρέψει στη Μπελογιάννη, εκεί είναι οι φίλοι, οι γείτονες, οι αναμνήσεις. 
Τελειώνει το τηλεφώνημα, πιάνει στα χέρια του την εφημερίδα του Ρούσση, 
θαυμάζει το φίλο του που δεν βαριέται να γράφει και να ξαναγράφει για 
εκλογές, πολιτικούς, προβλήματα, πράγματα που αυτός βαριέται αφόρητα. 
Έχει όρεξη για κουβέντα άσχετη αυτό τα απόγευμα, σηκώνει το ακουστικό και 
τηλεφωνεί στο κινητό του Μάνου, η φωνή του απαντά σε δευτερόλεπτα… 

«Έλα Μάνο, τι λέει για σήμερα;» 

«Τι να λέει, τα ίδια, συμβαίνει κάτι;» 

«Έλεγα αν έχεις χρόνο να περάσεις από δω, δεν έχω κέφι για δουλειά, να 
πηγαίναμε καμιά βόλτα…» 

Γελάει ο Ρούσσης, ψαχουλεύει κάτι χαρτιά στο γραφείο του, κοιτάζει έξω από 
το παράθυρο το ηλιόλουστο απόγευμα. 

«Καλά, κλείσε να μπαλώσω κάτι τελευταία κι έρχομαι… σε μία, μιάμιση ώρα 
θα είμαι εκεί…» 

Χαίρεται ο Τέλης, βάζει ένα ποτό και κάθεται στο γραφείο, ανυπομονεί να 
έρθει ο φίλος του να πιάσουν εκείνες τις κουβέντες που δεν οδηγούν πουθενά, 
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χαζολογάει αφηρημένα στον υπολογιστή, ένα μήνυμα που αναβοσβήνει στην 
προσωπική του αλληλογραφία του τραβά την προσοχή από όνομα άγνωστο, 
θάναι από κείνες τις σελίδες που τον έβαλε με το ζόρι ο Μάνος και κάθε στο 
τόσο κείμενα άσχετα πετάγονται στο ταχυδρομείο του και του σπάνε τα νεύρα. 
Σήμερα όμως είναι καλόβολος ακόμη και με τα ασήμαντα, πατάει το μήνυμα 
μήπως και διασκεδάσει με τα γραφόμενα, στην οθόνη παρουσιάζεται κείμενο 
χορταστικό και από πάνω φωτογραφία μικρή με πρόσωπο λεπτό σε ελαφρύ 
χαμόγελο, αναρωτιέται αν είναι πραγματική ή μάσκα ψεύτικη, ξεκινάει να 
διαβάζει τις πρώτες αράδες… 

«Καλησπέρα… 

Είναι πολύ πιθανόν να γράφω αυτές τις γραμμές στο πουθενά, αφού βλέπω τον 
λογαριασμό σου ακίνητο, αλλά το προφίλ σου έχει ενδιαφέρον, λίγο παλιομοδίτικο ίσως, 
αλλά πάντως πολύ κοντά σ εκείνα που θάθελα να κάνω και στον δικό μου χρόνο. Η 
αλήθεια είναι ότι προσπαθώ, μα η μέρα είναι λιγοστή και όσο νάναι τα θέατρα και οι 
εκδηλώσεις χρειάζονται χρήματα που δεν έχω και κέφι που δεν περισσεύει πάντα… 

Τέλος πάντων, ξεκίνησα με γκρίνια και την μιζέρια δεν την μπορώ, αποφεύγω εκείνους 
που την έχουν κάνει δεύτερο ρούχο. Η δουλειά μου έχει να κάνει με βιβλία, (άσχετο μ 
εκείνο που σπούδασα, αλλά τέτοιες εποχές…) και μέσα στη μέρα τυχαίνει κάποιες 
φορές να συναντήσω αξιόλογους ανθρώπους, να χωθώ λαθραία σε καμιά παρουσίαση, να 
μιλήσω με κάποιο συγγραφέα. Χρειάζομαι την προσωπική επαφή πολύ περισσότερο από 
την οθόνη, αλλά σήμερα είναι από τις φορές που απλά νοιώθω την ανάγκη με κάποιον 
να μιλήσω και αυτή η ανωνυμία που υπάρχει εδώ διευκολύνει μια τέτοια εκτόνωση… 

Δεν κατάλαβα καλά αν μένεις στην Αθήνα ή αλλού, όπως και νάχει λίγη σημασία 
έχει… Εγώ είμαι αρκετά χρόνια στην πόλη, προσπαθώ να βρω το δρόμο μου, κάτι να 
ξεκινήσω, μα είναι δύσκολο και για να πω την αλήθεια μέχρι σήμερα δεν έχω καταφέρει 
τίποτε σπουδαίο. Υποψιάζομαι πως έχεις μια σταθερή δουλειά, αλλιώς πώς να προλάβεις 
όλα αυτά τα όμορφα που υπάρχουν και απαιτούν μυαλό καθαρό και απαλλαγμένο από το 
άγχος της καθημερινότητας; Βλέπεις έχω την αγωνία να κυνηγήσω το χρόνο, να 
προλάβω πράγματα που θέλω να κάνω, να ξοδεύομαι λιγότερο στην επιβίωση, μεγάλη 
δεν είμαι σε ηλικία, αλλά τα χρόνια περνούν πιο ύπουλα από όσο φανταζόμαστε… 

Ζηλεύω λιγουλάκι που μιλάς γλώσσες και ιδιαίτερα τα γαλλικά, στην εταιρία που 
δουλεύω βρήκα μια παλιά μέθοδο και το παλεύω, αλλά το βλέπω δύσκολο να 
προχωρήσει κάποιος μ αυτόν τον τρόπο, ίσως θα μπορούσες να μου προτείνεις κάτι στο 
θέμα αυτό που θα είχε καλύτερα αποτελέσματα, ίσως και να μιλούσαμε και κάποιες 
φορές στα γαλλικά, θα διασκέδαζες αρκετά με την ασχετοσύνη μου… 

Μόλις με ειδοποίησαν πως υπάρχει μια πιθανότητα για τρίμηνη εργασία σε μέρος κοντά 
στο χωριό μου, τα χρήματα λίγα και όταν τα πάρω, αλλά είναι μια ευκαιρία που μπορεί 
να προσφέρει εμπειρία και να ανοίξει πόρτες, δεν θέλω να φύγω από την Αθήνα, αλλά 
για να είμαι ειλικρινής δεν έχω και πολλές επιλογές. Έτσι κι αλλιώς θα πάω κατά κει 
το Πάσχα και θα τα κουβεντιάσω από κοντά… 
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Βλέπω αυτά που γράφω και σκέφτομαι πως αν ποτέ τα διαβάσεις θα βαρεθείς αφόρητα, 
ίσως και να πιστέψεις πως μιλάω εύκολα για τα προσωπικά μου, μα δεν είναι έτσι, τώρα 
που το σκέφτομαι σπάνια συμβαίνει αυτό, αλλά κάτι στο προφίλ σου μου φάνηκε 
διαφορετικό, μπορεί και να λέω ανοησίες και απλά να φταίει το σημερινό απόγευμα που 
πότισε το δωμάτιό μου με μια μικρή μελαγχολία… 

Θα χαρώ αν βρεις τον χρόνο και τη διάθεση να απαντήσεις… Α! και για να μην 
αναρωτιέσαι, το όνομα και η φωτογραφία είναι πραγματικά, δεν κατηγορώ εκείνους που 
χρησιμοποιούν ψευδώνυμα, απλά δεν βλέπω κανένα λόγο να το κάνω εγώ… 

Φιλικά, 

Έλλη» 

Διαβάζει δεύτερη και τρίτη φορά το κείμενο ο Τέλης, νοιώθει σαστισμένος, 
περίεργα, αντιφατικά, αυτές δεν είναι γραμμές που έχει συνηθίζει να διαβάζει 
στο ίντερνετ, μέσα του έχει περάσει μια γλύκα πρωτόγνωρη, μια τρυφεράδα 
σαν χάδι που δεν έτυχε ποτέ του ν ανταμώσει. Είναι άμαθος σ αυτά, νοιώθει 
παρθενική συγκίνηση, η φαντασία του ξεκινά να ζωγραφίζει εικόνες, να 
συμπληρώνει τα κενά, να βλέπει το μικρό δωμάτιο, το όμορφο πρόσωπο να 
γράφει μόνο γι αυτόν, να ξεγυμνώνει σκέψεις και συναισθήματα σε κάποιον που 
πιστεύει πραγματικό, ειλικρινή. Η αδρεναλίνη του ανεβαίνει, ένα εφηβικό 
κόκκινο απλώνεται στο πρόσωπο, κάμει κίνηση αυθόρμητη να γράψει 
απάντηση και άξαφνα τον πιάνει μικρός πανικός, θυμάται όλα εκείνα τα ψεύτικα 
που έχει γράψει ο Μάνος στο προφίλ του, τις γλώσσες, τα θέατρα, τα βιβλία, 
πώς να πιάσει επικοινωνία πάνω σε βουνό από ψέματα, τινάζεται πίσω στην 
καρέκλα, θέλει να απαντήσει γρήγορα μα δεν μπορεί, τον κυριεύει άγχος, 
γεμίζει το ποτήρι με ποτό δεύτερο. Πιάνει νευρικά το τηλέφωνο να δει πόσο 
απέχει ο Ρούσσης, βγαίνει ο τηλεφωνητής, ξεκινά να περπατά πάνω κάτω στο 
μεγάλο γραφείο… 

Σαν μυρίζεται τον Μάνο να βγαίνει από το ascenseur δεν μπορεί να περιμένει, 
βγαίνει στον προθάλαμο, τον πιάνει από το μπράτσο, σχεδόν τον σέρνει 
τρέχοντας στο γραφείο, κλείνει πίσω του την πόρτα, η κοπέλα τον κοιτά 
απορημένη… 

«Ορίστε κύριε, έλα να δεις τι έκανες με τις έξυπνες ιδέες σου…» 

«Τι έκανα ρε Τέλη;… γιατί τόση αναστάτωση;…» 

«Κάτσε τώρα και διάβασε και πες μου τι να κάνω…» 

Κάθεται στο γραφείο ο Ρούσσης, διαβάζει γρήγορα το κείμενο, κοιτάζει μια 
τον φίλο του  μια την οθόνη και σκάει στα γέλια, είναι έμπειρος μ αυτά, με τους 
υπολογιστές μεγάλωσε, δύσκολο να τον εντυπωσιάσουν ακόμη και όταν έχουν 
αποτύπωμα περίεργο, διαφορετικό… 
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«Αμάν ρε Τέλη και κοψοχόλιασα… αυτό ήταν; Που είναι το πρόβλημα και 
αναστατώθηκες τόσο;» 

Μόνο τώρα που ακούει την ερώτηση ο Τέλης Μπλάνας αντιλαμβάνεται το 
ανόητο του πράγματος, να κάθεται και να αγχώνεται για το μήνυμα μιας 
κοπελίτσας, ξάφνου τα μεγέθη παίρνουν τις σωστές διαστάσεις, ένα μήνυμα 
είναι, αν θέλει απαντάει, αν θέλει το αγνοεί, νοιώθει ανόητος και μικρός, το 
κόκκινο χάνεται στο πρόσωπό του, καμώνεται τον ήρεμο… 

«Σαν νάχεις δίκιο ρε Μάνο… δεν ξέρω τι έπαθα, στην εποχή μου ξέρεις όταν 
μια κοπέλα έγραφε τέτοια λόγια σήμαιναν κάτι…» 

«και λοιπόν;  Η κοπέλα δείχνει σοβαρή και διαφορετική δε λέω, είναι και 
καλοβαλμένη, αν κάνεις κέφι στείλε απάντηση αντί να χοροπηδάς γύρω από το 
γραφείο σαν τον Ινδιάνο… Τέλη είσαι άσχετος μ αυτά, άκου και μένα, 
εκατομμύρια άνθρωποι τα κάνουν αυτά κάθε μέρα, η ώρα να περνά, έλα, γράψε 
ένα μήνυμα να τελειώνουμε να βγούμε σε καθαρό αέρα γιατί έχω μπαφιάσει 
σήμερα…» 

«Τι να της πω ρε Μάνο που έχεις γράψει ένα σωρό σαχλαμάρες στο προφίλ… 
και να τα γαλλικά και να τα ιταλικά, και να οι όπερες, τα βιβλία, η φιλοσοφία… 
τι να γράψω τώρα, με συγχωρείτε κυρία μου λάθος, με το ζόρι έμαθα ελληνικά 
και τα βιβλία τα έχω για στήριγμα στο ράφι;…  όχι δηλαδή πως έγινε και κάτι 
φοβερό, αλλά εγώ αυτά τα διπρόσωπα δεν τα μπορώ, το ξέρεις…» 

«Όχου ρε Τέλη θα με σκάσεις, για να περάσεις την ώρα σου πας, δεν θα 
κλείσεις συμβόλαιο, σάμπως θα συναντηθείτε ποτέ… αν σε κάνει να νοιώσεις 
καλύτερα πες την αλήθεια, ένας φίλος μου τάγραψε και τι καλά που ήτανε, πολύ 
γελάσαμε και τα τοιαύτα, ήμαρτον, κοτζάμ επιχειρηματίας που λύνει και δένει 
στη χώρα δείτε κόσμε με τι ασχολείται… άντε, έλα πάμε, σαν μικρό παιδί 
κάνεις…» 

Η βραδιά κυλάει ήρεμα, μιλάνε περί ανέμων και υδάτων, ο Τέλης ενημερώνει 
για τα νέα του σχέδια, ο Μάνος που ξεύρει πρόσωπα και πράγματα του δίνει 
πληροφορίες, προσπαθεί να τον προφυλάξει από τις κακοτοπιές. Είναι μια 
συνηθισμένη συνάντηση, μα ο Τέλης είναι πιο ανόρεχτος από άλλες φορές, 
μιλάει μα το μυαλό του ταξιδεύει, κείνο το πρόσωπο κάτι ακούμπησε μέσα του 
που τώρα έχει φέρει αδιόρατη αναστάτωση. Ο Ρούσσης τον κοιτάζει λοξά, 
καμώνεται πως δεν καταλαβαίνει, μα ξέρει πως ο φίλος του έχει προσβληθεί 
από μικρόβιο νεοφώτιστο και πως βιάζεται να γυρίσει σπίτι, να κάτσει μπροστά 
στην οθόνη, έχει καινούριο παιχνίδι άγνωστο και θέλει να το εξερευνήσει… 

Σηκώνονται πριν τα μεσάνυχτα, χωρίζουν έξω από το restaurant, έχουν κατέβει 
ο καθένας με το αμάξι του. Πριν να χαιρετηθούν, ο Μάνος σκύβει συνωμοτικά, 
με χαμόγελο κρυφό. 
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«Με το μαλακό Τέλη… να θυμάσαι ότι υπάρχουν και παγίδες πίσω από μια 
οθόνη, το νου σου, δεν είσαι τυχαίο πρόσωπο…» 

Κοκκινίζει εκείνος με χρώμα που δεν φαίνεται στο μισοσκόταδο, ντρέπεται 
που δεν μπορεί να κρύψει την ανησυχία του για ένα τόσο γελοίο θέμα. Γελάει 
τάχα αδιάφορα, ανοίγει την πόρτα στο αυτοκίνητο… «Πάμε για το σπίτι…» 
λέει στον οδηγό, κουνά το χέρι στον Ρούσση… «Τηλεφωνιόμαστε αύριο… 
φιλιά στη Φωτεινή…». 

Το αμάξι δεν έχει ακόμη απομακρυνθεί από τον Ρούσση και ο Τέλης βγάζει 
τον φορητό από την τσάντα του, χτυπάει τα πλήκτρα γρήγορα, μπαίνει στο 
λογαριασμό του, ανοίγει τα μηνύματα. Η φωτογραφία είναι εκεί, το ίδιο και το 
κείμενο, κρατάει την οθόνη στα γόνατα και την κοιτάζει σαν υπνωτισμένος. 
Σαν ανεβαίνει στο γραφείο του σπιτιού του κάμει το ίδιο, σκέφτεται να γράψει 
κάτι να κερδίσει χρόνο, μέχρι να αποφασίσει πως θα το χειριστεί… 

Θυμώνει με τον εαυτό του που με τις γυναίκες έμεινε δειλός, άμαθος, 
απομεινάρι άλλης εποχής… 

«Αι στο καλό…» σκέφτεται την ώρα που ανάβει τσιγάρο, «δε θα πεθάνουμε 
κιόλας…». 

Ξεκινά να γράφει και να σβήνει αργά, με πυρετό που σκαρφαλώνει όσο 
βαθαίνει η νύχτα… 
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Love is in the air 

(έρως του βουνού και του λόγγου) 

22. 

Ένας χαμένος ήτανε, κακή σπορά του δρόμου 

λύπη; χαρά; δεν ήξερε, ο μυς του υπονόμου 

σε έλη, βρώμικα νερά, κυλιόταν όλη μέρα 

ώσπου σοφό συνάντησε και βγήκε στον αγέρα 

Περνούνε κάμπους και βουνά, λόφους, σπηλιές, ποτάμια 

περνούνε χώρες μακρινές και φτάνουν στα ουράνια 

εσάστισε ο ποντικός, τα μάτια του θαμπώσαν 

την έμορφη σαν είδαν γη αμέσως εβουρκώσαν 

Σε λίμνη επάνω έσκυψε, να πιει, να ξεζαλίσει 

δεν ημπορεί να φανταστεί αυτό που θ αντικρίσει 

«Δεν είμαι τώρα ποντικός», με έκπληξη φωνάζει 

«Το πρόσωπο που βλέπω εδώ σα βασιλέα μοιάζει· 

πες μου σοφέ, θα τρελαθώ, τι είναι αυτό το μέρος;» 

«Αυτό το μέρος τέκνο μου, είναι που λένε Έρως» 

(Τέλης Μπλάνας, ο εικονικός) 

Με τον ίδιο ζήλο που άρχισε να σηκώνει πολυκατοικίες πριν χρόνια, ξεκίνησε ο 
Τέλης για να φτιάξει μιαν άλλη ζωή, να πλησιάσει την ψεύτικη εικόνα που σε 
μια ώρα επιπόλαιη ζωγράφισε ο Ρούσσης στον υπολογιστή του. Μα οι 
βιβλιοθήκες και τα γράμματα αποδείχτηκαν πολύ πιο σκληρά από τα τσιμέντα 
και τα σίδερα και κάθε προσπάθεια που έκανε άνοιγε μια επόμενη, κάθε σελίδα 
που τελείωνε άνοιγε μπροστά του χαοτικό βάραθρο, σαν να περπατούσε 
χιλιόμετρα χωρίς να μπορεί να ξεκολλήσει από το ίδιο σημείο, από την ίδια 
ρίζα. Η μάνα του είχε επιστρέψει πια στο πατρικό του, είχε δικό του το χώρο 
να τον γεμίσει με βιβλία κάθε λογής, μουσικές από όλα τα μέρη του κόσμου, 
μέχρι και δασκάλα γαλλικών έφερε σπίτι να ξεκινήσει μαθήματα, έβαλε τον 
Μάνο να τον ενημερώσει για ζητήματα που μέχρι τα χτες αδιαφορούσε… 

Ο καιρός περνούσε, ο χρόνος δεν περίσσευε ποτέ και λίγα είχε καταφέρει. Μα 
όλη αυτή η προσπάθεια, όλο αυτό το πείσμα, άρχισαν να αχνοφέγγουν ένα 
διαφορετικό φως στην ψυχή του και να βγάζουν εμπρός του ένα κόσμο 
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πλούσιο, διάφορο, πολύχρωμο. Φιλοσοφία, δοκίμια, λογοτεχνία 
ανακατεύτηκαν μέσα του σε κουβάρι μπλεγμένο με κόμπους αξεδιάλυτους, μα 
μπόρεσε να καταλάβει τα μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα, το μεγαλείο της 
σκέψης, τον μόχθο για απαντήσεις δύσκολες με ιστορία προαιώνια. Στριφνή 
και η ποίηση και δυστροπούσε στην ανάγνωσή της, μα ήρθε για πρώτη φορά σ 
επαφή με τον εσώτερο πόνο των ανθρώπων, την αγωνία για την ύπαρξή τους, 
θαύμασε τα διάφορα βλέμματα στον έρωτα, τον θάνατο, σε πράγματα μικρά 
και ασήμαντα. Μα κείνο που πιότερο μαλάκωσε την ψυχή του και γέννησε 
συμπάθεια τρυφερή για τους ανθρώπους, ήταν όταν κατάλαβε τον κόσμο σαν 
τις ρώσικες κούκλες, δεν ανησυχούσαν όλοι για τα ίδια πράγματα, δεν ήταν όλα 
ασπρόμαυρα, δεν ήταν τα σπίτια και τα χρηματοκιβώτια πάντα η πρώτη 
αγωνία, το πρώτο κυνήγι. Στα μάτια του φάνηκε μια δεύτερη πόλη μέσα στην 
πόλη, διαδρομές και διακλαδώσεις με ενδιαφέροντες προορισμούς. Λυπήθηκε 
που τόσα χρόνια βάδιζε παράλληλα με όλα αυτά τα έγχρωμα, μα χάρηκε γιατί 
τώρα η τσέπη του επέτρεπε να τα απολαύσει, να τα γευτεί στο σύνολο, να τα 
φέρει κοντά πιο εύκολα δίχως το άγχος της επιβίωσης… 

Από κείνη τη μέρα που έστειλε πίσω σύντομη απάντηση στο μήνυμα της 
Έλλης, δεν αποχωρίζεται τον υπολογιστή, μέρα και νύχτα ανοικτός στο σπίτι, 
στο γραφείο στο αυτοκίνητο. Η αλληλογραφία πύκνωσε, τα μηνύματα έγιναν 
σχεδόν καθημερινά, άρχισαν οι εξομολογήσεις, επιστολές τρισέλιδες και 
τετρασέλιδες, περί ανέμων και υδάτων, για τη ζωή, τη φτώχεια, τα όνειρα, τους 
κήπους· ξεκίνησε να παίρνει το ναρκωτικό σε μικρές δόσεις, λίγο στα αστεία, 
λίγο στα επιπόλαια, μα τώρα ήθελε κάθε φορά και περισσότερο, ανυπομονούσε 
για νέα, σκέψεις, επικοινωνία περισσότερο προσωπική. Περίτεχνα δεν είχα 
μάθει να γράφει ποτέ, γι αυτό και τώρα κάθε αράδα του έπαιρνε ώρα αρκετή, 
διάλεγε τις λέξεις, άνοιγε λεξικά, έχωνε τσιτάτα τρίτων που τον είχαν 
εντυπωσιάσει. Όταν οι ερωτήσεις έφταναν στα πολύ προσωπικά τις απέφευγε, 
ακόμη δεν είχε αποκαλύψει τον πλούτο του, το πραγματικό του όνομα, το 
πρόσωπο πίσω από το προσωπείο. Ψέματα δεν έλεγε άλλα, μα την αλήθεια την 
καθυστερούσε, είχε αγωνία πραγματική να βρει ενδιαφέρον χώρια από τα 
υλικά, τα εύκολα, τα θαμβωτικά. Έτρεχε να κερδίσει τον χαμένο χρόνο, μα 
τόξερε πως το αναπόφευκτο πλησίαζε, αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να 
προχωρήσει, να ανταμώσουν, να κατεβάσουν τη ζωή από τα σύννεφα στην 
άσφαλτο, στην καθημερινότητα. Και ήταν αυτή η ώρα που έτρεμε, που είχε το 
φόβο μη προκαλέσει απογοήτευση, έχθρα για μια εικόνα που δεν ήταν ακόμη 
αληθινή… 

Ζει συναισθήματα άγνωστα και βασανιστικά. Όταν εκείνη έλλειψε το πάσχα 
ένοιωσε μόνος και άδειος μέχρι να επιστρέψει την τρίτη μέρα και να έβρει 
καινούριο μήνυμα, μια νέα επιστολή. Η Έλλη είναι ειλικρινής μαζί του, τούχει 
αναφέρει ακόμη και το μέρος που μένει. Άλλη φορά που χάλασε ο 
υπολογιστής της δεν δίστασε να της προτείνει ένα δώρο, από λύπη που την 
ένοιωθε οικονομικά ανήμπορη, μα και από αγωνία μήπως και σταματήσει η 
επικοινωνία, μήπως και χαθούνε, αγόρασε το ακριβότερο μοντέλο που βρήκε 
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και της τόστειλε τυλιγμένο με κορδέλα στο σπίτι, τάχα δώρο για τα γενέθλιά 
της που πλησίαζαν. Για πρώτη φορά άκουγε την καρδιά του σε ρυθμούς 
γρήγορους κάθε που ξεκινούσε να διαβάζει τα μαντάτα της, για πρώτη φορά 
δυσκολευόταν να κοιμηθεί, ανόρεχτος να φάει, να σαχλαμαρίσει με το Μάνο, 
να παλέψει για τη δουλειά του. Κι έτσι που τώρα ήξερε τη διεύθυνσή της, τα 
αποφάσισε κι έκαμε το τόλμημα, από κείνα που δεν είχε κάμει μήτε στην 
εφηβεία του… 

Στήθηκε ένα καλοκαιρινό πρωινό στο δρόμο του σπιτιού της, για καλή του 
τύχη σχεδόν απέναντι άνοιγε νωρίς ένα μαγαζάκι γειτονιάς μικρό, χώθηκε στο 
βάθος, πήρε καφέ παγωμένο κι έκαμε πως σκοτώνει το χρόνο του πίσω από μια 
εφημερίδα. Χρειάστηκε να περιμένει πολύ, να πάρει καφέ δεύτερο, όταν εκείνη 
άνοιξε την παλιά γυάλινη εξώπορτα της πολυκατοικίας και βγήκε στο δρόμο, 
αέρινη, με φρεσκάδα πρωινή, με κόπο να σέρνει ένα sac de voyage γεμάτο με 
βιβλία, ντυμένη με φόρεμα απλό, αχνογάλανο. ‘Όλα τα μηνύματα, όλες οι 
φαντασιώσεις του, όλα του τα απωθημένα στα πέτρινα τα χρόνια, στάθηκαν και 
βρήκανε λιμάνι σ εκείνα τα δύο μάτια που τυχαία και αδιάφορα γύρισαν προς 
τη μεριά του. Σκέφτηκε να την πάρει στο κατόπι, μα ένοιωσε γελοίος και 
φτηνός. Σηκώθηκε, πλήρωσε ένα μαγαζάτορα που τον κοιτούσε με μάτι μισά 
άυπνο μισά καχύποπτο και περπάτησε το δρόμο για το κέντρο, να χαζέψει 
βιτρίνες, ν αγοράσει άχρηστα και χρήσιμα, να αδειάσει την καρδιά του από την 
ένταση… 

Γύρισε στο γραφείο μέσα σε περισυλλογή, στα νιάτα του ο έρωτας ήταν απλή 
εκτόνωση στο μισοσκόταδο, στα βιβλία λόγια ρομαντικά, χάδια τρυφερά, 
ταραγμένα όνειρα. Λαθεμένα τάβλεπε τώρα όλα, τον έρωτα αυτός τον ένοιωθε 
λαχτάρα να δώσει, να μιλήσει, να βγάλει θυμό, πίκρα και παράπονο, να νοιώσει 
μικρός και ήσυχος, κουλουριασμένος μέσα σ εκείνη τη μικροσκοπική αγκαλιά, 
πάνω σ εκείνο το φόρεμα το γαλάζιο, να πάρει την τρυφεράδα που ένοιωθε πως 
η ζωή του χρωστούσε… 

Έφτασε σπίτι του αργά μετά από κοινωνική υποχρέωση, άνοιξε τον υπολογιστή 
του μετά τα μεσάνυχτα. Δεν μπόρεσε να γίνει εκείνος που ήθελε, ποτέ δεν θα 
μπορούσε να επιστρέψει και να κερδίσει τον χρόνο που έχασε τα περασμένα 
χρόνια, μα είχε προσπαθήσει, είχε καλύψει απόσταση μεγάλη, ένοιωθε πως 
απέχει πολύ από κείνο τον έφηβο που μιλούσε και ζούσε μόνο για τα 
απαραίτητα. Αυτή τη φορά δε σκέφτηκε να μιλήσει στο Μάνο, δεν πνίγηκε σε 
αμφιβολίες, το πρόσωπο στην οθόνη είχε αποκτήσει κορμί, κίνηση, αίμα, 
σάρκα, άρωμα που ήθελε να απολαύσει. Είχε ησυχία περίεργη για καλοκαίρι, 
πέρα στο βάθος το κύμα στην παραλία έφτανε αχός υπόκωφος. Ξεκίνησε να 
γράφει με χέρι σταθερό όση ώρα το τσιγάρο έκαιγε στο τασάκι… 

«Δεν έχω ύπνο σήμερα, εδώ ο αέρας έγινε άξαφνα πνιγηρός, ακίνητος, μα δεν είναι 
μόνο αυτό που  φέρνει ένα βάρος στο στήθος, μια μελαγχολία. Μου αρέσει πολύ που 
μιλάμε εδώ και αρκετό καιρό, η επικοινωνία μαζί σου είναι κομμάτι πια από την 
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καθημερινότητά μου. Γράφω πάντα πολύ λιγότερα λόγια από σένα, μα και πάλι πιστεύω 
πως έχουμε γνωρίσει ο ένας τον άλλον αρκετά, έχουμε ανταλλάξει απόψεις για όσα 
πιθανά και απίθανα μπορούσαμε να σκεφτούμε· δοξάζω τον θεό και έναν παιδικό μου 
φίλο που έφερε στη ζωή μου τη δυνατότητα να συζητώ μαζί σου από απόσταση, αλλά για 
να είμαι ειλικρινής, αρχίζω να πιστεύω πως αυτή η μορφή επικοινωνίας έχει κάποια όρια 
που πρέπει να ξεπεράσει, γιατί διαφορετικά μπορεί να γίνει χλιαρή, ρουτίνα και αυτό 
ίσως είναι το τελευταίο που θα θέλαμε και οι δύο… 

Όπως έχεις σίγουρα καταλάβει τόσο καιρό είμαι λίγο άχαρος, λίγο μονοκόμματος στο 
γράψιμο, μερικές φορές δεν μπορώ να εκφράσω σωστά εκείνο που σκέφτομαι, όπως και 
νάχει αναρωτιέμαι μήπως ήρθε πια ο καιρός να συναντηθούμε, να προχωρήσουμε ένα 
βήμα παραπέρα. Είναι αλήθεια πως δε γνωρίζεις πολλά για μένα, είναι αλήθεια πως 
μπορεί να είσαι δύσπιστη και επιφυλακτική, θα το καταλάβω αν αρνηθείς, αν θελήσεις τα 
πράγματα να παραμείνουν ως έχουν… 

Σε κάθε περίπτωση δεν θάθελα να κάνεις οτιδήποτε από υποχρέωση, μα μόνο αν το 
θέλεις πραγματικά, αν συμφωνείς κι εσύ πως ήρθε η ώρα ν ανταμώσουμε έξω από 
οθόνες, να δοκιμάσουμε να περπατήσουμε σε δρόμο πραγματικό, ακόμη κι αν δεν 
ξέρουμε ακόμη τον τερματισμό του… 

Μέχρι να έρθει η απάντησή σου, 

Πολλά φιλιά 

Τέλης» 

Μένει ακίνητος μπροστά στην οθόνη, διαβάζει και ξαναδιαβάζει εκείνα που 
έχει γράψει. Δεν του αρέσουν, ο τρόπος του φαίνεται απότομος, οι λέξεις λίγες, 
το ύφος κρύο· έχει όμως ανυπομονησία τόση να πάρει απάντηση, δεν έχει το 
κουράγιο να σβήνει, να διορθώνει, να σκέφτεται βαθύτερα. Το χέρι του 
τρεμοπαίζει πάνω από το enter, παρατείνει το αναπόφευκτο να νοιώσει γλυκειά, 
βασανιστική προσμονή. Δευτερόλεπτα αργότερα στέλνει το μήνυμα και 
απλώνεται πίσω στην καρέκλα ανακουφισμένος. Τώρα δεν χρειάζεται να 
σκεφθεί άλλο, τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους… 

Όσες φορές κι αν έχει στείλει μήνυμα, εκείνη ποτέ δεν έχει απαντήσει αμέσως, 
το ίδιο κι αυτός, άλλοι ρυθμοί, άλλα ωράρια, ο Μάνος λέει ότι έτσι γίνεται η 
αλληλογραφία στο δίκτυο, ιδιαίτερα όταν κάποιος γράφει κατεβατά ολόκληρα. 
Αφήνει τον υπολογιστή ανοικτό, βάζει ένα ποτό και βγαίνει στο μπαλκόνι. Η 
θάλασσα ακούγεται τώρα πιο δυνατά, το βαθύ σκοτάδι έχει φέρει αγέρι 
δροσερό, κάπου κοντά θάχει ανθίσει λεμονιά ξεχασμένη και τούρχεται 
μυρωδιά γλυκόξινη, από κείνες που έχει καιρό να νοιώσει. Αναρωτιέται τι θα 
κάμει αν εκείνη δεχτεί, πώς να χειριστεί την πρώτη τους συνάντηση. Σκέφτεται 
την ώρα που θα τα πει στο Μάνο και χαμογελάει μόνος του. Το μυαλό του 
ξεκινά να θυμάται τη ζωή του και για μια φορά ακόμη συλλογίζεται πως οι 
μοίρες ήταν μαζί του τρυφερές... 
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Ανατριχιάζει από την απρόσμενη θερινή ψύχρα, επιστρέφει στο γραφείο. 
Ετοιμάζεται να πάει για ύπνο, ρίχνει μια τελευταία ματιά στην οθόνη, βλέπει 
έκπληκτος πως έχει μήνυμα. Χρειάζεται μόνο λίγα δεύτερα να το διαβάσει, τα 
χείλη του χαλαρώνουν σε μικρό χαμόγελο… 

Τώρα μπορεί να πάει για ύπνο εύκολα, να βυθιστεί σε όνειρα καινούρια… 
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Love is in the pair 

23. 

Αηδονάκι όμορφο απ τη φωλιά ξεφεύγει 

θέλει την τύχη του να βρει, να ζήσει άλλα μέρη 

στον ξένο ήλιο που πετά, σφαίρα βαριά το βρίσκει 

μια τύχη μαύρη συναντά και τα αηδόνι θνήσκει 

Χάμω το βλέπει ο λαγός και στέκει λυπημένος 

πτυχίο έχει φυσικής και είναι μορφωμένος 

«Ποιος θα μπορούσε να μας πει για τούτο το καημένο 

μες τη φωλιά αν έμενε; Θα ήταν πεθαμένο;» 

Του απαντά μια αλεπού που από κει περνάει 

και είναι του δημοτικού, μα ξέρει να μιλάει 

«άκου λαγέ και μάθε το και μην αναρωτιέσαι 

η μοίρα σου σφραγίζεται τη μέρα που γεννιέσαι 

Μια σφαίρα σ όλους κάποτε, τη ζήση μας θα σβήσει 

και του φινάλε ο κώδωνας το αίμα μας θα χύσει 

μα μέχρι τότε διάλεξε πως τον καιρό θα ζήσεις 

Αν τα καρότα θα μασάς, λαγός να συνεχίσεις 

ή σαν πουλάκι θα πετάς ψηλά να ευτυχήσεις» 

(Έλλη Πετροπούλου, πτήση με τύχη δανεική και έντοκη) 

Έφυγε το πάσχα, τι να προλάβει ν αναστήσει σε μέρες τρεις, επέστρεψε η Έλλη 
από το χωριό φορτωμένη με καλάθια, γεμάτα από τυριά, χοιρομέρια, καρπούς 
του λαχανόκηπου, ξαναβρήκε το ισόγειο με μυρωδιά πιο έντονη, την πόλη με 
βλέμμα γλαρό από την τσίκνα της σούβλας στις ταράτσες, τα βιβλία 
σκονισμένα κι απούλητα, τους λογαριασμούς να κάνουν συγκέντρωση κάτω 
από την εξώθυρα. Ένοιωθε τη ζωή της να στενεύει, σαν νάταν σε λαβύρινθο 
σφραγισμένο, να χτυπά σε τοίχους αδιαπέραστους χωρίς περάσματα και 
παραθύρια, το φως να λιγοστεύει, ο καιρός να πάρει την απόφαση πλησίαζε. 
Κοντοζύγωνε, (μα μήπως να την είχε ξεπεράσει;) εκείνη τη στιγμή που ο καθείς 
το νοιώθει πως πολεμά για τα μάτια του κόσμου, για να ησυχάσει τη συνείδησή 
του πως όσο μπόρεσε το πάλεψε, αργά ή γρήγορα πρέπει να διαλέξει πεδίο 
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μάχης καινούριο σε φαύλο κύκλο, γιατί οι πληγές από τα πριν έχουν αδυνατίσει 
μυαλό και σώμα  και η νίκη μοιάζει μακρινή, αδύνατη… 

Το τελευταίο οχυρό στέκει ακόμη πάνω στο γραφειάκι, τρυφερή, βαθειά επαφή 
έχει ξεκινήσει με τον άγνωστο που διάλεξε να επικοινωνήσει πριν φύγει για το 
χωριό. Εκείνος στο ξεκίνημα δεν γράφει πολλά, καταλαβαίνει πως είναι 
διστακτικός και άμαθος, μα όσο περνούν οι μέρες μια φράση εδώ και μια λέξη 
παραπέρα δείχνουν άνθρωπο ντροπαλό, με λύπη αδιόρατη, με φόβο να 
ξομολογήσει τα πονεμένα της ψυχής του. Μέρα με τη μέρα τα μηνύματα 
πυκνώνουν, μιλάει για πράγματα που δεν ήξερε πως υπάρχουν, ο Τέλης έχει 
γίνει το προσωπικό της ημερολόγιο, του γράφει για φόβους, έρωτες, φτώχεια, 
την αγωνία να γράψει αποτύπωμα δικό της σε μια πόλη που εύκολα καταπίνει 
κάθε ξένο, στραγγαλίζει κάθε στάσιμο. Γράφει σελίδες πίσω από σελίδες, είναι 
φορές που τη βρίσκει το χάραμα και την επόμενη σέρνεται μαζί με το σάκο 
άυπνη στις βρωμερές πολυκατοικίες του κέντρου, είναι φορές που οι 
απαντήσεις του είναι αόριστες, άχρωμες και άτονες και άλλες που ακουμπάν 
στην ψυχή της, πιάνουν χορδές ευαίσθητες, σαν νάχει κι αυτός ζήσει απόγνωση 
αδιέξοδη και φτώχεια κληρονομημένη. Τίποτε δεν κρύβει από την εικόνα της, 
φλυαρεί για τη δουλειά της, το χωριό, τον πατέρα που έλειψε, περιγράφει το 
δωμάτιό της, σημειώνει ακόμη και τη διεύθυνσή της χωρίς σκέψεις δεύτερες 
και καχύποπτες· μα κάποια στιγμή συλλογιέται με λύπη πως είναι επικοινωνία 
άνιση, για κείνον ξεύρει ελάχιστα, φωτογραφία, επάγγελμα, ηλικία απουσιάζουν, 
μπορεί να είναι παντρεμένος, μπορεί να έχει παιδιά, μπορεί να είναι ένας γέρος 
που να σκοτώνει την ώρα του, ένας ασήμαντος που καμώνεται τον σπουδαίο. 
Ανυπομονεί για τα γραπτά του, νοιώθει εξαρτημένη τα μοναχικά βράδια, αλλά 
φοβάται πως προχώρησε γρήγορα, με τη μάνα της τηλεφωνιούνται πυκνά να 
προετοιμάσει την επιστροφή της, σε λίγο δε θάχει χρόνο για λόγια χαμένα σε 
μια οθόνη, θέλει να τον δοκιμάσει, του λέει πως έχει τεχνικό πρόβλημα, είναι 
και που λυπάται να του γράψει πως σταματάει τη δουλειά και μαζεύει τα 
μπαγκάζια· προσπαθεί ν αποφύγει τη μοίρα της, αλλά εκείνη ένα απόγευμα 
κτυπά το κουδούνι και αφήνει στο κατώφλι υπολογιστή καινούριο· τεχνικός 
στέκεται στην πόρτα να τον συνδέσει, ακριβό με κορδελίτσα κόκκινη, οθόνη, 
πληκτρολόγιο και όλα τα συμπαρομαρτούντα και μένει εκεί να τον κοιτάει με 
το στόμα ανοικτό, να καταλάβει τι έχει συμβεί… 

Είναι καλοκαίρι, είναι απόγευμα, ο ιδρώτας έχει ξεκινήσει τις εμφανίσεις του 
στο αποπνικτικό ισόγειο. Άξαφνα νοιώθει δύναμη μαζεμένη σε κάθε σημείο 
του κορμιού της, πως ωρίμασε ο καιρός να δείξει αποφασιστική, να βάλει ένα 
τέλος στα ανολοκλήρωτα, στις δουλειές του ποδαριού, στην κλειστοφοβία της 
ψυχής της. Αφήνει την οθόνη ανοικτή, την πόρτα ξεκλείδωτη και βγαίνει να 
περπατήσει. Παίρνει δρόμους φωτεινούς, τα μαγαζιά είναι άδεια, οι πωλήτριες 
κάθονται, ο κοσμάκης έχει ξοδευτεί σε τραπέζια ξέχειλα και εκδρομές σε 
χωριά ξεχασμένα, τα καφέ είναι γεμάτα, παιδιά υστερικά τσιρίζουν δίπλα σε 
γονείς υπνωτισμένους, μπροστά της ένας ζητιάνος με κακόπαθο βιολί 
γρατσουνάει ένα παραπονιάρικο ρώσικο. Βρίσκει ένα τραπεζάκι στριμωγμένο 
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σε κολόνα, παραγγέλνει καφέ ζεστό, ξεκινά να σκέφτεται τις επιλογές που δεν 
έχει και μια τύχη που όταν τη βλέπει αλλάζει δρόμο κατσουφιασμένη… 

Είναι νέα, καλοκαμωμένη, έχει μόρφωση και μυαλό κοφτερό, κάπου πρέπει να 
υπάρχει μια ευκαιρία, μια γη να περπατήσει με ζωή φυσιολογική, λεύτερη από 
μιζέρια, γκρίνια και φτώχεια. Κρίση οικονομική έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, 
έχει κτυπήσει πόρτες βαριά κλειδωμένες, δουλειές απλήρωτες, κάτι γνωριμιές 
πολιτικές από το χωριό μισόλογα και υποσχέσεις, είναι νέα μα έχει το άγχος 
του χρόνου, της άσκοπης σπατάλης σε ώρες, κόπο και σκέψεις. Έχει σχεδόν 
αποφασίσει να δεχθεί την προσωρινή σύμβαση για δουλειά στα μακρινά 
λαγκάδια, κάτι σαν μεταβατική περίοδο, σαν μικρή αναβολή σε αλλαγή 
πορείας. Έχουν στην οικογένεια μακρινό συγγενή του πατέρα της, χαμένο 
κάπου στη νότια Αφρική, σχέσεις δεν έχουνε κρατήσει, είναι κι αυτό μια ιδέα 
τρελή, να προσπαθήσει να τον έβρει να ξενιτευτεί· της τόλεγε και κείνος ο 
φοιτητής που είχε έρωτα βαρύ μαζί της, «μερικές φορές πρέπει να κουνήσεις 
δυνατά το δέντρο για να ξυπνήσει, να βγάλει καρπούς…», αμπελοφιλοσοφίες 
τώρα που το σκέπτεται, αλλά με δόση αλήθειας, έτσι μπορεί να επιταχύνει τα 
πράγματα, να κυνηγήσει το χρόνο αντί να τον κυνηγά εκείνη σε δρόμους 
μισοφώτιστους. Ακόμα κι αν τον μακρινό θείο τον έφαγαν τα λιοντάρια, μπορεί 
να ψάξει στο δίκτυο, στην ξένη γλώσσα τα ψιλοκαταφέρνει, μπορεί να βρει μια 
δουλειά, οτιδήποτε για αρχή μέχρι να γνωρίσει, να μάθει να περπατάει στα 
ξένα. Το σκέφτεται καιρό, η μάνα που θα μείνει μόνη την κρατάει να μην το 
προχωρήσει, αλλά ζωή έχει μία και πρέπει να τη ζήσει, ακόμη κι αν χρειαστεί 
να κάμει τρέλες και άλματα απόγνωσης… 

Ο Τέλης, σκέφτεται και τον Τέλη, αυτόν τον θαμπό έρωτα που φεγγίζει σε μια 
οθόνη, αυτή τη λειψή επικοινωνία, αυτήν την εκτόνωση. Κάτι του οφείλει, 
κάποιους λογαριασμούς έχει μαζί του έτσι που της στάθηκε σε δύσκολες 
στιγμές και αφιέρωσε χρόνο και σκέψη, μα έχει φτάσει σε σημείο στάσιμο και 
οι χαμηλές ταχύτητες τη θυμώνουν· πρέπει να του γράψει, να εξηγήσει, θα 
καταλάβει, ίσως της πει γνώμη χρήσιμη, ίσως είναι μια ακόμη σκιά στον αέρα 
που θα εξατμιστεί σε δευτερόλεπτα, νοιώθει πως του χρωστάει για κείνο το 
ανέλπιστο δώρο, έχει μια ηλίθια αίσθηση τιμιότητας και περηφάνιας, θα του 
προτείνει να επιστρέψει τον υπολογιστή, να μην νοιώθει υποχρέωση, να κόψει 
κάθε δεσμό και φύγει έτσι όπως ήρθε, ξένη ανάμεσα σε ξένους, χωρίς σημάδια, 
σαν να μην πέρασε ποτέ… 

Η νύχτα αργεί να κατέβει, η μέρα έχει μεγαλώσει, ο βιολιστής παίζει τον ίδιο 
σκοπό, ο καφές έχει τελειώσει, σκέψεις σπουδαίες δεν έκαμε, αλλά αποδέχθηκε 
να πολεμήσει τη μοίρα της σε άλλα μετερίζια, ξεκινά την επιστροφή για το 
σπίτι, δεν θα αναβάλλει άλλο τη μετακόμιση περιμένοντας το θαύμα, δεν θα 
κοροϊδεύει άλλο τον εαυτό της με ελπίδες φρούδες, επιταχύνει το βήμα να 
ξεκινήσει το πακετάρισμα, έχει το θυμό που νοιώθει ο ηττημένος και το 
μαζοχισμό να βουτήξει στα δύσκολα μια ώρα αρχύτερα, να ζήσει τον πόνο, να 
τιμωρήσει τον εαυτό του… 
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Βρίσκει δυο κούτες καθαρές στα σκουπίδια, θα ξεκινήσει μ αυτές, αύριο θα 
κατέβει σε μαγαζάκι που ξέρει λίγο πιο κάτω να πάρει κι άλλες. Αρχίζει με κάτι 
άχρηστα στην κουζίνα, εργάζεται μέχρι αργά στο δωμάτιο να ξεχωρίσει εκείνα 
που θα πεταχτούν, δεν θέλει σχεδόν τίποτε φθαρμένο να κουβαλήσει μαζί της, 
τίποτα που να θυμίζει τη ζωή στο ισόγειο, εκτός από τα βιβλία, αυτά θα τα 
παραχώσει σε κούτες τελευταία στιγμή, νάχει να διαβάζει. Δουλεύει πυρετικά, 
είναι περασμένα μεσάνυχτα, ο καιρός έχει γυρίσει σε βραδινή ψύχρα, φορά 
επιπλέον ρούχο, κάθεται αποκαμωμένη μπροστά στην οθόνη, αυτήν την ώρα 
την έχει για καλύτερη να γράψει στον Τέλη, να τον ενημερώσει. Πριν βάλει τα 
δάκτυλα στο πληκτρολόγιο, πετάγεται μπροστά της μήνυμα, αυτό κάνει τα 
πράγματα δυσκολότερα, μορφάζει λυπημένα, μέχρι που ξεκινά να διαβάζει τις 
πρώτες γραμμές. Μένει συνοφρυωμένη ώσπου φτάνει στο τέλος, μπροστά σε 
ένα Τέλη που ξάφνου έγινε αποφασιστικός, μεταλλικός στα λόγια, πάντα 
λυπημένος, αλλά με δύναμη που βγαίνει μέσα από τις γραμμές και πρόσκληση 
που σε χρόνο ελάχιστο φέρνει στο δωμάτιο τη μικρή ευτυχία από την 
προσμονή ζεστής ηλιαχτίδας, ελπίδα θολή για αλλαγή, για ένα δρόμο νέο, για 
μια ανατροπή… 

Σκύβει ανυπόμονα να γράψει απάντηση, να προλάβει να δεχθεί την πρόσκληση 
μπας και εξατμιστεί στην καλοκαιρινή βραδιά και το πρωί δεν την έβρει εκεί να 
την περιμένει. Για πρώτη φορά είναι λακωνική, τρεις αράδες γράφει σαν 
τηλεγράφημα, τώρα μπορούν να τα πουν από κοντά, τώρα μπορούν να 
μιλήσουν με τα χέρια, τα μάτια, το σώμα, να έχουν επικοινωνία φυσιολογική, 
ανθρώπινη… 

«Έχεις δίκιο, είναι καιρός να κάνουμε το βήμα, να συμπληρώσουμε λεπτομέρειες που 
λείπουν και κενά που μπορεί να οδηγήσουν τη φαντασία σε λάθος μονοπάτια. Δεν 
φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι να τα πούμε από κοντά, άλλωστε είσαι εδώ και καιρό ο 
μοναδικός μου φίλος. Ξέρεις πολλά πράγματα για την καθημερινότητά μου, εγώ πάλι 
σχεδόν τίποτα, οπότε σου αφήνω την πρωτοβουλία για το πότε και το που… 

Περιμένω με παιδική ανυπομονησία, 

Φιλιά πολλά 

Έλλη» 

Σκέφτηκε να βάλει και μια καρδούλα δίπλα ν ανάβει και να σβήνει, μα 
τόνοιωσε υπερβολικό, πάτησε με σταθερό χέρι το κουμπί, το μήνυμα ταξίδεψε. 
Η αδρεναλίνη την έχει ξυπνήσει, έχει διώξει κούραση και σκέψεις μελαγχολίας, 
ξημερώνει μέρα ενδιαφέρουσα με κρυμμένη έκπληξη… 

Κοιτάζει με βλέμμα αφηρημένο το ανακάτωμα στο δωμάτιο, τα πράγματα που 
περιμένουν το ταξίδι που αποφάσισε, ξεκινά να σκέφτεται πως οι αποφάσεις που 
πήρε ήσαν θυμωμένες, υπερβολικές. Διαλέγει ένα βιβλίο στην τύχη, κουρνιάζει 
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στο μικρό κρεβάτι, ξεφυλλίζει χωρίς να διαβάζει, συλλογιέται το φόρεμα που 
θα φορέσει, την πρώτη κουβέντα που θα ξεστομίσει… 

Ο ήχος από βιολί παράφωνο της τρυπάει τ αυτιά, αποκοιμιέται με το φως 
ανοικτό και μια οθόνη να τρεμοπαίζει μοναχικά, ένα αρχαίο ξυπνητήρι κάνει 
θόρυβο εκνευριστικό κάθε που οι δείκτες προχωρούν σε νούμερα από 
φώσφορο… 

Ψηλά στο σκοτάδι το ριζικό χαμογελά με γέλιο γλυκόπικρο για τα σχέδια των 
ανθρώπων, μασουλά καρότο ωμό που βοηθά τη μυωπία, σκύβει στα τεφτέρια 
του να έβρει την επόμενη ζωή που πρέπει να αλλάξει… 
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Ο κήπος είναι ανθηρός 

24. 

Κάθε πρωί στου γείτονα τον κήπο ξαποστάζω 

και τ άνθη τα πολύχρωμα με θαυμασμό κοιτάζω 

μπιγκόνιες και χρυσάνθεμα πως λάμπουνε στη μέρα 

τα ρόδα πως μοσχοβολούν, μεθούνε τον αιθέρα 

Μονάχα μια ερώτηση το νου μου γαργαλεύει 

και μόλις έβρω κηπουρό απάντηση γυρεύει 

«Πες μου εσύ που ροβολάς σε κήπους και λειμώνες 

γιατί η τόση εμορφιά δεν μένει στους αιώνες; 

γιατί τα ροδοπέταλα μια μέρα ζουν, πεθαίνουν 

και κείνα τα αγριάγκαθα τρυπούνε κι αυγαταίνουν;» 

Κοιτά με λύπη ο κηπουρός τα άνθη που λυγάνε 

και με πικρό χαμόγελο τα χείλη απαντάνε 

«Κανείς τ αγκάθια δεν κοιτά και όλοι τα μισούνε 

γι αυτό κι εκείνα κάκιωσαν και όλο σας τρυπούνε 

φτωχά αγκάθια που περνούν στην τόση καταφρόνια 

βίο περνούν ισόβιο, προσμένουν την συμπόνια· 

Μα κοίτα και τα ρόδα μου, τι μυρωδιές, τι σώμα! 

κάθε διαβάτης που περνά τους κλέβει λίγο χρώμα 

θαυμάζετε την ομορφιά, το μάτι σας μερεύει 

μα κάθε βλέμμα θαυμασμού το βιος τους λιγοστεύει 

(Έτσι το θέλει ο θεός, είναι παλιός κανόνας) 

Εκείνοι που πληγώνουνε μετρούνε τους αιώνες 

κι όσοι ομορφιά χαρίζουνε λίγους μετρούν χειμώνες» 

(Τέλης και Έλλη σε ραντεβού εν τέλει…) 
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Η μέρα ξημερώνει ηλιόλουστη, η συνάντηση είναι για το βράδυ, ο Τέλης 
κάθεται σπίτι του, στο γραφείο θα σημειώσει απουσία σήμερα, δε θέλει ν 
ασχοληθεί με πράγματα που θα πάρουν το μυαλό του σε θέματα πεζά, που θα 
ξεθωριάσουν την προσμονή, την αγωνία, τις πυρετικές σκέψεις. Έχει μπει στη 
μπανιέρα δυο φορές από το πρωί, ο υδράργυρος έχει σκαρφαλώσει απότομα, 
μα δεν νοιώθει καθαρός, διάφανος, η επαφή του με την Έλλη δεν έχει την 
ειλικρίνεια που θα ήθελε, έχει κρύψει αλήθειες, ξεκινά ένα ραντεβού που πρέπει 
να απολογηθεί, να δώσει εξηγήσεις. Τον ενοχλούν όλα αυτά και του χαλούν τη 
διάθεση. Περπατά στο μοναχικό διαμέρισμα, σχεδιάζει τα λόγια που θα πει, 
βλέπει το γαλανό φόρεμα απέναντί του  σε αναστάτωση, σε βουβή επιτίμηση, 
σε μάτια λυπημένα. Αποφασίζει να ξεκινήσει με μικρή εξομολόγηση για τη ζωή 
του, να διώξει από την αρχή κάθε σκιά που θα μπορούσε να συννεφιάσει την 
ανεμπόδιστη επικοινωνία, τη γνήσια επαφή, την εμπιστοσύνη σε σχέση 
αυριανή. Έτσι που είναι άνθρωπος πρακτικός διακρίνει γρήγορα πως άλλη 
λύση δεν έχει και οι παραπάνω συλλογισμοί είναι άσκοποι, αναστάτωση 
υπερβολική. Ξεκινά να ασχολείται με τη σημαντική βραδιά σε ζητήματα 
ασήμαντα, τι θα φορέσει, να ειδοποιήσει τον οδηγό του για την ώρα, στην 
αρχή σκέφτηκε να κρύψει την ταυτότητά του ακόμη και στην προσωπική 
συνάντηση, μα γρήγορα έδιωξε τη σκέψη καθώς θα πρόσθετε ένα ακόμη λάθος 
στα λάθη που είχαν γίνει. Ειδοποιεί το αυτοκίνητο να τον παραλάβει στις οκτώ, 
νοιώθει μεγάλη την ανάγκη να τηλεφωνήσει στο Μάνο, αλλά τούχει κρύψει το 
ραντεβού, θέλει να περιμένει την έκβαση και μετά να του ανακοινώσει 
αποτέλεσμα οριστικό. Στέκεται για μια στιγμή δίπλα στο γραφείο του κι 
αναρωτιέται γιατί να δίνει τόση σημασία σε γυναίκα που καλά καλά δεν 
γνωρίζει και καθαρή εξήγηση δε βρίσκει. Συνοφρυώνεται όταν καταλαβαίνει 
πως εκείνο που ξεκλείδωσε την ψυχή του δεν είναι δυο όμορφα μάτια, ένα 
καλοκαμωμένο κορμί, ούτε καν ένα φόρεμα κάτω από το φως μιας λιακάδας, 
το χτυποκάρδι του ακουμπά σε έρωτα πνευματικό, στη συγκίνηση που φέρνουν 
χαμηλότονα λόγια, τρυφεροί ψίθυροι, συναισθήματα πλούσια γεμάτα από 
υπονοούμενα. Φοβάται μην είναι όλα στο μυαλό του, μη και η μεγάλη του 
ανάγκη για τρυφεράδα έχει κτίσει κόσμο φανταστικό, χάρτινο. Παίρνει ανάσα 
βαριά, σηκώνει το τηλέφωνο να πάρει το γραφείο, να περπατήσει τη σκέψη του 
σε γνώριμα λημέρια, δεν είναι μαθημένος αυτός να κάθεται άπραγος, να 
τεμπελιάζει δεν μπορεί γιατί τότε χάνεται σε σκέψεις σκοτεινές και 
μπερδεμένες και ξεκινά διάθεση μελαγχολική… 

Η Έλλη ζει από νωρίς το πρωί με πολυτέλεια μοναδική. Αγοράζει αρωματικό 
καφέ από το μαγαζάκι απέναντι, περπατά την αγορά με διάθεση να ξοδέψει και 
τα τελευταία όβολα που αναπαύονται στη λυπημένη της τσέπη, έχει κρατήσει 
μόνο τα χρήματα για ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή, θέλει να ζήσει αυτή τη 
μέρα σα νάναι τελευταία. Μπαίνει σε μοσχομυριστό κατάστημα, διαλέγει 
άρωμα μεθυστικό, πληρώνει αδιάφορα την ώρα που το μυαλό της κλαίει για το 
περιττό έξοδο, χώνεται σε παλιοβιβλιοπωλείο να εντοπίσει δώρο. Οι τιμές είναι 
χαμηλές και η ποικιλία μεγάλη, την προσοχή της τραβά ποιητική συλλογή 
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αγαπημένου ποιητή, μεταφέρει το βιβλίο στο ταμείο χωρίς δισταγμό. Η μέρα 
είναι απρόσμενα θερμή, μα πάνω της δεν υπάρχει στάλα ιδρώτα, έχει διάθεση 
δροσερή και μια γλυκειά αγωνία που φέρνει στα σωθικά της μικρή 
αναστάτωση. Περνά από μαγαζί με παπούτσια νέα, καλοκαιρινά, ξοδεύει ό,τι 
απέμεινε, τολμά να πάρει δεύτερο καφέ για το σπίτι κι έτσι απαλλαγμένη από 
το βάρος της μιζέριας μπαίνει στο ισόγειο με είσοδο θριαμβευτική και ένα 
βάρος από σακούλες που είχε χρόνια να απολαύσει. Έχει ξυπνήσει μέσα της η 
φιλαρέσκεια και ένας ναρκισσισμός κοιμισμένος από καιρό, ξεσυρταρώνει 
εκείνα που θα φορέσει το βράδυ, εξετάζει το πρόσωπό της στον καθρέπτη του 
μπάνιου, έχει μπροστά της ώρες να χαλαρώσει, να περιποιηθεί τον εαυτό της, 
να ζήσει το άγνωστο πριν ξεφτίσει σε εικόνα πραγματική και προσγειώσει 
όνειρο και φαντασία. Ξέρει πως οι πιθανότητες δεν είναι μαζί της, έχει αγωνία 
μήπως και αντικρύσει άνθρωπο απωθητικό και άσχημο, μήπως όλα κείνα που 
μιλούσαν τόσο καιρό αποκαλυφθούν άδεια, παιχνίδια για να περνά η ώρα. 
Νοιώθει σαν κάτι νύφες που βλέπουν τον γαμπρό στην εκκλησιά και παθαίνουν 
αποπληξία, γελά με την εικόνα, προσπαθεί να διασκεδάσει τους φόβους της. 
Είναι αλήθεια πως εμπειρία από σχέσεις, έρωτες και ανθρώπους δεν έχει 
μεγάλη, αλλά ένα πλήθος από βιβλία έχει γεμίσει το μυαλό της με βλέμματα 
διαφορετικά, οξυδέρκεια, αναγνώριση σε χαρακτήρες, λεπτή ψυχολογική 
διαίσθηση. Είναι μικρή σε ηλικία μα η λογοτεχνία και γονίδιο από πρόγονο 
άγνωστο της έχουν δώσει απόψεις ολοκληρωμένες, τη φινέτσα ενός esthete, τη 
σιγουριά ανθρώπου που μπορεί να ξεχωρίσει το γνήσιο από το κίβδηλο, να 
κρίνει με κριτήριο αιχμηρό λόγια, απόψεις, συμπεριφορές. Είναι κουκίδα 
ασήμαντη σε κόσμο πελώριο, μα δε θέλει συμβιβασμούς στην προσωπική της 
ζωή, δεν ημπορεί να ζήσει με το μέτριο, θέλει το πάθος, την ένταση ακόμη και 
σε πράγματα ασήμαντα… 

Όταν τα ρολόγια της πόλης δείχνουν ακριβώς οκτώμισι ο ήχος από το 
κουδούνι της ξώπορτας ακούγεται εκκωφαντικός στο δωμάτιο του ισογείου και 
προκαλεί αρρυθμίες σε δυο πρόσωπα άγνωστα που απέχουν μεταξύ τους λίγα 
ατελείωτα δευτερόλεπτα. Η παλιά πόρτα ανοίγει διστακτικά και προβάλλει 
εικόνα χαμογελαστή με μαλλιά ξέπλεκα στους ώμους, δροσερή μέσα σε ανάριο 
γαλανό φόρεμα, μεθυστική από μυρωδιές που θυμίζουν κήπο στις ολάνθιστες 
μέρες του. Απέναντι στέκει χαμόγελο αμήχανο, ομορφιά ακατέργαστη, 
πουκάμισο σπορ στο χρώμα τ ουρανού, δυο χέρια που κρατούν μικρή 
ανθοδέσμη με κρίνα. Τα δυο χαμόγελα έρχονται κοντά, ψελλίζουν λόγια 
ακατάληπτα και στρέφονται στο μεγάλο αυτοκίνητο που περιμένει με τη 
μηχανή αναμμένη, παράταιρη εικόνα σε δρόμο στενό και φτωχικό. Το γαλανό 
φόρεμα στέκει για λίγα δεύτερα ακίνητο με στόμα μισάνοιχτο από έκπληξη 
γνήσια και το σπορ πουκάμισο τρέχει, με πρόσωπο που παίρνει να ροδίζει, ν 
ανοίξει την πόρτα, να ξεκινήσει η βόλτα στο όνειρο που είναι νεογέννητο και 
κουβαλά τις ελπίδες μιας νέας ζωής… 

Η διαδρομή είναι σχεδόν βουβή, βαραίνει από μικρή συγκίνηση και σκέψεις 
που τρέχουν με ρυθμό ξέφρενο. Εκείνος νοιώθει γι ακόμη μια φορά τον εαυτό 
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του τυχερό, η γυναίκα δίπλα του έχει ομορφιά ιδιαίτερη, τη φινέτσα που δίνει η 
έλλειψη του περιττού, μάτια γελαστά που υπόσχονται ζωή όμορφη, πρόσωπο 
ταιριαστό με το ιδανικό που ονειρεύεται χρόνια. Εκείνη είναι ακόμη 
σαστισμένη, χαίρεται που αντικρίζει πρόσωπο καθαρό, συμπαθητικό, πολύ 
ομορφότερο από όσο είχε φανταστεί, μα απορεί για την ξαφνική αποκάλυψη, 
οδηγός και αυτοκίνητο ξεφεύγουν από τα όρια μιας άνετης ζωής, αναρωτιέται 
μήπως είναι σημάδια κακού γούστου, προσπάθεια εντυπωσιασμού της μιας 
βραδιάς. Δεν είναι αυτή που ποτέ της πλανήθηκε από ηλίθιες ιστορίες για 
πρίγκιπες και άσπρα άλογα, η ζωή την κρατά προσγειωμένη, γοητευτικά είναι 
όλα αυτά μα ξένα στο μυαλό της, κρατάει επιφύλαξη να δει τη συνέχεια… 

Το αυτοκίνητο σταματά σε καταπράσινη μικρή πλατεία, το σκοτάδι γύρω 
χάνεται σε μικρούς παράδρομους, δίπλα αχνοφέγγει η είσοδος από restaurant 
περιωπής. Περνούν μέσα σε χώρο καλαίσθητο, διακριτικά φωτισμένο, ο maître 
υποδέχεται το ζευγάρι με θερμό καλωσόρισμα, όλα μαρτυρούν γούστο 
εκλεκτό μα όχι κραυγαλέο, η Έλλη υποψιάζεται πως οι τιμές στο menu 
αθροίζουν ποσά αδιανόητα για το πορτοφόλι της. Στο βάθος ένα πιάνο στέλνει 
νότες στη σάλα, τους οδηγούν σε τραπέζι στολισμένο με λουλούδια, ο Τέλης 
ζητά κρασί ακριβό να ξεκινήσουν πριν το φαγητό, τη ρωτά ευγενικά αν 
συμφωνεί, εκείνη χαμογελά σε νεύμα καταφατικό. Λίγα τραπέζια έχουν κόσμο, 
είναι ακόμη νωρίς. Εκείνη ξεκινά συζήτηση χαλαρή… 

«Όμορφα είναι… έρχεσαι συχνά εδώ;» 

«Αρκετά… είναι ήσυχο μέρος και το φαγητό εξαιρετικό… τώρα που το 
σκέφτομαι δεν έχω έρθει ποτέ τόσο νωρίς, συνήθως τελειώνω αργά στη 
δουλειά, σπάνια πριν τις δέκα το βράδυ…» 

Η Έλλη χαμογελά, ο Τέλης προφητεύει την ερώτηση δευτερόλεπτα πριν την 
ακούσει… 

«Δεν έχεις γράψει ποτέ για τη δουλειά σου, κάποιες φορές ένοιωθα πως ήταν 
θέμα που απέφευγες… πάντως όσο μπορώ να καταλάβω είναι σίγουρα πιο 
καλοπληρωμένη από τη δική μου…» 

Η φράση δεν έχει καμία μομφή, μα ο Τέλης νοιώθει άβολα, θέλει να τελειώνει 
μ εκείνα που τον βαραίνουν, φοβάται μη ξεστρατίσει η συνάντηση σε θέματα 
πεζά και χαθεί η μαγεία που είχε φανταστεί. Έρχεται το κρασί, κάμει νόημα 
αδιόρατο στο σερβιτόρο να σερβίρει χωρίς δοκιμή, συνεχίζει την κουβέντα 
όταν εκείνος απομακρύνεται, νοιώθει εκείνο το καταραμένο κόκκινο να 
απλώνεται στο πρόσωπό του. Η Έλλη τον κοιτάζει με συμπάθεια, οι άντρες 
που είναι συνεσταλμένοι βγάζουν πάντα μια τρυφεράδα περίεργη… 

«Θάχεις ένα δίκιο να φαντάζεσαι διάφορα, φταίει εκείνο το καταραμένο αστείο, 
της στιγμής ήτανε, εγώ ήμουν άσχετος μ αυτά τα πράγματα…» 
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Τον κοιτάζει απορημένη, προσπαθεί να καταλάβει πίσω από την ακατανόητη 
πρόταση… 

«Ένας φίλος, ένας πολύ καλός φίλος, πίστεψε πως μου έκανε εξυπηρέτηση κι 
έφτιαξε εκείνο το προφίλ που ξέρεις. Η αλήθεια είναι πως πολλά από κείνα που 
έγραψε για μένα ήσαν κάπως υπερβολικά…» 

«Όπως;…» 

«Δεν ήμουν ποτέ καλός με τα γράμματα, τα σχολειά και τα βιβλία. Ξεκίνησα 
να δουλεύω πολύ μικρός, το ένα έφερε το άλλο, πήρα δρόμο διαφορετικό. 
Στον δικό μου κόσμο τα βιβλία, οι σπουδές, ήταν περιττά, άχρηστα, 
χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να ξεκινήσω να παλεύω μαζί τους 
από την αρχή, μα ήταν σχετικά αργά να γεμίσω τα κενά. Δυσκολεύομαι κι εγώ 
να καταλάβω γιατί δε σου τα είπα αυτά από την αρχή, υποθέτω πως ντράπηκα, 
λίγο για εκείνα που είχε γράψει ο φίλος μου, λίγο γιατί δεν είχα καμία σχέση με 
όλα κείνα που ενθουσίαζαν εσένα, ίσως γιατί γρήγορα η επικοινωνία μας έγινε 
συχνή και φοβήθηκα μήπως σταματήσει…» 

«Από πιάνο;…» 

«Ούτε νότα…» 

«Από Γαλλικά;…» 

«Ελάχιστα, κι αυτά στα πολύ τελευταία…» 

«Εκείνο το πανεπιστήμιο…» 

«Δυστυχώς…» 

«Και κείνα που μου έγραφες;… δεν πιστεύω να…» 

«Όχι, εκείνα ήταν δικά μου, για κάποια έκανα αρκετή προσπάθεια, άλλα 
βγήκαν πιο εύκολα, μα όλα ήταν σκέψεις πραγματικές, συναισθήματα 
αληθινά…» 

Κάθονται για λίγο σιωπηλοί, γεύονται το παγωμένο κρασί, ο Τέλης την κοιτά 
ανήσυχος, έχει έκφραση σοβαρή, μάλλον προσπαθεί να επεξεργαστεί τις 
πρώτες πληροφορίες. Τον ρωτά αργά, μετά από ώρα που κάθεται σκεπτική… 

«Αυτός ο φίλος σου…» 

«Μάνος, Μάνος Ρούσσης, φίλος παιδικός κι αγαπημένος…» 

«Ήταν εντυπωσιακά αυτά που έγραψε, πίστεψε πως θα τραβήξουν εύκολα την 
προσοχή, είναι συνηθισμένη τακτική στο ίντερνετ. Η αλήθεια είναι…» 

Περιμένει ανήσυχος, δεν ημπορεί να μαντέψει αν η εξομολόγηση έχει γεννήσει 
συναισθήματα άσχημα, απογοητευτικά… 
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«Η αλήθεια είναι ότι έπιασε…» 

«Συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω…» 

«Έπιασε, πέτυχε το σκοπό του… εκείνο το πρώτο μήνυμα που σου έστειλα 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε όσα είχα διαβάσει για σένα, δεν το συνηθίζω 
ξέρεις να γράφω τόσο προσωπικές σκέψεις πολύ συχνά, θάλεγα ότι μάλλον δεν 
το είχα κάνει ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήτανε μια παρόρμηση, ένα 
καπρίτσιο της τύχης…» 

«έστω, αλλά και πάλι φοβάμαι πως όλα αυτά θα χαλάσουνε κάθε καλή ιδέα που 
είχες για μένα…» 

«ομολογώ πως είχα φτιάξει στο μυαλό μου μια εικόνα αρκετά διαφορετική, 
διανοούμενος χωμένος σε βιβλία, φυσιογνωμία λεπτή και ευαίσθητη, ξέρεις, 
τέτοια πράγματα, είναι αυτά που έγραφες, είναι που τα γράμματα είναι ο δικός 
μου κόσμος και οι εικόνες που έχω είναι από κει. Για να πω την αλήθεια, δεν 
συμπαθώ και πολύ εκείνους που κρύβονται πίσω από ψέματα, αλλά μπορώ να 
καταλάβω πως δεν υπήρχε πρόθεση… Όπως και νάχει μ αρέσει πάντα να 
κρατώ την ουσία γι αυτό και σε ρώτησα αν όσα έγραφες ήταν αληθινά…» 

«Μέχρι την τελευταία τελεία…» 

«Μα τότε νομίζω πως πρέπει ν αφήσουμε όλα τα άλλα πίσω, μια μικρή ζαβολιά 
ήτανε, δεν είναι πια για να νοιώθεις τόσο άσχημα…» 

Χαλαρώνει στην καρέκλα του ανακουφισμένος, χαίρεται που έχει απέναντί του 
μυαλό λογικό, γυναίκα που μπορεί να ξεχωρίσει τα ουσιαστικά από τα 
ασήμαντα. Νοιώθει όμορφα, το κρασί έχει ξεκινήσει τη δουλειά του, βλέπει το 
γλυκό, χαμογελαστό πρόσωπο, η μυρωδιά της φέρνει εικόνες στιγμιαίας 
ευτυχίας, σαν εκείνες που βλέπει στις διαφημίσεις. Όταν ακούει την ερώτηση 
τινάζεται ελαφρά στην καρέκλα… 

«Δε μου είπες ποτέ το όνομά σου… γνωρίζω το επίθετο του καλύτερου σου 
φίλου, αλλά όχι το δικό σου, μάλλον είναι ώρα συστηθούμε από την αρχή…» 

«Μπλάνας, το επίθετό μου είναι Μπλάνας… το μικρό όνομα το ξέρεις και είναι 
πραγματικό…» 

Πιάνει το κρασί της λίγο νευρικά, τον κοιτάζει ερευνητικά, μεσολαβεί σιωπή, ο 
πιανίστας κάνει ολιγόλεπτο διάλλειμα. Στο μυαλό της ανακατεύονται εικόνες, ο 
ακριβός υπολογιστής στην πόρτα της, ο οδηγός που περιμένει υπομονετικά 
στην έξοδο, ο Ρούσσης, όνομα γνωστό μα δεν μπορεί να θυμηθεί που το έχει 
ακούσει, το ακριβό εστιατόριο, η καλή γνωριμιά με τους σερβιτόρους, η 
αδιαφορία του για τα έξοδα. Οι εικόνες ενώνονται, θυμάται εφημερίδες και 
τηλεόραση, τα παράθυρα από γυάλινο κτίριο ρίχνουν στο μυαλό της φως 
εκτυφλωτικό… 
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«Αριστοτέλης Μπλάνας; Ο γνωστός Αριστοτέλης Μπλάνας;…» 

«Αυτός…» 

Μένει ακίνητη με την έκπληξη στο πρόσωπο και άξαφνα γελά σχεδόν 
ξεκαρδιστικά, φέρνει το χέρι στο στόμα, έχει μια απλότητα σχεδόν παιδική. 
Βγάζει από τη τσάντα της μικρό τυλιγμένο πακέτο, το σπρώχνει απαλά στη 
μεριά του Τέλη… 

«με συγχωρείς που γελάω… αλλά όσο σκέφτομαι ότι έκανα σχεδόν έρανο για 
να σου πάρω ένα δωράκι…» 

Ο Τέλης γράμματα πολλά δεν πρόλαβε να μάθει, αλλά στους ανθρώπους έχει 
ταλέντο μοναδικό, στην πιάτσα έχει μάθει να ξεχωρίζει εύκολα το νόθο από το 
γνήσιο, διακρίνει εύκολα τα υστερόβουλα, μπορεί να καταλάβει προθέσεις 
απλά και μόνο από μια γκριμάτσα, ένα βλέμμα, μια δυσφορία στο κορμί. 
Κοιτάζει την Έλλη απέναντί του τρυφερά, δεν υπάρχουνε εδώ σκέψεις 
δεύτερες, το πρώτο του ένστικτο νοιώθει πως επαληθεύεται, είναι γοητευμένος 
και δεν φταίει το ποτό, αυτός που δεν έκλαψε σχεδόν ποτέ του νοιώθει να 
βουρκώνει που άνθρωπος φτωχός στερήθηκε για να δώσει δώρο σε άγνωστο. 
Ξετυλίγει αργά το χαρτί, ξεφυλλίζει την παλιά έκδοση, βλέπει αφιέρωση με 
γράμματα καλλιγραφικά, στοιχισμένα στην πρώτη σελίδα, αφήνει το βιβλίο 
απλά δίπλα του απαλά σαν κάτι εύθραυστο που φοβάται μη και το σπάσει η 
συγκίνηση. Η Έλλη ακούει τις σκέψεις του, νοιώθει την αναστάτωση, τον 
ακουμπά ελαφρά στο χέρι… 

«Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα… έτσι το ένοιωσα, είναι ο αγαπημένος μου 
ποιητής…» 

Τα δύσκολα πέρασαν, το καράβι ξέφυγε τη σκοτεινή τη ρότα και μπαίνει σε 
λιμάνι απάνεμο. Το πιάνο ξεκινά πάνω σε μελωδίες νοσταλγικές, πιάνουν 
ανέμους και ύδατα, αστειεύονται, εκείνη ρωτά λεπτομέρειες για τη δουλειά του, 
εκείνος νοιώθει ευτυχής, η γλώσσα του έχει λυθεί σε λόγια όμορφα και 
τρυφερά. Η αδρεναλίνη ξυπνά πείνα πρωτόγονη, παραγγέλνουν τον μισό 
κατάλογο, μπουκάλι δεύτερο, γεύονται αχόρταγα με όρεξη διπλή, νοιώθουν να 
είναι μαζί χρόνια σε δεσμό χιλιοκεντημένο. Όταν φτάνει η ώρα του καφέ 
γέρνουν πίσω αποκαμωμένοι. Οι ευτυχισμένες ώρες περνούνε γρήγορα, όταν 
θυμούνται να κοιτάξουν γύρω τους η σάλα έχει σχεδόν αδειάσει, ο Τέλης ζητά 
το λογαριασμό, πληρώνει πάντα μετρητά, η Έλλη παρακολουθεί, αστειεύεται 
με κέφι που δε λέει να υποχωρήσει… 

«Τόσα που πλήρωσες μπορώ να συμπληρώσω κάτι ακόμη και ν αγοράσω το 
σπίτι που μένω…» 

Πιάνονται από το χέρι, γελούν δυνατά, βγαίνουν σε αέρα καθαρό, τα φύλλα 
είναι ακίνητα από την άπνοια, στις διπλανές βίλλες κοιμούνται βαθιά, μα αυτοί 
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μόλις που έχουν ξυπνήσει. Ο οδηγός ανοίγει την πόρτα και χύνονται στο πίσω 
κάθισμα… 

Κανείς δε σκέφτεται τον επόμενο προορισμό, με βουβή επιθυμία καταλήγουν 
στο σπίτι του Τέλη, πάνω που η βραδιά ξεκινά να κρυώνει, μα εκείνοι δε 
νοιάζονται, βγαίνουν στο μπαλκόνι να μυρίσουν κήπους, να περιμένουν την 
αρμύρα από το απέναντι κύμα, να συνεχίσουν με κρασί εκλεκτό πριν βρεθούν 
ενωμένοι στο κρεβάτι μέσα σε σκοτάδι απόλυτο. Λαχανιάσματα και ιδρώτας 
είναι στο ξεκίνημα τρυφερά, εύθραυστα, μα όσο περνά η ώρα ο Τέλης δεν είναι 
ο Τέλης κι εκείνη δεν είναι η Έλλη, ο καθείς είναι για τον άλλον η ζωή που δεν 
έζησε, που λαχταρά να ζήσει, τα πρόσωπα και τα κορμιά ξεχνιούνται, τα χέρια 
μπλέκονται σε μάχη, οι λέξεις μαστιγώνουν θυμωμένες, ο έρωτας γίνεται 
σαδιστικός, άγριος, τα μάτια σκοτεινιάζουν οργισμένα· αδιάκριτος ήλιος ξεκινά 
να σηκώσει το χάραμα στην ανατολή, το αρσενικό κυρίαρχο παλεύει με τη 
λύσσα του θηλυκού, το δέρμα μελανιάζει και ματώνει, μέχρι που οι ανήμερες 
ψυχές παίρνουν εκδίκηση για τα χρόνια που έμειναν στεγνές, τελειώνουν τη 
μάχη ταυτόχρονα με κραυγή θηρίου και μένουν εκεί αγκαλιασμένες ώσπου το 
σκοτάδι χάνεται νικημένο από σφαίρα πύρινη…  

Δε λένε τίποτα, δεν σχολιάζουν τη βραδιά, ξεύρουν καλά κι οι δυό τους τα 
βάθη που εκτόνωσαν, τα πάθη που φανερώθηκαν, την πείνα που χόρτασε· είναι 
καθαροί από αμαρτήματα, λεύτεροι από κακία, αδιάφοροι για τα μεγάλα 
ερωτήματα της μοίρας τους, γλυτώνουν πολύτιμο χρόνο και φλυαρίες άσκοπες· 
είναι μαζί για ώρες, έζησαν άγνωστοι για χρόνια, θα μείνουν ενωμένοι στους 
αιώνες. Φτύνουν με βλέμμα άγριο το ριζικό τους, γίνονται εγωιστές, διψούν για 
αλαζονεία που έχουν στη ζωή στερηθεί… 

Ο Τέλης σηκώνεται πρώτος να στρώσει πρωινό πλούσιο, η Έλλη μπαίνει στο 
μπάνιο ν απαλύνει τα σημάδια της μεγάλης νύχτας. Συναντιούνται στο τραπέζι, 
μα δεν έχουν μυαλό για πρωινά και καφέδες, κρατιούνται σφικτά στα χέρια, 
νοιώθουν τόση ευτυχία που ανησυχούν πως είναι ψεύτικη και όπου νάναι τα 
βλέφαρα θ ανοίξουν για να βρεθούν στα ισόγεια που εγκατέλειψαν… 

Ο παχουλός φτερωτός από ψηλά χασμουριέται κουρασμένος, χρειάστηκαν 
πάλι υπερωρίες με αγρύπνια εξοντωτική· κοιτάζει τα βέλη του από τη χθεσινή 
νύχτα, δύο από αυτά στάζουν στην άκρη τους στάλες αιμάτινες… 

Έτσι το θέλει παράδοση παλιά, οι σαΐτες του έρωτα νάναι ματοβαμμένες στα 
ζευγάρια εκείνα που μόνο ο θάνατος μπορεί να τα χωρίσει… 
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Ταορμίνα 

25. 

Εις το σχολειό εμάθαμε, ο Ίκαρος πεθαίνει  

σαν τα φτερά του λειώνουνε στο θάνατο πηγαίνει 

ακούστε τώρα να σας πω σωστά το παραμύθι 

γιατί πολύ συγχύζομαι σαν αλλαχτούν οι μύθοι· 

ο ήλιος δεν εζήλεψε του Ίκαρου τη δόξα 

ποτέ του δεν τον σκότωσε με τα  θερμά του τόξα 

μονάχα σαν πλησίασε, ο Ίκαρος ρωτάει 

«τι έχει πέρα από δω; Για πού ο δρόμος πάει;» 

«Εδώ μικρέ τερμάτισες», ο ήλιος απαντάει 

«Άλλα να δεις δεν έχει πια, τελείωσε και πάει» 

Μα σαν ακούει ο φτερωτός αυτήν την ιστορία 

πάει και δίνει μια βουτιά, πεθαίνει από ανία 

κατάλαβες κυρ δάσκαλε πως τάχεις μάθεις λάθος; 

Άκου κι αυτό το δίδαγμα, πολύ που έχει βάθος 

Αυτός είναι ο θάνατος, μια βαρετή αργία 

Τι να κουνάς τα πούπουλα χωρίς τοποθεσία; 

Έχουνε βάρος τα φτερά, δεν είναι πια για όλους 

Θέλουν μυαλό ατίθασο και μαρμαρένιους κώλους 

(Φώτης Λούλης, μυθογράφος, σύγχρονος του Αίσωπου και μέγας αντίπαλός του στον 
Λευκό Οίκο) 

Ο χρόνος περπάτησε γρήγορα, μετά από κείνη τη βραδιά που η μοίρα τους 
ένωσε με κοινό ιδρώτα οι αλλαγές ξεκίνησαν ραγδαίες. Ο Τέλης εγκατέλειψε το 
παλιό του σπίτι, η Έλλη κλείδωσε το ισόγειο, έστειλε εταιρία να μαζέψει τα 
λίγα υπάρχοντα. Μια παλιά κι ευρύχωρη μονοκατοικία σε προάστιο πράσινο 
από λεύκες, πλατάνια και κήπους χώρεσε τον έρωτά τους και μια ζωή που την 
φαντάζονταν κοινή και αδιαχώριστη ξεκίνησε, συνήθειες καινούριες 
ξεφύτρωσαν, παλιά προβλήματα ξεθώριασαν και χάθηκαν σε ανάμνηση 
μακρινή… 
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Το σπίτι στεκόταν πέντε λεπτά μακριά από τη λεωφόρο, αλλά είχε ησυχία 
μοναδική στο τέρμα μικρού δρόμου, κυκλωμένο από μεγάλο κήπο, 
χορταριασμένο από πολύχρονη εγκατάλειψη. Ένας μικρός στρατός από 
μαστόρους και τεχνίτες ειδικευμένους ρίχτηκε σε αλλαγές, γκρεμίσματα και 
βαψίματα, πατώματα και περίτεχνα γύψινα σε οροφές ανακαινίστηκαν, μικρές 
πρακτικές ευκολίες προστέθηκαν σε εκατόχρονους τοίχους και δωμάτια. 
Παράθυρα μεγάλα άνοιξαν στο τελευταίο πάτωμα και ένας ήλιος πέρασε 
ανεμπόδιστα να ζεστάνει χώρους υγρούς και σκοτεινούς, ξαράχνιασε μια παλιά 
σοφίτα με χαγιάτι μικρό, να κάθονται και να ξεκουράζουν το βλέμμα στην 
πόλη που μεγάλωνε και στα καμένα ριζά της Πάρνηθας. Δεξιά στο ισόγειο 
ενώθηκαν δυο δωμάτια γεμάτα από εξοπλισμό σύγχρονο, να στεγάσουν το 
γραφείο του Τέλη που δεν ήθελε να ξεκολλά από το σπίτι, η μικρή 
αυτοκρατορία τράνευε μόνη της, εδώ και καιρό δεν είχε ανάγκη την 
καθημερινή του παρουσία. Ακόμη και μετά από αυτές τις αλλαγές 
περισσευούμενος χώρος απόμεινε μπόλικος για να στεγάσει ένα μεγάλο 
αναγνωστήριο, γιομάτο από βιβλία που έγλειφαν την οροφή, έντυπα κάθε 
λογής, γραφείο και πολυθρόνες αναπαυτικές, τζάκι αρχοντικό να πυρώνει τα 
πατώματα, περίτεχνα έπιπλα που φιλοξενούσαν εκδόσεις σπάνιες, χαριτωμένα 
συριανά ερμάρια σκαλισμένα από τεχνίτες περιωπής, γεμάτα από τετράδια, 
μολύβια, μικρά σημειωματάρια και ημερολόγια. Αυτός ήταν ο μικρός 
παράδεισος της Έλλης, μια θάλασσα γεμάτη από κείνα που παλιά ποθούσε και 
τώρα πια μπορούσε να απολαύσει, με μόνο το εμπόδιο του χρόνου που άξαφνα 
έγινε λιγοστός και πολύτιμος… 

Ο έρωτας μπορεί να φωλιάσει και στα βρώμικα του υπονόμου, μα όταν τύχει 
και βρεθεί σε κορυφές φωτεινές στρώνει δέρμα στιλπνό, ηλιοχτυπημένο και 
βυθίζεται στο πάθος του, δίχως την υγρασία της φτώχειας, της μιζέριας, της 
επιβίωσης. Ζωή γεμάτη αδρεναλίνη ξημέρωσε για το νέο ζευγάρι, τα κορμιά 
γλύτωσαν χρόνια και ξανακύλησαν στα παιδικά παιχνίδια. Το σπίτι είχε εργάτες 
και φασαρία κάθε μέρα, μα κείνοι αδιάφοροι έσβηναν το πάθος τους σε 
σκοτεινές γωνιές στα υπόγεια, βουτηγμένοι στα αγριόχορτα του κήπου, στη 
μισοβαμμένη σοφίτα, πίσω από τις ντάνες με τα πλακάκια που περίμεναν το 
στρώσιμο σε κουζίνα και διαδρόμους. Το αρχοντικό ξεστοίχειωσε και ρούφηξε 
αχόρταγα το εφηβικό κέφι, τα ξέφρενα γέλια, τις δυνατές βαριανάσες  από 
άσβεστο πόθο. Γεμάτοι από ενέργεια και από την μοναδική αντοχή που δίνει 
μια ευτυχία που καθυστέρησε ναρθεί, έβρισκαν χρόνο να επιβλέψουν τις 
κατασκευές, να διαβάσουν ένα βιβλίο, να σκάψουν τον κήπο, να πάνε για 
βραδινό φαγητό, διασκέδαση, θέατρα χωμένα στα στενοσόκακα του κέντρου 
της πόλης. Μ’ ακόμη κι όταν έπεφταν τα βράδια να ξαποστάσουν στο μεγάλο 
κρεβάτι, το μάτι έμενε αχόρταγο, το μυαλό ζαλισμένο και ξενυχτούσαν σε 
συζήτηση πυρετική για κείνα που είχαν μείνει ανεξερεύνητα για την επόμενη 
μέρα. Χρόνια στην πιάτσα και τα στενά της πόλης ο Τέλης είχε να της δείξει 
πολλά, να την περπατήσει σε δρόμους παλιούς με ιστορία, να της αφηγηθεί 
ιστορίες κωμικές και τραγικές για κτίρια, κήπους και ανθρώπους, να την 
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χαλαρώσει στα πιο όμορφα και κρυμμένα εστιατόρια, μπιστρό και καφέ· η 
Έλλη τον τραβούσε να διασχίσουνε κρυμμένα μονοπάτια από σκονισμένα 
magasin d'antiquité και βιβλιοπωλεία, κρύες αίθουσες με ζωγραφικές, χορούς 
και περίεργους γλύπτες, μουσεία άγνωστα, εκδηλώσεις για βιβλία, εκθέσεις 
νέων καλλιτεχνών. Ο καθένας τους ρουφούσε το μεδούλι της πόλης μέσα από 
τα μάτια και τους έρωτες του άλλου, ζούσαν τις μέρες και τις νύχτες με 
απανωτούς οργασμούς στο βλέμμα, στη σκέψη, στο κορμί, σαν νάνοιωθαν τον 
χρόνο εχθρό, σαν να είχαν ανησυχία μη και η τόση ευτυχία γίνει εύθραυστη και 
το πρώτο αγέρι θελήσει να την γκρεμίσει σε κομμάτια… 

Έτσι πυρετικά περνούν οι πρώτοι λιγοστοί μήνες, ένα φθινόπωρο ψυχρό 
στέλνει κακά μαντάτα για σκληρές χειμωνιάτικες νύχτες.  Οι πολλές εργασίες 
έχουν σχεδόν τελειώσει, είναι απόγευμα λουσμένο σ εκείνη τη θαμπή 
ατμόσφαιρα που παίρνει η μέρα πριν εξαφανιστεί στη δύση. Ο Τέλης κάθεται 
αποκαμωμένος σε τραπέζι του κήπου, παρακολουθεί με μάτια μελωμένα την 
Έλλη που στέκεται μπροστά του όρθια, αφηρημένη, κοιτάζει τον κήπο που 
θέλει δουλειά πολλή, δεν θέλησαν κηπουρούς και διακοσμητές, θ ασχοληθούν 
μόνοι τους, εκείνη ζητά μικρή έκταση γεμάτη από ρόδα, εκείνος κρατά για τον 
εαυτό του μια γωνιά δίπλα στον μαντρότοιχο που θέλει να την γεμίσει με 
κρίνα. Για δευτερόλεπτα ο χρόνος παγώνει μέσα σ εκείνα τα σπάνια 
διαλείμματα με ησυχία απόλυτη, η γαλήνη είναι απόκοσμη, σχεδόν 
τρομακτική.  

«Πάω να φορέσω κάτι, έπιασε ψύχρα…», λέει ο Τέλης που σήμερα έχει μικρή 
ακεφιά, είναι και που δεν του αρέσει που βλέπει τόσο καιρό τον κήπο άφτιαχτο 
κι αγκαθωμένο, χάθηκε και το καλοκαίρι, θ αργήσει να δει χρώματα 
ανθισμένα… 

«Δε νομίζεις πως πρέπει κάποτε να βαφτίσουμε το σπίτι;…». Η φωνή της 
Έλλης έχει μικρή ονειροπόληση, τινάζεται ο Τέλης που νομίζει πως δεν 
άκουσε σωστά… 

«να βαφτίσουμε το σπίτι; Πως δηλαδή;…» 

«Ένα όνομα, χρειαζόμαστε ένα όνομα… κάτι να θυμίζει αυτά που ζήσαμε εδώ 
χθες, αυτά που θα ζήσουμε αύριο, κάτι δικό μας, συνθηματικό…» 

Χαμογελά ο Τέλης με την ποιητική φλυαρία και την Έλλη με το 
μουτζουρωμένο από τα χώματα πρόσωπο και το σκαφτικό στο χέρι… 

«Να το πούμε αμυγδαλιές, να το πούμε κερασιές, όχι, όχι… περίμενε, να το 
πούμε απλά Έλλη και Τέλης…» 

«μη κοροϊδεύεις χαζούλι, άντε φέρε και σε μένα μια μπλούζα και κάτι να 
πιούμε…» 
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Μπαίνει στο σπίτι γελώντας ο Τέλης, μένει σκεφτική εκείνη, κοιτά την ψηλή 
ξύλινη καγκελόπορτα στην είσοδο που κρύβει τον κήπο από τους περαστικούς. 
Φωτάκια μικρά ανάβουν στο μυαλό της, απορρίπτει ονόματα, σβήνει κι ανάβει 
άλλα με δάκτυλα αόρατα, γρήγορα μικρό χαμόγελο ανεβαίνει στα χείλη. 
Γυρίζει στον Τέλη που πλησιάζει με τα χέρια γεμάτα, του φωνάζει με χαρά 
μικρού παιδιού… 

«Ταορμίνα… θα το βαφτίσουμε Ταορμίνα, αλλά θα μ αφήσεις να το σκαλίσω 
εγώ στην είσοδο…» 

Τα ποτά κοντεύουν να του φύγουν από το χέρι, τελευταία στιγμή τα παρατάει 
πάνω στο τραπέζι… 

«Ταο… τι; Τι είναι αυτό πάλι;» 

«Ταορμίνα, από ένα ποίημα του Ουράνη… συμβολίζει το ιδανικό, το 
ανεκπλήρωτο, το ονειρικό ταξίδι… μα το βρίσκω τέλειο για μας…» 

Κάνει πως κατσουφιάζει εκείνος, αυτά τα πολύπλοκα τον δυσκολεύουν, χώρια 
που το όνομα του φαίνεται αστείο για σπίτι…  

«Αμάν ρε Έλλη με τα βιβλία… χάθηκε ένα ανθρώπινο όνομα; Άσε που θα 
πρέπει να το εξηγούμε στον καθένα και θα μας σπάσουν τα νεύρα…» 

Πέφτει πάνω του, τον φιλά, τον αγκαλιάζει με νάζι, έτσι κι αλλιώς δύσκολα 
μπορεί να της αρνηθεί κάθε επιθυμία. Αργοπίνουν το ποτό τους, αγκαλιάζονται 
σφικτά να προστατευθούν από την ψύχρα που χειροτερεύει, ο Τέλης κοιτά 
ανήσυχος το ρολόι του… 

«Πρέπει να πάμε μέσα σιγά σιγά, σε κανένα μισάωρο θα έρθουν τα παιδιά… 
και τώρα που το λέμε, κάτσε να πάρω το Μάνο να δω που βρίσκεται, αν έχει 
ξεκινήσει…» 

Οι βόλτες και τα ξενύχτια έχουν χαθεί πια με το Μάνο, αντικαταστάθηκαν με 
συναντήσεις στα σπίτια, ησύχασε και η Φωτεινή που κάθε στο τόσο έχανε τον 
άντρα της, τα ζευγάρια έχουν δέσει σε φιλία βαθιά κι ευχάριστη. Οι παιδικοί 
φίλοι δεν αντέχουν για πολύ μακριά, οι ανταλλαγές σε επισκέψεις πιάνουν 
σχεδόν όλη την εβδομάδα, η Έλλη έχει χαρακτήρα οικείο, πρόσχαρο που 
ρίχνει γρήγορα τις τυπικότητες, πιο επιφυλακτική η Φωτεινή ξεκινά τώρα να 
βλέπει ανάγλυφα το βαθύ δεσμό που δένει τους δυο άντρες, ένα κατάλοιπο 
οικογενειακής σοβαροφάνειας υποχωρεί σε ελάχιστο χρόνο, ξεκινά να 
μοιράζεται με τη φίλη της ανησυχίες, φόβους, συναισθήματα. Έτσι σκοπεύουν 
να περάσουν και τη σημερινή βραδιά, με φαγητό πρόχειρο και καλό κρασί, να 
φλυαρήσουν, να παίξουν κανένα χαρτάκι, να τηρήσουν και την παράδοση που 
θέλει λίγο πριν τελειώσει η συνάντηση ο Μάνος με τον Τέλη ν’ ανάβουν 
τσιγάρο στον σκοτεινό κήπο και να λένε τα δικά τους που κρατάνε από 
παλιά… 
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Ο Τέλης έχει καταπιαστεί να διαλέγει το σημερινό κρασί, ξεχάστηκε να πάρει 
τηλέφωνο το φίλο του και τινάζεται όταν ακούει το θόρυβο από το κινητό και 
βλέπει το όνομα του Ρούσση στην οθόνη… 

«Έλα ρε Μάνο, που είσαι, πες μου ότι έφυγες από την εφημερίδα…» 

«Τέλη έχουμε πρόβλημα, θα κάτσω μέχρι αργά σήμερα…» 

Σοβαρεύει ο Τέλης, η φωνή που ακούει είναι ελαφρά λαχανιασμένη, πρέπει να 
έγινε κάτι σοβαρό… 

«Τέλη, ο Καλπούζος…» 

«Ο Καλπούζος τι; Μίλα ρε Μάνο…» 

«Τον πυροβόλησαν την ώρα που έβγαινε από τον όμιλο. Όλα δείχνουν 
τρομοκρατική ενέργεια… πρέπει να είναι σοβαρά, γίνεται ένα πανδαιμόνιο, 
ακόμη δεν έχουμε μιλήσει με τους γιατρούς…» 

Στο σπίτι απλώνεται σιωπή, η θερμοκρασία πρέπει να έπεσε κι άλλο, ο Τέλης 
νοιώθει γύρω του παγωμένες ανάσες και χνώτα παγωμένα από το κρύο. Το 
μυαλό του ταξιδεύει σ εκείνο τον πρώτο δρόμο, την πρώτη οικοδομή, το 
πρώτο μεροκάματο, χλομιάζει το σήμερα, το χτές ξυπνά με εικόνες δύσκολες 
που μυρίζουν ναφθαλίνη… 

«που τον έχουνε; Θα ξεκινήσω τώρα…» 

«Ξέχασέ το, ούτε να το σκέφτεσαι, το όνομά σου είναι πρώτο στη λίστα υψηλού 
κινδύνου… τώρα που μιλάμε ένα κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής ανεβαίνει 
για το σπίτι σου και μαζί τους έχουν φρουρά που θα κολλήσει πάνω σου σαν 
βδέλλα, τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα… με πήρε ήδη ο 
Μολυβιάτης, η γνώμη του είναι χαμηλό προφίλ και δυνατή προστασία…» 

«Τρελάθηκες ρε Μάνο; Δεν θα πάω να δω τον Καλπούζο; Και ό μη γένοιτο… 
κι αν τέλος πάντων τα πράγματα καταλήξουν άσκημα και πρέπει…» 

«Τέλη, άδικα το συζητάς… ώσπου να ξεκαθαρίσουμε αν το χτύπημα ήταν 
προσωπικό ή στόχευε στον κλάδο σας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είσαι σε 
μεγάλο κίνδυνο, το καταλαβαίνεις αυτό; Άσε τις ξεροκεφαλιές τώρα μην 
έχουμε άλλα και τρέχουμε… έλα, πρέπει να σ αφήσω, εδώ δεν ακούω ούτε τη 
φωνή μου, θα σε πάρω αμέσως μόλις έχω νεότερα, βάλε και την τηλεόραση, 
από κει θα τα μάθεις γρηγορότερα…» 

Στρέφει ο Τέλης το κεφάλι, αντικρίζει την Έλλη που έχει ανοίξει κιόλας την 
τηλεόραση, τον κοιτάζει με μάτια λυπημένα, τρέχει κοντά του, τον αγκαλιάζει, 
τον φιλά, τον σέρνει σχεδόν στον καναπέ και κουρνιάζει δίπλα του. Τα κανάλια 
υστεριάζουν πάνω από πλάνα με κάμερα θολή, η ζωή του Καλπούζου σε 
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μικροσκόπιο παραμορφωτικό, ο πατέρας του στητός κι αδάκρυτος περνά την 
πόρτα του νοσοκομείου… 

Ο Τέλης ξέρει καλά ότι σε λίγα δευτερόλεπτα η ησυχία θα γίνει θόρυβος 
παράφωνος από τηλέφωνα δημοσιογράφων, αστυνομικούς, φίλους και 
συγγενείς. Έχει αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις στη ζωή του με αίμα ψυχρό και 
μυαλό στέρεο, μα τώρα νοιώθει αδύναμος, ευάλωτος και λύπη βαθιά για 
πράγματα πολλά και ακαθόριστα. Δίνει ένα φιλί στην Έλλη και σηκώνεται 
ορθός την ώρα που το τηλεφωνικό κέντρο στο γραφείο του ξεκινά να 
κουδουνίζει ταυτόχρονα με το κουδούνι στην πόρτα… 

Από το σπιτάκι στην πίσω πλευρά του κήπου φτάνει αλαφιασμένο το υπηρετικό 
προσωπικό, τρέχει να φέρει καφέ στους αστυνομικούς που γέμισαν το σπίτι, να 
ετοιμάσει κάτι πρόχειρο για επισκέπτες, φίλους, υπαλλήλους και συγγενείς που 
θα περάσουν αργότερα. Ο Τέλης μιλά με τα γραφεία, η ασφάλεια εκεί έχει ήδη 
αυξηθεί, μιλά με συνεργάτες, πρέπει να γίνουν γρήγορα συναντήσεις με 
μετόχους, οικονομικά επιτελεία, να διαπιστώσουν το νέο τοπίο, να σχεδιάσουν 
απαραίτητες κινήσεις. Μια γραμμή είναι σε αναμονή την ώρα που χτυπά το 
προσωπικό του τηλέφωνο, πέντε άνθρωποι γνωρίζουν το νούμερο, ανάμεσά 
τους ο Μάνος και η Έλλη… 

«Έλα Μάνο, πες μου…» 

Στο νοσοκομείο είμαι Τέλη, δεν έχω καλά νέα… ο Καλπούζος… τέλειωσε 
πριν λίγο, δεν το ανακοινώνουν ακόμη, δεν μπορώ να σου πω από το 
τηλέφωνο, μα είναι σίγουρο… λυπάμαι Τέλη, λυπάμαι πολύ… δεν το άξιζε 
τέτοιο τέλος και ξέρω πως τον αγαπούσες πραγματικά…» 

«Μάνο…» 

«Έλα πες μου…» 

«Αν… αν μπορέσεις να τον δεις πες μια προσευχή κι από μένα… και στον 
πατέρα του… πες του πως θα περάσω να τον δω μόλις μπορέσω…» 

«Ξέρω Τέλη, μείνε ήσυχος… προσπάθησε να ηρεμήσεις όσο γίνεται, θα 
μιλήσουμε αργότερα…» 

Η Έλλη στέκεται στην πόρτα του γραφείου, ακούει τον ανεπαίσθητο λυγμό, 
τρέχει με βουρκωμένο βλέμμα, πιάνει το χέρι του σφικτά, τον κοιτά στα μάτια 
που είναι υγρά. Εκείνος προσπαθεί να εκτονώσει την ένταση με αστείο πικρό… 

«Ταορμίνα… λίγο γρουσούζικα τα πρώτα μας βαφτίσια…» 

Δακρύζει εκείνη την ώρα που κοιτά από το παράθυρο στο σκοτάδι τον 
σκαμμένο κήπο. Για πρώτη φορά μέσα σε μήνες νοιώθει σκιές να έχουν 
περάσει τη θύρα του παραδείσου, μια λύπη που τη νόμιζε πεθαμένη πέρασε 
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ύπουλα τις χαραμάδες, το ριζικό ρίχνει μπαλωθιές δίπλα τους να θυμίσει πως 
έχει παρουσία ισχυρή κι αδέκαστη… 

Ένας αξιωματικός χτυπά δειλά την πόρτα, αν έχουν την καλοσύνη, πρέπει να 
ενημερωθούν για τα μέτρα ασφαλείας, αφήνουν το γραφείο αγκαλιά, πίσω τους 
τα τηλέφωνα επιμένουν, από την ξώθυρα μπαίνει κόσμος, ένας αστυνομικός 
επιβεβαιώνει το όνομά τους στη λίστα που έχει φτιάξει ο Τέλης. Δυο 
αστακοπλισμένοι στο πεζοδρόμιο τρίβουν τα χέρια με τα μισά γάντια να 
ζεσταθούν, ο ένας ανάβει κλεφτά τσιγάρο την ώρα που ψιθυρίζει στον 
συνάδελφο… 

Το γύρισε απότομα ο καιρός σε χειμώνα… 

  



 

 

128 

Flush Royal 

(δεύτερο κουδούνι) 

25α. 

Ρωτάει ένας μπόμπιρας 

Μπαμπά τι είναι τύχη; 

Στενάζει κείνος κι απαντά 

«Είναι να μη σου τύχει…» 

Ρωτάνε ένα στρατηγό 

Την τύχη να ορίσει 

Με στόμφο κείνος απαντά 

«Των κανονιών η ρήση…» 

Ρωτάνε καζινόβιο 

Που ήτανε κουρέλι 

«Να σκάσει κέντα στο λεπτό 

Πριν φύγεις με βαρέλι…» 

Ρωτάνε και τον άστεγο 

Με το σκιστό σακάκι 

«Καθάριο νάχει ουρανό 

Σαν πέφτω στο παγκάκι…» 

Ρωτάνε κι ένα μάστορα  

Που  έκανε τον κάλφα 

«Την τύχη με την ατυχιά 

Χωρίζει ένα άλφα…» 

(ή όπως τόπε κι η μαϊμού, σοφή από τα χρόνια…) 

«Στις μία είσαι βασιλιάς, το στέμμα σου γυαλίζεις 

Στις δύο είσαι άστεγος, στην ύπαιθρο πορδίζεις…» 
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Το χτύπημα στον Καλπούζο στάθηκε η χαριστική βολή για έναν όμιλο γεμάτο 
από προβλήματα και δουλειές που πήγαν άσκημα τα τελευταία χρόνια. Είχαν 
προηγηθεί απολύσεις γενναίες, υπόνοιες και έρευνες για σκάνδαλα σε 
διαχείριση και διαγωνισμούς, η παλιά τάξη ψυχορραγούσε και τράβαγε στα 
τάρταρα όσους πορεύτηκαν μαζί της. Κύκλος φαύλος ξεκίνησε για την παλιά 
αυτοκρατορία, άρχισαν τα σούσουρα για πτώχευση, η μετοχή πήρε την 
κατρακύλα, κάτι λαίμαργοι τραπεζίτες μύρισαν αίμα από ακίνητα σε τιμή 
ευκαιρίας. Το καράβι πήρε να γέρνει επικίνδυνα, μια ανάσα χώριζε από την 
καταστροφή, οι δικηγόροι άρχισαν να ψάχνουν στα κιτάπια τους παράθυρα να 
γλυτώσουν τα τελευταία αποθέματα… 

Ο Τέλης παρακολουθούσε τον κατήφορο με λύπη μεγάλη, επαγγελματικά είχε 
όφελος, ο όμιλος Μπλάνα περπατούσε σε λεωφόρους χωρίς σοβαρούς 
ανταγωνιστές, μα δεν ήταν αυτή η επιδίωξή του, τουλάχιστον όχι για το παλιό 
του αφεντικό. Ο Μάνος τον ενημέρωνε συχνά με πληροφόρηση μυστική των 
διαδρόμων, «χαμένο παιχνίδι Τέλη…», του είπε στο τελευταίο τηλέφωνο, «η 
καταστροφή είναι θέμα ημερών και θα κάνει θόρυβο πολύ, μέχρι και η 
εισαγγελία μπαίνει στο παιχνίδι…». Είναι τα τελειώματα του χειμώνα, ο Τέλης 
είναι στο γραφείο του πρωινός, ο όμιλος ξεκινά έργο τεράστιο σε χώρα 
μακρινή, είναι απαραίτητος για να κρίνει τα απρόβλεπτα, να υπογράψει, να 
επικοινωνήσει με ανθρώπους που έχει επιρροή. Μόλις τέλειωσε με τις πρωινές 
εφημερίδες, παραγγέλνει δεύτερο καφέ, θέλει να πάρει σπίτι την Έλλη να 
φλυαρήσουν πριν ξεκινήσουν τα συμβούλια και οι επιτροπές, νοιώθει έρωτα 
τόσο που η απουσία της τον πονά σωματικά…  

Δεν προλαβαίνει να σηκώσει το τηλέφωνο, από την είσοδο τον ειδοποιούν για 
απρόσμενο επισκέπτη, ο Γιάννης Καλπούζος είναι στο μέγαρο και ζητά 
συνάντηση. Ξαφνιάζεται, είναι κι η μέρα τέτοια που πνίγεται στη δουλειά, μα 
δεν υπάρχει περίπτωση να παραστήσει πως απουσιάζει, ειδοποιεί τη γραμματέα 
του για μικρή καθυστέρηση στο πρόγραμμα και βγαίνει από το γραφείο για 
θερμή υποδοχή… 

Κάθονται δίπλα στο μεγάλο τραπέζι, ο γερο Καλπούζος αρνιέται τα 
κεράσματα, προβλήματα υγείας έχουν περιορίσει τις απολαύσεις στο ελάχιστο. 
Το λίπος που είχε κατοικήσει πάνω του τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί, ο 
θάνατος του γιου του έχει αποστεώσει το δυνατό πρόσωπο, έχει κυρτώσει τους 
ώμους, θόλωσε τα αγριεμένο βλέμμα. Σκιά του παλιού του εαυτού, μα για τον 
προσεκτικό παρατηρητή τα σημάδια μιας δύναμης μοναδικής αντέχουν ακόμη. 
Ο Τέλης κοιτάζει με μικρή συγκίνηση το θλιμμένο πρόσωπο, προσπαθεί να 
καταλάβει το λόγο για την ξαφνική επίσκεψη… 

«Δεν χρειαζόταν να κάνετε τον κόπο, μπορούσα να περάσω εγώ από το σπίτι 
όποτε ήταν βολικό…» 

Κάμει κίνηση αδιάφορη ο άλλος, ανυπόμονη… 
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«Έχει περάσει λίγος καιρός που έφυγε ο Γιώργος, αλλά πρώτα απ όλα θέλω να 
σ ευχαριστήσω προσωπικά για όσα έκανες για την οικογένεια σε δύσκολες 
ώρες, Τέλη δεν τα συνηθίζω αυτά, αλλά πρέπει να το πω, στάθηκες καλύτερα 
από αδερφός…» 

Νοιώθει αμηχανία ο Τέλης, έχει ακόμη ενοχές που δεν μπόρεσε να πάει στην 
κηδεία, μα είναι αλήθεια πως βρήκε τρόπο να συναντηθεί με την οικογένεια, 
φιλοξένησε σε μέρος μυστικό τη γυναίκα και τα παιδιά του Γιώργου τις μέρες 
που δημοσιογράφοι και αστυνομία είχαν κάνει κατάληψη στο σπίτι τους, 
φρόντισε για δύσκολα κι επείγοντα πρακτικά ζητήματα, πλήρωσε τους 
καλύτερους παιδοψυχολόγους να μιλήσουν με τα μικρά, να τα βοηθήσουν με 
τη μεγάλη απώλεια… 

«Ας είναι… ξέρω πως νομίζεις ότι έχεις υποχρέωση γιατί σε βοηθήσαμε τότε 
με τον πατέρα σου, αλλά από δίπλα μας εξαφανίστηκαν άνθρωποι τις δύσκολες 
ώρες που είχαν ευεργετηθεί στο πολλαπλάσιο απ όσο εσύ, άσε που θα 
μπορούσαμε να σε είχαμε στηρίξει πολύ περισσότερο… τέλος πάντων, είναι 
ώρα δουλειάς κι εγώ φλυαρώ… Τέλη, λυπάμαι που βρίσκομαι σ αυτή τη θέση, 
αλλά δυστυχώς πρέπει να ζητήσω ξανά τη βοήθειά σου για ζήτημα σοβαρό…» 

«μιλήστε ελεύθερα, από μένα όποια βοήθεια θέλετε…» 

«Δεν χρειάζεται να σου πω τα προβλήματα στο συγκρότημα, όπως τα 
διαβάζεις και χειρότερα… ότι έκτισα από μικρό παιδάκι Τέλη απέχει μια 
τριχιά από το γκρεμό. Ο Γιώργος χάθηκε κι αυτά λίγο θα μ ενδιέφεραν, αν δεν 
υπήρχαν η νύφη και τα εγγόνια κι ένα σωρό κόσμος που θα βρεθεί στο 
δρόμο… δεν ξέρω πολλά από νομικά, δεν ασχολήθηκα ποτέ μ αυτά, δεν ξέρω 
αν υπάρχει ακόμη περιθώριο σωτηρίας, αυτά ας τα βρουν οι χαρτογιακάδες… 
εγώ είμαι άνθρωπος της πιάτσας, κι εκείνο που ξέρω είναι πως στις καταιγίδες 
τα καράβια δεν σώζονται με τσιριμόνιες, θέλουν καπετάνιο θαλασσοχτυπημένο, 
χέρι στιβαρό να τα φέρει στα ρηχά… εγώ τα ψωμιά μου τάφαγα, μα δεν 
αντέχω την ιδέα πως θα τρέχουν τη γυναίκα του Γιώργου στα δικαστήρια για 
πράματα που έτσι κι αλλιώς δεν είχε ιδέα ή ότι τα εγγόνια μου θα μεγαλώσουν 
με το σημάδι στο μέτωπο… Τέλη οι δικοί μας ώμοι έχουν κουβαλήσει 
πηλοφόρι, ξέρουν τι θα πει μεροκάματο, φτώχεια, αγώνας για ένα πιάτο 
φαγητό… ξέρω ότι το συγκρότημα είναι τούτη τη στιγμή παθητικό μεγάλο και 
για να σταθεί στα πόδια του χρειάζονται πολλά όβολα, αλλά αν κάποιος μπορεί 
να το σώσει είσαι συ, το δικό σου δαιμόνιο δεν το είχε ούτε ο Γιώργος…» 

Βουρκώνει ο Καλπούζος και σταματά απότομα. Ο Τέλης νοιώθει μικρή 
έκπληξη, μα η αλήθεια είναι πως σκέψεις παρόμοιες έχουν περάσει από το 
μυαλό, αλλά όλοι οι σύμβουλοι τον κράτησαν μακριά από το ναυάγιο. 
Κοιτάζει σκεφτικός και λυπημένος τον επισκέπτη του, συλλογιέται γρήγορα 
ξανά τις συνέπειες. Η εξαγορά του ομίλου του Καλπούζου τούτη την ώρα 
μεταφράζεται σε ζημιές εκατομμυρίων, πληρωμές χρεών, τραπεζών, 
αποζημιώσεις σε ρήτρες, χώρια το ποινικό μέρος που θα χρειαστεί 
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δυσθεώρητες νομικές αμοιβές. Η μετοχή βέβαια θ ανέβει μόνο με την είδηση 
της εξαγοράς, αλλά αυτό είναι κέρδος στιγμιαίο που δύσκολα θα ισοφαρίσει 
πολυέξοδες διαδικασίες που θα πάρουν χρόνια. Από την άλλη συμφωνεί με τον 
Καλπούζο, οι επιχειρήσεις δεν ορθοποδούν με νόμους, αλλά με αποφάσεις 
γενναίες, με πολιτική επιθετική, με συμμαχίες ετερόκλητες, γνωριμίες έχει 
πολλές και από τους πολιτικούς εισπράττει σεβασμό, αλλά αυτό είναι ένα 
κεφάλαιο που πρέπει να σπαταλήσει με προσοχή… 

«Ξέρω ότι ζητάω πολλά, θα το καταλάβω απόλυτα αν αρνηθείς…» 

Σηκώνεται ορθός ο Τέλης, στέκεται μπροστά στο παράθυρο, αγαπημένο μέρος 
όταν πρέπει να πάρει αποφάσεις σημαντικές. Κοιτάζει τον Καλπούζο, ξεκινά 
κάποιες ερωτήσεις… 

«Ακίνητα και πάγια;…» 

«Άστα Τέλη, μέχρι το λαιμό, η μόνη λύση είναι να επιβάλλεις καλό 
διακανονισμό με τις τράπεζες και μείωση του χρέους… ακόμη καλύτερα να 
πάρεις παράταση, να προλάβουν οι δικοί σου να μελετήσουν το χαρτομάνι…» 

«Προσωπικό;» 

«Φύγαν καλά στελέχη, αλλά έχει ακόμη ανθρώπους έμπειρους, ικανούς να 
δουλέψουν σκληρά σε νέο ξεκίνημα, κάποιους μπορεί να τους θυμάσαι από 
παλιά… το τμήμα μελετών συνεχίζει να είναι ένα από τα καλύτερα στην 
πιάτσα…» 

«Θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά… πόσο ζορισμένο είναι το οικονομικό 
ζήτημα για την οικογένεια; Για σας προσωπικά;» 

Η ερώτηση είναι άμεση, ο Καλπούζος έχασε πολλά, μα είναι ράτσα παλιά από 
εποχές που η περηφάνια είχε ρόλο πρωταγωνιστικό. Σφίγγει τα χείλη, κοιτάζει 
τον Τέλη με νόημα, εκείνος καταλαβαίνει. Στα λίγα λεπτά σιωπής ο Τέλης 
σκέφτεται το ηθικό χρέος μεγαλύτερο από το οικονομικό, αποφασίζει να 
ξεκινήσει ρίσκο μεγάλο που δεν έκανε ποτέ του, βέβαια πρέπει να το συζητήσει 
με πολλούς και διάφορους, αλλά βλέπει μπροστά του θάλασσα που τον 
προκαλεί να την ταξιδέψει… 

«Νομίζω πως είναι μια ζημιά που μπορώ να τη γυρίσω σε όφελός μου… κι 
έπειτα ότι κι αν λέτε, εγώ το νοιώθω χρέος απέναντί σας. Να πως το 
σκέφτομαι… ακόμη δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτε οριστικό, υπάρχουν 
ζητήματα με μετόχους και τράπεζες που θα χρειαστούν πειθώ, πολύ μελέτη και 
διαπραγματεύσεις σκληρές, θα σας κρατώ ενήμερο, αλλά θα πρέπει…» 

Διστάζει να προχωρήσει, ο Καλπούζος πιάνει το δισταγμό, τον κοιτάζει 
ερωτηματικά… 
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«Θα πρέπει να αποδεχθείτε πλήρη εκχώρηση και τη δυνατότητα να κινηθώ 
όπως εγώ νομίζω…» 

Ένας ανεπαίσθητος στεναγμός ανακούφισης βγαίνει από τα χείλη του 
Καλπούζου, σηκώνεται ορθός και πιάνει τα χέρια του Τέλη με συγκίνηση… 

«να στο ξεπληρώσει ο θεός παιδί μου…» 

«Ούτε να το συζητάτε… το προσωπικό και κληρονομικό κομμάτι είναι 
δύσκολο, εσείς και η υπόλοιπη οικογένεια θα πρέπει να θωρακιστείτε 
οικονομικά σε μόνιμη βάση, είναι θέμα που θα δω σε προτεραιότητα με τους 
νομικούς, αν και υποψιάζομαι ότι θα αποτελέσει αντικείμενο σκληρής 
διαπραγμάτευσης με τα θηρία… όπως και νάχει αυτά παίρνουν λίγο χρόνο, μα 
μέχρι τότε ότι ανάγκες υπάρχουν θέλω να τις κουβεντιάσετε μαζί μου, 
δυστυχώς σε άλλη συνάντηση γιατί τώρα με πιέζει ο χρόνος, θα περάσω εγώ 
από το σπίτι… μόνο δείξτε μεγάλη προσοχή και φροντίστε να μην διαρρεύσει 
τίποτε και σε κανέναν… και προπαντός καμία κίνηση που θα μπορούσε να μας 
δέσει σε δόλια πτώχευση, τα ξέρετε αυτά καλύτερα από μένα…» 

Ο Γιάννης Καλπούζος, με δέρμα πιο σκληρό κι από την άσφαλτο που έστρωνε 
στους δρόμους, καρδιά πιο ανθεκτική κι απ τα τσιμέντα που φτιάχναν οι 
εργάτες του, ξεχνά τις τυπικότητες, ξεχνά την περηφάνια του και αρπάζει τον 
Τέλη σε αγκάλιασμα σφικτό. Μένει εκεί για δευτερόλεπτα και βγαίνει από το 
γραφείο γοργά, πριν αναγκαστεί να κλάψει μπροστά στον παλιό του 
μάστορα… 

Η γραμματέας του κάμει νοήματα και δείχνει το ρολόι, μα ο Τέλης μένει 
σκεφτικός, έχει ακόμη δυο τηλεφωνήματα να κάμει, το πρώτο είναι στο 
Ρούσση, αποφεύγει να μιλήσει συγκεκριμένα, του ζητά να περάσει από το σπίτι 
το απόγευμα, έτσι κι αλλιώς η Έλλη θα πάει με τη Φωτεινή στη γιατρό για κάτι 
μικροενοχλήσεις, θα είναι μόνοι, θα έχουν την ευκαιρία να τα πουν 
αναλυτικά… 

Ακούει την Έλλη στο τηλέφωνο χαρούμενη, η Φωτεινή είναι ήδη εκεί, θα 
γευματίσουν μαζί πριν φύγουν από το σπίτι. Όλο αυτό τον καιρό μετά τα 
γεγονότα οι ώρες που είναι μόνοι έχουν μειωθεί, λείπει κι απ τους δυο η 
ανεμελιά, η απόλυτη αφοσίωση, το ανενόχλητο ερωτικό βλέμμα, μα ελπίζουν 
σύντομα να επιστρέψουν σε ζωή περίκλειστη… 

Λίγο πριν περπατήσει για την αίθουσα που τον περιμένουν, μια ψιλή βροχή 
φτιάχνει ρυάκια στο τζάμι και μια υγρασία νοιώθει να του περονιάζει το γόνατο 
το παθημένο. «Μου λείπει ο κήπος μας…» τούπε συνθηματικά η Έλλη στο 
τηλέφωνο, μα αυτός μόλις πήρε μια απόφαση για νέο ταξίδι, αναστενάζει 
λυπημένα γιατί ξεύρει πως θα του λείψει ο χρόνος να φυτέψει εκείνα τα κρίνα 
στη γωνιά του περίβολου. Παρατηρεί τα ποταμάκια της βροχής στο τζάμι πως 
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αλλάζουν ρότα σαν δεχτούν μια στάλα, σκέφτεται πως η ζωή γοργοκυλά το 
ίδιο, έτσι που διαλέγει δρόμους νέους από γεγονότα τυχαία, απρόβλεπτα… 

Περνά από τις κοπέλες στον προθάλαμο, χάνεται στο βάθος του διαδρόμου, 
εκείνες δουλεύουν πυρετικά να κλείσουν εκκρεμότητες, να μπορέσουν να 
φύγουν στην ώρα τους, Παρασκευή σήμερα, οι περισσότερες θα επιστρέψουν 
τη Δευτέρα, έδωσε ο θεός να τελειώσει το βδομαδιάτικο, να προσπαθήσουν να 
ξεκουραστούν… 

«Είδατε πόσο γκριζάρισε τα αφεντικό;…», πετά σχόλιο η νεότερη… 

«Μεγάλα καράβια, πρόωρον γήρας…», παραποιεί την παροιμία η δεύτερη… 

«Πολύ θάθελα να έχω τις δικές του φουρτούνες…» γελάει μια τρίτη… 

Σκύβουν ξανά στα τεφτέρια τους, ο θόρυβος από τις στάλες μετράει μονότονα 
το χρόνο… 

Μια μυρωδιά από κομμένο γρασίδι τρυπάει τα ρουθούνια, κάπου κουρεύουν τη 
ζωή να γεννηθεί καινούρια… 
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Clôture 

(Η παύσις ή διακοπή των παραστάσεων ενός θεάτρου, θεατρικόν λεξικόν, Νικολάου 
Λάσκαρη) 

Τρίτο κουδούνι 

26. 

Πες μου ποτάμι που τρελά 

μέσα στους κάμπους τρέχεις 

και τόσες εμμορφιές της γης 

με τα νερά σου βρέχεις, 

γιατί μας ψάλλεις θλιβερό 

σκοπό με τη φωνή σου; 

Ποιος άλλος ζει τέτοια ζωή 

γλυκιά σαν τη δική σου; 

Κι εκείνο αποκρίθηκε: 

Την ευτυχία έχω 

αφού η μοίρα μού ’γραψε 

αιώνια να τρέχω. 

Αν ροδοδάφνες γέρνουνε 

με χάρη στα νερά μου, 

αν λυγαριές κι αγράμπελες 

ανθίζουν στα πλευρά μου, 

μήπως μπορώ να τις χαρώ 

και να τις αγαπήσω 

περνώ, τις βλέπω μια στιγμή 

και τις αφήνω πίσω... 

Και το ποτάμι πέρασε 

κι αφήνει το διαβάτη 
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με πικραμένη την καρδιά, 

με δακρυσμένο μάτι 

γιατί μια μαύρη, μια σκληρή 

ιδέα τον τρομάζει 

πως κι η δικιά του η ζωή 

με το ποτάμι μοιάζει. 

(το ποτάμι, Δροσίνης) 

Μέσα στα νεύρα περνά την πόρτα της βίλας ο Μάνος Ρούσσης, βαδίζει με 
βήμα γρήγορο στη γωνιά του κήπου οπού κάθεται ο Τέλης μπροστά σε 
φορητό υπολογιστή, πετάει το σακάκι σε μια καρέκλα και χύνεται σε μια άλλη 
με πρόσωπο χλωμό, κουρασμένο… 

«Μια φορά είπα να πάρω το δικό μου αυτοκίνητο κι έπεσα σε διαδηλώσεις, δυο 
ώρες είμαι στο τιμόνι…» 

Στο τραπέζι τον περιμένουν ούζο και μεζέδες, γεμίζει ένα ποτήρι, πίνει την 
πρώτη γουλιά, ρίχνει το κεφάλι πίσω, κοιτάζει εξεταστικά τον Τέλη που 
χαμογελά… 

«Γιατί τόσο μυστήριο σήμερα στο τηλέφωνο; Σε πήρα και μετά, αλλά είχες 
φύγει…» 

Ξεκινά την ιστόρηση ο Τέλης, έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο κριτήριο του 
Ρούσση, δεν αφήνει τίποτε έξω, του λέει για την επίσκεψη του Καλπούζου, την 
κατάσταση της οικογένειας, τα σχέδια που κλωθογυρίζουν στο μυαλό του, τους 
φόβους μη δε βγει το ρίσκο. Ακούει σκεπτικός ο Μάνος, ξεχνάει γρήγορα την 
κούραση, γεμίζει δεύτερο ποτήρι, σαν τελειώνει ο Τέλης κάθεται για λίγο 
σιωπηλός, στο βλέμμα έχει ανησυχία… 

«Μεγάλο άνοιγμα Τέλη, πολύ μεγάλο… η αγορά τον Καλπούζο τον έχει 
τελειωμένο κι αν θες τη γνώμη μου έτσι είναι… η δολοφονία του γιού του 
έκαμε τόση ζημιά που πραγματικά αναρωτιέμαι τον στόχο που εξυπηρετούσε, 
για άλλους βέβαια απλά επιτάχυνε την καταστροφή… χρόνια τώρα είσαι στο 
απυρόβλητο, ο τύπος σε χαϊδεύει, οι πολιτικοί μένουν σε απόσταση. Σκέφτηκες 
καλά τις συνέπειες; Γιατί ξέρεις το οικονομικό μπορεί να είναι το λιγότερο…» 

«Το ξέρω και γι αυτό θα χρειαστώ τη βοήθειά σου… θυμάσαι να σου έχω 
ζητήσει ποτέ χάρη δημοσιογραφική;» 

«ποτέ των ποτών…» 
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«Θα στη ζητήσω τώρα… και πραγματικά δεν το κάνω για μένα μόνο ή για τον 
Καλπούζο… Κοίτα να δεις πως το σκέφτομαι και θα καταλάβεις γρήγορα τι 
σου ζητάω. Οι κατασκευές του ομίλου έχουν απλωθεί στα πέρατα, είναι ένας 
λαβύρινθος που δεν σταματά ποτέ να έχει ανάγκες σε ανθρώπους ικανούς και 
έμπειρους. Είναι γνωστό ότι παρόλα τα προβλήματα ο Καλπούζος είχε κοντά 
του μερικούς από τους καλύτερους, αρκετοί απολύθηκαν, άλλοι φυτοζωούν 
απλήρωτοι για μήνες, εγώ όλο αυτό το προσωπικό μπορώ να το απασχολήσω 
σε δουλειά πραγματική, με μέλλον…» 

Τινάζεται στην καρέκλα ο Μάνος… 

«Εννοείς ότι θα πάρεις πίσω και τους απολυμένους;…» 

«Όλους, με έτοιμο σχέδιο αποσπάσεων και μεταθέσεων σε επαρχία και 
εξωτερικό, δουλειά από την επόμενη μέρα… τώρα, το κομμάτι των τραπεζών 
άστο σε μένα, δεν είναι μόνο οι μετοχές που έχω, είναι ότι το ρευστό και ο 
κύκλος εργασιών που μασουλάνε από μένα ξεπερνά τον κρατικό 
προϋπολογισμό, δεν θα τολμήσουν να μου αρνηθούν όποιο διακανονισμό με 
βολεύει καλύτερα, ακόμη και να κουρέψουν όλα τα τοκογλυφικά… εκείνο που 
απομένει είναι το πολιτικό κομμάτι, εκεί κρύβεται και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. 
Από όσο μπορώ να καταλάβω στην εξόντωση του Καλπούζου έχουν επενδύσει 
σοβαρό συμβολισμό για τη διαφθορά, τις μίζες, διαγωνισμούς και εργολαβίες 
κάτω από το τραπέζι… πολιτικοί σημαίνει τηλεόραση και τηλεόραση σημαίνει 
κοινή γνώμη… την οικονομική ζημιά Μάνο μπορώ να την αντέξω, αυτήν και 
άλλες τόσες, για την ηθική ζημιά έχω αμφιβολίες, εδώ μπαίνει η δική σου 
άποψη και η δική σου βοήθεια. Η εφημερίδα σου είναι από τις πρώτες σε 
κυκλοφορία, είσαι μέτοχος σε μεγάλο κανάλι, με τους περισσότερους 
πολιτικούς τρως καθημερινά…» 

«Τέλη στο λέω και πάλι, μπαίνεις σε βαθιά νερά, εδώ δεν είναι πρόστιμο της 
τροχαίας το σβήσαμε και πάει… εδώ μπλεκόμαστε με εισαγγελείς και 
δικαστές, κάποιοι φάκελοι έχουν πάρει το δρόμο τους, το μαύρο χρήμα θα 
γκρεμίσει πολιτικές οικογένειες, είναι χιονοστιβάδα, το συγκρότημα θα γίνει 
αποδιοπομπαίος τράγος… αν θες τη γνώμη μου, βοήθησε όσο θέλεις τον 
Καλπούζο και τους δικούς του, αλλά μείνε μακριά από τα φώτα σ αυτήν την 
υπόθεση, οι κίνδυνοι είναι πολλοί Τέλη, άκου και κάποιον που έφαγε τη ζωή 
του στους διαδρόμους…» 

Κοιτάζονται σκεφτικοί, ο Τέλης κλονίζεται από τη βεβαιότητα του Μάνου, 
εκείνος πάλι προσπαθεί να βρει λύσεις, σηκώνεται από τη καρέκλα, ανακατεύει 
τα πόδια του με τα χώματα, ο κήπος είναι ακόμη άδειος από λουλούδια, οι 
πρώτες σκιές από το σούρουπο κατεβαίνουν. Ο Μάνος ανοίγει ξάφνου τα 
μάτια, μισοχαμογελά και γυρίζει στον φίλο του… 

«Είναι μια μικρή ιδέα, αλλά κι αυτή ακόμη έχει ρίσκο…» 
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Σηκώνεται όρθιος κι ο Τέλης με ενδιαφέρον αυξημένο… 

«Μην ενθουσιάζεσαι, είναι μόνο ένα πρώτο φως… λοιπόν όπως σου είπα αν 
εκδηλώσεις πρωτοβουλία τούτη τη στιγμή για εξαγορά κανείς δεν πρόκειται να 
πιστέψει τις καλές σου προθέσεις, θ αρχίσουν τα γνωστά, τα κάνανε πλακάκια, 
κόρακας κοράκου και άλλα παρόμοια, τέλος πάντων μη τα ξαναλέω, κάθε 
πρωτοβουλία δική σου μπορεί να σε τσαλακώσει άσκημα και να σε βάλει σε 
παιχνίδι πολιτικό που δεν τόχεις μαθημένο. Όμως…» 

«Λέγε ρε Μάνο, λαλήσαν τα κοκόρια…» 

«Μη βιάζεσαι… ποιο είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό σου αυτή τη στιγμή;» 

«ποιο είναι;…» αποκρίνεται ο Τέλης με χαζό ύφος… 

«Η καλή φήμη, τα καθαρά χέρια, οι ευεργεσίες… για τον όμιλό σου δεν έχει 
ακουστεί το παραμικρό, είσαι όνομα που έχει περάσει τα σύνορα, το ίδρυμα 
που σήκωσες έχει ξεκινήσει έργο σημαντικό, υποτροφίες είναι στα σκαριά, 
βοήθεια σε κάθε κουτσό και κάθε στραβό που έχει αυτή η χώρα, το πρόβλημα 
είναι πως ζεις ακόμη, αλλιώς θα σε είχαν ανακηρύξει εθνικό ευεργέτη με 
προτομή στο Σύνταγμα…» 

«Ρε Μάνο ανέκδοτα θα λέμε τώρα; Αυτά είναι γνωστά, η ιδέα που 
βρίσκεται…» 

«Τέλη άκουσέ με προσεκτικά… η ιδέα για την εξαγορά δεν πρέπει να έρθει 
από σένα…» 

«Αλλά;…» 

«θυμάσαι το 74; τον κάλεσαν τον Καραμανλή τότε, δεν ήρθε να μπαστακωθεί 
στο αεροδρόμιο με αντίσκηνο… ε, λοιπόν, το ίδιο πρέπει να πετύχουμε και 
τώρα… πρέπει να βρεθεί ένας πολιτικός, έχει σημασία φυσικά το πρόσωπο, να 
ζητήσει από την ιδιωτική πρωτοβουλία να μαζέψει τους εργαζόμενους που θα 
μείνουν στο δρόμο ή τέλος πάντων κάτι παρόμοιο, θα βρούμε τον τρόπο… 
φυσικά δεν θα το πει έτσι, θα χρειαστεί να κάνει μια διφορούμενη δήλωση, θα 
την πάρουμε εμείς οι γραφιάδες και θα τη σερβίρουμε στο λαό 
αποκωδικοποιημένη, κυρίες και κύριοι, αναζητείται πονόψυχος επενδυτής που 
με ορισμένες διευκολύνσεις από το κράτος και τα λοιπά και τα λοιπά, τα 
υπόλοιπα τα φαντάζεσαι…» 

Ο Τέλης μένει εκστατικός, κλωθογυρίζει την ιδέα, απορεί με την απλότητά της, 
πιάνει τον Μάνο από τους ώμους, του ανακατεύει τα μαλλιά περιπαικτικά… 

«Φίλε μου είσαι μια ιδιοφυία, χαραμίζεσαι στην εφημερίδα…» 

«Χαλάρωσε Τέλη, το κόλπο είναι παλιό, γι αυτό με βλέπεις διστακτικό, πρέπει 
να σχεδιαστεί προσεκτικά και το κυριότερο πρέπει να παίξει για καιρό ώστε να 
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γίνει πιστευτό… άσε, έχω στο μυαλό μου σημαντικό πολιτικό παράγοντα, 
συναντιόμαστε μαζί κάθε βδομάδα… άσε να τον ψαρέψω, να 
βολιδοσκοπήσω…» 

«Τώρα, τώρα, πάρε τηλέφωνο…» 

«Κάτσε ρε Τέλη, ηρέμησε, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα… για μια 
τέτοια συζήτηση είναι καλύτερα να τον φωνάξω στο εξοχικό του πεθερού μου 
στο Σούνιο και μεταξύ τυρού και αχλαδίου…» 

«Μάνο άσε τα αχλάδια και τα τυριά, εδώ βιαζόμαστε, το θέμα επείγει, ξέρεις 
καλά πως αν τα πράματα χειροτερέψουν το χάσαμε το πλεονέκτημα, λίγη 
σημασία θα έχει μετά… βρες ένα τρόπο να το κανονίσεις για αύριο, θα κάνω 
πως περνάω τυχαία από κει, άσε να είμαι μπροστά, μπορεί να χρειαστούν 
λεπτομέρειες σημαντικές για να γείρουμε τη ζυγαριά…» 

Ξεφυσά ο Μάνος, ζορίζεται, η έμφυτη διπλωματία του και η γνώση των 
διαδρόμων έρχονται σε σύγκρουση με την επιχειρηματική βιασύνη του Τέλη, 
φοβάται πως θα κάψουν το σχέδιο σε στάδιο πρώιμο, βλέπει τον φίλο του να 
ανυπομονεί σαν μικρό παιδί, πιάνει ανόρεχτα το τηλέφωνο, αποσύρεται στη 
γωνιά της μάντρας σε λιγόλεπτη συνομιλία, επιστρέφει τάχα 
κατσουφιασμένος… 

«Εντάξει, κανονίστηκε για αύριο το απόγευμα, αλλά έτσι που βιάζεσαι δεν 
έχουμε άλλη επιλογή, θα πρέπει να μιλήσουμε καθαρά, οι τσιριμόνιες δεν θα 
πιάσουν τόπο εδώ, το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι πολύπειρο, χρόνια στην 
πολιτική, δεν είναι κανένας ηλίθιος…» 

«μα δεν είναι ότι λέμε και ψέματα ρε Μάνο, δεν ξεγελάμε κανέναν… 
πραγματικά θα σωθεί μια επιχείρηση, άνθρωποι θα δουλέψουν ξανά…» 

«Τέλος πάντων, ας γίνει η συνάντηση και βλέπουμε…» 

Κάθονται ευχαριστημένοι στο τραπέζι, βρήκαν παιχνίδι καινούριο να τους 
συνεπάρει, απολαμβάνουν αργά το ούζο, το σκοτάδι αγκάλιασε τον κήπο, 
μικρά φωτάκια ανάβουν αυτόματα στον περίβολο… 

«Τι θα γίνει μ αυτόν τον κήπο ρε Τέλη, θα τον φτιάξεις ποτέ; Πλήρωσε εκεί ένα 
κηπουρό να πάει στο διάολο, έτσι που τον έχεις είναι χειρότερα κι από κείνη 
την αυλή στην Φωτομάρα…» 

«Δεν έχεις άδικο… μα είναι που θέλουμε ν ασχοληθούμε μόνοι μας κάποια 
στιγμή, τόβαλα πείσμα εκείνα τα καταραμένα κρίνα να τα φυτέψω με τα χέρια 
μου… θυμάμαι ξέρεις πολλές φορές εκείνη την αυλή και βλέπω την ειρωνεία, 
μια αυλή πρέπει να με κυνηγά πάντα…» 

Λοξοκοιτάζει ο Μάνος στο μισοσκόταδο, η ώρα ευνοεί ονειροπολήσεις, 
αναμνήσεις νοσταλγικές… 
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«τα φύτεψες τα κρίνα Τέλη, τα φύτεψες, από κείνα τα χαζοπαίχνιδα στα 
χορτάρια μοιάζει να έχουν περάσει αιώνες, έχεις περπατήσει χιλιόμετρα, εκατό 
φορές ξεπέρασες το μπόι σου, τι άλλο θες να πετύχεις πια;… χρήμα, δύναμη, 
δόξα, όλα δικά σου και τώρα η Έλλη στη ζωή σου, λαχείο πραγματικό…» 

«άργησαν στον γιατρό… λαχείο είπες;… Δίκιο έχεις απόλυτο… μόνο που 
μετά το θάνατο του Καλπούζου, σαν νάχει φωλιάσει μια ανησυχία και στους 
δυό μας, ένα κακό προαίσθημα…» 

Κοιτάζει γύρω του σαν ξαφνιασμένος ο Μάνος, ψάχνει την περίμετρο… 

«τι έγινε με τη φύλαξη; Δε βλέπω κανέναν…» 

«τους απέσυραν, έκριναν πως κίνδυνος δεν υπάρχει πια… όχι, όταν σου μιλάω 
για ανησυχία δεν εννοώ αυτό…» 

«Τέλη να σου πω κάτι προσωπικό;… και χωρίς παρεξήγηση…» 

Κοιτά το φίλο του ο Τέλης και χαμογελά, δεν έχει συνηθίσει σε 
αβροφροσύνες… 

«από πότε χρειάζεσαι άδεια για να μου πεις οτιδήποτε;…» 

«δεν θάκανα κουβέντα, αλλά αυτή η τελευταία σου τρέλα με τον Καλπούζο, 
μου θύμισε κάτι που πολλές φορές παραβλέπω, κάνω το λάθος να μας πιστεύω 
ακόμη παιδιά να κυλιόμαστε στα χώματα… μόνο που τώρα τα πράγματα 
έχουν αλλάξει, ξεχνώ πολλές φορές πόσοι άνθρωποι κρέμονται από σένα…» 

«Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία…», διακόπτει ειρωνικά ο Τέλης… 

«άλλο θέλω να πω, μα το θέμα είναι λεπτό, γι αυτό και με βλέπεις τόσο 
διακριτικό, αφορά ζητήματα κληρονομικά…» 

«α, εκεί το πας…» 

«σου είπα το θέμα είναι λεπτό, αλλά καμιά φορά νομίζω πως δεν έχεις 
συνειδητοποιήσει την τεράστια δύναμη που έχεις αποκτήσει, δίπλα σου 
υπάρχουν συγγενείς με οικογένεια μεγάλη, σκέφτηκες ποτέ…» 

Διασκεδάζει ο Τέλης με την εκφραστική δυσκολία, αφήνει τον Μάνο να 
παιδεύεται να έβρει τις λέξεις, ξεύρει καλά που γυρνάει η σκέψη του… 

«αναρωτιέσαι για την Έλλη… πόσο εξασφαλισμένη είναι…» 

«Καλά, τώρα αυτή η συζήτηση δεν είναι διόλου ευχάριστη, αλλά μεγαλώνουμε 
Τέλη, γερνάμε… με τα αδέρφια σου δεν γνωρίζομαι σχεδόν καθόλου, αλλά 
ξέρω την Έλλη και μπορεί να θυμώσεις που το λέω, μα πιστεύω πως καλό θα 
ήταν να έχει μια εξασφάλιση…» 

«Η Έλλη είναι εξασφαλισμένη… και με το παραπάνω…» 
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Τινάζεται ελαφρά στην καρέκλα ο Μάνος, δεν αποκρίνεται, δε θέλει να πιέσει 
άλλο δυσάρεστα ζητήματα…» 

«Το θέμα το σκέφτομαι καιρό, μετά τη δολοφονία πήρα αποφάσεις… ξέρω 
πως αν φύγω πρώτος, στα κληρονομικά θα γίνει σκοτωμός, τέτοιες περιουσίες 
πρέπει να κανονίζονται από πριν, αλλιώς διαλύονται στους τέσσερις ανέμους… 
υπάρχει διαθήκη λεπτομερέστατη που τα κανονίζει όλα αυτά, προσπάθησα να 
μην αδικήσω κανέναν, αλλά ξέρεις υπάρχουν πολύπλοκα ζητήματα, η 
οικογένεια, το ίδρυμα, εκατοντάδες διαφορετικές επιχειρήσεις, 
κληροδοτήματα, τι να σε ζαλίζω τώρα, πάντως όσο μπορούσα να τα κανονίσω 
τα κανόνισα… όσο για την Έλλη…» 

Περιμένει ανυπόμονα ο Μάνος, μα συνεχίζει να σιωπά, το ούζο έχει 
δημιουργήσει γύρω του ατμόσφαιρα ονειρική… 

«με την Έλλη είμαστε πια και επίσημα ζευγάρι…» 

Ξυπνάει απότομα ο Ρούσσης, η ζαλάδα πάει περίπατο, το γόνατο πετάγεται 
επάνω σε νευρικό τικ, ποτήρια και πιάτα χοροπηδάνε στο τραπέζι… 

«τι έκανε λέει;… παντρεύτηκες με την Έλλη;… πότε βρε φίδι ύπουλο και 
καταχθόνιο;… παντρεύτηκες χωρίς να πεις τίποτα;… ε αυτό πια… αυτό κύριε 
Μπλάνα δεν ξεπλένεται με τίποτα…» 

Γελά ο Τέλης, πάει πάνω από φίλο του που ξεφυσά φουρκισμένος στην 
καρέκλα, τον σφίγγει στους ώμους… 

«Έλα ρε Μάνο, μη μου ταράζεσαι, ένας πολιτικός γάμος δέκα λεπτών ήτανε, 
μια συμβολαιογραφική πράξη για τα μάτια του νόμου, μη μου στεναχωριέσαι 
κουμπαρούλη μου, σε λίγους μήνες θα γίνει γάμος κανονικός με παπά και με 
κουφέτα και θάσαι δίπλα μου να πιάνεις το ρύζι με τις χούφτες και να μ 
εκδικηθείς όπως πρέπει…» 

«Γέλα όσο θέλεις κύριε Τέλη, αλλά και πάλι θα μπορούσες να μου τόχες πει… 
τι φοβόσουν δηλαδή, μη το διαλαλήσω στην εφημερίδα, χτες γνωριστήκαμε;… 
τέλος πάντων, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, έτσι κρυψίνους ήσουν 
από μικρός, όφις εν τω παραδείσω…» 

«Ιδού και τα εκκλησιαστικά…» 

«έχε χάρη που δε μπορώ να σου θυμώσω πραγματικά… όπως και νάχει εκείνο 
που μετρά είναι πως η Έλλη…» 

«η Έλλη έχει όλα τα δικαιώματα και όχι μόνο… μέσα από περίπλοκους 
δρόμους και κανάλια που δεν έχει νόημα να πούμε τώρα, δεν θα αντιμετωπίσει 
πρόβλημα ποτέ της, δεν είναι μόνο το νόμιμο μερίδιο από την περιουσία, στο 
όνομά της υπάρχουν πολλαπλάσια… και για να ξέρεις, τώρα που τα λέμε 
όλα…» 
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Κοιτάζει ερωτηματικά ο Ρούσσης μα δεν προλαβαίνει να πάρει απάντηση, η 
πόρτα έχει ανοίξει, οι δυο γυναίκες έρχονται γελαστές στη μεριά τους, 
σηκώνονται, ο Τέλης αγκαλιάζει την Έλλη με φιλί ανήσυχο… 

«Τι έγινε; Γιατί τόση καθυστέρηση στο γιατρό;…» 

Κρυφογελά εκείνη, σφίγγει τον Τέλη πιο δυνατά με μάτια δακρυσμένα, η 
Φωτεινή τον κοιτάζει με μάτια λαμπερά, κάνει κωμικούς μορφασμούς, κουνά 
τα χέρια σε παντομίμα πως κοιμίζει μωρό, το κεφάλι της κουνιέται με νεύμα 
πονηρό προς την κοιλιά της Έλλης, το μυαλό του Τέλη σταματά να παίρνει 
στροφές, κοιτάζει την Έλλη με στόμα ανοικτό, εκείνη χαμογελά καταφατικά, 
πρώτος ξεκινά να χοροπηδά ο Μάνος που τους τραβά όλους στην αγκαλιά του 
και όλοι μαζί γυρνάνε γύρω από το τραπέζι, σαν σε χορό ινδιάνικο κάτω από 
πανσέληνο… 

Αρπάζει ο Μάνος στην αγκαλιά του την Έλλη, τη φιλάει σταυρωτά, της έχει 
ιδιαίτερη αδυναμία έτσι που τη βλέπει αφοσιωμένη στο φίλο του, πνίγεται από 
συγκίνηση, μιλά με θεατρικό στόμφο να καλύψει το βουρκωμένο βλέμμα… 

«Ευτυχώς κυρία μου που μας το ανακοινώσατε ευθέως, γιατί ο κύριος από δω 
ήταν ικανός να μας φέρει σε τριάντα χρόνια κανένα μαντράχαλο και να μας πει 
ιδού ο υιός μου… το φίδι το κρυψίνουν…» 

Γέλια και καλαμπούρια γεμίζουν τον κήπο, οι Ρούσσηδες θέλουν να φύγουν ν 
αφήσουν το ζευγάρι ν απολαύσει τη στιγμή, εκείνοι ούτε να το συζητήσουν, 
νοιώθουν πως έχουν καιρό, θέλουν να μοιραστούν τη χαρά τους με φίλους 
αδερφικούς, ο Τέλης κανονίζει για φαγοπότι και κρασιά, απόψε θα το 
γιορτάσουν όπως πρέπει, νέο λουλούδι άνθισε στον κήπο, το χώμα κάρπισε 
χαρά μεθυστική… 

Τρέχουν οι γυναίκες αλαφιασμένες από την τόση ευτυχία μέσα να επιβλέψουν 
το τραπέζι, μένουν οι δυο φίλοι στη γωνιά της μάντρας αποκαμωμένοι από την 
ένταση, ξέχειλοι από ελπίδα για το αύριο που άξαφνα έγινε πιο φωτεινό… 

«Τέλειωσαν τα κρίνα Τέλη, άνθησαν όλα, τίποτε άλλο δεν έχεις να ζητήσεις, 
από τη ζωή απλόχερα πήρες τα πάντα… κάτσε και λίγο σε ανάπαυση τώρα, 
καιρός είναι ν απολαύσεις τα απλά, τα καθημερινά…» 

«Έτσι λέω… και νόμιζα πως στα γηρατειά θα είχα να περιμένω μόνο από τα 
ανίψια μου και τα δικά σου παιδιά, να που ξεπρόβαλλε ο διάδοχος, τούτη η 
αυλή δε σταματά να δίνει καρπό κάθε που την πατάμε…» 

Μεθούνε όλοι εκείνο το βράδυ από κρασί και ευτυχία, εκτός από την Έλλη που 
έχει να προσέξει ζωή καινούρια, ευαίσθητη. Κοιτά τον Τέλη με λατρεία, 
χαίρεται που έχουν φίλους τόσο πιστούς να μοιραστούν αυτές τις ώρες… 
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Αφήνει κάποια στιγμή το τραπέζι να βγει στον κήπο, να πάρει καθαρό αέρα για 
λίγα λεπτά μακριά από καπνούς και οινοπνεύματα, μέσα στη σάλα οι φωνές και 
τα μεθυσμένα γέλια δεν έχουν κοπάσει, έξω έχει ησυχία μοναδική, πυκνό 
σκοτάδι κάθεται πάνω από το σπίτι… 

Σηκώνει το βλέμμα στον ουρανό, δεν μπορεί να διακρίνει αστέρια, πυκνά 
σύννεφα στο χρώμα του μολύβου έχουν κάνει στάση απειλητική για ξημέρωμα 
μουντό, κατσουφιασμένο. Τρομάζει από σκιές που τις βλέπει ζωντανές στον 
κήπο να διαβαίνουν σιωπηλές και λυπημένες, νοιώθει ψύχρα αφύσικη να 
χαϊδεύει το δέρμα… 

Θάναι οι ορμόνες, το ευαίσθητο νευρικό σύστημα. Βιάζεται να επιστρέψει στο 
θόρυβο, στην αγκαλιά του Τέλη, στις περιποιήσεις των φίλων… 

Στις καρέκλες του κήπου οι σκιές ψιθυρίζουν στεναγμούς, τα πρώτα δάκρυα 
πέφτουν από σύννεφα που ζητούν ανακούφιση και ποτίζουν το χώμα… 

«Πρέπει να φύγουμε πια, δεν ωφελεί άλλη καθυστέρηση…» 

«Μα είναι κρίμα να πρέπει να σηκώσει και τη δική του μοίρα…» 

«Έλα πάμε, αργήσαμε πια… μα τι σκαλίζεις στο χώμα;» 

«ένα δώρο… δεν ημπορώ να τον βλέπω έτσι σκαμμένο…» 

Ξεγλιστρούν από την πόρτα, πάνε τοίχο τοίχο να εξατμιστούν στα φώτα… 

Ένας ξεχασμένος περαστικός επιταχύνει το βήμα φοβισμένος, ακούει ψιθύρους 
ασώματους, συνωμοτικούς, είναι και η βροχή που δυνάμωσε και δίνει στο 
μυαλό παιχνίδια φοβικά… 

Κάτι σκυλιά που οσφραίνονται το μάταιο, αλυχτάνε σε αυλή απόμακρη… 
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Latet anguis in herba 

Το φίδι κρύβεται (πάντα) στα χόρτα, Βιργίλιος 

27α. 

«Έλα τσιγγάνα να μου πεις, τη μοίρα μου να μάθω 

αν είναι κάτι να γενεί, να ξέρω τι θα πάθω» 

«Μη το σκαλίζεις το κακό, μια μέρα θα πεθάνεις 

τι ωφελεί να σου το πω, θα λειώσεις, θα μαράνεις…» 

«Κι αυτό που λεν για την ψυχή, πως ζει και βασιλεύει; 

πως έρχεται αθάνατη σαν το κορμί κιοτεύει;» 

«Τι να σου πω, δεν ημπορώ, σ αυτό να απαντήσω 

είναι που μέχρι σήμερα ψυχή δεν ήρθε πίσω…» 

«Αυτή λοιπόν η μοίρα μας, εδώ να καρτερούμε 

μέχρι την άναστρη νυχτιά το χάρο που θα δούμε 

κι εγώ που τόσα έκαμα παλάτια εδώ πέρα 

σκόνη θα γίνουνε κι αυτά, αγέρας στον αγέρα…» 

«Έτσι το θέλει γιόκα μου, ζωή σκληρή και μαύρη 

μα μέχρι τότε ζήσε την και ξέχασε τον άδη 

μία ζωή την έχουμε και όλα της τα δώρα 

ποτέ δεν είναι αύριο, τα πάντα είναι τώρα…» 

(Λαϊκόν) 

Το πρωινό βρίσκει την Έλλη στο κρεβάτι ζαλισμένη από την έντονη βραδιά 
που ξέφυγε μεταμεσονύχτια, ο Τέλης έχει σηκωθεί, ετοιμάζει πρωινό μόνος 
του, είναι Σάββατο και το προσωπικό έχει την αργία του. Μπαίνει στην 
κάμαρα χαμογελαστός, είναι γεμάτος από ευτυχία που δύσκολα την αντέχει, 
όπου και να κοιτάξει τη ζωή του υπάρχει φως και ελπίδα περισσή. Σκύβει 
τρυφερά πάνω από την Έλλη, αγκαλιάζονται, έχουν κι οι δυο το φόβο πώς θα 
χειριστούν σωστά τη νέα ψυχή που ήρθε αναπάντεχα… 

Εκείνος θέλει να φέρει το πρωινό στο κρεβάτι, η Έλλη ζητά να κάτσουν στη 
γωνιά της σάλας που φωτίζεται έντονα από ήλιο αρρωστιάρικο, είναι νωρίς για 
να περνά το χρόνο ξαπλωμένη, είναι που έχουν καιρό να κάτσουν χαλαρά, να 
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συζητήσουν χωρίς βιάση, να χαθούν στις λεπτομέρειες. Η ζωή της τρέχει με 
ταχύτητα που δεν έχει ακόμη συνηθίσει, δεν είναι πολύς ο καιρός που ανάσαινε 
την υγρασία από τσιμέντο παλιό, δεν είναι μαθημένη  σε μυαλό άδειο από 
προβλήματα, στην απόσταση από καθημερινές, άχαρες εργασίες. Έχει ανάγκη 
από ρυθμούς πιο φυσικούς, με διαλείμματα και παύσεις γήινες. Γυρνά το 
βλέμμα στον Τέλη που έρχεται να κάτσει δίπλα της, να την ενημερώσει για τα 
απόνερα της χθεσινής βραδιάς… 

«Λίγο πριν έρθετε με την Φωτεινή χτές, είπα στο Μάνο για το γάμο…» 

«Πως το πήρε;… είμαι βέβαιη πως σου τάψαλλε κανονικά…» 

«Χα!... έξω φρενών έγινε κι εδώ που τα λέμε δεν είχε κι άδικο, μα έχει καρδιά 
μικρού παιδιού, δεν μπορεί να κρατήσει κακία πάνω από ένα λεπτό…» 

«Είσαι τυχερός ξέρεις που έχεις τέτοιο φίλο, το λέω συχνά γιατί το θεωρώ 
ανεκτίμητο…» 

«Σαν να μη το ξέρω… μα πέρα από τη φιλία έχει ένα μυαλό που δουλεύει σε 
ψηλές στροφές, πάντα έτσι ήταν, έβλεπε μπροστά πράγματα που άλλοι δεν 
προλάβαιναν… όσο θυμάμαι πως μαράζωνε όταν έκανε τον δικολάβο… στην 
εφημερίδα ζωντάνεψε, βρήκε τον παλιό του εαυτό…» 

«Κάτι είπε χθες πως θα συναντηθείτε σήμερα…» 

Την κοιτάζει σκεφτικός ο Τέλης, μπορεί ν αφήσει αυτή την κουβέντα γι 
αργότερα, μα έχει ακόμη χρόνο και θέλει την Έλλη συμμέτοχο σε αποφάσεις, 
έχει πάντα έναν απλό τρόπο να εντοπίζει την ουσία σε θέματα δύσκολα. 
Περιγράφει τα χτεσινά γεγονότα, την επίσκεψη του Καλπούζου, την πρότασή 
του, τις δικές του σκέψεις, τον σχεδιασμό του Μάνου, εκείνη τον ακούει 
προσεκτικά, χάνεται για λίγο σε σκέψεις, στο τέλος μιλά απαλά, σχεδόν 
ψιθυριστά… 

«ναι, νομίζω πως έτσι είναι το σωστό…» 

«το πιστεύεις αυτό στ αλήθεια;… η υπόθεση κρύβει κινδύνους…» 

«ναι, μα θα κάνει τον ύπνο σου πολύ πιο ελαφρύ, έχει κι αυτό μια αξία…» 

«το κακό είναι πως τέτοιες κινήσεις δεν αφορούν μόνο εμένα, αν γυρίσει σε 
στραβοπάτημα μπορεί να κινδυνεύσουν δουλειές, μεροκάματα…» 

Τον κοιτάζει χαμογελώντας, όποτε τον βλέπει σοβαρό νοιώθει διάθεση 
περιπαικτική… 

«Α! τότε θα κάνουμε οικονομίες… μπορούμε να μετακομίσουμε σε σπίτι 
μικρό, να τρώμε κονσέρβες και φρούτα κάθε μέρα…» 
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Εκείνος μένει σκεπτικός, δεν αντιγυρίζει το αστείο, της χαϊδεύει αφηρημένα το 
χέρι… 

«Σ αγαπάει πολύ ο Μάνος ξέρεις… εχτές έψαχνε να βρει πόσο καλά σ έχω 
τακτοποιήσει στην περίπτωση που…» 

«Είναι κουβέντες αυτές τώρα;… Τέλη δεν τις μπορώ τέτοιες σκέψεις, θα τον 
μαλώσω τον Μάνο που σε βάζει να σκέφτεσαι σκοτεινά…» 

«αγάπη μου γλυκειά άκουσέ με για λίγο… δεν θα την κάνω άλλη φορά αυτή τη 
κουβέντα, είναι μακάβρια και μπορεί να είναι και γρουσουζιά, μα πρέπει να 
είσαι ενημερωμένη, όλα ανθρώπινα είναι…» 

«Είσαι χαζούλης να ξέρεις που κάθεσαι και βασανίζεσαι με τέτοια πράγματα… 
αλλά επειδή ξέρω πως δε θα ησυχάσεις αν δε πεις αυτό που θέλεις, ορίστε 
πέστο μήπως κι ασχοληθούμε με τίποτε πιο ευχάριστα μετά…» 

«Αν μου συμβεί κάτι… αν συμβεί κάτι τέλος πάντων που δεν διορθώνεται, κάτι 
τελειωτικό, δύο είναι οι άνθρωποι που θα ζητήσεις βοήθεια, που μπορείς να 
εμπιστευθείς απόλυτα…» 

«Ο ένας είναι ο Μάνος, το ξέρω…» 

«ναι ο ένας είναι ο Μάνος, θα είναι σαν νάχεις εμένα δίπλα… ο άλλος είναι ο 
Δημόπουλος… ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει, θα σε βοηθήσει σε όλα τα 
δύσκολα κληρονομικά, θα σε καθοδηγήσει στο τι πρέπει να γίνει με τον όμιλο, 
είναι ο μοναδικός που διαχειρίζεται ποσά που δεν φαίνονται πουθενά, θα σου 
προσφέρει κάθε βοήθεια νομική και ουσιαστική, τέλος πάντων θυμήσου, θα 
εμπιστευθείς αυτόν, κανέναν άλλο…» 

 «Εντάξει το κατάλαβα, δε λέμε κάτι άλλο τώρα;» 

«Απλά ήθελα να ξέρεις…» 

«μα τι έχεις πάθει σήμερα; Κάνεις λες και θα φύγεις ταξίδι σε εμπόλεμη 
ζώνη… ώρες ώρες νομίζω πως δεν μπορείς χωρίς μια ανησυχία…» 

Την αγκαλιάζει σφικτά να την καθησυχάσει, σταματά τη δυσάρεστη συζήτηση, 
απολαμβάνουν τον καφέ που απόμεινε, το φως έρχεται και φεύγει από 
περαστικά σύννεφα, το τηλέφωνο κομματιάζει τη γαλήνη της στιγμής, στην 
οθόνη εμφανίζεται το νούμερο του Μάνου… 

«Καλημερούδια ευτυχισμένε θνητέ που δεν χρειάζεται ν ασχοληθείς με το 
μεροκάματο…» 

«Α, μάλιστα, ενώ εσύ είσαι στο χωράφι από το πρωί και τσαπίζεις…» 

«Μάλιστα κύριε τσαπίζω με τις φωτιές που έχεις ανάψει… λοιπόν άκου, θα 
έρθει στις τέσσερις, θυμήσου τι είπαμε, διακριτικά και με προσοχή μεγάλη…» 
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«καλά, καλά ξέρω…» 

«κοίτα να είσαι στο Σούνιο κατά τις τέσσερις και μισή, χαλαρά, δεν είναι καμιά 
επίσημη σύσκεψη, νάχω προετοιμάσει και το έδαφος…» 

«Ξέρω σου λέω… στην εφημερίδα είσαι;…» 

«Όχι στο χωράφι… που θέλεις να είμαι ρε Τέλη παραμονές του κυριακάτικου; 
Λοιπόν, τελειώνουμε μ αυτό σήμερα και αύριο το μεσημέρι τρώμε όλοι μαζί 
στο σπίτι…» 

«καλά, θα τα πούμε κι από κοντά…» 

Κλείνει το τηλέφωνο συλλογισμένος, έχει συνηθίσει τον τελευταίο καιρό να 
περνά τα Σάββατα με την Έλλη στο σπίτι, του κακοφαίνεται που πρέπει να την 
αφήσει μόνη έστω για λίγο, σκέφτεται πως άρχισε ναν γερνάει, κάποτε θα 
ένοιωθε ενθουσιασμό ακόμη και για επιχειρηματικούς σχεδιασμούς λιγότερο 
σοβαρούς… 

Τεμπελιάζουν τις υπόλοιπες ώρες, κάμουν σχέδια για το νεογέννητο δωμάτιο, 
ίσως κι ένα ταξίδι πριν, αν το επιτρέψει ο γιατρός, ν αλλάξουν παραστάσεις, η 
Έλλη πιάνει κάποια στιγμή να τακτοποιεί βιβλία στο αναγνωστήριο, ο Τέλης 
χαζολογάει στο γραφείο του με τον υπολογιστή, δε βγαίνουν καθόλου στον 
κήπο γιατί ένα εκνευριστικό ψιλόβροχο θυμάται να πέφτει κάθε πέντε λεπτά. 
Είναι μια μέρα φυσιολογική, ανέμελη, από κείνες που είχαν καιρό να ζήσουν 
μαζί… 

Λίγο πριν πάει τέσσερις ένας γλυκός ήλιος έχει διώξει υγρασία και σύννεφα, ο 
Τέλης κοιτάζει κάτι χαρτιά πριν ξεκινήσει, η Έλλη δεν βλέπει πουθενά τον 
οδηγό και απορεί, όχι απαντά εκείνος, σήμερα θα πάρει το δικό του 
αυτοκίνητο, είναι συνάντηση που δεν πρέπει να δώσει στόχο, όσο περισσότερες 
προφυλάξεις τόσο το καλύτερο… 

Τον συνοδεύει στο garage, τον βλέπει και τον καμαρώνει έτσι όμορφος που 
στέκεται μέσα σε ρούχα νεανικά κι ας μην είναι στην πρώτη νεότητα, έτσι που 
έχουν γκριζάρει τα πλούσια μαλλιά και δίνουν στο τραχύ πρόσωπο όψη ώριμη, 
επιβλητική. Τον φιλά τρυφερά, να προσέχεις του λέει, ο δρόμος γλιστρά 
ακόμη, βλέπει το αυτοκίνητο να κυλά σιγά στον τσιμεντένιο διάδρομο, να 
χάνεται στη στροφή της δημοσιάς… 

Οι ηλιαχτίδες έχουν ζεστάνει ένα αγέρι ελαφρύ, παίρνει τη στροφή για την 
πρόσοψη της βίλας, να περπατήσει λίγο στον κήπο, ν’ ανασάνει καθαρό αέρα 
και μυρωδιές, να της φύγει μια ακεφιά που απόμεινε από τη σκοτεινή κουβέντα 
το πρωί. Είναι καλά, προβλήματα εγκυμοσύνης δεν έχει, της έρχεται ιδέα μετά 
από καιρό ν ασχοληθεί με τη γωνιά στη μάντρα, να περάσει η ώρα για το 
γυρισμό του Τέλη, να τον βοηθήσει να σπείρει επιτέλους εκείνα τα ανθηρά που 
ονειρεύεται, χαμογελά με την εμμονή που τον έχει πιάσει… 
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Περπατά προς το σκαμμένο χώμα, μα μόλις η αντηλιά σταματά να την 
τυφλώνει, μένει ακίνητη, το χαμόγελο παγώνει σε άσκημο μορφασμό, το 
σκαφτικό της φεύγει από τα χέρια, το μυαλό σταματά τη γοργή του κίνηση 
στην προσπάθεια να εξηγήσει το ακατανόητο, ένα κακό προαίσθημα σφίγγει το 
στήθος σε κρίση πανικού για τα μελλούμενα… 

Εκεί που κάποτε ξάπλωνε το λασπωμένο καστανόχωμα, ψηλά καταπράσινα 
βλαστάρια αγκαλιάζονται πυκνά κι ένα δάσος από εξαπέταλα κατάλευκα κρίνα, 
κείνα τα χειμωνιάτικα με τους κροκάτους ανθήρες, απλώνονται πυκνά μέχρι το 
σκαρφάλωμα του μαντρότοιχου, κυματίζουν από το αγέρι που έχει δυναμώσει 
και σε κάθε λύγισμα πετούν στον άνεμο αρωματισμένες δροσοσταλίδες, 
διάφανα δάκρυα της πρωινής βροχής…  

Ο φόβος απλώνεται ταχύπαλμα στην καρδιά, θέλει να πλησιάσει μα δε μπορεί 
να κινήσει τα πόδια, δεν είναι κρίνα πια στα δικά της μάτια, είναι άγγελοι 
ασπροντυμένοι που θρηνούν φερμένοι εκεί από χέρι άγνωστο και παγωμένο… 

Καταλαβαίνει άξαφνα, το μυαλό χτυπημένο από αδρεναλίνη σταματά να 
τεμπελιάζει, στρέφει απότομα το βλέμμα προς τη δημοσιά, υπολογίζει το 
χρόνο από την ώρα που ξεκίνησε, τη διαδρομή, τον επικίνδυνο δρόμο, το αίμα 
μυρμηγκιάζει κάτω από το δέρμα, ένα κρινοδάκρυ της υγραίνει το μάγουλο, 
ξυπνά ολότελα από λήθαργο ονειρικό… 

Γυρίζει την πλάτη στους αγγέλους, ξεχνά το παιδί που κουβαλά, τρέχει με όση 
δύναμη της έχει απομείνει στα μέσα του σπιτιού να έβρει τηλέφωνο, μπας και 
προλάβει το χρόνο, μήπως και ξεγελαστεί το κακό το ριζικό που βγήκε στο 
σεργιάνι… 
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Le grand voyage 

27β. 

Όλοι μαζί επήγαμε σήμερα στο λούνα πάρκ 

τι παιχνίδια, τι θόρυβος, τι κίνηση 

ένας κλόουν πετούσε μπαστούνια στον αέρα 

πολύ γελάσαμε, διασκεδάσαμε με την καρδιά μας 

σταθήκαμε και στο φωτογράφο, 

περίεργο, οι πλάκες είναι πια χρωματισμένες… 

Επιστρέψαμε στο μεγάλο σπίτι 

τα εγγόνια έτρωγαν σιωπηλά στη μεγάλη σάλα 

ευτυχώς δεν κατάλαβαν την απουσία 

πήραμε αθόρυβα τη θέση μας στον τοίχο 

Στο διπλανό το κάδρο, 

κάθε που βλέπει ζαβολιά 

ο πατέρας γελά πάντα 

εκείνο το τρυφερό μειδίαμα… 

Σαν παίρνει τη στροφή και το σπίτι χάνεται πίσω του, ο Τέλης βγάζε ελαφρύ 
στεναγμό ανακούφισης. Προσπάθησε αρκετά να υποκριθεί τον ανέμελο 
σήμερα μη και στενοχωρήσει την Έλλη, μα ένα κομμάτι της ψυχής του, κείνο 
που ποτέ δεν ημερεύει, ποτέ δεν ησυχάζει, στέλνει σημάδια ακεφιάς, διάθεση 
βαριά χωρίς λόγο, σαν νάχει δίκιο ο Μάνος, σαν νάχει δίκιο η Έλλη που τον 
μαλώνει πως τρώγεται με τα ρούχα του. Το πρόβλημα είναι παλιό, από τις 
παιδικές του μέρες, σαν τράνεψε το κουβέντιασε κάποτε με ψυχολόγο, «αυτά 
είναι συμπτώματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, άγχους, ταυτότητας που δεν έχει 
ολοκληρωθεί…’ τούχε πει εκείνος, τώρα που το σκέφτεται λίγο άγαρμπη και 
πρόχειρη βρίσκει μια τέτοια διάγνωση, μα σιγουριά δεν μπορεί να έχει όσο κι 
αν ψάξει μέσα του… 

Είναι που τον έχει επηρεάσει ο χαμός του Καλπούζου, η χθεσινή κουβέντα με 
το Μάνο, είναι που γκριζάρει, πάνω που νόμιζε πως ο χρόνος τον έχει λυπηθεί, 
«έχεις ψευδαισθήσεις αθανασίας και κλιμακτήριο πρόωρη…» του λέει ο Μάνος 
και τον περιγελά, μπορεί να νάναι έτσι, μπορεί η σκόνη από την παλιά του την 
αυλή να είναι ακόμη κολλημένη στο δέρμα του. Όπως και νάχει, νοιώθει 
αχάριστος κάθε που κυλά σε σκέψεις σκοτεινές, εγωιστής γιατί στενοχωρεί 
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ανθρώπους που τον αγαπούν με αφοσίωση μοναδική. Πρέπει να βάλει σ ένα 
δρόμο αυτήν την υπόθεση με τον Καλπούζο κι έπειτα να ηρεμήσει, ίσως και να 
αποσυρθεί τελείως από το προσκήνιο, να αφοσιωθεί ολότελα στο παιδί και στην 
Έλλη, να κτίσει οικογένεια μεγάλη, να θερμάνει και τη σχέση με τα αδέρφια 
του, η Αλεξάνδρα τον έχει προσκαλέσει εκατό φορές κι εκείνος πάντα μια 
δικαιολογία, μια δουλειά, ένα πρόβλημα που βίαζε για λύση… 

Περνά τον κόμβο των αμπελοκήπων, παρόλο το Σάββατο η κίνηση είναι 
ανόρεχτη, χαλαρή. Θα φτάσει στην ώρα του, νοιώθει κιόλας καλύτερα, θέλει να 
είναι πίσω νωρίς, σκέφτεται να πάρει την Έλλη να φάνε έξω, ίσως να ξεκινούσαν 
νυχτιάτικα για τη Μονεμβασιά που τόσο της αρέσει, να περάσουν ένα διήμερο 
στα πετρόκτιστα… χαίρεται με τη ιδέα, ψαχουλεύει στο πανωφόρι για το 
κινητό, του ξεφεύγει μια βρισιά από κείνες που δε τις συνηθίζει, πάλι το άφησε 
σπίτι, ποτέ δεν τα πήγε καλά με τις κωλοσυσκευές, τρεις από δαύτες έχει 
παρατήσει σε ξένα μέρη, ξεφυσά εκνευρισμένος, θα χάσει πολύτιμο χρόνο αν 
γυρίσει τώρα πίσω… 

Από τη μέρα που έμαθε για την εγκυμοσύνη η εικόνα του πατέρα του έρχεται 
και φεύγει μέσα στην ημέρα, αυτός που δεν θυμόταν όνειρα ποτέ του βλέπει 
κάτι ακατάληπτα, τον πατέρα του στο τραπεζάκι της αυλής, μόνο που τώρα δε 
μένει σιωπηλός, ξεκινά να μιλά και σταματημό δεν έχει, λέξη δεν πιάνει από 
κείνα που λέει, μα από το χαρούμενο πρόσωπο νοιώθει ευχάριστα, ώσπου 
άξαφνα εκείνος σοβαρεύει, κάμει υπόκλιση βουβή και χάνεται μέσα σε 
σύννεφο, σαν εκείνα τα μίκι μάους  που έβλεπε μικρός στο δωμάτιο του 
Ρούσση. Και κει που μένει μόνος στην αυλή, σκάει μύτη η μάνα του στην 
πόρτα, «τρέχα βρες τον πατέρα σου στην οικοδομή…» του λέει, «όταν γυρίσει 
να φέρει ρύζι, ακούς; Ρύζι…» και τότε πετάει στη μηχανή του χρόνου πάνω 
στο γιαπί, αλλά ο πατέρας του δεν είναι εκεί και ο Καλπούζος με πρόσωπο 
κακό και κόκκινο φωνάζει, «ο πατέρας σου δεν είναι εδώ, κουφός είσαι, ο 
πατέρας σου δεν είναι εδώ, έχει πεθάνει…», τότε ξυπνά με λαιμό κλειστό από 
το φόβο και γελάει με το ηλίθιο το όνειρο. Προληπτικός δεν είναι, αλλά του 
πέρασε από το μυαλό μπας και είναι οιωνός κακός για τη μάνα του, μα δόξα 
τω θεώ πέρασε καιρός κι εκείνη έχει μόνο προβλήματα μικρά, άτονη όπως 
πάντα, μα ορθή στα πόδια της, τριγυρισμένη από εγγόνια και νύφες πρόθυμες 
να την προσέχουν… 

Μπαίνει ράθυμα στην παραλιακή, εδώ η κίνηση είναι ακόμη λιγότερη, θα 
φτάσει και νωρίτερα και ο καταχθόνιος Ρούσσης θα νομίζει πως το έκαμε 
επίτηδες, κοιτάζει αριστερά, τώρα περνά κάτω από το παλιό του σπίτι. Ακόμη 
ανοίκιαστο τόχει, δεν είναι για τα χρήματα του λέει ο διαχειριστής του, μα έτσι 
να συντηρείται, να μην αραχνιάζει· δεν πειράζει επιμένει αυτός να τόχει 
κλειστό, λες και θα γίνει πόλεμος και θέλει καταφύγιο δικό του, μοναχικό, να 
που τώρα βρίσκει σύνδεση ψυχολογική, μικρή ιδέα περνά από το μυαλό του, 
σκέφτεται μήπως τόχει ανάγκη να κρατά άγκυρα με τα παλιά, μήπως έχει 
πάντα το φόβο της φτώχειας και της απόρριψης και θέλει ντουλάπι σκοτεινό να 
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κλειστεί, να νοιώθει ασφαλής. Γελά μόνος του με την κομπογιαννίτικη 
ψυχανάλυση, λοιπόν θα το κουβεντιάσει με τον Μάνο, διασκεδάζει πάντα πολύ 
σαν αντιδρά σε κάτι τέτοια… 

Το αυτοκίνητο ανηφορίζει φιδίσια άσφαλτο, δεξιά του κύμα χρυσαφένιο γλείφει 
πέτρες στο γκρεμό, λιμανάκια γεμάτα από ξερόπετρα και μαυροχάλικο 
κρύβουν έρωτες παράνομους, τολμηρούς βουτηχτές του ακροχείμωνου. 
Συγκεντρώνει το μυαλό του στη συνάντηση που έχει μπροστά του, κάποιος που 
τρέχει σαν τρελός του κάνει σινιάλο με τα φώτα, πρέπει να φανεί 
αποφασιστικός, πειστικός με επιχειρήματα στέρεα, ο Ρούσσης για λόγους 
ασφάλειας δεν τούχει πει ούτε το όνομα που θα συναντήσει, το μαύρο τζιπ 
πίσω του κάνει απότομο ελιγμό για προσπέραση στο στένωμα, ο ήχος από 
μέταλλο που τρίβεται ακούγεται ανατριχιαστικός, ο χρόνος παγώνει για λίγα 
δεύτερα, μα είναι αρκετά να καταλάβει πως οι ρόδες έχουν φύγει από το 
δρόμο, να νοιώσει το δάκρυ που μουσκεύει τα μάτια του σαν αντικρίζει τη 
θάλασσα σε λάθος θέση, το μεγάλο ταξίδι ν’ απλώνεται μπροστά του σε 
κάλεσμα υγρό, θανατερό κι αιώνιο… 

Τα μάτια έχουν θολώσει, μα το μυαλό προλαβαίνει να δει το χαμόγελο του 
Μάνου, τα τρυφερά της Έλλης, τη μάνα ασάλευτη, ένα παιδί που δε θα 
γνωρίσει ποτέ και μια αυλή χορταριασμένη να κρύβει εκεί το μικρό του σώμα· 
ελάχιστα πριν κλείσει τα μάτια και παραδοθεί στο ριζικό του, ενωθεί με τη 
θάλασσα που αγάπησε κι αφήσει την ταλαιπωρημένη του ψυχή στα 
κρινοδάχτυλα αγγέλου, που περιμένει τρυφερά να τον οδηγήσει σε τραπεζάκι 
τσίγκινο στα σύννεφα, έτσι να τα πίνει δίπλα στο πατρικό χαμόγελο και να 
περνούν οι ώρες… 

Απόνερα 

28. 

«Ζωή να έχεις όμορφη, γεμάτη απολαύσεις 

χαρές μονάχα να γελάς, ποτέ σου να μη κλαύσεις 

μπαούλα νάναι ξέχειλα με λίρες, με διαμάντια 

του ήλιου να σε λούζουνε φανταχτερά μπριγιάντια 

Ζωή να έχεις περισσή, των φίλων τη συμπόνια 

κι απ’ το παιδί σου να ιδείς τα πιο πολλά εγγόνια» 

(Είπε η Μοίρα, σώπασε· απάντηση προσμένει, 

μα κείνη αποκρίνεται στα  μάτια δακρυσμένη) 

«Κι αν τα χρυσάφια που μου λες γεμίσουν τη ζωή μου 
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και αν οι φίλοι οι πιστοί θα ζήσουνε μαζί μου 

όλα του κόσμου τα καλά κι αν έχω στο τραπέζι 

και το παιδί μου δίπλα μου θα χαίρεται να παίζει 

Τι να μπορέσει μοίρα μου τον πόνο μου να σβήσει 

τώρα που κείνος έφυγε, ποτέ δε θα γυρίσει; 

σαν έκλεισες τα μάτια του, σβήνει για με η πλάση 

το χρόνο μόνο καρτερώ να φύγει, να περάσει 

Άγγελος νάρθει να με βρει, μαζί του να με πάρει 

γλυκά να γείρω δίπλα του στα σκοτεινά του άδη 

Άργησες μοίρα, άργησες, ναρθείς να μ ασημώσεις, 

τώρα μαχαίρι μοίρανε κι εμένα να σκοτώσεις…» 

(Μοιρολόι της Ρούμελης) 

Βουλιάζει το νησί από καραβιές που ξεφορτώνουν συγγενείς και φίλους, 
περίεργους επισκέπτες, υψηλούς καλεσμένους, δημοσιογράφους από τα πέρατα 
του κόσμου· ξεχείλισαν ξενοδοχεία και δωμάτια κάθε λογής, τα σοκάκια πήραν 
ζωή άξαφνη, μελίσσι μαυροντυμένο φιδογυρίζει στις ανηφόρες, ο ξεχασμένος 
τόπος ετοιμάζεται ν αποχαιρετήσει το μεγάλο του τέκνο. Ο περίβολος της 
εκκλησιάς έχει το αδιαχώρητο, σιμώνει η ώρα της λειτουργιάς, σφραγισμένο 
φέρετρο αναπαύεται μέσα σε ατμόσφαιρα αποπνικτική από κόσμο, ιδρώτα και 
λιβάνι, οκάδες από παγωμένα κρίνα γέρνουν τα πέταλα σε προσκύνημα βουβό· 
μια φωτογραφία σε κάδρο περίτεχνο χαμογελά σε μια πρώτη σειρά από άδεια 
στασίδια, κρατημένα για την οικογένεια και φίλους που δεν έχουν φτάσει 
ακόμη. Ο δήμαρχος είναι ακόμη στον αυλόγυρο, μιλάει στις κάμερες, άξαφνα 
οι κάμερες τον αφήνουν μόνο του να προλάβουν νέες αφίξεις, η οικογένεια 
ξεπορτίζει από τα αυτοκίνητα ν ανέβει τα σκαλιά για το ύστερο αντίο. Μέσα 
στο σούσουρο ανοίγει διάδρομος για την είσοδο, η Αλεξάνδρα με γυαλί μαύρο 
και τρέμουλο στα χέρια ανεβαίνει τα σκαλιά, ο Παύλος με το Γιώργο σέρνουν 
στους ώμους την κυρά Φρόσω, μα σέρνουν ένα κορμί αδειανό με μάτια θολά 
και ψυχή που φτερουγίζει αλλού… 

Πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει ο παπάς την εξόδιο, αυτοκίνητο τελευταίο σταματά 
στα κάγκελα, ιδιωτική ασφάλεια τρέχει ν’ ανοίξει τις πόρτες, οι Ρούσσηδες 
βγαίνουν αργά, μα οι δημοσιογράφοι δύσκολα αναγνωρίζουν τον διάσημο 
συνάδελφο· η Φωτεινή μαζί με φίλους τον βαστάζουν, μα είναι μόνο ένα κορμί 
κυρτωμένο με βλέφαρα μισόκλειστα και βλέμμα αδειανό, νέος που γέρασε 
πρόωρα, το χείλι τρεμοπαίζει σαν παράλυτο, μια τούφα στο πλαϊνό της 
κεφαλής στέκει κάτασπρη σαν χιόνι αμόλυντο· με κόπο ανεβαίνει σκαλοπάτια, 
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μα μόλις αντικρίζει φωτογραφία και φέρετρο το πρόσωπο λευκαίνει, πνιχτός 
λυγμός ανατριχιάζει το πλήθος, έτοιμος είναι να σωριαστεί στον άλικο 
διάδρομο, πίσω του στέκει ο γιατρός της οικογένειας, προστρέχει σε βοήθεια· 
τον καθίζουν στο στασίδι, ελπίζουν τα ναρκωτικά που του έχουν δώσει ορθό να 
τον κρατήσουν… 

Κάποτε φτάνει η δύσκολη η ώρα κι ο Αριστοτέλης Μπλάνας ξεκινά τον 
ανήφορο πάνω σε ξένους ώμους, πίσω του ακολουθούν χιλιάδες, λίγοι από 
αυτούς θα μπορέσουν να πλησιάσουν, σε τάφο σκαμμένο δίπλα στον πατέρα 
του στέκονται ήδη φερμένοι μ αυτοκίνητα οι συγγενείς, οι φίλοι, οι επίσημοι 
της πολιτείας. Καμπάνες σε ναούς και ξωκλήσια κτυπάνε πένθιμα, κάτι κανόνια 
του ναυτικού σημαδεύουν το γαλανό του ουρανού. Λυγμοί και δάκρυα δεν 
φτάνουν στο πλήθος που έχει αρχίσει ήδη να μιλά για τη ζωή που έμεινε πίσω, 
δημοσιογράφοι μαζεύουν τα καλώδια και τα τεφτέρια, η ουρά της πομπής 
γυρνά αργά την πλάτη να ξεχυθεί στα καφενεία, το ίδρυμα Μπλάνα τα έχει όλα 
αγκαζάρει με πίστωση ανοικτή για τον απαραίτητο καφέ. Όλα τελειώνουν 
γρήγορα, σε λίγα λεπτά πατέρας και γιος βρίσκονται αντικριστά, οι 
νεκροπομποί τραβάνε τα σκοινιά να ξεκινήσει το φτυάρισμα απ’ το νωπό το 
χώμα… 

Λίγο πριν το σούρουπο το μέρος έχει ερημώσει, κάποιοι θα φύγουν με τα 
τελευταία πλεούμενα, άλλοι θα μείνουν σε λιγοήμερες διακοπές· δίπλα στον 
τάφο μοναχός έχει απομείνει ο Ρούσσης, σηκωτό θελήσανε να τον πάρουνε 
μην έχουνε χειρότερα, μα τους έδιωξε όλους, ακόμη και τη Φωτεινή, «αφήστε 
μας μόνους…» φώναξε, όσο μπορούσε να φωνάξει ζαλισμένος από τα χάπια, 
πέταξε πέρα μια καρέκλα που του φέρανε, στρώθηκε στο χώμα μισοξάπλωτα κι 
αρχίνησε να μιλά μέσα σε όνειρο παραισθητικό και τελειωμό δεν είχε. Μιλούσε 
κι αγνάντευε τα ύδατα του πέλαγου, ήρθε το σούρουπο που έφερε κλάμα 
βουβό για ώρα πολλή, έπεσε η νύχτα μέσα σε παραλήρημα, ώσπου απόκαμε 
από το κλάμα και την αϋπνία και τον μάζεψε η Φωτεινή μαζί με φίλους που 
παραμόνευαν με υπομονή στο διπλανό το κτήμα. Μισοκοιμισμένο τον 
κατέβασαν στο ξενοδοχείο, τον ξέντυσαν να ξαπλώσει στο κρεβάτι, σε δωμάτιο 
μεσότοιχο με κείνο που αναπαύεται, φυλαγμένη καλά από γιατρούς και φίλους, 
η Έλλη Μπλάνα… 

Κάθεται μόνη στο ψηλοτάβανο δώμα, μπροστά σε παράθυρο που αγναντεύει 
το λιμάνι, το κορμί κοιμάται από χάπια δυνατά, μα το μυαλό αναπνέει ακόμα· 
αντιστάθηκε στα ηρεμιστικά, φοβήθηκε για το παιδί, σχεδόν την ανάγκασαν να 
τα πάρει, έτσι λιπόθυμη που τη βρήκαν στη βίλλα, με χέρι δυνατό, 
κοκαλωμένο να σφίγγει το ακουστικό που έφερε τα μαντάτα και μάτι 
αλλοπαρμένο, φευγάτο, σε κόσμο δικό της. Κοιμισμένη την κρατήσανε μέχρι 
να τελειώσει η ταφή, ασφάλεια κρατά μακριά κανάλια και εφημερίδες, μια 
ομάδα από ντόκτορες είναι σε επιφυλακή στον πάνω όροφο. Είναι μια γυναίκα 
μισόνεκρη, μα είναι και η κληρονόμος στο βασίλειο, δεν επιτρέπεται να πέσει 
σε θρήνο επικίνδυνο, θανατερό… 
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Κάθεται μόνη στο παράθυρο με τα φώτα σβηστά, άλλα χάπια δεν επιτρέπεται 
να πάρει, η καρδιά ξεκινά να επιστρέφει αργά σε ρυθμούς φυσικούς, το μυαλό 
να ξεθολώνει από το όνειρο, ν’ αντικρίζει τον πόνο γυμνό και μαζί το θάνατο 
που αναπαύεται στα ψηλά του λόφου. Βλέπει τον κόσμο μέσα σε γέλια στα 
ταβερνεία της παραλίας, ζευγαράκια περνούν αγκαλιασμένα, άγνωστα πρόσωπα 
μπλέκονται με το χαμόγελο του Τέλη, προσπαθεί ο νους να πιάσει το 
αδιανόητο· «θάμαι τυχερός που θάσαι δίπλα μου σαν έρθει η ώρα…», έτσι την 
τσιγκλούσε όταν τον πιάναν τα μακάβρια, τόκανε επίτηδες να τη δει να τον 
μαλώνει, μα δεν ήταν δίπλα του, δεν ήταν μαζί του στο μεγάλο ταξίδι, δεν την 
αφήσαν ούτε την ώρα που τον έθαβαν σε κείνο τον καταραμένο ύψωμα· 
γουρλώνουν άξαφνα τα κόκκινα μάτια σε θυμό λυσσαλέο, τα εύθραυστα χέρια 
κτυπάνε με γροθιές το περβάζι, μοιρολογεί με βρισιές για το θεό εκδικητή, τη 
σκοτεινιά της μοίρας. Σκέφτεται εκείνον ασάλευτο στο χώμα, το μυαλό 
σαλεύει, τα σωθικά της φτύνουν νερό και χολή, απόκοσμο ουρλιαχτό παγώνει 
το δωμάτιο, δεν την νοιάζει για το παιδί, μόνο την αγκαλιά του νοιώθει, δεν θα 
τον αφήσει μόνο να ξεπαγιάζει στη νησιώτικη την παγωμένη νύχτα… 

Η πόρτα ανοίγει απότομα, ένα μικρό πλήθος έχει μαζευτεί να δώσει βοήθεια, 
βγαίνει στο διάδρομο με γαλήνη απόκοσμη, στρέφεται στη Φωτεινή που έχει 
επιστρέψει πριν λίγο… 

«Ετοιμάστε ένα αυτοκίνητο…». 

Ο τόνος είναι παγερός, κανείς δε σκέφτεται να φέρει εμπόδιο, μόνο η Φωτεινή 
προσπαθεί να τη λογικέψει, είναι γιατρός κι η ίδια, ξεύρει τους κινδύνους… 

«Τέτοια ώρα Έλλη μου; Άσε να ξημερώσει, να πάμε χάραμα μαζί…» 

«Ετοιμάστε ένα αυτοκίνητο…» 

Ανεβαίνει το αμάξι με τον οδηγό την ανηφόρα, ακίνητη κάθεται πίσω στην 
αγκαλιά της Φωτεινής, την έχουν ντύσει με μάλλινα ζεστά, βγαίνει στη 
σκοτεινιά μόνη, κάθεται πάνω στο χώμα· στην αρχή ασάλευτη, έπειτα το κορμί 
ξεκινά σπασμούς, ώσπου ο αγέρας μπερδεύεται με τη φωνή της σε θρήνο 
σπαρακτικό… 

Ξάγρυπνα έμειναν ολοβραδίς τα κοντινά τα σπίτια, κεριά ανάψαν στα 
εικονοστάσια, να δώσουν συμπαράσταση και τρισάγιο στο κορμί που σπάραζε 
στην κορυφή του λόφου, μέχρι που έσκασε η μέρα κι έφερε τη λύτρωση σε 
στόμα πληγιασμένο από κραυγές μαχαίρια… 

Πλησιάζουν ο οδηγός με τη Φωτεινή να σηκώσουν το παγωμένο σώμα που 
έχει αποκοιμηθεί απλωτά στον τάφο, ρίχνουν πάνω της κουβέρτες να τη 
ζεστάνουν στο δρόμο για το δώμα, γυρίζουν το βλέμμα στη σκαμμένη γη και 
σταυροκοπιούνται… 
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Κρινάκι νεογέννητο έχει ξεφυτρώσει στο σβολιασμένο χώμα, σε χρώμα 
ολοκίτρινο του ήλιου· και σ ένα ακροπέταλο υγρασία μαζεμένη τη νυχτιά, 
στάζει δάκρυα καταγής σε χρώμα ολοβύσσινο, σαν αίμα… 
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Σκιές 

29. 

Όλα τελειώσαν· μα για δες, αμέσως ξαναρχίζουν 

ανθάκια νέα να γεννούν, το χώμα να γεμίζουν 

εκεί που με το κλάμα σου μουσκεύεις το σανίδι 

φωτάκι ηλιογέννητο σε μπάζει στο παιχνίδι 

(Σκωτσέζος θάναι ο θεός και όλοι οι αγγέλοι 

Δευτέρα σπέρνουν θάνατο και την Τετάρτη μέλι) 

Μα είναι κάτι δυνατές ψυχές μέσα στην πλάση 

που λένε: το σκοτσέζικο το ντους δε θα περάσει· 

και αν επάνω τους ξεσπούν φωτιές και καταιγίδες 

πάντα σοκάκι βρίσκουνε για να γεννούν ελπίδες 

Είναι αυτοί π αντέχουνε και οδηγούν το τραίνο 

όταν οι άλλοι σκύβουνε στης μοίρας το γραμμένο… 

Επέρασαν λίγοι μήνες, μα ο θάνατος του Τέλη Μπλάνα δεν φεύγει από τα 
πρωτοσέλιδα, ψίθυροι συνωμοσίας ακούγονται σε καφενεία και διαδρόμους, 
την οικογένεια πολιορκούν έντυπα και κανάλια, αναζητούν λεπτομέρειες 
προσωπικές να ταΐσουν κοινό αχόρταγο. Κάποτε κουράζονται οι κυνηγοί, νέα 
θαύματα γεννάει η ζωή, είναι που μπαίνει και Ιούνης θερμός, λαός 
αποκαμωμένος από καύσωνα πρόωρο ξεφεύγει σε παραλίες να πνίξει τον 
ιδρώτα στο χλιαρό το κύμα… 

Το αυτοκίνητο ανεβαίνει αργά το στενό δρόμο, σβήνει τη μηχανή έξω από 
κήπο χορταριασμένο, κάτι ρόδα που τάφερε ο άνεμος έχουν μπουμπουκιάσει, 
ήλιος δυνατός λούζει τη βίλα με φως σκληρό, τυφλωτικό. Ο Μάνος Ρούσσης 
βγαίνει από το αμάξι, κάνει να σπρώξει την καγκελόπορτα, το βλέμμα πέφτει 
πάνω στην πετροστήλη της εισόδου, βλέπει τη λέξη «Ταορμίνα» να στέκει σε 
σκάλισμα βαθύ και στραβώνει το πρόσωπο σε μορφασμό χλευαστικό. Μήνες 
τώρα είναι τακτικός επισκέπτης, μα κάθε φορά που διαβάζει τα όνομα θέλει να 
πάρει εργαλείο να διαλύσει την πέτρα σε κομμάτια μικρά, να γίνει σκόνη και να 
την πετάξει σε κήπους ξένους. Περπατά την παρατημένη αυλή, η υπηρεσία 
ανοίγει την πόρτα πριν ανέβει το κεφαλόσκαλο, του κάμει νόημα να περάσει 
στη σάλα, η κυρία τον περιμένει, ο καφές έχει σερβιριστεί· μπαίνει σε δωμάτιο 
δροσερό, τοίχοι πετρόκτιστοι και κουρτίνες βαριές στέλνουν τις λιαχτίδες 
πίσω, η Έλλη του χαμογελά καθισμένη δίπλα στο παραθύρι… 
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Κάθονται δίπλα μέσα σε σιωπή, εκείνος παρατηρεί το όμορφο πρόσωπο, τις 
ρυτίδες γύρω από τα μάτια, το σταθερό χέρι την ώρα που σερβίρει στη 
σκαλιστή πορσελάνη· εκείνη αντιγυρίζει το βλέμμα, νοιώθει να μυρμηγκιάζει 
από γλυκειά ζεστασιά, μα δεν είναι το θέρος, είναι σα να βλέπει τον Τέλη σιμά 
της, έτσι που τους είχε αδιαχώριστους, είναι που με τα χρόνια φιλίες κι αγάπες 
μεταμορφώνουν κορμιά και πρόσωπα σε ομοιότητα περίεργη, δίδυμη… 

«καημένε Μάνο σε πάω και φέρνω κάθε τόσο την ώρα που οι δουλειές σου 
τρέχουν…» 

«ούτε με πας ούτε με φέρνεις, έρχομαι γιατί το έχω ανάγκη μεγάλη, έρχομαι 
γιατί θέλω να σε βλέπω και γιατί είμαι μαζοχιστής… παίρνω ευχαρίστηση από 
τα φαντάσματα και τις μνήμες που υπάρχουν εδώ… όσο για τις δουλειές λίγο 
με νοιάζει…» 

«μίλησα και με τη Φωτεινή… είπαμε αύριο να έλθετε μαζί με τα παιδιά για 
φαγητό, θάθελα να σας δω όλους μαζί…» 

«να ρθούμε… θέλει κι εκείνη να συνεννοηθείτε για τα γεννητούρια, κόντεψε πια 
ο καιρός…» 

«ναι, το πιστεύεις; Πέρασαν μήνες…» 

Πέφτει σιωπή, κάθε λέξη αναδεύει τη μεγάλη απουσία… 

«πέρασε σήμερα από το γραφείο ο Δημόπουλος, ήθελε κάτι υπογραφές για το 
ίδρυμα… άρχισε να μιλά και για μια βιογραφία, θέλουνε λέει να τη γράψω 
εγώ…» 

«Δεν έχει πιο κατάλληλο…» 

«Είναι νωρίς, δεν υπάρχει απόσταση, δεν μπορώ να σκαλίσω λέξη…» 

«συνεχίζει να με παίρνει και κείνος ο δημοσιογράφος… έχει βαλθεί ν αποδείξει 
πως δεν ήταν ατύχημα…» 

«καταντά εκνευριστικό, εκατό φορές τον διαβεβαίωσα, εκατό φορές του ζήτησα 
να σε αφήσει στην ησυχία σου…» 

Γυρίζει το βλέμμα, τον κοιτάζει με λύπη… 

«θα το αφήσω το σπίτι Μάνο, θα φύγω…» 

Ανακάθεται στην πολυθρόνα ο Ρούσσης, η κουβέντα ήρθε ξαφνικά… 

«ν αφήσεις το σπίτι;… και να πας που;» 

«Δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα Μάνο… έκανα προσπάθεια, έδωσα χρόνο να 
συμφιλιωθώ με μνήμες, προσπάθησα μέχρι και ν αλλάξω χρώματα, 
διακόσμηση… είναι μάταιο. Κάθομαι εδώ σαν ανήμπορη γεροντοκόρη, σας 
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έχω όλους δίπλα σε ταλαιπωρία, μα δεν μπορώ να βγω ούτε στον κήπο, εκείνος 
είναι παντού, σε όλα τα άψυχα… ειδοποίησα και τον Δημόπουλο να κάνει 
προετοιμασίες, μόλις γεννηθεί ο μικρός θα φύγω…» 

«θες να ψάξω για σπίτι; Σε βολεύει κάπου κοντά;…» 

«Μάνο δε θα φύγω από την περιοχή, θα φύγω από τη χώρα… σκέφτομαι για 
Γαλλία, πάντα την ήθελε τη Γαλλία ο Τέλης…» 

Πετάγεται πάνω ο Ρούσσης, κάνει να βαδίσει το δωμάτιο, το μετανιώνει, 
ξανακάθεται, μα το σώμα τώρα κινείται με ένταση, με εκνευρισμό… 

«Τι να πας να κάνεις στη Γαλλία ρε Έλλη;… να πας σε άλλο σπίτι το 
καταλαβαίνω, θα το καταλάβαινα ακόμη κι αν ήθελες να πας στο νησί, αλλά να 
ξενιτευτείς; Μιλάς σοβαρά τώρα;… και τι νομίζεις πως θ αλλάξει δηλαδή… 
εδώ είναι οι φίλοι σου, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είναι οι ρίζες που πρέπει να 
νοιώσει ο μικρός, εδώ είναι… εδώ είναι…» 

Θέλει να πει για τον τάφο του Τέλη μα το βρίσκει άκομψο και σταματά, θέλει 
να πει κι άλλα, μα έχει κοκκινίσει στο πρόσωπο, είναι φουρκισμένος πολύ, 
κάθεται πίσω, από την ένταση τα μάτια του έχουν βουρκώσει, είναι και που 
τελευταία βουρκώνει με το παραμικρό. Εκείνη τον κοιτάζει με μικρή 
έκπληξη… 

«Καλέ μου Μάνο το περίμενα πως θ αναστατωθείς, αλλά εσύ…» 

«Τι εγώ ρε Έλλη; Τι περίμενες να σου πω, σοβαρολογούμε τώρα; Εσύ για μένα 
δεν είσαι απλά φίλη, δεν είσαι η γυναίκα του Τέλη, είσαι… είσαι οικογένεια…» 

«Ξέρω…» 

«Το ξέρεις, μα νοιώθω πως την απόφαση την έχεις πάρει…» 

«Άσε να το δοκιμάσω, άσε να ξεφύγω λίγο από ένα περιβάλλον πνιγηρό… 
Μάνο προσπάθησε να καταλάβεις, δεν είναι μόνο οι πέτρες, η βίλα, ο κήπος… 
είναι όλα… ακόμη και συ που σου χρωστώ τόσα, κάθε φορά που σε βλέπω… 
δεν αντέχεται αυτή η λύπη, πρέπει να δημιουργήσω μια απόσταση… έπειτα 
βλέπουμε… όσο μένω εδώ η κατάσταση γίνεται αρρωστημένη, χειροτερεύει… 
είναι άδικο για σένα, θάναι άδικο και για το παιδί… θυμίζεις τόσο τον Τέλη 
που σε λίγο καιρό… που ξέρεις, θα θέλω να σε βλέπω όλο και συχνότερα, στο 
τέλος θα πείσω τον εαυτό μου πως είσαι εκείνος, μπορεί και ν’ αρχίσω να σ 
ερωτεύομαι…» 

Μισογελάει εκείνος ανόρεχτα με το αστείο, μα ξέρει πως στο βάθος έχει ένα 
δίκιο. Στην αρχή ελπίσανε στο χρόνο, στις δουλειές που είχανε να γίνουν, στο 
παιδί που έρχεται, μα ο χρόνος πάει αντίστροφα, κάθε συνάντηση καταλήγει 
στο χθες, εικόνες πάνε και έρχονται, η μεγάλη σκιά δεν θα τους αποχωριστεί 
ποτέ. Κάνει πως ξεχνά το θέμα, μιλούνε για λίγο πρακτικά κι ανέμελα κι έπειτα 
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γίνονται τρεις, παρέα όπως παλιά και ξεκινούν να θυμούνται, να σκαλίζουν 
στιγμές, να γελάνε ανάμεσα στα δάκρυα, να νοσταλγούν ένα χθες τόσο 
ανέμελο, που τώρα μοιάζει ψεύτικο, σαν να μην έγινε ποτέ. Η ώρα περνά, η 
κοπέλα ρωτά για φαγητό, μα δεν έχουν τέτοια πείνα, είναι γαντζωμένοι ο ένας 
στον άλλον και φοβούνται να διακόψουν μη και ξεφύγει εκείνος από την 
πολυθρόνα δίπλα τους και επιστρέψει μέσα τους, ματωμένο αγκάθι την ώρα 
που πέφτει το βράδυ. Όμως η ζωή προχωρά μονότονα, έχει υποχρεώσεις, 
κάποτε ο Μάνος πρέπει να φύγει, στη σάλα αντιφέγγει σούρουπο με σκιές που 
θέλουν ν αποφύγουν. Εκείνος σηκώνεται ανόρεχτα, εκείνη τον αγκαλιάζει 
τρυφερά, θέλει να σπάσει τη συγκίνηση που είναι μόνιμη σε κάθε συνάντηση, 
του χαϊδεύει τα μαλλιά… 

«Κάτι πρέπει να κάνεις μ αυτά τα άσπρα…» 

«ναι αυτό μούλειπε τώρα, άλλη έννοια δεν έχω…» 

Είναι ακόμη λυπημένος, δεν μπορεί να ξεχάσει τον αποχωρισμό που θάρθει, 
περπατούν μαζί για το διάδρομο, μα πριν βγει από το δωμάτιο κοντοστέκεται 
με ύφος σκεπτικό… 

«Τι σκοπεύεις να κάνεις με το σπίτι;…» 

«Σκέφτηκα να το πουλήσω, μα δε μου κάνει καρδιά, το βλέπω σα θάνατο 
δεύτερο…» 

«να τολμήσω μια πρόταση;…» 

«μα τι ρωτάς τώρα…» 

«αν είναι να το δώσεις, θάθελα να το πάρω εγώ…» 

Τον κοιτάζει σαστισμένη, τώρα παρατηρεί πως το κάτω χείλος έχει αποκτήσει 
τρέμουλο ανεπαίσθητο, μα μόνιμο… 

«Μα σοβαρά… στα σοβαρά θάμενες εδώ;… θα μπορούσες…» 

«Δεν το ξέρω, της στιγμής σκέψη είναι, υποθέτω πως δεν θα καλοφανεί ούτε 
στη Φωτεινή… μα νομίζω πως ναι, θα με πειράξει πολύ να το δω σε ξένο… 
όμως το πιο σημαντικό είναι πως εμένα τα φαντάσματα δεν μ ενοχλούν, δεν 
μπορώ πια να τα αποχωριστώ… είσαι νέα, έρχεται ένα παιδί που πρέπει να 
μεγαλώσεις, έχεις μια ελπίδα να κάνεις τις μνήμες γλυκές, τρυφερές… για μένα 
είναι αργά πια, η ζωή μου είναι αδιαχώριστη από κείνον… ας πούμε πως θέλω 
νάχω μια γωνιά να συζητώ μαζί του, μια αυλή που είχαμε κάποτε δική μας δεν 
υπάρχει πια… φυσικά αν το θελήσεις τα οικονομικά θα τα δούμε, είναι το 
λιγότερο…» 

Τον κοιτάζει με συγκίνηση, απορεί πως δεν της πέρασε από το μυαλό, τάχα 
τον μαλώνει αυστηρά… 



 

 

159 

«Τα οικονομικά;… ποια οικονομικά;… μιλάς σοβαρά πως θα σκεφτώ να πάρω 
χρήματα από σένα… είμαι ανόητη που δεν το σκέφτηκα, μα ίσως πίστεψα 
δεδομένο πως θάταν πολύ οδυνηρό για σένα… τώρα που το σκέφτομαι είναι 
απλό, σχεδόν αυτονόητο, κάτι σαν φυσική σειρά των πραγμάτων… το σπίτι 
είναι δικό σου όποτε το θελήσεις, θα το κάνω και επίσημο πριν φύγω… και μη 
ξανακούσω για χρήματα και άλλες αηδίες…» 

Αγκαλιάζονται με μάτια κόκκινα, περπατούν μαζί στην εξώθυρα, εκείνη 
στηρίζεται πάνω του και προχωρά αργά, η κοιλιά είναι πια στα τελευταία 
φουσκώματα, ορίζουν την ώρα που θα συναντηθούν αύριο… 

Κουνά εκείνος το χέρι σ αποχαιρετισμό πριν μπει στο αυτοκίνητο, εκείνη 
κλείνει την πόρτα απαλά, επιστρέφει στο παράθυρο, καρφώνει βλέμμα 
ονειροπόλο στη γωνιά του κήπου, είναι η ώρα του βραδινού που ζωντανεύουν 
οι σκιές… 

«Δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι, κάνει καλά που φεύγει…» 

«Το ξέρω… μα λυπάμαι να δω την «Ταορμίνα» έρημη… πόσο όμορφο να έρθει εδώ ο 
Μάνος…» 

«Μην γίνεσαι εγωιστής… ούτε αυτός μπορεί να συνεχίσει να ζει ζωή χτεσινή…» 

«κι εγώ το ίδιο θάκανα… μα τι κάνεις πάλι εκεί;…» 

«αυτό το χώμα δε λέει να καρπίσει, ίσως κάτω να έχει πέτρα…» 

«μη παιδεύεσαι… έχει ζέστη, θα ιδρώσεις άδικα…» 

«Άμα φύγει πρέπει να ταξιδέψουμε κι εμείς…» 

«όχι, δεν πρέπει… έχεις δίκιο… πρέπει να συνεχίσει…» 

«Μένουμε στην αυλή λοιπόν…» 

«Μένουμε στην αυλή, εδώ μέναμε πάντα… κάποια στιγμή θα έρθει και ο Μάνος…» 

«νύχτωσε για τα καλά…» 

«κάποια στιγμή θα έρθει να παίξουμε…» 

«δεν πάμε σιγά σιγά; Αφήσαμε το τσίπουρο στη μέση…» 

«πάμε… αύριο πάλι…» 
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Επιλογικόν 

Την έκανα την αποκοτιά, κάθε τόσο στο νησί πήγαινε έλα, το αποφάσισα και 
μια μέρα δε γύρισα ποτέ, έπιασα σπίτι μικρό στα ψηλά, να μην τρώω τον 
χρόνο στα καράβια. Κείνος ο καφετζής πρέπει να μου μολόγησε και αρκετά 
παραμύθια, μα στο νησί έρχονται συχνά οι Μπλαναίοι, τα παιδιά έχουν 
μεγαλώσει, εκείνη η Αλεξάνδρα με συμπάθησε, κάποια βράδια τρώμε μαζί σαν 
έρχονται για τα τρισάγια· κάποια από αυτά που είχα μαζέψει τα βρήκε ψέματα 
και μύθους, άλλα σωστά, μα μούπε και πολλά που δεν ήξερα, ιδιαίτερα από τα 
χρόνια τα παιδικά. Συναντώ και το Μάνο, έρχεται συχνά κι ανεβαίνει στον 
τάφο, «καλά τάγραψες…» μου λέει, «έκανα καλά να σ εμπιστευτώ, εγώ ακόμη 
δεν μπορώ να γράψω γι’ αυτόν, ούτε μια λέξη…». 

Τηλεφωνιόμαστε συχνά, τον ρωτάω για όλους, τις λίγες φορές που επιστρέφω 
στην πόλη περνώ από την «Ταορμίνα» και αργοπίνουμε τα ουζάκια μας, πάντα 
θα με πάρει από το χέρι πριν κάτσουμε στη γωνιά, θα πει την ίδια ξενάγηση 
ξανά και ξανά, «να εδώ στεκόμασταν τότε, να εκεί μάθαμε το άλφα και το βήτα 
γεγονός, να παραπέρα φυτεύαμε τον κήπο…», όλο τέτοια και είναι τότε η 
καλύτερη ώρα του, κάποτε μπορεί και να ξεχνάει πως είμαι δίπλα ή να νομίζει 
πως είμαι άλλος και φτάνει σχεδόν σε παραλήρημα για ώρα πολλή. Τον ρωτάω 
για όλους μα πιο πολύ για την Έλλη, κάτι κοσμικά και κάτι κουτσομπολιά τα 
διαβάζω και στις εφημερίδες, μα κείνος μ ενημερώνει για τα άλλα, τα 
ουσιαστικά, τα σώψυχα, όποτε μπορεί θα πάρει το αεροπλάνο να τη δει, να 
κουβεντιάσουν και να θυμηθούν… 

Έχει πιάσει, λέει, σπίτι όμορφο στο Παρίσι, συχνά δεν βγαίνει έξω, της 
αρέσουν οι βόλτες δίπλα στο ποτάμι, έχει λίγους πιστούς φίλους συμπατριώτες, 
κάτι των γραμμάτων κάτι των τεχνών και τα λένε μία στο τόσο. Ο μικρός 
μεγάλωσε, πάει στα καλύτερα σχολειά, ο Μάνος επιμένει πως μοιάζει τον 
παππού του, ίσως γι αυτό εκείνη τα αποφάσισε και τον έβγαλε Παναγιώτη, έχει 
κι άλλο όνομα γαλλικό· λίγο αμίλητος είναι, λίγο απόμακρος, μα τον Μάνο σαν 
να τον νοιώθει για πατέρα του κι εύκολα κάθεται δίπλα του όποτε ανταμώνουν, 
ν ακούει ιστορίες από παλιά. Ρωτάω πάλι εγώ, όλο κι επιμένω, αν εκείνη θα 
επιστρέψει, αν θα προχωρήσει τη ζωή της, μα ο Μάνος σηκώνει τους ώμους, 
κάπως τον στενοχωρεί αυτή η κουβέντα, «δεν ξέρω…», λέει, «θα δούμε, μα 
πιστεύω πως κάποια ώρα θα επιστρέψει, είναι κι η μάνα της που παραγέρασε 
και δε θέλει να φύγει από το χωριό…». 

Λίγα πράγματα έχω να κάνω στο νησί, ίσως γι αυτό θυμάμαι εύκολα ν’ 
ανεβαίνω συχνά το λόφο, να κάθομαι δίπλα στο μνήμα και να ξεχνιέμαι 
κοιτώντας το πέλαγο· κάθε φορά που ανηφορίζω ακουμπώ στο χώμα μια 
ανθοδέσμη κρίνα, μα και κάθε φορά τα βρίσκω σκορπισμένα στο κτήμα, 
ακόμη και όταν ο άνεμος έχει κοπάσει. Περίεργο πράγμα, αλλόκοτο, μια φορά 
πήγα να αστειευτώ στο Μάνο, «πρέπει να βγάλεις αυτή την επιγραφή», του είπα, 
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«ο Τέλης παίρνει τα κρίνα μου και τα σκορπάει πέρα, μάλλον τα βαρέθηκε 
πια…» 

«Δεν είναι αυτό», απαντά εκείνος σοβαρά, «είναι που θέλει ακόμη να φυτέψει τα 
δικά του…». 

Μπορεί να είναι κι έτσι, ποιος να ξέρει… 

Μ.Τασάκος 
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Βιογραφικό Μ.Τασάκου 

Ο Μ.Τασάκος γεννήθηκε στην Αθήνα. 

Συμμετείχε πάντα με ρόλο δεύτερο σε θεατρικά έργα, εκθέσεις φωτογραφίας, 
οργανωμένους περιπάτους, απογευματινά τέϊα, εκλογές, καταδύσεις στο 
Έβερεστ, εκδηλώσεις της Γαλλικής Πρεσβείας και διαδηλώσεις για την 
σωτηρία του σπάνιου είδους Latet anguis in herba. Το όνομά του 
χρησιμοποιείται στο μυθιστόρημα «Κίτρινος φάκελος» του Μ.Καραγάτση. 
Έχει γράψει δύο μυθιστορήματα, διηγήματα και ποίηση και εκατοντάδες 
άρθρα σε έντυπα και διαδίκτυο.  

Η ταυτότητα του βρίσκεται αποτυπωμένη στα γραπτά του και κατά δική του 
δήλωση: «...πιστεύω στην αναρχία ως στάση ζωής, δεν πιστεύω δηλαδή σε καμία αρχή 
πέρα από εκείνη που εκπορεύεται από την συνείδησή μου, αγνοώ κάθε προσπάθεια 
επιβολής συμβιβασμών και μετριότητας και προσπαθώ για την ανάδειξη της λογοτεχνίας, 
καθώς παραμένει το πιο δυνατό μέσον για την αφύπνιση των συνειδήσεων και  την 
δημιουργία κριτικού πνεύματος απέναντι στο κίβδηλο και το εφήμερο…». 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Μ.Τασάκο στο tasakos@gmx.com ή στο 
manostasakos@outlook.com.gr Επιπλέον μέσα από το προσωπικό ιστολόγιο 
www.tasakos.com 
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