
χάρη σταθάτου                                                                                                                                                             / προετοιµασίες 

copyright © 1987-2oo8 hari stathatou: all rights reserved ‹1› 

α π ο λ ί τ ι σ τ ε ς   τ έ χ ν ε ς : τα βιβλία της χάρης σταθάτου 

 
copyright © 2oo8 hari stathatou for the text and photos: all rights reserved 

 

              [     αποσπάσµατα από τό µυθιστόρηµα 

                                     ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ       ] 
 

                           [                  περιεχόµενα: 

 
Ι.    Η αρχή (τά βασικά χρώµατα) 

ΙΙ.   Προετοιµασίες 

ΙΙΙ.  Τά χρώµατα όλα (σύγκριση χρόνου) 

IV.  Οι διάφοροι χρόνοι (σύγκριση χρωµάτων) 

V.   Τό σχήµα (οι γραµµές) 

VI.  Προετοιµασίες για να βλέπεις τή θάλασσα 

VII.Τό τέλος (τό βασικό χρώµα) 

                                                                        ] 
            < περιεχόµενα εδώ > : 
1 (από τό κεφάλαιο Ι ):     σελίδες 1 – 3 

2 (από τό κεφάλαιο III ):  σελίδες  4 – 10 

3 (από τό κεφάλαιο ΙV ):  σελίδες 10 – 14 

4 (από τό κεφάλαιο V ):   σελίδες 14 – 21 

5 (από τό κεφάλαιο VII ): σελίδες 21 – 34 

1        (τό τέλος από τό κεφ. 1:)                                                                                                          

 

  (…) Κι ύστερα κράτησε τόν θυµό του και δεν ξανάρθε πια στο δωµάτιο. 

Παρά µόνο τό τελευταίο βράδυ πριν φύγω, τότε δεν άντεξε πια και ξα-

νάρθε, τό τελευταίο βράδυ αυτό. Κι είµαι σίγουρη ότι θα µού µίλαγε πο-

λύ δυνατά, αν δεν τόν έπιανα εγώ τρυφερά απ’ τό χέρι κι αν δεν τού έ-

κλεινα όπως πάντα µε τήν παλάµη τό στόµα του για να µη µάς ακούσει 

όπως πάντα κανείς. Μετάνιωσε και παραδέχτηκε ότι δεν έπρεπε να φω-

νάξει, όταν τόν έπιανα απ’ τό χέρι µαλάκωνε. Χάρηκα που προσαρµό-

στηκε πάλι µε τή σιωπή και δεν είπε τίποτα. Που δεν µίλησε καθόλου, 

και µάλιστα δεν µίλησε καθόλου ούτε για τό ότι φεύγω, ούτε µάλιστα 

καν κατά διάνοια καθόλου να παραπονεθεί, κι εγώ ήµουνα συγκινηµένη 

κατά κάποιον τρόπο λιγάκι τό βράδυ αυτό. 

   Κι ύστερα όταν έφυγε άνοιξα τήν µπαλκονόπορτα, και τότε κατάλαβα 

ότι τό άσπρο, τό άσπρο χρώµα δηλαδή, τότε τό κατάλαβα αυτό, υπάρχει 

τό ίδιο τή νύχτα, όπως και τή µέρα. Ήξερα δηλαδή ώς τώρα ότι τή µέρα 
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δεν υπάρχει µόνο άσπρο, αλλά και µαύρο πολύ, κι ότι τή µέρα αν δεν 

χρησιµοποιήσεις καθόλου µαύρο πας χαµένος, είσαι χαµένος πραγµατικά 

δηλαδή, γιατί τή µέρα τά χρώµατα γίνονται σκοτεινά αν χρησιµοποιήσεις 

µόνο άσπρο και δεν βάλεις καθόλου µαύρο. Όµως εκείνη τή νύχτα, όταν 

ο Γιάννης είχε φύγει εντελώς, συνειδητοποίησα πόσο πολύ άσπρο χρειά-

ζεσαι για τό σκοτάδι, αν υποτεθεί ότι θέλεις να ζωγραφίσεις δηλαδή τό 

µαύρο για τά καλά. Γιατί δεν υπάρχει σκοτάδι καθαρό σε καµµία περί-

πτωση, τά χρώµατα παραµένουν µαζί µε τό µαύρο διαρκώς. Τά χρώµατα 

υπάρχουνε πάντα και παραµένουνε κάτω από τό µαύρο ή δίπλα στο από-

λυτο µαύρο, όλα τά χρώµατα, πάντοτε. Γιατί, για τό απόλυτο σκοτάδι τί 

θα µπορούσε να πει κανείς; Απλούστατα τίποτα. Τίς πρώτες ώρες που 

ήταν οι πιο σκοτεινές έπεσα είναι η αλήθεια και κοιµήθηκα, και ξαναγύ-

ρισα όταν δεν ήταν τόσο σκοτεινές ξανά, αλλά είχανε περισσότερο φως. 

Όταν είδα τό σκοτεινό τοπίο µπροστά µου όλο αυτό τό σκοτάδι µέ βύθι-

σε σε µια υπνηλία. Είναι πραγµατικά κάτι που δεν µπορείς να τό ζωγρα-

φίσεις, αυτό τό απόλυτο σκοτάδι. ∆εν θα είναι αληθινό δηλαδή αν τό κά-

νεις µαύρο, για να είναι αληθινό θα πρέπει να δείξεις τά χρώµατα που 

υπάρχουν κάτω απ’ τό σκοτάδι. Μού ήρθε εκείνο τό βράδυ για πρώτη 

φορά, ότι πρέπει να αλλοιώσεις τό σκοτάδι µε τό φως που έχει µείνει πά-

νω στα πράγµατα από τή µέρα που προηγήθηκε. Και φοβήθηκα για µια 

στιγµή, πραγµατικά τροµοκρατήθηκα, που όλες τίς ώρες χωρίς εξαίρεση, 

ακόµα και τίς ώρες τού µαύρου σκοταδιού, χωρίς να έχει σηµασία ακόµα 

και τό τί ζούσα, και πόσο σκοτεινά, εγώ µπορούσα να βρίσκω λύσεις συ-

νέχεια σχετικά µε τό φως. Λοιπόν, τό συµπέρασµα ήταν αυτό, τό απόλυ-

το σκοτάδι από µιαν άποψη δεν υπήρχε, τό µαύρο δεν σκέπαζε εντελώς 

ποτέ, και κατ’ αυτόν τόν τρόπο δεν καταργούσε ποτέ τούς λευκούς τό-

νους τού πράσινου ή τού γαλάζιου ή τού κίτρινου που είχαν τή µέρα τά 

πράγµατα και έτσι η θάλασσα και τό βουνό υπήρχαν απέναντί µου εκεί 

ήσυχα στο σκοτάδι, αναπνέοντας τή δικιά τους ζωή εκείνην τήν ώρα που 

εγώ τά κοίταζα και όλοι οι άλλοι κοιµόντουσαν. Όπως ακριβώς τό σώµα 

τού Γιάννη υπήρχε ακόµα µες στο δωµάτιο, είχε αφήσει τή µυρωδιά του 

τό σώµα του µε άλλα λόγια πολύ κοντά µου, σε τελευταία ανάλυση δί-

πλα µου. Ένας ήλιος δύει, αλλά δεν εξαφανίζεται, απλώς αλλάζει θέση, 

αλλά κατά κανόνα ξανάρχεται. Βέβαια εγώ δεν θα ξαναρχόµουν ποτέ πια 

στο ξενοδοχείο, αλλά παρ’ όλα αυτά επρόκειτο για µια δύση όπως και να 

τό κάνουµε, όσο κι αν ο ήλιος στην πραγµατικότητα δεν κινείται, αλλά η 

γη κινείται, ενώ ο Γιάννης κινήθηκε για να φύγει από τό δωµάτιο κι εγώ 

θα κινιόµουν τό πρωί επίσης για να φύγω από τό δωµάτιο, ενώ τό δωµά-

τιο θα έµενε ακίνητο, στο ξενοδοχείο, συνέχεια. ∆εν µπορούσα να βλέπω 

καθόλου τό φοβερό σκοτάδι τίς πρώτες ώρες. Ήταν απόλυτο τό σκοτάδι 

αυτό. Με δυσκολία θα έβλεπα πια οτιδήποτε. Ο χώρος ήταν κενός και 

υπήρχε παντού η µυρωδιά του. Προσπαθώντας να µη µού µιλήσει καθό-

λου και να γίνει αυτάρκης κι αυτός (και κατά κάποιο τρόπο διαρκώς ή-
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τανε), µη µιλώντας καθόλου γι’ αυτήν είχε κάνει απλώς περισσότερο ζω-

ντανή τή σκοτεινιά τής ζωής του, τήν είχε φωτίσει, και µε λίγα λόγια τήν 

είχε ζωγραφίσει µε χρώµατα εντελώς καθαρά. Τό σκοτάδι µού έφερνε 

πλήξη, αυτό τό απόλυτο τίποτα, σταµάτησα να κοιτάω και έτσι κοιµήθη-

κα. 

   Είχε ψύχρα µετά, τό πρωί, όπως πάντα τό πρωί πριν φύγει τελείως η 

νύχτα. Η κουβέρτα ήταν κρυµµένη µες στην ντουλάπα. Τό δωµάτιο ήταν 

τακτοποιηµένο καλά. Στη βεράντα ήταν η καρέκλα που καθόµουνα και 

ζωγράφιζα (τό καβαλέτο ήταν κλεισµένο και πακεταρισµένο µαζί µε τίς 

βαλίτσες), κι όταν άνοιξα τήν µπαλκονόπορτα, τήν κουρτίνα και τίς γρί-

λιες, τά χρώµατα απέναντι πέφτανε διαδοχικά στα βουνά. Έµπαινε ένα 

άσπρο φως στο δωµάτιο και εξαφάνιζε τό σκοτάδι. Τό φως που έµπαινε 

σήµαινε ότι τό δωµάτιο ήτανε έτοιµο να δεχτεί τήν καινούργια µέρα δη-

λαδή τό ότι εγώ θα χανόµουνα. Υπήρχε µια κλιµάκωση, από τό άσπρο 

στο ρόδινο, στο πράσινο, µια κλιµάκωση που τή λέµε οικονοµία, κι όµως 

θα ’πρεπε να τή λέµε συντριβή, ανυποµονησία, κακία, αυτάρκεια. Ήταν 

αδιάφορο αν παρακολουθούσα, αυτό τό τίναγµα τόνων στο χρώµα τών 

βουνών γινότανε είτε τό έβλεπα, είτε δεν τό ’βλεπα. Όλα κινούνταν, ανε-

ξάρτητα από τό αν εγώ τά παρακολουθούσα ή όχι, αυτό είναι σίγουρο. 

Τά βουνά αποκτούσαν επίπεδα τριγωνικά και καµπύλα και φεύγανε χλι-

αρά πάνω απ’ τήν προκαθορισµένη γραµµή τού περιγράµµατός τους. 

Απλώνονταν στον χώρο που υπήρχε πίσω τους, γλιστρούσαν. Γλιστρού-

σαν προς τά πίσω, κι ο χώρος που υπήρχε πίσω τους γινόταν, έτσι, σαφέ-

στερος. 

   Μπαινόβγαινα, «γιατί πρέπει να φύγω; Γιατί φεύγω ανόητα;» σκεφτό-

µουνα. Έπαιρνα τόν καφέ κι έβγαινα στη βεράντα. Κοιτούσα απέναντι τή 

σειρά τών βουνών. Όλο χρώµατα, τό λευκό όλο κατέβαινε. Τό φως, ήξε-

ρα καλά ότι πέφτει και πάνω µου και αλλάζει και σε µένα τά χρώµατα, 

τά διαγράµµατα, τά περιγράµµατα, τά πάντα αυτά. Αλλά αυτό δεν τό έ-

βλεπα εγώ, εγώ δεν µπορούσα να τό δω αυτό, εγώ έβλεπα µόνο αυτό που 

είχα εγώ απέναντι και σηµασία είχε τί έβλεπα εγώ. Τά χρώµατα λοιπόν 

όσο πηγαίνανε διαλύανε όλο και περισσότερο τήν προηγούµενη µέρα. 

Έπρεπε να παραδεχτώ ότι επρόκειτο για καινούργια µέρα, µε καινούργιο 

φως, και εγώ αυτή τή µέρα θα έφευγα. Είχε ήδη φωτίσει καλά. Έπρεπε 

να πάρω τά πράγµατά µου και να κατέβω τίς σκάλες που η Φρόσω θα 

σκούπιζε µετά τό πρωί. Να περπατήσω στους χωµατόδροµους. Όταν θα 

έφτανα στο λεωφορείο, η µέρα θα είχε προχωρήσει πολύ περισσότερο. 

Ύστερα, στη διάρκεια τής διαδροµής, καθώς θα πατάγαµε µε τό λεωφο-

ρείο πάνω σ’ εκείνο τό βουνό αριστερά που φωτιζόταν πάντοτε πρώτο, 

θα µάς είχε πιάσει ήδη ο κανονικός και ξερός ήλιος µιας κανονικής µέ-

ρας. 
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2        (από τό κεφ. 3:)                                                                                

 

  (…) Κι ο Αναστάσης τό ίδιο, απ’ τό άλλο πρωί, που η Βούλα τού εξήγη-

σε τή νύχτα που περάσαµε οι τρεις µας, και τό τί ειπώθηκε, και τό τί συ-

νέβαινε ακριβώς µε τή συγκάτοικό µας αυτή, ένιωσε αµέσως υποχρεω-

µένος να δηλώσει τήν εκτίµησή του γι’ αυτό τό πρόσωπο, και να τό περι-

γράψει µε τά δικά του χρώµατα, για να τό τοποθετήσει σωστά. «Ώστε 

έτσι», µού είπε τό πρωί, πριν φύγουν µε τή Βούλα για να πάνε να κάνουν 

τό µπάνιο τους στην άλλη άκρη τού κόλπου όπου τά νερά θα ήταν καθα-

ρότερα απ’ ό,τι µπροστά στο ξενοδοχείο, «η κυρία που µένει µαζί µας 

στο ξενοδοχείο, είναι παλιά αριστερή, µακρονησιώτισσα. Μπράβο, 

µπράβο. Ωραία, πολύ ωραία. Είχατε αγωνιστικές διηγήσεις χτες τό βρά-

δυ.» Και ύστερα πρόσθεσε: «Και πού ανήκει τώρα η κυρία; Εκεί που α-

νήκουν οι πολλοί µάλλον. Έτσι είναι, οι περισσότεροι απ’ αυτούς δεν 

ξεφεύγουν, δεν µπορούν να ξεφύγουν, είναι δικαιολογηµένοι.» Μέ νευ-

ρίαζε τό ύφος αυτών τών ανθρώπων να µη συγκινούνται ποτέ από τίπο-

τα, να τά βλέπουν όλα ψυχρά και λογικά, και όταν συναντούν παλιούς 

τέτοιους άνθρωπους που βασανίστηκαν (υπόφεραν) στις εξορίες, να συ-

µπεριφέρονται τελικά σαν να συναντούν φυσικά τµήµατα ενός κόσµου 

που είναι απολύτως λογικός. Στην αρχή ο Αναστάσης θέλησε να εκµε-

ταλλευτεί τήν παρουσία τής κυρία ∆ώρας και να κάνει και επίδειξη τής 

ιδεολογίας του. Ήταν µάλιστα εξαιρετικά διαχυτικός µαζί της, και όλο 

υπονοούµενα συντροφικότητας και κοινών πολιτικών γνώσεων, από τό 

πρώτο µεσηµέρι που φάγαµε στην ταβέρνα τού Μιχάλη, και συναντηθή-

καµε όλοι. Τόν έκαιγε πάντως να µάθει αν ανήκει στην παραδοσιακή α-

ριστερά σήµερα η κυρία ∆ώρα ή δεν ανήκει ίσως πουθενά, οπότε έβαλε 

τή δεξιοτεχνία του για να τή θαµπώσει και να τήν πάρει µε τό µέρος του. 

Έτσι ανέφερε στη συζήτηση τού φαγητού όλους τούς αγώνες εναντίον 

τής χούντας, και τό πολυτεχνείο, για τά οποία µιλούσε πάντα σαν να είχε 

συµµετάσχει σε όλα αυτά. Τελικά τά πέντε µεσηµέρια που έµεινε µαζί 

µας ο Αναστάσης και τρώγαµε στην ταβέρνα τού Μιχάλη στο ίδιο τρα-

πέζι και οι τέσσερις, ο Αναστάσης πέρασε όλα τά θέµατα, από τον εµφύ-

λιο και τίς εξορίες, Παπάγο, καραµανλική οκταετία, ανέλυσε τή δύναµη 

που είχε, και τή σηµασία που είχε τότε τό κυπριακό, τή σηµασία τών α-

γώνων τού ένα ένα τέσσερα, τό φοιτητικό εισιτήριο, τή σηµασία τών κι-

νητοποιήσεων τών οικοδόµων, τή δολοφονία τού Λαµπράκη, τό φόνο 

τού Πέτρουλα, τή σηµασία και τά αίτια τής ανάδειξης τού γέρου Παπαν-

δρέου σε λαϊκό ηγέτη, τό αναπόφευκτο τών Ιουλιανών, τό αναπόφευκτο 

τής χούντας, τήν καίρια και δύσκολη φάση τών αγροτικών κινητοποιή-
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σεων τότε, τήν καίρια σύµπτωση τών κινητοποιήσεων τής Νοµικής µε 

τήν απαρχή τών µεγάλων οικονοµικών και πολιτικών κρίσεων τής χού-

ντας, τή σηµασία τού Πολυτεχνείου, πέρα από τή µετέπειτα στείρα µυ-

θοποίηση, σε σχέση µε τή νέα αναπόφευκτη κρίση τού Κυπριακού, τήν 

αναπόφευκτη µετατροπή τού Καραµανλή σε εθνάρχη, τή µεγάλη ευθύνη 

τών κοµµάτων τής αριστεράς για τήν ασφαλή τους χρεοκοπία, τά αίτια 

τής ανάδειξης τού γιου Παπανδρέου σε λαϊκό ηγέτη και ξεγράφοντας, µε 

αυτόν τόν τρόπο, όλα τά κόµµατα και κάνοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο 

µια αναµφίβολα αξιοθαύµαστη και έξυπνη έκθεση τής δικής του πολιτι-

κής τοποθέτησης, έφτασε ώς τό κοτοπουλάδικο τό οποίο η κυβέρνηση 

δεν έχει καµµία διάθεση να αποµακρύνει καταλήγοντας µε τήν επισή-

µανση τής τραγικής θέσης αυτών τών ανθρώπων που βλέπουν τή ζωή 

τους και τόν αέρα τους να µολύνεται µες στα προδιαγεγραµµένα και 

κλασικά µονοπάτια που επιβάλλει η οικονοµία µας. Η κυρία ∆ώρα όµως, 

ενώ τόν άκουγε χωρίς να επεµβαίνει στα προηγούµενα, στο θέµα τού κο-

τοπουλάδικου τόν πληροφόρησε για τίς κινητοποιήσεις τών χωρικών /…/ 

ενάντια στο ορνιθοτροφείο που είχε αυξηθεί σε τόσο τροµακτικό βαθµό 

από δάνεια τής χούντας /…/ και γι’ αυτό η δυστυχία και η στέρηση χρειά-

ζεται, οι άλλοι µπορούν να έχουν και µερικά αγαθά, αυτό δηλαδή που 

συνέβη µε τό ανατολικό και τό δυτικό βερολίνο, συνέχισε η κυρία ∆ώρα, 

που τό ανατολικό έφτασε να κάνει τρόπο ζωής, να κάνει αγαθό τελικά τή 

στέρηση, και πάντα της απορούσε τότε µε τό τείχος στις αρχές τής δεκα-

ετίας εκείνης που γίνονταν κι οι πολλές αποδράσεις, και παρ’ όλο που 

αυτή είχε γυρίσει απ’ τήν εξορία σε τέτοια κατάσταση, που κι ο άντρας 

της τρόµαξε όταν τήν είδε, όταν γύρισε ο άντρας της τήν κοίταζε ώρες 

σιωπηλός και δεν µπορούσε να τό πιστέψει ότι ήταν η ίδια, γιατί ήτανε 

πολύ όµορφη είναι η αλήθεια παλιά, και πολλές φορές αφού είχαν µείνει 

ώρα σιωπηλοί και κοιταζόντουσαν, αυτός τής έλεγε σιγά «καµµιά φορά 

αναλογίζοµαι αν τό άξιζε πραγµατικά να χάσεις αυτά τά ωραία πόδια που 

είχες, γι’ αυτόν τόν βροµόκοσµο», κι εκείνη έλεγε «αναρωτιέµαι γιατί 

φεύγουν µονάχα απ’ τή µία µεριά και θέλουν όλοι να πάνε στην άλλη, 

και δεν γίνεται ποτέ τό αντίστροφο», γιατί αυτή δεν ήτανε διαβασµένη, 

δεν είχε καµµία σχέση µε τά πολιτικά, ήταν πολύ όµορφη, και είχε τή 

δουλειά της στην τράπεζα, και αγαπιόταν µε τόν άντρα της, και είχε φω-

τογραφίες µε γούνες και χρυσαφικά, και ήταν όµορφη και τής άρεσε η 

καλοπέραση, και στην τράπεζα που δούλευε ήτανε σ’ ένα τµήµα – επί 

κατοχής – όπου όλοι καλοπερνούσαν, δεν είχαν καµµιά επαφή µε τούς 

πελάτες και τόν πολύ κόσµο, ήταν µια κλειστή παρέα από κοπέλες και 

άντρες που είχαν τά γραφεία τους και όλη µέρα γελούσαν και κουβέντια-

ζαν. Και µια µέρα νά σου και συµβαίνει η καταστροφή, και τή µεταθέ-

τουνε στο χειρότερο τµήµα τής τράπεζας, κάτω στο υπόγειο, όπου τόν 

πρώτο καιρό τής φάνηκε ότι θα πεθάνει από τή θλίψη και τήν κατήφεια, 

όπου όλο τό µέρος ήταν σκοτεινό και όλοι δούλευαν ο καθένας σκυµµέ-



χάρη σταθάτου                                                                                                                                                             / προετοιµασίες 

copyright © 1987-2oo8 hari stathatou: all rights reserved ‹6› 

νος στον πάγκο του, και όταν σχόλαγαν µιλούσαν µεταξύ τους µονάχα 

βλοσυρά και αυτήν τήν άφηναν πάντα απέξω, σα να τή φοβόντουσαν ή 

και να τήν υποπτευόντουσαν ακόµα, και αργότερα έµαθε ότι είχαν τό λό-

γο τους γι’ αυτό, γιατί εκτός που ντυνόταν έτσι ωραία και πλούσια, τούς 

τήν είχαν φέρει και ξαφνικά, και πίστευαν ότι τήν είχαν για καταδότρια, 

αλλά αυτή δεν ήξερε βέβαια τίποτα, τήν είχε πειράξει απλώς η σκοτεινιά 

κι η µελαγχολία αυτού τού γραφείου, ώσπου στο τέλος για να µην πεθά-

νει «δεν θα µού µαυρίζανε εµένα τή ζωή εκειµέσα» αποφάσισε ν’ αρχίσει 

να γελάει όπως συνήθως και να λέει αστεία, και να αγνοήσει τή δικιά 

τους κατήφεια, γιατί αυτηνής τής χρειαζόταν τό γέλιο, και ο τύπος της 

ήταν χαρούµενος, κι έτσι δεν θα τούς έκανε τό χατήρι να είναι διαρκώς 

σοβαρή και πένθιµη για χάρη τους, και ύστερα, άρχισαν κι αυτοί ν’ αλ-

λάζουν και είχε µπει στην παρέα τους και ήταν φίλη τους, και τότε σιγά-

σιγά τής δώσανε να καταλάβει, ή τό κατάλαβε µάλλον µόνη της, ότι ό-

λους αυτούς κάτι άλλο τούς ένωνε, δεν ήταν απλώς έτσι χωρίς λόγο βλο-

συροί, κατάλαβε ότι ήταν οργανωµένοι, κατάλαβε τήν παρανοµία και τό 

ΕΑΜ, στο τέλος κατάλαβε κιόλας ότι νόµιζαν πως είχε µπει στη µέση σαν 

καταδότρια. Μετά συνήθισε πολύ αυτήν τήν ατµόσφαιρα στο υπόγειο, 

όπου υπήρχε µετέωρος πάνω τους αυτός ο αγώνας τής αντίστασης, η ζωή 

που έκανε πριν στο άλλο γραφείο τής φαινόταν πολύ κακή και ανόητη, 

έµπαινε όλο και περισσότερο στο νόηµα και τήν έπιασε και ειλικρινής 

ενθουσιασµός για τήν αντίσταση, και µια µέρα τό πήρε απόφαση και α-

πευθύνθηκε στον µεγαλύτερο εκεί µέσα, που τού είχε και τήν περισσότε-

ρη εµπιστοσύνη, και τής φαινόταν ότι είχε και τά µεγαλύτερα αξιώµατα, 

και τού είπε «θέλω να µέ γράψετε κι εµένα, θέλω να µέ γράψετε», «να σέ 

γράψουµε;» είπε αυτός, και ήταν σχεδόν σύµφωνος γιατί είχε πειστεί πια 

γι’ αυτήν, και θα τής τό πρότεινε κι ο ίδιος αν δεν τού τό ’λεγε αυτή 

πρώτη, «να σέ γράψουµε», είπε, «όχι, είπε αυτή, δεν κατάλαβες, όχι στο 

ΕΑΜ, στο Κόµµα θέλω να µέ γράψετε», σκέψου θράσος που τό ’χα, είπε η 

κυρία ∆ώρα και γέλασε πλούσια και βαθειά, «είχα θράσος και άγνοια, να 

γραφτώ στο κόµµα, εκεί που γραφόντουσαν οι πιο εκλεκτοί», αλλά δεν 

πρόλαβα να γραφτώ ούτε στο ΕΑΜ ούτε στο κόµµα, εγώ δεν ήµουνα 

γραµµένη πουθενά όταν µέ πήγανε στην εξορία, τυπικά εγώ ήµουνα τε-

λείως αθώα, δεν ήµουνα γραµµένη πουθενά, όµως ήµουνα όµορφη, ή-

µουνα πολύ όµορφη τότε και στη µεγάλη διαδήλωση που έγινε ήµουνα 

εγώ αυτή που βρισκόταν µπροστά και κρατούσε τή σηµαία, γιατί είχα 

πάει βέβαια, τούς ακολουθούσα συνέχεια κι ας µη µ’ είχαν γράψει ακόµα 

πουθενά, ίσως δεν µού είχαν ακόµα και πλήρη εµπιστοσύνη, αλλά ήµου-

να πάρα πολύ όµορφη, δεν είναι κακό που τό λέω, δεν είναι κακό, γιατί 

αυτό ήταν η αιτία για να πάω εγώ εξορία, και κείνη τή µέρα ήµουν ακό-

µα πιο όµορφη και είχε τύχει να φορέσω, όχι πως τό ’χα σκεφτεί, καθό-

λου δεν τό ’χα σκεφτεί, αλλά είχα βάλει ένα απ’ αυτά τά ντεπιές φούστα 

και µπλουζίτσα άσπρο και γαλάζιο ήτανε µε ρίγες κιόλας, κι όπως ετοι-
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µαζόµαστε εκεί να ξεκινήσει η πορεία, λέει ένας από τούς επικεφαλής 

«νά αυτό τό όµορφο κορίτσι θα βάλουµε να κρατάει τή σηµαία µας που 

είναι ντυµένο και µε τά χρώµατα τής ελληνικής» και παίρνω τή σηµαία 

και µπαίνω µπροστά και πέρασα όλη τήν Αθήνα έτσι επικεφαλής τής δι-

αδήλωσης µε τή σηµαία εγώ να τήν κρατάω. Και δεν µπορείτε να τό πι-

στέψετε πόσοι άνθρωποι µέ είδαν και µού τό έλεγαν ότι µέ θυµόντουσαν 

σε κείνη τή διαδήλωση µε τή σηµαία που ήµουνα µπροστά, και ύστερα 

θυµάµαι µια µέρα που περνούσα µπροστά από ένα αστυνοµικό τµήµα µε 

τόν Κώστα τόν άντρα µου, και ήταν δύο αστυνοµικοί στην πόρτα και ο 

ένας είπε στον άλλο «νά, αυτή ήτανε µε τή σηµαία» («αυτή δεν ήτανε 

που κρατούσε τή σηµαία;»), και έτσι µέ πήραν εµένα στη Μακρόνησο, 

δεν ήµουνα οργανωµένη, δεν είχα προφτάσει να µπω πουθενά και ήµου-

να και ανίδεη σχεδόν, ό,τι έµαθα τό έµαθα στην εξορία, όταν µάς φέρανε 

στην Αθήνα, σταµάτησε θυµάµαι τό καµιόνι στην οδό Πανεπιστηµίου 

γωνία, και ήταν ο Κώστας, και γω από τήν αδυναµία δεν µπορούσα να 

περπατήσω, και µέ πήρε και µέ σήκωσε στα χέρια του σαν πούπουλο, και 

θυµάµαι είχε σταθεί κόσµος, είχε µαζευτεί κόσµος γύρω και κοίταζε, και 

ήταν και γυναίκες, και οι άνθρωποι λέγανε «Ώστε έτσι γυρίζουν οι γυ-

ναίκες από τή Μακρόνησο;», µέ πήρε στα χέρια του και µέ σήκωσε σαν 

πούπουλο, δεν µπορούσα να περπατήσω απ’ τήν αδυναµία, δεν είχα πια 

βάρος. Ήταν απ’ αυτά τά µέρη, όµορφος άντρας, τό χωριό του είναι απ’ 

αυτά τά χωριά στο βουνό, εδώ αυτά τά µέρη βγάζουν όµορφους άντρες, 

κατεβαίνανε µονάχα απ’ τά γύρω χωριά και ψαρεύανε, είχε κάτι ψαρο-

καλύβες µόνο, εδώ που είναι τώρα τά σπίτια τών ψαράδων, σιγά-σιγά ε-

πεκτάθηκε τό υπόλοιπο χωριό και χτίστηκε όλο τό µέρος. /…/ 

   «Τελικά είναι λίγο χαζή όµως η κυρία», είπε ο Αναστάσης τήν εποµένη 

φορά που µέ είδε. 

 
(…) 
 

   Η κυρία ∆ώρα έλεγε «Ναι, βέβαια, η φτώχεια τών παιδιών είναι µεγά-

λη ντροπή, µεγάλη ντροπή για τήν ανθρωπότητα, θα ’πρεπε όλοι να 

ντρεπόµαστε /…/, εγώ ύστερα όταν είχα καταλάβει τόν κόσµο και είχα γί-

νει αριστερή έφθασα να ντρέποµαι για τίς γούνες που είχα και για τό πό-

σο καλά ντυνόµουνα µέχρι τότε. Ντρεπόµουνα δηλαδή για τή δικιά µου 

τήν ευτυχία και τήν καλοπέραση, ντρεπόµουνα φοβερά. Εγώ όλα στην 

εξορία άρχισα να τά µαθαίνω, γιατί εκεί ήταν µερικές γυναίκες προσωπι-

κότητες και µάς ξυπνήσανε εµάς τίς αδαείς, όσες δηλαδή από µάς ακόµα 

κοιµόµαστε βαθειά. Γιατί προηγουµένως εγώ δεν είχα ιδέα από τίποτα, 

τίποτα δεν ήξερα. Ούτε είχα προλάβει να κάνω τίποτα. Μόνο και µόνο 

επειδή ήµουνα όµορφη, αυτός ήταν ο λόγος που πήγα εγώ εξορία. ∆εν 

είχα προλάβει να κάνω απολύτως τίποτα. Μέ είδε όµως όλη η Αθήνα που 
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κρατούσα τή σηµαία. Άνθρωποι και άνθρωποι µού τό λέγανε µετά ότι µέ 

θυµόντουσαν». 

   Και η κυρία ∆ώρα συνέχισε µετά µ’ αυτό τό χιουµοριστικό ύφος που 

τής άρεσε πολύ να τό χρησιµοποιεί, κυρίως όταν περιέγραφε τόν εαυτό 

της, ίσως γιατί τής έδινε µετά τήν ευκαιρία να γελάει µ’ αυτό τό πολύ 

πλούσιο γέλιο, τό πολύ περίεργο άλλωστε: 

   – Νά ένας λόγος λοιπόν να τιµωρηθείς, η οµορφιά είναι κι αυτή ένας 

λόγος, εγώ δεν τό ’χα σκεφτεί ποτέ πριν ότι ήταν λόγος κι η οµορφιά. 

Εσείς να τ’ ακούτε που είσαστε νέες κι όµορφες, συνέχισε, και µέ σκού-

ντησε όπως ήµουν ξαπλωµένη δίπλα της στο πόδι µε τό πόδι της, γελώ-

ντας έτσι πλούσια. Η Βούλα γέλασε µε τυπικότητα και βιαστικά κι είχα 

τήν εντύπωση ότι θα κουνήθηκε ενοχληµένη στην καρέκλα της, παρ’ όλο 

που δεν τήν έβλεπα καθόλου όπως ήµουν ξαπλωµένη. Όµως ήµουνα σί-

γουρη ότι τό θεωρούσε αταίριαστο από µέρους τής κυρίας ∆ώρας που 

γελούσε µε τόν εαυτό της, και πολύ περισσότερο είµαι σίγουρη ότι κου-

νήθηκε ενοχληµένη στην καρέκλα της. 

   – Ε, καλά, τά παραλέτε άσχηµα πάντα για τόν εαυτό σας και µειωτικά, 

είπε, τόση πολλή µετριοφροσύνη δεν κάνει καλό, αγωνιστήκατε κι εσείς 

και µάλιστα πολύ σωστά, µε τόν τρόπο σας, είπε θέλοντας να βάλει τά 

πράγµατα στη σωστή τους θέση. 

   – Βέβαια, είπε η κυρία ∆ώρα σαν αφηρηµένη, βέβαια, κι εγώ, όταν κα-

τάλαβα ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοί µου ήταν οργανωµένοι, µ’ είχε πιά-

σει ένας ενθουσιασµός που ήθελα να µέ γράψουν κατευθείαν στο κόµµα, 

τόσο πολύ δεν είχα ιδέα. Είχα µέσα µου έναν ενθουσιασµό κι ένα πάθος. 

Ν’ αγωνιστώ για τήν ελευθερία, για τό δίκιο, για όλα. Πετούσα στα σύν-

νεφα. Όµως ο λόγος που µού δώσαν να κρατήσω τή σηµαία ήταν που 

ήµουν έτσι όµορφη, ψηλή, ξέρετε πολύ αεράτη, και φορούσα κι εκείνο 

τό ντεπιές. Μ’ έβλεπε όλη η Αθήνα τότε, λοιπόν, δεν µπορείτε να φαντα-

στείτε τί καµάρι που είχα, πόσο περήφανη αισθανόµουνα, ένιωθα µια τέ-

τοια ευτυχία που µού φαινόταν πώς να σάς τό πω, κάτι σαν να µην πα-

τούσα στη γη, κάτι σαν να µέ κρατούσαν αγγέλοι και να µέ περιφέρανε, 

και µάλιστα νόµιζα ότι τούς έβλεπα κιόλας κι ότι µέ κρατούσανε ο ένας 

απ’ τ’ αριστερά µου, ο άλλος από δεξιά µου, και µέ σηκώναν µάλιστα 

και µέ πηγαίνανε πάνω απ’ τό έδαφος, γιατί δεν κουράστηκα και καθό-

λου. Ένα περίεργο πράγµα, δεν ένιωσα κούραση. Υπήρχε είναι η αλήθεια 

µια έκσταση, ένας ενθουσιασµός, µια έκσταση πραγµατική, αγωνιστική 

δηλαδή, εκείνη τήν ηµέρα, ένας ενθουσιασµός, φωνές, από τά συνθήµα-

τα βούϊζε τό σύµπαν, όλο αυτό τό πλήθος, κι εγώ νά, µπροστά, κορδωµέ-

νη, κορδωτή καµαρωτή να κρατώ τή σηµαία, αφού πραγµατικά µού φαι-

νότανε σαν να είµαι στην ανάληψη, σαν να αναληπτόµουνα. Αφού θυ-

µάµαι όταν φτάσαµε σπίτι εγώ σαν να πετούσα, δεν καταλάβαινα κούρα-

ση, αφού είπα τού Κώστα «βρε παιδί µου, εγώ ήµουνα σαν να µέ κρατά-

γανε αγγέλοι και δεν περπατούσα, δεν κουράστηκα, µήπως, βρε Κώστα, 
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µέ κρατούσαν αγγέλοι πραγµατικά; Είδες εσύ τίποτα;» Κι αυτός έτσι κα-

λός που ήτανε πάντα, τό θυµάµαι, γέµισε µια λεκάνη και µού ’φερε να 

βουτήξω τά πόδια µου, και µού τά ’τριβε. 

   Σταµάτησε λίγο κι έπειτα είπε: 

   – Ε, και βέβαια µετά τήν ανάληψη ακολουθεί η προσγείωση. Τώρα εί-

ναι εντελώς προσγειωµένα, είπε, και χτύπησε τά γόνατά της. Και να θέ-

λουνε δηλαδή, είναι τόσο χοντρά, που δεν σηκώνονται µε τίποτα. Προσ-

γειώθηκαν πια για τά καλά. 

   Είπε και γέλασε. 

   Τεντώθηκα καλύτερα πάνω στην άµµο, ένιωσα µια καινούργια φουρνιά 

καθαρού αίµατος να κατεβαίνει και τής είπα κοιτώντας ευχαριστηµένη 

τό φεγγάρι: 

   – Όταν γυρίσατε όµως, τότε που σάς πήρε στα χέρια του ο άντρας σας, 

είσαστε πολύ αδύνατη, σαν εξαϋλωµένη. 

   – Α, ναι, είπε, πετσί και κόκκαλο, αφού µέ σήκωσε ο καηµένος στα δυο 

του χέρια σα µωρό παιδί, δεν ήµουνα πια άνθρωπος. 

   Σώπασε πάλι λίγο κι ύστερα πρόσθεσε: 

   – ∆εν µπορούσα να τά πατήσω τά πόδια µου κάτω, απ’ τήν αδυναµία, 

δεν µπορούσα καθόλου να περπατήσω. 

   Ξανασώπασε πάλι, κι εµείς σιωπούσαµε. Ύστερα πρόσθεσε: 

   – Και τώρα έγιναν έτσι, που τρέµει η γης άµα πατάν. 

   – Τρέµει η γη δηλαδή γιατί είναι βαριά και χοντρά και ασήκωτα, κι όχι 

για κανέναν άλλο λόγο, απ’ αυτούς που λέει τό τραγούδι, συµπλήρωσε. 

   ∆εν ήξερα ποιο τραγούδι ακριβώς ήταν αυτό, ίσως κανένα δηµοτικό, 

όµως είχα καταλάβει γενικά ότι τής άρεσε πολύ η ποίηση, και πρέπει να 

διάβαζε και να είχε διαβάσει γενικά, υποπτεύοµαι ότι σ’ αυτό δεν τή 

βοήθησε καθόλου η εξορία, µάλλον θα διάβαζε και πριν πάει, και αφού 

ξαναγύρισε: τόν Καβάφη παραδείγµατος χάριν που µού είχε πει κάποια 

στιγµή ότι τής άρεσε πολύ, και τόν διάβαζε πάντοτε, τόν είχε πάντοτε δί-

πλα της και τόν διάβαζε. Ιδιαίτερα για τήν κυρία ∆ώρα µέ είχε προβλη-

µατίσει πολύ τό πώς θα µπορούσα να τή ζωγραφίσω δίνοντας στα πόδια 

της τήν αίσθηση αυτή ακριβώς, ότι τήν είχαν αναγκασµένη να πατάει 

πολύ γερά στη γη. Να τά έκανα σαν στοιχεία τού εδάφους, σαν στοιχεία 

τού χώµατος, /…/. Πάντως έπρεπε οπωσδήποτε στην Αθήνα να τήν επι-

σκεφτώ σπίτι της για να δω παλιές φωτογραφίες της, όπως µού είχε τονί-

σει κι αυτή. Τό πορτραίτο που θα τής έκανα ήθελα να περιέχει οπωσδή-

ποτε τό νεανικό της πρόσωπο. Και εξάλλου οπωσδήποτε να περιέχει και 

αυτά τά χοντρά πόδια, αυτές τίς ψηλές µεν αλλά πάρα πολύ χοντρές γά-

µπες. 

   Εκείνο τό βράδυ είδα στον ύπνο µου τή Βούλα να κρατάει τό κοντάρι 

τής σκούπας και να µού δείχνει τό κόκκινο ύφασµα πάνω από τό κεφάλι 

µου: 
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   – Α, δεν τήν πλένεις καλά, µού έλεγε, και θα χαλάσει η σκούπα. Τή 

βλέπεις; Έχει αρχίσει ήδη να χαλάει. Η σκούπα αυτή θέλει να πλένεται 

πού και πού, κι επίσης ειδικό νότισµα µε τό υγρό. ∆εν κάνει να µένουν 

επάνω οι σκόνες επ’ άπειρον. (…) 

3        (από τό κεφ. 4:)                                                                                                                                                

 

  (…) Ενώ ο Έκτορας αντίθετα (µερικές φορές) ιδίως όταν αισθανόταν ά-

σχηµα, πρόδινε τούς φόβους του, γινόταν πολύ διαφανής και δεν µπο-

ρούσε να προστατευθεί. Με λίγα λόγια, κραύγαζαν όλα επάνω του, κα-

τέρρεε, και δεν ήταν σε θέση ακόµα και κανονικά να µιλήσει, µπορούσε 

σχεδόν να βάλει τά κλάµατα όπως ακριβώς τό πρωί όταν µπήκε µέσα στο 

δωµάτιο µε τά µάτια κατακόκκινα και µού είπε να ξυπνήσω γρήγορα για-

τί µπήκε τό τανκς µέσα και είδα ότι βούρκωνε όλο και περισσότερο. Κι 

ύστερα, αυτό τό πείσµα που τόν έπιασε, όταν, αφού µού είπε «Πάµε στον 

Αντώνη», τό πείσµα που τόν έπιασε όταν πήγαµε µαζί στο σπίτι τού Α-

ντώνη και έκατσε και περίµενε όρθιος κάτω στο δρόµο, µ’ ένα ύφος 

προκλητικό, χωρίς να θέλει νά ’ρθει επάνω, και ύστερα άφησε τόν Α-

ντώνη να περάσει από µπροστά του, κοιτάζοντάς τον, µε τά χέρια στην 

πλάτη κολληµένος σε µια πολυκατοικία, κοιτάζοντάς τον προκλητικά, σα 

να ’θελε να παίξει ξύλο µαζί του, χωρίς να τού µιλήσει αλλά κοιτάζοντάς 

τον επιδεικτικά, σαν να περίµενε από κείνον πρώτον µια πρόκληση. Τό 

πείσµα που τόν έπιασε να µη θέλει να µιλήσει τού Αντώνη, αλλά να τόν 

κοιτάει προκλητικά, λες και έπρεπε να τού µιλήσει πρώτος ο Αντώνης, ή, 

σε ακόµα χειρότερη περίπτωση, λες και έπρεπε ο Αντώνης να µην τού 

µιλήσει, και ο Έκτορας να µην τού ζητήσει καν τόν λόγο γι’ αυτό. Ή να 

βρει έτσι τήν ευκαιρία να τόν δείρει, κι ύστερα να βάλει τά κλάµατα 

µπροστά στον Αντώνη. Μού φαίνεται ότι αυτό ήθελε, πρώτα να δείρει 

τόν Αντώνη, κι ύστερα ν’ αφήσει τά µάτια του να τρέχουνε, να δει ο Α-

ντώνης ότι έκλαιγε. Μού φαίνεται ότι κρατούσε τά µάτια του βουρκωµέ-

να σ’ όλον τόν δρόµο µόνο και µόνο για να κλάψει κανονικά µπροστά 

στον Αντώνη. Τό κόκκινο χρώµα στα µάτια του βάθαινε τίς ρυτίδες στο 

πρόσωπό του πολύ, και άσπριζε τούς κροτάφους του περισσότερο και τό 

πρόσωπό του έδειχνε τώρα όλα τά χρόνια του. Ήταν πάντως κατά κάποιο 

τρόπο πάρα πολύ εντυπωσιακό τό πρόσωπό του. Η µέρα είχε και ήλιο 

αλλά και κρύο, είχε µια καθαρότητα αυτό τό φως και οι δρόµοι όπως ή-

ταν έρηµοι, ήταν σαν να ’χαν ξεπλυθεί όλα, σαν να ’χε γίνει η κάθαρση 

που λένε στο θέατρο. Είχε γίνει η δράση, είχαν πέσει οι νεκροί, και είχε 

ξεκαθαρίσει τό ποιοι θα σκοτώνονταν. Είχε ξεκαθαρίσει τό ποιοι θα ήταν 

οι νεκροί και ποιοι θα είχαν ακόµα τό δικαίωµα, όπως οι περισσότεροι, 
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να περπατάνε. Τά σπίτια που περνάγαµε ήταν τά ίδια, αυτά που χτες ήτα-

νε τυλιγµένα άλλα στο σκοτάδι κι άλλα στο φως τών προβολέων, και ή-

ταν τυλιγµένα στον τρόµο που δεν έχει ακόµα τελειώσει, που έκρυβε δυ-

νατότητες από ένα πράγµα που ’πεσε πάνω τους, και κανείς δεν ήξερε 

πόσο θα τούς αφορούσε όµως τώρα αναδίνανε τή βεβαιότητα που αναδί-

νουν συνήθως (µε τόσο ενοχλητική έπαρση) τά κτίρια, ότι είναι πιο σί-

γουρα και πιο ανθεκτικά απ’ τήν ανθρώπινη σάρκα. ∆εν κυκλοφορούσε 

σχεδόν κανένας, η πόρτα τής πολυκατοικίας ήταν ανοιχτή, σαν να µην 

υπήρχε τώρα λόγος κανενός είδους προφύλαξης. ∆εν πρόσεξα ποιος µού 

άνοιξε στο διαµέρισµα (ίσως κάποιος ξάδελφος), και είδα στο χωλ τίς 

βαλίτσες. Πρώτα ήρθε η µάνα του µετά µπήκε στο χωλ ο πατέρας του 

σχεδόν µαζί µε τόν Αντώνη, και στην ασπράδα τού προσώπου του απ’ τή 

χθεσινή ένταση, δηλαδή τού σηµερινού πρωινού, ζωγραφιζόταν όλη αυ-

τή η κατάσταση που έζησε, και φαινόταν σα να βγήκε από έναν τάφο και 

δεν έχει πετάξει τό χώµα (ή τή µυρωδιά τών θανάτων αυτών) από πάνω 

του. Τό πρόσωπό του που δεν είχε πάρει ακόµα τό χρώµα του είχε ακόµα 

επάνω του αυτή τή βεβαιότητα που δοκίµασε. ∆εν ξέρω πόσοι και ποιοι 

σκοτώθηκαν ακριβώς, µού είπε όταν τόν ρώτησα, σαν εκνευρισµένος, 

σκοτωθήκαν πάντως, εµείς φωνάζαµε µόνο «είµαστε άοπλοι είσαστε α-

δέλφια µας», εγώ ήµουνα µε δύο παιδιά που δεν τά ξέρεις, φύγαµε από 

τήν πόρτα τήν πίσω δεξιά. ∆υο στρατιώτες έκαναν σε µάς τά στραβά µά-

τια, έφαγα µια κλωτσιά εγώ µόνο. Ο πατέρας του τόν σκούντησε, ο Α-

ντώνης µέ κοίταξε για άλλη µια στιγµή βιαστικά κι ύστερα στράφηκε κι 

έβαλε κάτι µέσα στη βαλίτσα χαµηλά που κουβάλησε απ’ τό δωµάτιό 

του η µάνα του. Ένας άλλος, αυτός µάλλον που µού άνοιξε, καθόταν σε 

µια γωνιά και κοιτούσε, ίσως να ’ταν ξάδελφος, δηλαδή κάποιος συγγε-

νής, µού ’κανε εντύπωση ότι ο Αντώνης δεν µέ ρώτησε τίποτα για τόν 

Έκτορα, µια στιγµή µόνο εξαφανίστηκε στον διάδροµο, κι ύστερα ξα-

νάρθε κι έβαλε κάτι στη βαλίτσα, η µάνα του µέ κοίταξε (δηλαδή µέ πε-

ριεργάστηκε) ήµουνα σίγουρη ότι ούτε που θα µέ θυµότανε µε τή ζαλάδα 

από τό αναπάντεχο που είχε, «εσείς πού είσαστε, δεν ερχόσαστε εσείς 

από κει;» µού είπε σαν να ήθελε να µού πει τίποτα κοσµικό και µέ κοίτα-

ξε σα να περίµενε απάντηση, µε τά χέρια σταυρωµένα κάτω από τήν πο-

διά της για µία στιγµή, κι ο άντρας της τήν έπιασε από τό µπράτσο από-

τοµα να κουνηθεί απ’ τή θέση της, προς τή µεριά τής κουζίνας τήν πή-

γαινε σπρώχνοντας «άσε τόν κόσµο» είπε, πήρε τή µια βαλίτσα και κοί-

ταξε προς τόν Αντώνη και είπε «άντε να φύγουµε». Ο Αντώνης πήρε τήν 

άλλη, έκαναν να βγουν από τήν πόρτα, ο πατέρας του είχε ήδη βγει σκυ-

φτός λίγο περνώντας από µπροστά µου, ο Αντώνης στάθηκε τότε µια 

στιγµή, κατάλαβα ότι µπορούσε να είναι ακόµα και τώρα τό ίδιο πρόσω-

πο που ήτανε παλιά γιατί σε µια ανεξήγητη διάθεση να είναι µες στις 

συνθήκες αυτές καλός µαζί µου, είπε στη µάνα του «είναι η γυναίκα τού 

καθηγητή µου», εγώ θέλησα τότε να πω «είναι κι αυτός κάτω, δεν µπο-
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ρούσε ν’ ανέβει», αλλά µέ σταµάτησε η φωνή τής µάνας του που θέλησε 

να γίνει ξαφνικά ευγενική «σάς ευχαριστούµε πολύ», είπε. Και µε µια 

ξαφνική κίνηση, αντίθετα όχι τόσο ευγενική, όσο απότοµη, µού ’πιασε 

τά χέρια, και µέ κοίταξε στα µάτια σαν να ’θελε να µού µεταδώσει κάτι 

που ήξερα, και ήταν αυτονόητο ότι τό καταλάβαινα. Τής έσφιξα τά χέρια 

κι εγώ και δεν ήξερα τί να πω, κοίταξα για µια στιγµή τόν Αντώνη. Αυ-

τός χωρίς να µέ κοιτάξει τής έπιασε χαλαρά τό µπράτσο, τής είπε «φεύ-

γουµε τώρα εµείς» και πήγε απότοµα προς τήν πόρτα. Απόσπασα τά χέ-

ρια µου από τά χέρια της που µού τά ’σφιγγε, και πριν τόν ακολουθήσω 

γύρισα και τήν ξανακοίταξα. Καθόταν στη µέση τού χωλ, µε τά χέρια 

κάτω απ’ τήν ποδιά της και εγώ αµήχανη τής είπα «κουράγιο, κάντε 

κουράγιο, αυτές τίς στιγµές σάς χρειάζεται», γύρισα απότοµα κι εγώ κά-

νοντας τό παλτό µου ν’ ανεµίσει σ’ αυτή τή στροφή, απότοµα προς τήν 

εξώπορτα, και κατέβηκα τίς σκάλες πίσω τους. Ο πατέρας του είχε προ-

χωρήσει αρκετά µε τή βαλίτσα, ο Αντώνης τόν ακολουθούσε και έκανε 

σα να µέ είχε ξεχάσει πια, βγήκαµε κι οι τρεις, ο ένας πίσω απ’ τόν άλλον 

απ’ τήν εξώπορτα τής πολυκατοικίας, ο πατέρας του πήρε τό πεζοδρόµιο 

δεξιά βαδίζοντας γρήγορα µε τό κεφάλι κάτω, ο Αντώνης από πίσω του 

και τότε είδα ότι εκεί απέναντι ο Έκτορας µάς κοίταζε προκλητικά, τώρα 

ο Αντώνης θα προσπεράσει τόν Έκτορα, σκέφτηκα, και ούτε που θα µι-

λήσουν καθόλου, ο Αντώνης σταµάτησε όµως απότοµα µόλις φαίνεται 

τόν είδε, έκανε πίσω και περνώντας γρήγορα τόν δρόµο κι αλλάζοντας 

πάνω στη διαδροµή χέρι στη βαλίτσα του ώστε να είναι τό δεξί ελεύθερο, 

έφτασε µπροστά στον Έκτορα τού άπλωσε τό χέρι, όµως όχι µε δισταγ-

µό, τό άπλωσε όπως απλώνει τό χέρι αυτός που είναι ανώτερος, σ’ αυτόν 

που σχεδόν τόν έχει ανάγκη, άπλωσε τό χέρι του βιαστικά µε τήν παλάµη 

του ανοιχτή προς τόν Έκτορα και τού είπε «γεια σου δάσκαλε». Είχα 

τρέξει κι είχα πλησιάσει, στάθηκα δίπλα τους, ο Έκτορας τήν ίδια στιγµή 

τινάχτηκε, άρπαξε µε τό δεξί του σφιχτά τό χέρι τού Αντώνη και µε τό 

αριστερό τού ’πιασε τό κεφάλι σα να ’θελε να τού τό φιλήσει, αλλά ο 

Αντώνης τή στιγµή αυτή απόσυρε και τό χέρι του και γλιστρώντας επιδέ-

ξια µέσα απ’ αυτό τό κλείσιµο που κάναν τά χέρια τού Έκτορα γύρω του, 

µ’ ένα αινιγµατικό ή ντροπαλό, ή αµήχανο, ή περήφανο, ή ακατάδεχτο 

χαµόγελο αποµακρύνθηκε, πέρασε πάλι τό πεζοδρόµιο γρήγορα αλλάζο-

ντας τώρα πάλι αντίστροφα χέρι στη βαλίτσα και έφτασε γρήγορα τόν 

πατέρα του που από απέναντι παρακολουθούσε κάνοντας βιασµένες και 

θυµωµένες κινήσεις που τόν σταµάτησαν. Άρχισαν έτσι να περπατάνε 

πάλι γρήγορα κι οι δυο, ο πατέρας του πιο µπροστά πάντοτε, σαν τούς 

εξερευνητές σε άγνωστες και επικίνδυνες για τή ζωή τους περιοχές που 

έχουν µπροστά έναν έµπειρο που ξέρει τόν δρόµο. Είχε τό ύφος αυτός ο 

γέρος σα να επρόκειτο να προφυλάξει τόν Αντώνη από παγίδες καθώς θα 

περπατούσανε. Σα να αντιµετώπιζε αυτή τήν πόλη σα µια εχθρική ζού-

γκλα που αυτός τήν ήξερε καλύτερα και που θα βοηθούσε τόν γιο του να 
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σωθεί φεύγοντας µέσα της. Ενώ ο Έκτορας χωρίς να µού ρίξει ούτε µια 

µατιά, χρησιµοποίησε τά χέρια του για να στρώσει µε επιµέλεια δυο-

τρεις φορές τά µαλλιά του, σαν αυτό να είχε µεγάλη σηµασία, και ύστερα 

προχώρησε κι αυτός µπροστά, πρώτος, πριν από µένα, χωρίς να µέ περι-

µένει ούτε αυτός, απ’ τό δικό µας τό πεζοδρόµιο. 

 
(…) 
 

   Τελικά η κυρία Ιωάννα πήγε κι απ’ τήν ταβέρνα τού Μιχάλη. Μίλησε 

µαζί του και µίλησε και µε τόν Γιάννη που καθόταν µόνος του όπως συ-

νήθως εκείνη τήν ώρα. Με τόν Μιχάλη είπε «τί νέα Μιχάλη, βλέπω τό 

αποφάσισες να τήν πάρεις τή βάρκα». Μιλούσε µ’ ένα ύφος σαν να ήξε-

ρε τίς συνήθειες ολονών και σαν να τούς προστάτευε και αποπάνω. Νο-

µίζω ότι τής έδινε περισσότερη αυτοπεποίθηση τό γεγονός ότι αυτή, ε-

κτός τού ότι είχε τό σπίτι της µακριά απ’ όλους, και ξέχωρα, δεν ζούσε 

κιόλας εκεί, αλλά ερχότανε όποτε ήθελε, τό άνοιγε, τό έκλεινε, και ξα-

νάφευγε. Στον Γιάννη είπε: «Γιαννάκη τί κάνεις; Είσαι καλά;» «Καλά», 

είπε αυτός παίζοντας µ’ αυτή τή σαΐτα που µπαλώναν τά δίχτυα, και 

πρόσθεσε «η κόρη σου τί κάνει;» «Σπουδάζει στο εξωτερικό, δε στο ’χω 

πει, είναι παντρεµένη». «Ε, και πώς παν οι σπουδές;» «Καλά, πολύ καλά, 

σ’ ευχαριστώ». «Πες της χαιρετίσµατα άµα τή δεις, δε θά ’ρθει αυτή από 

δω;» Η κυρία Ιωάννα στεκόταν µπροστά απ’ τό τραπέζι του και όσο πιο 

αδιάφορος ήταν αυτός και έπαιζε µε τό ξύλο του, τόσο πιο ζεστή ήταν 

αυτή: «Μπορεί τού χρόνου, ξέρω και γω τί έχουν στο µυαλό τους και 

πώς σκέφτονται αυτά τά παιδιά; Μιλάν και καθόλου; Έχουµε χάσει τήν 

επαφή Γιάννη εµείς οι γονείς µε τά παιδιά». «Ε, έτσι είναι», καθόµουνα 

στο άλλο τραπέζι στο βάθος τής ταβέρνας και δεν τόν κοίταζα, έκανα ότι 

διαβάζω, «άµα σπουδάζουν έξω τί νά ’ρθουν να κάνουνε, πιο καλά εκεί, 

τούς αρέσει». Η κυρία Ιωάννα σα να ’χε κέφι να συζητήσει (ειδικά µε 

τόν Γιάννη). Συζητούσε µ’ αυτό τό είδος κοσµικής κουβέντας, που λένε 

όλο τά ίδια, σα να ’χουνε κάθε φορά καινούργιο νόηµα. «Άσ’ τα Γιαννά-

κη µου, τή χάσαµε πια τήν επαφή εµείς οι γονείς µε τά παιδιά µας». Αυ-

τός όλο έπαιζε µε τό ξυλαράκι του. Άκουσα πάλι τή φωνή του: «Ε, έτσι 

είναι κυρά Γιάννα, η επαφή άλλοτε χάνεται άλλοτε βρίσκεται». Έµεινε 

λίγη ώρα σιωπηλή σαν να περίµενε να περάσει λίγη ώρα απ’ αυτό τό α-

νόητο σχόλιο για να µπορέσει να τού ξαναµιλήσει σοβαρά: «Τί θα γίνει 

Γιαννάκη, εσένα δεν θα σέ παντρέψουµε;» Τόν κοίταξα από µακριά. Σή-

κωσα τό κεφάλι µου και τόν κοίταξα στο σηµείο αυτό. Αυτός είδα ότι 

τής έριξε µια µατιά και συνέχισε να παίζει µε τή σαΐτα. «Έτσι, ε», είπε 

µετά, αφού τήν είχε αφήσει να περιµένει αρκετή ώρα, «έτσι, ε, κυρά 

Γιάννα, για να τή χάσω κι εγώ τήν επαφή». Μού άρεσε η απάντησή του, 

έδειχνε πραγµατική ετοιµότητα, εξάλλου µού άρεσε που τόν άκουσα να 

µιλάει σε µια κανονική συζήτηση µ’ έναν άλλον, δεν τόν είχα ακούσει 
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πολλές φορές. ∆εν µέ κοίταζε, αλλά εγώ τόν άκουγα να µιλάει, τόν ά-

κουγα πώς διαπραγµατεύεται ένα θέµα. Όταν έφυγε η κυρία Ιωάννα, α-

γνόησα τόν Μιχάλη πίσω από τόν πάγκο και τού µίλησα. Έκανα ότι µ’ 

ενδιέφερε η κυρία Ιωάννα επειδή ήταν γνωστή µου. Μόλις άνοιξα τό 

στόµα µου να τόν ρωτήσω, πήρε βαθιά αναπνοή, τεντώθηκε πίσω στην 

καρέκλα του και έτσι γέρνοντας προς τά πίσω, σήκωσε ξαφνικά τά µάτια 

του και µέ κοίταξε καλά-καλά. «Τήν ξέρετε καλά εδώ, βλέπω, τήν κυρία 

Ιωάννα», τού είπα. Μού απάντησε κοιτάζοντάς µε κατάµατα και χαµογε-

λώντας έτσι µε άνεση: 

   – Ναι µωρέ, τήν ξέρουµε. Έχει κάτι ελιές εδώ πιο πίσω, έρχεται και τίς 

παιδεύει. Τήν ξέρουµε, πώς δεν τήν ξέρουµε. 

   – Ξέρεις και τήν κόρη της; Τήν Ελισάβετ; 

   – Τήν ξέρουµε κι αυτήν. 

   – Πώς τήν ξέρεις τήν Ελισάβετ, η Ελισάβετ έφυγε µικρή από δω, τή 

θυµάσαι καθόλου; Ή απ’ τίς διακοπές που κάνει; 

   – Μπα, δεν τή θυµάµαι καλά. Πού να τή θυµάµαι, δεν τή θυµάµαι κα-

θόλου. Λίγο τήν ξέρω. 

   – Θα πρέπει να τή θυµάσαι από παιδί. Ή κάνει συχνά διακοπές εδώ; 

   – Ναι. 

   – Κάνει συχνά διακοπές εδώ; 

   – Μπα δεν έρχεται. Από παιδί έχει νά ’ρθει, από παιδί. 

   Συµφωνούσε επιδεικτικά σε όλα, σαν να µού ’λεγε ότι κάτι κρύβει, 

συγχρόνως όµως και σα να ήθελε να τραβήξει τή συζήτηση σε µάκρος, 

δηλαδή σα να τού άρεσε τό ότι µιλούσαµε, και έτσι, συµφωνούσε µαζί 

µου σε όλα, σα να ’λεγε ότι βρίσκει τή συζήτηση δευτερεύουσα. Εγώ 

πάλι τού γελούσα γιατί µού άρεσε που συζήταγα µαζί του δυνατά, αλλά 

κι αυτός πάλι γελούσε επίσης. Τέλος σα να αποφάσισε ότι έπρεπε να σο-

βαρέψει, έσκυψε µε τήν καρέκλα του προς τό τραπέζι και µού είπε σοβα-

ρά. 

   – Έχουνε χρόνια που φύγανε αυτές από δω, δεν έρχονται. (…) 

 

4        (από τό κεφ. 5:)                           

 

  (…) Μόνο τό βράδυ τής εποµένης ένιωσα ότι µπορεί να φοβότανε κιό-

λας. Τότε µόνο, όταν τό βράδυ τής εποµένης ένιωσα ή σχεδόν άκουσα τά 

σιγανά βήµατά του από πίσω µου και τόν είδα που είχε σταθεί στην άµµο 

δίπλα στην πλάτη µου. Τά χέρια του πάλι κρεµόντουσαν αµήχανα, σα να 

περίµενε πάλι εµένα, ή κάτι γενικά για να αποκτήσουνε δύναµη. Σκέ-

φτηκα τότε: «τώρα έρχεται µόνο και µόνο από φόβο, δεν πρέπει να τό 
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ανεχτώ, ούτε να τό συγχωρέσω αυτό». Κι όµως, δεν ξέρω γιατί, σηκώθη-

κα και στάθηκα δίπλα του, και είµαστε στην άµµο στην άκρη, στη θά-

λασσα, /…/. «Νόµιζα ότι µέ ξέχασες, ότι δε µέ χωνεύεις» τού είπα, καθώς 

σήκωσα τό χέρι και τού έπιασα τά µαλλιά. «Όχι», είπε και στάθηκε πάλι 

ακίνητος, ρίχνοντας πάλι κάτω τά χέρια του. «Μέ χωνεύεις;» τού είπα. 

«Ναι» είπε χαµογελώντας ή δείχνοντας µόνο τά δόντια του. Τά τέσσερα 

άσπρα φώτα από απέναντι µάς κοιτούσαν. Είµαστε µέσα σε πολλά φώτα, 

και τό φεγγάρι επιπλέον ήταν πανσέληνος, ή εντελώς στρογγυλό. /…/ ∆εν 

µπορούσα να καταλάβω τό ύφος του, τού άφησα τά µαλλιά και αποµα-

κρύνθηκα. Έκανε ένα βήµα πάλι προς τό µέρος µου, µε γυρισµένη τήν 

πλάτη στη θάλασσα, σχεδόν δεν τήν έβλεπε. «Νόµιζα ότι δεν µέ χωνεύ-

εις», τού είπα, και κοίταξα ίσια µπροστά. Σήκωσε τούς ώµους του και 

γέλασε σύντοµα, και ύστερα σήκωσε πάλι τά χέρια του και µέ αγκάλια-

σε. Έψαξα να βρω κι εγώ ορισµένα σηµεία τής δικής του πλάτης που τά 

ήξερα και µού άρεσαν. Τότε σκέφτηκα πάλι τόν φόβο, και αποµακρύν-

θηκα και αυτή τή φορά κατευθείαν τόν ρώτησα: «Αφού δε µέ χωνεύεις 

γιατί ήρθες;» Σαν να µην µπορούσα να πω τίποτ’ άλλο, και σαν να ήταν 

τό µόνο, που ήξερα να λέω, αυτό. Όπως στήθηκε µε τά χέρια κάτω και µέ 

κοίταζε άφωνος, τού ξανάπα επίµονα: «Γιατί δε µέ χωνεύεις, πες µου, 

πες µου, τί λόγους έχεις να µη µέ χωνεύεις». Τά πόδια του ακουµπούσαν 

στο νερό και τά χέρια του είχανε πέσει πάλι στο πλάϊ: γίνανε πάλι αµή-

χανα. ∆εν µέ κοίταξε, κοίταξε τά πόδια του που παίζανε µε τό νερό, κι 

έκανε µια κίνηση σαν να έξυνε τή θάλασσα µε τήν πατούσα του. Είπε 

γελώντας, γελώντας και σηκώνοντας και τούς ώµους του, σαν να κορόϊ-

δευε τόν εαυτό του «γιατί πας και µ’ άλλους εσύ, γι’ αυτό» και εγώ σή-

κωσα τά χέρια µου και τόν έσπρωξα και τόν έριξα και έπεσε µέσα στη 

θάλασσα. 

   Έπεσε προς τά πίσω, αφού πρώτα τρίκλισε κατά κάποιον τρόπο, και 

θαύµασα και εδώ τήν ισορροπία του, πώς κατάφερε να µην πέσει ολό-

κληρος, αλλά να κάτσει σχεδόν µαλακά. Έριξε τά χέρια του πίσω για 

στήριγµα, και όπως έκατσε µες στη θάλασσα, κοίταξε κάτω γύρω του 

στο νερό για δυο λεπτά, σα να κοιτούσε σκεφτικός τό στοµάχι του, τήν 

κοιλιά του, ή απλώς να σκεφτότανε, και ύστερα σηκώθηκε γρήγορα όρ-

θιος. Σηκώθηκε, κοίταξε απέναντι, σαν να τόν ενδιέφερε τό σπίτι τής κυ-

ρά Λένης ιδιαίτερα, και µετά περπατώντας στην άµµο αργά, πήγε προς 

τά σπίτια τών ψαράδων, δηλαδή κατευθύνθηκε στην αρχή ίσια µπροστά 

(χωρίς να µέ βλέπει), και αργότερα στρίβοντας απότοµα, σπίτι του. 

   Ίσως είχα κάνει δυο βήµατα πίσω, από φόβο, δεν θυµάµαι καλά, είχα 

µείνει πάντως, σε τελευταία ανάλυση, κατάπληκτη, σαν να µην είχα κά-

νει απολύτως τίποτα µε τά χέρια µου εγώ. Ξέρω καλά όµως ότι δεν τόν 

έριξα επειδή εγώ ήµουνα πιο δυνατή. ∆εν ήταν σωµατική δύναµη αυτό, 

εγώ δεν είχα καθόλου σωµατική δύναµη. Απλώς τό σώµα του δεν πρό-

βαλε αντίσταση, γιατί δεν περίµενε τίποτα σαν κι αυτό από µέρους τού 
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απέναντι. ∆ηλαδή η δύναµη που δείξαν τά χέρια µου δεν θα είχε κανένα 

αποτέλεσµα, αν αυτός δεν ήταν τόσο σίγουρος ότι δεν κινδυνεύει από 

απέναντι. Γιατί δεν είχα περισσότερη δύναµη στα χέρια εγώ (από εκεί-

νον), δεν µ’ ενδιέφερε και δεν ήθελα να έχω. 

   Πήγα κοντά του, πλησίασα δηλαδή αρκετά. Στεκόταν στην πόρτα, είχε 

µείνει µοναχά µε τό σώβρακο και είχε µια πετσέτα και σκούπιζε τό στή-

θος του από τά νερά. Μέσα στο σπίτι είχε ανάψει µια λάµπα, ποτέ δεν τό 

είχα δει (ποτέ δε µού τό ’χε δείξει) τό σπίτι του. ∆ιέκρινα µπόγους µε δί-

χτυα, ένα ψυγείο, και µια κουρελού στο πάτωµα µπροστά σ’ ένα ντιβάνι. 

Η κουρελού στο πάτωµα και η κουρελού στον τοίχο πάνω από τό ντιβάνι 

έδειχναν µια διάθεση διακόσµησης. Σκούπιζε τά νερά µε πλατιές ήρεµες 

κινήσεις από τό στήθος του. ∆εν µέ κοιτούσε και σκουπιζόταν όρθιος 

µπροστά στην πόρτα, κοιτούσε µια τό στήθος του, και µια απέναντι τή 

θάλασσα, τά τέσσερα φώτα τού γρι-γρι µες στη θάλασσα, σαν να κοι-

τούσε τόν Μιχάλη, σαν να τού ήταν φιλικός ο Μιχάλης ή όλοι οι άλλοι 

µέσα στη θάλασσα, σαν να τού ήταν όλοι περισσότερο γνωστοί τώρα, 

απ’ ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγµή. Έβγαλα τό πακέτο µε τά τσιγάρα µου, 

άρχισα να σχεδιάζω τό σώµα του και τήν πετσέτα στο στήθος, και τού 

είπα «λυπάµαι τόσο, όµως δεν σέ χτύπησα δυνατά, έπεσες µόνο και µόνο 

επειδή δεν τό περίµενες». Και καθώς συνέχισα να τόν σχεδιάζω στο πα-

κέτο πρόσθεσα τότε εκεί: «Όµως µέ θύµωσες, και µοιάζουµε τόσο βλέ-

πεις, θυµώνουµε αµέσως και οι δύο, όσο περίεργο κι αν φαίνεται να 

µοιάζουνε δυο ξένοι άνθρωποι», και τήν ίδια στιγµή τόν είδα που ήρθε 

γρήγορα προς τό µέρος µου, (δηλαδή πέταξε πρώτα τήν πετσέτα του, µες 

στο δωµάτιο), µέ πλησίασε, και κάνοντας προσπάθεια να είναι οι κινή-

σεις του ήπιες και εντελώς θηλυκές πήρε απότοµα από τό χέρι µου τό 

πακέτο µε τά τσιγάρα, και τό πέταξε, χωρίς να πει τίποτα, µέσα στη θά-

λασσα. Είπε µε άχρωµη και αδιάφορη φωνή που ήθελε να δείξει ότι δεν 

τόν συνέδεε µε τόν απέναντι τίποτα: 

   – Άµα θες να ζωγραφίζεις να ζητάς πρώτα άδεια, γιατί έτσι απαγορεύε-

ται. ∆εν µού ζήτησες εµένα τήν άδεια. Άµα σού πω εγώ να µέ βάλεις εκεί 

στο χαρτί, να µέ βάλεις. ∆εν σού είπα εγώ να µέ βάλεις εκεί. 

   Ήταν ακριβώς ο τρόπος να µέ ρίξει και µένα στη θάλασσα, ήταν ο κα-

λύτερος τρόπος να µέ πετάξει ακριβώς µέσα στη θάλασσα και να µέ κά-

νει να βραχώ ακόµα περισσότερο απ’ όσο βράχηκε αυτός, χωρίς να µ’ 

αγγίξει καν ή να µέ σπρώξει, αλλά πετώντας απλώς τό χαρτί. (Τό ήθελα 

αυτό τό σχέδιο κι έπρεπε να τό πιάσω, έπρεπε να τό σώσω, γιατί όπως 

κοιτούσε τό στήθος του και µε τήν πετσέτα στο ένα χέρι είχε µια κίνηση 

περίεργη, µια στάση στο κεφάλι του καθόλου φυσική, µια στάση βυζα-

ντινή, µια στάση πολύ σωστή). Τό έσωσα τό σχέδιο γιατί τό κουτί τών 

τσιγάρων επέπλεε. 

 
(…) 
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   Καθόµαστε στο σαλονάκι της, στο τραπέζι, και βλέπαµε απ’ τό παρά-

θυρο τή θάλασσα, εκεί που κάθονταν δηλαδή και τρώγανε µε τόν Γιάννη. 

∆άγκωσε τό µολύβι της στενοχωρηµένη κι ελαφρώς πολυάσχολη και ξα-

ναρίχτηκε στο µέτρηµα. Στο τέλος έβγαλα τά λεφτά από τήν τσάντα µου 

που τά είχα πάντα µαζί. Τά πήρε κι έκανε να τά βάλει στην άκρη. Επέµε-

να να τά µετρήσει και δεν ήθελε. Τής τά πήρα πίσω και τά µέτρησα πάλι 

ένα-ένα τά χιλιάρικα, για να ’µαι σίγουρη τουλάχιστον εγώ. Τής τά ’δω-

σα, τά ξαναπήρε, και τά ’βαλε στην άκρη. Μέ κοίταξε µε µάτια που λά-

µπανε. «Τώρα που φεύγεις θα κάτσεις να σέ κεράσω», «τώρα θα κάτσεις 

να σέ κεράσω µια που φεύγεις», µού είπε χαρούµενη. Τά µάτια της λά-

µπανε. Τήν κοίταξα καλά-καλά: Υπήρχε περίπτωση να είχε επίγνωση τού 

τί έλεγε; «Όχι, τής είπα, δεν τρώω γλυκά», και σηκώθηκα. Μέ συνόδεψε 

ώς τήν πόρτα τού σπιτιού της σα να ’µουνα τώρα επίσκεψη, κι όχι πελά-

τισσα. Μ’ έβγαλε ώς τό κατώφλι, έβγαλε τό ένα χέρι κάτω απ’ τήν ποδιά, 

σφίξαµε τά χέρια µας. ∆εν κάναµε καµµία κίνηση να φιληθούµε. «Να 

µάς ξανάρθεις, άµα πέρασες καλά να ξανάρθεις τού χρόνου που δεν θα 

’χει και τά κοτόπουλα», είπε καθώς µού ’σφιγγε τό χέρι χαρούµενα. Τήν 

ξανακοίταξα καλά-καλά: Ήταν δυνατόν να τά λέει αυτά επίτηδες, ή α-

πλώς τελικά δεν καταλάβαινε ποτέ τί λέει; «Να χαιρετήσεις από µέρους 

µου τόν Γιάννη» τής είπα σοβαρά, «γιατί δεν νοµίζω ότι θα τόν δω εγώ 

κάτω να τόν χαιρετήσω». «Θα τόν δεις, θα τόν δεις, µπροστά στο σπίτι 

του είναι, τώρα, νά τος, εκεί είναι, πήγαινε», είπε, και µ’ έσπρωξε ελα-

φρά. Τό χέρι της είχε δύναµη, ή είχε σταθερότητα, που µού έκανε εντύ-

πωση. Εγώ είχα πρόγραµµα να χαιρετήσω τώρα τόν Μιχάλη, που ήταν 

στην ταβέρνα του. Πήγα λοιπόν πρώτα, σαν να µην τήν άκουσα καθόλου 

τί είπε, εκεί. Ο Μιχάλης µέ χαιρέτησε µε µετρηµένη µεγαλοπρέπεια και 

συγχρόνως πολύ ευγενικά. Σοβαρός όπως ήτανε πάντοτε, και κατά βάθος 

ένας κουρασµένος ή επίµονα, πεισµατάρικα και σοβαρά ερωτευµένος 

άνθρωπος, δεν ξέρω. Γύρισα στους λίγους ψαράδες που κάθονταν εκείνη 

τήν ώρα στην ταβέρνα και τούς χαιρέτησα µ’ ένα «γεια σας» κι ένα κού-

νηµα τού χεριού όλους µαζί, ενώ ο Μιχάλης µέ έβγαζε, όπως και η Φρό-

σω προηγουµένως, ώς τό κατώφλι τού µαγαζιού. Άκουσα πίσω από τήν 

πλάτη µου όπως έβγαινα διάφορα «να πας στο καλό» και κάτι άλλα µε 

αστείο τόνο «κι εµείς πώς θα τίς ρίχνουµε τίς τρύπες στη θάλασσα µόνοι 

µας τώρα που δεν θα µάς κοιτάς εσύ». «Να µάς ξανάρθεις» είπε κάποιος 

άλλος. 

   Στο σηµείο αυτό καθώς έφευγα από τήν ταβέρνα έχοντας τελειώσει 

τούς αποχαιρετισµούς από κει, και πάτησα τό πόδι µου στην αµµουδιά, 

ξεπετάχτηκε µπροστά µου η Κωνσταντίνα: «Έµαθα ότι φεύγεις και ήρθα 

να σέ χαιρετήσω», µού είπε, και µέ πήρε απόµερα: µπήκαµε λίγο στο 

σκοτάδι. 
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   – Παλιόπαιδο, δε θα µού τό ’λεγες, ε; µού είπε µε οικειότητα σαν να 

µπορούσε να µέ τραβολογάει όπου ήθελε. (Εγώ στην πραγµατικότητα 

δεν είχα µιλήσει καθόλου µαζί της και τό ’ξερα, όµως αυτή συνέχισε α-

διαφορώντας γι’ αυτό:) Αυτή είναι ζωή, τυχερή εσύ, όποτε θέλεις έρχε-

σαι, όποτε θέλεις φεύγεις. Κοίταξε µην πάρεις στα σοβαρά τίποτα απ’ 

όσα σού είπα, αυτά είναι παιδιάστικα, πέρσι τά σκεφτόµουνα τώρα τήν 

έχω παρατήσει τήν ιδέα για τό µοναστήρι. Θα σπουδάσω, θα µορφωθώ, 

τί νοµίζεις πως θα κάνω κι εγώ, έτσι θα κάτσω; 

 
(…) 

 

   Μπήκα πάλι στο φως, πέρασα όλη τήν αµµουδιά, που τόσον καιρό ά-

κουγα να τή διασχίζουνε συνέχεια βήµατα πίσω µου ενώ εγώ έµενα ξα-

πλωµένη στη θάλασσα, και περνώντας τό σπίτι τής κυρά Λένης, περνώ-

ντας τήν κυρία ∆ώρα που καθόταν µαζί της στο τραπέζι, προσπερνώντας 

τις και τίς δυο αργά και ήσυχα, πήγα στο σπίτι τού Γιάννη. Είχε ανοιχτή 

τήν πόρτα και ανοιχτό φως, είδα λίγο τό εσωτερικό µε τίς κουρελούδες 

πάλι. Καθόταν µπροστά στην άµµο, ήταν σκυφτός και έφτιαχνε αυτό τό 

βαρέλι που έχει αγκίστρια τριγύρω του και τό λένε παραγάδι όπως είχα 

µάθει. Στάθηκα µπροστά του ακίνητη και γελώντας τέντωσα τό χέρι µου 

και τό έφερα σκύβοντας στο ίδιο ύψος µε τά σύνεργα τής δουλειάς του 

για να τό δει. Τό έβαλα µπροστά στα µάτια του. «Να σέ αποχαιρετήσω κι 

εσένα», τού είπα ανέµελα. Έµεινα έτσι, µέχρι να µού δώσει τό χέρι του. 

Έβαλε ένα αγκίστρι στο βαρέλι, σα να έπρεπε να τελειώσει πρώτα αυτό, 

κι ύστερα κοίταξε τό χέρι του σα να ’θελε να τό σκουπίσει κάπου πρώτα 

και τ’ ακούµπησε πάνω στο στήθος του. Τό δικό µου έµενε τεντωµένο 

µπροστά, κι εγώ λίγο σκυφτή και ακίνητη µπροστά απ’ τά σύνεργα τής 

δουλειάς του ακριβώς. Σκούπισε τό χέρι του πάνω στο στήθος του, αλλά 

µπορεί και να ’θελε απλώς να πιάσει πρώτα τό σώµα του, ύστερα σήκω-

σε τό κεφάλι του και µέ κοίταξε συνοφρυωµένος, αλλά και αδιάφορος, 

σα να µη µέ γνώριζε ποτέ και καλά: «Φεύγεις;» µού είπε ενώ µού ’δινε 

τό χέρι του και εγώ τού τό έσφιγγα βλέποντας ότι µού τό σφίγγει αρκετά 

και αυτός. «Και πότε φεύγεις» ρώτησε αφήνοντάς µου τό χέρι και πιάνο-

ντας ένα αγκίστρι πάλι από χαµηλά ενώ κοίταζε προς τό µέρος µου. 

Ντρεπόµουνα να κοιταζόµαστε έτσι και κοίταξα τή θάλασσα. «Πρωί-

πρωί», είπα, µε ύφος σαν να διασκέδαζα απ’ αυτή τή συζήτηση. Γύρισα 

να φύγω και συγχρόνως στράφηκα ξανά προς τό µέρος του και πρόσθεσα 

ενώ φρόντιζα να χαµογελάω µε πολλή προσοχή: «Ήθελα να σ’ ευχαρι-

στήσω που µέ πήρες µε τό καΐκι στη θάλασσα». Σήκωσε τό κεφάλι του 

και µού έριξε µια µατιά, κι ύστερα κοίταξε ξανά τό βαρέλι «∆εν έκανε 

τίποτα» είπε, δηλαδή µουρµούρισε. Έφυγα από µπροστά του καµαρωτή 

και γελαστή, τού γύρισα τίς πλάτες και κατευθύνθηκα προς τίς δυο γυ-

ναίκες που µέ περίµεναν καθισµένες στο τραπέζι τους (και µέ παρακο-
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λουθούσαν σιωπηλές σ’ όλους τούς αποχαιρετισµούς, και σ’ αυτόν ιδιαί-

τερα), δεν έκατσα µαζί τους πολύ, τίς αποχαιρέτησα ξανά, και φιληθή-

καµε. Η κυρία ∆ώρα επέµενε ν’ ανέβει µαζί µου ώς επάνω, κι εγώ δεν 

τήν άφηνα, όµως τότε πρόβαλε τό επιχείρηµα ότι έπρεπε να µού δώσει τό 

υπνωτικό που ήτανε στο δωµάτιό της, κι ανεβήκαµε αργά επάνω µαζί. 

Τά πόδια της που πηγαίνανε αργά και ανεβαίνανε τή σκάλα µε δυσκολία, 

µού έφεραν µια δυσφορία, δεν µπορούσα να τής εξηγήσω ότι δεν θα τό 

έπαιρνα τό υπνωτικό γιατί δεν µού χρειαζότανε ύπνος, προτιµούσα να 

φύγω από δω χωρίς να ’χω κοιµηθεί. 

 
(…) 

 

   Τόν χειµώνα θα µέ σκεφτεί πολλές φορές, σκέφτηκα, όταν τό χωριό 

ερηµώσει εντελώς και όλοι θα θυµούνται τό καλοκαίρι, γιατί θα έχουν 

και περισσότερο χρόνο να σκέφτονται. ∆εν ήθελα να τού δείξω ότι βιά-

ζοµαι αλλά ούτε κι αυτός ήθελε να µού δείξει ότι βιάζεται, αλλά τελικά 

έπρεπε να κινηθούµε και ξεκίνησα να πάω ελαφρά προς τό µέρος του, 

ενώ αυτός σήκωσε λίγο τό ένα του χέρι, κι έτσι πιάσαµε τελικά ο ένας τά 

µπράτσα τού άλλου, ήταν λείο και ζεστό τό δέρµα του όπως πάντοτε. 

Θέλησε να χρησιµοποιήσει και τά δυο του χέρια για να µέ πάρει επάνω 

του, και να µέ κάνει να κρεµαστώ εντελώς απ’ αυτόν, µέ σήκωσε ψηλά 

δηλαδή για να κρεµαστώ από πάνω του, από τούς µηρούς του, και εγώ 

τότε σκέφτηκα µήπως ήθελε έτσι αυτή τή φορά, για να συµφωνήσει µαζί 

µου ότι απόψε βιαζόµαστε, για να κοιµηθώ εγώ νωρίς. Τού έδειξα ότι 

σκέφτηκα πως θα τόν κούραζα µε τό βάρος µου, και σκέφτηκα κιόλας να 

τού τό πω, ότι αρνιόµουνα από έγνοια γι’ αυτόν, τού ψιθύρισα λοιπόν 

όλο χαρά στ’ αυτί «όχι, γιατί θα κουραστείς έτσι, θα σέ κουράσω πολύ» 

και µού ’κανε εντύπωση που συµφώνησε αµέσως, σκέφτηκα για µία 

στιγµή ότι µπορεί να έδειχνε υπερβολική διάθεση να ακολουθήσει τίς ε-

πιθυµίες µου πιο πολύ για να δηλώσει ότι καµµιά επιθυµία δική του δεν 

ήτανε µεγάλη, δηλαδή. Όµως και µόνο η επιθυµία που είχε στην αρχή να 

µέ σηκώσει έδειχνε ότι ενδιαφερόταν λίγο και για µένα, κι αδιαφορούσε 

τώρα για τόν εαυτό του, τελικά, γιατί δεν θα επιχειρούσε καν να διακιν-

δυνέψει µια τέτοια στάση, µε τήν κράµπα που είχε πάθει όπως µού είπε 

αργότερα. /…/ Κι αµέσως ύστερα µού εξήγησε µ’ ένα ύφος πάντως οπωσ-

δήποτε λίγο ειρωνικό, σαν να ’θελε να τονίσει ότι ξέρει πως ενενήντα εν-

νιά στα εκατό δεν µέ ενδιαφέρει καθόλου τί έπαθε: «πήγα τά παιδιά για 

µπάνιο τό πρωί σήµερα, κι έπεσα απ’ τό καΐκι απότοµα, είχα βλέπεις 

καιρό να βουτήξω εγώ». /…/ «Εδώ τρίψε, έχω πάθει κράµπα, έπεσα από-

τοµα µέσα στη θάλασσα», είπε. Γονάτισα πλάϊ του και τού έτριψα τόν 

µηρό όσο καλύτερα µπορούσα, κι αυτός είχε αφεθεί µε µια ικανοποίηση, 

τό αισθανόµουνα, είχε αφεθεί κι είχε χαλαρώσει ολόκληρος. Τού χάϊδε-

ψα ελαφρά τόν µηρό, και τόν κοίταξα. ∆εν διέκρινα λεπτοµέρειες πολλές 
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γιατί ήταν σκοτάδι. «Ζήλευα όλον αυτόν τόν καιρό και εγώ», είπα. Ένι-

ωσα τό σώµα του να τεντώνεται σαν να περίµενε επίθεση και είπε «µπα, 

ώστε έτσι». Ένιωσα µια περίεργη ασφάλεια, σαν να έκανα επίθεση, αυ-

τός ξάφνου έδειξε ότι δεν επιτίθεται, αλλά αµύνεται µόνο, φοβότανε µό-

νο τί θα τού πει ο άλλος και τί θα ακουστεί. Ακριβώς είχε σφίξει κι είχε 

τεντώσει τό σώµα του για να µην τόν πονέσουν τά χτυπήµατα, δεν σκε-

φτότανε να χρησιµοποιήσει αυτός τίς γροθιές του. Συνέχισα: «∆εν ζη-

λεύω ανθρώπους, όλα ανάµεσα στους ανθρώπους είναι φυσιολογικά, κι 

όλα ανάµεσα στους ανθρώπους είναι εξίσου ωραία, δεν έχω εγώ τέτοια 

προβλήµατα, αυτό που ζήλευα πάρα πολύ ήτανε τό καΐκι σου, αυτό είναι 

ένα πράγµα, ένα πράγµα που τό παίρνεις και φεύγεις, τά πράγµατα είναι 

πιο δυνατά, ενώ τούς ανθρώπους δεν τούς ζηλεύω ποτέ». Τεντώθηκε µ’ 

έναν τρόπο (φαινοµενικά όπως όταν τεντωνόµαστε από ευχαρίστηση), 

αλλά στην ουσία σαν να είχε βρεθεί κάτω από µια πρέσα και προσπα-

θούσε να ξεφύγει. «∆εν χρειαζόταν να ζήλευες, είπε, άµα έπαιρνα καµ-

µιά κοπέλα στο καΐκι να ζήλευες, εγώ έφευγα µόνος, µόνος µου πήγαι-

να.» «Κι όµως δεν ήµουνα ειλικρινής, είπα µε κακία, και τή Φρόσω κατά 

βάθος τή ζήλευα, αν θες να ξέρεις», τού είπα. Εξακολούθησε να κοιτάει 

τό ταβάνι χωρίς να κουνηθεί. «Πιο σιγά µίλα» είπε ξαφνικά µ’ έναν περί-

εργο τόνο, σαν να ’χε σφιγµένα τά δόντια του, και µού φάνηκε ότι είδα 

τά βλέφαρά του να χαµηλώνουνε για να µέ κοιτάξει. Τόν άφησα να µέ 

κοιτάει και γονάτισα µπροστά του, έσκυψα από πάνω του σα νικητής: 

«Είναι καλύτερο να λέει κανείς τήν αλήθεια» τού είπα. «Στο κάτω-κάτω 

τήν αξίζουµε και οι δύο, κι εγώ, κι εσύ.» Τόν είδα για µια στιγµή που 

σκέφτηκε να δώσει τόπο στην οργή και να τ’ αφήσει. «Να ζήλευες άµα 

δεν πηγαίναµε µόνοι στο καΐκι», ξανάπε. «Τί να µάς ζηλέψεις εµάς. Κι 

εκείνα τ’ άλλα πού ’πες δεν τά κατάλαβα.» Ύστερα τίναξε κάπως απότο-

µα τά χέρια του, «τρίψε τό πόδι µου λίγο ακόµα», µού είπε. Μού άπλωσε 

τόν µηρό του και γονάτισα πάλι στο πλάϊ του. Ύστερα, πριν προλάβω 

εγώ να σταµατήσω, και θα σταµάταγα θυµωµένη, δεν είχα διάθεση να 

γονατίζω άλλο µπροστά του, τίναξε τόν µηρό, ανασηκώθηκε, και σύρθη-

κε λίγο πιο πίσω. Σηκωθήκαµε ταυτοχρόνως κι οι δύο, βιάστηκα να ση-

κωθώ και εγώ. Φόρεσε τά ρούχα του, µε κινήσεις απότοµες, έβαζε βια-

στικά τό µπλουτζήν. Από τή βιασύνη του η µία του φτέρνα δεν άφηνε τό 

παντελόνι να προχωρήσει καλά. «Κοίτα το, είπε, κοίτα, δεν µπαίνει», κι 

εγώ τού είπα: «φόρεσέ το λοιπόν, µην κάνεις άλλο θόρυβο». Ύστερα σή-

κωσα τό χέρι και τού ’πιασα τό µάγουλο, κι αυτός αφού στάθηκε µία 

στιγµή ακίνητος είπε «Φύγε τώρα, φύγε τώρα να φύγω, καλά είµαστε, 

καλά». Έκανα πίσω και περίµενα να δω τί άλλο θα έκανε, αφού ήθελε 

όλα να εξαρτηθούν απ’ αυτόν. Ήθελα να δω αν θα τά καταφέρει να φερ-

θεί µέχρι τέλους έτσι ήσυχα. Αφού στάθηκε λίγο όρθιος µε τό κεφάλι 

σκυφτό, σαν να πήρε ξαφνικά κάτι απόφαση, γύρισε και στράφηκε προς 

τήν πόρτα. Έκανα ένα βήµα προς τό µέρος του τότε, και τόν σταµάτησα. 
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«Μια στιγµή, δεν τέλειωσα», τού είπα. Τού έπιασα τήν πλάτη σφιχτά και 

τόν αγκάλιασα πιάνοντας µε τίς παλάµες µου από τήν πλάτη του όσο 

µπορούσα µεγαλύτερη έκταση. Είχε τά χέρια του κάτω και τό κεφάλι 

σκυφτό. Κάτσαµε έτσι αρκετά κι ύστερα αποµακρύνθηκα και τόν άφησα. 

Ξαναστράφηκε προς τήν πόρτα µε τό κεφάλι σκυφτό και βγήκε κοιτώ-

ντας κάτω, χωρίς να κλείσει τήν πόρτα, βγήκε σαν να µην υπήρχε καθό-

λου πόρτα στο δωµάτιο µάλιστα, βγήκε σαν να άνοιγε µε τούς ώµους του 

τά φύλλα µιας πρόχειρης στηµένης τέντας, ή µιας παροδικής σκηνής. 

   Για µερικές ώρες κοιµήθηκα παρ’ όλο που νόµιζα ότι δεν θα κοιµηθώ, 

κι ύστερα ξύπνησα µε τό ξυπνητήρι και πήγα και έκανα µπάνιο ενώ τό 

νερό έκανε πολλή φασαρία τήν ώρα που οι άλλοι κοιµόντουσαν. Μετά 

άνοιξα τό παράθυρο και κοίταξα τά απέναντι βουνά να παίρνουνε όλα 

αυτά τά πρωινά χρώµατα τήν ώρα που έπινα (κιόλας) καφέ. Κοίταζα τά 

χρώµατα στα βουνά χωρίς να σκέφτοµαι τίποτα. Κοιτούσα πώς τό µαύρο 

άφηνε να φανούν όλα τά άλλα χρώµατα που έκλεινε µέσα του, αλλά όλ’ 

αυτά νοµίζω σού τά περιέγραψα πολύ στην αρχή. Ούτε ξέρω ποιο λόγο 

είχα να τά θυµηθώ όλ’ αυτά νωρίς στην αρχή, και να στα διηγηθώ όλα 

τότε, δεν µπορώ να θυµηθώ γιατί τά θυµήθηκα τότε αυτά, και γιατί σού 

τά είπα τόσο νωρίς. Όµως τό έχω ήδη πει, στο έχω δηλαδή περιγράψει, 

αυτό τό πρωί σχετικά µε τό ότι είδα µε λεπτοµέρειες πολύ καθαρά τό 

µαύρο να βγάζει από µέσα του όλα τά χρώµατα. 

 

5        (από τήν αρχή και τό τέλος τού τελευταίου κεφάλαιου:)                                                                                 

 

   Εάν µαζί µε τά νέα έµπαιναν και παληότερα πράγµατα στις αναµνήσεις 

µου, καθώς µιλούσα, (όπως στα λέω τώρα αυτά) (είπε η Ανδροµάχη, /…/ 

και τήν παρέσυρα να µού τά πει, κι ας µην µού τά ’πε και όλα, παρά µόνο 

όσα ήθελε, κι ας άφηνε κατά βάθος εντελώς πονηρά διάφορα θέµατα ε-

ντελώς στη σιωπή, και έκανε ότι δεν καταλάβαινε, ή ότι τάχα χρησιµο-

ποιεί µεθόδους ζωγραφικής όταν δεν ήθελε να πει κάτι, ξεφεύγοντας τό 

ίδιο έντεχνα όπως ακριβώς αυτοί για τούς οποίους µίλαγε µιλώντας δή-

θεν έτσι κι όχι αλλιώς γιατί αυτή ζωγράφιζε και δεν ήξερε δήθεν να µι-

λάει καλά, τήν καταλάβαινα απόλυτα ώς προς τόν τρόπο που ερωτεύεται 

κι ας µέ λένε Ελένη εµένα, κι ας µην έχουµε ζήσει ούτε µια ώρα στον ί-

διο τόπο εµείς µαζί, κι όχι όπως εκείνες οι συνονόµατές µας που ζήσαν 

χρόνια σ’ έναν πολιορκηµένο τόπο (παρά µόνο σε µια φάση εφηβική ε-

πρόκειτο να έχουµε συναντηθεί εµείς στο παρελθόν (κι ύστερα, µόνο µε-

τά από καιρό, τότε που θα µάς ξαναφώναζε η Ελισάβετ))), είναι (είπε) 

γιατί προτιµούσα αυτά που γινόντουσαν να είχανε ξαναγίνει ώστε να µην 
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υπήρχε τόσος µεγάλος λόγος να µού κάνουνε οι άλλοι κακό: όλοι αυτοί 

που ζούσανε γύρω και µέ βλέπανε να κάνω ό,τι έκανα µε τούς ανθρώ-

πους. Ύστερα άρχισα να σκέφτοµαι ότι αν δεν µού κάναν κακό ήταν για-

τί ήθελαν και προτιµούσαν να τά εξαφανίσουν όλ’ αυτά, παρά να τούς 

δώσουνε τήν παραµικρή σηµασία πραγµατικά. Όµως πάλι, ήµουνα σί-

γουρη κιόλας, όλον αυτόν τόν καιρό ότι θα έβλεπα ένα βράδυ τόν Γιάννη 

να µπαίνει στο δωµάτιο έτοιµος να ξεκαθαρίσει τά πράγµατα και να µού 

πει δηλαδή ότι δεν µέ χωνεύει και δεν µέ συµπαθεί. 

   Θα ήµουν κατάπληκτη, όπως θα καθόµουνα στην άκρη τού σεντονιού 

/…/ θα τόν κοιτούσα πραγµατικά µε τεράστια έκπληξη. ∆εν θα είχα κατα-

λήξει αν τό ’χε πράγµατι σκοπό να µιλήσουµε άσχηµα /…/ Όµως θα πρέ-

πει να µ’ αγαπούσε κατά κάποιον τρόπο, γιατί δεν είχε προλάβει να µέ 

µάθει καλά και δεν µέ ήξερε, ενώ τόν Θόδωρο που µέ ξέρει τόν δικαιο-

λογώ πώς µπορεί να µη θέλει ν’ ακούσει /…/ κι ύστερα από ένα διάστηµα 

ένα απόγευµα να µού πει «εγώ πάω κινηµατογράφο απόψε µε µία συνά-

δελφο», ήξερα ποια συνάδελφος ήταν αυτή, εποµένως έκανα πολύ καλά 

που τού έδωσα τήν ευκαιρία να ελευθερωθεί /…/ τό ξεπέρασε τό πλήγµα 

που τού κατάφερε τό γεγονός ότι έκανα εγώ πρώτη τήν αρχή και ίσως 

και τό επόµενο πλήγµα που δεν ξέρω ποιο µπορεί να ήταν, αν και δεν 

νοµίζω ότι αυτά είναι πραγµατικά πλήγµατα, αλλά έτσι θέλουµε να τά 

θεωρούµε κι εµείς, µια που τά θεωρούνε έτσι και όλοι οι άλλοι. Τό πλήγ-

µα όµως µε τόν Γιάννη ήταν σοβαρό γιατί ήταν η αρχή. 

   – Μα τί µού τά λες τά ξέρω όλα, µού είπε. 

   (Μέ πείραξε ο τρόπος που είχε σαν να µην ήθελε να µάθει τίποτα.) 

   – Πρέπει να τήν ακούς τή ζωή µου, δεν µπορώ να τήν περνάω στη σιω-

πή, τού είπα. 

  (– Εντάξει, µού είπε, τά ξέρω. 

   – Όχι, τού είπα, δεν τά ξέρεις. 

   – Καλά, είπε. 

   – Όχι, είπα.) 

   Κάνω συνέχεια τίς δουλειές τού σπιτιού. Τή θάλασσα δεν µπορούσα 

να τή ζωγραφίσω ακόµα. 

 
(…) 

 

   Από τά τζάµια απέξω τής αίθουσας είδα αυτό που νόµιζα ότι έπρεπε να 

περιµένω στους πίνακές του, µια (θυµωµένη) διάθεση για σιωπή µάλλον, 

που µέ τρόµαξε. Όµως συγχρόνως, είχα δει ότι µέσα στην αίθουσα δεν 

ήταν κανείς /…/ βγήκε από τό παραβάν κι ύστερα στάθηκε δίπλα µου λίγο 

πιο πίσω και είπε µαλακά: 

   – Χρόνια και ζαµάνια λοιπόν πραγµατικά. 

   ∆εν χρειάστηκε να γυρίσω για να τόν γνωρίσω, αλλά φυσικά γύρισα. 

   – Αντώνη, τού είπα, τί κάνεις Αντώνη, τί ωραία δουλειά είν’ αυτή. 
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   Αυτός είχε τή φωνή του πολύ µαλακή, κι έκανα κι εγώ το ίδιο τή δικιά 

µου. Μού χαµογελούσε, µόνο που εγώ γέλασα. Τόν κοίταξα καλά. Είχε 

ψηλώσει και είχε παχύνει, µόνο που έδινε µια περίεργη εντύπωση ότι ή-

ταν µάλλον ξένος µε όλ’ αυτά, και µε τό να κάνει έκθεση, αλλά και µε τό 

να ψηλώσει, και µε τό να παχύνει, και γι’ αυτό τά έκανε όλ’ αυτά πολύ 

προσεχτικά /…/. Στεκόταν απέναντί µου θέλοντας να δείξει όλη του τήν 

παλιά οικειότητα. 

   – Εσύ, εσύ τί κάνεις, έλεγε και ξανάλεγε. 

   Άπλωσε τά χέρια του και µ’ έπιασε από τά µπράτσα σφιχτά, εγώ δεν 

τόν άφησα να µ’ αγκαλιάσει /…/ τού χαµογελούσα πολύ, σα να ’θελα τήν 

ίδια στιγµή να τού εξηγήσω /…/ σα να ήταν δυνατόν αυτόν τόν λόγο να 

τόν καταλάβει. Είδα στα µάτια του µια απορία, και συνέχισε να µέ σφίγ-

γει στα µπράτσα. /…/ Τού είπα κι εγώ τότε, σα να συνεχίζονταν όλα όπως 

ήτανε παλιά (παίζοντας δηλαδή τό παιχνίδι του, ότι µπορούσαν να συνε-

χίζονται όλα όπως παλιά): 

   – Απλώς είµαι ακόµα πολύ ερωτευµένη µε κάποιον απ’ τό καλοκαίρι, 

αυτά είναι τά δικά µου. ∆εν δουλεύω προς τό παρόν. 

   Γέλασε σα να ευχαριστήθηκε µε τό ότι έκανα µια τέτοια συζήτηση α-

κριβώς. Τότε µέ πήρε και πήγαµε να κάτσουµε µαζί στο γραφείο πίσω 

από τό παραβάν. /…/ 

   – Είσαι λοιπόν καλά; µέ ρώτησε ύστερα από λίγο σκύβοντας προς τό 

µέρος µου και χαµογελώντας µου πάντα. 

   – Όχι, τού είπα, εξακολουθώντας κι εγώ να παίζω µε σοβαρότητα τό 

παιχνίδι τού κλίµατος που ήθελε, όχι δεν είµαι καλά, γιατί έφυγα και δεν 

πρόκειται να τόν ξαναδώ. 

   Άναψε ένα τσιγάρο, µε ύφος σα να ήτανε πραγµατικά η πιο σοβαρή 

συζήτηση και να τόν ενδιέφερε πραγµατικά. 

   – Αχά, έκανε µε τό ύφος που τού άρεσε παλιότερα να παίρνει, ώστε εί-

χες τέτοια προβλήµατα. 

   – Ναι, είχα προβλήµατα τέτοιου είδους, είπα κι εγώ. 

   – Αυτά συνήθως δεν ξεπερνιώνται, είπε. 

   – ∆εν ξεπερνιώνται, και πρέπει να τά ξεπεράσω για να µπορέσω να 

δουλέψω, είπα εγώ. 

   Άφησε να περάσει λίγη σιωπή. 

   – Τά ζητάς όµως κι εσύ, µού είπε ξαφνικά, µ’ ελαφρό ύφος µάλλον. 

   – Έχω τήν εντύπωση ότι δεν ζητάω τίποτα, είπα εγώ. Απλώς µού έρχο-

νται διάφορα πράγµατα, συνέχισα σοβαρά. 

   – Ακατάβλητη όπως πάντα, έτοιµη πάντα για προβλήµατα δηλαδή, είπε 

και µέ κοίταξε πάλι πονηρά καθώς χαµογελούσε. 

   Η συζήτηση πήγαινε κατευθείαν ν’ αναφερθεί στον Έκτορα και δεν 

ήθελα. Σαν να τό είπε αυτό τό «έτοιµη όπως πάντα για προβλήµατα» για 

να µέ ρωτήσει για τόν Έκτορα. Χαµογέλασα µαλακά και είπα 

   – Αυτά απλώς είναι τά δικά µου. Εσύ λοιπόν τί κάνεις; 
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   – Ζωγραφίζω, είπε άχρωµα, πραγµατικά δεν είχε ιδιαίτερο χρώµα και 

τόνο η φωνή του, ούτε αδιάφορο, ούτε ειρωνικό. 

   – Μα άσε µε λοιπόν να τή δω κι εγώ τή δουλειά σου, είπα. Και καθώς 

σηκωνόµουνα τόν κοίταξα και τού είπα: 

   – Είναι ωραία Αντώνη, δεν ξέρεις πόσο µ’ αρέσει η δουλειά σου αυτή. 

   Σηκώθηκε πολύ πρόθυµα µαζί µου, τόσο πρόθυµα που η προθυµία του 

µού ’κανε εντύπωση, έσπρωξε µάλιστα λίγο βιαστικά τήν καρέκλα πίσω 

του, και µ’ ακολούθησε. Ερχόταν πίσω µου µ’ ένα είδος σεβασµού, σαν 

να ήθελε ν’ ανοίξει τελείως τ’ αυτιά του και µ’ ακολουθούσε, στεκόταν 

συστηµατικά λίγο πιο πίσω µου, εκεί που κοίταζα. Στάθηκα πάρα πολλή 

ώρα µπροστά απ’ τό καθένα, κι εκείνος έλεγε µε σιγανή φωνή διάφορες 

διευκρινίσεις πιο πίσω µου. 

   Ύστερα εγώ τόν ρώτησα: 

   «Πόσων χρόνων δουλειά συνολικά είν’ αυτή;» και µού απάντησε «Πέ-

ντε», χωρίς να µέ κοιτάξει, µού φάνηκε σα να ’κρυβε εκείνη τή στιγµή τό 

πρόσωπό του καθώς άναβε τσιγάρο. 

   Γύρισα αργά γύρω-γύρω, σα να ’κανα µια στροφή περί τόν εαυτό µου, 

και χωρίς να βιάζοµαι. 

   – Έχεις κάνει δουλειά, τού είπα. 

   – Σ’ αρέσει; µού είπε ξανά. 

   – Πραγµατικά, είπα, δεν ξέρεις πόσο µ’ αρέσει αυτή η δουλειά σου. 

   Μού άρεσε /…/ µού άρεσε περισσότερο αυτή η λύση τού να δηµιουργεί 

πάνω απ’ όλα γεωµετρία, κρίνοντας έτσι τή σχέση τών αντικειµένων µε 

τόν χώρο γύρω τους. Μού άρεσε περισσότερο εκείνος ο πίνακας που έ-

δειχνε έναν άνθρωπο καθιστό, που όµως δεν µπορούσες να τόν διακρί-

νεις από τήν αρχή µέσα στο φως που τόν ανέλυε σε επίπεδα (τό πιο 

σκούρο τµήµα τών επιπέδων ήταν αυτό που αντιστοιχούσε /…/ στο κεφά-

λι και τό οποίο ήταν, µπορούσε να πει κανείς, ο πιο σκοτεινός χώρος) /…/ 

κι έπρεπε να παρατηρήσεις προσεκτικά, ώστε µέσ’ απ’ όλα αυτά τά γεω-

µετρηµένα και φωτισµένα άπλετα επίπεδα τού συνόλου να ξεχωρίσεις 

στο τέλος τήν ανθρώπινη φιγούρα που καθόταν και σέ κοίταζε ίσια απέ-

ναντι κατάµατα και ήσυχη σαν να µην ανησυχούσε που πολλά από τά 

χρώµατα τού σώµατός της ταυτίζονταν µε χρώµατα τού υπόλοιπου χώ-

ρου /…/ η σχεδόν απόλυτη ταυτότητά τους από τόν άνθρωπο στο υπόβα-

θρο, αυτά τά γκρίζα, τά πράσινα, τά γαλάζια, τά λευκά, τά κίτρινα, που 

επανέρχονταν, /…/ που µόνο σε δεύτερο και τρίτο κοίταγµα µπορούσες να 

τά διακρίνεις /…/ κι έτσι κατάλαβα ότι ήταν ο εαυτός του αυτό που ζω-

γράφισε /…/ ολόκληρο τό σώµα του καθισµένο ήσυχα (απέναντι από τόν 

θεατή) /…/ δεν εύρισκα τρόπο να µείνω µαζί του περισσότερο. /…/ ∆εν 

µπορούσα να κάτσω άλλο µαζί του. 

   Μού φαινόταν /…/ ότι αυτή η δυνατή και οικεία του φωνή, και οι ερω-

τήσεις του, και ο τρόπος µε τόν οποίο περίµενε τίς απαντήσεις µου, δεν 

τόν βοηθούσαν παρά µονάχα στο να επιβεβαιώνει ο ίδιος µέσα του αυτή 
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τήν ψυχρότητα και τήν αποµάκρυνση. /…/ ότι θα προτιµούσε να µην έ-

µπαινε κανένας στην έκθεση, ότι δεν θα πληγωνόταν καθόλου αν τόν 

άφηναν µόνο µε τή ζωγραφική του, και ότι βρήκε αυτόν τόν τρόπο να 

συζητήσουµε για τά δικά µου, αφού µπήκα µέσα, γιατί τού χρειαζόταν να 

µιλήσει για πράγµατα άσχετα, δεν ήθελε δηλαδή να συνδυάσει τή σιωπή 

τών πινάκων του καθόλου µε τίποτα. Μιλούσε µαζί µου µ’ ένα ήπιο, µα-

λακό ύφος οικειότητας και άνεσης, σα να µην είχε µεσολαβήσει τίποτα, 

σα να µπορούσα να τόν βλέπω χωρίς τήν ίδια στιγµή, µε τήν ίδια ένταση, 

να βλέπω συγχρόνως µπροστά µου τή σφαίρα που περνώντας τό σκοτάδι 

τών άσπρων προβολέων θα µπορούσε να έχει δώσει τέλος στα να ψηλώ-

σει, να παχύνει, και να ζωγραφίσει βέβαια τελικά. /…/ Άραγε εκείνο τό 

πρωινό, όταν έφευγε µε µια βαλίτσα (ακολουθώντας τόν πατέρα του) για 

ν’ αποφύγει τή σύλληψη, αισθανόταν απορία που επέζησε; Νοµίζω ότι 

κατά βάθος φαινόταν κάτι τέτοιο στη δουλειά του. Έξω από τά επίπεδα 

που υπήρχαν παντού. Τά τρίγωνα, τά τετράγωνα, τίς γραµµές /…/ Αυτή η 

εσπευσµένη, η βεβιασµένη λιτότητα, αυτή η κατάληξη σχεδόν σε µια θε-

µατική σιωπή, είχε κάτι τό πεισµατάρικο, που έδειχνε έναν τρόµο, µια 

απορία, ή µια συγκατάνευση. Φαινόταν από τούς συνδυασµούς τών χρω-

µάτων τούς απόλυτα ψυχρούς, απ’ αυτά τά πεισµατικά όρια, τούς ξεκα-

θαρισµένους συνδυασµούς, τούς πολύ ξεκαθαρισµένους συνδυασµούς, 

και τό ότι θεµατικά υπήρχε σχεδόν µια απόλυτη απουσία, µια σιωπή. ∆εν 

ξέρω, ήταν πολύ ψυχρός, ήταν πάρα πολύ ψυχρός στη δουλειά του, τόσο 

ψυχρός που τίποτα δεν µπορούσε να τό προοιωνίσει. ∆εν ξέρω, ίσως αυ-

τή η ψυχρότητα οφειλότανε σ’ όλη αυτή τή συναισθηµατική κρίση τών 

χρόνων που ακολούθησαν. Έπειτα απ’ αυτή τή συναισθηµατολόγα κρίση 

που έπεσε και κάλυψε τά πάντα, θα ’λεγε κανείς µε τύψεις, αλλά οι τύ-

ψεις είναι λιτές, έπειτα από αυτή τή συµφεροντολογική συναισθηµατο-

λογία, που κάλυψε όλους όσους παρακολουθούσαν τούς προβολείς εκεί-

νο τό βράδυ, αυτή τήν άκρατη συναισθηµατολογία, αυτή τήν αποφασι-

σµένη θεµατολογία, αυτή τήν επιδεικτική θεµατολογία που έπεσε και 

πλάκωσε τούς πάντες, αυτή τή θεµατολογική συναισθηµατική ανοησία 

που ακολούθησε αυτό στο οποίο εκείνοι εκείνο τό βράδυ µε φοβισµένη 

ψυχραιµία απλώς βρέθηκαν, που είχαν στραφεί προς αυτό µε µια απελ-

πισµένη πια ψυχραιµία, δεν ξέρω, αλλά ίσως, µού φαίνεται, όλη αυτή η 

συναισθηµατολογία που έπεσε τά χρόνια µετά, προσπαθώντας απλώς 

σχεδόν λες να κρύψει τό ότι αυτοί ήτανε φοβισµένοι και αναγκαστικά 

ψύχραιµοι εκείνη τή στιγµή, και ολοµόναχοι, η πολυλογία δηλαδή (όλα 

τά χρόνια µετά) από όλους που υποτίθεται ότι παρακολουθούσαν αλλά 

τό γεγονός είναι ότι δεν έδειξαν ικανότητα να κινδυνέψουν, αυτά τά πολ-

λά λόγια τόν είχανε κάνει να στραφεί σ’ αυτή τή σιωπή, σ’ αυτό τό 

πράγµα που ήτανε σχεδόν σιωπή, σ’ αυτή τήν επίµονη λιτότητα /…/ Τά 

χρώµατά του ήταν ήπια, µαλακά, δεν φωνάζανε, ή µάλλον σα να ήθελε 

να πει ότι δεν είναι πάντα τά χρώµατα που νοµίζουµε ότι φωνάζουνε, τά 
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µόνα που µπορούν να φωνάξουν πραγµατικά. Και η θεµατογραφία του 

ήτανε σχεδόν παραπλανητική στην αρχή, σα να ήθελε πρώτα να σέ τρα-

ντάξει λίγο µε τό ότι δεν χρειαζότανε να υπάρχει σε πρώτο πλάνο τό θέ-

µα, µε τό ότι δεν ήταν ανάγκη να υπάρχει σε πρώτο και κύριο πλάνο τό 

θέµα, ή µάλλον ότι τό θέµα δεν ήτανε πάντα αυτό τό οποίο φαινότανε. 

   Ξαναγύρισα πάλι και ξανακοίταξα. Μέ παρακολουθούσε σαν µ’ έναν 

αστείο σεβασµό από απόσταση. Ύστερα στράφηκα να φύγω και τού 

’δωσα τό χέρι /…/ µέ καθυστέρησε λίγο στη σκάλα όπως είµαστε, σα να 

µην ήτανε σωστό να χωρίσουµε έτσι βιαστικά, σαν να τόν ενοχλούσε να 

χωρίσουµε χωρίς να µιλήσουµε άλλη µια φορά /…/ 

   – Τί ζωγραφίζεις εσύ, µού είπε. 

   – Τή θάλασσα, τού είπα. Όλο τό καλοκαίρι κράτησα σηµειώσεις και 

τώρα έχω σχέδια. 

   – Ξέρω, µόνο θάλασσα δεν θα ’χει αυτό που θα κάνεις, όπως πάντα, εί-

πε, δίνοντας έναν πολύ χιουµοριστικό τόνο στη φωνή του, κι εγώ γέλασα 

δυνατά µαζί του. 

   Για µια στιγµή µού ήρθε να τόν κοιτάξω σοβαρά και να τού πω: «Μα 

πώς µπορείς και θυµάσαι; Νοµίζεις πως έχεις δικαίωµα να περιγράφεις 

µε τόν τρόπο σου ό,τι έχει τύχει; Νοµίζεις πως έχεις δικαίωµα σε όλα;» 

   Άλλαξα πόδι στο σκαλί που στεκόµουνα, κι αποφάσισα, αφού έδειχνε 

ότι ήθελε να συζητήσουµε λίγο ακόµα, να τού µιλήσω κι εγώ µ’ αυτό τό 

ανέµελο ύφος /…/ και ν’ αποχαιρετιστούµε µ’ έναν καθηµερινό τρόπο /…/ 

   – Ζωγραφίζω τή θάλασσα τώρα. Γενικά ασχολούµαι µόνο µε τοπία, εί-

ναι η εποχή µου τώρα µε τά τοπία. Έκανα προετοιµασίες τό καλοκαίρι 

και ίσως αρχίσω να ζωγραφίζω σε λίγο, αυτά είναι τά σχέδια. 

   Μέ κοίταξε χαµογελαστός. Τόν κοίταξα κι εγώ. Είχα ανέβει δυο σκα-

λιά παραπάνω και βρισκόµουνα πιο ψηλά απ’ αυτόν. Μού έπιασε τό χέρι 

και µού χαµογέλασε πάλι. Τού χαµογελούσα κι εγώ συνέχεια. 

   – Αυτά είναι λοιπόν τά σχέδιά µου, ξανάπα. 

   – Χαίροµαι που τά ’µαθα, µού είπε. 

   Τού κούνησα τό χέρι µου που τό ’χε πιασµένο, τό τέντωσα και τό κού-

νησα ενώ µού τό ’χε πιασµένο, για να τόν αποχαιρετήσω. Σοβάρεψε 

ξαφνικά, σα να άλλαζε αµέσως µάσκα, για να παίξει έναν καινούργιο ρό-

λο. Έκανε µια αποφασιστική κίνηση, σα να ήθελε ξαφνικά να διορθώσει 

κάτι που τόν είχε ενοχλήσει από τήν αρχή, δηλαδή τήν αρχική διστακτι-

κότητα και τήν ψυχρότητά µου. Άφησε τό χέρι µου επιδεικτικά στην ά-

κρη, και µέ πήρε από τά µπράτσα και µέ έκανε να κατέβω τά δυο σκαλιά 

και να βρεθώ στο ίδιο ύψος µ’ αυτόν πάλι. Μέ κράτησε έτσι από τά 

µπράτσα και καθώς ήταν τώρα πάλι ψηλότερος αυτός από µένα, κοίταξε 

προς τά κάτω και µού είπε κάνοντας τόν θυµωµένο: 

   – ∆ε θα µέ φιλήσεις µωρέ; 

   Τόν κοίταξα κατάπληκτη. Μού έσφιγγε τά µπράτσα σαν να µπορούσε 

να µέ κάνει ό,τι ήθελε. 
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   – Μού κρατάς καθόλου κακία; είπε χαµηλώνοντας τή φωνή του, και 

κοιτώντας µε πολύ σοβαρά, τόσο σοβαρά που µού ’κανε εντύπωση. 

   Ένιωσα µεγάλη συγκίνηση. «Τί ’ναι αυτά που λες, ανόητε», είπα και 

σηκώθηκα στις µύτες τών ποδιών µου, και τόν αγκάλιασα από τόν λαιµό. 

Αυτός µ’ έσφιξε στην πλάτη, µέ κράτησε επάνω του, µού είπε «έτσι 

µπράβο», κι ύστερα πρώτος µέ άφησε. ∆εν ήξερα µε ποιο τρόπο θα µπο-

ρούσα να τού δείξω ότι δεν είχε τό δικαίωµα να τό κάνει αυτό, είχε κάτι 

τό εξαιρετικά ψυχρό ο τρόπος που µ’ άφησε, είχε κάτι τό πολύ ψυχρό 

αυτό, ήταν τελειωτικά ψυχρό. 

   – Γεια σου κορίτσι µου, µού είπε τήν ώρα που ανέβαινα πάλι τώρα τά 

σκαλιά, θά ’ρθω µια µέρα σπίτι σου να δω αν ζωγραφίζεις πάντα τό ίδιο 

σώµα. 

   Πήρε κατά βάθος µια εκδίκηση, επειδή δεν τόν άφησα να µιλήσουµε 

για τόν Έκτορα /…/ γιατί τόν τρόπο µε τόν οποίο, εξαιτίας τού ότι ζωγρά-

φιζα πάντα τό ίδιο σώµα ρίχτηκα τού Έκτορα /…/ εγώ δεν είχα κανέναν 

λόγο να τόν θυµάµαι ειδικά, /…/ τό ότι είχα αρχίσει /…/ να αλλοιώνω τά 

σώµατα τών µοντέλων που µάς φέρνανε και να τούς δίνω τίς αναλογίες 

και τίς διαστάσεις τού σώµατος που εµένα µού άρεσε, /…/ ίσως γιατί α-

ποφάσισα ότι ήταν η καλύτερη στιγµή για να τού µιλήσω, ακόµα κι αν 

χρησιµοποιούσα και τή µυθολογία ή αν έκανα συντηρητικές τίς απόψεις 

µου /…/, δεν δίστασα να πω ψέµµατα και να δώσω µια ερµηνεία στο γε-

γονός άλλη από αυτή που είχε /…/ ενώ αυτό µπορούσε να σηµαίνει έρωτα 

προς όλους τούς άντρες που είχανε αυτό τό σώµα. 

   Και µάλιστα, τό πόσο αδύνατο τούς φαινόταν αυτό τό πράγµα, φάνηκε 

από τή φράση του ακριβώς, που δεν µού είπε «µόνο αυτοί οι άντρες σ’ 

αρέσουν εσένα;» /…/ αλλά είπε ακριβώς τό αντίθετο τήν ώρα που στάθη-

κε όρθιος δίπλα µου, σχεδόν από πάνω µου, και κοιτούσε τό σχέδιο /…/ 

είπε δηλαδή αυτό που έβλεπε, αυτό που νόµιζε ότι βλέπει, αυτό που έ-

πρεπε δηλαδή µε βάση τά καθιερωµένα να πει «αµάν πια, δεν αλλάζεις 

άντρα τού λόγου σου; ∆εν θα τό πάρεις απόφαση να ζωγραφίσεις και κά-

ναν άλλο;» /…/ ένιωσα έναν τόσο µεγάλο πανικό µε τήν ιδέα ότι αν δεν 

εκµεταλλευόµουνα τώρα αυτό τό γεγονός που τό σώµα του ήταν τόσο 

κοντά ίσως να µην τό άγγιζα ποτέ, και ξαφνικά µού φάνηκε αφόρητη η 

ιδέα ότι δεν θα τό άγγιζα ποτέ /…/ και επιστράτευσα έτσι λοιπόν κι εγώ 

τότε τά πάντα ό,τι πιο συντηρητικό υπήρχε εκείνη τή στιγµή και µπο-

ρούσα να σκεφτώ, τά χρησιµοποίησα όλα µαζί κι έτσι είπα µε ξαφνική 

έµπνευση «Α, εµένα µέ λένε Ανδροµάχη» και συνέχισα αµέσως γρήγορα 

«είναι φυσικό να µένω πιστή στον Έκτορα». Και επειδή µετά έγινε από-

λυτη σιωπή, ή µού φάνηκε ότι έγινε σιωπή, πρόσθεσα: «δεν κάνω υπο-

νοούµενο επειδή σάς λένε έτσι, αλλά ο µύθος λέει ότι η Ανδροµάχη είναι 

πιστή στον Έκτορα. Εποµένως κι εγώ µένω πιστή σ’ αυτό και ζωγραφίζω 

µόνο τό σώµα τού Έκτορα. Ενός άλλου Έκτορα, όχι τό δικό σας φυσι-

κά.» Και τότε ξαφνικά η σιωπή έσπασε και όλοι γελάσανε σαν να ήταν 
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αυτό πάρα πολύ αστείο. Γελάσανε πολύ, και γέλασε λίγο κι αυτός./…/ 

Ήταν όµορφες οι ρυτίδες του όταν γελούσε. 

   Αλλά µέ απασχόλησε η µατιά τού Αντώνη που έπεσε πάνω µου προει-

δοποιητικά και επιτιµητικά όπως γύρισε και µέ κοίταξε. Κούνησε λίγο τό 

καβαλέτο του στην άκρη και γύρισε ολόκληρος και µέ κοίταξε. Ήξερα, 

ήξερα τί είχε αυτό τό επιτιµητικό βλέµµα, µού τό ’χε πει. Μού τό ’χε πει 

ότι τό θεωρούσε λάθος µου να κάνω οτιδήποτε µε τόν Έκτορα /…/ τήν 

πρώτη φορά που τού είπα ότι µπορεί να µού άρεσε τό σώµα του /…/ Αφού 

σταµάτησαν τά γέλια, ο Έκτορας εξακολουθούσε να είναι σκυµµένος λί-

γο από πάνω µου, παίρνοντας τή στάση που έπαιρνε συνήθως για να µάς 

µιλήσει τεχνικά. Ήταν ανάγκη για µένα να πιστεύω ότι υπήρχε και στο 

δικό του σώµα λίγος ερωτισµός τώρα /…/ Αυτός ήταν αποφασισµένος πά-

ντως να µού µιλήσει τεχνικά, είχε πάρει τό µολύβι και µού ’δειχνε µονο-

λογώντας: «Όπως και να τό κάνεις, αυτό δεν είναι έτσι πάντως, όπως και 

να τό κάνεις αυτό θέλει διόρθωµα, δεν είναι έτσι σε καµµία περίπτωση. 

Νά, θέλει κάτι τέτοιο να πούµε. Κι εδώ κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων». ∆εν 

γελούσε, ήταν τελείως σοβαρός. Μού έκανε διορθώσεις. Όπως έσκυβε 

πάνω µου µού φαινόταν κιόλας ότι έκανε προσπάθειες να µη µ’ αγγίζει 

ιδιαίτερα. /…/ Τέλος σηκώθηκε, µού ’δωσε τό κάρβουνο και µονολόγησε 

«τέλος πάντων ας τό πούµε ότι είναι έτσι», /…/ µού ’δωσε τήν εντύπωση 

ότι ήθελε να επαναφέρει κάπως τό αστείο κλίµα, /…/ «Τέλος πάντων, είπε 

µονολογώντας, τό σώµα είναι πάντα τό ίδιο λοιπόν. Έχει καλώς, τό πετυ-

χαίνεις πάντως αυτό που θες να κάνεις. Αν και δεν τό βρίσκω πάντα σω-

στό», τό τελευταίο τό είπε σκεφτικά. Και µ’ αυτά τά λόγια έστριψε να 

φύγει αλλά γύρισε και µέ κοίταξε για µία στιγµή πάλι. Τότε είδα για 

πρώτη φορά ένα άλλο χρώµα στα µάτια του, κάτι σα να ’χε πάρει τό κα-

φετί τους χρώµα ανταύγειες από χρυσό, /…/. Και νοµίζω ότι κι αυτός, µό-

νο και µόνο επειδή συναισθάνθηκε ότι τά µάτια του είχαν αλλάξει πιθα-

νότατα χρώµα, µίλησε λίγο αστεία, έστω κι αν τό έκανε για να διώξει 

κάθε πιθανότητα η κουβέντα να ’ναι σοβαρή, έστω κι αν τό ’κανε για να 

επιβεβαιώσει ότι µπορούσαµε να µιλάµε κι αστεία, κι ότι δεν υπήρχε τί-

ποτα σοβαρό, έτσι κοντοστάθηκε και είπε: «Έστω, χάριν τής µυθολογίας, 

µπορεί να πει κανείς ότι τή δέχεται αυτήν τήν παραξενιά». Ήµουν σίγου-

ρη ότι δεν θα τό ’λεγε αν δεν ήθελε να µού δώσει κουράγιο, γιατί διαφο-

ρετικά δεν θα είχε κανένα λόγο να τό πει. 

   Υπήρχε βέβαια µια διαφορά ηλικίας που έκανε τίς αντιδράσεις του λί-

γο παράξενες για µάς. Εµείς ήταν εύκολο να ριχτούµε ο ένας στον άλλον. 

Έτσι όταν ήρθε η ώρα να φύγουµε, σαν να περίµεναν όλοι τό σύνθηµα 

έδειξαν µεγάλη βιασύνη να φύγουν, κι έγινε µεγάλος θόρυβος, γιατί τρα-

ντάχτηκαν πολύ τά καβαλέτα απ’ αυτή τή βιασύνη. Φυσικά κανείς δεν 

έδειξε να προσέχει ότι εγώ αντίθετα αργοπορούσα πολύ, όλοι βιάζονταν 

να φύγουν. Παίρναν τά συµπράγκαλά τους, χτυπούσαν τά σκαµνιά, και 

περνούσαν δίπλα µου φεύγοντας γρήγορα. Προσπαθούσαν µάλιστα να 
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µην κοιτάζουν καθόλου προς τό µέρος που αυτός είχε σταθεί και δεν έ-

φευγε. Γιατί είχε σταθεί στο παράθυρο αριστερά και κοιτούσε έξω αφη-

ρηµένος σαν να µελετούσε τά δέντρα – πολύ αστεία σκηνή για έναν ζω-

γράφο τού ύψους του να αφαιρείται και να κοιτάει τά δέντρα, φαινότανε 

ψεύτικο – και γω καθυστερούσα όσο µπορούσα µε τά πράγµατα που είχα 

µπροστά µου, τούς κοιτούσα όµως πού και πού καθώς βγαίναν από τήν 

αίθουσα, και πάλι ο Αντώνης πριν βγει απ’ τήν πόρτα γύρισε και µέ κοί-

ταξε µ’ αυτό τό ίδιο ύφος τής αποδοκιµασίας πολύ έντονα και έφυγε ύ-

στερα γρήγορα κι αυτός. Προσπάθησε πάντως να βάλει στο βλέµµα του 

έντονη τήν άποψή του ότι διαφωνούσε µ’ αυτό που άρχιζα. /…/ Είχε στα-

θεί µπροστά στο παράθυρο και περίµενε τούς άλλους να φύγουν /…/ ένι-

ωθα ταυτόχρονα εντελώς γεµάτη φόβους και αµφιβολίες καθώς τόν πλη-

σίασα /…/ όταν επιτέλους µείναµε µόνοι µας κι έφτασα κοντά του στο 

παράθυρο, βάδιζα προς τό παράθυρο ενώ ακόµα από µέσα µου αµφέβαλ-

λα µήπως θύµωνε που τό έκανα αυτό. Κι όµως θα ’πρεπε να µού έχει 

δώσει εξαιρετική σιγουριά, να µού ’χει διαλύσει σχεδόν τίς αµφιβολίες, 

τό γεγονός ότι χάζευε τά δέντρα, γιατί δεν µπορεί να ήθελε µόνο να χα-

ζεύει τά δέντρα σε καµµία περίπτωση, αλλά τό ’χε πάρει απόφαση να µ’ 

αφήσει ελεύθερη φαίνεται και να δει πόσο θα προχωρούσα, και έπρεπε 

να µού περάσει από τό µυαλό αυτό που µού πέρασε για µια στιγµή απ’ τό 

µυαλό, ότι αφού περίµενε, τότε µπορεί να περίµενε µε ανυποµονησία και 

έρωτα σαν τόν δικό µου πραγµατικά. Ένιωσα µια φοβερή χαρά /…/. Ίσως 

ήθελε να δει τί θα κάνω. Πάντως δεν µού έριξε ούτε µια µατιά, εξακο-

λουθούσε να κοιτάει τά δέντρα. Ένιωσα µια αµηχανία τήν πρώτη στιγµή 

που στάθηκα απέναντί του, κρατούσε κάτι χαρτιά στο ένα χέρι ακίνητα 

και κοιτούσε τά δέντρα, κοίταξα κι εγώ τά δέντρα. Τό παράθυρο ήταν 

ανάµεσα. «Τό γνωστό πράσινο τής Αττικής, λίγο πιο σκούρο», είπε και 

ύστερα µέ κοίταξε. Ήξερα γιατί τό είχα δει προηγουµένως ότι η πόρτα 

που ήταν ακριβώς στον απέναντι τοίχο ήταν ανοιχτή. ∆εν τήν κλείσανε 

φεύγοντας, δεν τόλµησαν να τό κάνουν αυτό. Τά φρύδια του είχαν ζα-

ρώσει λίγο, κι αυτό ήταν ένα πολύ συνηθισµένο ύφος που έπαιρνε, άλλες 

φορές έλεγε αστεία, κι άλλες φορές πολύ σοβαρά µ’ αυτό τό ύφος. 

   – Τό γνωστό πράσινο τής Αττικής, ξανάπε, και ύστερα σήκωσε τό κε-

φάλι του και µέ κοίταξε αργά στο πρόσωπο σαν να µέ µελετούσε για να 

τό ζωγραφίσει. Αυτό τό κυκλικό κοίταγµα τών χαρακτηριστικών µε τά 

µάτια, ενώ τό κεφάλι µένει ακίνητο, τά µάτια κινούνται µόνα τους πάνω 

σ’ ένα πρόσωπο ακίνητο και σχεδόν άχρωµο, και καλύπτουν όλες τίς γω-

νίες τού προσώπου τό οποίο κοιτάνε, πάνε προς τά πάνω, κοιτάνε τό µέ-

τωπο, γυρνάνε ύστερα στ’ αυτιά, και τά λοιπά. 

   Νόµισα ότι έπρεπε να µιλήσω τότε. 

   – Ήθελα, είπα, και σταµάτησα απότοµα. Ήθελα, ξανάπα µιλώντας τώ-

ρα ξαφνικά σαν υπνωτισµένη, να σάς πω ότι τό αγαπάω τό σώµα σας και 

γι’ αυτό τό ζωγραφίζω. 
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   – Ελαφρώς σκουρότερο, συνέχισε αυτός, σα να µη µέ άκουσε, τά µάτια 

του συνέχισαν να µέ περιεργάζονται, ύστερα σταµάτησε, (σαν κουρα-

σµένος), ακούµπησε στον τοίχο πίσω του, σταύρωσε τά χέρια του στο 

στήθος και αναστέναξε ελαφρά. 

   Ακούµπησα κι εγώ στον τοίχο, σχεδόν δίπλα στο πρεβάζι τού παράθυ-

ρου, και κοίταζα κάτω ενώ ένιωθα τήν πόρτα απέναντί µας ανοιχτή. Απ’ 

τόν διάδροµο όµως δεν περνούσε κανείς. 

   – ∆εν ξέρω τίποτα, είπα. Όµως συνήθως έχω θάρρος, σ’ αυτές τίς περι-

πτώσεις µιλάω κανονικά. Τώρα φαίνεται σαν να λέω ανοησίες. Θα µού 

πείτε πού τό βλέπω. Τό βλέπω µέσ’ απ’ τά ρούχα απλώς. Φυσικά µέσ’ 

απ’ τά ρούχα τό βλέπω συνέχεια. 

   Στεκότανε στην αρχή ακουµπισµένος σαν να µέ άκουγε προσεκτικά, 

και ύστερα ξαφνικά έφυγε από τόν τοίχο και είπε: 

   – Όχι εδώ σέ παρακαλώ. Όχι εδώ µέσα αυτά. 

   Προχώρησε προς τό παράθυρο ή προς τό µέρος µου, και ύστερα στά-

θηκε ακίνητος στη µέση τής απόστασης που µάς χώριζε, µπροστά ακρι-

βώς από τό παράθυρο και κοίταξε κάτω. Τότε έκανα ένα βήµα εγώ, είχα 

πάρει θάρρος µε τό ότι έφυγε από τόν τοίχο, µε τό ότι βρέθηκε πιο κοντά 

µου, και µε τό ότι σταµάτησε αναποφάσιστος, και άπλωσα τό χέρι µου. 

Τινάχτηκε πολύ και είπε έντονα: 

   – Όχι εδώ, όχι εδώ µέσα αυτά σέ παρακαλώ. 

   Κατέβασα τό χέρι µου αµέσως, ακούµπησα πάλι στο πρεβάζι και έκανα 

κάτι που µού φάνηκε ανόητο: κοίταξα κάτω. 

 
(…) 

 

   – Εγώ δεν συµφωνώ, εγώ τόν συµπαθούσα τόν Γιάννη. 

   «Μα καλό παιδί είναι, κατά τ’ άλλα, δε λέω. Τί να σού πω, δεν ξέρω», 

έκανε η κυρία ∆ώρα. 

   Χάρηκα που τήν είδα να κατεβάζει τόν τόνο της και τήν αυτοπεποίθη-

σή της, και να παίρνει ένα ύφος ταπεινό. «Να σού πω, µού είπε, είχα ξε-

χάσει ότι έχω µπλέξει µε καλλιτεχνικές απόψεις, αυτό να µού πεις». 

«Μην κουνιόσαστε καθόλου, είπα, θα τελειώσουµε γρήγορα άµα κάνετε 

λίγη υποµονή». Τότε έδειξε διατεθειµένη ν’ αλλάξει συζήτηση. «Και δε 

µού λες, αλήθεια, θα τελειώσουµε σήµερα τό έργο σου;» µού είπε. «Όχι, 

εννοούσα για σήµερα ότι θα τελειώσουµε άµα δεν κουνιόσαστε. Θά ’ρθω 

τρεις φορές συνολικά ώσπου να τελειώσει όλο», είπα. 

   Τήν επόµενη φορά µέ ρώτησε, και µού ’κανε εντύπωση ότι µέ ρώτησε 

δειλά, σαν να είχε κάποιο φόβο ότι µπορεί να τής απαντούσα απότοµα /…/ 

και επιπλέον φοβόταν ότι επειδή µέχρι τώρα η ίδια µού είχε πει πράγµα-

τα σκληρά, µπορούσα να τήν εκδικηθώ κι εγώ και να τής απαντήσω κι 

εγώ έτσι σκληρά. Έτσι µέ ρώτησε µε φωνή παρακαλεστή /…/: 
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   «∆ηλαδή εσείς οι νέοι τώρα έτσι ζείτε όλοι σας, µόνο για διασκέδαση; 

Και όταν είσαστε παντρεµένοι ή µόνο πριν παντρευτείτε;» 

   Τής απάντησα κρυµµένη πίσω από τό καβαλέτο: 

   «∆εν ξέρω βέβαια και καλά τί κάνουν όλοι, αλλά νοµίζω συνήθως πριν 

παντρευτούν». 

   Και µίλησα µ’ ένα ύφος, δείχνοντάς της ότι οι πολλές κουβέντες δεν µ’ 

αφήνουν να ζωγραφίσω. 

   Τή µεθεπόµενη φορά ήταν πιο σιωπηλή, και ύστερα ξαφνικά µέ ρώτη-

σε διστακτικά: 

   «Εσύ πώς τή βλέπεις αυτή τή ζωή, συµφωνείς;» 

   Εγώ έκανα ότι δεν κατάλαβα, άλλωστε είχα αυτή τή δυνατότητα γιατί η 

συζήτηση συνεχιζότανε από τήν προηγούµενη φορά και θα µπορούσα να 

µην τή θυµάµαι. 

   – Με τί; είπα. 

   «Να ζούνε έτσι», µού απάντησε. «Όπως µού είπες τήν άλλη φορά ότι 

ζούνε τώρα οι νέοι. Να διασκεδάζουνε έτσι.» 

   – Καµµιά φορά, ναι, συµφωνώ, όταν είναι κανείς ειλικρινής, είπα. 

   «Ειλικρινής σε τί, ξέσπασε τότε ξαφνικά µε θυµό, σχεδόν µε σιγουριά. 

∆εν µπορώ να τό καταλάβω αυτό. Πώς µπορεί να υπάρχει ειλικρίνεια 

όταν δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον δηλαδή. Τί ειλικρίνεια είναι αυτή. 

Αυτοί, δεν µιλάνε καθόλου, δεν έχουν τίποτα να πουν µεταξύ τους, όλα 

γίνονται έτσι, σα να ’µαστε ζώα, στα µουγκά, τί σηµασία έχει, σε ποιόν 

δηλαδή να πούνε αλήθεια; Γινόµαστε λίγο σαν τά ζώα µού φαίνεται. /…/ 

Να έρχεται ο άλλος στα κρυφά κι ύστερα να φεύγει χωρίς ούτε µια κου-

βέντα, είναι έρωτας αυτός, τί έρωτας είναι αυτός; 

   – ∆εν έρχεται στα κρυφά, είπα εγώ, γιατί στα κρυφά, στα φανερά έρχε-

ται. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, ελεύθερα κάνουν τή ζωή τους. 

   «Είτε στα κρυφά είτε στα φανερά, απάντησε, τό ίδιο κάνει. Και δεν γί-

νεται πάντα στα φανερά, µην κοροϊδεύεις τόν εαυτό σου. Αυτή η ζωή µη 

νοµίζεις ότι µπορεί να γίνεται πάντα στα φανερά. Κρύβονται πολύ, κρύ-

βονται. Άµα γίνει αυτό πριν τό γάµο, δεν σταµατάει αυτό. /…/ Είναι να 

µην τήν αποκτήσεις αυτή τήν ελευθερία ποτέ, µετά σέ παίρνει φαλάγγι. 

Και γίνονται όλα στη σιωπή, στα µουγκά και στα κρυφά, σαν τά ζώα λέω 

εγώ.» 

   Ύστερα, όταν ο πίνακας είχε τελειώσει, και µιλήσαµε λίγο γι’ αυτόν, 

δηλαδή µίλησε λίγο αυτή, ή µάλλον δεν µίλησε σχεδόν καθόλου, και είχε 

τό ύφος τού κριτικού που δεν λέει ποτέ καλές κουβέντες, µού είπε σαν να 

ήθελε ν’ αλλάξει κουβέντα για να µού δείξει ότι δεν τήν εντυπωσίαζε 

καθόλου τό γεγονός ότι τήν είχε ζωγραφίσει κάποιος (πάλι µετά από 

χρόνια) για τά γράµµατα που τής στέλνανε. Ότι είχε αλληλογραφία µε 

τήν κυρά Λένη και µε τή Φρόσω, και ότι είχε κάµποσα γράµµατα. 

 
(…) 
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   Κι έτσι τό αποτέλεσµα ήταν ακριβώς ότι κάνοντας τό πορτραίτο τής 

κυρίας ∆ώρας σ’ αυτή τήν ηλικία, άφησα ανοιχτή µια υπενθύµιση χωρίς 

να τό θέλω ότι ήταν κάποτε διαφορετική, ότι /…/ ήταν κάποτε νέα, και 

µπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε απλώς, δηλαδή περίπου ό,τι ήθελε, ας 

πούµε κατά κάποιον τρόπο ό,τι ήθελε: Όσο τήν άφηναν οι γύρω της. /…/ 

Σίγουρα στα νιάτα της πρέπει να ήταν, όπως τό λέει άλλωστε κι η ίδια, 

πολύ όµορφη. 

   Τόν τελευταίο καιρό είµαι γεµάτη προβλήµατα. Υπάρχει αυτό τό παιδί 

στο περίπτερο και πρέπει να µπορούσα να πήγαινα στο Άγιο Όρος, είναι 

αναγκαίο για τή δουλειά µου αυτό. ∆εν είναι µόνο που δεν µάς αφήνουνε 

να πάµε στα µοναστήρια αυτά, σε όλες τίς εκκλησίες µάς απαγορεύουνε 

να µπούµε στα λεγόµενα ιερά. Στην αρχή όταν είµαστε µικρά κοριτσάκια 

κι εγώ και οι φίλες µου τότε στη γειτονιά κοιτάζαµε δήθεν µε αδιαφορία 

τ’ αγόρια που ντυνόντουσαν παπαδάκια και µπαινοβγαίνανε άνετα εκεί 

µέσα σε ορισµένες γιορτές, κατά βάθος όµως ορκιζόµαστε ότι θα τούς 

τιµωρήσουµε πάρα πολύ όταν θα µεγαλώσουµε, γιατί δεν θα χωνεύαµε 

ποτέ που συµφωνούσανε µε τούς µεγάλους σε όλα αυτά. Και στα παιχνί-

δια τούς τό αποδεικνύαµε µετά αµέσως ότι είναι κατώτεροι, δηλαδή τε-

λείως χαζοί, και αυτοί τσακωνόντουσαν για τό ποιος θα µάς πρωτοπάρει 

τήν τσάντα να µάς τήν κουβαλήσει στο σχολείο, τήν τσάντα µε τά βιβλία 

και τά τετράδια και τά µπλοκ τής ζωγραφικής. Και φυσικά, αργότερα, 

στη σχολή, όταν περιδιαβαίναµε στην Αττική τά διάφορα εκκλησάκια 

για να µελετήσουµε τίς τοιχογραφίες και τή ζωγραφική, µπαίναµε στα 

ιερά και µάλιστα όλες, µόλις περνάγαµε τίς κουρτίνες ή τίς ξύλινες πόρ-

τες, που χώριζαν τά ιερά, ψάχναµε µε πολλή περιέργεια και µελετάγαµε 

τά πράγµατα όπως τά ’χαν αφήσει εκειµέσα οι παπάδες, τά συρτάρια, και 

τά ντουλάπια, και τά τραπεζοµάντηλα στους βωµούς, πριν κοιτάξουµε 

τίς τοιχογραφίες, κι ας φαινότανε έτσι σταθερά πάντοτε τακτοποιηµένο 

εκείνο τό τραπεζοµάντηλο µε τό ποτήρι πάνω του, κι ας είχε τό τραπεζο-

µάντηλο αυτό χρυσά επάνω, ούτε µία φορά δεν µάς φάνηκε αυτό τό τρα-

πεζοµάντηλο ότι ήτανε κάτι ακίνδυνο και φιλικό, ήταν πάντα εχθρικό και 

ύπουλο, είχε κάτι τό πολύ ύπουλο πάντοτε αυτός ο βωµός µε τό τραπε-

ζοµάντηλο, και µύριζε εκεί µέσα, χοντροκοµµένα µεθυστικά αρώµατα. 

Κι όλα αυτά τά τακτοποιηµένα πετσετάκια στα συρτάρια και τά διάφορα 

άλλα σύνεργα µάς φαινόντουσαν πολύ βρώµικα, βρωµάγανε δηλαδή, ευ-

νουχισµένη αποµίµηση θυσίας, ευνουχισµένα όλα, και παρ’ όλ’ αυτά, η 

εντύπωση ότι ήτανε όλα εκεί µέσα κοµµένα και µισερά, δεν µείωνε τήν 

εντύπωση απ’ τήν άλλη µερηά ότι εκεί µέσα σφάζανε ανθρώπους, µάς 

φαινότανε µε λίγα λόγια σα να κάνανε κάτι πίσω από τήν πλάτη µας, σαν 

να µάς πίνανε τό αίµα, και γι’ αυτό κιόλας ο χώρος ήτανε µυστηριώδης, 

απαγορευµένος και µυστικός. Απ’ τήν άλλη µερηά, επειδή τό διασκεδά-

ζαµε και τούς ανοιγοκλείναµε τά συρτάρια κι αυτό µάς έπαιρνε πολύ πε-
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ρισσότερη ώρα, και διασκεδάζαµε πολύ περισσότερο µ’ αυτό, και ξεχνά-

γαµε να κοιτάξουµε τίς τοιχογραφίες στο µέρος αυτό, τ’ αγόρια που µέ-

ναν απέξω να φυλάνε τσίλιες και να µάς ειδοποιήσουν αν έρθει κανένας 

παπάς, µάς κοροϊδεύανε κιόλας µερικές φορές, επειδή απλώς βαριόνταν 

να περιµένουνε. Φωνάζανε διάφορα άντε, τί κάνετε, µην τά γκρεµίσετε 

και όλα, ή, ανθρωποθυσίες κάνετε, ή άντε ρε κορίτσια τελειώνετε πια ε-

κειµέσα µην έρθει κάνας τραγόπαπας και µάς χέσει όλους µαζί, και στο 

τέλος κοιτάζαµε τήν εικονογράφηση, αλλά τό περίεργο είναι ότι εµείς 

µέναµε πάντοτε περισσότερο στο ιερό απ’ ό,τι τ’ αγόρια, και τ’ αγόρια 

µένανε συνήθως µπροστά φυλάγοντας τσίλιες. Αλλά νοµίζω ότι µάς ά-

φηναν µόνες µας περισσότερο από λεπτότητα εκεί µέσα. Υποψιάζονταν 

περισσότερο, µυρίζονταν περισσότερο, παρά ξέρανε, τί σηµαίνει να σού 

έχουν επιβάλει µέχρι σήµερα τέτοιες απαγορεύσεις. Τό υποψιάζονταν 

γιατί είχανε κάποιες αντιστοιχίες στη ζωή τους κι αυτοί από απαγορεύ-

σεις κάποιου είδους. Κι όταν υπήρχε παπάς µέσα στην εκκλησία, καθώς 

δεν έκανε κανείς απολύτως τό σταυρό του από εµάς, ξέραµε ότι είµαστε 

ύποπτοι πάντοτε, ύποπτοι εντελώς. Έτσι µια µέρα καθώς οργιάζαµε µέσα 

σ’ ένα ιερό, µε τ’ αγόρια να φυλάνε τσίλιες, µού κατέβηκε η ιδέα ξαφνι-

κά, και είπα στους άλλους, ρε έτσι ένιωθαν οι µεγάλοι ζωγράφοι, σαν 

εµάς, γι’ αυτό κάνανε ό,τι θέλανε στη ζωγραφική. Γελάσαµε όλοι πάρα 

πολύ. 

 
(…) 

 

   κι είναι κι αυτό τό παιδί στο περίπτερο που έχει αρχίσει να µέ απασχο-

λεί. Ξεκίνησα πρώτα απ’ τούς ώµους του. Στην αρχή µόνο αυτούς έβλε-

πα, αλλά µετά είδα και τό σώµα του, τόν ανάγκασα να βγει έξω. Εργάζε-

ται στο περίπτερο στη λεωφόρο, και µού ’κανε µάλιστα εντύπωση πώς 

µέχρι τώρα δεν τόν είχα δει – γιατί δεν αγόραζα απ’ αυτόν τσιγάρα τόσον 

καιρό. Μόλις τέλειωσα τά πέντε µεγάλα τελάρα µε τή θάλασσα τόν πρό-

σεξα. Έχει τό είδος τού βλέµµατος που µού αρέσει, τά µάτια, τό στόµα 

και τό σαγόνι επίσης, και δεν γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι από τήν ε-

παρχία. Είναι από ένα µέρος που τό τοπίο του δεν τό ξέρω, πάντως φαί-

νεται σαν να είναι εγκλωβισµένος σ’ αυτό τό κουβούκλιο για να µπορέ-

σει να ζήσει σ’ αυτή τή λεωφόρο µε κάποια άνεση. Όµως τό αντιµετωπί-

ζει ήσυχα αυτό τό άνοιγµα (απ’ τό οποίο κοιτάει τίς περισσότερες ώρες 

τούς άλλους), αντιµετωπίζει ήσυχα αυτούς τούς τοίχους τού περίπτερου 

που τόν πιέζουνε (σχεδόν τόν ακουµπάνε) ενώ σού δίνει τήν εντύπωση 

ότι θα µπορούσε µε τούς ώµους του να τούς κάνει πέρα τούς τοίχους αυ-

τούς πολύ εύκολα. Όλες του οι κινήσεις, οι ώµοι του και τά χέρια του 

δείχνουν µια ειρωνεία πάντως προς αυτά τά τοιχώµατα, σαν να προσπα-

θεί να τά αγνοήσει, σαν να είναι µικρά και ασήµαντα. Απ’ τή στιγµή που 

άρχισα να τόν ρωτάω µερικά πράγµατα για τόν εαυτό του, και κατάλαβε 
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ότι τόν ρωτούσα µε ενδιαφέρον, απόκτησε περισσότερο θάρρος µαζί 

µου. Έτσι όταν πήγα να ξαναπάρω τσιγάρα τελευταία (µετά από καιρό) 

µού είπε µ’ ένα ύφος σχεδόν οικειότητας, «τί γίνατε, χαθήκατε, είπα να 

σάς γράψω κι εγώ ένα γράµµα για να δω τί γινήκατε». Γιατί, αφού τόν 

είδα, και τού µίλησα, και τόν ρώτησα για τόν εαυτό του, ύστερα πήγα και 

κλείστηκα για ένα µεγάλο διάστηµα και ζωγράφιζα. Τόν επισήµανα δη-

λαδή, τού µίλησα, τόν ρώτησα µερικά πράγµατα για τόν εαυτό του, κι 

ύστερα πήγα και τέλειωσα τά τελάρα µου µε τή θάλασσα. Τέλειωσα, τά 

τέλειωσα γρήγορα. (…) 
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