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Αυτή η τρελή παρέα 

εμάτη η Ελλάδα από παρέες. Μια απ΄ όλες είναι 
αυτή που εμφανίζεται τώρα μπροστά μας. 
Περίεργη παρέα· με αγγέλους και καθάρματα. Της 

είχε δοθεί ο τίτλος «Ερίτιμος», λίγο-πολύ περιπαικτικά. 
Σκηνή δράσης της μια πρωτεύουσα Νομού κάπου στην 
Πελοπόννησο, εκεί γύρω στο 2014.  

Ένας δικαστής που φοβάται ακόμα και τις μύχιες 
σκέψεις του, ένας με αριστερές ιδέες φαρμακοποιός 
ακουμπισμένες πάνω του από τα χρόνια όπου μαθήτευσε 
σε κάποιο από τα πολλά ευαγή αριστερά ιδρύματα που 
γέννησε ο τόπος μας.  

Ο Λάκης, αδελφός του φαρμακοποιού, με τις 
περίεργες προτιμήσεις. Περίεργες για όλους τους 
άλλους, γι΄ αυτόν μια χαρά ήταν. 

Η γυναίκα του φαρμακοποιού, παλιά κνίτισα και νυν 
φανατική αναγνώστρια περιοδικών ευρείας 
κατανάλωσης και υποκουλτούρας.  

Ο δισυπόστατος παπάς με την παπαδιά του.  
Ο μπατσάκος μας, το αδύνατο χλεμπονιάρικο 

μπατσάκι, ο εργατικότατος(;) συνδικαλιστής μας με 
μηδέν ένσημα και πλήρη μισογυνισμό. Μην μιλήσουμε 
και την ευφράδεια του· ήταν το κάτι άλλο. 

Ανάμεσά μας η Μαρία! Ω! η Μαρία, αυτή η Θεά του 
κάλλους. Ο κρυφός πόθος των αντρών.  

Και τι να πούμε για τον Κώστα, τον μια ζωή 
υποψήφιο πολιτευτή. Όλοι του υπόσχονταν έδρανο στη 
Βουλή, αλλά πάντα έμενε με τον τίτλο του υποψήφιου.  

Τελευταίο μέλος της ερίτιμης παρέας ο δασκαλάκος 
μας. Καταϊδρωμένος, ο τελευταίος κρίκος της παρέας 
και τελευταίος ξένος που μπήκε στην παρέα μας. 

Η κοινωνική της σύνθεση ανόμοια. Το μορφωτικό 
της επίπεδο  ανομοιογενές, κι όμως κόλλησε. Οι 

Γ 
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συγκρούσεις της καθημερινές, αλλά όταν χρειαζόταν η 
παρέα έπαιρνε άλλο ύφος, περισπούδαστο, διατύπωνε 
θεωρίες, αρχές και ιδανικά, άσχετα αν πολλές φορές δεν 
ήταν σε θέση να τα εφαρμόσει όλα αυτά.  

Ίσως αναγνωρίσετε σε αυτούς τους χαρακτήρες 
κάποιους δικούς σας φίλους, ίσως να θυμηθείτε ότι κι 
εσείς μπορεί κάποτε να ήσασταν ένας από αυτούς. Οι 
χαρακτήρες υπέστησαν ένα ανηλεές σφυροκόπημα, για 
να αναγκαστούν να βγάλουν στην επιφάνεια ό,τι στραβό 
κρύβεται μέσα τους, τον κακό τους εαυτό, τις 
ανθρώπινες παραξενιές τους. Ο καθένας τους και από 
ένα κουσούρι. 

Ας τους απολαύσουμε! 
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Νυκτερινές ακροβασίες 

ολύ αργά μέσα στη νύχτα, ο δάσκαλός μας έχει 
πάρει δήθεν αδιάφορα τον δρόμο που οδηγεί 
προς την άκρη της πόλης, για την καθημερινή 

του βόλτα. Υποτίθεται, ότι αυτό θα τον κάνει να χάσει 
κάποια από τα περιττά κιλά που κουβαλάει πάνω του 
εδώ και χρόνια. Η θάλασσα τέτοια ώρα χαρίζει 
γενναιόδωρα τη δροσιά της· αποζημιώνει τους 
ανθρώπους της ξηράς για τον καυτό ήλιο της μέρας που 
πέρασε.  

Αριστερά του, λοιπόν, η ήσυχη θάλασσα φέρνει στα 
αυτιά του ένα πολύ σιγανό πάφλασμα του κύματος στα 
βότσαλα. Η παραλία βουβή από κόσμο, άδεια και 
κατασκότεινη. Τα βράδια του Σαββάτου η παραλία 
γεμίζει από νεολαία, ένας φτηνός τρόπος να περάσουν το 
βράδυ τους, αλλά αύριο ξημερώνει εργάσιμη μέρα και 
συνεπώς μέρα σχολείου. Όλοι τώρα θα είναι στα 
κρεβάτια τους, αύριο έχει μάθημα.  

Πού και πού κοιτάει πίσω του· άλλες στιγμές 
κοντοστέκεται δήθεν να θαυμάσει κάποιους κήπους που  
προσπερνάει και άλλες ρίχνει τη ματιά του στον ουρανό 
να μετρήσει τ’ αστέρια. Τελευταίος σταματημός για να 
κοιτάξει πίσω του μπροστά στην αυλή της Μαρίας. 
Ρίχνει μια τελευταία κλεφτή ματιά, και τσουπ, τρυπώνει 
στην αυλή της. Το σπίτι της, στο βάθος της αυλής, έχει 
φως. Κτυπά σιγανά την πόρτα της ίσα ν’ ακουστεί και σε 
λίγα δευτερόλεπτα ακούει μια γλυκιά φωνή από μέσα να 
ρωτάει ποιος είναι.  

«Ο δάσκαλος είμαι, Μαρία». Το Μαράκι μας ανοίγει 
αμέσως και τον υποδέχεται με ένα πλατύ χαμόγελο στο 
πρόσωπό της.  

«Έλα αγορίνα μου, πέρνα». 
 

Π 
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Χώνεται βιαστικά μέσα ο δάσκαλος· κλείνει γρήγορα 
την πόρτα,  να προλάβει να κλείσει έξω τη σκιά του. 
«Κλείδωσέ την! κλείδωσέ την! μην έχουμε κανένα 
απρόοπτο». 

Τραβάει το χέρι του, που κρύβει πίσω από την πλάτη 
του, και της προσφέρει δυο τριαντάφυλλα. 

«Για σένα κοριτσάρα μου!» 

«Αα, πολύ όμορφα…», τα πλησιάζει στα ρουθούνια 
της, «…από πού τα ’κοψες;»  

«Από τον κήπο μου, περίμενα να μεγαλώσουν πολύ 
καιρό τώρα να στα φέρω». 

«Σε ευχαριστώ, αγάπη μου, πολύ ευγενικό εκ μέρους 
σου. Έλα, κάτσε να σου βάλω κάτι. Τι θα πιεις;» 

«Έχεις τζιν τόνικ;» 

«Και βέβαια έχω». Φεύγει αεράτη να φέρει ποτήρια. 
«Να σου βάλω παγάκια;» ακούγεται η φωνή της απ΄ την 
κουζίνα. 

«Ναι, και μπόλικα, να σπάσει λίγο το αλκοόλ». 
«Εντάξει, το έχω μάθει αυτό τόσο καιρό που σε 

ξέρω», ακούγεται απόμακρη η φωνή της, «δεν το 
συνήθισες ακόμα;» 

«Ούτε θα το συνηθίσω ποτέ». 
«Δεν πειράζει, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες αντοχές· 

ούτε απαραίτητα το αλκοόλ κάνει τον άντρα, πήγαινε 
μέσα και έρχομαι». 

«Που θα το πιούμε;» της λέει φωναχτά για να τον 
ακούσει από ‘κεί που βρίσκεται. 

«Στην κρεβατοκάμαρά μας αγάπη μου, εκεί θα σε 
σερβίρω, και μετά εκεί θα σε απογειώσω», ακούγεται το 
ίδιο μακρινή η φωνή της. 
 

«Μας;», είπε στην κρεβατοκάμαρά «μας»; πολύ θα μ΄ 
άρεσε να ήταν πραγματικά δική «μας», χορεύουν μέσα 
στους διαδρόμους του  μυαλού του οι  σκέψεις αυτές, «α, 
ρε Μαρία είσαι απίθανη!» 
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Ο δάσκαλος μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα και 
βουτάει όλο χαρά στο μεγάλο κρεβάτι. Ένα μήνα 
περίμενε υπομονετικά αυτή τη νύκτα. Αν ήταν στο χέρι 
του, θα ήθελε κάθε μέρα να γεύεται το κορμί της, αλλά ο 
λογαριασμός της τράπεζας, βλέπεις, γράφει και το όνομα 
της μάνας του και θα τον πρήξει στις ερωτήσεις για το 
πού σκορπάει τα λεφτά του. Τον τσαντίζει με τις 
συμβουλές της. Συνέχεια του λέει: «πρόσεχε! μη σου 
τρώνε τα λεφτά οι γυναίκες». 

Το λαμπατέρ της κρεβατοκάμαρας σκορπίζει ένα 
πορτοκαλί χαμηλό φως και από τη σιντιέρα ακούγεται 
ένα παθιασμένο Γαλλικό τραγούδι. Από τα σεντόνια του 
κρεβατιού αναδύεται ένα άρωμα λεβάντας· τον μεθάει. 
Όλα γύρω του εκπέμπουν ερωτισμό, ακόμα κι αυτός ο 
πίνακας με τη γυμνή κοπέλα που κάθεται στα λυγισμένα 
πόδια της. Λεπτό σώμα, στητό στήθος περιμένει κάποιον 
να το αγγίξει.   

Σε λίγο ακούγονται τα βήματα της Μαρίας και 
εμφανίζεται  με δυο ποτήρια στα χέρια. Ακουμπάει ένα 
ποτήρι σε κάθε κομοδίνο· αρχίζει να πετάει τα ρούχα της 
παιχνιδιάρικα, αργά και σαγηνευτικά μπροστά του. Τα 
μάτια του αρχίζουν να τρέφονται με ονείρατα και να 
λούζονται με τις ομορφιές του κόσμου. Σαρώνουν 
αχόρταγα τη σάρκα,  που τώρα δα, εκεί μπροστά του 
αρχίζει να του αποκαλύπτεται. Έχει μείνει μόνο με το 
βρακάκι της. 

«Πάω να κάνω ένα μπάνιο, σε πέντε λεπτά θα ‘μαι 
δίπλα σου, εντάξει αρκουδάκι μου;» 

«Ναι, μωρό μου, εγώ έκανα μπάνιο πριν έρθω». 
«Μμμ, για να μυρίσω…», πέφτει πάνω του και χώνει 

το πρόσωπό της στον λαιμό του.  
 

Νιώθει τη ζεστή ανάσα της και ένα παθιασμένο φιλί  
στο λαιμό του σηματοδοτεί την έναρξη του παιχνιδιού. 
Τα πλούσια στήθη της χυμένα πάνω του. Μια ολόδικη 
γυμνή γυναίκα πάνω του. Εντάξει, δεν είναι ολότελα 
δική του, πληρώνει για να την έχει, αλλά για ένα βράδυ 



- 16 - 

έχει κλείσει την καλύτερη θέση στον παράδεισο. Σήμερα 
έχει καταστρώσει σχέδιο, να μη της παραδοθεί αμέσως· 
θα την παιδέψει μέχρι το πρωί. Όλο το μήνα που πέρασε 
από την τελευταία φορά που ήταν πάλι μαζί της έκανε 
πρόβες για ν΄ αντέξει όση περισσότερη ώρα μπορέσει. 
Δεν θα είναι εύκολο με τη Μαρία πάνω του, να αντέξει 
για πολλή ώρα, αλλά θα το προσπαθήσει και ελπίζει. 
 

«Τι έβαλες πάλι βρε άτιμο;» του λέει παθιασμένα με 
σιγανή φωνή. 

«Τι έβαλα;» 

«Τι κολόνια είναι αυτή; καινούργια;» 

«Ναι, την αγόρασα προχθές, ειδικά για σήμερα». 
«Μμμ, είναι πολύ όμορφη, με φτιάχνεις πριν την ώρα 

μου», και σηκώνεται πετώντας καταγής το βρακάκι της. 
 

Ένα τέλειο κορμί μπροστά στα μάτια του, 
αποκλειστικά δικό του για ένα βράδυ. Έχει φτάσει στην 
πόρτα του δωματίου και έτσι όπως έχει γυρισμένη τη 
γυμνή πλάτη της προς τον δάσκαλο σταματάει· 
αγκαλιάζει με τα χέρια της τα στήθη της, γυρνάει το 
κεφάλι ναζιάρικα και τον κοιτάει πονηρά. «… σε πέντε 
λεπτά ετοιμάσου να πεθάνεις…». Το ξέρει ότι του 
αρέσουν τα υπονοούμενα και το εκμεταλλεύεται στο 
έπακρο. 

«Από τι θα πεθάνω;» τσιρίζει. 
«Ξέρεις εσύ!» 

«Δεν ξέρω!… από τι θα πεθάνω; θέλω να τ΄ 
ακούσω!» της λέει με παιχνιδιάρικο ύφος. 

«… από καύλα», του ψιθυρίζει από την πόρτα του 
δωματίου και εξαφανίζεται. 
 

Σε λίγο ακούει τα νερά να τρέχουν στο μπάνιο. 
Πετάει τα ρούχα του γρήγορα, τραβάει από την τσέπη 
του παντελονιού ένα μικρό μπουκαλάκι με την κολόνια 
και την απλώνει σ’ όλο του το κορμί. Αφού της αρέσει 
τόσο πολύ, θα πέσει να με φάει ολόκληρο, σκέφτεται, και 
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γεμίζει με ανυπομονησία για το επερχόμενο ταξίδι. 
Σκεπάζεται με το σεντόνι και αρχίζει να περιπλανά το 
βλέμμα του στο δωμάτιο. Ψάχνει με το χέρι του να δει 
πόσο έχει ξυπνήσει ο αντρισμός του.  

Λες; 
Πάλι τα ίδια; 
Όχι ρε γαμώτο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 
Ηρεμία! … ηρεμία αγόρι μου, έτσι γίνεται πάντα. Σαν 

να είναι η πρώτη φορά. Θα τα καταφέρω και σήμερα. Το 
Μαράκι είναι φωτιά· ξέρει τι πρέπει να μου κάνει. 
 

Δεν πρόλαβε να τελειώσει η τελευταία του σκέψη 
και η Μαρία εμφανίστηκε ολόγυμνη στο δωμάτιο. 
Πέφτει κάτω από το σεντόνι και τον παίρνει αγκαλιά. 
«Πες μου τι έκανες σήμερα, πώς πήγε η μέρα σου;  Ήταν 
ήσυχα τα μαθητούδια σου;» 

 

Και έτσι όπως είναι χωμένος στην αγκαλιά της, 
αρχίζουν να μιλάνε σαν παλιοί καλοί φίλοι που  
ειδωθήκανε μετά από καιρό και λένε τα δικά τους. Τα 
κορμιά ενωμένα να δίνουν το ένα τη ζέστη του στο άλλο. 
Μια ιεροτελεστία για τη Μαρία. Ο δασκαλάκος ήταν 
πολύ αργός, στο να πάρει μπροστά, αλλά πάντα τον 
κατάφερνε στο τέλος. Ποιο αντρικό κορμί να αντισταθεί 
σε ένα τόσο ζωντανό γυναικείο σώμα! 

Κανείς από τους δυο δεν βιάζεται· ειδικά η Μαρία, 
που ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά όλους τους άντρες που 
την επισκέπτονται. Ο καθένας θέλει τον τρόπο του. 
Άλλοι παίρνουν με την πρώτη κι άλλοι θέλουν την ώρα 
τους. Δεν υπήρχε λόγος να γίνουν τα πράγματα με 
βιασύνη. Εξάλλου, γι’ αυτό όλοι την αγαπούσαν, γιατί 
σε κάθε έναν φερόταν με τον ειδικό τρόπο που αρμόζει 
σε κάθε άντρα. Και στο κάτω–κάτω της γραφής, οι 
περισσότεροι που την επισκέπτονταν είχαν ο καθένας 
τους από ένα πρόβλημα. Αν οι άντρες δεν είχαν τα 
προβληματάκια τους, η ανάγκη και ο ρόλος της Μαρίας 
δεν θα υπήρχε. Κι αν κανείς τους δεν είχε κανένα  
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πρόβλημα, θα είχαν καταφέρει να βρουν το ταίρι τους 
μέσα σε μια άλλη πιο στρωτή σχέση και όχι να 
πλατσουρίζουν σαν μαθητούδια στα σεντόνια του 
πληρωμένου έρωτα.  
 

«Με προβληματίζει, Μαράκι μου, αυτό που γίνεται 
κάθε φορά που έρχομαι σε σένα. Ενώ όλη τη μέρα δεν 
σκέφτομαι τίποτα άλλο από το κρεβάτι σου, όταν φτάνει 
αυτή η στιγμή δεν ανταποκρίνομαι όπως πρέπει. Μ’ 
εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Σκέπτομαι μήπως πρέπει να 
ζητήσω τη βοήθεια κάποιου σεξολόγου». 

«Όχι, αγάπη μου, δεν έχεις κανένα πρόβλημα· θα το 
δεις σε λίγο και συ ο ίδιος. Ακόμα κι αν χρειαστεί να 
κάτσουμε εδώ μέχρι το πρωί, θα κάτσουμε. Σε έχω 
αφήσει να φύγεις ποτέ από το κρεβάτι μου με άδεια τα 
ονείρατά σου;» 

«Όχι, ποτέ! είσαι η πιο ξηγημένη γυναίκα που έχω 
γνωρίσει στη ζωή μου». 

«Όταν είναι να βρεθούμε θα σε συμβούλευα από 
νωρίς το απόγευμα να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο, μετά να 
κοιμάσαι δυο τρεις ώρες, να φεύγει η κούραση και το 
άγχος που κουβαλάς από το σχολείο. Έρχεσαι τόσο αργά 
σε μένα, οπότε η κούραση της μέρας σου βγαίνει αυτή 
τη στιγμή και σε κάνει να μην έχεις όρεξη». 

«Έρχομαι τέτοια ώρα, γιατί δεν θέλω να με δει 
κανένα μάτι και αρχίσουν τα λόγια· ξέρεις πόσο 
εμπαθείς είναι οι άνθρωποι. Βλέπεις, είμαι ο δάσκαλος 
των παιδιών τους, με βλέπουν σαν αγνό και ηθικό, δεν 
θέλω να χαλάσω την εικόνα μου». 

«Αγόρι μου, δεν είναι ανήθικο αυτό που κάνεις. Το 
κορμί σου ζητάει τη χαρά του έρωτα και εγώ είμαι 
διαθέσιμη να σε βοηθήσω σε αυτό. Ούτε θα χαλάσει 
καμία εικόνα σου. Δηλαδή όλοι αυτοί που είναι εκεί έξω, 
είτε άντρες είτε γυναίκες, δεν ερωτεύονται; Είναι 
ανώμαλο αυτό που κάνουμε; Αφού αυτός είναι ο 
προορισμός του ανθρώπου, να έχει στη ζεστή του 
αγκαλιά ένα ταίρι. Είναι έργο Θεού το σώμα μας, μη 
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ντρέπεσαι. Και όταν θα βρεις μια γυναίκα που θα  
ταιριάξεις μαζί της, θα παντρευτείτε· θα δεις, κάθε 
βράδυ πριν κοιμηθείς θα της κάνεις και θα σου κάνει 
έρωτα. Με μένα κάνεις προπόνηση, μαθαίνεις κόλπα, για 
να είσαι έτοιμος για μετά, όταν θα έχεις τη δικιά σου 
γυναίκα». 

«Ναι, Μαρία μου, το ξέρω, έτσι είναι. Είσαι η τέλεια 
γυναίκα. Ξέρεις τι τρελές ιδέες σκαρφαλώνουν στο 
μυαλό μου από τα βάθη της ψυχής μου, όταν είμαι μόνος 
μου και ειδικά, όταν φεύγω από το σπίτι σου 
σταμπαρισμένος με το άρωμά σου;» 

«Ναιιιι! πες μου, θέλω να ακούσω». 
«Να, αναρωτιέμαι… αναρωτιέμαι αν ποτέ θα 

μπορούσα να βρω μια γυναίκα σαν εσένα, να 
παντρευόμουν με μια τέλεια γυναίκα», και χωρίς να 
κομπιάσει καθόλου… «αλήθεια θα… θα με 
παντρευόσουν αν είμαστε πιο κοντά στην ηλικία;» 

 

Χωρίς να το σκεφτεί καθόλου η Μαρία, «ναι αγάπη 
μου, γιατί όχι! είσαι νέος, καλλιεργημένος, ηθικός 
χαρακτήρας και όμορφος. Γιατί όχι;» 

«Αλήθεια το λες;» 

«Φυσικά, σου έχω πει ποτέ ψέματα; το σιχαίνομαι το 
ψέμα και την υποκρισία. Θα θυμάσαι πόσες κουβέντες 
έχουμε κάνει εμείς οι δυο, καταλαβαίνουμε ο ένας τον 
άλλον. Και να ξέρεις, όταν ξαπλώνω μαζί σου 
αποδιώχνω από το μυαλό μου ότι δεν είμαστε ένα 
κανονικό ζευγάρι. Εκείνη την ώρα κάνω κάτι ιερό. 
Μετέχω μαζί σου σε μια ιεροτελεστία, σε βλέπω, σε 
αγγίζω, σε χαϊδεύω σαν να είσαι ο άντρας μου· ο 
κανονικός μου άντρας. Μόνο έτσι μπορώ και σου 
δίνομαι ολόψυχα. Δεν θέλω να είμαι μια πουτάνα, θέλω 
να είμαι η γυναίκα σου για όση ώρα θα είμαστε μαζί 
αγκαλιά, όσο μπορώ καλύτερα», και πλησιάζοντάς τον 
ακόμα πιο κοντά στο αυτί του ψιθυρίζει, «ξέρεις και κάτι 
άλλο;» 
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«Τι;» βγαίνει ανυπόμονη και βαθιά η φωνή του 
δασκαλάκου.  

«Νοιώθω πολύ ωραία όταν σε φέρνω στο σημείο να 
τελειώνεις. Νιώθω να έχω επιτελέσει ένα πολύ δύσκολο 
αλλά ταυτόχρονα όμορφο έργο. Ένα έργο ανθρώπινης 
αγάπης, κάτι το οποίο λείπει από τους περισσότερους» 
και σηκώνοντας μέσα στα γέλια η Μαρία το σεντόνι, «δε 
μου λες! Τι γίνεται εκεί κάτω! Νιώθω κάτι να με 
ακουμπάει», του λέει. 
Βάζουν και οι δυο τα γέλια κουλουριασμένοι. 
 

«Ναι! ναι, έτσι με φτιάχνεις πάντα και τελικά 
παίρνω αυτό που θέλω από σένα. Στην αρχή σου κάνω 
τον δύσκολο, αλλά μετά υποκύπτω στη φύση μου». 

«Είδες που σου είπα να μην ανησυχείς, γλυκέ 
μου άντρα;» του λέει με ναζιάρικη ψιθυριστή φωνή. 
«Πες μου… πες μου τώρα τι… τι ονειρεύτηκες 
ερχόμενος εδώ;» 

 

Σηκώνει το κεφάλι του -από το στήθος της όπου 
το ακουμπούσε τόση ώρα- πλησιάζει στο αυτί της και 
της ψιθυρίζει την επιθυμία του. Ένα γλυκό χαμόγελο 
παίρνει τη θέση του στο πρόσωπό της και αναλαμβάνει 
τη δουλειά της. 
 

Έχει πάει, πια, δύο η ώρα τα ξημερώματα·  τον 
βοηθάει να φορέσει το μπουφάν στην εξώπορτα, «να πας 
αγαπούλα μου να κοιμηθείς γρήγορα, γιατί αύριο έχεις 
μάθημα». 

«Ναι, αγάπη μου», σκύβει να τη φιλήσει, και της 
ψιθυρίζει, «τα λεφτά τα άφησα στο κομοδίνο σου. Τον 
άλλο μήνα που θα  πληρωθώ πάλι θα σε ξαναδώ». 

«Καληνύχτα, αρκουδάκι μου». 
«Καληνύχτα, Μαράκι μου». 

 

«Θέλει ο καημένος πολύ ώρα να πάρει μπροστά, αλλά 
όταν αυτό γίνει τελειώνει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. 



- 21 - 

Δεν το ευχαριστιέται ο γλυκούλης μου. Πρέπει να τον 
κάνω να βαστιέται περισσότερο. Στην αρχή, είναι τα ρόδα 
μου τα μαραμένα· μετά, αφού τον καταφέρω και του φύγει 
το άγχος, δεν προλαβαίνει να ανέβει πάνω μου και 
τελειώνει. Αχ, δασκαλάκο μου, αν ήσουνα παντρεμένος θα 
σου έβαζε από νωρίς τα κέρατα η λεγάμενη, γιατί ποτέ δεν 
θα ένιωθε ηδονή η καημένη. Θα σε προσπαθήσω όμως 
την επόμενη φορά, είσαι ένας δύσκολος άντρας, αλλά θα 
σε προσπαθήσω, στο χρωστάω. Θα κοιτάξω να διορθώσω 
το όσο κακό σου έκανε η μάνα σου και ο πατέρας σου. 
Γιατί σίγουρα το πολύ ντάντεμα που σου έκαναν μέχρι 
τώρα σ΄ έφερε σε αυτή τη θέση. Από την ποδιά της σε 
σέρνει για να μη πω τίποτα άλλο. Α, ρε αιώνιες μανάδες… 
με τα παιδιά που μεγαλώνετε, και μετά τα τραβάμε εμείς 
οι γυναίκες τους. 
Να σώσω και τη φήμη μου η δόλια», λέει χαμογελώντας, 
πηγαίνοντας προς το μπάνιο. 
«Γρήγορα μπάνιο και νανάκια, έχω δουλειές αύριο, που 
να με πάρει ο διάολος με τις νυκτερινές υπερωρίες που 
μου λαχαίνουν». 
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Σχολικό πρωινό 

το πρωινό κουδούνι ο δάσκαλός μας φρέσκος και 
ζωηρός. Το ξενύχτι της προηγούμενης νύκτας δεν 
δείχνει να τον έχει επηρεάσει και πολύ. Χτύπαγε 

παλαμάκια για να βάλει τους μαθητές στη θέση τους, να 
ξεκινήσει η προσευχή.  

Δυο δασκάλες, που είχαν βαρεθεί και το εαυτό τους 
και την πρωινή σύναξη για προσευχή, κάθονται πίσω 
από τον διευθυντή σχολιάζοντας η μία στο αυτί της 
άλλης. «Δες τον δασκαλάκο που μας στείλανε, τι 
παχουλά χεράκια έχει, σαν κρουασανάκια είναι».  

«Α, να χαθείς μωρή, τον έχεις φάει από την πρώτη 
μέρα που ήρθε. Αν είναι κάτι το οποίο ζηλεύω πάνω του 
είναι το φράπα μάγουλο που διαθέτει, ροδαλός και 
αφράτος· και τα χεράκια του· δες τα χεράκια του, άσπρα 
σαν το γάλα, όχι σαν τα δικά μου που γεράσανε πριν την 
ώρα τους». 

«Καλή μου, όλοι οι ευτραφείς έχουν ωραίο δέρμα, 
δεν είναι δική του πατέντα». 

«Πάντως, αν μου τον δίναν γι΄ άντρα, θα 
αυτοκτονούσα· προτιμάω τον δικό μου που είναι πιο 
μπρουτάλ. Εντάξει, είναι λίγο βλάχος αλλά μπρουτάλ 
βλάχος», της λέει χαζογελώντας. 

«Μμ, μπρουτάλ έγινε τώρα; Αλλιώς μου τα ‘λεγες· 
του ‘μαθες να βγάζει τις κάλτσες του όταν ζητάει 
περιπέτειες… ή ακόμα κρυώνει;» 

 

Για φέτος είναι ο πιο νέος δάσκαλος στο σχολείο, 
μόλις τριάντα πέντε χρονών. Οι άλλοι δάσκαλοι και 
δασκάλες είναι πάνω από πενήντα. Πρώτη χρονιά του 
δάσκαλου σε αυτή τη δουλειά. Φέτος διορίστηκε, αφού 
μέχρι τώρα σπούδαζε. Στην αρχή στο Πανεπιστήμιο της 
Αθήνας Παιδαγωγικά, και μετά ατελείωτες σπουδές από 

Σ 
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μεταπτυχιακό σε μεταπτυχιακό. Όσο καθυστερούσε ο 
διορισμός, τόσο αυτός έπαιρνε ακόμα ένα πτυχίο. Το 
τελευταίο του ήταν πάνω στη Λαογραφία σε ένα Ιταλικό 
Πανεπιστήμιο της Σικελίας. Ο μπαμπάς και η μαμά 
πλήρωσαν πολλά λεφτά μέχρι να τον φτάσουν στα 
τριάντα πέντε του·  σίγουρα είναι ο πιο ειδικευμένος 
δάσκαλος στο σχολείο σε σχέση με τους υπόλοιπους. 
Μιλάει άπταιστα δύο ξένες γλώσσες και έχει ένα μάτσο 
μεταπτυχιακά σε ό,τι φανταστεί ο νους του ανθρώπου. 
Κοινωνιολογία, λαογραφία, ειδική αγωγή και ένα σωρό 
άλλα. Οι άλλοι δάσκαλοι, αν και παλιοκαραβάνες στο 
επάγγελμα, τον βλέπουν με θαυμασμό. Σίγουρα κάποια 
στιγμή όλα αυτά τα πτυχία θα τον ανεβάσουν πολύ 
γρήγορα στις σκάλες της ιεραρχίας.  

Τα παιδιά όμως, αυτά τα παιδιά! του βγάζουν την 
πίστη. Κάθε πρωί τα ίδια και τα ίδια. Αναγκάζεται να 
χώνεται ανάμεσα τους να τα βουτάει με το ζόρι και να τα 
στήνει στη θέση τους, να αρχίσει επιτέλους εκείνη η 
ρημάδα η προσευχή. Τα αγοράκια τα πιάνει με αγριάδα 
από τα χέρια· τα μπαστουκώνει στη θέση τους, τα 
κοριτσάκια τα ακουμπάει στην πλάτη ή στη μέση απαλά 
και με προσοχή. Στριμώχνεται συχνά ανάμεσά τους, 
αυτά πέφτουν πάνω του μπορεί και επίτηδες, κάνει πως 
θυμώνει με την ανημποριά τους, αλλά τελικά τα 
καταφέρνει, και μάλλον του αρέσει να πέφτουν πάνω 
του. Ο μόνος από τους δασκάλους ο οποίος χώνεται 
ανάμεσα στα παιδιά, όλοι οι άλλοι προσπαθούν να 
βάλουν τάξη από μακριά.  «Κάθε μέρα τα ίδια… έχει 
καταντήσει εκνευριστικό», ψιθύριζε στο τέλος, μόλις 
πήγαινε κοντά στους άλλους δασκάλους για να πάρει τη 
θέση του και αυτός.  

Του είχαν δώσει την έκτη τάξη κατ’ ευθείαν με το 
καλημέρα, όταν ήρθε τον Σεπτέμβρη στο σχολείο. Ήταν 
βλέπεις κι εκείνο το τηλεφώνημα που έπεσε, από το 
γραφείο του υπουργού, στον προϊστάμενο της Βασικής 
Εκπαίδευσης όπου ανήκε το σχολείο. Η μαμά και ο 
μπαμπάς είχαν κάνει ξανά το θαύμα τους. Δεν χάλαγαν 
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ποτέ χατίρι του μονάκριβου γιου. Ζήτησαν, μέσω των 
κατάλληλων ανθρώπων, ευγενικά από το γραφείο του 
Υπουργού να τοποθετηθεί στην έκτη τάξη, μια και οι 
σπουδές του θα έπιαναν τόπο καλύτερα στα μεγαλύτερα 
παιδιά. Τι να δασκαλέψει από όσα είχε μάθει σε παιδιά 
της πρώτης ή της δεύτερης τάξης; Αυτά είναι νιάνιαρα· 
ασχημάτιστα, ενώ τα δωδεκάχρονα είχαν όσο και να πεις 
φανερή πάνω τους την επερχόμενη εφηβεία. Αξίζει ο 
δασκαλάκος μας να ασχοληθεί μαζί τους περισσότερο.  
Αξίζει να χώνεται ανάμεσά τους! 

Τα παιδιά στην τάξη άλλαζαν κάθε μέρα θρανίο σε 
κυκλικό ρυθμό. «Όλα τα παιδιά θα περνάνε από όλα τα 
θρανία, και τα πίσω και τα μπροστά», τους είπε από την 
πρώτη μέρα. Νέες μέθοδοι του νέου δασκάλου. Άλλες 
φορές τους έκανε μάθημα από έδρας, άλλες ανέβαζε 
στην έδρα κάποιον μαθητή, αν και προτιμούσε 
περισσότερο τις μαθήτριες να κάνουν το μάθημα αντί γι΄ 
αυτόν, βοηθούμενα βέβαια από κάτω. 

Αυτός καθόταν στο πρώτο θρανίο μόνος του και 
έβλεπε τις κορμοστασιές τους. Συνέχεια τα παρακινούσε 
να γράφουν όσο μπορούν πιο ψηλά στον πίνακα. 
«Τεντώστε βρε το κορμί σας, σηκώστε ψηλά το χέρι σας 
και γράψτε με την κιμωλία ψηλά, σηκωθείτε στις μύτες 
των ποδιών σας. Αποκτήστε αυτοπεποίθηση. Αυτό, 
πάρτε το σαν άσκηση, να ψηλώσει το σώμα σας».  

Και οι φουστίτσες να σηκώνονται στις προσπάθειες 
των κοριτσιών ν΄  αποκτήσουν «αυτοπεποίθηση» και να 
ξεπεράσουν σε ύψος τα άλλα παιδιά. 

«Και τα κορμιά σας ίσια στο θρανίο, δε θέλω να 
βλέπω καμπούρες, έξω το στήθος, στητό το κορμί· έτσι 
μπράβο. Να!  όπως ο Δημήτρης, έτσι σας θέλω, δείξε 
τους πάλι Δημήτρη πώς στέκεσαι… και σεις τα 
κοριτσάκια, έξω το στήθος μη ντρέπεστε. Να σας 
χαίρονται και οι γονείς σας που έχουν τόσο όμορφα 
παιδιά με τόσο καλοσχηματισμένο σώμα». 

Κάθε μέρα, εφάρμοζε μια καινούργια μέθοδο, να 
κρατάει τα παιδιά σε εγρήγορση και να βαστάει το 
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ενδιαφέρον και την προσοχή τους αμείωτη. Μερικές 
φορές, για να νιώσουν τα παιδιά πιο οικεία, τραβάνε τα 
θρανία στην άκρη· κάθονται όλα μαζί στο πάτωμα. 
Κάνουν μάθημα όλοι μαζί σε έναν κύκλο. Τα κοριτσάκια 
έχουν ένα μικρό θέμα με τις φουστίτσες τους σε αυτή 
την κατάχαμη στάση· και καθώς τα περισσότερα είναι 
αθώα, ξεχνιούνται και δείχνουν μερικά πράγματα τα 
οποία δεν πρέπει.  

Μια και τα παιδιά σ’ αυτήν την ηλικία έχουν αρχίσει 
να πονηρεύουν, είχε προειδοποιήσει αυστηρά τα αγόρια 
ότι αν ακούσει χαχάνισμά τους που έχει να κάνει με τις 
άβολες στάσεις που έπαιρναν τα κοριτσάκια, θα τους 
πήγαινε στον διευθυντή εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ 
αυστηρός σε ότι είχε να κάνει με τη σεξιστική πλευρά 
του πράγματος. Προσπαθούσε να διδάξει στα παιδιά του 
ότι το ανθρώπινο σώμα -ειδικά των κοριτσιών- δεν είναι 
αντικείμενο πόθου και χαχανητών εκ μέρους των 
αγοριών.  

«Τώρα είστε ακόμα παιδιά και πρέπει να φέρεστε 
σαν παιδιά, να αγαπιέστε μεταξύ σας, να παίζετε, να 
είσαστε φίλοι. Έχετε καιρό όταν μεγαλώσετε να 
φερθείτε σαν αγόρια και σαν κορίτσια, καθώς τότε θα 
φανούν οι διαφορές που έχει σχεδιάσει η φύση πάνω 
σας. Τώρα θέλω να σέβεστε ο ένας τον άλλον», ήταν το 
πρώτο μάλωμα που τους έκανε στις αρχές της χρονιάς. 

Κάποια παιδιά δεν ήταν τόσο πονηρεμένα και τον 
κοιτούσαν με απορία για όλα αυτά που τους έλεγε. 
Κάποια άλλα που είχαν έμφυτη την πονηριά κατάλαβαν 
πολύ καλά τι ήθελε να τους πει και επειδή ήταν 
αυστηρός σε τέτοια θέματα, βάστηξαν κατά γράμμα τις 
εντολές του. 

Μερικά παιδιά ήταν περισσότερο ανεπτυγμένα από 
άλλα. Δυο τρία απ’ αυτά είχαν την εμφάνιση εφήβου. 
Λες και ήταν δεκαπέντε  χρονών. Ειδικά κάποια 
κορίτσια με ανεπτυγμένο στήθος ήταν αυτά που του 
έκαναν παράπονα ότι οι συμμαθητές τους συνεχώς τα 
κυνήγαγαν, τα έπιαναν δήθεν αθώα, ακόμα και το χέρι 
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τους το άπλωναν περισσότερο από όσο έπρεπε. Αυτά τα 
πρόσεχε περισσότερο, ένιωθαν τη ματιά του πάνω τους, 
φαινόταν αυτό αμέσως· άλλο που δεν ήθελε ο 
δασκαλάκος μας. Κάθε μέρα έδινε αγώνα να 
προστατέψει αυτά τα ανεπτυγμένα κοριτσάκια από την 
επιθετικότητα των αγοριών. Είχε καταφέρει από την 
αρχή του χρόνου, μέχρι τώρα που είχε μπει για τα καλά η 
άνοιξη, να έχει στα χέρια του μια καλοκουρδισμένη 
τάξη.  

Μερικές φορές καθόταν στην έδρα κουρασμένος από 
την ταλαιπωρία να κουμαντάρει ένα τσούρμο παιδιών, 
χαμένος μέσα στις σκέψεις του. Αφαιρούνταν κοιτώντας 
αυτά τα παιδιά, τα οποία τόσο γρήγορα ξεχώριζαν 
σωματικά από τ΄ άλλα και θαύμαζε για ακόμα μία φορά 
αυτό το καταπληκτικό εργοστάσιο που λέγεται 
ανθρώπινο σώμα. Άκουγε από τους παλιότερους 
δασκάλους ότι τα παιδιά άλλων εποχών ήταν «πιο 
παιδιά» από τα σημερινά. Όλοι οι δάσκαλοι, στο τέλος, 
συμφωνούσαν ότι η τρομερή βελτίωση της σημερινής 
διατροφής των παιδιών είναι η κύρια υπεύθυνη γι’ αυτή 
τη θεαματική ανάπτυξη.  

«Τρομάζω με την ανάπτυξη των κοριτσιών», έλεγε 
συνέχεια η κοντούλα και αδύνατη, σαν τσίρος δασκάλα 
της τετάρτης. «Μερικά κορίτσια έχουν μεγαλύτερο 
στήθος από το δικό μου», προς μεγάλη δυστυχία της 
βεβαίως. 

Ο δασκαλάκος, πάλι, είχε δει με τα ίδια του τα μάτια 
ότι μερικά αγόρια, εκεί που κάθονταν στο θρανίο τους, 
είχαν υπερβολική στύση για την ηλικία τους. Άσε και για 
το άκαιρο της στιγμής. Όλο τριβόντουσαν. Ποιος να 
ξέρει τι περνάει από το μυαλό τους εκείνη την ώρα! 

Συνέχιζε να κοιτάει σαν χαμένος τα μπουτάκια των 
μικρών του μαθητριών στο πρώτο θρανίο, μέχρις ότου  
τον ταρακούνησε το κουδούνι που κτύπησε και τον 
λύτρωσε από την τυραννία αυτή.  

«Όλοι έξω!» τους φώναξε. 
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Έβαλε τα χέρια του στις τσέπες, να μη φαίνεται 
τίποτα περίεργο και πήγε βιαστικά στις τουαλέτες των 
δασκάλων. Επιτέλους ανακουφίστηκε και έφερε στη 
σκέψη του τη Μαρία της προηγούμενης νύχτας, Θεά! 

Ήταν ένα βασανιστήριο και αυτό που τράβαγε. 
Εντάξει του άρεσε, αλλά στο τέλος κατάντησε να είναι 
και επικίνδυνο. Άρχισε να του γίνεται ανάγκη αρκετές 
φορές μέσα στην ίδια μέρα, σε σημείο να πέσει στην 
αντίληψη μιας καπάτσας δασκάλας, εκεί γύρω στα 
σαράντα. Αυτής με τον βλάχο μπρουτάλ άντρα. Βλέπεις, 
περνώντας για την τουαλέτα των δασκάλων περνούσε 
μπροστά από το γραφείο της.  Και αυτή είχε την κακή 
συνήθεια να μετράει πόσες φορές πήγαινε ο δασκαλάκος 
στις τουαλέτες. 

Αναγκάστηκε, παρόλο που σιχαινόταν τα ψέματα, να 
της πει ότι τώρα τελευταία νιώθει συχνοουρίες, ίσως 
λόγω της δήθεν ουρολοίμωξης την οποία είχε περάσει 
πριν λίγο καιρό, όταν αυτή τον ρώτησε με καταπιεστικό 
και πονηρό τρόπο. 

«Κύριε συνάδελφε, να το κοιτάξετε αυτό, το ίδιο είχε 
πάθει και ο γιος μου, εκεί γύρω στα 12-13 χρόνια του, 
πήγαινε συνέχεια στην τουαλέτα». 

«Και;» 

«Μέχρις ότου το συζήτησα με τον άντρα μου και… 
και πήραμε τα μέτρα μας». 

«Και;» 

«Πήγαμε τον κανακάρη μας στον παιδίατρο να τον 
εξετάσει».  

«Και;» 

«Μας καθησύχασε, αλλά… αλλά από ότι κατάλαβα 
κάποια στιγμή θα μπορούσε αυτό να οφείλεται στην 
αντρική ουρολοίμωξη, ίσως! Γι’ αυτό σας λέω… σας 
λέω να το κοιτάξετε. Μπορεί να σας γίνει μόνιμη 
κατάσταση!»    

«Μα… μα, ουρολοίμωξη;… τόσο μικρό παιδί!» τη 
ρωτάει δήθεν άσχετος με αντρικές αρρώστιες, 
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προσπαθώντας να στρέψει την κουβέντα μαζί της προς 
άλλες θεωρίες. 

«Στους άντρες η ουρολοίμωξη δεν έχει ηλικία, κύριε 
συνάδελφε», και σχηματίζοντας ένα πονηρό χαμόγελο 
ικανοποίησης στο πρόσωπό της, έπιασε αγκαζέ την άλλη 
δασκάλα να βγουν στην αυλή να κάνουν την εποπτεία 
τους μέσα σε χαχανητά εκ μέρους της.  
 

«Την πουτάνα! Λες να κατάλαβε;» 
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