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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 
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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. 
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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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Ο καφενές 

λησιάζει δώδεκα το μεσημέρι και ο 
συνδικαλιστής της παρέας φτάνει βαστώντας 
στην αγκαλιά του μπόλικα χαρτιά· τ' ακουμπάει 

ανάμεσα σε βλαστήμιες στο τραπεζάκι της καφετέριας. 
Το μαγαζί έχει αλώσει τα τραπεζάκια του δίπλα στη 
θάλασσα εδώ και μέρες. Ο καιρός φόρεσε για τα καλά 
την ανοιξιάτικη φορεσιά του. Χαρά Θεού! 

Λίγα λεπτά περνάνε μέχρι να  φτάσει και το γνωστό 
σε όλους μεζεδάκι του. Ακόμα και οι πέτρες ξέρουν ότι ο 
συνδικαλιστής μας πίνει τα τσιπουράκια σαν αγιασμό με 
τον απαραίτητο μεζέ από θαλασσινά. Δεν χρειάζεται καν 
να μπει στον κόπο να παραγγείλει. Και όχι μόνο, σε 
κανένα δεκάλεπτο θα  έρθει παγωμένο και το επόμενο 
καραφάκι τσίπουρου. Υπήρξε μέρα που είχε πιει δώδεκα 
μπουκαλάκια. Και το ωραίο ήταν ότι μετά σηκώθηκε να 
πάει στο σπίτι του, χωρίς ούτε ένα ζιγκ-ζαγκ· 
αλφαδιασμένος πήγε ως εκεί. Απίθανο ποτήρι! 

 

Απλώνει τη χαρτούρα του, αρχίζει να γράφει, να 
σβήνει, να παίρνει τηλέφωνα, με κάποιους να αρπάζεται,  
κάποιους άλλους να τους βρίζει. 

«Αυτό που σου λέω! διώξατε έναν εργάτη που δεν 
σας είχε κάνει ποτέ τίποτα, απλά γιατί πήρε μέρος στις 
εκλογές». 

«…» 

«Πώς όχι! σε μένα δεν μπορείς να λες παραμύθια». 
«…» 

«Καλά, τώρα σε πίστεψα. Αυτός ο λόγος είναι ο 
επίσημος, για το γραφείο εργασίας. Ο πραγματικός είναι 
ότι συνδικαλίστηκε στο σωματείο που εσύ δεν ελέγχεις». 

 

Π 
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Εκείνη την ώρα, φτάνει αγκομαχώντας και η Μαρία 
με τρεις σακούλες από το super market. Τις σωριάζει 
κάτω και πριν κάτσει, από μακριά κουνάει τα χέρια της 
προς το μαγαζί· κάνει νόημα στο γκαρσόνι· ξέρει αυτός, 
το φραπεδάκι της θέλει. Τα τραπεζάκια της παραλίας τα 
χωρίζει από το κατάστημα ένας δρόμος δύο με τρία  
μέτρα φάρδος. Σε όλα έχουν στηθεί μεγάλες ομπρέλες. 
Οι καρέκλες είναι αυτές οι ξύλινες του σκηνοθέτη με 
κίτρινο τεντόπανο και ένα μαλακό μαξιλάρι. 

Η Μαρία βγάζει τα μεγάλα γυαλιά ηλίου και κάθεται 
να πάρει ανάσες. Τα ξανθά μαλλιά της όμορφα και 
πλούσια σκεπάζουν ένα τέλεια μακιγιαρισμένο 
πρόσωπο, λάμπει από ζωντάνια. Πάνω της μια 
πουκαμίσα με τολμηρό ντεκολτέ και ένα φουστάνι που 
αναδεικνύει τα υπέροχα πόδια της. Στα σαράντα της 
δείχνει υπέροχη ακόμα, η άτιμη. 

Ο συνδικαλιστής δίνει ακόμα τη μάχη του με τον 
παγκόσμιο ιμπεριαλισμό· μόλις τη βλέπει από πάνω του, 
σουφρώνει τα χείλη του σε ένδειξη επιδοκιμασίας και 
μαζεύει λίγο τα χαρτιά του προς το μέρος του, 
δείχνοντάς της την πολυθρόνα να κάτσει. Α, όλα κι΄ όλα, 
μπορεί να είναι αγροίκος με αυτόν που βρίζεται στο 
τηλέφωνο, αλλά στις γυναίκες ιππότης ο συνδικαλιστής. 
Δεν είχε καμία δυσκολία να δίνει αγώνες για την εργατιά 
και να θαυμάζει ταυτόχρονα την κορμοστασιά της.  

Όση ώρα μιλάει με τον άλλον, κάνει με τα χείλια 
μορφασμούς  επιδοκιμασίας, κλείνοντάς της ματάκι, 
πότε κοιτώντας τα πόδια της, πότε τα μάτια του τα 
καρφωμένα χυδαία στο μπούστο της και πότε στο κορμί 
της. Αλλού είχε τον νου του ο αφιλότιμος. 
 

«Αχ, βρε λιγούρη», του ψιθυρίζει, κουνώντας το 
κεφάλι της πέρα-δώθε.  

«Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά αύριο ο εργάτης που 
απέλυσες θα έρθει κανονικά στη δουλειά, αν θες να μη 
σου σαπίσουν τα φορτία ντομάτας που έχεις στα ψυγεία 
σου». 
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«…» 

«Όχι, ρε φίλε, δεν θα απολύσεις άλλον, για να πάρεις 
αυτόν πίσω. Δεν είναι οι άνθρωποι ζάρια να τα παίζεις 
εσύ και ο κάθε ένας βιομήχανος».  

«…» 

«Εγώ ο ίδιος θα σου κλείσω τη μπάρα του 
εργοστασίου, αν επιμένεις στην αντεργατική σου  
πολιτική». 

«…» 

«Έλα τώρα να τελειώνουμε, πάρτον πίσω να κάνεις 
εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δική μου. Σε κλείνω 
τώρα… έχω σύσκεψη». 

 

«Άει στο διάολο κολοβιομήχανοι, που θα μας 
βγάλετε εσείς το λάδι»· πετάει με τσαντίλα το κινητό του 
πάνω στο τραπέζι. «Κατάλαβες Μαράκι μου… και 
κερατάς και δαρμένος».  

Η Μαρία τον κοιτά με εκείνο το ειρωνικό χαμόγελο 
που αξίζει σε τέτοια καθάρματα σαν τον συνδικαλιστή. 
Αυτός κόβει απότομα το παραμιλητό, φοράει στο 
πρόσωπό του το γνώριμο χαμόγελο της ψευτογοητείας 
του, σκύβει λίγο και την κοιτάει στα μάτια… «μωρό 
μου», της λέει. 

«Είσαι αισχρός, βρε άτιμε. Δουλεύεις όλο τον κόσμο. 
Την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι σώζεις έναν απολυμένο, 
εσύ το νου σου τον έχεις πάνω μου». 

«Του χρόνου τα παρατάω, δεν πάει άλλο… 
κουράστηκα». Το είπε φανερά νευριασμένος, αλλά κι 
αυτό ακούγεται στα αυτιά της Μαρίας σαν δήθεν. 
Κουνάει το κεφάλι της, πόσες φορές δεν έχει ξανακούσει 
τα ίδια λόγια! Και συνεχίζει προσπαθώντας να γίνει 
πιστευτός. «Τι;… δεν με πιστεύεις; Να, μα τον Θεό!». 

«Άσε τον Θεό στην ησυχία του, βρε θεομπαίχτη, σε 
μένα μιλάς, δεν μας ακούνε οι ψηφοφόροι σου». 

«Μαράκι, πολύ κούκλα σήμερα», δείχνοντάς της ότι 
το θέμα του εργάτη μπορεί να περιμένει αυτή προσπαθεί 
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να γυρίσει πάλι την κουβέντα στο εργατικό και όχι στο 
κορμί της. 

«Mε ποιόν τσακωνόσουνα πάλι;» 

«Μ’ αυτόν τον αλήτη που το παίζει βιομήχανος 
ντοματοπολτού. Τις παίρνει τσάμπα από τους 
παραγωγούς, τις πατάει να λιώσουν, τις βάζει σε κουτιά,  
κολλάει και μια τιμή πάνω τους, λες και είναι κόκκινο 
χαβιάρι. Πού πας ρε Καραμήτρο; είμαστε κι εμείς εδώ… 
που άμα θέλω, σε εξαφανίζω και εσένα και το ρημάδι 
σου μέσα σε ένα μήνα».  
 

Μαλακώνει πάλι τον τόνο του, παίρνει το σαλιάρικο 
ύφος και το ξαναφέρνει στο πονηρό. «Μαράκι μου, εμείς 
πότε θα τσακωθούμε πάνω στο κρεβάτι σου;» 

«Σιγά, ρε εργατόσκυλο, που θες να τσακωθείς 
και με μένα».  

«Έλα, μωρή, γίνε πιο θηλυκό… αφού ξέρεις ότι 
πεθαίνω να παίξω μαζί σου». 

«Αγόρι μου, ήρθα να πιω καφέ, μη με πιλατεύεις. 
Το τηλέφωνό μου το ξέρεις, όποτε με χρειαστείς πάρε με 
να μιλήσουμε για δουλειές, τώρα είμαστε εδώ σαν φίλοι, 
να πιούμε κάτι, να κουβεντιάσουμε βρε αδελφέ… αν και 
δεν νομίζω ότι θα πάρεις τηλέφωνο. Έχεις βρει άλλο 
αποκούμπι, μαθαίνω. Βρίσκεις καλύτερες κοπελίτσες 
από μένα. Αλλά, σου μιλάω πολύ φιλικά τώρα και όχι 
σαν γυναίκα. Πρόσεχε κακομοίρη μου… πρόσεχε μην 
αρπάξεις κανένα παράσημο από αυτές».  

«Όχι, ρε συ…» παίρνει αμυντική θέση στην 
πολυθρόνα του,  «… δεν κάνω τίποτα μ’ αυτές. Σου 
ορκίζομαι, μόνο για μασάζ πάω». 

«Έλα τώρααα! και μετά το μασάζ τι κάνεις; πώς 
ξεφουσκώνεις; Ξέρω ότι δεν είσαι λειψός στον αντρισμό. 
Ούτε παντρεμένος είσαι, ούτε σε έχω δει με κάποια 
γυναίκα…  άρα; πώς;… στο λέω με το θάρρος της φιλίας 
μας, σε ξέρω τόσα χρόνια… κρίμα είναι, πρόσεχε!» 

«Ρε Μαρία, είσαι θησαυρός, με λίγες γυναίκες 
μπορώ να κουβεντιάσω τέτοια πράγματα άνετα. Τέτοια 
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γυναίκα θα ήθελα δίπλα μου, αλλά όσες έχω γνωρίσει, 
αδελφάκι μου, όλες είναι πουτάνες. Με συγχωρείς… όχι 
πουτάνες… δεν το είπα καλά… εννοώ… εννοώ όλες 
ψάχνουν κάποιον μαλάκα να τον τυλίξουν». 

«Δεν πειράζει, ρε συ, το ξέρω ότι και εγώ πουτάνα 
είμαι για σένα, δεν με πειράζει η λέξη, οι πράξεις με 
πειράζουν. Και το ξέρω ότι δεν το ‘πες για να με 
προσβάλλεις, έτσι μιλάτε εσείς οι άντρες για όλες τις 
άλλες, εκτός της γυναίκας σας. Αχ! βρε κακομοίρη, η 
μεγαλύτερη πουτανιά είναι στο μυαλό, όχι στο σώμα. Δε 
βαριέσαι… εγώ τα λέω, εγώ τ΄ ακούω». 
 

Η κουβέντα δεν πάει εκεί που την θέλει· αλλάζει 
τακτική, κοιτάζοντας το ρολόι του, «ρε, πού είναι τ΄ 
άλλα τα επίτιμα κοπρόσκυλα της παρέας; αργήσανε 
σήμερα», της λέει και κάνει πως ψάχνει γύρω του. 
 

«Δίκιο έχει η Μαρία, βρε καταραμένε», ακούγεται η 
φωνή του παπά που είχε φτάσει από πίσω του με τον 
δάσκαλο παρέα, χωρίς να τους πάρουν είδηση. Στα 
γρήγορα σηκώνει τα ράσα και κάθεται δίπλα τους. Ο 
δάσκαλος πάει προς τη θάλασσα, να δοκιμάσει πόσο 
κρύα είναι.  

«Την ευχή σου δέσποτα», του λέει ο συνδικαλιστής. 
«Καλημέρα σου πάτερ», η Μαρία. 
«Και να σου τη δώσω την ευχή, άχρηστη σου είναι, 

βρε κίναιδε», του ρίχνει στα μούτρα, ξινίζοντας τα 
μούτρα του ο παπάς. Μετά, γυρνώντας με γλυκό 
χαμόγελο στη Μαρία, «καλημέρα, κορίτσι μου, τι κάνεις 
καλή μου;» 

 

Σε λίγο έρχεται  και ο δασκαλάκος δίπλα τους, πιάνει 
ένα διπλανό τραπέζι και το ακουμπάει δίπλα στο δικό 
τους, τραβάει μερικές καρέκλες να γίνει ένας κύκλος, 
ώστε να χωρέσουν  όλοι όσοι αναμένονται για καφέ.  

«Ωραίο είναι το νερό σήμερα», τους λέει. «Άκουσα 
κάτι για κίναιδους παπά μου; δεν φαντάζομαι να εννοείς 
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τον άξιο αγωνιστή συνδικαλιστή μας;» ρωτά ο 
δάσκαλος. 

«Αμ, ποιόν άλλον. Αυτόν τον σατανά», λέει ο παπάς 
δείχνοντάς τον περιφρονητικά. 

«Όποτε βρίσκεις το παγκάρι λειψό παπά μου, τα 
βάζεις με μένα; τι σου ‘κανα;» τον ρωτά ο 
συνδικαλιστής. 

«Ξέρεις εσύ… τα spa… τα χανουμάκια… ξέρεις 
καλά τι λέω», του ανταπαντά ο παπάς. 

«Πάτερ, είχες σήμερα κοιμητήριο;» τον ρωτά η 
Μαρία προσπαθώντας να αποφύγει συγκρούσεις. 

«Ναι, κορίτσι μου, συνοδέψαμε τον Περικλή. 
Ησύχασε ο άνθρωπος, παιδεύτηκε δυο χρόνια τώρα με 
την τυφλοσύνη του». 
 

«Γεια στην παλιοπαρέα», ακούγεται και η φωνή του 
φαρμακοποιού ο οποίος μόλις έφτασε με το περιπολικό 
που οδηγούσε ο μπατσάκος. Θρονιάζονται και οι δυο 
στις πολυθρόνες. Ο ξεχασιάρης μπατσάκος 
ξανασηκώνεται, πάει στο περιπολικό, παίρνει τον 
φορητό ασύρματο μαζί του, κλειδώνει το αμάξι και 
επιστρέφει αμέσως.  

 

«Γεια σου φαρμακοτρίφτη», ακούγεται ο 
συνδικαλιστής. 

«Πάλι για πεθαμένους μιλάτε;» τους ρωτάει ο 
φαρμακοποιός. Είχε προλάβει να πιάσει τα λόγια του 
παπά και κατάλαβε ότι μιλάνε για την κηδεία του 
Περικλή. 

«Καλά, μωρέ παπά μου, εσύ από πού και ως πού, με 
τον Περικλή;» ρωτάει ο συνδικαλιστής. 

«Με τον Περικλή είμαστε από παιδιά μαζί, φίλοι 
καρδιακοί αθεόφοβε», προσπαθώντας ο παπάς να κόψει 
εκεί την κουβέντα. 

«Δεν λέω αυτό, εννοώ πώς και τον έφαγες από τον 
άλλο παπά, της Αγίας Μαρίνας;» συνεχίζει εριστικά 
πλέον ο συνδικαλιστής. 
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«Τι είναι, βρε άχρηστε, ο άνθρωπος για να τον φάω; 
κάποιος έπρεπε να τον θάψει». 

«Ναι, αλλά δεν έμενε στη δική σου ενορία». 
«Εντάξει… δε λέω… έμενε σε άλλη γειτονιά, αλλά 

στον άγιο Σπυρίδωνα ερχόταν από χρόνια, εκεί άφηνε 
τον οβολό του, δεν κατάλαβα… σιγά μην τον άφηνα στα 
χέρια του άλλου!» 

 

Η καλύτερη πάσα που μπορούσε να πάρει ο 
φαρμακοποιός, που τύχαινε να είναι και αριστερός 
ταυτόχρονα. «Παπά, φρόντισε να καλύπτεσαι, ο άλλος 
παπάς θα στη στήσει και θα σε φάει μέρα-μεσημέρι», 
αποφαίνεται ο φαρμακοποιός σκασμένος στα γέλια. 

«Αει, ρε βλαμμένε, φαρμακοτρίφτη χάσου από κει», 
του απαντάει ο παπάς χωρίς να κάνει τον κόπο να 
γυρίσει προς το μέρος του. 

«Έχει δίκιο ο φαρμακοτρίφτης, αυτό το μεροκάματο 
που έβγαλες εσύ σήμερα, το έχασε ο άλλος. Μέσα από τ΄ 
στόμα του το πήρες, φυλάξου παπά», συμπληρώνει ο 
συνδικαλιστής με το συνηθισμένο του βλαμμένο 
χαχανητό. 

«Μιλάμε για άνθρωπο, ρε χαζοαναρχικό, τι τα 
μπλέκεις τα λεφτά στη μέση;» επιμένει ο παπάς. 

«Μωρέ εμείς δεν τα μπλέκουμε, εσείς οι άνθρωποι 
του Θεού τα έχετε κάνει ένα», τον καρφώνει ο 
φαρμακοποιός. 
 

~~~ 

 

Ο φαρμακοποιός μας, ο ομορφάντρας της παρέας! 
Τώρα πώς αυτός ο όμορφος άντρας έχει για γυναίκα του 
αυτό το «αμάλγαμα» ασχήμιας είναι στα αξιοπερίεργα, 
αν δεν ξέρει κανείς πώς ήταν τα πράγματα κατά τα 
νεανικά τους χρόνια. Τα βράδια κόλλαγαν αφίσες του 
κόμματος στους τοίχους και οι μπάτσοι τους κυνήγαγαν 
ανηλεώς. Ενταγμένος από νωρίς στο κομμουνιστικό 
στρατόπεδο, έχοντας μελετήσει όλα τα μανιφέστα και 
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απαγγέλλοντας  συνεχώς αποφθέγματα του παγκόσμιου 
κομμουνιστικού πανθέου. Και κάνοντας, βεβαίως, τον 
αγώνα του για την κατάργηση των τάξεων.  

«Να χτίσουμε την ιδανική κοινωνία. Όλοι ίσοι, όλοι 
τα ίδια δικαιώματα, τροφή και όχι κανόνια!» το μόνιμο 
μότο του στους λοιπούς της παρέας. Μπορούσες να τον 
χαρακτηρίσεις και σκληροπυρηνικό. Καμιά φορά 
κάθεσαι και σκέφτεσαι, πώς ένας άνθρωπος ο οποίος 
έχει Πανεπιστημιακή παιδεία, μορφωμένος γενικά 
άνθρωπος, καλός στην ψυχή, μπορεί ταυτόχρονα να λέει 
και τόσο μεγάλες κουταμάρες για ισότητες, σε ένα 
κόσμο βασικά καπιταλιστικό! Σε έναν κόσμο όπου ο 
ικανότερος προχωράει και απλά οι άλλοι ακολουθούν -

όπως μπορεί ο καθένας. Μετά σκέφτεσαι ότι το 
επάγγελμα του φαρμακοποιού δεν είναι από αυτά που θα 
χαρακτήριζε κάποιος σαν ένα φτωχό ή λαϊκό, τέλος 
πάντων, επάγγελμα. Τα φάρμακα έχουν γίνει ένας πολύ 
κερδοφόρος αγωγός χρημάτων. Τα κέρδη ενός 
φαρμακείου δεν είναι αμελητέα. Και όμως, βλέπεις πίσω 
από έναν κερδοφόρο πάγκο έναν μικρό Τρότσκι να σου 
λέει για λαϊκές δημοκρατίες θαυμάζοντας κάτι 
δικτατορίες τύπου ανατολικής Γερμανίας. Άσε που πριν 
από δεκαπέντε περίπου χρόνια, οι ανατολικογερμανοί 
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν οριστικά τον 
«παράδεισο» και να περάσουν στην «κόλαση» του 
καπιταλισμού. Και τώρα, ο ταλαίπωρος φαρμακοποιός 
μας πρέπει να βρει άλλη χώρα-πρότυπο.  

Το πιο περίεργο όμως της ζωής είναι, ότι η γυναίκα 
του μόλις έδεσε τον γάιδαρο του γάμου άφησε τον εαυτό 
της έρμαιο του γλυκού και του λιπαρού. Έγινε ακόμα πιο 
ευτραφής και περισσότερο απωθητική για τον όμορφο 
αυτόν άντρα. Και καλά το σώμα δεν το προσέχει, αλλά 
μήπως προσέχει την ιδεολογική της καθαρότητα; 
Κάποτε, μαζί με τον άντρα της μελετούσαν τα άρθρα της 
κομματικής τους εφημερίδας -όπως ο παπάς μελετούσε 
τα ευαγγέλια- αλλά τώρα, μετά από τόσα χρόνια η 
γυναίκα του εμβαθύνει στα περιοδικά που βρίσκει κανείς 
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άφθονα κρεμασμένα στα περίπτερα· αυτά που κοιτάνε 
σε κλειδαρότρυπες, να δουν πόσο καλό είναι στο 
κρεβάτι το ένα ή το άλλο ανερχόμενο αστέρι της 
τηλεόρασης. Του γυρίζουν τ’ άντερα του φαρμακοποιού, 
αλλά βαρέθηκε πια να τσακώνεται μαζί της. Την έχει 
αφήσει στο σκοτάδι της. Αυτός χώνεται συχνά στην 
τεράστια βιβλιοθήκη του με αριστερά βιβλία αλλά και 
ένα άλλο σωρό βιβλίων με άλλα ποικίλα θέματα. 
Διαβάζει, κλείνεται μόνος του στο δωμάτιό του και 
πασχίζει να μάθει όλα όσα καταπληκτικά συμβαίνουν σ΄ 
αυτόν τον κόσμο. Κι αυτή στο άλλο δωμάτιο 
χασκογελάει με εκπομπές όπου κάποιοι καραγκιόζηδες 
χαχανίζουν με κάποια ανερχόμενα γυναικάκια που 
προβάλλουν όσο περισσότερο μπορούν το βυζί τους, 
μπας και ανέλθουν λίγο ακόμα στο στερέωμα. Μεγάλη 
υπόθεση το βυζί στη σημερινή εποχή! 

Και αυτό τον εξοργίζει, αλλά είπαμε βαρέθηκε να 
τσακώνεται. Την έχει ξεγράψει από τη λίστα των 
εχόντων ελπίδες να γίνουν πιο άνθρωποι. Ίσως το μόνο 
που τον βαστάει ακόμα μαζί της είναι το ένα και 
μοναδικό παιδί που έκαναν. Είναι σίγουρο ότι θα ήθελε 
να κάνει και τα τσιλημπουρδήματα του σαν άντρας, 
αλλά έχει καταχρεωθεί ως τον λαιμό. Κτίζει βλέπεις 
στην καλή του και μια μεζονέτα, στο οικόπεδο που πήρε 
από τον πατέρα της σαν προίκα. Αν και δεν είναι μόνο 
αυτό. Αυτός πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια· ομοίως 
και ο αδελφός του, ο Λάκης. Δεν ήταν ποτέ πλούσιοι για 
να μη πούμε ότι ήταν πάντα φτωχοί άνθρωποι. Το 
φασόλι το ‘χαν βαφτίσει κρέας. Πολύ φτώχεια, που του 
άφησε η άτιμη μια υποψία τσιγκούνη. Όλοι τον 
φωνάζουν «φαρμακοποιό», αλλά μετά του κολλάνε και 
το επίθετο «τσιγκούνης». Βγάζει και από τη μύγα ξίγκι. 
Ένας καφές στοιχίζει όσο ένα τούβλο. Μια μπίρα με 
μεζέ κοστίζει όσο πέντε πλακάκια. Μια έξοδος στην 
ταβέρνα κοστίζει όσο μια βρύση μπάνιου. Αυτά είναι τα 
χρηματικά ισοδύναμα των εξόδων του, της 
ανταλλακτικής του  οικονομίας.  
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Η γυναίκα του που θα ήθελε και αυτή να ζήσει τη 
ζωή της λίγο πιο άνετα υποφέρει, αλλά της υπενθυμίζει 
συνεχώς: «γυναίκα, μόλις τελειώσουμε τα γραμμάτια, θα 
ζήσουμε ζωάρα». Σε αντίθεση με τον Λάκη με τον οποίο 
μεγάλωσαν δίπλα-δίπλα και είναι πολύ πιο ανοιχτοχέρης. 
Τα ίδια παιδιά με την ίδια παιδική πείνα εξελίχθηκαν 
εντελώς διαφορετικά. 

Μέσα σε όλα αυτά που αφορούν τον φαρμακοποιό 
και τη σχέση του με τη γυναίκα του, έτσι όπως 
εξελίχθηκε, και αυτή έχει αλλάξει πάρα πολύ απέναντί 
του. Δεν νιώθει, πλέον, κι αυτή κανένα δέσιμο με τον 
περίεργο, αλαζόνα, υπεροπτικό και τόσα άλλα με τα 
οποία τον στολίζει, όταν μιλάει με τις φίλες της. Ήδη 
έχουν διαλέξει να κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια. Η 
ερωτική τους ζωή, αν εξαιρέσουμε κάποιες μετρημένες 
στα δάχτυλα φορές, δεν ήταν ποτέ εκκωφαντική. Ο 
φαρμακοποιός έχει καταλήξει ότι στη χαμηλή ερωτική 
διάθεση της γυναίκας του, υπεύθυνη είναι και πάλι η 
θρησκεία. Δηλαδή, κατέληγε και πάλι στον παπά της 
παρέας, σαν εκπρόσωπο όλων των άλλων, που τόσα 
χρόνια έχουν κάνει στα αθόρυβα τη βρομοδουλειά τους 
σε πολλές κοπέλες. Η γυναίκα του είχε μεγαλώσει σε ένα 
αποστειρωμένο περιβάλλον, ένα περιβάλλον όπου ο 
έρωτας ή το ερωτικό σκίρτημα ήταν υπό διωγμόν. Δεν 
είναι συμβατά αυτά τα αχρεία σωματικά πάθη με τον 
Θεό μας. Η θρησκεία δίδασκε, συγκαλυμμένα αλλά και 
απροκάλυπτα μερικές φορές, ότι το γυναικείο σώμα δεν 
είναι για να προσφέρει την ηδονή· κάνε ένα-δυο-τρία 
παιδιά και τέλος. Μετά σκέπασέ το· να το απολαύσουν 
αργότερα τα σκουλήκια όταν θα πεθάνεις. Η ερωτική 
πράξη δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή που καταλήγει 
σε εγκυμοσύνη και στη γέννηση ενός ακόμα δούλου του 
Θεού. Δεν μπορεί να οδηγεί σε απόλαυση και αν ποτέ 
παρεκτραπείς εσύ δούλη του Θεού σε κάτι τέτοιο 
επαίσχυντο, φρόντισε να τα πεις του παπά της γειτονιάς. 
Αφού εκείνος συσκεφτεί με το Θείο, θα σου επιβάλλει 
να είσαι πιο προσεκτική την επόμενη φορά. Τώρα, αν 
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τυχόν ο άντρας σου ψάξει να διοχετεύσει τον ερωτισμό 
του σε καμιά γκόμενα που θα πέσει μπροστά του, χέστον 
και αποτραβήξου στο δωμάτιό σου. Αυτός θα πάει στην 
κόλαση και εσύ θα φορέσεις το φωτοστέφανο της 
αγνότητας.  

Με κάτι τέτοια στο μυαλό του, ο φαρμακοποιός, 
έβλεπε παπά και του σηκωνόταν η τρίχα. Τους είχε 
κατατάξει στους ιδεολογικούς αντίπαλους, για όλη τη 
στραβωμάρα με την οποία είχαν φιλοδωρήσει τη 
γυναίκα του. Και φυσικά, η γυναίκα του φαρμακοποιού 
έχει εξελιχθεί σαν τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του 
άντρα της. Ο καθένας τους νομίζει ότι για τη δυστυχία 
του φταίει ο άλλος. Αυτή δε η άποψη είναι απόλυτα  
αποδεκτή και από τους δυο. 

~~~ 

 

«Έλα τώρα, κύριε φαρμακοποιέ μας, άστον τον παπά 
ήσυχο με τις βλακείες που λες», τον παρακαλάει ο 
μπατσάκος,  «άνθρωποι είναι και αυτοί, πρέπει να 
ζήσουν».  

«Παίρνουν μισθό για να κάνουν αυτή τη δουλειά 
μπατσάκο μου, αλλά αυτοί ζητάνε κι άλλα», τον επιτιμά  
με στεντόρεια φωνή ο φαρμακοποιός· έχει κοκκινίσει 
πάλι το πρόσωπό του· έτσι γίνεται πάντα, θα σκάσει 
καμιά φορά στα χέρια των άλλων. 

«Εσένα, βρε, άμα πεθάνεις δεν θα ήθελες η γυναίκα 
σου να σου κάνει μια ωραία κηδεία; Αλλά ξέχασα, εσείς 
οι αριστεροί προτιμάτε να σας κάψουν. Και να σου πω 
την αλήθεια, καλά κάνετε και ζητάτε την πυρά, να μη 
μείνει τίποτα από το σαρκίον σας πίσω, μη μολύνετε 
τους υπόλοιπους», καρφώνει τον φαρμακοποιό ο παπάς. 

«Έ, όχι να σας πληρώσω και για την κηδεία μου, 
παπά μου. Προτιμώ να με κάψουν και μετά να με ρίξουν 
στη θάλασσα», του λέει ο φαρμακοποιός. 

«Α, ρε τσιγκούναρε, και εδώ ακόμα μετράς τα 
δίφραγκα», του λέει ο παπάς, «πόσο, βρε, θα στοιχίσει 
ένα φέρετρο;» 
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«Δεν είναι οικονομικό το θέμα, είναι θέμα αρχής», 
με περισπούδαστο ύφος επεμβαίνει ο συνδικαλιστής, που 
βάζει συνεχώς φιτιλιές και στους δύο. 

«Θέμα αρχής… βέβαια… τι να λέμε τώρα!», με 
φανερή ειρωνεία η Μαρία. 

«Δεν κατάλαβα το υφάκι σου!», της λέει ο 
φαρμακοποιός. «Δεν βρέθηκε άνθρωπος ακόμα να 
αμφισβητήσει τις αρχές μας. Ισότητα, δημοκρατία και 
λαοκρατία, κυρία μου… κι αν σας αρέσει. Δεν 
θυσιάστηκαν τόσοι άνθρωποι επί τόσα χρόνια, για να 
έρχεσαι εσύ να μας αμφισβητείς. Και να σου πω ακόμα 
κάτι άλλο; Πήγαινε διάβασε πρώτα κανένα πολιτικό 
μανιφέστο και μετά έλα να μιλήσουμε. Ρώτα τη γυναίκα 
μου να σου πει πόσο ξύλο έχουμε φάει στην ασφάλεια, 
τότε που ήμασταν όλη μέρα στο πεζοδρόμιο, και μετά 
έλα να μιλήσουμε για δικαιώματα του λαού!» 

«Τι κάνατε, κύριε φαρμακοποιέ, στα πεζοδρόμια; 
βάφατε με ασβέστη τα ρείθρα;», τον φιτιλιάζει κι άλλο ο 
δάσκαλος. 

«Κολλάγαμε αφίσες μη ξυπνήσετε εσείς οι 
μικροαστοί και θυμηθείτε ότι κάποια στιγμή πρέπει να 
κτυπήσετε το κεφάλαιο, που σας ρουφάει το αίμα κάθε 
μέρα, ανόητε δασκαλάκο». 

«Σιγά ρε, σε βλέπω… έχεις λιώσει…στο ήπιαν όλο 
το αίμα. Πετσί και κόκαλο έχεις μείνει. Το κεφάλαιο 
χτυπάτε, αλλά τη μεζονέτα όλο και τη σηκώνεις· μια 
χαρά σε βλέπω. Δε φοβάσαι, ρε, μη την τελειώσεις και η 
επανάσταση που έρχεται σου τη πάρει, να τη δώσει στον 
λαό;» του μπήγει πιο βαθιά το καρφί ο μπατσάκος. 

«Τη μεζονέτα δεν τη φτιάχνω με κλεμμένα λεφτά, 
όπως κάνουν οι φίλοι σου οι δεξιοί, με δικά μου τη 
φτιάχνω και το κάνω για να στεγάσω την οικογένειά 
μου. Αν είχαμε  λαοκρατία, δεν θα σκιζόμουν να χτίσω, 
γιατί το κράτος θα μου είχε εξασφαλίσει σπίτι να μείνω. 
Παλεύω με τους ίδιους μηχανισμούς που μου δίνει ο 
καπιταλισμός, μέχρι να φέρουμε όλους τους ανθρώπους 
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στην ισότητα και μετά να τον καταργήσουμε!» του 
απαντάει νευριασμένος ο φαρμακοποιός. 

«Ισότητα προς τα κάτω εννοείς, όχι προς τα πάνω. 
Όλοι να αποκτήσουν μια τρυπούλα, ένα μπουντρούμι, 
ίσα-ίσα να επιζούν. Κρίμα στη μόρφωσή σου, ρε 
ρεμπεσκέ, τίποτα δεν διδάχτηκες τόσα χρόνια στα 
θρανία. Σκατά σε γέμισαν στον εγκέφαλο», του λέει ο 
παπάς. 

«Αυτά τα σκατά θα σας πνίξουν, μόλις πάρουμε την 
εξουσία», απαντάει ο φαρμακοποιός. 

«Τώρα, κάνε υπομονή… τον επόμενο μήνα έχουμε 
εκλογές, και από ότι δείχνει, την πρωτιά θα την πάρει το 
κόμμα σας. Εμείς προλαβαίνουνε να την κάνουμε για 
καμιά άλλη πιο σοβαρή χώρα. Θα αφήσουμε εσάς 
μόνους σας να κάνετε την επανάστασή σας… μόνοι 
σας», του τονίζει με νόημα ο δάσκαλος. 

 

Το γκαρσόνι έχει φέρει τον δίσκο του και προσπαθεί 
ν΄  ακουμπήσει στο τραπέζι τρεις μπύρες. Θα του ρίξουν 
τον δίσκο με τα χέρια τους που τα κουνάνε σαν σπαθιά 
στον αέρα. Τους κοιτάει όλους γύρω με ένα χαζό 
βλέμμα. Καταφέρνει να τις ανοίξει, γυροφέρνει την 
πονηρή ματιά του σε όλους και κάνοντας να φύγει λέει: 
«τώρα που του ανοίξατε τέτοια κουβέντα του ανάρχα, θα 
σας τα ζαλίσει», δείχνοντας με το βλέμμα του τον 
φαρμακοποιό γελώντας, φεύγοντας γρήγορα να μη 
προλάβει να αντιδράσει. 

Ο θιγόμενος γυρνάει το κορμί του στην πολυθρόνα   
ακολουθώντας με το βλέμμα του το γκαρσόνι· του λέει 
φωναχτά: «εσένα μωρή ποντικομαμή… θύμισέ μου 
κάποια στιγμή να σε πηδήξω. Αι στο διάολο 
κωλόπαιδα». 

 

Ο δάσκαλος είχε την ατυχία να ρουφάει τη μπύρα 
του τη στιγμή που ακούστηκε αυτό με την 
«ποντικομαμή» και τα πνευμόνια του τινάχτηκαν να 
σκάσουν από το πνίξιμο. Του ‘φυγε με δύναμη όση 
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μπύρα είχε στο στόμα του· ράντισε με αυτήν το 
πουκάμισο του συνδικαλιστή που καθόταν απέναντί του. 

«Να σε χέσω, ρε δάσκαλε, με την κολομπύρα σου!» 
του λέει έξαλλος και όρθιος αυτός, κοιτώντας 
απελπισμένος το πουκάμισό του· κατουρημένο πανί  του 
το ‘κανε. 

«Ρε παιδιά… ρε παιδιά…», λέει ο δάσκαλος μέσα σε 
χαχανητά, «… έλεος με τις θρησκείες και τις 
επαναστάσεις, ήρθαμε  να πιούμε μια μπύρα, μη το 
χαλάτε τώρα». 

«Να! βρε αχαΐρευτοι, κι ένας άνθρωπος που ξέρει να 
φέρεται σαν ευγενής από κούνια. Δάσκαλε, είσαι ό,τι 
καλύτερο για την πόλη μας», του λέει ο παπάς. 

«Άγιε συνδικαλιστή της εργατικής τάξης δεν μας 
είπες πώς πήγε χθες η εκδρομή στο ορφανοτροφείο», 
ρωτά ο μπατσάκος. 

«Στο ορφανοτροφείο;» πετάγεται σαν ελατήριο 
ξαφνιασμένος ο παπάς γυρνώντας το κεφάλι του από δω 
και από κει. «Ποιο ορφανοτροφείο;» εκλιπαρώντας με το 
βλέμμα του κάποιον να του πει λεπτομέρειες. 

«Αα, δεν τα ‘μαθες, παπά μου… άνοιξε κοντά μας 
ένα ίδρυμα και από τότε ο συνδικαλιστής μας προσπαθεί 
να σώσει την ψυχή του», του λέει ο μπάτσος 
θριαμβευτικά. 
 

Η Μαρία ανάβει ένα τσιγάρο, ανοίγει ικετευτικά τα 
χέρια της προς τον ουρανό  λέγοντας: «τώρα μάλιστα, τα 
πιάσαμε τα λεφτά μας, ανοίξαμε άλλο καυτό θέμα». 

Ο παπάς λοξοκοιτάζει τον συνδικαλιστή. Αν μάθει 
ότι ο συνδικαλιστής επισκέπτεται και ορφανοτροφεία, θα 
αλλαξοπιστήσει. Οι άλλοι ρεμπεσκέδες κρέμονται από 
τα χείλη του συνδικαλιστή, «λέγε, ρε, τι έγινε;»  

 

Αυτός παίρνει πόζα, βάζει πάνω του ένα χαμόγελο 
ευφροσύνης, φουσκώνει, χαϊδεύει τα γένια του, παίρνει 
τη συνηθισμένη στάση του επιβήτορα, και κάνει να 
ξεκινήσει να  απαριθμεί τις χαρές και το νόημα της ζωής. 
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«Πρόσεξε βρε βλογιοκομμένε… πρόσεξε καλά τι θα 
πεις, είμαι ακόμα παρών», τον προειδοποιεί ο παπάς. 

«Παιδιά, φοβερό το spa… δεν παίζεται. Ο μάγκας 
που το έχτισε θα βγάλει τρελά λεφτά. Έχει μέσα κάτι 
πουτανίτσες, ανατολικές, θεές. Σε γδύνουν ολοτσίτσιδο 
και σε πασαλείβουν με λάδια και αρώματα». 

«Είναι κι αυτές τσίτσιδες;» πετάγεται με γουρλωμένα 
λυγουριασμένα μάτια και τεντωμένα αυτιά ο 
φαρμακοποιός. 

«Όχι, φοράνε τις γραβάτες τους!» συμπληρώνει ο 
μπάτσος, σκασμένος στα γέλια. 

«Τι να σου λέω, τώρα! Το βρακάκι τους μόνο, και σε 
τρίβουν παντού, μπρος, πίσω, στα πλάγια… κόλαση σας 
λέω», συνεχίζει ο αφηγητής. 

«Πληρώνεις πολλά;» ξαναρωτά ο φαρμακοποιός. 
«Ρε φαρμακοτρίφτη, εγώ είμαι πνιγμένος στα χάδια 

και στα λάδια, και εσύ ρωτάς για λεφτά; Ποιος τα χέζει 
τα λεφτά;» του πετάει κατάμουτρα ο συνδικαλιστής. 

 

Η Μαρία παρακολουθεί μισοχαμογελώντας την 
περιγραφή. Τα ίδια ακριβώς λόγια  τα έχει ακούσει 
τουλάχιστον άλλες δέκα φορές από τον ίδιο άνθρωπο, 
στον ίδιο καφενέ, με το ίδιο αποχαυνωτικό στυλ. 
Παράλληλα βλέπει και το λιγούρικο ύφος του 
φαρμακοποιού. Βάζει στοίχημα το κορμί της, ότι ο 
φαρμακοποιός δεν έχει περάσει ούτε απ΄ έξω. Θα το 
‘θελε, αλλά βλέπεις η τσιγκουνιά του δεν τον αφήνει να 
χαρεί ό,τι τώρα λιγουρεύεται. Σε λίγο θ΄ αρχίσουν να 
μαζεύουν τα σάλια του· θα χυθούν πάνω στο τραπέζι. 
Βλέπει και τον παπά που δείχνει φανερά χαμένος·  
κοιτάει μια τον έναν και μια τον άλλον. Για 
ορφανοτροφεία ξεκίνησε η κουβέντα και αυτοί οι 
καταραμένοι για πουτανίτσες μιλάνε πάλι. 
 

Και συνεχίζει ο συνδικαλιστής… απευθυνόμενος 
στον φαρμακοποιό: «… εδώ σου λέω ότι έχουν ανοίξει 
οι πύλες του παραδείσου κι εσύ σκέφτεσαι τα λεφτά; 
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Άσε, φαρμακοποιέ, δεν είναι για το δικό σου μπάτζετ 
αυτά που ακούς».  

«Ο φαρμακοποιός μας είναι οικονόμος άνθρωπος· 
κάνει περιουσία, δεν είναι για ξοδέματα», τον πειράζει ο 
δάσκαλος. 

 

Να, και πνεύμα ο δασκαλάκος μας!… λέει τσιγκούνη 
τον φαρμακοποιό αλλά και αυτός το πήδημα το έχει 
γραμμένο κάθε πρώτη του μήνα· όταν πληρώνεται. 
Δεύτερη φορά τον μήνα δεν τον έχω δει να έρχεται σπίτι, 
σκέφτεται η Μαρία, και απολαμβάνει αυτή την τρελή 
παρέα με τον φραπέ της στο χέρι. 

 

«Και εξ’ άλλου τι ρωτάς, ρε φαρμακοτρίφτη, εσύ; 
Δεν έχεις γυναίκα; τι τα θες εσύ τα πουτανάκια;» του 
λέει ο συνδικαλιστής. 

Πετάγεται η Μαρία, και τον διακόπτει. «Κόψε αυτή 
τη λέξη, δεν σε τιμά. Μάθε να σέβεσαι τη δουλειά που 
κάνει ο καθένας. Από τη μια απολαμβάνεις τις υπηρεσίες 
αυτών των κοριτσιών κι από την άλλη τις προσβάλλεις».  

«Και πώς να τις πω; αφού πουτανάκια του κερατά 
είναι. Να δεις πώς κάνουν οι λυσσάρες όταν ανεβαίνουν 
πάνω μου!» 

«Εεπ! κράτει, εκτροχιάστηκες συνδικαλιστή», του 
λέει ο παπάς. «Έχει δίκιο η Μαρία, και αυτές πλάσματα 
του Θεού είναι· να ξέρεις ότι ο Θεός αγαπάει όλα τα 
πλάσματά του». 

 

Εεε, δεν υποφέρεται ο υποκριτής, σκέφτεται ο 
φαρμακοποιός ακούγοντας τον παπά ν΄ αρχίζει πάλι το 
κήρυγμα. «Άσε, ρε παπά-ρέμπελε, που θα μας κάνεις 
τώρα και  κήρυγμα», του λέει ο φαρμακοποιός. 

«Γιατί βρε, αυτά δεν σας λέω πάντα στο κήρυγμα;» 

«Αυτά λες, και άλλα πολλά λες παπά, άσε μη μιλήσω 
τώρα». 

«Όχι, ρε συ, μίλα, τι θα πεις; έχεις να μου προσάψεις 
τίποτα το οποίο είναι έξω από τον λόγο του Θεού;»  



- 47 - 

«Άσε με σου λέω, γιατί άμα αρχίσω να μιλάω, θα σε 
πάρει η μπάλα». 

«Τι να μας πεις βρε κουκουέδι. Πάντα είχατε πόλεμο 
με τη θρησκεία, σας είμαστε εμπόδιο στα σχέδια σας». 

 

«Έλα, να εστιάσουμε στο θέμα μας, μην ανοίγετε 
άσχετες κουβέντες», λέει ο μπατσάκος χτυπώντας τις 
παλάμες του σαν σε χειροκρότημα, «λέγε συνδικαλιστή, 
ακούμε». 

 

Ο φαρμακοποιός έχει περάσει στην επίθεση. Είναι 
στην τσίτα με τον παπά. «Εγώ πουλάω ελπίδες με τα 
φάρμακα και εσείς οι παπάδες ελπίδες για μια άλλη 
καλύτερη ζωή, που θα ζήσουν τα κορόιδα στον 
παράδεισο. Απατεώνες του λόγου είσαστε», ακράτητος 
συνεχίζει την επίθεση. 

«Κοίτα να δεις βρε αναρχικό κομμούνι. Αν εσύ έχεις 
τα νεύρα σου, να πάρεις τη γυναίκα σου πιο κει και να τα 
βγάλεις πάνω της. Άντε που παντρευόσαστε νωρίς και 
στα γρήγορα τις παραμελείτε».  
 

Σαν την καμπάνα της Μητρόπολης χτύπησαν τα 
λόγια του παπά στον φαρμακοποιό. Πάει να του ζητήσει 
να το κάνει πιο λιανά, αλλά ο παπάς έχει πάρει φόρα, 
«…και μετά ψάχνετε πιο χαμαιτυπείο θα περάσει από 
την πόλη μας, να τρέξετε να σας χαϊδέψουν ξένες 
γυναίκες! Τις γυναίκες σας, ρε χαμένε, και συ, και ο 
άλλος, ο συνδικαλιστής, ο οποίος τέλος πάντων έχει ένα 
ελαφρυντικό αφού είναι ανύπαντρος· τις γυναίκες σας  
και τα μάτια σας, γιατί αν τις αφήσετε ξερές εσείς, θα 
βρεθεί κάποιος άλλος να τις ποτίσει», κάνοντας μια 
ανάλογη κίνηση με τα χέρια του. 
 

Η αλήθεια αυτή –που ακούγεται από ξένα και τα 
πλέον αναρμόδια χείλη–  είναι που ξαφνιάζει τον 
φαρμακοποιό και τον πονάει. Τον γυρνάει πολλά χρόνια 
πίσω, όταν νέο παιδί αυτός και η μετέπειτα γυναίκα του 
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κόλλαγαν κάθε βράδυ αφίσες στους τοίχους 
προπαγανδίζοντας σοσιαλιστικούς παραδείσους. Τότε, 
που γνώρισε και έκανε δική του τη συντρόφισσα γυναίκα 
του. Κορίτσι μικρό και αυτό. Η φύση ήταν φειδωλή μαζί 
της, δεν έριξε πάνω της  πλούσια τις χάρες της 
γυναικείας ομορφιάς. Δεν λέω για την τρίχα κάγκελο 
στις μασχάλες και στα μπούτια. Αυτά διορθώνονται και 
διορθώθηκαν πια. Οι τωρινές συντρόφισσες είναι πολύ 
πιο γυναίκες από τις τότε. Αλλά, τότε -σαν να το έκαναν 
επίτηδες- όλες τους, λες και  το τράβαγε η ψυχή τους 
ήταν άσχημες και απωθητικές. Έτσι επέβαλε το 
αγωνιστικό προφίλ της επαναστάτριας. Άσχημη και 
χοντρούλα· του την πάσαραν μέσα από την οργάνωση. 
Καμία κνίτισα δεν έμεινε στο ράφι. Όλες βολεύτηκαν με 
κάποιον κνίτη. Βέβαια, τώρα χτυπάνε τα κεφάλια τους οι 
σύντροφοι, αλλά έχουν φτιαχτεί οικογένειες, έχουν 
γεννηθεί παιδιά. Στο τέλος-τέλος, η επανάσταση 
συνεχίζεται, δεν θα κοιτάμε την ομορφιά που 
ταυτόχρονα συνεχίζει ακόμα να  είναι καπιταλιστικό 
κατάλοιπο των αστών. Εμείς είμαστε αγωνιστές, δεν τα 
κοιτάμε αυτά. Δεν ομολογεί τέτοια πράγματα ο 
φαρμακοποιός, αλλά σίγουρα τα σκέφτεται με πικρία. 
Του τη φορτώσαν και τώρα την ανέχεται. Δεν υπήρχε 
περίπτωση να μείνει κακομούτσουνη κνίτισα στο ράφι. 
Όλες, μα όλες σχεδόν, μέσα στην οργάνωση βρήκαν 
κάποιον να τις ξεκρεμάσει από το ράφι του αζήτητου 
προϊόντος. Και το ωραίο ήταν ότι παντρεύονταν κάτι 
ωραία αγόρια, να καλή ώρα όπως και ο φαρμακοποιός 
μας, ο οποίος είναι αρκετά όμορφος άντρας. Έτσι 
νοιώθει τώρα, περπατώντας στα πενήντα του, αισθάνεται 
σαν εξαπατημένος μαλάκας. 
 

«Και πού ξέρεις εσύ τι κάνω εγώ με τη γυναίκα μου, 
ρε παπά;» ρωτά ο φαρμακοποιός έτοιμος για καυγά 

«Εε… δεν ξέρω τίποτα, πώς… πώς σου πέρασε αυτή 
η ιδέα!» δήθεν ανήξερος απαντά ο παπάς  
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«Δεν ντρέπεσαι, ρε συ; αυτά που σου 
εξομολογούνται όλες οι χαζές κάθεσαι μετά και τα 
κάνεις βούκινο;» επιμένει ο φαρμακοποιός. 
 

Η Μαρία, βλέποντας τα πράγματα να πηγαίνουνε σε 
άσχημες ατραπούς παρεμβαίνει: «παιδιά το χοντρύνατε 
το πράγμα, τέλος η κουβέντα. Την άλλη βδομάδα θα 
κάνω τραπέζι και είστε όλοι καλεσμένοι. Να έρθει και ο 
δικαστής με τη γυναίκα του που έχουμε καιρό να τους 
δούμε», προσπαθεί να αποφορτίσει την ατμόσφαιρα.  
 

«Παράτα μας μωρέ και συ με τα τραπέζια σου! όχι 
δεν σταματάω. Να ξεκαθαρίσει ο παπάς τι ήταν αυτά τα 
λόγια που είπε για τη γυναίκα μου». 

«Εγώ Μαρία είμαι μέσα, ειδικά αν φτιάξεις κεφτέδες 
θα μου δώσεις να πάρω και μαζί μου», λέει ο μπατσάκος 

 

«Δεν είπε, ρε, ο άνθρωπος για τη γυναίκα σου», 
παρεμβαίνει ο δάσκαλος, «γενικά μιλάει σε όλους μας». 

«Ο παπάς πάντα μας κάνει κήρυγμα γιατί μας 
αγαπάει· φιλικά τα λέει όλα αυτά», παρεμβαίνει επίσης ο 
συνδικαλιστής, που βλέπει ότι οι φιτιλιές τις οποίες 
έριχνε τόση ώρα και στους δύο έπιασαν άσχημο μετερίζι 
στις ψυχές τους. 

 

«Ναι, βρε άνθρωπε, γενικά… για όλους τους πιστούς 
μου έτσι μιλάω και αυτά τους ορμηνεύω», ψελλίζει ο 
παπάς. «Η εκκλησία μας οφείλει ν΄ αγαπάει όλα τα 
παιδιά της,  ακόμα και αυτά τα οποία έχουν πάρει τον 
άσχημο δρόμο». 

«Ναι, ρε αθεόφοβε παπά, τον άσχημο δρόμο! Τα 
θέλει ο κώλος σου· και ο αδελφός μου, ρε, ο Λάκης, έχει 
πάρει τον άσχημο δρόμο;» 

 

~~~ 
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Ο Λάκης! Ακόμα δεν έχει εμφανιστεί σήμερα στην 
παραλία. Αδελφός του φαρμακοποιού. Λίγο περίεργες οι 
προτιμήσεις του, κατά τον παπά. Ποτέ δεν τα πήγε καλά 
με το γυναικείο φύλο. Η αδυναμία του φαρμακοποιού 
είναι, βλέπετε, το μικρότερο αδελφάκι του. Έχει 
σπουδάσει οικονομικά και μάλιστα ήταν από τους 
καλύτερους φοιτητές. Τελείωσε απνευστί τις σπουδές 
του και έκανε δυο χρόνια μετεκπαίδευση στην Αγγλία, 
στα χρηματοοικονομικά. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, 
έγινε ανάρπαστος από την αγορά, σαν οικονομικός 
σύμβουλος επιχειρήσεων. Καλοντυμένος πάντα. Ένα 
ευγενικότατο παιδί, φίλος με όλους και πάντα γίνεται 
θυσία να βοηθήσει όποιον έχει ανάγκη. Δεν ενοχλεί 
κανέναν, αλλά η επαρχία έχει τα δικά της μοτίβα. Αν 
σου κολλήσει τη ρετσινιά του ανώμαλου, του περίεργου, 
αυτού που τέλος πάντων παρεκκλίνει από τα 
καθιερωμένα, τότε πρέπει να έχει κάποιος μεγάλο 
συκώτι να αντιπαρέρχεται τις κακολογίες, τα πονηρά 
βλέμματα και τις σπόντες. Βέβαια, ο Λάκης είναι τόσο 
κύριος, τόσο υπεράνω και δεν δίνει σημασία σε όλα 
αυτά. Η μόρφωσή του, η δουλειά του, τον κάνει ικανό να 
επιβάλλεται κι ας είναι από τους περίεργους. Δεν 
προκαλεί  ποτέ κανέναν με τη συμπεριφορά του, όπως 
κάποιοι άλλοι του σιναφιού του, που περπατάνε στον 
δρόμο και κουνιούνται όλες οι λυγαριές. Μπορεί 
μάλιστα, αν κάποιος δεν γνωρίζει τις σεξουαλικές του 
προτιμήσεις, να μην αντιληφθεί ότι ο Λάκης δεν ανήκει 
στο αντρικό φύλο. Μπορεί κάποιος να τον χαρακτηρίσει 
αρκετά αρρενωπό. Και είναι πανέμορφος. Βοηθάει, 
βέβαια, η περιποίηση των καλλυντικών κρεμών, που  
επιφυλάσσει για το δέρμα του. Κυρίως είναι αγαπητός σε 
όποια παρέα κάτσει, λόγω των γνώσεών του σε 
οποιοδήποτε θέμα θιγεί και της ευγένειας η οποία τον 
διακρίνει. Κυρίως, όμως, σέβεται τις απόψεις κάθε 
τρίτου ανθρώπου, οτιδήποτε και αν αντιπροσωπεύει 
αυτός ο τρίτος.  
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Σιχαίνεται, όμως, την υποκρισία των ανθρώπων και 
τα ταπεινά ένστικτα. Τον παπά τον έχει μόνιμα στο 
στόχαστρο της κριτικής του. Στην ουσία δεν τα ‘χει με 
τον παπά τον ίδιο, αλλά με το σύστημα το οποίο αυτός 
υπηρετεί. Βλέπει μια αναντιστοιχία μεταξύ των λόγων 
τους και των έργων τους. Άλλα πράγματα λένε τα ιερά 
βιβλία τους και άλλα εκστομίζει το στόμα τους. Μιλάνε 
για αγάπη, αλλά ταυτόχρονα τα λόγια τους δείχνουν 
άσβεστο μίσος. Είναι δήθεν ελεήμονες και  ταυτόχρονα 
κάνουν κομπόδεμα. Μιλάνε, υποτίθεται, για τον Θεό και 
την ψυχή, αλλά ταυτόχρονα κυνηγάνε το δεκάρικο μετά 
μανίας, πράγματα παράλογα ή ασύμβατα με τον νου του 
Λάκη. Βέβαια, ίσως ο Λάκης να μη ασχολούνταν με 
τους παπάδες, αν και αυτοί τον άφηναν στην ησυχία του. 
Αλλά, κάθε λίγο και λιγάκι, ο παπάς της παρέας έβρισκε 
αφορμές να τον τσιγκλάει, όλο έριχνε τις κακίες του, 
όπου κι αν βρισκόταν. Βλέπεις οι παπάδες έχουν 
αναλάβει, εκ μέρους του Θεού, να διορθώσουν όλα όσα 
στραβά γέννησε ο ίδιος αυτός ο Θεός. Ο Λάκης ήξερε, 
κατά βάθος, ότι κάτι πήγαινε στραβά με την περίπτωσή 
του. Ήξερε ότι δεν είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα. 
Ισορροπούσε ανάμεσα σε δύο φύλα, αλλά του ήταν 
αδύνατον να ορθοπατήσει σε ένα από τα δύο. Τον 
πονούσε αυτό, αλλά δεν μπορούσε και να κάνει κάτι. 
Και είχε ζήσει πάνω στο πετσί του όλες τις 
αρρωστημένες φαντασιώσεις των αντρών γύρω του. Είχε 
ζήσει μια κόλαση στο σχολείο με τα άλλα παιδιά. Είχε 
λουστεί πάνω του τόνους λάσπης από τη συμπεριφορά 
μεγάλων και μικρών. Ακόμα θυμάται εκείνον τον 
καθηγητή, που  τον είχε στριμώξει στο γραφείο κάποιο 
καλοκαίρι, όταν είχε πάει  να πάρει ένα ενδεικτικό. Τα 
καλοκαίρια πάντα έμενε στο σχολείο ένας καθηγητής, 
όταν όλοι οι άλλοι έλειπαν σε διακοπές· για κάτι τέτοιες 
περιπτώσεις όπου κάποιος μαθητής ήθελε κάποιο χαρτί. 
Θυμάται ο Λάκης πόσο πολύ ντράπηκε, πόσο 
εξευτελισμένος ένοιωσε από τη χυδαία συμπεριφορά του 
κυρίου καθηγητή πάνω σε έναν μικρό μαθητή. Μπορεί 
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βέβαια, μισή ώρα αργότερα αυτός ο καθηγητής -στο 
καφενείο ανάμεσα σε φίλους του- να έριχνε και ένα 
κήρυγμα για την ηθική ή την αξιοπρέπεια! Ίσως να ήταν 
στο ακροατήριο και η γυναίκα του, να θαύμαζε και αυτή 
την ακεραιότητα του ήθους του άντρα της και να 
μακάριζε την τύχη της,  καθώς έχει δίπλα της έναν βράχο 
ηθικής· και οποία ευτυχία, που έκανε παιδιά με έναν 
τέτοιο άντρα, τέτοιας αδαμάντινης προσωπικότητας! 

Δεν πάτε στο διάολο όλοι σας και η υποκρισία σας, ρε 
αλήτες! έχει σκεφτεί πολλές φορές ο Λάκης. 

 

Είχε ζητήσει τη βοήθεια γιατρών και ψυχολόγων, 
προκειμένου να μπορέσει να πετάξει από πάνω του το 
ένα από τα δύο φύλα, κρατώντας το άλλο. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι αντρικές ή γυναικείες 
ορμόνες είναι σαφώς πιο ισχυρές οι μεν απέναντι στις δε  
αυτό είναι εύκολο για τους γιατρούς, σε άλλες είναι πολύ 
δύσκολο. Μια τέτοια δύσκολη περίπτωση ήταν του 
Λάκη. Οι ορμόνες του αντρικές και γυναικείες ήταν 
σαφώς ισομερείς. Δεν ξεχώριζε καμία, οπότε οι γιατροί 
όποια από τις δύο και αν αποφάσιζαν να καταστείλουν, 
το πρόβλημα θα παρέμενε έντονο. Όταν τελεσίδικα οι 
γιατροί του είπαν ότι δεν γινόταν να επιλεγεί με 
ασφάλεια και σαφήνεια ένα φύλο σαν το ισχυρότερο, 
από τότε ο Λάκης συμβιβάστηκε με τον εαυτό του. 
Αυτός συμβιβάστηκε, αλλά ο παπάς συνέχιζε να 
εξοβελίζει τον διάβολο. 
 

~~~ 

 

«Ο αδελφός σου, τι;… τί τον ανακατεύεις τον 
Λάκη;» λέει ο παπάς. 

«Ο αδελφός μου, ρε, που όπου βρεθείς και όπου 
σταθείς, πούστη τον ανεβάζεις και ανώμαλο τον 
κατεβάζεις. Αυτός δεν είναι παιδί της εκκλησίας; 
Κακομοίρη μου πρόσεξε τι λες γι’ αυτόν. Με το ζόρι τον 
κρατώ μη σε ξυρίσει στην πλατεία, πρόσεξε!» 
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Ο παπάς έχει αρχίσει πλέον να ανησυχεί φανερά, 
πάει να τα μπαλώσει, αλλά τα έκανε σκατά. Βλέπεις δεν 
είναι και τόσο διπλωμάτης σαν τον συνδικαλιστή να 
ελίσσεται. Πώς του ξέφυγε εκείνο για τη γυναίκα του και 
τώρα δεν μπορεί να σταματήσει ο φαρμακοποιός με 
τίποτα! 
 

«Δεν λέω, βρε ευλογημένε, τίποτα για αυτόν». 
«Στο κήρυγμά σου, που έκανες στο κατηχητικό τις 

προάλλες, έλεγες στα παιδάκια κάτι υπονοούμενα για 
τον Λάκη· όλα τα παιδιά με μιας γύρισαν και κοίταξαν 
τον γιο μου. Είναι τυχαίο αυτό; Τα μπολιάζεις με μίσος 
για τους συνανθρώπους τους». 

«Όχι, βρε παιδί μου, δεν μίλαγα για τον αδελφό σου, 
γενικά η εκκλησία καταδικάζει την ομοφυλοφιλία, είναι 
κάτι σαν αρρώστια». 

«Γούστο του και καπέλο του, αν ο αδελφός μου θέλει 
να είναι άρρωστος, όπως τον λες, αλλά για τη δική σου 
αρρώστια να  πλακωθείς για το μεροκάματο με τον άλλο 
παπά πάνω από το πτώμα του Περικλή, δεν είναι 
αρρώστια! Βρομιάρηδες παπάδες… ε, βρομιάρηδες!». 
 

Αυτό το «βρομιάρηδες» έκανε τον παπά να πεταχτεί 
πάνω. Πετιούνται σάλια από το στόμα του, τα ράσα 
ανεμίζουν, «θα σε κάψει ο Θεός, βρε και εσένα και τον 
αδελφό σου, που θα μου πεις ότι έβγαλα μεροκάματο 
από τον θάνατο του άτυχου φίλου μου Περικλή. Ντροπή 
σου! Και συ όταν θα τα τινάξεις, εγώ θα σε χώσω στο 
χώμα…» δείχνοντας με τον δείκτη του χεριού του τη γη, 
τα μάτια του πεταγμένα έξω από τις κόχες, «… και από 
τα λεφτά της κηδείας σου θα ταΐσω ανθρώπους· όσους 
έχω στο συσσίτιο μου. Ανίκανε τσιγκούναρε που θα 
πιάσεις εσύ στο στόμα σου την εκκλησία μας, 
αναρχοκομμούνι!» 
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Ο φαρμακοποιός έχει σηκωθεί όρθιος, έτοιμος να 
του ρίξει μπουνιά, οι άλλοι μπαίνουν στη μέση να  τους 
χωρίσουν. «Ρε παιδιά… ρε παιδιά, τι πράγματα είναι 
αυτά;» τους λέει η Μαρία, «και συ παππούλη μου, σε 
παρακαλώ, πρόσεχε τι λες!» 

 

«Ιερή αγανάχτηση με πιάνει όταν ακούω να 
κατηγορούν την εκκλησία μου και μένα…», βγάζει 
αφρούς ο παπάς, «… που τρέχω όλη μέρα να τα φέρω 
βόλτα και έρχεται αυτός ο σαχλαμάρας, δεν… δεν 
μπορώ να μιλήσω… δεσμεύομαι από την ιερότητα και 
μυστικότητα της εξομολόγησης να με… να με φτύνει 
στα μούτρα». 

 «Παππούλη, σε παρακαλώ, ζήτα του συγγνώμη του 
φαρμακοποιού. Το ότι είναι αριστερός, κομμούνι και 
αναρχικός, όπως τον λες, είναι δική του υπόθεση· δεν 
έχει να κάνει με την εκκλησία. Και συ, φαρμακοποιέ, 
δώσε τα χέρια με τον παπά, δεν είναι λόγια αυτά που 
ανταλλάξατε. Φίλοι είμαστε». 

 

Ο φαρμακοποιός αφρίζει. Έχει γυρίσει την πλάτη του 
στον παπά· το ίδιο και ο παπάς. Οι άλλοι προσπαθούν να 
τα συνεφέρουν, δηλαδή τι να συνεφέρουν, έτσι σκατά 
όπως τα κάνανε! Ο δάσκαλος δεν βγάζει κουβέντα, 
πρώτη φορά τυχαίνει σε τέτοιο καυγά· δεν ξέρει αν 
πρέπει να μιλήσει και τι να πει. Ειπώθηκαν και από τις 
δυο μεριές βαριά λόγια· ταυτόχρονα τυχαίνει να είναι ο 
νεότερος στην παρέα· δεν ξέρει πώς να αντιδράσει.  

 

«Εν πάση περιπτώσει…», ακούγεται μετά από πολύ 
απραξία ο παπάς: «… ο Θεός είναι μεγάλος, συγχωρεί τα 
πάντα· τα ξέχασα ήδη όλα όσα ακούστηκαν σήμερα. 
Αλλά, άνθρωπος είμαι και εγώ».  

 

«Ρε, μου χέσατε την κουβέντα, το καταλάβατε; με 
αφήσατε στη μέση την ώρα που σας έλεγα τι κάνουν 
όταν με καβαλάνε τα κοριτσάκια του spa», πάει να δώσει 
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συνέχεια στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση της παρέας ο 
συνδικαλιστής και να αποφορτίσει την ατμόσφαιρα. 

«Παράτα μας ρε και συ, με τα πηδήματά σου», 
ακούγεται από κάποιον. 

«Καλά, ρε, με ξενερώσατε… εσείς με ρωτήσατε, δεν 
σας άρχισα εγώ τις ιστορίες». 

«Καλά, γράψε τη συνέχεια του έργου σ΄ ένα χαρτί να 
βγάλω φωτοτυπίες, να τις μελετήσουμε σπίτι μας», λέει 
η Μαρία, «άντε, ρε βλαμμένα, όλα σας!» 

 

Γυρνάει δίπλα του ο συνδικαλιστής, βλέπει τον 
μπατσάκο αμίλητο, τον αγκαλιάζει από τον ώμο, τον 
ταρακουνάει και αυτός αδυνατούλης και χλεμπονιάρης 
όπως είναι πηγαίνει πέρα-δώθε. «Έγραψες σήμερα 
κανένα πιτσιρίκι με μηχανάκι;» τον ρωτάει. 

«Εννοείται… τρία κωλόπαιδα, τα βούτηξα στο 
λιμάνι, δεν φοράγανε κράνος». 

«Τα πιτσιρίκια που είναι του χεριού σου τα κυνηγάς, 
τους ντόπιους που παρκάρουν πάνω στο λιμάνι  
στραβωμάρα έχεις· δεν τους βλέπεις!» του ξαναλέει. 

«Γιατί βλέπει τους φασίστες που έχουν γεμίσει την 
πόλη με αγκυλωτούς σταυρούς;» πετάγεται ο 
φαρμακοποιός. 

«Ε, αυτοί είναι μαστουρωμένοι και μπρατσαράδες, 
δεν τους έχει του χεριού του, ενώ τα πιτσιρίκια… τσα, 
τους κάνεις και κατουριούνται πάνω τους. Α, ρε σερίφη, 
γαμώ τα αστέρια σου!» συνεχίζει ο συνδικαλιστής 
εστιάζοντας στα πέτα του· κάτι σαρδέλες έχει αστέρια τα 
βλέπει αυτός. 

«Γιατί τ΄ άλλα τα μαλακισμένα που σηκώνουν όλες 
τις γειτονιές της πόλης με τις βγαλμένες εξατμίσεις, 
μήπως τα πιάνει!» συμπληρώνει ο δάσκαλος. 

«Ε, βλέπεις, ένα κωλόπαιδο από αυτά είναι γιος του 
πολιτευτή μας, μη χέσω!» συμπληρώνει και η Μαρία. 
 

Εκείνη την ώρα ο ασύρματος καλεί με επείγον σήμα 
τον μπατσάκο να πάει στα διόδια της πόλης, όπου 
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αριστεροί έχουν αποκλείσει τον δρόμο. Βάζει το καπέλο 
του βλαστημώντας. «Γαμώ το μυαλό που κουβαλάτε ρε 
βλήματα αριστεράντζες», πετάει στον φαρμακοποιό. Με 
γρήγορα βήματα τρέχει στο αυτοκίνητο, ανάβει τη 
σειρήνα και εξαφανίζεται.  

«Έτσι θα πάρει ο λαός την εξουσία· ξεκινώντας από 
τα απλά. Σήμερα στα διόδια, αύριο στις λαϊκές αγορές, 
μετά στους βιομήχανους», φωνάζει ο φαρμακοποιός 
προς τη μεριά όπου έφυγε ο μπατσάκος. 

«Και μετά ξύπνησες», του παρατηρεί ο δάσκαλος. 
«Μας κλέβουν, ρε βόδι· οι δρόμοι είναι δικοί μας, 

δεν είναι δικοί τους. Στο τέλος θα μας βάλουν να 
πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε», απαντάει 
του δάσκαλου ο φαρμακοποιός· και σαν να μιλάει στον 
τοπική οργάνωση, «ξυπνήστε, ρε ζώα»! 

«Τώρα, ρε επαναστάτη, μόλις θάρθει ο Σύριζα θα τα 
καταργήσει όλα αυτά τα διόδια. Θα μας δώσει και 
αύξηση, θα διώξει και τους Γερμανούς, θα καταργήσει 
και τον ΕΝΦΙΑ· όλα θα τ΄ αλλάξει με ένα άρθρο», του 
λέει χαχανίζοντας η Μαρία. 

«Και θα φτιάξει πολλά spa», συμπληρώνει ο παπάς, 
κοιτώντας πονηρά τον συνδικαλιστή. 

«Ρε, άντε πηδηχτείτε, μαλάκες αριστεροί», ξαναλέει 
η Μαρία στοχεύοντας τον φαρμακοποιό. 

«Ρε θα τους βαράμε τα νταούλια και αυτοί θα 
χορεύουν», κλείνει την πολιτική του τοποθέτηση, ο 
φαρμακοποιός. 
 

«Παπά μου», λέει η Μαρία, «άστους αυτούς, δεν 
βγάζεις άκρη, πες μου πώς πάει το συσσίτιο». 

«Μεγάλα παλούκια, Μαρία μου,  υπάρχουν μέρες 

κατά τις οποίες το ταμείο είναι άδειο και αναγκάζομαι να 
παίρνω τρόφιμα με πίστωση, νάναι καλά οι άνθρωποι 
που με διευκολύνουν».  

«Η Μητρόπολη δεν μπορεί να δώσει κάτι σε σταθερή 
βάση;» ρωτά η Μαρία. 
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«Σιγά μη δώσει η Μητρόπολη, αυτή μόνο να παίρνει 
ξέρει από τον δίσκο της Κυριακής», τους ενημερώνει ο 
συνδικαλιστής. 

«Καμία Μητρόπολη δεν δίνει για συσσίτια. 
Υποτίθεται ότι μπορούμε να το συντηρήσουμε μόνοι 
μας, εμείς το εκκλησίασμα. Αλλά, βρε γομάρια, μήπως 
πατάτε ποτέ στην Εκκλησία να αφήσετε κάτι στον δίσκο 

του συσσιτίου; Εγώ μόνο τη Μαρία και τον δικαστή με 
τη γυναίκα του βλέπω κάθε Κυριακή», λέει ο παπάς. 

«Παπά μου, εγώ κάνω ότι μπορώ, προσπαθώ να 
στείλω όσα παιδιά μπορώ να πείσω στο κατηχητικό. Δεν 
μπορώ κάτι περισσότερο, δεν το αντέχω το πολύ λιβάνι», 
λέει ο δάσκαλος. 

«Δεν λέω για σένα ευλογημένε, πράγματι εσύ 
βοηθάς, ακόμα και με εκείνη τη μελέτη την οποία  
έκανες για τη Βυζαντινή Εκκλησίτσα, ο Μητροπολίτης 
μας έδωσε συγχαρητήρια· για τα άλλα κοπρόσκυλα 
λέω». 
 

«Κώστααα!», πετάγεται ξαφνικά πάνω η Μαρία 
κουνώντας τα χέρια της σαν σηματωρός σε καράβι. 
Μερικά μέτρα μακριά είναι ο πολιτευτής μας που ψάχνει 
με το μάτι του να εντοπίσει την παρέα. «Εδώ… εδώ 
είμαστε… έλα». 

«Καλώς τονα κι ας άργησε», του λέει ο δάσκαλος. 
«Φεύγουμε σε λίγο», του λέει ο παπάς 

«Παιδιά, μόλις πριν μισή ώρα γύρισα από την 
πρωτεύουσα, είχαμε συνάντηση στο κόμμα», τους 
δικαιολογείται ο πολιτευτής, «έχασα κάτι σημαντικό 
σήμερα;» 

 

«Αα, καλά, στο κόμμα ήτανε», αρχίζει να λέει ο 
συνδικαλιστής και πηγαίνοντας για την κορύφωση «… 
πιάστε τ΄ αρχ….», τον κόβει αυστηρά και απότομα ο 
παπάς, «μη το πεις βρε βρομόστομε». 
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«Πώς πάει ο αγώνας, κύριε πολιτευτά μας;» ρωτά ο 
δάσκαλος. 

Χαμογελώντας ο πολιτευτής του λέει: «κοίτα να δεις 
ένα περίεργο πράγμα. Αν όλοι όσοι με συναντάνε στον 
δρόμο και μου λένε “θα σε ψηφίσω” το κάνουν, τότε θα 
βγω με 100%. Όλοι μου λένε ότι είμαι σίγουρος 
βουλευτής, αλλά και στις προηγούμενες έτσι μου 
λέγανε». 

 

Ο πολιτευτής καλό και πρόσχαρο παιδί σε γενικές 
γραμμές. Δεν έχει δουλέψει ποτέ του. Μια ζωή 
αποσπασμένος από τη ΔΕΗ σε κομματικά γραφεία. Η 
γυναίκα του μένει μόνιμα στην πρωτεύουσα, μια και δεν 
μπορεί να αφήσει τη δουλειά της. Ζει μαζί με τον 
16χρονο γιο του, κοντά μας. 

 

«Για να στο λένε, θα σε ψηφίσουν», του λέει ο 
δάσκαλος, δίνοντάς του θάρρος. 

«Ναι, οπωσδήποτε δάσκαλε… με δουλεύουν, δεν με 
ψηφίζουν, και να πω ότι τους γίνομαι κολτσίδα! 
Κανέναν δεν πιέζω, αυτοί μόνοι τους με πιάνουν και με 
παραμυθιάζουν». 

«Εγώ πάλι έχω ένα προαίσθημα, ότι αυτή τη φορά θα 
μπεις στη Βουλή», του λέει ο παπάς. 

 

«Αχ, δεν το πιστεύω! Ο παπάς άρχισε στα 
γλειψίματα τον βουλευτή μας, μπας και πάρει καμιά 
δωρεά για την εκκλησία», λέει ο φαρμακοποιός και 
συνεχίζοντας ακόμα πιο σκληρά, «παπά για να μπει από 
δω ο φίλος μας στη Βουλή, πρέπει να τον ψηφίσεις, αλλά 
εσύ προτιμάς τους Ναζιστές. Πώς θα βγει ο δύστυχος, 
αφού κανείς δεν τον ψηφίζει;» 

 

«Έτσι είναι παπά μου, δίκιο έχει ο φαρμακοποιός», 
επιβεβαιώνει ο συνδικαλιστής, «το χέρι απλωμένο το 
‘χεις πάντα, αλλά την κάλπη πάντα τη μπερδεύεις. Και 
να σε ρωτήσω, ρε παπά μου, και κάτι άλλο που 
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θυμήθηκα τώρα; πού στο διάολο πάνε τόσα λεφτά από 
κεριά, κηδείες και μνημόσυνα;» 

«Όλα τα έσοδα της εκκλησίας πάνε στο συσσίτιο, ρε 
σκουλήκι του συνδικαλισμού», απαντά ο παπάς. 

«Κάτσε, μωρέ παπά μου, ο Νικολός σου στέλνει τα 
ψάρια· όσα του περισσεύουν, ο χασάπης κάθε μέρα σου 
στέλνει κρέας, ο Τάκης κάθε μέρα σου φουρνίζει 
τριάντα κιλά ψωμί, τι έξοδα μου τσαμπουνάς ότι κάνεις 
στο συσσίτιο; Μη πω για τις μαγείρισσες· όλες είναι 
εθελόντριες, τι ακριβώς πληρώνει η εκκλησία;» 
συνεχίζει την ανάκριση ο φαρμακοποιός. 

«Εσύ ειδικά, επειδή είσαι άθεος, ό,τι και αν σου πω 
αμαρτία θα κάνω, άντε γεια σας βρομόσκυλα, πάω σπίτι, 
η παπαδιά με περιμένει». 
 

Έχει πάει δύο η ώρα και η παρέα αρχίζει να 
διαλύεται· όλοι φεύγουν για τα σπίτια τους. Ο 
φαρμακοποιός πάει να κλείσει ταμείο της μέρας, μια 
απαραίτητη εργασία αν θέλει να τα πηγαίνει καλά με το 
καπιταλιστικό κράτος, που κάποια μέρα έχει ορκιστεί ότι 
θα το γκρεμίσει. Αριστερή επανάσταση ναι, αλλά και η 
ταμειακή πρέπει να κλείσει. Είχε αφήσει στο μαγαζί τη 
βοηθό του.  

«Περίμενε φαρμακοποιέ να πάμε μαζί», του λέει η 
Μαρία, «έρχομαι και εγώ μαζί σου, θέλω να αγοράσω 
μερικά πράγματα». 
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Στο φαρμακείο 

 βοηθός του, η Σπυριδούλα, μέσα από τον 
πάγκο· η γυναίκα του φαρμακοποιού απ΄ έξω. 
Μόλις τελείωσε από το μανικιούρ της και έχει 

έρθει να πάρει κάποια λάδια σώματος. Δείχνει της 
Σπυριδούλας, με θριαμβικό ύφος στο πρόσωπό της,  τα 
νέα σχέδια πάνω στα νύχια της. Αφού με τα πολλά 
τελείωσε η επίδειξη, παίρνει μερικά λάδια σώματος στη 
αγκαλιά της και  λέει στη βοηθό: «Χρυσό μου, πρέπει να 
πηγαίνω, πες του άντρα μου ότι τα πήρα εγώ». Κάνει να 
φύγει και  πέφτει πάνω του· μόλις εκείνη τη στιγμή 
μπαίνει στο μαγαζί, πίσω του ακολουθεί η Μαρία.  

«Α, γύρισες; μου ‘πε η Σπυριδούλα ότι είχες πάει 
για την καθημερινή σας συνάντηση» και γυρνώντας στη 
Μαρία, «πώς τα περάσατε καλή μου;»   
 

«Τι να σου πω! έχασες… έχασες το καλύτερο, 
έπρεπε σήμερα να έρθεις, να δεις τον παπά και τον άντρα 
σου να μαχαιρώνονται». 

«Γιατί μωρέ τσακώνεσαι με όλο τον κόσμο;» 
ρωτάει τον άντρα της με παιδιάστικο ύφος. 

«Άσε μας, ρε γυναίκα και συ, τι πήρες εκεί;» 

«Θα στα δείξω σπίτι, να σε περιμένω να φάμε 
μαζί;» 

«Σε πέντε λεπτά να κλείσω την ταμειακή και 
έρχομαι. Άντε Σπυριδούλα, πήγαινε και συ, κορίτσι μου, 
να ξεκουραστείς», λέει της βοηθού του. Η γυναίκα του 
έχει πιάσει μονότερμα τη Μαρία να της πει όσο πιο 
γρήγορα μπορεί τα νέα της γειτονιάς. Της δείχνει τα 
νύχια της, της ξεφυλλίζει γελώντας κάτι περιοδικά που 
μόλις αγόρασε. 
 

Η 
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«Περίμενε!», φωνάζει η Μαρία του άντρα της 
βρίσκοντας ευκαιρία να απαγκιστρωθεί από την πάρλα 
της γυναίκας του, «πριν κλείσεις την ταμειακή, δώσε 
μου και μένα αυτά που θέλω». 

«Σπυριδούλα, πριν φύγεις εξυπηρέτησε μια 
στιγμή την κυρία Μαρία να κάνω εγώ σύνολα». 

«Κυρία Μαρία;» ρωτά η Σπυριδούλα. 
«Δώσε μου, κορίτσι μου, μια κούτα 

προφυλακτικά, ξέρεις ποια παίρνω». 
 

Στο άκουσμα αυτό τα μάτια της γυναίκας του 
φαρμακοποιού γουρλώνουν, παρακολουθεί τη Μαρία να 
τακτοποιεί την κούτα στις τσάντες της. «Αχ, Μαρία μου, 
τουλάχιστον εσύ κοπέλα μου του δίνεις και 
καταλαβαίνει». 

«Να κάνεις και συ το ίδιο, αγάπη μου, έχεις έναν 
τόσο ωραίο άντρα· μη το αφήνεις και περνάει έτσι». 

«Ωραίο άντρα έχω, αλλά για το κάδρο», της 
κάνει εμπιστευτικά η γυναίκα του φαρμακοποιού. 

 

Χαμηλόφωνα η Μαρία, να μην ακουστεί πιο κει, 
δείχνοντάς της τα λάδια, της λέει χαμογελαστή: «αυτά 
που βαστάς μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Και 
απαραίτητα συνοδεύονται από ένα μικροσκοπικό 
βρακάκι… άκου που σου λέω», κλείνοντάς της το μάτι,  
«αυτά κουβέντιαζαν οι άντρες σήμερα στο καφέ. Καυτό, 
να του παίρνεις την ανάσα. Να ονειρευτούν θέλουν και 
αυτοί οι κακομοίρηδες, να φαντασιωθούν. Άμα του 
απογειώσεις τη φαντασία, όλα μετά θα έρθουν». 

«Δε νομίζω, Μαρία μου», κάνει απογοητευμένη 
βγάζοντας έναν αναστεναγμό. 

«Και κοίτα να γίνεις στο κρεβάτι λίγο 
πουτανίτσα, πιάνει πάντα το κόλπο», της λέει η Μαρία. 

«Μαρία μου, τα έχω δοκιμάσει όλα, έχω 
απελπιστεί», της ψιθυρίζει συνωμοτικά, κοιτώντας και 
προς το βάθος όπου βρίσκεται ο άντρας της, μη τυχόν 
και καταλάβει την κουβέντα τους. «Έχει πάνω του όλα 
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τα κακά που μπορείς να φανταστείς. Τσιγκούνης, 
αλαζόνας, μυστήριος, φωνακλάς!».  

«Βρε κουτό, αν δεις ότι τίποτα δεν πιάνει, 
στείλτον μου εμένα και θα στον κάνω φωτιά που θα σε 
κάψει, αν με  εμπιστεύεσαι», σκασμένη στα γέλια η 
Μαρία. 

«Ναι, Μαρία μου, και όταν σου έφερε τον γιο 
μας ξέραμε, και σε εμπιστευτήκαμε, εσύ τον έκανες 
άντρα και τώρα το πουλάκι μου δε βαστιέται». 

Κοντοστέκεται η Μαρία, διστάζει λίγο… «Μια 
και ανέφερες τον γιο σου, πρόσεχε μη ξεπέσει καμιά 
μέρα σε αυτό το spa που έχουμε κοντά μας. Μπορεί να 
είναι καλές οι κοπέλες εκεί μέσα, αλλά δεν ξέρει κανείς 
από πού βαστάει η σκούφια τους, πρόσεξε μη σου 
κολλήσει τίποτα εκεί».  

«Ναι, ναι, Μαρία μου, τι λες τώρα! δεν το ξέρω; 
Να,  αυτά διαβάζω και εγώ όλη μέρα στα περιοδικά και 
με πιάνει τρόμος. Και στα μεσημεριανά της τηλεόρασης 
τα λένε κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν χάνω ούτε μία από τις 
εκπομπές, έχω μάθει πολλά πράγματα».  

«Οι άντρες είναι χαζοί· παρασύρονται εύκολα 
από μια γυναίκα και το βάζουν όπου λάχει. Και μάλιστα 
όταν η δική μας μπογιά περνάει και αποκτάμε τα 
παχάκια μας, αποκτάμε καμιά ρυτιδίτσα, άστα να πάνε. 
Τότε, είναι επικίνδυνοι να πάνε πίσω από την πρώτη 
κοπελίτσα που θα τους κάνει κουνήματα». 

«Ναι, Μαρία μου, αχ, πόσο με καταλαβαίνεις, 
δεν ξέρουν οι βλάκες ότι εμείς παρά τα παχάκια μας 
έχουμε την πείρα μας και είμαστε και καθαρές», 
κλείνοντάς της το μάτι. 

«Μια και είπες για παχάκια, κορίτσι μου, ζήτα 
λεφτά του άντρα σου να πας σε μια διαιτολόγο να τα 
ρίξεις. Τι τα βαστάς πάνω σου; Να φχαριστηθούμε το 
κρεβάτι μας όσο είμαστε ακόμα νέες». 

«Μαρία μου, φοβάμαι να του ζητήσω, είναι πολύ 
σπάγκος. Όποτε του ζητάω λεφτά για καλλωπισμό, μου 
γκρινιάζει». 
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Η Μαρία σκύβει κοντά στο αυτί της, «αν του πεις 
ότι τα θέλεις για να γίνεις όμορφη γι΄ αυτόν, δεν θα σου 
αρνηθεί· θέλει και αυτός τον τρόπο του. Πες του το σε 
μια πολύ προσωπική σας στιγμή και δεν θα σου αρνηθεί. 
Και τους δυο σας σάς έχω πολύ καλούς φίλους και αυτός 
είναι πολύ καλός· εντάξει έχει μερικά κολλήματα με το 
γαμημένο του το κόμμα, αλλά θα ήθελε κάποια μέρα να 
ζήσει ξανά μαζί σου τον μεγάλο έρωτα της νιότης σας». 

«Ναι, Μαρία μου, έτσι είναι όπως τα λες, σ΄ 
ευχαριστώ πολύ και να ξέρεις ότι τσαντίζομαι και 
παίρνω πάντα το μέρος σου όταν ακούω κάποιους να σε 
κατηγορούν ότι δήθεν… εσύ… ξέρεις τώρα εσύ τι λένε». 

«Δεν με πειράζει, κοπέλα μου, εγώ ξέρω ποια 
είμαι, ξέρω τι δουλειά κάνω και ξέρω να φέρομαι με 
ευγένεια σε όλους. Το ίδιο όμως απαιτώ και από τους 
άλλους. Ο άντρας σου κάνει τον φαρμακοποιό, ο παπάς 
θάβει πεθαμένους, ο συνδικαλιστής υπερασπίζεται τους 
αδύναμους, και εγώ κάνω τα παιδιά σας άντρες. Αν δεν 
ήμουν εγώ, θα είχατε γεμίσει στα σπίτια σας παράσημα 
από τις κοπελίτσες που δουλεύουν στα γύρω σκυλάδικα. 
Έτυχε να κάνω κακές επιλογές στη ζωή μου και τώρα 
είναι πολύ αργά ν΄ αλλάξω τη δουλειά μου. Σε 
διαβεβαιώ όμως ότι αυτή τη δουλειά που κάνω, την 
κάνω όσο μπορώ καλύτερα και με όσο πιο πολύ αγάπη 
μπορώ για τους άντρες που μου εμπιστεύεστε. Εξ΄ 
άλλου, από μένα δεν έχετε τον φόβο να σας πάρω τους 
άντρες σας. Αν έφτανα κάποια στιγμή να μείνω με έναν 
άντρα για το υπόλοιπο της ζωής μου, θα διάλεγα έναν 
ελεύθερο ή έναν ξένο από την πόλη. Οι δικοί σας, δικοί 
σας για πάντα». 
 

«Άντε κορίτσια κλείνω, τι λέτε τόση ώρα; 
τελειώνετε», ακούγεται η φωνή του φαρμακοποιού. 

«Ναι, φεύγουμε και μεις», του απαντάει η Μαρία  
και γυρνώντας προς τη γυναίκα του, «φρόντισε καλή μου 



- 65 - 

για σένα και τον άντρα σου, είναι καλό παιδί και αξίζει 
τον κόπο να προσπαθήσεις να αναστήσεις κάτι». 

«Μαρία μου, είσαι μάλαμα! Μωρέ δεν 
προλαβαίνουμε να σου πω όσα θέλω, πέρνα κάποια μέρα 
από το σπίτι να τα πούμε, σε θέλω να σου πω και για τον 
γιο μου». 

«Λυπάμαι, αλλά δεν πάω σε ξένα σπίτια και 
ειδικά σε οικογένειες, κατάλαβέ με, είναι δύσκολη η 
θέση μου· πρέπει να βαστάω τις ισορροπίες μου». 

«Σε καταλαβαίνω, Μαρία μου, να περάσω εγώ 
μια μέρα από το δικό σου;» 

«Όχι, ούτε από το δικό μου, αν με θες, πάρε με 
τηλέφωνο να πάμε για μια μπύρα, κερνάω εγώ… έξω· 
όχι στο σπίτι». 
 

«Ελάτε επιτέλους κορίτσια κλείνει το μαγαζί», 
ακούγεται η φωνή του φαρμακοποιού. 
 

Βγήκαν όλοι έξω και ο φαρμακοποιός άρχισε να 
κατεβάζει  τα ρολά της πόρτας. Σε αυτό το λίγο 
διάστημα που χρειάστηκε να τα κατεβάσει και να τα 
κλειδώσει, η Μαρία πρόλαβε να προειδοποιήσει τη 
γυναίκα του: «Και πρόσεξε τι λες στον παπά σχετικά με 
τις επιδόσεις του άντρα σου», κλείνοντάς της το μάτι, 
«άντε να πηγαίνω κι εγώ», της λέει φεύγοντας.  

Και πριν κάνει τρία βήματα, γυρνάει και της λέει:  
«και αν θες τη γνώμη μου, σταμάτα να βλέπεις τέτοιες 

γελοίες εκπομπές. Καλύτερα πάρε ένα βιβλίο να 
διαβάσεις. Θα μάθεις περισσότερα».  
 

Η γυναίκα του φαρμακοποιού έμεινε να την 
κοιτάει σαν χαζή. Βιβλίο να διαβάσω; τι εννοεί; δεν 
διαβάζω; και τόσα περιοδικά που διαβάζω; και πού ξέρει 
αυτή τι λέω εγώ του παπά! Τελικά δεν κατάλαβε τίποτα 
από όσα της είπε η Μαρία.  
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Ο γιος του φαρμακοποιού 

αρά το προχωρημένο της ώρας η Μαρία 
προλαβαίνει να κάνει ένα πρόχειρο φαΐ για το 
παλικάρι. Τα μπιφτέκια δεν θέλουν πάνω από 

είκοσι λεπτά. Τώρα είναι τρεις· στις τέσσερις η ώρα 
περιμένει έναν πελάτη πολύ ιδιαίτερο. 
Χτυπάει η πόρτα ακριβώς την ώρα που περίμενε.  

«Εγγλέζος έχεις γίνει αγόρι μου». 
«Μη μου λες τέτοια, είχα καλύτερη εντύπωση για 

τον εαυτό μου, αυτοί είναι κρυόκωλοι».  
«Μου τον έχεις δείξει τον εαυτό σου πολλές 

φορές. Δεν σε είδε κανείς να έρχεσαι, έτσι δεν είναι;» 

«Ψυχή δεν κυκλοφορεί έξω». 
«Ωραία, έλα να φάμε, έχω στρώσει τραπέζι». 
«Πάλι τα ίδια; Δεν πάμε κατ΄ ευθείαν στο ψητό;» 

«Όχι, πρώτα θα φάμε και μετά όλα τ΄ άλλα. 
Πρέπει να σε δυναμώσω· θα κάψεις πολλές θερμίδες 
πάλι». 

«Καλά, ας είναι, έτσι κι αλλιώς, μου αρέσει να 
περνάω όσες περισσότερες ώρες μπορώ μαζί σου. Είσαι 
εντελώς ελεύθερη σήμερα;» 

«Και βέβαια, όταν είμαι μαζί σου δεν θέλω 
βιασύνες, ούτε άλλους πελάτες. Αποκλειστικά δική σου, 
και του χώνει το χέρι της στο παντελόνι του. Βαστήξου 
και μετά θα το φχαριστηθείς καλύτερα, η προσμονή 
κάνει θαύματα». 

«Μπορώ αν θέλεις, να σου κάνω ένα θαύμα πριν 
φάμε, και ένα μετά». 

«Όχι, είπα! Δεν σου έχω πει να είσαι 
υπομονετικός με τις γυναίκες; Ο άντρας ο σωστός ξέρει 
να περιμένει, για να το απολαύσει όπως πρέπει. Και ο 
έρωτας ο καλός έρχεται με γεμάτο το στομάχι». 

Π 
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«Καλά, δεν επιμένω, Μου έχεις πει ένα σωρό, 
πού να τα θυμάμαι;» 

«Κάτσε και έρχομαι, να ανάψω λίγο τον 
θερμοσίφωνα». 

 

Σε μισή ώρα χωμένοι στη μεγάλη μπανιέρα·  
καυτό νερό και μυρωδικά. 

 

«Η πλάκα είναι ότι τα μυρωδικά μου τα σύστησε 
ο πατέρας σου στο φαρμακείο, σαν τα καλύτερα».  

«Πού να ‘ξερε ότι προορίζονταν για μένα, θα 
πέταγε καντήλες». 

«Δεν νομίζω, μπορεί και να σε μακάριζε που θα 
με χαιρόσουν». 

«Α, σίγουρα, γιατί με τη μάνα μου δεν νομίζω ότι 
κάνει τίποτα». 

«Μη το λες, ποτέ δεν ξέρεις, και μη περιμένεις να 
στο ανακοινώσουν, κιόλας, το κάθε πότε κάνουν έρωτα. 
Κι εσύ φρόντισε να πιάσεις μια δουλειά να συντηρείσαι 
μόνος σου σε ένα δικό σου σπίτι, να τους αφήσεις λίγο 
χώρο και αυτών. Είναι και οι δυο τους αξιόλογοι 
άνθρωποι, αξίζουν να έχουν περισσότερο χρόνο για 
πάρτη τους». 

«Μα πού τα βλέπεις όλα αυτά, μωράκι μου; 
αυτός είναι τσιγκούνης και η μάνα μου έχει τα χάλια 
της· δεν βλέπεις πώς έχει παρατήσει τον εαυτό της;» 

«Μακάρι να μπορούσα να έκανα παρέα με τη 
μάνα σου· να την έπαιρνα δύο μήνες στα χέρια μου, να 
δεις πώς θα την έκανα! Η μάνα σου θέλει δίπλα της μια 
καλή φίλη να την κάνει σούπερ γκόμενα, οπότε θα 
έβλεπες μετά πώς θα την κυνήγαγε ο πατέρας σου από 
πίσω». 

«Και γιατί δεν το κάνεις; βοήθησέ την, θα ‘θελα 
να τα βρουν ξανά». 

«Είναι πολύ δύσκολη η θέση μου, δεν μπορώ να 
μπαινοβγαίνω στο σπίτι σου, καταλαβαίνεις το γιατί. Θ΄ 
αρχίσουν να λένε κάποιοι τα δικά τους». 
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«Χέστηκα τι θα πει ο κάθε μαλάκας. Πού είναι το 
πρόβλημα; κάντο για μένα· σε παρακαλώ». 

«Ε, όχι και χέστηκες, ζούμε σε μια συγκεκριμένη 
κοινωνία, δεν είμαστε σε σπηλιές. Βρε χαζούλικο, εμένα 
μου έχουν βγάλει το όνομα, λόγω της δουλειάς μου, δεν 
θέλω να αρχίσουν να συζητάνε και την οικογένειά σου, 
ότι έχουν αρχίσει παρτίδες με την πουτάνα του χωριού». 

«Έλαααα!… μη λες έτσι τον εαυτό σου. Εγώ σε 
βλέπω σαν μια μεγάλη αγάπη, και συ αμέσως μου τη 
σπας». 

«Όπως και να το πούμε, δεν παύω να είμαι 
πουτάνα, ξέρω πολύ καλά ποια είμαι. Εγώ έχω 
πρόβλημα, ή μάλλον όλοι οι άλλοι έχουν πρόβλημα με 
μένα, δεν θέλω να μεταφέρω τα προβλήματά μου και σε 
άλλους, κατάλαβέ με. Θα ήθελα να έχω περισσότερους 
φίλους, θα ήθελα και εγώ να μπορώ στις γιορτές να 
επισκέπτομαι τους φίλους μου στα σπίτια τους, αλλά ο 
δρόμος μου δεν είναι συμβατός με τον δικό σας». 

«Τι είναι αυτά που λες; εγώ δεν σε βλέπω έτσι 
και θα τόθελα πολύ να έρχεσαι σπίτι μας σαν 
επισκέπτρια. και μακάρι να μπορούσα να…» 

«Τι να μπορούσες;» 

«Να μπορούσα να σε κάνω και γυναίκα μου». 
«Τελικά εσείς οι πιτσιρικάδες έχετε πολύ πλάκα. 

Αμολάτε μια παρόλα και όποιον πάρει ο χάρος. Βρε 
πόσες φορές σου έχω πει να σοβαρευτείς;» 

 

Απλώνεται ανάμεσα τους μια μεγάλη παύση. Ο 
γιος δεν μπορεί να δει το πρόσωπό της και την 
αντίδρασή της. Κάθεται μπροστά της και τον έχει πάρει 
αγκαλιά μέσα στη μπανιέρα· μόλις κι ακούγεται η 
αναπνοή του. Η Μαρία έχει περάσει τα χέρια της πάνω 
από τους ώμους του· τον τρίβει με το σφουγγάρι απαλά 
στο στήθος, πολύ απαλά, αισθησιακά· δεν μιλάει. Μετά 
από κάμποση σιωπή της ψιθυρίζει, «είπα κάτι που δεν 
έπρεπε;» 

«…» 
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«Μαρία;» 

«Μμμ;» 

«Είπα κάτι κακό;» 

«Σκέφτομαι». 
«Τι σκέφτεσαι;» 

«Τη ζωή μου όλη… από όταν γεννήθηκα… πώς 
μεγάλωσα απ’ όταν έγινα κορίτσι, όταν βρέθηκε εκείνος 
ο αλήτης ο μπάτσος στον δρόμο μου, σαν με πέταξε ο 
πατέρας μου έξω από το σπίτι από τη ντροπή που 
ένιωσε, σαν με φιλοξένησε εκείνος ο μπάρμπας μου στο 
σπίτι του στην Καλαμάτα -αποκτώντας ένα ακόμα στόμα 
να ταΐζει, εκτός από τα τέσσερα του παιδιά και τη θειά 
μου- όταν έπιασα δουλειά και νοίκιασα δικό μου σπίτι, 
σαν παντρεύτηκα με έναν άντρα ναυτικό που χάθηκε στη 
Βραζιλία. Το πιθανότερο να χάθηκε μέσ’ στα βυζιά 
κάποιας Βραζιλιάνας και μάλλον δεν έχει βγει από κει 
μέσα ακόμα… και όλα αυτά πρόλαβα και τα έκανα μέχρι 
τα είκοσί μου», μονολογεί η Μαρία.  

«Ποτέ δεν μου έχεις μιλήσει για όταν ήσουν νέα. 
Ο μπάτσος  πού κολλάει;» 

«Ήμουν δεκατεσσάρων χρονών κορίτσι. Τότε, τα 
χωριά ήταν γεμάτα με παιδιά. Ο κόσμος δεν είχε αρχίσει 
να φεύγει για τις πόλεις, όπως έγινε αργότερα. Η 
διασκέδασή μας ήταν το προαύλιο της εκκλησίας και του 
σχολείου. Παίζαμε όλη μέρα, αγόρια και κορίτσια μαζί. 
Όλα μας είχαμε περισσότερες γνώσεις της ζωής από ότι 
τα σημερινά παιδιά, που μεγαλώνουν στις πόλεις. 
Βλέπεις, ζούσαμε ανάμεσα στα ζώα, που όλοι είχαμε στα 
σπίτια μας. Βλέπαμε τα ζώα που αυξάνονταν και 
πληθύνονταν και ξέραμε πολύ καλά τον τρόπο με τον 
οποίο γινόταν αυτό. Ακόμα και ο κόκορας της αυλής, 
βλέπαμε ότι καβάλαγε τις κότες όλη μέρα, κάθε μέρα, 
και ξέραμε πολύ καλά τι ήταν αυτό που κάνει. Μάθαμε 
τι ήταν το σεξ από τα ίδια τα ζώα μας. Δεν το λέγαμε σεξ 
τότε, καβαλήκα το λέγαμε και ήταν η καθημερινή μας 
εμπειρία. Τα κορίτσια, αν δεν παντρεύονταν μέχρι τα 
είκοσί τους, ήταν πολύ δύσκολο να παντρευτούν μετά. 
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Και φυσικά όταν θα παντρεύονταν έπρεπε να είναι 
παρθένα, αντίθετα με τα αγόρια τα οποία μπορούσαν να 
καβαλικεύουν όπου και όποτε μπορούσαν. Ήταν κοινό 
μυστικό στο χωριό για μερικά αγοράκια που καβάλαγαν 
τα πρόβατα και τις κατσίκες». 
 

Γυρνάει το πρόσωπό του ο γιος και την κοιτάει με ένα 
μεγάλο ερωτηματικό λέγοντάς της, «πλάκα μου κάνεις!» 

 

«Ναι, αυτό γινόταν κάθε μέρα, μη κοιτάς τώρα… 
μη κοιτάς εσένα που έμαθες το σεξ πάνω μου. Τότε, στο 
χωριό δεν υπήρχαν άλλες επιλογές για τα αγοράκια, που 
ένιωθαν να φουσκώνει το πουλί τους και τρελαίνονταν. 
Ένα βλαμμένο μια φορά πήγε να το κάνει με το 
γαϊδούρι», την πιάνουν τα γέλια, «και το πήγαν στο 
νοσοκομείο σακατεμένο από την κλωτσιά που έφαγε· 
τόσο βλάκας Θεέ μου!». 

«Μη νομίζεις ότι και μεις τα κοριτσάκια 
πηγαίναμε πίσω. Βλέπαμε όλα αυτά που γίνονταν και 
άναβε και σε μας το πάθος του κορμιού μας, αλλά 
φυλάγαμε και την παρθενιά μας. Αν κάναμε κάτι τέτοιο 
με τα αγοράκια, θα μας σκότωνε ο πατέρας μας. Μαύρες 
εποχές σου λέω. 

»Εγώ ήμουνα αναπτυγμένη πιο πολύ από όλες τις 
φίλες μου. Το στήθος μου είχε φουσκώσει σαν μεγάλης 
γυναίκας. Ήμουν από τότε καλοσχηματισμένη και πολύ 
αντράκι, πάντα μέσα σε τσακωμούς, πάντα πρώτη να 
σκαρφαλώνω σε συκιές και μάλιστα τα άλλα κωλόπαιδα 
κάθονταν κάτω να κοιτάν το βρακί μου, αλλά εμένα δεν 
με ένοιαζε· ίσα – ίσα μου άρεσε να τα τρελαίνω.  
Μετά τρελαίνονταν αυτά στη μαλακία».  
 

Πασαλειμμένοι με αφρούς και ζεστά νερά ως τον λαιμό 
τους, ξεραίνονται στα δυνατά γέλια   
 

«Μια μέρα με έστειλε η μάνα μου να πάω τις 
κατσίκες σε ένα χωράφι με τριφύλλι, λίγο πιο έξω από το 
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χωριό. ‘‘Μετά’’, μου είπε, ‘‘πάγαινε στην εκκλησία να 
παίξεις και μη ξεχαστείς το μεσημέρι να ‘ρθεις πριν τον 
πατέρα σου, γιατί θα στις βρέξει, αν αργήσεις’’. Μόλις τις 
είχα δέσει στο δέντρο και ετοιμαζόμουν να πάρω τον 
δρόμο της επιστροφής. Είδα τον χωροφύλακα του 
χωριού να περνάει με το μηχανάκι του από τον χωμάτινο 
δρόμο σηκώνοντας σύννεφο τη σκόνη. Σταμάτησε και 
μου έπιασε κουβέντα. Ήταν ένα νέο παιδί, γύρω στα 
είκοσι δύο, όμορφο, γοητευτικό. Σαν μικρό κορίτσι τον 
είχα δει πολλές φορές στον ύπνο μου, ξέρεις τώρα… 
καταλαβαίνεις. 

»Κατέβηκε και κάτσαμε κάτω από ένα δέντρο,  
κουβεντιάζοντας. Δεν πέρασε πολλή ώρα και βρεθήκαμε 
κατάχαμα. Εκεί μου πήρε την παρθενιά μου, αλλά το 
χειρότερο δεν ήταν αυτό. Όταν γύρισα μετά από ώρα στο 
σπίτι, ο πατέρας μου με περίμενε στην πόρτα, την 
κλείδωσε και με σάπισε στο ξύλο. Φανταζόμουνα γιατί 
τις έτρωγα, αλλά δεν ήξερα πώς το έμαθε. Τη μάνα μου 
την είχε κλείσει στην κουζινούλα μας, μόνος αυτός και 
εγώ. Δεν κατάλαβα πολλά πράγματα, γιατί κάποια 
στιγμή λιποθύμησα και ξύπνησα σε ένα κρεβάτι· μαύρη 
σε όλο μου το κορμί, οι λουριές πάνω μου ήταν έντονα 
χαραγμένες, το πρόσωπό μου πρησμένο και η ταλαίπωρη 
η μάνα μου από δίπλα να μου βάζει κομπρέσες με 
χαμομήλι, να μου λέει συνέχεια “γιατί κόρη μου; γιατί το 
έκανες αυτό;” 

»Στην απορία μου “τι έκανα;” μου λέει, “του τα 
μήνυσε όλα ο Γιώργης από απέναντι. Σας είδε με τον 
χωροφύλακα να βγάζετε τα μάτια σας”. 

Αυτό ήταν και το τέλος της παιδικής αθωότητας. Τα 
ήξεραν όλα, ήμουν πλέον γυμνή στους πάντες. Εκείνη 
την ώρα, πέρασα από το παιδί στην πουτάνα.  

»Άκουγα τον πατέρα μου να ωρύεται από δίπλα. 
‘‘Θα τη σκοτώσω την πουτάνα, θα τη σφάξω’’, και η 
μάνα μου να είναι συνεχώς δίπλα μου να προλάβει το 
κακό. Όταν κατάφερα να σηκωθώ πάλι από το κρεβάτι 
μου, θυμάμαι ότι για πολλές μέρες ο πατέρας με 
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πλάκωνε στο ξύλο, δεν είχα πού να σταθώ. Μόνο η μάνα 
μου μπορούσε να με γλιτώνει, προτιμώντας να τρώει και 
αυτή μερικές μπουνιές -που σκόπευαν εμένα- από τον 
πατέρα μου. Η ζωή μου, μια κόλαση. Σε μια βδομάδα με 
είχε πετάξει έξω από το σπίτι. Δεν άντεχε τη ντροπή. 
Όλο το χωριό τον κοίταζε κουτοπόνηρα. Στο καφενείο 
δεν πλησίαζε, η μάνα μου έκλαιγε ολημερίς. 

»Βρέθηκα στο σπίτι ενός μπάρμπα μου στην 
Καλαμάτα· νάναι καλά· με μάζεψε. Από κει και πέρα, η 
ζωή μου δεν έχει και κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Κύλησε σαν νερό». 
 

Ο γιος την κοιτάει μεσ΄ τα μάτια. Το ύφος του δείχνει να  
υποψιάζεται ότι του λέει παραμύθι. Νόμιζε ότι τον 
δούλευε. 
 

«Καλά, εσύ ήσουν παιδί, εσένα έσπασε στο ξύλο 
αντί να κυνηγήσει αυτόν τον μαλάκα που ήταν 
μεγάλος;» ρωτάει τελικά. 

«Εμ, δεν κατάλαβες! Ο πατέρας μου ήταν παλιός 
χωροφύλακας. Δεν τόλμαγε να τον κυνηγήσει, θα 
γινόταν μεγαλύτερο σούσουρο μέσα στη χωροφυλακή. 
Προτίμησε να υποταχθεί στην επιθυμία του ενωμοτάρχη 
του σταθμού χωροφυλακής. Συναδελφική αλληλεγγύη 
λέγεται αυτό. Προτίμησε να πετάξει την κόρη στα 
σκυλιά, παρά να βουτήξει τον μπάτσο. Με θυσίασε, αυτό 
έκανε!» 

 

«Μαρία, γιατί όμως δεν έκανες μια οποιαδήποτε 
άλλη δουλειά;… εκτός από αυτήν που κάνεις τώρα!» 

«Χμμ… καλή ερώτηση, αλλά δεν ξέρω αν 
μπορείς να καταλάβεις τους λόγους. Είσαι τόσο μικρός 
και άπειρος, δεν μπορείς να φανταστείς τι σήμαινε τότε 
μια κοπέλα να τη διώξουν από το σπίτι της.  
Πρώτον, γιατί δεν το πολυσκέφτηκα αγόρι μου. 
Μετά μπορώ να σου ομολογήσω ότι αυτή η δουλειά μου 
άφηνε εύκολα ένα πολύ καλό εισόδημα, ικανό να με 
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ζήσει και τρίτον δεν είχα στα χέρια μου κάποια 
ειδικότητα, κάποια άλλη δουλειά, δεν ήξερα να κάνω 
κάτι άλλο». 

«Ναι, Μαράκι μου, αλλά δεν σε πειράζει όταν 
αναγκάζεσαι να ξαπλώνεις με άντρες που δεν σου 
αρέσουν;» 

«Αα, κοίτα να δεις κάτι που μπορεί να μη περνάει 
από το μυαλό σου. Έχω την πολυτέλεια να διαλέγω τους 
συντρόφους μου. Δεν δέχομαι να ξαπλώνω με 
οποιονδήποτε μου χτυπήσει την πόρτα. Οι άντρες μου 
είναι διαλεγμένοι από μένα, με αρκετά κριτήρια, και το 
βασικότερο είναι το κριτήριο του γούστου μου. Όλοι μου 
οι άντρες με τραβούν ερωτικά και με τον καθένα απ΄ 
αυτούς ζω πραγματικά ερωτικές στιγμές. Μου αρέσει να 
κάνω έρωτα μαζί τους.  

»Λένε ότι οι άντρες είναι πολυγαμικοί και οι 
γυναίκες μονογαμικές. Εγώ είμαι το αντίθετο. Μου 
αρέσει το αντρικό σώμα. Μου αρέσει να του κάνω 
έρωτα, δεν το κάνω με το ζόρι. Έχω γεννηθεί για τον 
έρωτα. Δεν είναι δουλειά για μένα, είναι έρωτας. Δεν 
ξέρω αν με καταλαβαίνεις!» 

«Όχι! δηλαδή… προσπαθώ, αλλά δεν το 
καταλαβαίνω. Δηλαδή, με όλους τους άντρες νιώθεις… 
πώς να στο πω… νιώθεις…» 

«Πες το, πρέπει όταν είσαι αγκαλιά με τη 
σύντροφό σου να μιλάς χωρίς ντροπή». 

«Ναι, μου αρέσει και μένα να μιλάω έτσι, αλλά 
όταν μιλάω με φίλους μου… με σένα κολλάω λίγο… 
φοβάμαι μήπως πετάξω καμιά μαλακία». 

«Πες το και μη το σκέφτεσαι, πες το όπως θα το 
έλεγες στον εαυτό σου, μη ντρέπεσαι. Αν δεν ντρέπεσαι 
να μιλάς, θα κάνεις το μεγαλύτερο βήμα στη σχέση σου 
με την κατοπινή γυναίκα σου. Μάθε να εκφράζεις αυτό 
το οποίο θέλεις στη γυναίκα σου. Και τώρα, τον ρόλο 
της γυναίκα σου τον παίζω εγώ… πες το!» 

«Ε, να ρε παιδί μου… με όλους τους άντρες 
νιώθεις την ίδια καύλα;… το ‘πα!» 
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«Ακριβώς! Όσο πάθος βάζω σε σένα, τόσο δίνω 
και στον άλλον. Αλλά πρόσεξε, αυτό δεν γίνεται γιατί 
μου αρέσει απλά το πήδημα ούτε γιατί βγάζω λεφτά από 
αυτό. Αυτό γίνεται, γιατί με όλους τους άντρες μου 
νιώθω την ίδια καύλα, μου αρέσουν όλοι οι άντρες μου 
το ίδιο, κι αν μπορούσα θα τους παντρευόμουν όλους. 
Θα ήθελα να τους είχα στο χαρέμι μου και κάθε βράδυ 
να διαλέγω και άλλον», του λέει γελώντας. 

«Και να είχες όλους τους άντρες σου την ίδια 
στιγμή στο κρεβάτι σου;… να σου έκαναν όλοι μαζί 
έρωτα;» 

«Όπα!, πρόσεξε! Δεν εννοώ αυτό. Ο ομαδικός 

έρωτας μπορεί κάποιες φορές να περνάει από το μυαλό 
μου, αλλά μένει μόνο εκεί. Νομίζω, ότι αυτό είναι 
αρρωστημένο. Δεν φτιάχτηκε ο άντρας και η γυναίκα για 
να κάνουν σεξ όλοι μαζί. Δεν είμαστε ζώα, αν και δεν 
νομίζω να υπάρχουν ζώα πουποία να κάνουν ομαδικό 
σεξ. Φτιαχτήκαμε με αξίες και μια αξία είναι να 
ζευγαρώνεις με έναν ή μία την κάθε φορά, να δίνεις το 
κορμί σου σε έναν κάθε φορά. Έχει διαφορά αυτό που 
αρέσει σ΄ εμένα· να έχω όλους σας σαν άντρες μου, με 
αυτό που λες εσύ για ομαδικό έρωτα. Όλους σας, σας 
έχω διαλέξει γιατί μου αρέσετε και σας θέλω στο 
κρεβάτι μου. Και θα σε συμβούλευα να μη κάνεις ποτέ 
αυτή τη δοκιμή. Εκεί, οι άντρες και οι γυναίκες που 
μετέχουν είναι απλά σεξουαλικές μηχανές. Δεν μπορείς 
να μοιραστείς τον ερωτικό σου πόθο ταυτόχρονα σε 
πολλά κορμιά. Και είναι καλό τον πόθο σου να τον 
δώσεις μόνο στη μια γυναίκα που θα έχεις εκείνη την 
ώρα μπροστά σου. Τα κορμιά μας  -και το δικό σας και 
το δικό μας- δεν είναι αναλώσιμα σεξουαλικά 
αντικείμενα, απαιτούν να τα σεβόμαστε ερωτικά… 
ξέρεις τι μου αρέσει σε σένα, αγόρι μου; 
Μου αρέσει που σε πήρα ένα αγνό αγόρι και σιγά-σιγά 
προσπαθώ να σου μάθω τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
να συμπεριφέρεται κάποιος άντρας ερωτικά. Μου αρέσει 
που σε πήρα ένα άγραφο χαρτί και πιστεύω ότι σου έχω 
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δώσει γερές βάσεις να γίνεις ένας σωστός άντρας. Μου 
αρέσει ότι δεν απογοήτευσα τον πατέρα σου, όταν μου 
ζήτησε να σε κάνω άντρα. Θα μπορούσα να σε είχα 
ξεπετάξει στο τάκα-τάκα και να αδιαφορούσα για τον 
εσωτερικό σου ερωτικό κόσμο. Ελπίζω κάποια στιγμή να 
το εκτιμήσει αυτό ο πατέρας σου και να με ευγνωμονεί». 

«Ο πατέρας μου, Μαρία, δεν μπορεί να μάθει 
ποτέ τι κάνουμε εμείς οι δυο, ούτε καν να φανταστεί. 
Ούτε μπορεί να φανταστεί τι νιώθω όταν κατεβαίνω 
χαμηλά στα σκέλια σου και βρίσκω τον παράδεισο. 
Αλήθεια, τώρα που το σκέφτομαι, έχει έρθει ποτέ ο 
πατέρας  μου με σένα;»  

«Αυτό θα σου μείνει παντοτινή απορία. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να σου πω ούτε εσένα ούτε σε 
κάποιον άλλον, ποιος ξαπλώνει μαζί μου. Τι είπαμε; 
πρέπει να σας σέβομαι  όλους. Ούτε εσύ να κάτσεις ποτέ 
να πεις σε φίλους σου με ποια γυναίκα ξαπλώνεις. Να 
σέβεσαι τη γυναίκα σου πάντα! Μη το ξεχάσεις αυτό 
ποτέ! 
Να σου συνεχίσω τώρα τις σκέψεις μου· με διέκοψες 
πριν με τις ερωτήσεις σου, γιατί διάλεξα αυτό το 
επάγγελμα». 
  

»Από τα είκοσι μου, έβγαζα λεφτά δικά μου, 
όταν τα άλλα κορίτσια έπαιζαν ακόμα με τις κούκλες 
τους. Και τώρα σε μια μπανιέρα εγώ και εσύ να 
ερωτοτροπούμε. Τι πιο τρελό από αυτό; 

»Και μέσα σε μια μπανιέρα να μου λέει η μικρή 
μου αγάπη», μπήζοντας τον δείκτη του χεριού της στο 
στήθος του, δείχνοντάς του ποια είναι η αγάπη της, «ότι 
θέλει να με κάνει γυναίκα του». 
 

Έτσι όπως είναι από πίσω του, του δίνει μια ελαφριά 
δαγκωματιά στο αυτί, και του ψιθυρίζει:  

«Το ξέρεις ότι έχω τα διπλά χρόνια από σένα;» 

«Το ξέρω». 
«Το ξέρεις ότι έχω ίδια ηλικία με τη μάνα σου;» 
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«Το ξέρω». 
«Και θες να κάνεις γυναίκα σου, μια γυναίκα σαν 

τη μάνα σου στα χρόνια; Γυναίκα ψάχνεις ή μάνα;» 

«Δεν ξέρω, μ΄ έχει τρελάνει το κορμί σου». 
«Επειδή σε αγαπάω, πάρα, πάρα, πάρα πολύ, 

άκου αυτό με προσοχή». Η φωνή της ερωτιάρικη, ίσα 
που βγαίνει, τα χείλη της κολλημένα στο αυτί του,  
κρατάει το κεφάλι του πάνω στα στήθη της. Το αριστερό 
της χέρι έχει αγκιστρωθεί πάνω στο αριστερό του στήθος 
και το δεξί της χέρι έχει κατέβει χαμηλά και τον χαϊδεύει 
στο μόριο του, που είναι έτοιμο να εκραγεί. 

«Τρελαίνομαι όταν με πηδάς, με φέρνεις λίγο 
πριν την τρέλα όταν βάζεις το μουτράκι σου ανάμεσα 
στα σκέλια μου και όταν τελειώνεις πότε μέσα μου και 
πότε πάνω μου, με αποτελειώνεις. Αλλά, εγώ και συ δεν 
μπορούμε να είμαστε ποτέ μαζί, αυτό να το βάλεις καλά 
στο μυαλό σου και να μη τολμήσεις να ξαναπείς αυτό 
που είπες. Θα είμαστε μαζί όσο είσαι ελεύθερος, αλλά 
μόλις βρεις την κοπέλα που θα σου ταιριάζει, θα σου 
κόψω τα πόδια, αν ξανασκεφτείς να περάσεις από το 
σπίτι μου… συνεννοηθήκαμε; 

»Θα σε κάνω, αν δεν σε έχω κάνει ακόμα, 
μάστορα στον έρωτα, και να ‘σαι σίγουρος ότι αυτό θα 
είναι το πολυτιμότερο εφόδιο που θα πάρεις σαν άντρας 
στη ζωή σου. Αυτό θα είναι το δώρο το δικό μου, στον 
γάμο σου. 

»Δεν θέλω να μου μιλήσεις τώρα, μείνε έτσι 
όπως είσαι ακίνητος. Άκου τι σου λέει η γυναίκα που σε 
αγαπάει, τώρα γι΄ αυτήν τη στιγμή μόνο, γιατί αύριο θα 
αγαπήσεις μια κοπέλα η οποία σου αξίζει. Τώρα κλείσε 
τα μάτια σου και άσε τη φαντασία σου να σε ταξιδέψει. 
Σκέψου ό,τι πρόστυχο περνάει από το μυαλό σου, 
φαντάσου ότι είσαι με τη γυναίκα που θα παντρευτείς 
στη μπανιέρα και σε χαϊδεύει εκεί που σε χαϊδεύω και 
εγώ… ναι… ναι… εκεί ακριβώς… έτσι… έτσι 
μπράβο… έλα μη κρατιέσαι άλλο… άστο να τρέξει 
ελεύθερα… τώρα δες… δες τι σε κατάφερα να σου 
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κάνω. Έτσι θα σου κάνει έρωτα και αυτή και θα μου 
ορκιστείς -τώρα που σε τελειώνω- ότι θα κάνεις τα 
πάντα για να την ικανοποιείς και εσύ. Ορκίσου μου τώρα 
ότι θα την αγαπάς, γιατί τις γυναίκες σας πρέπει να τις 
αγαπάτε και να τις σέβεστε, όσο και αυτές εσάς. Μόνο 
έτσι θα γίνουμε κάποτε καλύτεροι όλοι μας… 
συνεννοηθήκαμε;» 

 

Μετά από πολύ ώρα αποχαύνωσης και των δυο τους, του 
ψιθυρίζει, «σ΄ άρεσε;» 

«Εσύ τι λες;» 

«Έλα σήκω πάνω να ξεπλυθούμε και να πάμε να 
ξαπλώσουμε, έχεις να μου πεις πολλά ακόμη μέχρι το 
βράδυ. Να δω τι κατάλαβες από το μάθημά σου, να μου 
δείξεις πόσο θα την αγαπάς». 
 

Έχει πέσει βράδυ· ετοιμάζεται να φύγει από το 
σπίτι της Μαρίας. Πέρασε μια ακόμα αξέχαστη μέρα 
μαζί της. 

«Πέρνα από το καφέ το μεσημέρι, θα είναι εκεί 
όλη η παλιοπαρέα», του λέει. 

«Όλα τα γεροντάκια θα είναι εκεί, εγώ τι να 
κάνω εκεί μαζί τους;» 

«Πέρνα να πεις ένα γεια  και φεύγεις μετά. Κάθε 
μέρα γίνονται εκεί ομηρικές μάχες· κάνουμε πολύ 
πλάκα». 

«Θα προσπαθήσω, καληνύχτα, Μαρία μου». 
«Μήπως ξέχασες κάτι;» 

«Τι;» 

«Άφησες αυτό που έπρεπε στο κομοδίνο;» 

«Όχι». 
«Πέρνα και άφησε το», δείχνοντάς του με το 

βλέμμα το δωμάτιο της. 
 

Βγάζει να της δώσει 50 ευρω. 
«Για να δω το πορτοφόλι σου, τι έχει μέσα;» 
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Της δείχνει το πορτοφόλι και αυτή παίρνει από μέσα ένα 
πεντάευρο. «Αυτό αφήνεις», του λέει. Την κοιτάζει, 
σμίγοντας τα χείλη του, δείχνοντάς της ότι τα πέντε 
ευρω δεν είναι τίποτα. 

«Ένα πεντάευρο;» 

«Ναι, αυτή είναι η αμοιβή μου».  
«Το πεντάευρο;… ξέρω ποια είναι η αμοιβή 

σου… πενήντα ευρω παίρνεις από τους άλλους, σ΄ εμένα 
πέντε;» 

«Κανονικά από σένα δεν πρέπει να πάρω αμοιβή, 
αλλά δεν θέλω να περάσει από το μυαλουδάκι σου ότι 
εμείς οι δυο είμαστε εραστές. Πρέπει να καταλάβουμε 
και οι δυο μας, αλλά περισσότερο εσύ, ότι αυτό που 
κάνουμε είναι μια δουλειά με χρόνο λήξης. Συμβολικά 
θα σου παίρνω πέντε ευρω, μέχρι τη μέρα όπως σου είπα 
που δεν θα ξαναπεράσεις από το σπίτι μου. Θυμάσαι τι 
λέγαμε στη μπανιέρα; Δεν θέλω να δεθείς με μένα 
συναισθηματικά». 

«Τι θα σε πείραζε να δενόμαστε 
συναισθηματικά;» 

«Δεν θέλω γιατί σε αγαπάω περισσότερο από όσο 
νομίζεις, δεν θέλω να σε καταστρέψω μέσα σε μια σχέση 
παράταιρη για την ηλικία σου. Θυμάσαι τι μου είπε ο 
πατέρας σου, όταν σ’ έστειλε σε μένα πριν μερικά 
χρόνια;» 

«Δεν ήμουν μπροστά στην κουβέντα που έκανες 
μαζί του». 

«Στο έχω πει και παλιότερα. Ευκαιρία να στο 
ξαναπώ».  
 

Μου είπε επί λέξει, «…σε παρακαλώ πάρε στα χέρια σου 
τον γιο μου και μάθε τον να είναι άντρας. Σου έχω 
εμπιστοσύνη, γι΄ αυτό σου τον εμπιστεύομαι…».  
Και συνεχίζοντας η Μαρία, «αυτή την εμπιστοσύνη του 
δεν πρόκειται να την προδώσω. Συνεχίζω να σε κάνω 
άντρα κάθε φορά που βλεπόμαστε, αλλά δεν επιτρέπω 
στον εαυτό μου να σε δέσω σε μια αρρωστημένη σχέση 
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μαζί μου· δεν μου ανήκεις. Ανήκεις σε μια γυναίκα της 
ηλικίας σου. Εγώ -μέχρι εκείνη τη στιγμή για σένα- θα 
είμαι μια γυναίκα, που πληρώνεται γι΄ αυτό που κάνει». 

«Καλόγρια έπρεπε να γίνεις· σε ποιόν να το πω 
ότι μου συμβαίνουν τέτοια πράγματα και να με 
πιστέψει!», της λέει και βγαίνει από το σπίτι της. 
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Στην ταβέρνα του Βαρδή 

 

ράδυ Σαββάτου· στην ταβέρνα του Βαρδή· η 
ερίτιμος παρέα σήμερα έχει έξοδο. Με τα καλά 
τους ρούχα και την καλύτερη διάθεση έκαστος. 

Καιρός να το ρίξουν και λίγο έξω, πιο σοβαρά και όχι 
φραμπαλετζίδικα όπως γίνεται στον μεσημεριανό καφέ 
της παραλίας. Η γυναίκα του φαρμακοποιού έχει 
καταφτάσει με το ωραιότερο makeup που θα μπορούσε 
να κάνει πάνω της. Σίγουρα ο φαρμακοποιός θα έχει 
ψηλώσει σήμερα μερικούς πόντους.  
 

«Κοπέλα μου, είσαι αχτύπητη σήμερα», 
ακούγεται από τη Μαρία. 

«Ε, Μαρία μου, ακολουθώ πιστά τις συμβουλές 
σου»,  της απαντάει φωναχτά μπροστά σε όλους., 
σκύβοντας όμως στο αυτί ψιθυριστά της λέει,  
«προσπαθώ να δω και εγώ άσπρη μέρα».  

«Έτσι σε θέλω, δυναμική καλή μου», και της 
χαρίζει η Μαρία ένα γελάκι ανοίγοντας την τεράστια  
αγκαλιά της.  

«Πάντα ήθελα να μοιάσω της πεθεράς μου», 
συνεχίζει η γυναίκα του φαρμακοποιού. «Οι συγγενείς 
του άντρα μου μού λένε τα καλύτερα λόγια γι΄ αυτήν». 

«Ναι, ήταν πολύ όμορφη η μάνα μου…», λέει με 
μια αυταρέσκεια ο φαρμακοποιός, «… ό,τι και να κάνεις 
όμως δεν θα μπορέσεις να τη φτάσεις». 

«Πες ένα καλό λόγο, ρε πατέρα. Ακόμα και στα 
καλά λόγια, τσιγκούνης είσαι», τον πειράζει ο γιος του.  

«Παιδί», ακούγεται η βροντερή φωνή του παπά, 
«φέρε κρασί να πιούμε, μέχρι να ετοιμάσεις τα 
μεζεδάκια». 
 

Β 
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«Ζει;» ρωτάει τον φαρμακοποιό, ο δάσκαλος. 
«Μπα, πέθανε πολύ νέα… μόλις τριάντα χρονών 

κοπέλα», προλαβαίνει και του απαντά ο Λάκης, ο 
μικρότερος αδελφός του φαρμακοποιού. 

«Πότε πέθανε η μαμά σας;» τους ρωτάει η 
Μαρία.  

«Εδώ και τριάντα οκτώ χρόνια, ήμουν δέκα 
χρονών παιδί τότε. Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου τα 
έφερνε πολύ δύσκολα πέρα με δυο μικρά παιδιά», τους 
λέει ο φαρμακοποιός, «ήταν βλέπεις και αυτός πολύ 
νέος, μόλις τριάντα χρονών και έμεινε χωρίς γυναίκα 
από τότε. Δεν ξαναπαντρεύτηκε». 

«Ε, μπορεί και να μην έμεινε χωρίς γυναίκα, ποτέ 
δεν ξέρεις», λέει ο παπάς από την άλλη άκρη του 
τραπεζιού. Καθόταν με την παπαδιά δίπλα-δίπλα, πιο κει 
από τον πολιτευτή μας. 

Γέρνει το κεφάλι του μπροστά ο Λάκης, «πότε 
γεννήθηκες εσύ παπά»; Τον ρωτά με ανακριτικό ύφος. 

«Τώρα είμαι σαράντα πέντε χρονώ, οπότε 
υπολόγισε πότε γεννήθηκα… “άντε στην υγειά μας” 

παιδιά», και κατεβάζει σαν νερό το πρώτο ποτήρι. 
«Στην υγειά σου παπά μου, νάσαι καλά να μας 

θάψεις», ακούγεται ο πολιτευτής γελώντας. 
«Αφού τώρα είσαι σαράντα πέντε χρονών, όταν ο 

πατέρας μου έμεινε χήρος, εσύ ήσουν εφτά χρονών», 
λέει του παπά, ο Λάκης.  

«Ακριβώς, τόσο ήμουνα», και σκουπίζει με 
περισσή ευχαρίστηση τα γένια του. 

«Και τότε πού ξέρεις εσύ, ρε τράγο, αν έμεινε ή 
όχι χωρίς γυναίκα;» τον ρωτάει ο Λάκης, «εσύ ακόμα 
ήσουν νιάνιαρο, πού ξέρεις τι έκανε ο πατέρας μου; 
Πόση κακία χωράει κάτω από τα ράσα σου; για όλους, 
τελικά, έχεις να πεις τον κακό σου λόγο». 

«Βρε άκου όταν σου λέω· τον παπά σας να τον 
ακούτε, ξέρω να σας διαβάζω πριν ακόμα ανοίξετε το 
στόμα σας, ξέρω και τα πρότερα και τα ύστερα, θου 
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κύριε το στόματι μου», λέει με στόμφο και δυνατά, ο 
παπάς. 

«Μήπως έχεις παπά να πεις τίποτα και για τη 
μακαρίτισσα τη μάνα μου;» ρωτάει ο φαρμακοποιός. 

«Ααα, ένας άγγελος ήταν η μάνα σου», του 
απαντά. 

«Καλά, για τη μάνα μου πάλι, πού το ξέρεις ότι 
ήταν άγγελος;» τον ρωτά ξανά. 

«Τα ΄χα ακούσει πολλές φορές από τη δική μου 
μάνα. Μου είχε μιλήσει γι΄ αυτήν, την ήξερε, 
γειτονοπούλια ήταν οι δυο τους». 

«Άντε! πώς το ‘παθες και είπες γλυκό λόγο για 
άνθρωπο;» λέει ο Λάκης. 

«Εσύ τι πετάγεσαι Λάκη; για του φαρμακοποιού 
τη μάνα λέω», ρίχνει την πρώτη μαχαιριά ο παπάς, και 
ξαναγεμίζει το ποτήρι. «Δεν πίνετε μωρέ!» λέει σε όλους 
κάπως επιτιμητικά ο παπάς. 

«Έχεις αρχίσει να τα παίζεις παπά», και 
δείχνοντας ο Λάκης με τα μάτια του τον φαρμακοποιό, 
«…η δικιά του μάνα είναι και δική μου… αδέλφια 
είμαστε αν δεν το έχεις αντιληφθεί». 

«Κατά μία έννοια, ναι… ναι, είστε αδέλφια… 
πίσω μου σ΄ έχω σατανά, ππφ, ππφ, ππφ», φτύνοντας 
επιδεικτικά στη μέσα μεριά του ράσου του. 

«Θες να πεις κάτι παππούλη;» παίρνει μέρος και 
η γυναίκα του φαρμακοποιού. 

«Μην ανακατεύεσαι εσύ! θα καείς και δεν φταις 
σε τίποτα», γυρνάει και της λέει απότομα ο παπάς. 

«Είναι άντρας μου και κουνιάδος μου, δε θα μου 
πεις εσύ αν θα ανακατεύομαι», ακούγεται η γυναίκα του 
φαρμακοποιού, «και σταμάτα επιτέλους να γίνεσαι 
κακός». 

«Μωρέ μη με τσιγκλάτεεε…», λέει γελώντας 
δυνατά ο παπάς… “εις υγείαν μας”, και σηκώνει το 
ποτήρι του να τσουγκρίσει με όλους. «Ό,τι είπαμε 
αέρας». Το ποτήρι του Λάκη το απέφυγε με περισσή 
μαεστρία. 
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Όλοι είχαν πέσει με τα μούτρα στους μεζέδες, εκτός του 
παπά που έδειχνε την προτίμηση του στα ποτηράκια. Η 
παπαδιά τον σκούνταγε συνεχώς. «Άσε ρε παπαδιά… 
μια φορά είπα και εγώ να διασκεδάσω, μη με πρήζεις!» 

«Παπάς είσαι, δείξε το καλό παράδειγμα», του 
λέει.  

«Βρε ευλογημένη, το κρασί το ευλόγησε ακόμα 
και ο Κύριος!» 

«Και την αγάπη επίσης!», ακούγεται η φωνή του 
Λάκη, δήθεν απευθυνόμενος σε όλους. 

«Και τον ηθικό βίο!» ανταπαντά ο παπάς, έτσι 
γενικά και αόριστα. 

«Έχω την εντύπωση ότι πετάνε από πάνω μας 
κάποια μαχαίρια σήμερα ή κάνω λάθος», αναρωτιέται ο 
μπατσάκος. 

«Αν το λες για μένα παπά, να σου θυμίσω ότι ο 
Κύριος δεν ξεχώρισε ποτέ τα παιδιά του σύμφωνα με τη 
σεξουαλικότητά τους», συνεχίζει τις κόντρες ο Λάκης. 

«Ο Κύριος ευλόγησε τον γάμο ανάμεσα σε άντρα 
και γυναίκα, ποτέ δεν ευλόγησε γάμο μεταξύ αντρών και 
όταν λέμε γάμο δεν εννοούμε την τελετή, αλλά το 
ζευγάρωμα!» κάνοντας και μια κίνηση με τα χέρια, 
ελπίζοντας να έγινε αντιληπτό το υπονοούμενο, ο παπάς. 

«Πάψε επιτέλους, παπά μου», λέει η παπαδιά, 
«καλύτερα να πίνεις παρά να μιλάς». 

«Αα, τώρα μου λες να πίνω!» γυρνάει και της 
λέει, «βρε τι είστε εσείς οι γυναίκες… τη μια έτσι και 
την άλλη…» 

«…και την άλλη γιουβέτσι», πετάγεται ο γιος, 
σκασμένος στα γέλια. 
 

«Εσύ προσκοπάκι μου όλο εξυπνάδες είσαι, αλλά 
δεν βλέπω να έρχεσαι στην εκκλησία», επιτιμά τον γιο 
του φαρμακοποιού, ο παπάς. 

«Και ούτε θα με δεις παπά μου, γιατί έχω πολλές 
αμαρτίες και θα πέσει το καμπαναριό, άμα μπω μέσα», 
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κλωτσώντας κρυφά κάτω από το τραπέζι το πόδι της 
Μαρίας. 

«Σώπα βρε αναθεματισμένο, τα παιδιά είναι 
παιδιά, είναι άκακα, έλα εσύ και θα μιλήσω στον Κύριο 
να μη κάνει τέτοια καταστροφή», και κατεβάζει ένα 
ακόμα ολόκληρο ποτήρι κρασί. Το πρόσωπό του τώρα 
έχει κοκκινίσει. «Βοήθα με, ρε παπαδιά, να βγάλω το 
ράσο, ζεστάθηκα, ακούμπατο εκεί στην καρέκλα». 

«Σταμάτα να πίνεις!» του λέει η παπαδιά. 
«Θα πιω όσο θέλω! Να ξεχάσω!» 

«Τι έχουμε σήμερα παπά μου;… ντέρτια;» τον 
ρωτάει ο δασκαλάκος.  

«Ντέρτια; Όχι, μωρέ… δάσκαλε, αλλά να… είναι 
κάποιες φωτιές που δεν σβήνουν όσο κρασί και να τους 
ρίξεις», λέει τις λέξεις αργά… σαν να τις μετράει, ο 
παπάς. 

«Όπως;» επιμένει ο δασκαλάκος. 
«Άστα να πάνε δάσκαλε, μη τα σκαλίζεις γιατί 

βρωμούνε», κάνει μια τελευταία προσπάθεια να 
αποφύγει την κορύφωση ο παπάς. 
 

«Ιβάν», φωνάζει ο παπάς στο παλικαράκι από τη 
Ρωσία, που ο μαγαζάτορας το έχει κάνει παραγιό του 
τόσα χρόνια που δουλεύει κοντά του. Στέκεται στην 
πόρτα του μαγέρικου, να φροντίζει το κρασί των 
πελατών στα τραπέζια, «πιάσε ένα ακόμα» δείχνοντάς 
του, σηκώνοντας στον αέρα την άδεια καράφα κρασιού. 
 

«Παπά μου, αν κάτι βρωμάει, αυτό είστε εσείς, οι 
άνθρωποι της εκκλησίας. Αν δεν αντέχεις τη δουλειά 
σου, παράτα τα και κάνε κάτι άλλο», του λέει ο Λάκης. 

«Πολύ αργά», του απαντάει ο παπάς, χωρίς να 
τον κοιτάει, και ξαναγεμίζει το ποτήρι του.  
 

Τότε άρχισε να ανησυχεί και ο πολιτευτής με το 
κρασί που κατεβάζει ακατάπαυστα ο παπάς, οπότε του 
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περνάει, μια πιατέλα με μεζέδες. «Παπά φάει κάτι, θα σε 
πειράξει το σκέτο κρασί». 

«Έλα ρε, που θα με πειράξει! Παιδί, φέρε κρασί, 
εγώ κερνάω», μέσα στο κέφι ο παπάς. 
 

Οι υπόλοιποι κοιτάνε την παπαδιά με απορία· με 
απορία τους απαντάει κι αυτή με το σήκωμα των ώμων 
της· δεν καταλαβαίνει κι αυτή τη σημερινή 
υπερδιέγερση του παπά. Ο παπάς έχει χαμηλώσει το 
βλέμμα και κοιτάει το πιάτο του· δεν το έχει πειράξει 
σχεδόν καθόλου. Δείχνει να ακούει τι λένε οι γύρω του. 
Στο χέρι του κρατάει γερά το ποτήρι του που συνεχώς 
αδειάζει. Τα μάτια του έχουν αρχίσει να υγραίνονται, να 
κοκκινίζουν. Στο μέτωπό του κάνει την εμφάνιση της και 
μια υποψία ιδρώτα. 
 

«Παιδιά, θέλω τη βοήθεια σας στις εκλογές», 
αλλάζει θέμα στην κουβέντα, ο πολιτευτής. 
«Τουλάχιστον όσοι ψηφίζετε το κόμμα μου ελπίζω να με 
προτιμήσετε. Δεν περιμένω από τον φαρμακοποιό ψήφο,  
αλλά από τους υπόλοιπους το περιμένω. Θα είμαι παρών 
στην καταμέτρηση και θα καταλάβω ποιος δεν με 
ψήφισε». 
 

Ακούνε μια σιγανή φωνή, σαν μονόλογο από τον 
παπά, ένας αλήτης ήσουνα και είμαι αναγκασμένος να σε 
μνημονεύω κιόλας. 

Οι άλλοι γυρνάνε και τον κοιτάνε, κοιτάζονται 
μεταξύ τους, να καταλάβουν ποιος ήταν ο αλήτης.  
Για τον πολιτευτή το είπε; 

Ο παπάς δεν έχει σηκώσει τα μάτια του από το 
ποτήρι. Σηκώνουν τους ώμους, αφού δεν καταλαβαίνουν 
σε ποιόν μιλάει μέσα στη ζάλη του. 
 

«Αν με πείσεις ότι το κόμμα σου θα υποστηρίξει 
στη Βουλή και τα δικαιώματα της μειοψηφίας, θα σε 
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ψηφίσω, έστω και αν σας σιχαίνομαι…», πιάνει την 
ευκαιρία ο Λάκης. 
 

Και εσύ είσαι το σιχαμένο μίασμα που βγήκε από 
αυτήν την αμαρτία, συνεχίζει τον μονόλογό του ο παπάς.  
 

Τον ξανακοιτάνε όλοι. Η παρέα πλέον έχει δύο 
θέματα συζήτησης. Η μια είναι η πολιτική, που με 
δυσκολία προσπαθεί να επιβάλλει ο πολιτευτής, και η 
άλλη αυτή στην οποία μετέχει μόνος του ο παπάς. 
 

«… γιατί το ξέρω, οι περισσότεροι μέσα στο 
κόμμα σου είσαστε συντηρητικά άτομα και βγάζετε 
καντήλες με μας», συνεχίζει απευθυνόμενος στον 
πολιτευτή ο Λάκης. 
 

Και πολύ καλά κάνουν, βρε σκουλήκι, συνεχίζει ο 
παπάς. 

Τότε μόνο έγινε σαφές, ότι ο παπάς απαντούσε 
με τις τρεις τελευταίες φράσεις του στον Λάκη. Δεν ήταν 
ατάκες που έλεγε σε κάποιον φανταστικό συνομιλητή 
του· στον Λάκη απευθυνόταν, αλλά στην αρχή τους 
μπέρδεψε. Νόμιζαν ότι είχε τους δικούς του 
λογαριασμούς με κάποιον έξω από την παρέα ή με τον 
πολιτευτή. Άκρα σιγή έπεσε στην παρέα. 
 

Και πάλι πολύ σοβαρά και με πολύ μειλίχιο ύφος 
γυρνάει ο Λάκης και τον ρωτάει…  
- Παπά, σε εμένα μιλάς τόση ώρα; 
- Βλέπεις κανένα άλλο υποκείμενο σε αυτό το τραπέζι; 
- Ποιος είναι το υποκείμενο;  
- Εσύ! 
- Και είμαι και σκουλήκι;  
- Θέλει και ρώτημα; 
- Και εγώ είμαι το μίασμα; . 
- Κάτι χειρότερο! αλλά το κρασί μ’ έχει θολώσει και 
δεν βρίσκω καταλληλότερη λέξη. 
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- Και εγώ είμαι ο αλήτης που έπεσε στην αμαρτία;   
 

Η κουνιάδα του βλέποντας την καταιγίδα έτοιμη 
να ξεσπάσει, τον έχει πιάσει από το μπράτσο και 
προσπαθεί να τον καθίσει πάλι κάτω.  

«Σ΄ αυτό τουλάχιστον δεν φταις εσύ, η 
μακαρίτισσα η μάνα μου φταίει που δεν του τα ‘κοψε  με 
την αξίνα, του αλήτη», συνεχίζει ο παπάς. 

«Ποιανού αλήτη; τι μπλέκεις στη μέση τη μάνα 
σου;» ψάχνει να βρει έναν συνειρμό στα λόγια του παπά 
ο Λάκης. 
 

«Παιδιά, στο θέμα μας…», και γυρνώντας στον 
Λάκη ο φανερά ανήσυχος πολιτευτής, «…λοιπόν κοίτα 
να δεις, έχουμε πολλούς της παλιάς φουρνιάς πολιτικούς 
με τα μυαλά τους κολλημένα, αλλά το κόμμα έχει 
ανανεωθεί. Οι περισσότεροι είμαστε νέοι· έχουμε 
εντελώς μοντέρνες ιδέες για τις μειονότητες. Και εξ΄ 
άλλου ψήφισέ με, και αν δεις ότι σε πρόδωσα…» 

«Δε μας χέζεις, ρε πολιτευτή, με το κόμμα 
σου…», του λέει αυστηρά ο φαρμακοποιός, και γυρνά 
τώρα το βλέμμα του στον παπά, να δει κατά ποια μεριά 
το πάει, την ώρα  που αυτός κατέβαζε ακόμα ένα ποτήρι. 
 

«Σε ρώτησα κάτι παπά, ποιος είναι ο αλήτης και 
τι σχέση έχει η μάνα σου στην κουβέντα μας;» ρωτά 
άγρια πλέον ο Λάκης. 

«Ποιος άλλος να είναι ρε Λάκη; ο πατέρας σου!» 

 

Βουτάει ένα μαχαίρι ο Λάκης και πετάγεται 
πάνω. «Θα σε σφάξω ρε πούστη! Πολύ δεν σε ανέχτηκα; 
θα σου γαμήσω το σπίτι, ρε τσόγλανε, που τολμάς εσύ 
να βρίζεις τον πατέρα μου» και κινείται ίδιος σίφουνας 
προς τον παπά. Το αγκαζέ με το οποίο τον είχε πιάσει η 
κουνιάδα του δεν στάθηκε ικανό να τον συγκρατήσει. 

Ο φαρμακοποιός να έχει σηκωθεί από την άλλη 
άκρη του τραπεζιού, προσπαθώντας να ξεφύγει από την 
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αγκαλιά της Μαρίας, που ευτυχώς δείχνει να τον έχει 
βουτήξει γερά. Πετάγεται ο πολιτευτής και αρπάζει τον 
Λάκη από τη μέση, ο δάσκαλος τρέχει και πέφτει πάνω 
στον παπά να τον σκεπάσει με το σώμα του, έχοντας 
ανοίξει τα χέρια του να τον προστατέψει. Ο μπάτσος 
τρέχει να βοηθήσει τη Μαρία και βαστάει τον 
φαρμακοποιό. Τον κρατάνε με κόπο στην καρέκλα. Η 
αδυνατούλα παπαδιά να προσπαθεί να σηκώσει τον παπά 
να τον βγάλει έξω από το μαγαζί, μη γίνει το κακό. Ο 

γιος έχει μείνει άφωνος και ακούνητος στη θέση του, δεν 
πιστεύει αυτά που ακούει. Καρέκλες έχουν πέσει 
ανάσκελα τρία μέτρα μακρύτερα, πιάτα έχουν 
αναποδογυρίσει. Άλλα σκάνε πάνω στο τραπέζι και άλλα 
στο πάτωμα. Τα τραπέζια που είχαν στην αρχή ενωθεί 
για να χωρέσει η παρέα, τώρα έχουν γίνει τρία κομμάτια, 
το ένα εδώ και το άλλο εκεί.  

Ο μαγαζάτορας, ένας ορεσίβιος τύπος, έχει 
αποσπάσει από τα χέρια του πολιτευτή  τον Λάκη και 
σηκωτό τον πάει στην κουζίνα, όπου τον έχει 
αποκλείσει, να μη ξαναμπεί στην αίθουσα. Ο 
φαρμακοποιός κάποια στιγμή ξεφεύγει από τη Μαρία 
και προλαβαίνει να σκάσει μια μπουνιά στον παπά· τον 
παίρνουν τα αίματα. Η παπαδιά νομίζοντας ότι ήταν 
μαχαιριά βάζει τις στριγκλιές. Οι άλλοι πελάτες τρέχουν 
και αρπάζουν τον φαρμακοποιό, τον κολλάνε στη μια 
γωνιά του μαγαζιού, ο Λάκης να φωνάζει και να απειλεί 
από την κουζίνα, η γυναίκα του φαρμακοποιού να έχει 
πάει προς τη γωνιά του άντρα της να τον ηρεμήσει κι 
αυτή, ο γιος να έχει κοκαλώσει στην καρέκλα του. Ο 
πολιτευτής να πηγαινοέρχεται πότε στον φαρμακοποιό, 
πότε στον Λάκη και πότε στην παπαδιά. Ακούγεται να 
της λέει: «πάρτον γρήγορα από δω, θα γίνει φονικό!»  

Ο μόνος που δεν κουνιόταν από τη θέση του, 
λόγω του πιοτού, ήταν ο παπάς· αμφίβολο κι αν 
μπορούσε να σηκωθεί καν. Βαστάει με το χέρι του το 
πρόσωπό του· τρέχουν αίματα. Η μοναδική καρέκλα η 
οποία είχε μείνει στη θέση της ήταν του παπά, που ούτε 
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καν έβλεπε τον κακό χαμό που γινόταν δίπλα του, ζούσε 
στον κόσμο του. Ο μπάτσος είχε προλάβει να 
τηλεφωνήσει στην υπηρεσία του, να στείλουν 
περιπολικό, το οποίο πράγματι ήρθε πολύ γρήγορα.  
 

Μπαίνουν μέσα τρεις αστυνομικοί, ο ένας είναι ο 
μοίραρχος. Βοηθούμενοι από τον μπάτσο της εριτίμου 
παρέας,  πιάνουν οι δύο αστυνομικοί τον Λάκη με το 
μαχαίρι στο χέρι, ο άλλος τον φαρμακοποιό, και ο 
μπατσάκος μας πάνω από τον παπά για την προστασία 
του. Ο μοίραρχος έτυχε να κάνει τον αξιωματικό 
υπηρεσίας εκείνο το βράδυ.  

«Όποιος αντισταθεί περάστε του χειροπέδες και 
στο περιπολικό κατ΄ ευθείαν», φωνάζει δυνατά και 
ψαρωτικά ο μοίραρχος. 
 

Δεν χρειάστηκε να μπουν χειροπέδες, γιατί όλοι 
τους σιγά-σιγά άρχισαν να ηρεμούν, μετά από τόση ώρα 
τσακωμού. Ο μαγαζάτορας -που είχε βουτήξει τον Λάκη 
και τον πήγε σηκωτό στην κουζίνα- τώρα γερμένος πάνω 
στον πάγκο του μαγαζιού έπιανε τη μέση του φυσώντας 
και ξεφυσώντας. 

«Ήσαστε καλά ρε ηλίθιοι;» γυρνάει και λέει στον 
Λάκη. «Θα σφαζόσασταν, ρε μαλάκες; Πάτε να μου 
διαλύσετε το μαγαζί;» 

 

Ο μοίραρχος μιλάει στον φαρμακοποιό στη γωνιά 
του. Δείχνει να συγκατανεύει, τον πιάνει ο μοίραρχος 
από το μπράτσο και τον πάει να κάτσει. Η Μαρία και ο 

γιος έχουν τακτοποιήσει πάλι τα τραπέζια και έχουν 
σηκώσει τις αναποδογυρισμένες καρέκλες από το 
πάτωμα. Ο μοίραρχος καθίζει τον φαρμακοποιό στη μια 
άκρη των τραπεζιών. Πάει στην κουζίνα και βλέπει τον 
Λάκη να κλαίει, πεσμένος πάνω σε μια γούρνα. Από 
μακριά φαίνεται ο Μοίραρχος να τον πιάνει από τον ώμο 
και να του μιλάει, αυτός κουνάει το κεφάλι του, 
συνεχίζοντας να κλαίει. Τον πιάνει αγκαλιά από τον ώμο 



- 91 - 

και τον φέρνει κοντά μας, να κάτσει δίπλα στον αδελφό 
του. 

Ο παπάς στο άλλο άκρο κάθεται σε μια καρέκλα 

χωρίς να έχει τραπέζι μπροστά του, πιέζει με τα δάχτυλά 
τη μύτη του. Ο δάσκαλος βάζει και το τρίτο τραπέζι στη 
θέση του και σέρνει την καρέκλα του παπά, με αυτόν 
πάνω της, ώστε να πλησιάσει στο τραπέζι και ν΄ 
ακουμπήσει κάπου τα χέρια του. Κοιτάει στο άδειο από 
πιατικά τραπέζι σκεπτικός και δεν μιλάει. Η παπαδιά τον 
χαϊδεύει στα μαλλιά, του λέει κάτι σιγανά, αυτός δεν 
αντιδρά. 
 

«Καθίστε όλοι!», λέει ο μοίραρχος, «σας θέλω». 
Κάθονται όλοι αμίλητοι, ο φαρμακοποιός και ο Λάκης 
κοιτάνε το πάτωμα· το ίδιο κι ο παπάς. Κάνει νεύμα 
στους άλλους αστυνομικούς να προσέχουν και πάει στον 
μαγαζάτορα. 
- Να το θεωρήσουμε λήξαν; 
- Ναι, αστυνόμε μου, δεν τρέχει τίποτα. 
- Εσύ είσαι καλά, ή κτύπησες; 
- Δεν είναι τίποτα, ξαφνιάστηκε η μέση μου από το 
τράβηγμα, θα μου περάσει. Κοίτα να δεις τι θα κάνεις με 
αυτούς τους μαλάκες. 
 

Βλέπουμε τον μοίραρχο να πλησιάζει την παρέα. 
«Τι έγινε εδώ;  ας μου πει ο ψυχραιμότερος». 
«Αστυνόμε μου», παίρνει τον λόγο ο πολιτευτής, 

«τώρα είναι όλοι ήσυχοι, ας μη δώσουμε συνέχεια, θα 
τους τα φτιάξουμε εμείς… ήταν μια άτυχη στιγμή, που 
έκανε την παλιοδουλειά του και το κολόκρασο. Σ΄ 
ευχαριστούμε και μείνε ήσυχος, θα δώσουμε τα χέρια 
και θα πάμε σπίτια μας», κλείνοντάς του το μάτι. 

«Θα φύγω, αλλά πρώτα θέλω να μάθω, αν 
κάποιος από σας έχει τραυματιστεί», τους ανακοινώνει 
με επισημότητα ο μοίραρχος. Αν υπάρχει έστω και ένας 
τραυματίας, δεν φεύγω. Θα σας πάω όλους μέσα». 

«Φαρμακοποιέ;» λέει ο μοίραρχος. 
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«Όχι, δεν έχω τίποτα». 
«Λάκη;» 

«Ούτε εγώ, αστυνόμε». 
«Παπά, εσύ τραυματίστηκες;» 

«Όχι, παιδί μου, πήγαινε στην ευχή του Θεού, 
έπεσα και κτύπησα τη μύτη μου, δεν είναι τίποτα· να, 
ήδη σταμάτησε το αίμα, μας συγχωρείς παιδί μου για την 
αναστάτωση, πήγαινε στην ευχή». 

Σηκώνεται ο μοίραρχος και κάνει νεύμα στον 
πολιτευτή και τον δάσκαλο να τους πάνε σπίτια τους με 
ξεχωριστά αυτοκίνητα. Φεύγοντας, στο τέλος, λέει του 
πολιτευτή: «πέρνα αύριο από το γραφείο· έχει έρθει ένας 
φάκελος για σένα από τη Νομαρχία», κλείνοντάς του το 
μάτι. 

«Εντάξει, αστυνόμε μου», λέει ο πολιτευτής και 
καληνυχτιούνται. 
 

«Δάσκαλε, πάρε εσύ τον παπά και την παπαδιά 
και πήγαινε τους σπίτι με το δικό σου, εγώ θα πάρω τον 
φαρμακοποιό και τον Λάκη να τους πάω σπίτι τους», και 
γυρνώντας στον μαγαζάτορα ο οποίος τους εποπτεύει με 
άγριο βλέμμα από τον πάγκο, του κάνει νόημα ότι αύριο 
θα περάσει να τον πληρώσει.  
 

«Πριν φύγουμε, θέλω να μάθω, γιατί ο παπάς 
είπε τον πατέρα μου αλήτη», ακούγεται ο φαρμακοποιός. 

«Και εγώ θέλω να μάθω, γιατί ο παπάς με είπε 
μίασμα», λέει ο Λάκης. 

«Εντάξει, θα τα πούμε αύριο αυτά, τώρα είμαστε 
όλοι μας κουρασμένοι», λέει ο δάσκαλος. 

«Όχι! τώρα!… τώρα θα ξεκαθαρίσουμε την 
προσβολή, χωρίς φασαρίες,  σας υπόσχομαι να ακούσω 
και να φύγω χωρίς καμία φασαρία», τους λέει ο 
φαρμακοποιός. 

«Και εγώ δεν φεύγω, αν δεν μάθω», συνηγορεί ο 
Λάκης. 
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«Μου υπόσχεστε ότι δεν θα κάνετε φασαρία;» 
ρωτά ο πολιτευτής. 

«Ναι, θα μιλήσουμε πολιτισμένα», υπόσχεται ο 
φαρμακοποιός. 
 

«Παπά μου», γυρνάει σ΄ αυτόν, ο πολιτευτής, 
«είσαι σε θέση να μας πεις, γιατί είπες αυτές τις 
κουβέντες ή είσαι ακόμα υπό την επήρεια του κρασιού;» 

 

Ο παπάς κοιτά ακόμα το πάτωμα. Ένα δάκρυ 
αρχίζει να σκάβει καυτό μονοπάτι στο μάγουλό του, 
κοντοστέκεται λίγο και ξεκινά ξανά προς τα κάτω. Το 
μέσα του πια ξεχείλισε. 

«Θα σας πω. Κατ΄ αρχάς να ζητήσω συγνώμη 
από όλους. Δεν φέρθηκα όπως έπρεπε, παρασύρθηκα 
από τον διάολο και αύριο θα πάω εγώ μόνος μου στον 
Δεσπότη να ζητήσω να με τιμωρήσει για τη 
συμπεριφορά μου. Παρακαλώ να με συγχωρήσετε».  
 

Η παπαδιά του χαϊδεύει απαλά τα μαλλιά και τον κοιτάει 
κατάματα. 

«Εντάξει, παπά μου· σε συγχωρούμε, πες μας», 
λέει ο πολιτευτής. 
 

«Η συνείδησή μου δεν με άφηνε χρόνια τώρα να 
ησυχάσω. Είχα μέσα μου ένα μυστικό· η μάνα μου όταν 
πέθανε με έβαλε να ορκιστώ να μη το μάθει κανείς…  
κανείς, κι όμως την πρόδωσα. Παρέβηκα τον όρκο που 
της έδωσα. Η μακαρίτισσα πέθανε πριν εικοσιένα 
χρόνια· ήταν σαράντα τεσσάρων χρονών. Λίγο πριν 
πεθάνει, μου είπε ότι ο πατέρας του φαρμακοποιού και 
του Λάκη… πολύ παλιά, τη συνάντησε τυχαία στο 
χωράφι της. Τότε ήταν στα τριάντα τέσσερα της χρόνια. 

«Και;» τον προτρέπει ο πολιτευτής. 
«Η μάνα του φαρμακοποιού  είχε πεθάνει κάποια 

χρόνια νωρίτερα· ήταν φίλη με τη μάνα μου», συνεχίζει 
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ο παπάς και τα χείλια του με εμφανή τα σημάδια της 
πίκρας έχουν στενέψει. 

«Και;» του λέει ξανά ο πολιτευτής. 
«… γι΄ αυτό τον είπα αλήτη». 
«Ποιόν;» ρωτά ο δάσκαλος. 
«Τον πατέρα του φαρμακοποιού και του Λάκη». 

«Γιατί;» ρωτά η Μαρία. 
«Η μάνα μου τότε, είχε εμένα μικρό παιδί 

δεκατεσσάρων χρονών. Ήμουνα ορφανός από πατέρα 
και η μάνα μου πάλευε να με βαστήξει στη ζωή, 
ολομόναχη. Ο πατέρας είχε χαθεί στη θάλασσα κάποια 
χρόνια πριν. Εκείνη τη μέρα τη… στο χωράφι… τη 

βίασε μέσα στο χωράφι». 
«Τίιιι λες παπά μου!» τον ρωτά με γουρλωμένα 

μάτια η γυναίκα του φαρμακοποιού. 
«Ναι… μου το εξομολογήθηκε η μάνα μου 

κλαίγοντας… λίγες μέρες πριν πεθάνει. Το βάσταγε κι 
αυτή μέσα της τόσα χρόνια και μαράζωνε». 

«Τί είναι αυτά που λες παπά!» του λέει ο 
πολιτευτής. 

«Ναι… σας λέω ό,τι μου ‘πε αυτή».  
 

Ο φαρμακοποιός και ο Λάκης σηκώνουν δειλά 
από το πάτωμα τα με πελώρια απορία μάτια τους. Δυο 
πνιγμένοι άνθρωποι μέσα στην καταιγίδα. Η ζωή, τους 
βγάζει τη γλώσσα. Δείχνουν χαμένοι. 

«Αντέχετε να συνεχίσω; … η συνέχεια είναι 
ακόμα πιο απαίσια», τους προειδοποιεί ο παπάς. 

«Ναι!» του λέει ο φαρμακοποιός. 
«Τη μέρα εκείνη, στη κοιλιά της φυτεύτηκε ένα 

παιδί».  
«Μα… μα, στάσου παπά… η μάνα σου είχε μόνο 

εσένα… μοναχοπαίδι είσαι!», λέει ο Λάκης. 
«Έτσι φάνηκε τότε, και εγώ έτσι ήξερα… μέχρις 

ότου  μου τα είπε όλα. Δεν είμαι μόνος μου… η μάνα 
μου γέννησε δύο παιδιά». 

«Τι έγινε αυτό το παιδί;» τον ρωτά ο μπατσάκος. 
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Ο παπάς σηκώνει τα μάτια του και τα ταξιδεύει 
βασανιστικά αργά πάνω σε όλους. Καταλήγει στον 
Λάκη, και εκεί ρίχνει την άγκυρά τους. Τα βλέμματα 
όλων γύρισαν εκεί όπου άραξε το βλέμμα του παπά. 
 

Ο Λάκης, αργά στην αρχή και εντονότερα λίγο 
μετά, κουνάει το κεφάλι του αριστερά-δεξιά, σηκώνει 
όρθιο και τον δείκτη του χεριού του, τον κουνάει 
αριστερά-δεξιά υποδεικνύοντάς του, και με την κεφαλή 
και με το δάκτυλο, «Όχι!» 

Ο παπάς κουνάει αργά και αυτός το κεφάλι του 
πάνω-κάτω, και μια, και δυο, και τρεις φορές, 
απαντώντας χωρίς να μπαίνουν ανάμεσά τους λόγια, 
«Ναι!» 

Τώρα όλοι κοιτάνε τον παπά και κρέμονται πάνω 
του. 
 

«Τα μπερδεύεις, παπά! Ο Λάκης είναι δικός μου 
αδελφός, μαζί μεγαλώσαμε. Όταν γεννήθηκε ήμουν 
δεκαεφτά χρονών και θυμάμαι τον πατέρα μου, όταν 
ήρθε μια μέρα σπίτι και μου ανακοίνωσε ότι είχε 
γνωρίσει μια γυναίκα. Αυτήν τη γυναίκα μάλιστα  
σκόπευε να την παντρευτεί, και ότι μαζί της έχει και ένα 
άλλο παιδί. Από μια γυναίκα, που ποτέ μου δεν γνώρισα 
και η οποία μόλις γέννησε τον εγκατέλειψε, αφήνοντάς 
του το παιδί τους… τον αδελφό μου…», λέει ο 
φαρμακοποιός, ρίχνοντας φως στο φρικτό μονοπάτι που 
στράτισε ο λογισμός του μεθυσμένου από κρασί παπά. 
 

Γυρνάνε τα κεφάλια ολονών στον παπά, να δουν 
την αντίδρασή του. Τον βλέπουν να κουνάει πάλι αργά 
το κεφάλι του αριστερά-δεξιά, υποδεικνύοντας και πάλι, 
«Όχι!» 

«Τι όχι, παπά μου!… ήμουν δεκαεφτά χρονών, 

τα θυμάμαι όλα σαν χθες!» επιμένει ο φαρμακοποιός. 
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Ο παπάς συνεχίζει να κουνάει το κεφάλι του πέρα-δώθε, 
επιμένοντας στο «Όχι!» 

 

«Η μάνα μου όταν κατάλαβε ότι έμεινε έγκυος 
από εκείνον τον βιασμό, έφυγε από το χωριό και 
κλείστηκε σε μοναστήρι. Η ντροπή της ήταν μεγάλη. 
Όταν γέννησε, την ίδια μέρα, η ηγουμένη ειδοποίησε τον 
πατέρα σας να έρθει να το πάρει. Η μάνα μου γύρισε 
πάλι στο χωριό της μετά από ένα χρόνο. Υποτίθεται, ότι 
ήταν κλεισμένη σε ψυχιατρική κλινική, αυτό έλεγε σε 
όποιον τη ρωτούσε.  

»Έτσι, ήρθε το παιδί σπίτι σας. Και το παιδί 
εκείνο ήταν το παιδί που λες εσύ ότι το έκανε με μια 
γυναίκα, που το εγκατέλειψε μόλις γεννήθηκε… και το 
παιδί αυτό είναι ο αδελφός σου!… ο ετεροθαλής 
αδελφός σου!» και δείχνει με τον δείκτη του τον Λάκη. 
«Και δικός μου!… ο ετεροθαλής αδελφός μου», 
συνεχίζει ο παπάς αποτελειώνοντάς τους. 
 

«Κατάλαβες τώρα φαρμακοποιέ μου, ότι και ‘σύ, 
και ‘γω, έχουμε έναν ετεροθαλή αδελφό… έναν ο οποίος 
είναι κοινός; 

»Κατάλαβες ότι ο αδελφός σου είναι από τον 
δικό σου πατέρα και τη δική μου μάνα; 

»Ήμουν είκοσι τεσσάρων χρονών όταν πέθανε η 
μάνα μου. Ήμουν ήδη παπάς. Ήμουν εγώ αυτός που της 
ορκίστηκα να προσέχω σαν αδελφό μου τον Λάκη και 
τον πρόσεχα. Θυμάται κανείς ότι από τότε που το έμαθα 
τον είχα υπό την προστασία μου; Το θυμάται κανείς σας; 
Ναι, φίλε μου Λάκη, σε πρόσεχα, σε φρόντιζα, γιατί η 
μάνα μου με όρκισε να το κάνω και το τήρησα για δέκα 
ολάκερα χρόνια. 

»Αν δεν το θυμάται κανείς σας, αυτό σημαίνει 
ότι το έκανα πολύ προσεκτικά και δεν με πήρατε 
είδηση». 
 

«Και μετά τι έγινε; τι άλλαξε;» ρωτά ο Λάκης. 
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«Δυστυχώς για όλους μας, δεν μπορούσα πλέον. 
Με δέσμευε η εκκλησία μου, με δέσμευε η ιεροσύνη 
μου». 

«Γιατί; τι… τι έγινε και σε δέσμευε;» μπαίνει στη 
μέση η γυναίκα του φαρμακοποιού. 

«Κάποια στιγμή κατάλαβα… αλλά, φαντάζομαι 
και συ φαρμακοποιέ το ίδιο θα κατάλαβες ότι… ότι ο 
Λάκης μας δεν ήταν όπως τα άλλα παιδιά… ήταν 
διαφορετικός. Αυτό δεν μπορούσα να το δεχτώ σαν 
ιερέας. Η εκκλησία μου, άλλα μου επέβαλλε. Ήταν πάνω 
από τις δυνάμεις μου. 

»Λυπάμαι διότι απαρνήθηκα τον αδελφό μου και 
προτίμησα να παραμείνω παπάς. Η μάνα μου αυτό δεν 
το είχε προβλέψει και δεν με έβαλε να ορκιστώ, γιατί 
σίγουρα θα είχα πατήσει τον όρκο μου».  
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Η χαμοκέλα 

τις εννιά ακριβώς, ο παπάς κτυπά το κουδούνι του 
δικηγορικού γραφείου. Του ανοίγουν· ανεβαίνει 
στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Τον υποδέχεται 

με χαμόγελο ο δικηγόρος. Εκείνη την ώρα, βγαίνει από 
την κουζίνα και η γυναίκα του η συμβολαιογράφος 
βαστώντας ένα αχνιστό ποτήρι καφέ και αφού χαιρετάει 
τον παπά μπαίνει στο δικό της γραφείο. Από όταν 
παντρεύτηκαν, οι δυο τους συστεγάζονται στο ίδιο 
γραφείο. 

Βολεύει και τους δυο. Σε μερικές υποθέσεις 
χρειάζεται και δικηγόρος και συμβολαιογράφος, δεν 
τρέχει  ο πελάτης να ψάχνει αλλού. Μερικές φορές 
μάλιστα συμβουλεύεται ο ένας τον άλλον σε πράγματα 
τα οποία δεν γνωρίζουν με λεπτομέρεια. 

«Καλημέρα, παπά μου, πώς από δω;» 

«Ήρθα να πάρω τη συμβουλή για μια υπόθεσή 
μου, του πιο καλού  δικηγόρου της πόλης!» 

«Σε ακούω, θες καφεδάκι;» 

«Όχι, ευχαριστώ». 
«Λοιπόν;» 

«Είναι μια γερόντισσα η οποία ανήκει στο 
ποίμνιο μου. Έχει η κακομοίρα γεράσει, πλέον, και θέλει 
έναν άνθρωπο δίπλα της να τη γηροκομήσει. Ξέρεις 
τώρα… μια παρέα για τα γεράματα κι έναν άνθρωπο να 
της κλείσει τα μάτια, όταν την πάρει ο Θεός». 
 

Εδώ και πολύ καιρό ο παπάς τη φροντίζει και την 
προσέχει σαν τα μάτια του. Και φαΐ της εξασφάλισε από 
το συσσίτιο και γιατρό της στέλνει σπίτι όποτε του 
παραπονεθεί και την παπαδιά τη στέλνει να την 
επισκέπτεται σπίτι για παρέα. Όλα όπως πρέπει! 
 

Σ 
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Και συνεχίζει ο παπάς την παράθεση του 
προβλήματος. «Μάλιστα μας είπε, δηλαδή της παπαδιάς 
είπε, όχι εμένα, εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια 
πράγματα… ούτε θέλω ούτε πρέπει, να της γράψει και 
ένα σπιτάκι το οποίο έχει. Μη φανταστείς τίποτα 
ιδιαίτερο, ένα σπίτι μ’ ένα σωρό προβλήματα· 
χαμόσπιτο. Της είπε, λοιπόν, να της το γράψει μήπως το 
νοικιάσει η παπαδιά σε κανέναν φουκαρά, για να βγάζει 
τα έξοδα της γερόντισσας, μέχρι να πεθάνει. Ξέρεις 
τώρα, φάρμακα, γιατρούς, το φαΐ της, τέτοια μωρέ… η 
ταλαίπωρη. Μη νομίζεις ότι το νοίκι θα βγάζει τα έξοδα 
της γιαγιάς, αλλά να… θέλει βρε παιδί μου και η 
παπαδιά να κάνει ένα ψυχικό. Εντάξει, αν δεν φτάνει το 
νοίκι να καλύψει όλα τα έξοδα, θα της μαγειρεύει η 
παπαδιά ένα φαΐ. Τι δυο στόματα, τι τρία. Δε βαριέσαι 
μωρέ… κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό». 

«Μάλιστα, κλασική περίπτωση κληρονομιάς», 
του λέει χαμογελαστός ο δικηγόρος. 

«Ναι, ναι, έτσι νομίζω και εγώ». 
«Βασικά χρειάζεσαι τη γυναίκα μου και όχι 

εμένα, αλλά και εγώ μπορώ να σου πω τι πρέπει να 
κάνετε. Κατ΄ αρχάς… έχει παιδιά η γιαγιά;» 

«Μπααα, ανύπαντρη έμεινε η δύστυχη». 
«Μη το λες, δύστυχη αυτή, ευτυχής εσύ». 
«Εγώ! τι εγώ; Η παπαδιά θα το πάρει… αν το 

πάρει… εγώ τι;» 

«Αδέλφια υπάρχουν; ξαδέλφια; ανίψια;» 

«Έχει έναν ανιψιό, αλλά δεν θέλει να τον βλέπει. 
Τόσα χρόνια, σημασία δεν της έχει δώσει. Η παπαδιά τη 
βοηθάει στο σπίτι, εδώ και πολύ καιρό». 

«Αυτός ο ανιψιός ξέρει ότι υπάρχει σπίτι στη 
μέση; Μήπως κάποια στιγμή εμφανιστεί κι αυτός να την 
κληρονομήσει;» 

«Μπα, ένα γομάρι είναι, ένας ρεμπεσκές… άσε 
το γεγονός ότι αυτός έχει τόσα που δεν ξέρει τι να τα 
κάνει, σιγά μη νοιαστεί για την τρώγλη». 

«Είναι ντόπιος ή ξένος;» 
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«Εδώ… ντόπιος είναι». 
«Τον ξέρω;» 

«Τον ξέρεις σίγουρα». 
«Ποιος είναι;» 

«Σε παρακαλώ όμως, μη σου ξεφύγει τίποτα». 
«Παιδιά είμαστε τώρα;» 

«Ααα, έτσι γεια σου… ο φαρμακοποιός είναι», 
του αποκαλύπτει ο παπάς με ψιθυριστή φωνή και με ένα 
παιχνιδιάρικο ύφος. 

«Σοβαρά;» 

«Ναι», και κοιτάει τον δικηγόρο μ΄ ένα 
συνωμοτικό ύφος. 

«Δηλαδή, για να καταλάβω, δεν θα μάθει τίποτα 
αυτός από την επιθυμία της γιαγιάς;» 

«Πού να τον μπλέκουμε τώρα  για μια 
χαμοκέλα;» 

«Η γιαγιά τα έχει τα μυαλά της;» 

«Ναιιιιι! Εννοείται… σπίρτο το μυαλό της!» 

«Ωραία, τότε γράψε τι χρειάζεται να φέρεις από 
χαρτιά και θα ‘ρθεις να σου κάνει συμβόλαια η γυναίκα 
μου. Έλα με τη γιαγιά αύριο απόγευμα, καλά είναι 
αύριο;» 

«Ναι, ναι, να τελειώνουμε!» 

«Να έχει το συμβόλαιο του σπιτιού, ένα χαρτί 
από την εφορία ότι δεν χρωστάει, και ένα χαρτί 
οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα πάρει από το 
δημοτολόγιο». 

«Να σου πω; Θα μπορέσω να της πάω τα 
χρειαζούμενα χαρτιά να τα υπογράψει στο σπίτι της, να 
μη την κουβαλάω μωρέ την άμοιρη εδώ; Ξέρεις τώρα… 
τα γηρατειά είναι δύσκολα στις μετακινήσεις». 

«Όοοχι, παπά μου! δεν γίνονται αυτά τα 
πράγματα έτσι· εδώ θα έρθει, να τη δει η 
συμβολαιογράφος, να διαπιστώσει ότι έχει σώας τας 
φρένας, να της εξηγήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά και 
τις υποχρεώσεις της και μετά να υπογράψει παρουσία 
της Συμβολαιογράφου. Για καλό και κακό βρες και έναν 
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μάρτυρα να βεβαιώσει τη διαδικασία, ότι όλα έγιναν 
όπως ορίζει ο νόμος». 

«Ααα, θέλει πολύ βαβούρα, δηλαδή». 
«Αμ πώς, αυτά τα πράγματα που αφορούν 

περιουσίες θέλουν προσοχή. Μα δεν μου είπες, ότι η 
γιαγιά είναι μια χαρά και στο μυαλό και στο κορμί; Τι 
πρόβλημα έχει να έρθει εδώ;» 

«Εε, μια χαρά είναι, δε λέω… όση χαρά μπορεί 
να έχει μια γριά, δεν στέκεται και πολύ ώρα στα πόδια 
της». 

«Μα δε μου λες; ανήμπορη είναι; τάβλα στο 
κρεβάτι;»  

«Εε, ξέρεις τώρα… εδώ και λίγο καιρό δεν 
σηκώνεται». 

«Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έρθει η 
συμβολαιογράφος από το σπίτι της· στα μυαλά της όμως 
είναι εντάξει, έτσι δεν είναι;» 

«Ναι… πως… βεβαίως, ε, πού και πού, πετάει 
και καμιά βλακεία, ξεχνάει λίγο». 

«Για κάτσε, ρε παπά, δεν μου τα λες καλά. Στην 
αρχή, μου είπες ότι είναι σπίρτο, τώρα μου λες ότι πετάει 
και βλακείες και ξεχνάει;» 

«Ε, να μωρέ όλοι οι γέροι έχουν και κάποιο 
πρόβλημα». 

«Παπά μου, αν η γιαγιά δεν έχει τα μυαλά της, 
συμβόλαιο δεν μπορεί να γίνει», του λέει ο δικηγόρος 
κοιτώντας τον με ένα βλέμμα όλο υπονοούμενα. 

«Έλα μωρέ, εσείς οι δικηγόροι είστε διαόλου 
κάλτσες, αν θέτε κάτι, το κάνετε· τόσα κόλπα ξέρετε». 

«Κατάλαβα! Είσαστε μια δύσκολη περίπτωση. 
Να το δω με τη γυναίκα μου και να σου πω τι μπορούμε 
να κάνουμε, αλλά πάντα στα πλαίσια του νόμου». 

«Ναι, ναι, νόμιμα, για όνομα του Θεού δε θα… 
δε θα παρανομήσουμε για ένα κολόσπιτο, τώρα στα 
γεράματα. Πάντως, αν χρειαστούν τίποτα έξοδα 
σπέσιαλ, δεν ξέρω να στα λέω καλά, εσύ ξέρεις 
καλύτερα… ξέρεις τώρα· αν χρειαστούν να γίνουν 
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έκτακτα έξοδα τα οποία δεν προβλέπονται, εγώ εδώ 
είμαι· να βοηθήσω και την παπαδιά μου να κάνει ένα 
ψυχικό, αφού φαγώθηκε να τη γηροκομήσει. 
Καταλαβαίνεις… άντε δες τι μπορεί να γίνει και πάρε με 
τηλέφωνο, να μου πεις τι να κάνω. Σε χαιρετώ, τα 
ξαναλέμε». 
 

Α, ρε λαμόγιο, ακούγεται να λέει ο δικηγόρος 
μόλις ο παπάς βγήκε από το γραφείο. Από χαμόσπιτο το 
ξεκίνησες, το έκανες τρώγλη, το συνέχισες παρακάτω 
χαμοκέλα και στο τέλος κολόσπιτο. Κανένα τριώροφο θα 
είναι. 
Και πώς τον είπε τον φαρμακοποιό, να δεις; 
Πώς τον είπε ρε γαμώτο; Α, ναι ρεμπεσκέ. 
Α, ρε λαμόγιο χτύπησες φλέβα, μου φαίνεται. 
 

Μόλις κατέβηκε ο παπάς στο δρόμο, παίρνει τηλέφωνο 
τη Μαρία. 

«Μαρία μου, γεια σου». 
«Γεια σου, παπά μου». 
«Μαρία μου, θα σε χρειαστώ για μάρτυρα σε ένα 

συμβόλαιο που θα κάνει η Συμβολαιογράφος στην 
παπαδιά μου». 

«Για τι πράγμα;» 

«Να, ένα σπιτάκι, φαγώθηκε να της το γράψει 
μια θεία της». 

«Εντάξει, παπά μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, 
κανόνισε το πότε και πάρε με να έρθω». 

«Γεια σου, Μαρία μου, το ήξερα ότι μπορούσα 
να βασιστώ σε σένα. Ευχαριστώ πολύ». 

«Τίποτα, παπά μου, καλό μεσημέρι». 
 

Μετά από μια βδομάδα ο παπάς συνοδεύει τη 
συμβολαιογράφο στο σπίτι της γιαγιάς. Δεν ήταν ούτε 
τριώροφο, όπως την είχε υποψιάσει ο δικηγόρος άντρας 
της, ούτε χαμοκέλα. Ένα αξιοπρεπέστατο σπίτι στα 
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περίχωρα της πόλης. Μαζί τους και η Μαρία με την 
παπαδιά παρέα. 

Το πρώτο κρύο ντους ο παπάς το γεύτηκε μόλις η 
συμβολαιογράφος κάθισε κοντά στη γιαγιά και έπιασε 
κουβέντα μαζί της. Το συμβόλαιο, η ταυτότητα της 
γιαγιάς και το χαρτί από την εφορία ήταν ήδη πάνω στο 
τραπέζι, και περίμεναν με αγωνία κι αυτά να 
επικυρωθούν από τη συμβολαιογράφο. 

Οι τοίχοι του δωματίου γεμάτοι με εικόνες αγίων, 
ένα καντήλι έκανε μάταιες προσπάθειες, κι αυτό, να 
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πάνω στο τραπέζι. 
Η θείτσα -μια μικρόσωμη γυναίκα- σκεπασμένη με τις 
κουβέρτες της ως επάνω. Η φωνή της έβγαινε και δεν 
έβγαινε. Το βλέμμα της ήταν και εδώ, και στον αέρα. 
Χαμογελαστή στη συμβολαιογράφο, βλέπεις ξένη 
γυναίκα ήρθε σπίτι της. Η παπαδιά με τον παπά 

στέκονται όρθιοι πιο κει. Η Μαρία κάθεται λίγο απόμερα 
σε μια καρέκλα του δωματίου. 
 

Η συμβολαιογράφος βλέπει την ταυτότητα της 
και της λέει: «κυρία Κολοβού πόσο χρονών είστε;». Η 
θεία την κοιτάει μεσ΄ τα μάτια και της χαμογελάει. 
Εξήντα δύο… όχι, όχι,  εξήντα πέντε. 

«Που γεννηθήκατε;» 

«Εδώ, εδώ κορίτσι μου». 
«Που εδώ;» 

«Αα δε θυμάμαι κόρη μου, πάνε τόσα χρόνια». 
 

Η συμβολαιογράφος γυρνάει το κεφάλι της και 
κοιτάει τον παπά με κάποια ερωτηματικά να παίρνουν 
θέση στο πρόσωπό της. Ο παπάς της κάνει ένα σκέρτσο 
με τα μάτια του, σαν να της λέει, «ε, γριά είναι, το 
ξέχασε, τι να κάνουμε τώρα, να της πάρουμε το κεφάλι;» 

 

«Ποιο είναι το μικρό σας όνομα;» 

«Άννα!» περιχαρής που το πέτυχε με την πρώτη 
η θείτσα. 
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Ο παπάς απλώνει στο πρόσωπό του το καλύτερο 
χαμόγελο που διαθέτει. Μια χαρά τα πάει η γιαγιά, 

σκέφτεται. 
 

«Έχετε παιδιά, άντρα, ανίψια; γενικά άλλους 
συγγενείς, έχετε;» 

«…» 

«Ποιος σας φροντίζει;» 

«Να, αυτό το παλικάρι, νάναι καλά», και δείχνει 
την παπαδιά. 

«Παλικάρι;… την παπαδιά εννοείτε;» 

«Ναι, ναι, καλό παιδί, καλό κορίτσι». 
«Πώς το λένε το κορίτσι αυτό;» ρωτά η 

συμβολαιογράφος. 
«Αχ, χα χα!» κάνει η γιαγιά γελώντας και 

φανερώνεται σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια το φαφούτικο 
στόμα της. Γυρνάει η γιαγιά στην παπαδιά, «πώς σε λένε 
βρε συ;» 

Πετάγεται εκνευρισμένος ο παπάς·  «η παπαδιά 
είναι, θεία… που σου μαγειρεύει, που σε πλένει, που σε 
ξεσκατίζει». 

Η συμβολαιογράφος κοιτάει -χωρίς να βιάζεται 
να τελειώσει τη δουλειά- μια τον παπά μια την παπαδιά 
και μια τη γιαγιά. 

Η γιαγιά βουτάει από τη φαρέτρα της ένα 
θεατρινίστικο ύφος και λέει: «δεν την ξέρω» και 
κάνοντας νόημα της συμβολαιογράφου να έρθει πιο 
κοντά, της λέει σιγανά: «πες της να φύγει, δεν τη θέλω. 
Εγώ έχω τον γιο μου που ταξιδεύει». Η γιαγιά για σιγανά 
το πήγαινε, αλλά ακούστηκε από όλους. 

«Ποιος γιος σου, ρε θεία; δεν έχεις παιδιά!» 
πετάγεται στραβομουτσουνιασμένος ο παπάς . «Χα, χα, 
πάντα με το αστείο της η θείτσα μου», ακούγεται 
εκνευρισμένη η φωνή του. 

Η γιαγιά απτόητη συνεχίζει, «παιδί, να σου πω… 
κάνα τσιγαράκι έχεις;», ρωτάει συνωμοτικά τη 
συμβολαιογράφο. 
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«Δεν καπνίζω γιαγιά», της απαντά η 
συμβολαιογράφος και την κοιτά μ΄ ένα γλυκό χαμόγελο. 
Ρίχνει ξανά ένα βλέμμα στον παπά. Όλος χαρά κι αυτός 
της λέει, «Είδες η θεία, όλο καλαμπούρια μας κάνει, 
άκου τσιγαράκι!». 

Η συμβολαιογράφος σοβαρεύει, αφήνει αργά την 
ταυτότητα της γιαγιάς στο τραπέζι, σηκώνεται και τους 
ανακοινώνει ότι, «δυστυχώς, η γιαγιά δεν είναι ικανή να 
εκτελέσει δικαιοπραξία». 

«Δικαιοπρα…»… πώς το ‘πατε; τι σημαίνει αυτό, 
τη ρωτάει ο παπάς. 

«Δικαιοπραξία», επαναλαμβάνει η 
Συμβολαιογράφος.  «Σημαίνει ότι δεν έχει την τυπική 
ικανότητα την οποία ορίζει ο νόμος, ώστε να δηλωθεί η 
βούλησή της για να παραχθεί συγκεκριμένο έννομο 
αποτέλεσμα». 

«Δηλαδή…;» λέει ο παπάς. 
«Λυπάμαι, αλλά η σύνταξη συμβολαίου την 

οποία  ζητήσατε δεν είναι δυνατή. Επί το λαϊκότερον η 
γιαγιά τα έχει παίξει». 

«Μα… πώς… άλλες φορές δεν… δεν το 
καταλαβαίνω… άλλοτε λαλάει το στόμα της… και 
άλλες…», ψάχνει να βρει δικαιολογία ο παπάς στη 
συμβολαιογράφο η οποία ήδη κινείται προς την έξοδο 
του σπιτιού. Σε λίγο αναγκαστικά συνοδεύει τη 
συμβολαιογράφο μέχρι έξω. 
 

Μπαίνοντας ξανά ο παπάς στο δωμάτιο,  
κουνώντας τα χέρια του απελπισμένα, λέει της γιαγιάς, 
«αχ ρε θεία! αχ ρε θεία!»  

«Άντε να πηγαίνω κι εγώ παπά μου, μάλλον δε 
θα με χρειαστείς», ακούγεται η Μαρία χαμογελώντας. Ο 
παπάς κουνάει τα χέρια του σαν να της λέει «άστα να 
πάνε». Κοντοστέκεται η Μαρία στην πόρτα και τον 
ρωτάει, «τζίφος η δουλειά παπά;»  

«Τι να σου πω, βρε Μαρία μου… την κακομοίρα 
την παπαδιά σκέφτομαι· φαγώθηκε να κάνει ψυχικό»!  
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Το καθώς πρέπει ρεστωράν  

 

χουν περάσει δύο με τρία χρόνια από τότε που η 
παρέα μας είχε πρωτοσχηματιστεί. Αποφάσισαν 
κάποια στιγμή να βρεθούν όλοι μαζί σε ένα από 

τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης τους, να τα πουν λίγο 
αλλιώτικα από ότι συνήθως. 

Σπάνια μπορούν ο Δικαστής και η γυναίκα του να 

βρεθούν με την ερίτιμη παρέα μας. Βλέπετε, η υπηρεσία 
του είναι κάπως ιδιόρρυθμη. Οι Δικαστές εκτός από το 
γράμμα του Νόμου το οποίο ακολουθούν, υπακούουν 
και σε πολλούς άγραφους κανόνες. Για παράδειγμα, ένας 
δικαστής δεν μπορεί να κυκλοφορεί με κοντό 
παντελονάκι και σαγιονάρες, όπως κάνει ο κάθε λογικός 
άνθρωπος μέσα στο κατακαλόκαιρο.  

Σαγιονάρες! Πέφτει το επίπεδο! 
Δεν μπορεί να κάτσει σε ένα λαϊκό στέκι να πιει μια 

μπύρα, όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Μπύρες! 
Τι είναι ο δικαστής; κανένα αλάνι του λιμανιού να 
μπεκροπίνει! Οι παρέες του είναι προσεγμένες, το ίδιο 
και οι εκδηλώσεις του.  

Εμ, βέβαια, παρέα μόνο με την υψηλή κοινωνία θα 
κάνει! Τα χαμίνια από δω και οι γαλαζοαίματοι από κει! 
Θα ήταν σκάνδαλο για αυτούς, αν έμπλεκαν ποτέ σε 
έναν καυγά.  Δεν τους τα επιβάλλει όλα αυτά κάποιος 
κανονισμός λειτουργίας του δικαστικού σώματος. Μόνοι 
τους έχουν δεχτεί τους αυτοπεριορισμούς, μόνοι τους 
βαδίζουν πιστά στο πρωτόκολλο τιμής του δικαστικού 
σώματος. Σπάνια θα δούμε στις εφημερίδες κάποιο 
σκάνδαλο να ξεσπάει και στη μέση να βρίσκεται ένας 
δικαστής. Υποτίθεται, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ 

Έ 
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υπεράνω των κοινών θνητών. Υποτίθεται, ότι πρέπει να 
ζουν μέσα στον δικό τους μικρόκοσμο για να μπορούν 
την επόμενη μέρα να αποδίδουν δικαιοσύνη από ψηλά, 
χωρίς να επηρεάζονται από γεγονότα και γνωριμίες. 

 

Ναι, εντάξει, έχετε δίκαιο, δεν εκδίδουν πάντα τις πιο 
δίκαιες αποφάσεις, παρ΄ όλη την προσπάθειά τους να  
ακολουθούν τους άγραφους κανόνες. Ναι, έχετε δίκαιο, 
δεν είναι οι άγγελοι της τάξεως και του Νόμου· έχετε 
δίκαιο, η δικαιοσύνη δεν είναι και τόσο τυφλή.  

Για παράδειγμα, μπορεί μια καθαρίστρια η οποία 
τελείωσε ίσα-ίσα το δημοτικό και πολύ πιθανό να έχει 
και πέντε παιδιά, η οποία έκανε μια πλαστογραφία στο 
χαρτί της και εκεί όπου έγραφε ότι αποφοίτησε το 1981 
να γράψει ότι αποφοίτησε το 1971, για να μπορέσει να 
ξεσκατίζει τις τουαλέτες σε κάποια δημόσια υπηρεσία, 
να τρώει πέντε χρόνια φυλακή για πλαστογραφία.  

Και παράλληλα, κάποιοι οι οποίοι έχουν 
πλαστογραφήσει πτυχία Πανεπιστημίων να τιμωρούνται 
με αναστολή και σε μερικούς μήνες να είναι σπίτι τους, 
γιατί δήθεν είναι ανάπηροι. Όλα αυτά συμβαίνουν, και 
σίγουρα, κάποιοι δικαστές κάνουν ότι δεν το βλέπουν. 
Απλά, η καθαρίστρια δεν έχει ούτε δραχμή πάνω της για 
να βάλει τον «κατάλληλο» δικηγόρο, ενώ ο άλλος έχει.  

Άρα, το ότι μόνοι τους έχουν απομονωθεί, για να 
μπορούν να αποδίδουν δικαιοσύνη και έχουν αποκοπεί 
από τις καθημερινές χαρές της ζωής, δεν έχει λύσει και 
πάρα πολύ το πρόβλημα της αδικίας μέσα στην 
ανθρώπινη κοινωνία. 

 

Αλλά ο δικαστής της παρέας μας είναι η εξαίρεση. 
Τιμιότατος, σε σημείο να μην έχει αδικήσει ούτε 
μυρμήγκι. Κύριος με όλη τη σημασία της λέξης. Και 
προσπαθεί, τουλάχιστον, να αποδίδει δικαιοσύνη όσο 
μπορεί καλύτερα. Με όσα μέσα του παρέχονται από την 
υπηρεσία του. Και την οικογένειά του την προσέχει σαν 
τα μάτια του. Αγαπάει σαν αφοσιωμένος ιππότης τη 
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γυναίκα του, αλλά και αυτή ακολουθώντας τον, έχει 
αποκλειστεί από την κοινωνική ζωή που κάνει η ερίτιμος 
παρέα μας. Είναι ένας πολύ συμπαθής δικαστής, για τον 
οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μοιάζει με τον 
φούρναρη της γειτονιάς, αν δεν ήξερε το επάγγελμά του. 

Αλλά σήμερα η παρέα μας είπαμε, είναι η εξαίρεση. 
Ο δικαστής πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια στην Αθήνα 
με εκπαιδευτική άδεια από την υπηρεσία του. Ένα 
ακόμη πτυχίο θα κρεμαστεί στον τοίχο του γραφείου 
του. Θα γιορτάσει την επιστροφή του σε ένα καλό 
ρεστωράν της πόλης με την παλιά «ερίτιμο» παρέα μας. 

Δεν πρόκειται για καταγώγιο, ούτε λαϊκό στέκι, ούτε 
ακούγονται καψούρικοι αμανέδες από την ορχήστρα. 
Όλα δηλαδή όσα απαγορεύει ο κώδικας συμπεριφοράς 
των δικαστών. Όλα τέλεια. 

Παρόντες η Μαρία, ο συνδικαλιστής, ο πολιτευτής, ο 
παπάς με την παπαδιά του, ο δασκαλάκος, ο μπατσάκος 
και ο φαρμακοποιός με τη γυναίκα του, παρών και ο 
Λάκης ο αδελφός του φαρμακοποιού.   

Αν τους δεις πώς συμπεριφέρονται, πώς μιλάει ο 
ένας στον άλλον, με τι ευγένεια συζητούν, δεν θα πάει 
καθόλου ο νους σου, ότι αυτή η ίδια παρέα είναι που 
μπορεί σε ένα άλλο στέκι, μια άλλη μέρα να σφαχτεί 
πότε για τη θρησκεία πότε για την αριστερά και πότε για 
τις γυναίκες. Πώς είναι η ερίτιμος παρέα μας τις άλλες 
μέρες; ε, καμία σχέση με το σήμερα! 

 

«Ακούσατε την είδηση ότι στη Γενεύη οι 
επιστήμονες βρίσκονται ένα βήμα πριν την ανακάλυψη 
του σωματιδίου του Θεού;» ρωτά τον δικαστή ο πάντα 
γελαστός πολιτευτής μας. 

«Ναι, με κάτι τέτοια επιτεύγματα νοιώθω νάνος.  
Κάποιες επιστήμες κάνουν άλματα, όταν η δική μου 
επιστήμη ακόμη μπουσουλάει», του απαντά 
προβληματισμένος. 

»Μέχρι πρόσφατα, νόμιζα ότι είχα υπάρξει κοινωνός 
του θεωρητικού πλούτου τον οποίον γέννησε ο 
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άνθρωπος σε αυτήν την Ήπειρο, σχετικά με το κράτος 
δικαίου, τον ανθρωπισμό και την οργάνωση των 
κοινωνιών. Εμείς οι δικαστές θεωρούμαστε ότι 
κατέχουμε μια μαγική φόρμουλα, η οποία μας κάνει 
Θεούς, όταν ανεβαίνουμε στην έδρα μας. Κρίνουμε 
πράξεις και ανθρώπους, έχοντας σαν υπόβαθρο όλες 
αυτές τις αξίες του Δυτικού πολιτισμού, αλλά ο Θεός 
τελικά φαίνεται ότι θα βρεθεί μέσα σε ένα πείραμα και 
πάντως νομίζω ότι αδιαφορεί πλήρως για μας. 

»Διαβάζοντας τέτοια επιτεύγματα των επιστημόνων 
της Φυσικής ή της Αστρονομίας αρχίζω να αμφιβάλλω 
αν εμείς οι δικαστές κατέχουμε επαξίως τη θέση του 
επίγειου κριτή των πάντων. Βλέπουμε με κάτι τέτοια, 
πόσο μικροί είμαστε μέσα στη φύση. Αυτοί οι άνθρωποι 
είναι τόσο κοντά να ανακαλύψουν τον Θεό κι εμείς 
ασχολούμαστε με τόσο πεζά πράγματα», κλείνει τα 
λόγια του ο δικαστής. 

 

«Δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να 
ισχυριστεί ότι κατέχει τη θέση του Θεού στον κόσμο 
μας», παρεμβαίνει ο παπάς. «Ούτε εσείς οι δικαστές ούτε 
οι άλλοι επιστήμονες μπορούν να γίνουν Θεοί. 
Άνθρωποι είμαστε όλοι μας, και ο καθείς από μας ίσως 
να είναι ο πιο μορφωμένος από τους λοιπούς 
συναδέλφους του στο επάγγελμά του, όχι ο πιο Θεϊκός». 

 

«Μπορώ αν επιτρέπεται να διακόψω τη σκέψη σου, 
παπά μου;» ρωτά ο Λάκης. 

«Βεβαίως, και μπορείς», του απαντά ο παπάς. 
«Άκουσα να μιλάς για επαγγέλματα· φαντάζομαι ότι 

αυτό το οποίο κάνεις εσύ, δεν το λογίζεις στα 
επαγγέλματα, έτσι δεν είναι;» 

«Όχι, φίλε μου και την ιεροσύνη τη βάζω μέσα στα 
επαγγέλματα τα οποία υπάρχουν», του αποκρίνεται ο 
παπάς. 

«Μα, επάγγελμα κάνει και ο παπάς; εσείς δεν λέτε 
ότι εκτελείτε λειτούργημα;» επιμένει ο Λάκης. 
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«Λέμε, αλλά δεν το πιστεύουμε. Κι εμείς, αδελφέ 
μου Λάκη, ένα επάγγελμα κάνουμε. Θα το έλεγα  
λειτούργημα, αν δεν παίρναμε μισθό κι αν το κάναμε 
αυτό εντελώς εθελοντικά. Αφού όμως το σαρκίον μας 
πρέπει να ντυθεί και να ταϊστεί, χρειαζόμαστε τα 
χρήματα. Βάζω στοίχημα ότι αν ο παπάς δεν είχε μισθό, 
ελάχιστοι θα ακολουθούσαν την ιεροσύνη. Και εγώ ένα 
επάγγελμα κάνω, ίσως να το κάνω λίγο καλύτερα από 
σένα καθ΄ ότι δεν σπούδασες Θεολογία, αλλά ευτυχώς ή 
δυστυχώς έτσι είναι». 

«Πρώτη φορά ακούω από το στόμα σου τέτοια 
λόγια», του λέει ο Λάκης, «αλλιώς σε φανταζόμουνα. 
Βέβαια, να σου πω ότι σε προτιμώ έτσι, όπως μας 
παρουσιάζεσαι τώρα, και όχι όπως έχει παγιωθεί η 
στάση σου τόσα χρόνια». 

«Κάποιες φορές πρέπει, Λάκη, να ξεκαβαλάμε από 
το καλάμι μας, να πετάμε τα ρούχα μας, να μένουμε 
γυμνοί· μόνο τότε μπορούμε να δούμε τα ελαττώματά 
μας. Κι εμείς οι κληρικοί έχουμε πολλά ελαττώματα· και 
πολλές αμαρτίες σέρνουμε με το απίθανο αυτό κορμί 
που μας φόρεσε η φύση», αφήνοντας περισσότερα 
υπονοούμενα ο παπάς και μεγαλώνοντας την περιέργεια 
της παρέας. 

 

«Παπά μου, αυτά όσα μας λες σήμερα πρέπει να τα 
έγραφα σε μαγνητόφωνο, δεν σε έχω ικανό να κάνεις 
αυτοκριτική, σε είχα και σένα και τους υπόλοιπους του 
ιερατείου για ανθρώπους πνιγμένους στην αλαζονεία. 
Τώρα μου τα ανατρέπεις όλα», λέει ο φαρμακοποιός, 
«για προχώρα, είμαι όλος αυτιά να σ΄ ακούσω». 

 

«Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να παρέμβω;» λέει η 
Μαρία. Και χωρίς να περιμένει την τυπική άδεια από την 
παρέα συνεχίζει, «αν κατάλαβα καλά, παππούλη μου, 
όταν λες ελαττώματα και αμαρτίες εννοείς αυτές που 
έχουμε όλοι οι άνθρωποι λόγω της φύσης μας» 
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 «Όχι, Μαρία μου, δεν εννοώ τις ανθρώπινες 
αδυναμίες μας. Τα προσωπικά μας ελαττώματα είναι 
αναμενόμενα  χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, τα 
οποία κάτω από κάποιες συνθήκες εμφανίζονται 
εντονότερα ή ασθενέστερα. Αυτά πάντα θα υπάρχουν 
και είναι συγχωρητέα, γιατί αυτή είναι η φύση μας, 
κανείς μας δεν είναι τέλειος οργανισμός. Εγώ εννοώ 
ελαττώματα, αμαρτίες και αδυναμίες που έχει το σώμα 
της Εκκλησίας μας, σαν σώμα.  

»Έπρεπε τόσα χρόνια, κατά τα οποία υφίσταται αυτό 
το σώμα, να είχε βάλει κάτω τα πάντα και να είχε δώσει 
λύσεις και προτάσεις. Το σώμα της Εκκλησίας έπρεπε να 
μην έχει κανένα ελάττωμα. Έχουμε ανάμεσά μας 
πολλούς ιερωμένους οι οποίοι έχουν σπουδάσει 
ανθρωπιστικές επιστήμες και θα μπορούσαν να 
καταρτίσουν μια Εκκλησία πολύ ομορφότερη από αυτήν 
που έχουμε τώρα. Διότι τώρα, αντί να στηριζόμαστε σε 
αρχές, στηριζόμαστε σε όσες προσωπικές αντιλήψεις 
έχει κάποιος Μητροπολίτης. Αν αυτός είναι σε αυτή τη 
θέση για τους λάθος λόγους, τότε η Εκκλησία ακολουθεί 
τον στραβό δρόμο διότι δεν υπάρχει ένα σύνταγμα, ας το 
πούμε, όπου θα έχει χαραχθεί εκεί μέσα το μανιφέστο 
μας. Δηλαδή, να δείχνει με σαφήνεια το πού είμαστε 
τώρα, και πού θέλουμε να πάμε. Για να μη σου πω ότι θα 
έπρεπε να δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο θα 
φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο.  

»Το ίδιο, φαντάζομαι, συμβαίνει και με τα άλλα 
σώματα στη χώρα, όπως το δικαστικό ή το πολιτικό, 
αλλά εγώ δεν είναι πρέπον να μιλήσω για άλλους. 
Μπορώ να μιλήσω για το σώμα στο οποίο ανήκω εγώ ο 
ίδιος. Έχουμε πέσει στο διάβα της ιστορίας σε πολλά 
παρατράγουδα, ας τα πω έτσι. Πολλές φορές,  αντί να 
υπηρετήσουμε την έννοια του Θεού μέσα στις 
ανθρώπινες υπάρξεις, τις ρημάξαμε, τις λεηλατήσαμε, 
τις αποστειρώσαμε. Πολλές φορές, η εκκλησία μας αντί 
να πάρει το μέρος του Θεού, δηλαδή του ανθρώπου, 
πήρε το μέρος του καταπιεστή, του αυθαιρετούντος και 
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του απόλυτου κριτή των πάντων, εξ ονόματος του Θεού. 
Μόνο, που σε κάθε  προσπάθεια να διαφεντεύσουμε τον 
κόσμο, εξοβελίζαμε ακόμα περισσότερο τον Θεό μας.  

»Είμαστε πάντα μια συντηρητική κάστα ανθρώπων. 
Ποτέ δεν μας άρεσε η πρόοδος, η επιστημονική 
τουλάχιστον. Βγαίνει κάποιος επιστήμονας, όπως 
προείπε και ο αξιότιμος δικαστής μας, και λέει ότι 
ψάχνει να βρει το σωματίδιο του Θεού, και εμείς μόνο 
που δεν τον εντάσσουμε στις ταξιαρχίες διαβόλων. Μα 
τις μας λένε οι άνθρωποι; Ότι ψάχνουν τον Θεό κι εμείς 
τους ρίχνουμε στην πυρά. Μα, γιατί φοβόμαστε να 
αντικρίσουμε το πρόσωπό Του;  

Τί θέλουμε να κρύψουμε; 
Τί φοβόμαστε ότι μπορεί να αποκαλυφθεί μπροστά 

μας; 
»Βγαίνει ένας Καζαντζάκης και γράφει τον 

«φτωχούλη του Θεού» και εμείς τον αφορίζουμε. Μα τί 
ανασκαλεύει να βρει ο άνθρωπος αυτός; Τον Θεό 
ψάχνει, κι εμείς του λέμε ότι κάνει αμαρτία. Ποιος είναι 
ο θρήσκος και ποιος ο αμαρτωλός; Πέφτει στη χώρα μας 
η πανούκλα της δικτατορίας και ‘μεις εν σώματι πάμε 
και τους ορκίζουμε». 

 

«Και τι άλλο θα μπορούσατε, παπά μου, να κάνετε;» 
λέει ο μπατσάκος. 

Ο παπάς τον κοιτά με ένα αυστηρό βλέμμα. «Να 
τους αφορίσουμε, βρε άνθρωπε, να τους πετάξουμε έξω 
από την εκκλησία. Τότε μόνο η εκκλησία θα ήταν δίπλα 
στον Έλληνα. Πού το βρήκαν κάποιοι βλαμμένοι το 
δικαίωμα να καταλύουν με τα άρματα το πολίτευμά μας 
κι εμείς να τους ορκίζουμε; ποιόν υποτίθεται ότι 
υπηρετεί η Εκκλησία; τους πέντε χουνταίους ή τον 
πολιτισμό μας;» 

 

«Παπά μου… δεν φοβάσαι ότι με αυτά που λες, θα 
μπλέξεις;» ρωτά ο συνδικαλιστής. 
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«Όχι, φίλε μου δεν φοβάμαι, πλέον, και ούτε κανείς 
μας πρέπει να φοβάται. Η Γαλλική Επανάσταση δεν 
έγινε για τα μάτια του κόσμου. Έγινε για να δώσει το 
δικαίωμα στον άνθρωπο να βούλεται ελεύθερα. Πρέπει 
κάποιες στιγμές να λέμε τα πράγματα με τ΄ όνομά τους». 
 

«Αν θέλουμε να λεγόμαστε κοινωνία ελεύθερων 
ανθρώπων, έχει δίκιο ο πάτερ», παρεμβαίνει η γυναίκα 
του δικαστή. 

 

«Για να φτάσουμε να διεκδικήσουμε τα πολιτικά 
δικαιώματά μας, πρώτα πρέπει να αποκτήσουμε τα 
κοινωνικά», λέει ο Λάκης. «Πρώτα να μορφωθούμε 
εμείς οι ίδιοι σαν άτομα και μετά να προχωρήσουμε στην 
πολιτική ανάταση της χώρας μας». 

«Δηλαδή;», τον ρωτά ο δάσκαλος. 
«Τα δικαιώματά μας είναι κοινωνικά και πολιτικά· 

αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες βλέπω εγώ. Αν κάνω 
λάθος, ας με διορθώσει ο κύριος δικαστής μας», 
συνεχίζει ο Λάκης. 

«Όχι, όχι, πολύ καλά τα λέτε, συνεχίστε», του λέει ο 
δικαστής. 

«Εγώ, για παράδειγμα, έχω το κοινωνικό δικαίωμα 
να αυτοπροσδιορίσω το φύλο μου. Για κάποιο λόγο δεν 
γεννήθηκα ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Δεν έχω 
συνείδηση του αντρικού ή του γυναικείου φύλου. Αν 
θέλω να συνευρίσκομαι και με τα δύο φύλα, αυτό είναι 
κοινωνικό μου δικαίωμα», λέει ο Λάκης. «Και μη 
νομίσετε ότι είμαι ευτυχής, να μετεωρίζομαι ανάμεσα σε 
δύο φύσεις».  

«Μα, αυτό το δικαίωμά σας, αγαπητέ, δεν το 
αμφισβητεί κανείς. Και η πολιτεία -μέσω ημών των 
δικαστών- προστατεύει, για να μη πω, ότι αδιαφορεί για 
τις σεξουαλικές προτιμήσεις των πολιτών της». 

«Επίσημα ναι, αλλά ανεπίσημα νιώθω πάνω στο 

πετσί μου τις διακρίσεις που κάνει η κοινωνία. Δεν θα 
αναφέρω τις λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί η κοινωνία 
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μας για μένα, προκειμένου να με προσδιορίσει, γιατί 
είναι χυδαίες εκφράσεις και σέβομαι τις κυρίες τις οποίες 
έχουμε σήμερα μαζί μας. 

»Σας αναφέρω μόνο ότι και μέσα στο κράτος και 
μέσα στην κοινωνία κατέχουμε τη δεύτερη μοίρα ως 
πολίτες. Τα δικαιώματα καταπατώνται συστηματικά.  

»Για παράδειγμα, θα σας ρωτήσω κύριε δικαστά 
μου: έχω το δικαίωμα να υπηρετήσω την πατρίδα μου;» 
ρωτά  ο Λάκης. 

«Και την υποχρέωση θα προσέθετα», απαντά ο 
δικαστής. 

«Όταν λοιπόν πήγα να εκτελέσω αυτή την ελάχιστη 
υποχρέωσή μου προς την πατρίδα, οι κρατούντες με 
πέταξαν έξω από το κέντρο κατάταξης σαν μια βρόμικη 
πετσέτα». 

«Ο λόγος;» ρωτά η γυναίκα του δικαστή. 
«Ότι δεν είμαι άντρας. Μάλιστα! αυτός ήταν ο 

λόγος, αλλά η υποκρισία τους δεν τους επέτρεψε να 
γράψουν αυτό ακριβώς.  

Μου έδωσαν “προσωρινό απολυτήριο ακαταλλήλων - 
τυχόντων αναβολής”.  

Κρίθηκα ακατάλληλος προς στράτευση ως πάσχων 
“από αναφερόμενη διαταραχή της σεξουαλικής ταυτότητος 
σε άτομο με χαρακτηρολογική εκτροπή (οιστριονικός)”. 

Όπως και αν με χαρακτήρισαν, ρωτώ… αφού είμαι 
πολίτης αυτής της χώρας, δεν έχω το δικαίωμα -

υποχρέωση το είπε ο κύριος δικαστής- να υπηρετήσω; 
Που πήγαν τα κοινωνικά μου δικαιώματα!» 

τελειώνει με αρκετά οργισμένο ύφος ο Λάκης. 
«Από μια σκοπιά είναι τραγικό», λέει ο μπάτσος. 
«Άρα, ας πάρω πρώτα τα κοινωνικά δικαιώματά μου 

και μετά κοιτάω και τα πολιτικά μου. Και το πιο ωραίο 
ξέρετε ποιο είναι; Αργότερα, σε ανύποπτο χρόνο, πήγα 
να κάνω μια ασφάλεια ζωής και με απέρριψαν. Ξέρετε 
ποιος ήταν ο λόγος; 

»Ότι δεν ήμουν άντρας, σύμφωνα με το απολυτήριο 
του στρατού. Βλέπετε, ήμουν υψηλού κινδύνου πελάτης 
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για την ασφαλιστική εταιρεία. Κάποια πουλημένα 
τομάρια πούλησαν προσωπικά μου δεδομένα στις 
ασφαλιστικές και με περίμεναν στη γωνία. Κυρίες μου 
και κύριοι, τέτοια κοινωνία σας την χαρίζω, δηλώνω 
πολέμιος της», τελειώνει ο Λάκης. 

«Να! βλέπετε τι εννοούσα λέγοντας προηγουμένως 
ότι η Εκκλησία δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε στην 
ιστορία της; Ξέρετε τι επανάσταση θα γινόταν, αν 
πήγαινε ο αρχιεπίσκοπος στον πρωθυπουργό και 
τούτριβε το απολυτήριο αυτουνού του ανθρώπου στη 
μούρη; 

»Αυτή θα ήταν η Εκκλησία για την οποία θα πέθαινα 
για πάρτη της. Ο Θεός δεν είναι εκεί έξω… κάπου 
ανάμεσα στους Γαλαξίες. Εδώ είναι και κάθεται με τη 
μορφή του Λάκη, εμένα, της κυρίας του δικαστή και 
όλων των ομοτράπεζων. Είναι εδώ και ακροβατεί 
συνεχώς μια στην άβυσσο και μια στο φως. Η ψυχή του 
ανθρώπου είναι η πνοή του Θεού στον άνθρωπο. Η πνοή 
αυτή έχει θεϊκή καταγωγή, σε όποιο σώμα κι αν 
εμφυσήθηκε», κλείνει ο παπάς. 

«Κύριοι μήπως ζητάμε από την εκκλησία να κάνει 
πράγματα μεγαλύτερα από τις δυνάμεις της; Ρητορική 
σαφώς η ερώτηση», ρωτά ο δικαστής. 

«Η εκκλησία έχει τεράστια δύναμη, άρα, μπορεί να 
κινήσει τα πάντα, αν θέλει να υφίσταται σαν οργανισμός 
και μετά από εκατό χρόνια», λέει ο πολιτευτής. 

«Έτσι δείχνει, ότι έχει δύναμη… αλλά αποτελείται 
από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τους φόβους τους και 
τους περιορισμούς τους από τις ευθύνες τις οποίες έχουν 
στις πλάτες τους», παρατηρεί ο δικαστής. 

«Δεν είναι δύσκολο να κάνει κάποιος επανάσταση τη 
σήμερον ημέρα. Με όλο τον σεβασμό τον οποίο τρέφω 
στο πρόσωπό σας κύριε δικαστά», παρεμβαίνει ο παπάς, 
«εγώ ο οποίος είμαι μέσα στο κύκλωμα της εκκλησίας 
μπορώ να μιλήσω για τα καλά, μα και τα κακά μας. 
Εμείς, οι άνθρωποί της, δεν φανήκαμε άξιοι της 
αποστολής μας. Υποτίθεται, ότι πριν 2000 χρόνια ο 
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Χριστός μας δίδαξε τον δρόμο της αλήθειας και αυτήν 
την αλήθεια εμείς την πλάσαμε όπως μας βόλευε και 
τελικά τη μετασχηματίσαμε σε  εχθρό. 

»Εκείνη την εποχή, ο μόνος ο οποίος δεν μπορούσε 
να κάνει διαφορετικά ήταν ο Χριστός. Είχε μπροστά του 
αμόρφωτα πλήθη, αγράμματους ανθρώπους οι οποίοι δεν 
καταλάβαιναν το κήρυγμά του. Σήμερα όμως -υποτίθεται 
ότι ο άνθρωπος έφτασε κοντά στο σωματίδιο του Θεού, 
όπως λέγατε πριν από λίγο- δεν επιτρέπεται να μη 
κατανοούμε το κήρυγμά του. 

»Ο άνθρωπος εμφανίζεται στη γη μέσα από ένα 
σκότος και στο ίδιο σκότος πάει όταν έρθει η στιγμή του 
θανάτου. Ενδιάμεσα του δίνεται η ευχέρεια να ζήσει, να 
προάγει το είδος, να φτάσει στη Θέωση. Όλη η ζωή είναι 
ένα στάδιο κατά το οποίο προετοιμαζόμαστε για τον 
θάνατο. Κι εμείς αντί να προετοιμαζόμαστε γι΄ αυτό, 
κάνουμε τα εντελώς αντίθετα. Ο Θεός μας είναι το κάθε 
ον το οποίο υπάρχει πάνω στη γη. Μέσα μας έχουμε τη 
Θεϊκή μορφή και ουσία. Ο νους μας είναι αδιαμόρφωτος 
και αυτόν πρέπει να καλλιεργήσουμε σε όλη μας τη ζωή, 
ώστε όταν ο θάνατος μας βρει να έχουμε γίνει ένα με 
αυτόν.  

»Δεν υπάρχουν πολλοί Θεοί, ένας μόνο υπάρχει. 
Αυτά τα κολπάκια τα οποία έχουμε φτιάξει εμείς οι 
άνθρωποι με τον Αλλάχ και τον Βούδα είναι παιχνίδια 
νηπιαγωγείου. Ο Θεός παντού όπου γυρίσουμε, κράζει, 
κλαίει και οδύρεται για τη δυσαρμονία η οποία 
κυριαρχεί. Εμείς πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να τον 
σώσουμε και μαζί με αυτόν να σωθούμε κι εμείς.  

»Γιατί αυτό; Διότι Θεός και άνθρωπος είναι ένα. Όλα 
αυτά που λέμε εμείς, οι της εκκλησίας, είναι 
παραμυθάκια. Ο άθεος, ο Μουσουλμάνος, ο Βουδιστής 
είναι μερικές φορές καλύτερος από μένα τον Ορθόδοξο. 
Δεν έχει σημασία το θρήσκευμα το οποίο ακολουθεί ο 
καθείς μας, σημασία έχει αν τον Θεό τον οποίο έχει μέσα 
του τον ανυψώνει εκεί όπου πρέπει. Πρέπει εμείς οι 
άνθρωποι να ελευθερωθούμε από τα δεσμά μας. Τα 
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δεσμά μας είναι ο φόβος για το άγνωστο μέλλον μας. 
Όταν πάψουμε να φοβόμαστε, τότε θα είμαστε 
πραγματικά ελεύθεροι». 

«Μα… εσείς τόσες χιλιάδες χρόνια δεν κάνετε τίποτε 
άλλο, από το να φοβίζετε τον κόσμο. Και αν αύριο έρθω 
στην εκκλησία σου, θα ακούσω τα αντίθετα από αυτά τα 
οποία λες σήμερα. Τι να πρωτοπιστέψω;» του λέει ο 
φαρμακοποιός ο οποίος έχει κάνει μεταπτυχιακό στις 
αριστερές και ανατρεπτικές ιδέες. 

«Τρίχες!» του απαντά ο παπάς, και συνεχίζει ακόμα 
πιο δυναμικά. Βλέπει ότι το ακροατήριο ρουφάει τα 
λόγια του και η ευκαιρία η οποία ξεδιπλώνεται, να κάνει 
γνωστό το στίγμα του τον διεγείρει. 

«Δεν μπορώ, βρε άνθρωπε, να πω στην εκκλησία τα 
λόγια αυτά που λέω σήμερα… δεν το καταλαβαίνεις; 
Στην εκκλησία δεν έρχεται αντιπροσωπεία της 
Ακαδημίας Αθηνών. Έρχονται ως επί το πλείστον 
γριούλες αγράμματες και θεοφοβούμενες. Αν τους πω 
αυτά, θα με κάψουν μέσα στην κολυμπήθρα. Εδώ όμως, 
σ΄ αυτό το τραπέζι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε 
να εξετάσουμε ακόμα και αιρετικές σκέψεις, ακόμα και 
ανατρεπτικές θα μπορούσα να πω. Εμείς διώξαμε τον 
Θεό από τις καρδιές των ανθρώπων. Ευκαιρία να τον 
βάλουμε πάλι στον θρόνο του και να ανεβάσουμε τον 
άνθρωπο στον ίδιο θρόνο. Σας είπα, Θεός και άνθρωπος 
είναι το ίδιο.  

»Το ίδιο κάναμε και με τις γυναίκες. Τις 
εξοβελίσαμε, τις κάναμε δεύτερης κατηγορίας όντα. 
Κάποτε δεν τις επιτρέπαμε να μπαίνουν στην εκκλησία 
όταν είχαν περίοδο.  

»Θεέ μου!… τι προσβολή σου κάναμε για το πλάσμα 
που έφτιαξες!» ρίχνοντας τα μάτια του προς τα πάνω. 
«Αργότερα, τις καίγαμε σαν μάγισσες. Μέχρι και 
σήμερα, καμία γυναίκα δεν μπορεί να γίνει ιερέας.  

Ποια; Τη γυναίκα!  
Τη μάνα μας δηλαδή, την κόρη μας, τη γυναίκα μας! 

Τη  γυναίκα, η οποία είναι η μήτρα της γης, τη κάναμε 
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διάβολο. Τόσο μεγάλη κακία επικρατεί μέσα στις τάξεις 
μας και εγώ προσωπικά δεν την αντέχω και κάποια 
στιγμή πρέπει να τα πω». 

«Παπά μου…» λέει ο Λάκης με σαφώς περιπαιχτικό 
ύφος, «αυτά όπου που μας λες σε ποια θεολογική σχολή 
διδάσκονται;» 

Γέρνει στην πλάτη της καρέκλας του ο παπάς, τον 
κοιτά για λίγα δευτερόλεπτα, δείχνει στριμωγμένος. 

«Στη δικιά μου σχολή», του απαντά με ένα γαλήνιο 
πρόσωπο στο οποίο βλέπεις καθαρά να χαράζεται πάνω 
του η ευτυχία του νικητή μετά από μάχη. «Κάποτε, 
υπήρξαν κάποιες κοινωνίες στις οποίες κυβέρναγαν οι 
γυναίκες. Όταν οι περιηγητές μας περιέγραψαν ότι 
κάπου υπάρχει και αυτή η μορφή κοινωνίας, εμείς οι 
απανταχού της γης στρατοκράτες, φαλλοκράτες και 
άλλες ευγενείς ενώσεις, πέσαμε επάνω τους και τις 
καταστρέψαμε, για χάρη των αντρών. 

»Η γυναίκα, βρε… η γυναίκα… που χαρίζει στον 
άντρα της τέτοια χαρά και ευδαιμονία όταν ξαπλώνει 
μαζί του στο κρεβάτι… η μάνα που δίνει από το στήθος 
ζωή στο μωρό και μπορεί αυτό χωρίς άλλη τροφή να 
μεγαλώσει, αυτή τη γυναίκα εμείς την αποκαλέσαμε 
πόρνη! 

»Και με την ευκαιρία που είπα πόρνη, σας ερωτώ· 
ποια είναι η θέση της πόρνης σήμερα στην κοινωνία μας; 
Πώς την αποκαλούμε αυτή τη γυναίκα, η οποία για τους 
δικούς της λόγους, σου δίνει εσένα έρωτα… ναι, 
πληρωμένο, αλλά έρωτα. Με συγχωρείτε… αλλά τη 
λέμε πουτάνα. Μάλιστα! Πουτάνα! αυτήν η οποία  αν 
δεν υπήρχε στην κοινωνία μας, τότε το ζώο αυτό που 
λέγεται άντρας θα τρελαινόταν, θα έφτανε στο σημείο να 
βιάζει καταμεσής στο δρόμο ακόμα και τη γιαγιά μας. 
Αντί αυτή τη γυναίκα να την έχουμε στην υψηλότερη 
εκτίμηση, όπως την είχαν πολλές αρχαίες Ελληνικές 
πόλεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στον αντρικό 
πληθυσμό, τη λέμε πόρνη. Φτάσαμε δε, εμείς της 
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εκκλησίας να αποκαλούμε πόρνη και τη Μαγδαληνή, 
ίσως την πιο αξιόλογη μαθήτρια του Χριστού. Έλεος! 

»Και έχουμε φτάσει στο σημείο… να λέμε κυρίες 
κάποιες, οι οποίες ναι μεν δεν εκτελούν αυτό το 
επάγγελμα σωματικά, αλλά το μυαλό τους εκπορνεύεται 
καθημερινά. Πέστε μου αγαπητοί μου, την εκδιδόμενη 
γυναίκα, αν τη συγκρίνουμε με μια πονηρή, 
κουτσομπόλα, κακιά, μίζερη, φωνακλού γυναικούλα, η 
οποία όλη μέρα κρέμεται από το τηλέφωνο κάποιου 
μέντιουμ για να μάθει τι θα της τύχει αύριο ή ρίχνει τον 
καφέ ανάποδα· σε ποια θα δώσουμε το βραβείο της 
γυναίκας; 

»Σας δίνω ευχή και κατάρα, σε σας τους άντρες, να 
φροντίζετε τις γυναίκες σας, κυρίως να τις αγαπάτε, γιατί 
χωρίς αυτές ούτε εσείς θα υπήρχατε. Η μήτρα της 
γυναίκας είναι η σπηλιά σας. Να τη σέβεστε σαν αγία 
και να τις δώσετε την αξία την οποία δικαιούται».  

 

Στη γυναίκα του δικαστή, τα χείλη της παίρνουν το 
σχήμα του θαυμασμού.  

Η Μαρία τόση ώρα στέκει αμίλητη και ακούνητη, 
έχε ακουμπήσει τους αγκώνες της στο τραπέζι και με τις 
παλάμες έχε αγκαλιάσει το πρόσωπό της. Τώρα γέρνει 
στην πλάτη της θέσης της, με ένα τεράστιο χαμόγελο 
ικανοποίησης.  

Η γυναίκα του φαρμακοποιού κοιτά με φωτεινά 
μάτια μη καταλαβαίνοντας, αν ο παπάς είπε την 
τελευταία του λέξη ή αν πρόκειται να συνεχίσει τον 
Φιλιππικό του. Της φαίνονται τόσο ωραία λόγια! 

Η παπαδιά έχει κρεμαστεί από τα λόγια του άντρα 
της. Αν και ο παπάς τελείωσε, αυτή δεν τον χορταίνει. 
Περιμένει να μαζέψει από το στόμα του κάθε φθόγγο 
που αυτός στάζει. Συνεχίζει και τον κοιτάει με εκείνο το 
γυναικείο χαμόγελο της περηφάνιας. Ένα χαμόγελο 
ικανοποίησης και εκτίμησης έχει κατοικήσει από ώρα 
τώρα στο πρόσωπό της. Γυρνάει αργά και το περιφέρει 
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σε όλες τις γυναίκες της παρέας και εισπράττει από 
αυτές βλέμματα επιβεβαίωσης.  

Ο άντρας της την έχει ανεβάσει στα ουράνια. Δεν τ΄ 
ακούει πρώτη φορά αυτά τα πύρινα λόγια. Στο σπίτι 
τους, καιρό τώρα, βράζει στο καζάνι η οργή, το όνειρο, η 
ελπίδα και η πάλη του παπά με τον εαυτό του. Απλά, 
πρώτη φορά τα βγάζει από μέσα του και σε άλλους 
ανθρώπους. Έχει, πια, περάσει τον Ρουβίκωνα, είναι 
λεύτερος να μιλάει, η πάλη του συνεχίζεται, και πολύ 
πιθανό να νικήσει. Αλλά, και να χάσει, δεν έχει σημασία. 
Σπέρνει σπόρους αμφισβήτησης. Δε μπορεί· κάπου θα 
ριζώσουν. 

Ο δικαστής δεν έχει βγάλει από το στόμα λέξη εδώ 
και πολύ ώρα. Διακρίνεις μόνο τα μάτια του και τη μύτη 
του. Το στόμα του το έχει ερμητικά κλειστό και το 
καλύπτει με τις παλάμες του που στέκονται μπροστά του 
σαν φράχτης. Ακούγοντας τον παπά, έχει αφεθεί να 
βλέπει μια μάχη, ο παπάς να παλεύει με τον ίδιο του τον 
Θεό, να αρπάζονται στα μυτερά βράχια μιας χαράδρας, 
να εξακοντίζονται σε ξεφτισμένα σύννεφα του ουρανού, 
αλλά να αποφεύγουν να τραυματίσουν ο ένας τον άλλον· 
πότε ο ένας και πότε ο άλλος να ίπτανται πάνω από τον 
νου και τις καρδιές. Βλέπει τ΄ απελπισμένα ξετινάγματα 
ενός ανθρώπου που γεννοβολάει τώρα δα, μπροστά σε 
όλους, τις ιδέες του. 

«Να μπω και εγώ σ΄ αυτήν τη μάχη; Είτε με τον παπά 
είτε με τον Θεό, δεν έχει σημασία, μου φαίνονται και οι 
δυο το ίδιο. Αρκεί να μπω, αρκεί να αφήσω και εγώ πίσω 
μου κάτι διαφορετικό από το τώρα μου. Ο παπάς βγάζει 
τα σώψυχα του, αλλά αν τους αφηγηθώ και εγώ τι 
συμβαίνει και με μας, θα χάσουν ακόμα και τα τελευταία 
ψήγματα εμπιστοσύνης τα οποία έχουν σε αυτή τη χώρα.  

Αλλά πώς θα το πάρουν; μπορώ να τους έχω 
εμπιστοσύνη;» σκέφτεται ο δικαστής. 

 

Ένα «κύριοι…», ακούγεται το οποίο διακόπτει την 
ονειροπόληση του δικαστή, αλλά και την άκρα του 
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τάφου σιωπή η οποία επικρατεί. Παίρνει τον λόγο ο 
δάσκαλος, «θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο της τιμής 
μας -όλοι εδώ σήμερα- ότι αυτά τα οποία ακούμε από 
τον παπά, μόλις σηκωθούμε από το τραπέζι, θα τα 
έχουμε ξεχάσει. Αν μας ξεφύγει κάτι από όλα αυτά 
παραέξω, ο παπάς θα χάσει τη θέση του». 

«Και όχι μόνο… θα τον ξυρίσουν δημόσια», λέει ο 
Λάκης, «και για τιμωρία ο μπαρμπέρης θα είναι 
γυναίκα». 

  «Εννοείται αγαπητοί μου», ακούγεται ο δικαστής, 
«η εχεμύθεια είναι απαραίτητη. Αυτό το οποίο κάνουμε 
εδώ είναι μια ιδιωτική συζήτηση, και ας είμαστε πάνω 
από δύο οι παρόντες». 

Ο δάσκαλος γυρνάει στη γυναίκα του φαρμακοποιού, 
«ελπίζω και συ να συμφωνείς». 

Η γυναίκα του φαρμακοποιού ξαφνιάζεται με το 
γεγονός ότι ρωτούν και τη γνώμη της· τα δυο τεράστια 
μάτια της μιλάνε για την ολοφάνερη αμηχανία της. 

«Σε τι να συμφωνώ; γιατί εγώ ειδικά;», του λέει. 
«Να πάρουμε τα λόγια του στον τάφο μας!» 

συμπληρώνει ο δάσκαλος. 
«Φυσικά, φυσικά», βιάζεται να απαντήσει η γυναίκα 

του φαρμακοποιού. 
«Ορκίζεσαι στο παιδί σου;» τη ρωτά ξανά ο 

δάσκαλος. 
«Όχι!» πετάγεται ο παπάς, «όχι στο παιδί. Να 

ορκιστεί στον Θεό της, δηλαδή στην ίδια, αυτή είναι 
Θεός και διάβολος μαζί, όπως είμαστε όλοι μας!» 

 

«Κύριοι, ομολογώ ότι τέτοιες ιδέες μόνο από έναν 
ιερωμένο δεν περίμενα να ακούσω», ακούγεται η 
γυναίκα του δικαστή. «Πάτερ μου, αποκτήσατε σήμερα 
μια φανατική ακροάτρια σας. Εγώ δεν δεσμεύομαι από 
κανένα σύστημα ούτε της εξουσίας ούτε δικαστικό ούτε 
εκκλησιαστικό, οπότε μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Αυτό 
το οποίο σας πνίγει, παπά μου, και σήμερα το 
εξακοντίσατε στον αέρα, συμβαίνει σε όλα τα 
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συστήματα και σε πολλούς ανθρώπους. Σας θαυμάζω για 
το θάρρος σας. Αλλά, πέστε μου, όλα αυτά τα χρόνια τα 
οποία ιερουργείτε, είχατε τις ίδιες αυτές ιδέες; Αυτά τα 
λέγατε πάντα;» 

- Είναι η πρώτη φορά κυρία μου. 
- Τόσα χρόνια γιατί δεν τα λέγατε; 
- Γιατί φοβόμουν. 
- Και τώρα δεν…; 
- Δεν μπορεί να μου κάνει τώρα, κανείς κακό. 
- Πώς αυτό; 
- Αποφάσισα να λευτερωθώ, και όταν λευτερωθείς δεν 
φοβάσαι τίποτα. Δεν σε βαστάει τίποτα δεμένο με την 
ύλη. Την ύλη μπορούν να στη στερήσουν, αλλά το 
πνεύμα ποτέ, δείχνοντας με το δείκτη του χεριού του 
στον κρόταφό του.  
- Συνέβη κάτι στη ζωή σας και κάνατε την 
επανάστασή σας; 
- Είναι χαζό, αλλά θα σας το πω κυρία μου. Έπεσε, 
πριν από καιρό, στα χέρια μου ένα καταραμένο βιβλίο. 
Το διάβασα, και δυο και τρεις φορές, μέχρι να καταλάβω 
τι λέει. Διαπίστωσα πόσο αγράμματος ήμουν. Είδα πόσα 
χρόνια έχασα από τη ζωή μου κυνηγώντας χίμαιρες, 
υπηρετώντας ψεύδη, φοβίζοντας τους ανθρώπους, 
υποσχόμενος παράδεισους μετά τη ζωή, κλείνοντας τα 
μάτια στην υποκρισία των προϊσταμένων μου, 

σκοτώνοντας τον Θεό μου μέσα μου. 
- Ποιο βιβλίο παπά μου; 
- Την «Ασκητική» του Καζαντζάκη!  
Σαν ιερέας έχω διαβάσει πολλές φορές την αποκάλυψη 
του Ιωάννη. Δεν δυσκολεύομαι να ομολογήσω ότι τη 
διαβάζω αργά και κάθε φορά που το κάνω, προσπαθώ να 
μπω στο μυαλό του, να φανταστώ τι συνέβαινε μέσα στη 
σπηλιά όταν την έγραφε· την ώρα κατά την οποία το χέρι 
του χάραζε έννοιες. Να ξεχωρίσω αν την έγραφε ο νους 
του ή η καρδιά του. 
Νοιώθω πάντα μια έξαψη. Στέκομαι στην άκρη του 
μολυβιού που βαστούσε ο Ιωάννης· εκεί βρίσκονται τα 
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μάτια μου· γράφοντας αυτός και κοιτώντας εγώ· την 
ώρα κατά την οποία ο Ιωάννης έγραφε αυτά τα τρομερά 
λόγια. Με συγκλονίζει αυτή η εικόνα! 
Πολύ πιθανό, ο Ιωάννης να έβλεπε εκείνη την ώρα 
οράματα και να έγραφε αυτά τα ακαταλαβίστικα -και 
τρομερά πράγματα για τους περισσότερους ανθρώπους- 

αλλά πιστεύω στα σίγουρα ότι ο νους του δεν ήταν 
εκείνη την ώρα στη σπηλιά. Πέταγε κάπου αλλού, σε 
πνευματικά μονοπάτια, κάτω από την επήρεια δυνάμεων, 
τις οποίες δεν έχω κατανοήσει ακόμα. 
Ε, θα σας πω τώρα και το παρακάτω. 
Όταν διάβαζα την Ασκητική του Καζαντζάκη, ένιωσα τα 
ίδια συναισθήματα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είχε 
επαφή με το περιβάλλον του. Έβλεπε άλλα πράγματα, 
ήταν αλλού. Έβλεπε τον Θεό και τον σατανά μαζί. 
Πάλευε πότε με τον έναν και πότε με τον άλλον, 
προσπάθαγε να γίνει άνθρωπος. Και, μόλις έγινε 
άνθρωπος πάλευε να ανέβει ανηφόρες, και όση ώρα 
ανέβαινε χτυπιόταν με τον Θεό του, και έπεφτε, αλλά 
ξανά ανέβαινε. Και συνέχισε να παλεύει αυτή τη φορά 
για να γίνει Θεός, πάλευε για τη λύτρωση και τη 
διαιώνιση του σπόρου του. 
Αν μπω στο ολισθηρό μονοπάτι να συγκρίνω τα δύο 
έργα, θα έλεγα με βεβαιότητα, ότι και τα δυο αυτά 
γράφτηκαν κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ο νους τους 
ήταν αλλού· πολύ ψηλά. 
Τα θεωρώ ισάξια σε πλοκή». 
 

Μεγάλη σιωπή έπεσε σε όλους. Κοιτάζονται, 
κουνάνε επιδοκιμαστικά τα κεφάλια τους, δεν ξέρουν τι 
να πουν, δεν ξέρουν αν πρέπει να παλέψουν και αυτοί με 
κάτι. Βασικά δεν ξέρουν, αν υπάρχει κάτι που να είναι 
διατεθειμένο να παλέψει μαζί τους. Μέχρι να πεταχτεί ο 
επόμενος να μιλήσει, δηλαδή κάποια δευτερόλεπτα 
μένουν στο μυαλό του καθενός διαθέσιμα, όλοι 
προσπαθούν εναγώνια να εννοήσουν αν υπάρχει 
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αντίπαλος διαθέσιμος για μάχη. Ο παπάς τον βρήκε τον 
δικό του και δείχνει να τον καταφέρνει. 

Τελικά, λέει επιφυλακτικά η Μαρία, φοβούμενη να 
μη χαλάσει την ηρεμία η οποία έχει απλωθεί, «μόνο που 
ο ένας έγινε άγιος και ο άλλος δεν πήρε ούτε ένα Νόμπελ 
λογοτεχνίας». 

«Έχεις δίκιο, Μαρία μου. Μ΄ έβαλε λοιπόν αυτός ο 
άτιμος ο Κρητικός να συλλογιστώ τι είναι αυτό το 
φαινόμενο της ζωής και του θανάτου. Ψάχνω εναγωνίως 
να μάθω γιατί γεννήθηκα, και γιατί θα πεθάνω. Ο νους 
μου δεν χωράει το γιατί, και το πώς της ζωής μου.  

»Πώς ήρθα, και πώς θα φύγω. Γιατί ήρθα, και γιατί 
θα φύγω. Για ποιο λόγο ήρθα σ’ αυτή τη ζωή. Τι πρέπει 
να κάνω για να εκπληρώσω τον σκοπό μου. Δεν ξέρω 
ακόμα αν έχω να εκπληρώσω κάτι, μπορεί και να είμαι 
ένα σκουλήκι το οποίο σέρνεται πάνω στη γη, αλλά και 
το σκουλήκι έχει προορισμό. Σκέφτομαι τώρα… μήπως 
εμείς τώρα καθόμαστε και συζητάμε γύρω από ένα 
τραπέζι τα της ζωής και του θανάτου και κάποιοι άλλοι 
κάθονται από πάνω μας και ακούνε τι λέμε και γελάνε με 
τις ανησυχίες μας. 

Γιατί ήρθα στον κόσμο; και κυρίως πώς ήρθα; από 
πού ήρθα; Δεν μπορώ άλλο, τον σκότωσα το νου μου, 
πραγματικά κουράστηκα». 

«Παπά μου», λέει ο δικαστής, «κοιτάξτε να δείτε, 
πώς το βλέπω εγώ». 

«Σας ακούω», λέει ο παπάς. 
«Η ζωή είναι μια φωτοβολίδα. Τι γίνεται με τη 

φωτοβολίδα; 
»Εσύ είσαι κάπου μακριά, δεν βλέπεις αυτόν που την 

ανάβει. Έτσι, ξαφνικά εμφανίζεται στον ουρανό, 
ανεβαίνει στο ανώτερο της σημείο, συνεχίζει να πέφτει 
και κάποια στιγμή σβήνει. Τις περισσότερες φορές 
κανείς δεν ρωτάει τι συνέβη πριν η φωτοβολίδα φωτίσει 
το στερέωμα, αλλά ρωτά για το τι συμβαίνει μετά το 
σβήσιμό της». 
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«Ναι», αναλαμβάνει να συνεχίσει ο δάσκαλος, «δεν 
ξέρουμε ούτε τι συμβαίνει πριν τη γέννηση ούτε μετά 
τον θάνατο. Και τα δύο, γέννηση και θάνατος, είναι 
μυστήρια. Ο θάνατος, όμως, μονοπωλεί το ενδιαφέρον 
μας. Πού ήταν αυτή η ψυχή που γεννήθηκε μόλις τώρα; 
έστω και με τη μορφή της φωτοβολίδας; Το σώμα του 
μωρού ξέρουμε τι ήταν και πριν από ένα μήνα, και πριν 
από εννιά μήνες. Ήταν σπέρμα και ωάριο. 

Η ψυχή του όμως; 
τι ήταν; 
πού ήταν; 
με ποιο μηχανισμό αυτό το μικρό σώμα απέκτησε 

αυτήν την ψυχή, και όχι κάποια άλλη; 
Από πού έρχεται αυτή η ψυχή; 
Με όλα αυτά τα πιο πάνω, γιατί δεν ασχολούμαστε; 

Και για να δέσω ακόμα πιο πολύ τη σκέψη μου, 
συνεχίζω στην αντίπερα όχθη. 

Πού πάει αυτή η ψυχή, όταν το σώμα πεθαίνει; 
Το σώμα του πεθαμένου ξέρουμε τι θα γίνει σε ένα 

δύο χρόνια. Θα γίνει λίπασμα. 
Η ψυχή του όμως; 
τι είναι τώρα πια; 
πού θα πάει; 
με ποιο μηχανισμό αυτή η ψυχή θα απομακρυνθεί 

από το νεκρό σώμα; 
Πού θα πάει τελικά αυτή η ψυχή; 
Χάνεται; Και είναι λογικό να χάνεται; 
Όλος αυτός ο πλούτος γνώσεων το οποίο απέκτησε, 

με τόσο κόπο, ο άνθρωπος όσο ζούσε, χάνεται;» 

«Μάλλον χάνεται… τι άλλο;» λέει ο πολιτευτής. 

Και συνεχίζει ο δάσκαλος. 
«Έτσι λέτε; είναι λογικό να χάνεται; να σβήνει, έτσι, 

σαν να μην υπήρχε ποτέ; σαν να μην έχει κι αυτή τη 
δικιά της οντότητα; Και τότε, από πού έρχεται η ψυχή 
του νεογέννητου; Από το πουθενά; 

»Και είναι λογικό να εμφανίζεται κάτι, σαν την ψυχή 
του νεογέννητου, από το πουθενά; 
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»Δεν μου κολλάει με τίποτα μια τέτοια εξήγηση. Αν 
κάτι δεν μπορεί να εμφανιστεί από το τίποτα, τότε και 
τίποτα δεν μπορεί να εξαφανιστεί στο τίποτα. Η ψυχή 
είναι ενέργεια, και έχουμε αποδεχτεί ότι η ενέργεια ούτε 
χάνεται ούτε γεννιέται. Παραμένει σταθερή στον κόσμο 
μας. Άντε να αλλάξει μορφή, αλλά η ποσότητα της 
παραμένει πάντα η ίδια. 

»Έχει αναφερθεί, ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι 
ήταν στο προσκέφαλο κάποιου ετοιμοθάνατου -και ενώ 
κανείς γιατρός δεν είπε στους ανθρώπους αυτούς, ότι ο 
ασθενής όπου νάναι πεθαίνει, ενώ κανείς δεν ξέρει 
ακόμα πόσο είναι το καντήλι του, και ενώ τίποτα δεν 
προμήνυε την ακριβή ώρα του θανάτου- όταν αυτός 
συνέβη, τότε αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν κάτι το οποίο 
τους έκανε και πετάχτηκαν επάνω σαν ελατήρια, 
ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία αυτός ο 
ετοιμοθάνατος ξεψύχησε. 

»Αυτό εμένα με οδηγεί στη σκέψη, ότι εκείνη τη 
στιγμή· ας την πούμε τη στιγμή που “έβγαινε” η ψυχή, 
κάποια δόνηση;… κάποια ενέργεια;… κάποιο 
συναίσθημα συνέβη. 

»Και μάλλον καταλήγω στην ενέργεια που 
απελευθερώθηκε από το σώμα. Ενέργεια μικρής 
εμβέλειας, βέβαια, η οποία πιθανόν να γίνεται αισθητή 
στους ανθρώπους που βρίσκονται στα δυο τρία μέτρα 
γύρω από τον  ετοιμοθάνατο. Να είναι κάτι, σαν την 
αύρα η οποία περιβάλλει το σώμα κάθε ανθρώπου; … 
ίσως και αυτό. 

»Νομίζω ότι η εικόνα την οποία έχουμε για τον 
θάνατο είναι εικόνα πολιτισμική, δηλαδή στην ουσία 
θρησκευτική. Η άγνοια μας για τον θάνατο, και το τι 
συμβαίνει μετά από αυτόν μας προκαλεί τον φόβο. 
Κανονικά κανένα ον, ακόμα και τα ζώα, δεν φοβάται τον 
θάνατο, γιατί κανένα ον δεν έχει εξ αρχής συνείδηση του 
θανάτου, κανένα μωρό δεν έχει τέτοιο φόβο. Απλά, τα 
άλλα ζώα έχουν ισχυρό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης 
έναντι των εχθρών τους. Ο θάνατος σαν γεγονός 
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πολεμιέται και αντισταθμίζεται με τον ίδιο τρόπο από 
όλα τα όντα. Με την αναπαραγωγική διαδικασία. Αν δεν 
υπήρχε ο μηχανισμός της αναπαραγωγής, δεν θα υπήρχε 
ζωή». 

«Εγώ πάλι αγαπητοί μου», παίρνει τον λόγο η 
Μαρία, «έχω την αίσθηση ότι όταν έρχεται ο θάνατος, τα 
έμβια όντα απλά δεν είναι “εκεί”, δεν συναντιούνται καν 
με τον θάνατο. Το ίδιο συμβαίνει και με μας, απλά, εμείς 
έχουμε φροντίσει να έχουμε προσυναντηθεί με τον 
θάνατο μέσα από τον φόβο που έχουμε σχηματίσει γι’ 
αυτόν. Βιώνουμε συνεχώς θανάτους διπλανών μας 
ανθρώπων και έχουμε δημιουργήσει ένα μαύρο σκηνικό. 

»Η θρησκεία έρχεται να παίξει εδώ έναν ρόλο. Αφού 
πρώτα κατασκεύασε τον φόβο του θανάτου, έρχεται να 
τον απαλύνει με την υπόσχεση, ότι θα έχεις μια συνέχεια 
της ζωής σου… κάπου αλλού. Είναι δύσκολο και σε 
μένα να δεχτώ, όπως είπε και ο δάσκαλός μας, ότι οι 
γνώσεις, οι δεξιότητες, ο νοητικός πλούτος γενικά, τον 
οποίο έχει αποκτήσει ένας άνθρωπος στη διάρκεια της 
ζωής του  χάνεται. Μάλλον πάει κάπου. 

»Η εντύπωση που έχει επικρατήσει σε μας τους 
ανθρώπους, για όλα τα κατώτερα όντα από μας, είναι ότι 
μάλλον χάνεται. Θέλω να πω, ότι μας φαίνεται  λογικό 
κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε φτιάξει εικόνες για παράδεισο 
χιμπατζήδων, ή μυρμηγκιών. Θα ήταν τρελό κάτι τέτοιο, 
αν το σκεφτούμε. 

»Η ιδέα η οποία μου έρχεται είναι, ότι κάθε ανώτερο 
ον σε αυτό το σύμπαν πιστεύει ότι τα κατώτερα από 
αυτόν όντα, ναι μεν είναι και αυτά όντα, ναι μεν έχουν 
και αυτά ψυχή, αλλά ο θάνατός τους είναι και το 
οριστικό τους τέλος. Και του σώματός τους, και της 
όποιας ψυχής διαθέτουν. Στην ουσία, κάθε ανώτερο ον 
αδιαφορεί για το τι συμβαίνει στο κατώτερο και δεν δίνει 
δεκάρα τσακιστή. Μπορεί και αυτά, τα κατώτερα όντα, 
να σκέφτονται τον παράδεισό τους, αλλά δεν μας 
νοιάζει, όπως και αυτά δεν νοιάζονται για τον δικό μας 
παράδεισο. 
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»Είναι αλήθεια, ότι τα κατώτερα είδη τα βλέπουμε 
με απαξίωση όσον αφορά αυτό το θέμα. Βέβαια, δεν 
είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι σκέφτεται ο χιμπατζής, 
μια και δεν έχουμε τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας, ώστε 
να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να τον 
ρωτήσουμε να μας πει το σκεπτικό του. Θεωρούμε ότι ο 
χιμπατζής δεν έχει τέτοιες Φιλοσοφικές ανησυχίες. 

»Ναι, κατ’ ανάγκην εκεί καταλήγουμε λοιπόν, ότι 
τον θάνατο και το τι συμβαίνει μετά δεν έχει νόημα να 
το συζητάμε για τα άλλα όντα. Και αν μας έλεγε 
κάποιος, ότι μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση 
θα τον θεωρούσαμε γραφικό. 

»Με την ίδια λογική, αν υπάρχει ένα άλλο ον -

ανώτερο από μας- εμείς δεν θα είχαμε συναίσθηση ότι 
όντως αυτό το ον είναι ανώτερο από μας. Και αυτό το ον 
πιθανόν να έλεγε για μας, ό,τι λέμε εμείς για τον 
χιμπατζή. Δηλαδή, θα μας έβλεπε, όπως βλέπουμε εμείς 
το κάθε κατώτερο από μας ον. Θα μας έβλεπε σαν ένα 
ακόμη ζώο το οποίο κατοικεί στη Γη μας. 

»Μήπως, τελικά, είμαστε και εμείς ένας μικρός 
κρίκος της μεγάλης αλυσίδας των όντων σ’ αυτό το 
σύμπαν και δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι 
βρισκόμαστε στην ανώτερη κλίμακα των όντων; 

»Αν ήξερε τη γλώσσα μας -αυτό το υποτιθέμενο 
ανώτερο ον από μας- θα επικοινωνούσαμε, θα του 
εξηγούσαμε τη Φιλοσοφία μας, θα το συζητάγαμε και θα 
βρίσκαμε μια άκρη. 

Αν… 

Αν είχαμε τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας. 
Αλλά μάλλον δεν θα έχουμε ποτέ τον ίδιο κώδικα, 

οπότε ποτέ δε θα μάθουμε τι σκέφτονται αυτοί για μας, 
ούτε αυτοί θα μάθουν τι σκεφτόμαστε εμείς γι’ αυτούς. 
Κάτι, δηλαδή, σαν τη σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ του 
ανθρώπου και του χιμπατζή. Και πολύ πιθανό, όπως 
εμείς δεν δίνουμε και πολύ σημασία για τη ζωή και τις 
φιλοσοφίες τις οποίες μπορεί να έχει ο χιμπατζής, έτσι 
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και αυτοί δεν θα έδιναν σημασία για τις φιλοσοφικές  

ανησυχίες τις δικές μας. 
»Καταλήγω να πω, ότι κάθε έμβιο ον στο σύμπαν 

είναι αποκομμένο από τα άλλα, όσον αφορά τις ιδέες 
“γέννησης” και “θανάτου”, από τη στιγμή κατά την 
οποία είμαστε καταδικασμένοι να μη μπορούμε να 
επικοινωνήσουμε. Και επειδή, δεν νομίζω ότι είμαστε το 
ανώτερο ον στο σύμπαν -είναι πολύ δύσκολο να 
συμβαίνει κάτι τέτοιο- δεν νομίζω ότι έχουμε την 
αποκλειστικότητα του να μπορούμε να λέμε τι ισχύει για 
μας, και τι για τα άλλα όντα. Ίσως, όπως βλέπουμε εμείς 
τα άλλα ζώα αφ’ υψηλού, κάποια άλλα ζώα -άγνωστα 
ακόμα σε μας- να βλέπουν εμάς αφ’ υψηλού. 

»Νομίζω όμως, ότι μπορούμε να καταλήξουμε, ότι 
όλες αυτές οι φιλοσοφικές ιδέες είναι χαρακτηριστικά 
των όντων τα οποία εξελίχθηκαν, σχηματοποίησαν και 
περιέγραψαν τις εικόνες με λόγια· που απέκτησαν στο 
μυαλό τους συνειδητό και ασυνείδητο, μάζεψαν 
εμπειρίες δικές τους και αφηγήσεις άλλων. Όλες αυτές οι 
γνώσεις και τα τραύματα μιας ολόκληρης ζωής μας 
οδήγησαν στο να καθόμαστε και να κουβεντιάζουμε για 
άλλες ζωές, ψυχές και άλλα πράγματα τα οποία έχουν 
ισχύ μόνο μέσα στο δικό μας είδος. 

»Είναι πραγματικές αλλά και φανταστικές 
καταστάσεις· αλλά οι τελευταίες δεν είναι απαραίτητα 
και αληθινές. Ένα άλλο είδος όντων έχει άλλο αξιακό 
σύστημα, άλλες ανησυχίες», καταλήγει η Μαρία χωρίς 
να κομπιάσει στον μονόλογο της ούτε μια στιγμή. 

 

Ο συνδικαλιστής γυρνάει και ρωτάει τη γυναίκα του 
φαρμακοποιού, «κυρία μου, δεν σας ακούσαμε απόψε… 
τι λέτε για όλα αυτά που ασχολείται η ερίτιμος παρέα 
μας; πώς μας βρίσκετε; έχουμε καταπληκτικά δέσει τα 
χνώτα μας, δε συμφωνείτε;» 

«Ναι, βασικά… ε, ξέρετε… χαίρομαι που σας 
ακούω, τα λέτε τόσο ωραία», του απαντάει με ένα 
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προβληματικό χαμόγελο, κάτι μεταξύ απορίας, ντροπής, 
αμηχανίας, και τα μάγουλα της κοκκινίζουν μονομιάς. 

«Γιατί το κάνεις αυτό; τι προσπαθείς να κάνεις; να 
την εκθέσεις;» λέει σιγανά του συνδικαλιστή ο μπάτσος 
που κάθεται δίπλα του, «είναι βρώμικο αυτό που 
κάνεις». 

Και χωρίς να δώσει σημασία στα λόγια του 
μπατσάκου, «Εσείς κυρία μου;», ρωτάει ξανά ο 
συνδικαλιστής, την παπαδιά τώρα. 

«Αγαπητοί μου, εγώ έχω να σας πω ότι είμαι πολύ 
περήφανη που έχω για άντρα μου τον παπά. Δεν ήταν 
πάντα έτσι, τώρα τελευταία τον βλέπω να παίρνει στα 
πολύ σοβαρά τον θεσμικό του ρόλο, αυτόν του 
εκπρόσωπου της εκκλησίας στη γειτονιά μας.  

»Στο σπίτι μας, σε καθημερινή βάση, κάνουμε και οι 
δυο μας εντατικά μαθήματα κοινωνιολογίας, ψυχολογίας 
και ελπίζουμε να γράψουμε μαζί ένα βιβλίο το οποίο να 
περιέχει τις σκέψεις μας», λέει η παπαδιά. 
 

Η παπαδιά δεν είναι όμως για τα δόντια του 
συνδικαλιστή, όπως είναι η γυναίκα του φαρμακοποιού. 
Και να μιλάει ξέρει, και να φέρεται σαν κυρία. Ο 
συνδικαλιστής μπορεί και να μετάνιωσε για την 
προσπάθεια του να πουλήσει εξυπνάδα στην παπαδιά. 

 

«Σκέψεις ενός ασεβούς κρίκου της εκκλησιαστικής 
αλυσίδας, και μιας γυναίκας η οποία είναι πάντα δίπλα 
μου να μου γεμίζει το καριοφίλι με βόλια.  

»Όταν κρεμνίζομαι από την πάλη που κάνω, έρχεται 
δίπλα μου, και αλαργεύει τα κύματα σαν έρχονται να με 
πνίξουν», συμπληρώνει ο παπάς ανταποδίδοντας την 
αγάπη του στην παπαδιά. 

 

Μια ακόμη μικρή αμηχανία στην παρέα έχει πέσει 
από την άκαιρη και άστοχη προσπάθεια του 
συνδικαλιστή, αλλά σώζει την κατάσταση ο δικαστής, ο 
οποίος επανέρχεται στη θεωρία του, περί φωτοβολίδας.   
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«Όλα όσα γίνονται έχουν τον λόγο τους, ο οποίος δεν 
είναι πάντα τόσο δυσνόητος, όσο τον έχουμε 
καταστήσει, μπορεί να είναι και πολύ απλούστερος, κάτι 
σαν τη φωτοβολίδα στον ουρανό. 

»Ανάβει ξαφνικά, κινείται γιατί έτσι λένε οι νόμοι 
της Φυσικής, σβήνει, και μετά το τίποτα, το απόλυτο 
τίποτα, δεν χρειάζεται να έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο για 
τον οποίο άναψε. 

»Κάποιος την άναψε, ναι, το αναγνωρίζω. Δεν 
μπορεί να άναψε μόνη της! 
Τώρα ποιος μπορεί να είναι αυτός ο κάποιος; 
Παίζεται…ή αυτός ο κάποιος παίζει με μας, όπως 
παίζουμε εμείς με τον χιμπατζή όταν προσπαθούμε να 
τον κάνουμε να μιλήσει ανθρώπινα». 

 

Σκύβει η γυναίκα του φαρμακοποιού στο αυτί του 
άντρα της, «όταν πάμε σπίτι θα μου εξηγήσεις όλα όσα 
ακούγονται εδώ», και συνεχίζει, «ή αυτοί είναι σοφοί ή 
εγώ είμαι χαζή και δεν καταλαβαίνω τίποτα».  

Με ένα νεύμα επίπληξης, ο φαρμακοποιός της δίνει 
να καταλάβει, ότι εκτός από τα γυναικεία περιοδικά, να 
ανοίγει και κανένα βιβλίο, πού και πού. 

Και αφού αναγκάζεται ο φαρμακοποιός να έρθει 
τόσο κοντά στη γυναίκα του, πέφτει στο μάτι της το χάλι 
του, «αχ! τι είναι αυτό καλέ μου; Τώρα το είδα… τι 
πουκάμισο είναι αυτό που φόρεσες άνθρωπέ μου; αυτό 
είναι φθαρμένο στον γιακά, πόσες φορές σου είπα ότι 
χρειάζεσαι καινούργια ρούχα;» του λέει συνωμοτικά. 

«Δεν έχω κάποιο άλλο καλό, ρε γυναίκα, για επίσημη 
έξοδο», της απαντάει με κακομοιρίστικο ύφος. 

«Αμάν πια με την τσιγκουνιά σου, άνθρωπέ μου, 
ρεζίλι με κάνεις. Τι θα λένε για μένα;», του μιλάει 
ψιθυριστά, ίσα που ακούγεται, σκύβοντας προς το μέρος 
του για να του φτιάξει δήθεν τη γραβάτα του. 
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«Ευτυχώς φίλοι μου αγαπημένοι· ο άντρας μου 
ασχολείται με πιο γήινα πράγματα, γιατί αν ασχολιόταν 
με τις φιλοσοφίες με τις οποίες ασχολείστε εσείς, θα τον 
είχα χάσει τον καημένο μου», λέει η γυναίκα του 
δικαστή, σκάζοντας σε αυτόν ένα γλυκό χαμόγελο και 
χαϊδεύοντας τρυφερά το χέρι του. 
 

«Εσείς, κύριε δικαστά, εκτός από τους νόμους, με τι 
άλλο ασχολείστε;» ρωτά ο μπάτσος. 

«Κύριοι, πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις αυτές τις 
οποίες άκουσα και ομολογώ ότι με προβληματίσατε 
πολύ. Μάλλον θα χρειαστώ κάποιο φροντιστήριο εκ 
μέρους του δασκάλου μας και της κυρίας Μαρίας. Δεν 
έχω την πολυτέλεια να αρχίσω να ψάχνω σε βιβλία σε 
τέτοια ηλικία, θα χαθώ». 

«Κύριε δικαστά μου, αν αφιερώσει κάποιος δυο ώρες 

την ημέρα να διαβάζει κάτι, πιστέψτε με, σε πολύ μικρό 
διάστημα θα αρχίσει να βλέπει τον κόσμο αλλιώς», του 
λέει ο δάσκαλος. 

«Δυστυχώς, αγαπητέ, εμένα δεν με φτάνουν ούτε οι 
είκοσι τέσσερις ώρες της ημέρας, δεν μπορώ να 
ασχοληθώ με τέτοια υπαρξιακά προβλήματα», του λέει ο 
δικαστής. 

«Τι θέλετε να πείτε; δεν έχετε ούτε μια ώρα 
ελεύθερη στη μέρα σας;» ρωτά ο φαρμακοποιός. 

«Να σας πω εγώ…», παρεμβαίνει η γυναίκα του 
δικαστή, «…για να καταλάβετε περί ποιας τρέλας 
μιλάμε, όταν στο σπίτι υπάρχει ένας δικαστής. Στο σπίτι 
έχουμε ένα δωμάτιο το οποίο δεν έχει έπιπλα· μόνο ένα 
χαλί απλωμένο χειμώνα-καλοκαίρι. Εκεί μέσα χάνεται ο 
άντρας μου, μόλις γυρίσει από τα δικαστήρια. Σε όλο το 
πάτωμα είναι απλωμένες δικογραφίες, καταθέσεις, 
έγγραφα. Δεν μπαίνει κανείς άλλος εκεί. Ο άντρας μου 
πέφτει στα γόνατα και μπουσουλάει από χαρτί σε χαρτί, 
διαβάζει εδώ, γράφει εκεί, σημειώνει πιο κάτω. Την 
άλλη μέρα, βλέπετε, πρέπει να ανέβει στην έδρα και να 
αποδώσει δικαιοσύνη». 
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«Και βγάζετε άκρη με όλη αυτή τη χαρτούρα;» τον 
ρωτά ο Λάκης. 

«Προσπαθώ», του απαντά χαμογελαστά ο δικαστής. 
«Καλά, δεν υπάρχει δυνατότητα όλα αυτά τα χαρτιά 

να είναι αποθηκευμένα σε έναν υπολογιστή και να τα 
ψάχνετε από εκεί;» ρωτά με αφέλεια ο παπάς. 

«Αχα, καλό το ανέκδοτό σας. Δεν νομίζω να υπάρχει 
δικαστής που να δουλεύει υπολογιστή», και γυρνώντας 
στον δικαστή η γυναίκα του, «δεν ξέρω, τι λες υπάρχει;» 

«Μπαα, τι λες τώρα! Δεν ξέρω αν οι νεότεροι 
συνάδελφοι τα καταφέρνουν, αλλά εμείς της δικής μου 
κλάσης δεν ξέρουμε οι περισσότεροι πώς ανοίγει αυτό το 
πράγμα», λέει ο δικαστής. 

«Το δυσκολότερο είναι όταν πρέπει να αποφασίσει 
βάσει κάποιας άλλης παλαιότερης απόφασης. Τρέχα 
γύρευε!» συνεχίζει η γυναίκα του δικαστή. 

«Πραγματικά, πώς το κάνετε, όταν πρέπει να ψάξετε 
σε αποφάσεις παρόμοιες, οι οποίες έχουν παρθεί πριν 
πέντε ή δέκα χρόνια;» αναρωτιέται ο δάσκαλος. 

«Αυτή είναι η κόλαση, και όχι αυτή την οποία θίξατε 
στις προηγούμενες υπαρξιακές κουβέντες σας», λέει 
γελώντας με την ψυχή του, ο δικαστής. 

«Κύριε δικαστά μου, πάντα είχα μια απορία, θα μου 
τη λύσετε;» τον ρωτά ο πολιτευτής. 

«Αν δύναμαι». 
«Σας έρχεται μια υπόθεση δύσκολη, ας πούμε ένα 

οικονομικό ή ένα τεχνικό θέμα προς επίλυση. Και οι δυο 
πλευρές εκθέτουν τις απόψεις τους με τρόπο 
επιστημονικό και πειστικό, όπως φαίνεται σε κάποιον ο 
οποίος δεν έχει τις ανάλογες γνώσεις. Χρησιμοποιούν οι 
ειδικοί και λέξεις οι οποίες σας είναι άγνωστες, αφού 
άπτονται άλλων επιστημών. Αφού δεν έχετε τις 
εξειδικευμένες γνώσεις, πώς βγάζετε απόφαση; 
Αυτή είναι η μεγάλη μου απορία», λέει ο πολιτευτής. 

«Αγαπητέ μου… αγαπητέ μου πολιτευτή… με τον 
ίδιο τρόπο που και σεις οι βουλευτές ψηφίζετε στη 



- 135 - 

Βουλή νομοσχέδια τα οποία δεν καταλαβαίνετε γρι από 
όσα λένε», γελώντας με όλη του την ψυχή. 

«Τώρα καταλαβαίνω το γιατί η Ελλάδα είναι σαν 
καράβι που όλο βουλιάζει. Οι πολιτικοί ψηφίζουν τα 
μεσάνυχτα μέσα στην άγνοιά τους και μετά έρχονται οι 
δικαστές να αποφασίσουν εξ ίσου μέσα στα μεσάνυχτα 
για πράγματα τα οποία τους ακούγονται κινέζικα», λέει ο 
φαρμακοποιός. 

«Κάπως έτσι γίνεται λοιπόν· πάρα πολύ ωραία!» 
τελειώνει ο συνδικαλιστής. 
 

Μετά από τα απαραίτητα φιλιά μεταξύ των κυριών 
και τις χαιρετούρες των αντρών, η παρέα αρχίζει να 
σκορπάει στ’ αυτοκίνητά της. Είναι πολύ αργά και όλοι 
τους δείχνουν να πέρασαν ένα όμορφο βράδυ. Το 
αυτοκίνητο του δικαστή το πήρε για την επιστροφή η 
γυναίκα του. Τον δικαστή ποτέ δεν τον έχουμε δει να 
οδηγάει, το πιθανότερο ότι ποτέ δεν μπήκε στον κόπο να 
σπαταλήσει φαιά ουσία να μάθει τα σήματα της 
τροχαίας. 
 

- Πώς τα πέρασες καλέ μου; τον ρωτά η γυναίκα του. 
- Θαυμάσια γυναίκα, είχα καιρό να τους δω και τους 
είχα πεθυμήσει.  
- Είναι καλά παιδιά όλοι τους. 
- Μωρέ δεν έχεις άδικο, αλλά να… είναι βλέπεις αυτή 
η ρημάδα υπηρεσία, η οποία δεν με αφήνει να εκδηλωθώ 
και να κάνω τις επιθυμητές παρέες. Ένα πράγμα με 
φοβίζει με τη παρέα αυτή.  
- Τι ακριβώς; 
- Να, η Μαρία… ενώ είναι μια κυρία σε όλα της, 
υποτίθεται ότι η δουλειά την οποία κάνει δεν είναι 
συμβατή στην παρέα ενός δικαστή. Και οι τοποθετήσεις 
της ήταν όλες καίριες και στιβαρές. Μωρέ, είσαι σίγουρη 
γι΄ αυτήν; 
- Πάντως στα σίγουρα, με την πρώτη ματιά 
καταλαβαίνεις ότι δεν είναι  αγράμματη. Το ξέρεις ότι η 
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Μαρία -παρά τα όσα λέγονται γι΄ αυτήν- έχει καταφέρει 
να πάρει πτυχίο από το ανοικτό Πανεπιστήμιο;  
Και αν υπονοείς κάτι για τη δουλειά την οποία 
υποτίθεται ότι κάνει, δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Κάτι 
μου έχει πει η γυναίκα του φαρμακοποιού, αλλά δεν της 
έχω και πολύ εμπιστοσύνη.  
- Λες να σου λέει παραμύθια; 
- Όχι ακριβώς, αλλά ξέρεις κάτι… δεν με κόφτει για 
το  τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του.  
- Εσένα δεν σε κόφτει, αλλά για σκέψου κάποιος 
καλοθελητής να κουδουνίσει στ΄ αυτιά του προέδρου 
μου τις επαγγελματικές ασχολίες της Μαρίας! 
- Μπορείς να του πεις ότι όταν μιλάς σε μια κυρία δεν 
ζητάς βεβαίωση από το επιμελητήριο πριν της μιλήσεις, 
για να δεις την εργασία που ασκεί. Κάποια στιγμή πρέπει 
και σεις να γίνετε πιο κοινωνικοί να ξεπεράσετε μερικά 
ταμπού.  
- Εμένα τα λες; σ΄ αυτόν πέστα, αφού τον ξέρεις τι 
φανατίλας είναι. Κι αν ήξερες πόσες φορές δεν έφτασα 
στο παρά πέντε να του πω μερικά πράγματα, κι όχι μόνο 
σ΄ αυτόν, και σε άλλους πολλούς, και δίνω τόπο στην 
οργή. 
- Τι είναι αυτό που θέλεις να του πεις; 
- Να, αυτά όσα συζητάμε τώρα, και άλλα πολλά· όσα 
έχουν σχέση με καθαρά υπηρεσιακά θέματα. 
- Να σου πω κάτι καλέ μου; έχεις θεμελιώσει 
δικαίωμα σύνταξης· αν κάποια φορά παραγεμίσεις, πέτα 
του στα μούτρα ό,τι σε βασανίζει.  
Είδες ο παπάς, πόσο φλογερός ήταν; τον συμπάθησα 
πάρα πολύ για το θάρρος του να εκθέσει τα κακώς 
κείμενα της δουλειάς του. 
Τι θα σου κάνει; θα σε απολύσει από το σώμα; ε, καιρός 
να σε δούμε κι εμείς στο σπίτι λίγο παραπάνω, να 
κάνουμε κι εμείς πιο οικογενειακή ζωή. Το χειρότερο 
είναι να σε στείλει σε άλλη πόλη.   
- Βρε γυναίκα, το πιο εύκολο είναι να τα τινάξω όλα 
στον αέρα. Το δύσκολο είναι πώς μια ζωή 
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γαλουγηθήκαμε στην τυφλή υπακοή και σεβασμό των 
προϊσταμένων μας. Δεν μου πάει να τα βροντήξω όλα 
και να φύγω, δεν το θέλω έτσι, είναι μεγάλο άλμα αυτό 
που μου ζητάς. 
- Δεν σου λέω να το κάνεις, επειδή έτσι θέλω εγώ. Να 
το κάνεις όταν εσύ θα νοιώσεις την ανάγκη να το κάνεις, 
και όταν πια δεν θα χωράς μέσα σου άλλες αδικίες, είτε 
μεταξύ σας στην υπηρεσία, είτε προς τους πολίτες τους 
οποίους δικάζεις. 
Είδες, γλυκέ μου, πώς γλυκοκοίταζε η παπαδιά τον παπά 
της, όταν αυτός ήταν έτοιμος να πιάσει το καριοφίλι 
σήμερα; Τον θαύμαζε, τον είχε για Θεό της. Είδες πόσο 
ψηλά μας ανέβασε εμάς τις γυναίκες; 
- Γυναίκα, στο τσακ ήμουν να ανοίξω το στόμα μου 

και να πάρω και εγώ καριοφίλι σήμερα, αλλά ευτυχώς 
βαστήχτηκα. 
- Δυστυχώς να λες! όχι ευτυχώς, καλέ μου. 
- Μα τι θες να κάνω; μπορώ να κάνω αλλιώς; 
- Η ζωή μας είναι μια διαρκής μάχη. Αν θες να είσαι 
μέσα στη ζωή, πρέπει να πολεμήσεις και συ. Κι αν 
πολεμήσεις μπορεί και να χάσεις, μπορεί και να 
νικήσεις. Δεν μπορείς μια ζωή να καλύπτεσαι πίσω από 
υπηρεσίες, και πρωτόκολλα συμπεριφοράς. Δεν σε 
ανεβάζει αυτό, σε μειώνει. 
- Μα έτσι δουλεύει το δικαστικό σώμα. Ποιος είμαι 
εγώ να το αλλάξω; 
- Αν όλοι πούμε αυτό που λες και εσύ, τότε θα 
ζούσαμε ακόμα κάτω από τους διάφορους επιδρομείς, 
και Έλληνες και ξένους, οι οποίοι πέρασαν από αυτή τη 
χώρα. Αν όχι τώρα; πότε; Για να φτάσεις κάπου που 
επιθυμείς, πρέπει πρώτα να κάνεις το πρώτο βήμα και 
εσύ δεν βλέπω ότι είσαι διατεθειμένος να το κάνεις. 
- Μη ξεχνάς ότι είμαι υπεύθυνος να φροντίσω και μια 
οικογένεια… τη δική μας οικογένεια. 
- Ε, τότε χρυσέ μου τις επαναστάσεις θα τις έκαναν 
μόνο οι ελεύθεροι και μετά οι παντρεμένοι θα 
απολάμβαναν τους καρπούς της νίκης ή το βάσανο της 
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ήττας. Είναι δίκαιο αυτό; δεν νομίζω.  Κοίτα σε αγαπάω, 
αλλά όσα λες είναι υπεκφυγές. Αν θέλεις να αφήσεις το 
αποτύπωμά σου σε αυτή τη ζωή, πρέπει να αλλάξεις 
τρόπο σκέψης. Να  αγωνιστείς και να παλέψεις, μάχες 
μέσα από κρύπτες δεν γίνονται. Και αυτά στα λέω γιατί 
σε αγαπάω και θέλω πολύ να σε θαυμάσω σαν έναν 
άνθρωπο που μάχεται μέσα από το μετερίζι του, αυτό 
του πνευματικού ανθρώπου. Το υπόβαθρο το έχεις, το 
καριοφίλι σου δεν έχεις βρει ακόμα. 
Αλλά πες μου σε παρακαλώ, έχεις τουλάχιστον εντοπίσει 
τις αδικίες τις οποίες έχει το σώμα σας; Από εκεί πρέπει 
να ξεκινήσεις. 
- Να πάρει ο διάολος, με φτιάχνεις απόψε. Θα 
ξεκίναγα με τις βρωμιές του συστήματος από μέσα. Θα 
ξεσκέπαζα τα σκεπασμένα μάτια της Θέμιδας για να δει 
κάποιες βρομιές από τους ανθρώπους μας.  
- Πάταγο θα έκανες στις εφημερίδες. 
- Και σίγουρα θα κτύπαγα κάποιους οι οποίοι έγιναν 
πλούσιοι από μερικές υποθέσεις, όταν κλήθηκαν να 
αποδώσουν δικαιοσύνη.  
- Αυτοί θα έκαναν καλή καριέρα σαν μαυραγορίτες. 
- Θα είχα ξηλώσει όλους όσους ασχολούνται με το 
κύκλωμα «σωφρονισμός». Κάθε μέρα βλέπω 
προκλητικές σκηνές ντροπής, από κατάδικους οι οποίοι 
έχουν στήσει παρακράτος μέσα σε φυλακές.  
- Εγώ ξέρω ότι μέσα στις φυλακές τελικά μπαίνουν 
μόνο όσοι δεν έχουν τις κατάλληλες γνωριμίες. 
- Θα είχα φυλακίσει όλους αυτούς οι οποίοι 
καθυστερούν τις δίκες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
υπόδικοι των οποίων η δίκη γίνεται όταν έχουν περάσει 
ακόμα και δέκα χρόνια. 
- Είναι τόσο δύσκολο να τους ξεσκεπάσετε αυτούς; 
- Ναι, και ξέρεις γιατί; εμείς οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν 
έχουμε το κούτελο μας βρώμικο, τηρώντας τον κώδικα 
κυρίων τον οποίον έχουμε ασπαστεί, δεν επιτρέπεται να 
ρωτάμε, και να ψάχνουμε κάποιον συνάδελφό μας. 
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Θεωρούνται όλοι υπεράνω υποψίας. Δεν επιτρέπεται να 
είμαστε υποψιασμένοι. 
- Εμ, αυτό θα σας φάει, το κυριλίκι που έχετε ανάμεσά 
σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσο δύσκολο κι αν είναι 
το εγχείρημα, πρέπει κάποιος από σας να το ξεκινήσει, 
δεν γίνεται να περιμένουμε από κάποιον άλλον. 
- Ξέρεις, αυτό το απόστημα θα είχε σπάσει, αν οι 
δικαστές ήταν ανεξάρτητοι από πολιτικές ηγεσίες. 
- Γιατί δεν είσαστε;  
- Όχι βέβαια! μη με κοροϊδεύεις. Από τη στιγμή κατά 
την οποία ο πρώτος τη τάξει δικαστής διορίζεται από την 
εκάστοτε κυβέρνηση, όχι! 
Αν αυτός ο πρώτος έβγαινε πρώτος, μετά από 
αξιολόγηση την οποία θα κάναμε εμείς οι δικαστές, αλλά 
και με την υποστήριξη και άλλων επιστημόνων, θα 
μπορούσε το κύκλωμα μας να ήταν αξιόπιστο. Ακόμα 
και ψυχολόγοι θα χρειαζόταν να πουν τη γνώμη τους. 
Γιατί πολλοί από μας χρειάζονται ψυχίατρο. Όπως 
επίσης και Κοινωνιολόγοι θα μας χρειάζονταν. Πολλοί 
από μας δεν ξέρουν τι θα πει να δικάζεις κάποιον επειδή 
έκλεψε μια φρατζόλα, λόγω πείνας.  
Ναι, εντάξει, ο νόμος λέει ότι πρέπει να τον καταδικάσω. 
Θα μπορούσε όμως ο νόμος να με αφήνει να παραπέμψω 
την υπόθεση σε ένα σώμα ενόρκων και να πάρουν αυτοί 
-σαν κοινωνική ομάδα, οι οποίοι είναι εξ΄ ορισμού πιο 
ευαίσθητοι από μας- μια απόφαση η οποία άπτεται της 
αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου ο οποίος ξεφτιλίζεται για 
μια φρατζόλα. 
Η δικαιοσύνη και η απόδοσή της δεν είναι μόνο νομικό 
θέμα, είναι κυρίως κοινωνική υπόθεση. Οι περισσότεροι 
εγκληματίες δεν γίνονται γιατί τους αρέσει να μπουν 
φυλακή, γίνονται από τις συνθήκες τις οποίες κάποιος 
άλλος τους έχει επιβάλλει να ακολουθήσουν. Και οι 
ένορκοι θα μπορούσαν να αποδώσουν περισσότερη 
δικαιοσύνη με κοινωνικά κριτήρια και όχι νομικίστικα. 
- Έπρεπε να τα πεις, και νάσαι σίγουρος ότι και εγώ θα 
έπαιρνα μπόι σαν την παπαδιά. Αλλά, και τώρα είμαι 
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περήφανη για σένα, έστω και αν δεν τα είπες, γιατί έχω 
την ελπίδα ότι κάποια στιγμή ή εσύ ή κάποιος άλλος 
συνάδελφός σου θα το κάνει. 
- Περήφανη ακόμα και που δεν τόλμησα να ανοίξω το 
στόμα μου, εννοείς; 
- Να ξέρεις ότι όταν θα είσαι έτοιμος να τα πεις, εγώ 
θα είμαι εκεί, δίπλα σου. Θα σου έλεγα να κάτσεις να τα 
γράψεις αναλυτικά όλα αυτά που μου είπες, και μετά 
πάρε όποια απόφαση σου υποδείξει η συνείδησή σου.  
- Ναι, αυτό μπορώ να το κάνω. Κι αυτό θα σε κάνει 
περήφανη  για τον άντρα σου; 
- Περήφανη είμαι και τώρα, γιατί ξέρω, ότι στο τέλος 
του μήνα με το ζόρι θα πληρώσουμε το φροντιστήριο 
του παιδιού, άρα είμαι σίγουρη ότι έχω έναν τίμιο άντρα 
δίπλα μου. Είναι και η τιμιότητα μια μάχη την οποία 
έχεις κερδίσει μέσα σε αυτό το κύκλωμα. 
- Να, βλέπεις τι είπες τώρα; Αν κάνω κάτι σύμφωνα 
με τη συνείδησή μου, θα την πληρώσετε εσείς. Γυναίκα, 
δυστυχώς, δεν είναι για μένα  αυτές οι μάχες, 
τουλάχιστον δεν είναι προς το παρόν! 
- Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, καλέ μου. Φτάσαμε 
σπίτι μας, πάμε να ξεκουραστούμε. Σήμερα για πολλούς 
από μας ήταν ένα δύσκολο βράδυ.  
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Μια πρόταση από το πουθενά 

ταν περασμένες δέκα το βράδυ, όταν κτύπησε 
το κουδούνι στο σπίτι της Μαρίας. 
Ξαφνιάστηκε μια και δεν περίμενε κανέναν. 

Έφτασε μέχρι την πόρτα να ρωτήσει ποιος είναι. 
«Εγώ είμαι Μαρία, ο φαρμακοποιός». 

Του άνοιξε αμέσως. 
«Βρε, βρε, βρε, πώς από δω;» του κάνει 

χαμογελαστά και με σκέρτσο.  
Το σοβαρό ύφος που φόραγε ο φαρμακοποιός 

στο πρόσωπό του την έκανε να αφήσει τα χαμόγελα. 
«Για να είναι αυτός εδώ τέτοια ώρα, κάτι πολύ σοβαρό 
έγινε», σκέφτηκε. 
- Συνέβη κάτι; 
- Θέλω να μιλήσουμε. 
- Να μιλήσουμε για τι πράγμα; τι έγινε; 
- Μαρία, θέλω ειλικρίνεια από σένα. Μπορώ να την 
έχω; 
- Απεχθάνομαι το ψέμα, το ξέρεις πολύ καλά. 

- Ωραία! Ξέρω ότι ο γιος μου έρχεται και σε 
επισκέπτεται. 
- Ο γιος σου αν θυμάσαι, πρωτοήρθε εδώ μαζί σου 
πριν ένα, δύο χρόνια. Τι είναι αυτό που με ρωτάς τώρα; 
Μη ξεχνάς ότι εσύ ο ίδιος μου τον έδωσες άγουρο αγόρι 
να στον κάνω άντρα. Έκανα κάτι στραβά; 
- Όχι, βέβαια, και σε ευχαριστώ κιόλας, παρά να πάει 
να πέσει σε τίποτα άλλες που δεν ξέρω καν. Αλλά, ξέρω 
ότι και τώρα ακόμα μετά από δύο χρόνια έρχεται ακόμα 
σπίτι σου. 
- Πολύ μιλάει αυτό το παιδί. 
- Δεν μου το ‘πε αυτός. Τον έχω δει με τα μάτια μου 
να μπαίνει εδώ, και μου το έχουν πει και κάποιοι φίλοι. 
- Αχ, αυτοί οι καλοθελητές φίλοι τι… τι τους κόφτει; 

Ή 
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- Δεν μου τόπαν από κακή πρόθεση, μου τόπαν σαν 
φίλοι που είμαστε, για να ξέρω τι κάνει ο γιος μου. 
- Μάλιστα! Οι καλοθελητές. Εν πάση περιπτώσει. Kαι 
τώρα τι ακριβώς συμβαίνει; 
- Έρχεται ακόμα σε σένα, έτσι δεν είναι; 
- Θέλεις να το σταματήσω αυτό; 
- Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις, σου έχω 
εμπιστοσύνη.  Κάπου πρέπει να πάει κι αυτός, αφού 
ακόμα δεν έχει καταφέρει να κάνει μια σταθερή σχέση 
με κοπέλα. 
- Α! πάλι καλά που το βλέπεις έτσι. Κοίτα να δεις τι 
του έχω πει πάρα πολλές φορές, όταν τον έχω εδώ. «Σε 
μένα θα έρχεσαι όσο δεν έχεις βρει κοπέλα. Μόλις τη 
βρεις θα σου κόψω τα πόδια, αν ξαναπεράσεις από το 
σπίτι μου». Του έχω κάνει σαφές ότι εγώ είμαι μια 
προσωρινή λύση στον αντρισμό του. Του έχω δώσει να 
καταλάβει ότι εμένα δεν μπορεί να με βλέπει σαν μια 
παντοτινή γκόμενα. Φαντάζομαι να συμφωνείς κι εσύ, 
ότι δεν τον δεσμεύω με τα κάλλη μου, όσα μου έχουν 
απομείνει. 
- Μη το λες αυτό, είσαι μια πολύ θελκτική γυναίκα…  
τουλάχιστον εγώ έτσι σε βλέπω. 
- Εντάξει τα έχω τα χρονάκια μου, μη τα παραλές.  
- Τι χρονάκια μου λες, εγώ είμαι μεγαλύτερος από 
σένα. 
- Πόσο μεγαλύτερος πια! Εγώ είμαι σαράντα χρονών 
εσύ σαράντα πέντε, σαράντα έξη αν θυμάμαι καλά. 
Κοντά είμαστε. 
- Σαράντα οκτώ. 
- Δεν μου είπες όμως, έχεις καμία αντίρρηση με αυτά 
που του είπα σχετικά με μένα και με μια πιο μόνιμη 
σχέση του με κάποια κοπέλα της ηλικίας του; 
- Όχι, βέβαια, πολύ καλά του είπες, αλλά τώρα θέλω 
να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. 
- Τι ακριβώς; 
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- Θέλω να βρεις έναν τρόπο να τον ξεκόψεις για 
πάντα. Καιρός να βρει μια κοπέλα και να μη στηρίζεται 
πάνω σου. 
- Έγινε κάτι; 
- Όχι, τίποτα δεν έγινε, αλλά αυτό θέλω να μου κάνεις 
σαν χάρη… σε παρακαλώ. 
- Το λόγο… μπορώ να τον μάθω; 
 

Όπως κάθονταν αντικριστά στον καναπέ, σκύβει 
απότομα προς το μέρος της,  κλείνει στα δυο του χέρια 
το πρόσωπό της και κολλάει το στόμα του στα χείλη της 
σε ένα βαθύ φιλί. 

Η Μαρία σαστισμένη δεν έκανε καμία κίνηση να 
το αποφύγει· απλά δεν το περίμενε· την έπιασε στον 
ύπνο. 
 

- Αυτός είναι ο λόγος, της λέει, και αποτραβιέται πάλι 
στη θέση του. 

Η Μαρία έχει μείνει άναυδη και τον κοιτάει 
καλά-καλά. Δεν μπορεί να φανταστεί πώς ένα 
παθιασμένο φιλί μπορεί να θεωρείται λόγος σε αυτό που 
τον ρώτησε. 
- Τι έκανες τώρα; Γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα; 
- Αυτός ήταν ο λόγος που μου ζήτησε να μάθεις. 
- Αυτό ήταν φιλί που δεν το περίμενα, αλλά λόγος δεν 
ήταν. 
- Μου αρέσεις, αυτός τουλάχιστον είναι ένας λόγος; 
- Α, χα, χα! τώρα μάλιστα! Αυτό ήταν λοιπόν; Ε, να 
είσαι σίγουρος ότι αυτό δεν περίμενα να συμβεί ποτέ. 
Με ξεπερνά η φαντασία σου. Ναι, τώρα αρχίζω να 
βλέπω και εγώ τον λόγο, εντάξει… κατανοητό είναι 
τώρα. 
- Τι κατάλαβες; 
- Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι ο κλασικός τρόπος 
με τον οποίο σκέφτονται όλοι οι άντρες, άρα γιατί εσύ να 
είσαι η εξαίρεση;  
 



- 144 - 

Σηκώνεται από τον καναπέ, ανοίγει τα χέρια της 
προς το ταβάνι και λέει: «Α, ρε άντρες όπου της γης, 
μεγάλες μου αγάπες, γι΄ αυτό σας λατρεύω πάντα. Είστε 
τελικά πολύ προβλέψιμοι, αν και παραδέχομαι ότι με 
μπέρδεψες στην αρχή. Βλέπεις είναι και η τόσα χρόνια 
φιλία που έχουμε μεταξύ μας, και δεν πήγε το μυαλό μου 
σε κάτι τέτοιο». 

»Εντάξει, σε καταλαβαίνω σαν πατέρας που είσαι 
ότι δεν αντέχεις στην ιδέα, τη μια μέρα να έρχεσαι εσύ 
και την επόμενη ο γιος σου· να κοιμάστε με την ίδια 
γυναίκα στην ουσία». 
 

- Τι λες Μαρία! Δεν κατάλαβες τελικά. 
- Κατάλαβα πολύ καλά, θέλεις να αναπτύξουμε 
ερωτικές σχέσεις και δεν αντέχεις στην ιδέα να έχω 
σχέσεις και με τον γιο σου. Εντάξει… κατανοητό. Η 
Μαρία κόβει βόλτες στο σαλόνι γύρω από τον καναπέ 
στον οποίο κάθονταν. 
- Μαρία δεν είναι αυτό που σκέφτηκες! 
- Θα με τρελάνεις μωρέ; τι σημαίνουν όλα αυτά που 
μου λες και έκανες μόλις πριν από λίγο; 
- Μαρία, θέλω να σταματήσεις να κάνεις αυτή τη 
δουλειά που κάνεις τώρα, γιατί σε θέλω δικιά μου και 
μόνο δικιά μου. 
 

Πρέπει να πέρασαν πολλές στιγμές αμηχανίας, 
Το μυαλό της  έχει μπλοκάρει. Με αργές κινήσεις 
κάθεται ξανά στη θέση της και τον κοιτάει άφωνη.  

Όταν αποφασίζει να μιλήσει του λέει, «έχεις 
μεγάλη σύγχυση μέσα στο μυαλό σου. Εγώ κάνω το 
αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Κοιμάμαι με άντρες 
για να τους προσφέρω λίγες στιγμές αγάπης και έρωτα. 
Οι άντρες μου είναι λίγοι, και οι καλύτεροι που θα 
μπορούσα να έχω. Τους διαλέγω, δεν με διαλέγουν. Με 
όλους έχω αναπτύξει τέτοιες σχέσεις τις οποίες εσείς οι 
παντρεμένοι δεν έχετε ζήσει ούτε στο ελάχιστο. Τιμώ τη 
δουλειά μου και τους συντρόφους μου της μιας νύχτας. 
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Ίσως να μην καταλαβαίνεις τι ακριβώς σου λέω τώρα, 
γιατί ποτέ δεν σε είχα ερωτικό μου σύντροφο. Γι΄ αυτό 
σε δικαιολογώ, ότι αυτά που μου λες είναι εκτός 
πραγματικότητας. Στην ουσία δεν ξέρεις τι λες. Αυτό 
που μου ζητάς να κάνω δεν μπορείς να μου το ζητάς, 
γιατί δεν μπορείς να μου δώσεις τέτοια εντολή. Εσύ 
κοιτάς τη δουλειά σου και εγώ τη δική μου. Που 
βρίσκεις τέτοιο δικαίωμα και μου κάνεις τέτοια 
πρόταση; Σου έχω δώσει ποτέ τέτοιο δικαίωμα; 
- Όχι, δεν μου έχεις δώσει τέτοιο δικαίωμα, αλλά το 
παίρνω μόνος μου και σου κάνω μια πρόταση. Δεν πάω 
να σου επιβάλλω τίποτα. Σε θέλω δικιά μου για πάντα, 
πού βλέπεις το κακό; 
- Είσαι τρελός; Είσαι με τα καλά σου άνθρωπέ μου; 
Ήρθα εγώ ποτέ στο μαγαζί σου να σου πω τι πρέπει να 
κάνεις; Πώς μπορείς να είσαι τόσο αγενής; 
- Σου κάνω μια πρόταση, σκέψου την τουλάχιστον. 
- Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα ρε τσόγλανε· με τον γιο 
σου θα διακόψω, στο υπόσχομαι, αλλά αυτά όσα μου 
είπες μη τα ξανασκεφτείς κακομοίρη μου, γιατί θα σου 
βγάλω τα μάτια με τα νύχια μου! Άντε να χαθείς από δω, 
και σηκώνεται πάλι όλο νεύρα από τον καναπέ. 
- Μα, Μαρία μου, δεν σε πρόσβαλα, γιατί το παίρνεις 
έτσι; 
- Με πρόσβαλες, ρε αλήτη… έρχεσαι να κάνεις 
κουμάντο στη ζωή μου, έτσι απρόσκλητος. Να πας να 
κάνεις κουμάντο στη γυναίκα σου. Στην αρχή νόμισα ότι 
απλά ήθελες να με πηδήξεις και εσύ, και ήθελες να μη 
κάνω συγκρίσεις ανάμεσα σε σένα και στον γιο σου, ο 
οποίος θα με πήδαγε την επόμενη μέρα, πράγμα το οποίο 
θα το καταλάβαινα, αλλά εσύ το παρατράβηξες… το 
πήγες εντελώς αλλού.  
Ποιος σου είπε, ρε μαλάκα, ότι ψάχνω νταβατζή; 
Και ποιος είσαι εσύ, ρε, που μπορείς να καλύψεις τα 
έσοδα που έχω από όλους τους άλλους άντρες; με τι 
λεφτά;  
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Μήπως νομίζεις ότι με ένα κουλούρι μπορείς να 
συντηρείς και γυναίκα και γκόμενα; 
Έξω από το σπίτι μου, ρε αλήτη! και να μη σε ξαναδώ 

στα μάτια μου. Έξω από το σπίτι μου! 
 

Στα μάτια της μέσα έχουν μαζευτεί όλα τα 
νεφικά ενός χειμωνιάτικου ουρανού. Δεν θα μείνουν για 
πολύ εκεί μέσα, θα γίνουν σύντομα μια δυνατή 
καταιγίδα που θα πέσει πάνω του. 
 

- Μα, Μαρία μου, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, 

άφησε με να σου εξηγήσ… 

- Έξω, ρε κοπρίτη, από το σπίτι μου… τώρα! 
- Μα ηρέμησε… θέλω να σου μιλήσω, σου… σου 
έδωσα να καταλάβεις λάθος… εντάξει εγώ φταίω… 

- Έξωωωω!… τώρα, ρε απαίσιε, τύπε… είπα έξωωωω! 
 

Ακολούθησε ένα δυνατό κτύπημα στην πόρτα 
που θα μπορούσε να ξεκολλήσει την κάσα της και ο 
φαρμακοποιός βρέθηκε σπρωχτός έξω από το σπίτι της, 
νιώθοντας ξεφτιλισμένος  να κοιτά χαμένος την κλειστή 
πόρτα πίσω του. 
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Τέλος χρόνου 

 Μαρία έχει εδώ και καιρό, μετακομίσει στη 
γειτονική μας πόλη, είκοσι χιλιόμετρα πιο κει. 
Πήγε ξανά στον γενέθλιο τόπο. Έτσι στα 

ξαφνικά, η Μαρία χωρίς να χαιρετήσει κανέναν μάζεψε 
τα πράγματά της και έφυγε, χωρίς ούτε μια κουβέντα. 
Μερικοί από την ερίτιμη παρέα προσπάθησαν να τη 
βρουν και να μιλήσουν μαζί της, αλλά δεν τα 
κατάφεραν.  

Η γυναίκα του φαρμακοποιού έχει πολύ καιρό να 
έρθει μαζί μας για καφέ. Ο φαρμακοποιός έρχεται, αλλά 
όχι τόσο συχνά όσο παλιότερα. 

Όλα έρχονται ανάποδα και περίεργα, χωρίς κανείς 
μας να μπορεί να καταλάβει το γιατί. Σαν να έπεσε μια 
αρρώστια ανάμεσά μας και μας διέλυσε. Ίσως από την 
άλλη, αυτό να ήταν το προσδόκιμο όριο ζωής της 
ερίτιμης παρέας μας. Τόσο άντεξε, τόσο έζησε. 

Αυτός που γνώριζε τα περισσότερα από όλους μας 
πρέπει να ήταν ο παπάς. Είχε πολύ συχνές κουβέντες με 
τον φαρμακοποιό και τη γυναίκα του, αλλά σφίγγα 
μοναχή, δεν του έπαιρνες κουβέντα από το στόμα του. 
 

Ο συνδικαλιστής μάθαμε μια μέρα ότι τον έφαγαν 
κατά λάθος κάτι αλλοδαποί μαφιόζοι μέσα στις φυλακές. 
Πήγε να χωρίσει μια παρέα που τσακώθηκε και του 
χώσανε τον σουγιά στην καρωτίδα. Πέθανε άδικα, έτσι, 
ένα νέο παιδί.  
 

Πώς γίναμε έτσι! 
Κατηγορήθηκε ότι καταχράστηκε λεφτά του 

Εργατικού Κέντρου, όχι πολλά, γράψανε ότι ήταν 50.000 
ευρω. Το πιθανότερο να του τα έφαγαν οι γκόμενες. 
Καταδικάστηκε πρωτόδικα σε έξη μήνες φυλακή και 

Η 
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προφυλακίστηκε. Θα μπορούσε να πάρει αναστολή 
μέχρι το Εφετείο, αλλά ο δικηγόρος δεν μπορούσε να 
κάνει αίτηση, γιατί του βρήκαν βρώμικο το ποινικό 
μητρώο.  

Παλιότερα είχε καταδικαστεί και πάλι, για σοβαρό 
ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του. Την είχε στείλει 
στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα. Και έτσι, από τη μια 
μέρα στην άλλη, ο συνδικαλιστής χάθηκε από την παρέα 
μας. Ούτε ήξερε κανείς μας ότι ήταν κάποτε 
παντρεμένος, δεν μας είχε πει ποτέ τίποτα.  

Ο παπάς πάλι, όταν μιλάγαμε σε ανύποπτο χρόνο για 
τον συνδικαλιστή, μας είχε πει ότι όλοι μας πέφτουμε 
κάποια στιγμή στην κακιά στιγμή. Τον δικαιολόγησε όσο 
περισσότερο του επέτρεπαν οι δεσμεύσεις του για το 
απόρρητο της εξομολόγησης. Μας έδωσε να 
καταλάβουμε ότι η αντίδρασή του στην τότε γυναίκα του 
ήταν ανθρώπινη, όσο μπορεί να είναι ανθρώπινος ένας 
ξυλοδαρμός γυναίκας. Την είχε πιάσει με άλλον στο 
κρεβάτι τους.  

Όταν δεν είχε πια σημασία να βαστήξουμε κάποιο 
απόρρητο, ο Λάκης που κι αυτός ήξερε πολλά 
περισσότερα από όλους μας, μας ρώτησε: «τώρα 
καταλάβατε το γιατί ο συνδικαλιστής ήταν μισογύνης;» 

 

Μια γυναίκα τον έκανε να μισήσει το γυναικείο 
φύλο. Αυτή λοιπόν η καταδίκη του, τον εμπόδισε να 
πάρει αναστολή στη δεύτερη δίκη η οποία του 
προέκυψε, μετά την κατάχρηση του ταμείου του 
Εργατικού Κέντρου. Και σε μια άλλη κακιά στιγμή 
βρέθηκε νεκρός κατά λάθος. 

Εντάξει, περίεργος τύπος ήταν, αλλά ήταν φίλος μας 
και μας στοίχισε όταν τον χάσαμε. Δεν μπορούσαμε να 
πιστέψουμε ότι το παιδί αυτό είχε χαθεί για πάντα. 
 

Τώρα που η παρέα έσπασε εις τα εξ ων συνετέθη, οι 
μόνοι οι οποίοι βρίσκονται είναι ο παπάς και ο 
φαρμακοποιός. Κάθονται στις ίδιες πολυθρόνες όπου 
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κάποτε μαζευόμασταν όλοι και δίναμε εκείνες τις 
ομηρικές μάχες, έτσι χωρίς λόγο, απλά για να 
μαλώνουμε. 
 

«Τι σ΄ έπιασε, βρε παιδί μου, και θες να τα τινάξεις 
όλα στον αέρα;» 

«Με συγκλόνισε, παπά μου, ο άδικος χαμός του 
συνδικαλιστή. Δεν λέω ότι μπήκε μέσα άδικα, αλλά 
έφυγε άδικα. Από εκείνη τη μέρα τα έχω αλλάξει όλα 
στη ζωή μου. Βλέποντας πόσο μικρή, αλλά και άδικη  
είναι η ζωή αποφάσισα να ζήσω αλλιώς». 

«Ο χωρισμός με τη γυναίκα σου περιλαμβάνεται σε 
αυτή την αλλαγή;» 

«Ναι, κι αυτός, κι άλλα πολλά». 
«Ποια είναι αυτά τα άλλα τα πολλά;» τον ρωτά ο 

παπάς με περιέργεια. 
«Τη γυναίκα μου την έχασα βασικά για τη σφικτή 

ζωή που της είχα επιβάλλει. Με έλεγε τσιγκούνη και 
ίσως να είχε δίκιο. Με κατηγορούσε ότι φορούσε 
παλιόρουχα και ίσως να έλεγε αλήθεια. Ζήλευε τις άλλες 
γυναίκες με τα ωραία λούσα.  

»Είχα πέσει με τα μούτρα να χτίσω εκείνο το σπίτι 
μας, έκανα οικονομίες από παντού. Εντάξει τα κατάφερα 
δε… δε λέω… έχω μια οικονομική άνεση, αλλά έχασα 
τη γυναίκα μου. Ήμουν αυστηρός μαζί της. Ζήταγα 
πράγματα που δεν μπορούσε να μου δώσει. Όταν την 
είχα γνωρίσει, ήταν ένα φρέσκο και γελαστό κορίτσι. 
Δεν ήταν πολύ όμορφη, αλλά εγώ κοίταξα μέσα της και 
τη βρήκα ωραία. Ήταν βλέπεις και τα νεανικά μάτια που 
στραβώνονται από τον έρωτα.  

»Κάποια χρόνια μετά, θυμάμαι ότι εγώ έτρωγα τα 
βιβλία με το κουτάλι κι αυτή ασχολιόταν με 
αστρολόγους. Εγώ είχα ταχθεί σταθερά με την αριστερά, 
κι ότι καλό ή κακό προκύπτει από αυτό, κι αυτή είχε 
ξεχάσει ότι κάποτε κολλούσαμε αφίσες μαζί. Και στην 
πολιτική είχαμε πάρει τα δύο άκρα. Έφτασε να γίνει ένα  
απολίτικο άτομο. Θα μου πεις με τόσες σαβούρες τις 
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οποίες έβλεπε στην τηλεόραση τι ήθελα να γίνει! και 
αυτό με βάραινε μαζί με τα άλλα.  

»Είχε εγκαταλείψει τον εαυτό της, με αποτέλεσμα να 
μην έχω καμία σεξουαλική επιθυμία από το σώμα της. 
Είχε γίνει μια μικρή κατίνα. Όλα αυτά δεν τ’ άντεξα και 
έσκασα. Τα περισσότερα χρόνια περιφερόταν σαν 
φάντασμα στους διαδρόμους της ζωής μου. Φοβήθηκα 
μη γίνω και εγώ ένα τέτοιο φάντασμα». 

«Πες μου κάτι», του λέει γεμάτος κατανόηση ο 
παπάς. «Όλα αυτά που μου λες έχουν καμία σχέση με 
την εξαφάνιση της Μαρίας σχεδόν ταυτόχρονα με τον 
χωρισμό σου;» 

«Τι σχέση μπορεί να έχει η Μαρία!» 

«Καλά, θα στο πω με άλλο τρόπο. Έχει σχέση με 
καμιά άλλη Μαρία ο χωρισμός σου;» 

«…» 

«Υπάρχει κάποια άλλη;» 

«Παπά μου, ειλικρινά δεν μπορώ να σου πω. Δεν 
είναι ότι δεν σε εμπιστεύομαι, είσαι ένας παπάς που 
εκτιμώ πολύ. Έχεις δείξει εδώ και καιρό, ότι είσαι άξιος 
ιερωμένος, ειδικά μετά από εκείνο το δείπνο που είχαμε 
κάνει σε εκείνο το καταπληκτικό ρεστωράν. Θα θυμάσαι 
φαντάζομαι, είχαμε πάει για τελευταία φορά με τον 
Δικαστή και τη γυναίκα του. Δεν μου επιτρέπεται να 
εκθέσω κάποια άλλη γυναίκα λέγοντάς σου 
λεπτομέρειες». 

«Δεν θέλω να μου πεις ονόματα. Μου αρκεί ότι κάτι 
υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, θα προσπαθούσα να σας φέρω 
και πάλι κοντά με τη γυναίκα σου». 

«Μη παιδεύεσαι παπά μου, είναι οριστικό. Κι αυτή 
ίσως να περίμενε καιρό αυτή τη λύτρωση από μένα. 
Τελικά, δεν ταιριάξαμε ποτέ. Θα είναι καλύτερα και γι΄ 
αυτήν που χωρίσαμε. Ίσως τώρα προλαβαίνει να ψάξει 
να βρει και αυτή κάποιον, να φέρει στα ίσια την 
κατεστραμμένη της ζωή». 

«Καλά, αλλά η γυναίκα σου στην ηλικία που είναι θα 
έχει πρόβλημα επιβίωσης. Δεν μπορεί σε τέτοια ηλικία 
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να βρει δουλειά, και από ότι ξέρω δεν έχει και καμία 

τέχνη στα χέρια της». 
«Μη στενοχωριέσαι, παπά μου. Άλλαξα, δεν στο 

είπα;» 

«Τι σημαίνει αυτό το “άλλαξες” με το βιοποριστικό, 
πλέον, πρόβλημα το οποίο θα έχει η γυναίκα σου;» 

«Αν και κανονικά δεν έπρεπε να της αφήσω τίποτα. 
Μου ρήμαξε τη ζωή όλη. Θα της αφήσω όμως το σπίτι 
στο οποίο τώρα μένουμε. Εγώ θα πάω πάλι στο πατρικό, 
θα το επισκευάσω μετά από τόσα χρόνια εγκατάλειψης 
και θα μείνω εκεί».  

«Δεν θα της άφηνες τίποτα; Τόσο μίσος; Θα την 
άφηνες έτσι ξεκρέμαστη σαράντα χρονών γυναίκα να τα 
βγάλει πέρα ξαφνικά μόνη της;»  

«Μου κατέστρεψε τη ζωή, παπά μου. Δεν τη μισώ, 
άλλαξα κι αυτά τα συναισθήματα, αδιαφορώ πλέον γι΄ 
αυτήν, δεν ασχολούμαι πλέον μαζί της. Σε όλη της τη 
ζωή δεν ασχολήθηκε ούτε με μένα, ούτε με το σπίτι. Είχε 
βλέπεις εμένα να τα κοιτάω όλα. Αυτή, απλά, είχε 
επαναπαυτεί. Θα της άξιζε να την αφήσω μέσα στη 
θάλασσα. να δει τι σημαίνει να παλεύεις κάθε μέρα για 
τον επιούσιο. Αυτό με κούρασε παπά μου· έπρεπε να 
φροντίζω από τα πιο απλά έως τα πιο περίπλοκα».  

«Έτσι ήταν από την αρχή;» 

«Όχι, σου είπα εγώ παντρεύτηκα ένα γελαστό 
κορίτσι, αλλά αργότερα κατάλαβα ότι η κοπέλα αυτή 
κορόιδευε ακόμα και τον ίδιο της τον εαυτό. Απλά ήθελε 
διακαώς να φύγει από το σπίτι της και έπεσα εγώ επάνω 
της με τη στραβωμάρα που είχα. Στις αρχές μετείχε σε 
όλα, όσα αφορούν ένα σπίτι. Σιγά-σιγά τα έγραψε εκεί 
που δεν πιάνει μελάνι. Βλέπεις, ο μαλάκας φρόντιζε για 
όλα. Από το πού θα πάμε διακοπές, έως το πότε θα πάει 
το παιδί στο φροντιστήριο. Από το τι χρώμα θα βάψουμε 
τους τοίχους, μέχρι το σε ποια τράπεζα έχουμε τα λεφτά 

μας.  
»Μου έκανε τη ζωή δύσκολη από τότε, που της είπα 

να χωρίσουμε. Δήθεν ψυχολογικά, δήθεν η τρέλα της. 
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Τόσο καιρό που είχε σίγουρο τον μαλάκα δεν είχε 
ψυχολογικά· τώρα τα απέκτησε όλα. Αυτά που έκανε με 
την πάρτη της με έκαναν να καθυστερήσω τόσο πολύ να 
σηκωθώ να φύγω. Με εκβίαζε τόσα χρόνια ψυχολογικά, 
ότι είναι αδύναμη, ότι είναι απροστάτευτη. Αλλά, τόσα 
χρόνια κατά τα οποία είμαστε μαζί δεν φρόντισε να μπει 
και αυτή στο βάσανο να ρυθμίζει τις υποθέσεις οι οποίες 
αφορούν ένα σπίτι. Ακόμα με απειλούσε ότι θα 
αυτοκτονήσει. Και τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να 
είναι πολύ ασταθής χαρακτήρας. Σίγουρα θέλει 
ψυχίατρο. Οι αστρολόγοι τη μάραναν τη μαλακισμένη!  

»Αλλά προκειμένου να αποκτήσω την ελευθερία 
μου, και επιτέλους να ζήσω, φρόντισα να ζήσει από εδώ 
και πέρα αυτή με αξιοπρέπεια. Έχω δώσει πάγια εντολή 
στην τράπεζα να μεταφέρονται στον λογαριασμό της 
κάθε πρώτη του μήνα 1000 ευρω για πάντα, δεν θα την 
αφήσω έτσι.  
Άλλαξα παπά μου! άλλαξα πολύ.  
Τα λεφτά, πλέον, δεν είναι το παν, τέρμα οι σφικτές 
οικονομίες. Σου είπα… κατάλαβα ότι η ζωή είναι πολύ 
μικρή, μετά τον συνδικαλιστή». 
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Μια νέα κατάσταση 

χει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Μαρία 
έφυγε ξαφνικά απ΄ την πόλη μας. Ο 
φαρμακοποιός ξέρει που μένει, την επισκέπτεται 

συχνά, αλλά η αντιμετώπισή της είναι ίδια και 
απαράλλακτη απέναντι σε αυτόν. Τον κρατάει σε 
απόσταση. Συζητάνε βέβαια, βγαίνουν για καφέ, αλλά 
μέχρις εκεί. Τον έχει ρωτήσει πολλές φορές, το γιατί 
χώρισε με τη γυναίκα του, και άλλες τόσες αυτός της 
έχει δώσει τις ίδιες ακριβώς εξηγήσεις. 
 

«Δεν έχεις σταλιά μυαλό. Τώρα, μετά από τόσα 
χρόνια σου ήρθε να χωρίσεις; έφαγες τα καλύτερα 
χρόνια σου μαζί της και τώρα θυμήθηκες ότι δεν σου 
κάνει;» του λέει συνεχώς. 

«Κάποια στιγμή θα ήθελα να μου εξηγήσεις γιατί με 
πέταξες έξω από το σπίτι σου μ’ αυτόν τον τρόπο», 
επιμένει αυτός. 

«Ομολογώ ότι εκείνη την ημέρα έκανα ακόμα ένα 
λάθος. Δεν ήξερα ότι είχες βάλει μπροστά διαδικασίες να 
χωρίσεις. Νόμιζα ότι ήθελες να το έχεις δίπορτο. Και τη 
γυναίκα σου και εμένα σαν γκόμενα και μάλιστα εμένα 
με ήθελες και αποκλειστικά. Μα καλά πώς σου ήρθε η 
ιδέα ότι θα δεχόμουν κάτι τόσο εξευτελιστικό;» 

«Μα δεν είχα τέτοια πρόθεση», της λέει. 
«Δεν ξέρω τι πρόθεση είχες, αλλά όλες οι κινήσεις 

σου ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να είχες χωρίσει. Θα 
μπορούσες να συνέχιζες τυπικά τη ζωή σου όπως έκανες 
τόσα χρόνια και να είχες παράλληλα μια σχέση που θα 
σε κάλυπτε. Πάντως όχι με μένα», του λέει. 

«Γιατί όχι με σένα, αφού εσύ μου άρεσες». 

Έ 
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«Γιατί εγώ είχα για φίλους και σένα και τη γυναίκα 
σου. Δεν καταλαβαίνεις ότι η θέση μου ανάμεσά σας θα 
ήταν πολύ απαράδεκτη;» 

«Τώρα όμως δεν υπάρχει γυναίκα, δεν μπαίνεις 
ανάμεσα στο τίποτα, γιατί επιμένεις το ίδιο λυσσαλέα 
όπως και τότε;» 

«Για σένα το κάνω, σου αξίζει κάτι καλύτερο. Δεν σε 
καταλαβαίνω. Εγώ είμαι μια πουτάνα». 

«Σταμάτα επιτέλους αυτό το τροπάρι, είσαι μια 
γυναίκα, δεν είσαι πουτάνα». 

«Θες να παραμυθιάζεσαι, αλλά ας πάμε πάρα κάτω. 
Πώς γίνεται να θέλεις μια γυναίκα δίπλα σου η οποία 
έχει κοιμηθεί με ένα σύνταγμα αντρών; τι βίτσιο είναι 
αυτό; μπορώ εγώ μετά από τέτοια άστατη ζωή να μείνω 
πιστή σε έναν άντρα; δε φοβάσαι μη σε κερατώνω 
συνέχεια;» 

«Δεν σε έχω για τέτοιον άνθρωπο. Αν δώσεις τον 
λόγο σου σε κάτι, τον τηρείς». 

«Πού με ξέρεις μωρέ; πότε με έμαθες; πού ξέρεις εσύ 
πόσο πουτάνα μπορεί να γίνει μια γυναίκα;» 

«Ξέρω εσένα και μου φτάνει». 

«Ειλικρινά, είσαι ένα μεγάλο παιδί. Δεν έχεις πάρει 
τόσα χρόνια λίγη από την εμπειρία της ζωής. 
Καλά δεν έχεις λίγη αντρική τσίπα πάνω σου; 
Πώς καταδέχεσαι να έχεις για δική σου γυναίκα εμένα, η 
οποία έχω κοιμηθεί με τόσους και τόσους; Δεν σε 
πειράζει αυτό; δεν σκέφτεσαι τι θα πουν οι φίλοι σου, ο 
γιος σου, η πρώην γυναίκα σου;» 

«Έχω αποφασίσει να τ΄ αλλάξω όλα. Θέλω να 
ζήσω επιτέλους με μια γυναίκα. Το καταλαβαίνεις; με 
μια γυναίκα σαν εσένα». 

«Βγάλτο από το μυαλό σου», τον κόβει απότομα. 
«Μου έχεις κάνει τα νεύρα τσατάλια. Δεν πρόκειται να 
γίνει ποτέ αυτό! Εγώ όταν ξεκίνησα την πορεία μου, το 
αποφάσισα να ζήσω μόνη μου. Δεν μπορώ να ζήσω με 
κάποιον άλλον και να είμαι υποχρεωμένη να δίνω και 
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αναφορά του τι κάνω και πού πάω. Δεν είμαι άλογο να  
δέχεται εύκολα τα χαλινάρια κανενός άντρα». 

«Δεν έχω σκοπό να σε βάλω από κάτω. Δίπλα 
μου σε θέλω.  Σε εμπιστεύομαι αρκετά, ώστε να μη 
περνάει από το μυαλό μου ότι θα κάνεις κάτι το οποίο θα 
με θίγει». 

«Αλήθεια τι… τι θα ήταν αυτό το οποίο θα σε 
έθιγε;»  

«Αν αποφάσιζες να είμαστε μαζί, θα με πείραζε 
να μην είσαι πραγματικά μαζί μου, πράγμα το οποίο δεν 
πιστεύω ότι θα κάνεις». 

«Μη παιδεύεσαι, την απόφαση την έχω πάρει και 
οριστικά. Και μάλιστα, θα σου κάνω τώρα μια πρόταση 
η οποία μπορεί και να μη σου αρέσει. Θα πάω να βρω τη 
γυναίκα σου και θα προσπαθήσω να σας τα φτιάξω ξανά, 
θέλω να σας δω και πάλι όπως είσαστε παλιά».  

«Μα δεν ήμουνα ποτέ καλά μαζί της και δεν 
πρόκειται να κάνω ξανά το ίδιο λάθος, να γυρίσω στην 
ίδια γυναίκα την οποία πριν ένα χρόνο απέρριψα». 

«Εγώ θα προσπαθήσω. Έχεις αλλάξει ήδη και 
έχεις πετάξει από πάνω σου όλα εκείνα τα ελαττώματα 
που είχες, το βλέπω. Μπορεί κι αυτή να έχει προχωρήσει 
σε αντίστοιχη βελτίωση… οπότε θα το κάνω», του λέει. 

«Σε παρακαλώ. Εγώ σέβομαι όλες σου τις 
επιθυμίες, σεβάσου και συ τις δικές μου. Πάει, χώρισα 
με αυτήν. Τελείωσε! Δεν σκοπεύω να ξεφτιλισθώ για 
ακόμη μία φορά! 
Ακόμα, κι αν εσύ δεν με θέλεις, δεν πρόκειται να γυρίσω 
στα ίδια». 

«Εγώ θα προσπαθήσω, γιατί το οφείλω και στους 
δυο σας». 

«Όχι σου είπα!» πετάγεται από τη θέση του, «δεν 
καταλαβαίνεις;» 

«Όχι, ρε φίλε δεν καταλαβαίνω, όπως δεν 
κατάλαβες και συ τη δική μου και με τις παιδιάστικες 
ενέργειές σου με ανάγκασες να φύγω σαν κλέφτρα από 
την πόλη μας, το θυμάσαι;» 
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«Με συγχωρείς γι΄ αυτό, αλλά δεν είχα τέτοια 
πρόθεση. Δεν το φαντάστηκα ότι θα είχες τέτοια 
αντίδραση». 

«Μου γάμησες όμως τη ζωή, κι ας μη το 
φαντάστηκες». 

«Να επανορθώσω ρε γαμώτο, πες μου έναν τρόπο να 
φέρω τον χρόνο πίσω. Πόσες φορές θα συζητάμε τα ίδια 
και τα ίδια; Εσύ η ίδια μου λες ότι αυτό που σου 
πρότεινα, να μείνουμε μαζί, θα είναι εις βάρος μου, λες 
ότι θα ξεφτιλιστώ σε όλους, μου λες ότι αυτό θα με 
αδικήσει. Όλα αυτά λοιπόν που θα υποστώ, δεν φτάνουν 
να ισοφαρίσουν όσα σου γάμησαν τη ζωή;»   
 

Μια μεγάλη σιωπή πέφτει ανάμεσά τους. Η Μαρία 
παίζει θυμωμένα με τα δάκτυλά της ταμπούρλο πάνω 
στο τραπεζάκι. Αποφεύγουν να κοιταχτούν στα μάτια. 
Έχουν γυρίσει τις ματιές τους έξω από την καφετέρια. 
Τόσος κόσμος πάει και έρχεται στο πεζοδρόμιο, αλλά 
στην πραγματικότητα δεν βλέπουν κανέναν. Ο θυμός της 
δεν την αφήνει να δει οτιδήποτε άλλο, εκτός από το να 
ξεμπλέξει από αυτή την ιστορία που πάει να στηθεί στα 
πόδια της. Το μυαλό της κοντεύει να καεί από τους 
χιλιάδες ελιγμούς τους οποίους κάνει για να αποφύγει τις 
κακοτοπιές.  

Αυτός πάλι παλεύει ανάμεσα σε κύματα που τον 
ξεβράζουν σε βράχια. Κάθε της λέξη είναι και ένα 
χτύπημα πάνω σε μυτερές πέτρες. Δεν αναγνωρίζει κι 
αυτός τον εαυτό του. Πριν ένα χρόνο ζούσε μια ζωή 
απλή, εντάξει όχι συναρπαστική· συμβατική, αλλά 
ήσυχη. Δεν είχε μπει ο διάολος μέσα του με 
ερωτοδουλειές και άλλα τέτοια.  Και τώρα έχει βρεθεί να 
παλεύει με μια γυναίκα την οποία την έχει γευτεί ακόμα 
και ο γιος του. Μια γυναίκα  που τη στιγμή που της 
ζητάει να μείνουν μαζί, αυτή του λέει ότι θα του τα 
φτιάξει ξανά με την πρώην γυναίκα του. 
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Αυτό με ξεπερνάει. Μήπως τελικά είμαι και πολύ 
μαλάκας και δεν το έχω καταλάβει; 

Όχι! δεν μπορεί εγώ… εγώ ο φαρμακοποιός, να ζω 
τέτοιες σουρεαλιστικές εικόνες. Έκανα τόσο μεγάλο λάθος 
στην επιλογή μου; Μήπως τελικά έχει δίκιο αυτή που μου 
λέει ότι θα γίνω ρεζίλι σε όλους, αν συμφωνήσει μαζί μου; 

Αυτοί που θα έρχονται να ψωνίσουν την επόμενη μέρα 
στο μαγαζί μου, θα μου λένε έξω από τα δόντια τους 
«καλημέρα» και από μέσα τους, «βρε τον μαλάκα διάλεξε 
για γυναίκα του μια πουτάνα»; 

Και καλά αυτοί. Ο γιος μου; πώς θα τον ξαναδώ στα 
μάτια; «ρε πατέρα, εσύ με πήγες σ΄ αυτήν να μάθω να 
πηδάω, και συ αυτήν βρήκες να την κάνεις γυναίκα σου;» 

Αλλά και πάλι εγώ… εγώ δεν τη βλέπω έτσι. Δεν τη 
βλέπω σαν πουτάνα.  

Κάτσε μια στιγμή… η κοπέλα δεν είχε και μπουρδέλο. 
Δηλαδή, όλες οι ελεύθερες οι οποίες πριν παντρευτούν 
έχουν κοιμηθεί άλλες με δέκα και άλλες με είκοσι άντρες 
και κάποια στιγμή βρίσκουν τον μεγάλο τους έρωτα και 
παντρεύονται είναι πουτάνες; 

Και στο κάτω – κάτω, αυτή με πόσους άντρες έχει 
κοιμηθεί κάνοντας αυτή τη δουλειά; Με δέκα; με είκοσι; 
Με τριάντα;  με πόσους τελικά; Δηλαδή οι άλλες οι οποίες 
έχουν κοιμηθεί με τόσους και μετά παντρεύτηκαν είναι 
εντάξει και η Μαρία δεν είναι; 

Και η γυναίκα του συνδικαλιστή παρθένα ήταν πριν 
παντρευτεί, αλλά μετά πηδιόταν μέσα στο ίδιο της το σπίτι. 
Η Μαρία είναι η πουτάνα, και η άλλη απλά παρασύρθηκε 
από τον έρωτα; και πώς να τολμήσω να τη ρωτήσω με 
πόσους άντρες έχει πάει στη ζωή της! Θα με καθαρίσει 
και με το δίκιο της. 

Ένα ατέλειωτο κουβάρι σκέψεων μέσα στο μυαλό 
του. 
 

«Είναι αργά να γυρίσεις σήμερα πίσω», του λέει, 
«θέλεις να έρθεις να κοιμηθείς σπίτι μου;» 
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«Θα το ‘θελα αλλά δεν τολμώ να στο ζητήσω. Δεν 
ξέρω πια πώς να σε χειριστώ. Είσαι πολύ δύσκολη 
γυναίκα. Δεν ξέρω αν η δυσκολία αυτή σου βγαίνει από 
την υπερβολική αξιοπρέπεια  που έχεις ή κάτι άλλο». 

«Μη το παρεξηγείς, θα κοιμηθείς σε άλλο δωμάτιο 
από το δικό μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου όσο 
συνεχίζεις να με πολιορκείς με την τρελή ιδέα που σου 
μπήκε». 

«Αα, τόσο καλά!» της λέει εκνευρισμένος. Ο 
προηγούμενος διάλογος που είχε με τον εαυτό του 
κόπηκε απότομα κάπου εκεί που προσπαθούσε να 
υπολογίσει με πόσους έχει κοιμηθεί στη ζωή της. 

«Δεν μπορώ να σε δω ερωτικά όσο σκέφτομαι ότι 
άφησες τη γυναίκα σου για μένα». 

«Που το είδες αυτό;» της απαντάει απότομα 
θυμωμένος, «καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. 
Δεν έχω πλέον κανένα δέσιμο με αυτήν, μη μου την 
ανακατεύεις συνέχεια στη μέση, πάψε επιτέλους να μου 
λες συνέχεια μαλακίες». 

«Μαλακίεεεες; … ε, λοιπόν φίλε μου κατάλαβέ το 
επιτέλους· εσύ είσαι ο Μαλάκας, και μάλιστα με Μι 
κεφαλαίο», αυτό πρέπει να ακούστηκε σε όλη τη σάλα.   
«Ρε άει στο διάολο από εκεί που βρέθηκες μπροστά 
μου»· βουτάει την τσάντα της από την καρέκλα, αρπάζει 
το μπουφάν της, παρασέρνει το ποτήρι που πέφτει και 
σπάει σε χίλια κομμάτια, και με τρεις δρασκελιές 
βρίσκεται έξω από το καφέ.  
 

Βγαίνει κι αυτός από πίσω της ανταριασμένος και 
πασχίζει να τη φτάσει. Περπατώντας αυτή με πολύ 
γρήγορο βήμα γυρνάει και του λέει άγρια, «μη με 
παίρνεις από πίσω, τελειώσαμε εμείς οι δυο… άκου λέω 
μαλακίες!» 

Τη φτάνει και μπαίνει μπροστά της· το πεζοδρόμιο 
στενό· την εμποδίζει να προχωρήσει. Από τη μια μεριά 
ένα δέντρο, από την άλλη ο τοίχος ενός σπιτιού και 
αυτός μπροστά της, της κλείνει τον δρόμο.  
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«Φύγε από μπροστά μου!» του λέει, «άσε με να 
περάσω». 

«Όχι δεν φεύγω αν δεν σου ζητήσω συγνώμη, στα 
νεύρα μου επάνω το είπα, το παίρνω πίσω». 

 

Η Μαρία κουνάει το κεφάλι της πέρα-δώθε 
αναστενάζοντας απελπισμένη, πλέκει τα χέρια της 
μπροστά της, τον κοιτά με ένα βλέμμα που δεν μπορεί 
να προσδιορίσει κάποιος αν είναι εχθρικό ή φιλικό. 

«… είσαι βλάκας, ρε βλαμμένο, τελικά. Θεέ μου, 
τι… τι θα κάνω εγώ με σένα! Πρέπει να τελειώνει αυτή 
η κουβέντα μαζί σου», του λέει αποφασιστικά. «Λοιπόν 
δεν θα μου ξαναπείς τίποτα για αυτό το θέμα. Τελείωσε 
για μένα, τελείωσέ το και συ», του λέει. 

 

Και με απαλό τρόπο αρχίζει να του μιλάει γαλήνια, 
με την κούραση να είναι ορατή πάνω της, δεν έχει πλέον 
την όρεξη να τσακωθεί.  
 

«Κοίτα να βρεις μια άλλη γυναίκα που θα σου αξίζει 
περισσότερο από μένα. Αν συμφωνείς σ΄ αυτό, άνοιξε 
μου τον δρόμο και έλα δίπλα μου να περπατήσουμε σαν 
καλοί φίλοι, αν δεν συμφωνείς θα φας χαστούκι». 

«Δεν συμφωνώ». 
Χλαπ ακούγεται το χέρι της να σκάει δυνατά πάνω 

στο μάγουλό του, «αυτό για το μαλακισμένη που με 
είπες». 

 

Το βράδυ τους τελείωσε περπατώντας αμίλητοι προς 
το σπίτι της Μαρίας. 

«Θα τα πούμε αύριο», της λέει, «θες να πάμε κάπου 
για φαΐ;» 

«Θα δούμε ως αύριο… καληνύχτα» και χώνεται 
γρήγορα στο σπίτι της χωρίς να γυρίσει να τον κοιτάξει. 
 

Σε λίγο η Μαρία μπροστά στον υπολογιστή της 
κάθεται και του γράφει ένα mail. 
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«Θα κάνουμε μια συμφωνία. Εσύ πλέον είσαι 
χωρισμένος και μάλιστα μου λες οριστικά και αμετάκλητα. 
Αφού είσαι χωρισμένος και βλέπω ότι δεν έχεις καμία 
κάψα να τα ξαναφτιάξεις, θα σου κάνω μια πρόταση. 
Μου πρότεινες να γίνουμε ζευγάρι. Εγώ όμως δεν θέλω. 
Σου προτείνω μια ενδιάμεση σχέση. Θα κοιμόμαστε μαζί 
αφού τόσο πολύ το επιθυμείς, αλλά σαν ένας ακόμα 
άντρας της ζωής μου. Υπόσχομαι ότι θα σε βλέπω λίγο 
περισσότερο σαν άντρα μου σε σχέση με τους άλλους, 
αλλά δεν θα είμαι η αποκλειστική γυναίκα σου. Αν 
συμφωνείς με αυτή την πρόταση, έλα αύριο όπως μου 
είπες. Αν όχι, άστο και θα βρεθούμε άλλη μέρα αφού 
τηλεφωνηθούμε. Είσαι σύμφωνος;» 

 

Μετά από καμιά ώρα μπήκε ξανά στο mail της να δει 
αν της απάντησε. 

«Μπα, θα πήγε κατ΄ ευθείαν για ύπνο ο γλυκός μου» 
είπε από μέσα της. 
 

Το πρωί της επόμενης βρήκε ένα μήνυμα στο κινητό 
της από τον φαρμακοποιό. 

«Σαφέστατα και δεν συμφωνώ με την πρότασή σου. 
Επειδή όμως δεν μπορώ να σε έχω με το ζόρι, αύριο θα 
έρθω από κει και θα σε περιμένω στο γνωστό μπαράκι 
μας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ας γίνει όπως θες 
εσύ, κουράστηκα πλέον. Με νίκησες!» 

 

Και αμέσως παίρνει την απάντηση, «μην έρθεις γιατί 
όλη αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται θα έχω δουλειά. Θα 
σε πάρω τηλέφωνο από Δευτέρα». 

 

Με φανερή απογοήτευση ο φαρμακοποιός της 
απαντά «εντάξει, καλή διασκέδαση! πάρε με όταν θα είσαι 
ελεύθερη».  
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Τελείωσε αυτό.  Προσπάθησα αλλά απέτυχα. Και με 
τις δύο γυναίκες έχασα και από τις δύο. Δεν μπορώ να της 
γίνω περισσότερο κολτσίνα,  άστη να ζήσει όπως της 
αρέσει, σκέφτηκε και έκλεισε το κινητό. Τώρα καιρός να 
κοιτάξω και εγώ τη δουλειά μου, πολύ την άφησα πίσω. 

 

Ανοίγει τις επαφές του στο κινητό και παίρνει 
τηλέφωνο τον παπά.  

«Παπά μου, κερνάω μπύρα τι λες; πάμε κάπου να 
περάσουμε ένα ωραίο βράδυ εγώ, εσύ και η παπαδιά; 
Θέλω να μου πεις πώς πας και με το βιβλίο το οποίο 
τόσο καιρό γράφετε οι δυο σας», του λέει ο 
φαρμακοποιός. 

«Εντάξει, όταν θα πάω σπίτι το μεσημέρι θα το πω 
στην παπαδιά μου, θα χαρεί πολύ να βρεθούμε, έχουμε 
τόσα πολλά να πούμε», του απαντά. 

 

Το μεσημεράκι, όμως, ο παπάς πήρε τηλέφωνο τον 
φαρμακοποιό να του πει, ότι δυστυχώς πρέπει να 
ακυρώσουν το ραντεβού τους. Προέκυψε η ανάγκη να  
φιλοξενήσουν κάποιον και δεν γίνεται να λείπουν από το 
σπίτι. 

«Τότε να το κανονίσουμε αύριο;» τον ρωτά ξανά ο 
φαρμακοποιός. 

«Μπα, ούτε αύριο θα μπορώ, άστο να το 
κανονίσουμε από Δευτέρα», του λέει ο παπάς. 

 

Λες; λες να με αποφεύγει και αυτός; μα δεν του έκανα 
τίποτα και το μεσημέρι δεν φαινόταν να έχει κάποιο 
πρόβλημα με μένα. Ας είναι, θα δούμε, αρχίζουν να 
ζώνουν τα φίδια της αμφισβήτησης τον φαρμακοποιό. 

 

Η βδομάδα πέρασε χωρίς να γίνει κάτι το ιδιαίτερο, 
συνηθισμένα πράγματα σε μια συνηθισμένη μικρή πόλη. 
Την επόμενη Δευτέρα πρωί-πρωί κτυπάει το κινητό του 
φαρμακοποιού. Κλήση από Μαρία. 
- Ναι, παρακαλώ; 
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- Σου είχα πει ότι από σήμερα θα είμαι ελεύθερη, τι θα 
έλεγες να σε κεράσω ένα ψαράκι στην παραλία; 
- Εντάξει, στις οκτώ θα περάσω να σε πάρω. Κερνάω 
εγώ.  
- Γιορτάζεις κάτι; τον ρωτά. 
- Την απελευθέρωσή μου. 
- Καλά, μου λες περισσότερα το βράδυ. 
 

Βραδάκι δίπλα στη θάλασσα, το αεράκι της 
θάλασσας είναι ιδανικό να παραπλανήσει τις καρδιές και 
ν΄ ανοίξουν, να εκτεθούν σαν τα κοχύλια του βυθού. 
Καθισμένοι κάτω από ένα δέντρο που έχει αρχίσει να 
βγάζει τα πρώτα φετινά του κλαδιά, και τα πρώτα φύλλα 
του είχαν αρχίσει δειλά να βγαίνουν πάνω του. Ένα 
ολόγιομο φεγγάρι είχε αρχίσει τις τσάρκες του στον 
ουρανό και το φως του έσταζε αθόρυβα πάνω τους μέσα 
από τις φυλλωσιές.  

Γεμάτο το μαγαζί από παρέες.  
Και αφού η Μαρία είδε ότι ο φαρμακοποιός δεν είχε 

σκοπό να θίξει τα κακώς κείμενα, του άνοιξε αυτή, την 
κουβέντα. 

 

«Από τι απελευθερώθηκες;», τον ρωτά εντελώς 
απρόσμενα. 

«Α, ναι… μα από σένα… ή μάλλον από τη σκέψη 
σου. Έπαψα, πια, μετά από πολύ καιρό να σε σκέφτομαι. 
Ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Αν κάτι δεν 
προχωράει και εγώ το σκέφτομαι συνέχεια και το 
προσπαθώ, αυτό με τρώει· δεν με αφήνει να δουλέψω, 
με σκοτώνει. Κι αυτό που με σκότωνε τόσο καιρό ήσουν 
εσύ. Αλλά, από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκαθάρισα 
ότι μαζί σου δεν έχω πια καμιά ελπίδα, ότι δεν μπορώ να 
σ’ έχω δική μου, ότι θα συνεχίσεις την ίδια ζωή που 
κάνεις τόσα χρόνια και εγώ πρέπει να προσαρμοστώ στα 
νέα δεδομένα. 

»Εξάλλου, δεν θέλω να γίνω εμπόδιο στη ζωή που 
τόσο σου αρέσει. Σου αρέσει να σχετίζεσαι με πολλούς 
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άντρες; με γεια σου και χαρά σου. Εγώ θα είμαι φίλος 
σου, αλλά από μακριά. Θα περνάμε καλά, θα τρώμε σε 
ταβερνάκια θα λέμε και καμιά μαλακία και θα περνάει ο 
καιρός. Δεν σου φαίνεται περίφημο;» της λέει. 

 

Η Μαρία στη συνηθισμένη της αμυντική στάση που 
παίρνει όταν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Οι 
αγκώνες ακουμπάνε δίπλα στο σερβίτσιο πιάτων, το 
πηγούνι της στηρίζεται στις γυρισμένες προς τα μέσα 
χούφτες της. Το μάτι της καρφωμένο πάνω του· τον 
γδέρνει, και στο μέσα του και στο έξω του· δεν τολμάει 
ούτε να το ανοιγοκλείσει μη χάσει κάποια σκηνή. 
 

«Δεν μιλάς;» της λέει και την κοιτάει σαφώς 
περιπαικτικά και με τόνο υπεροχής απέναντί της. Δείχνει  
να είναι απελευθερωμένος, μιλάει πια με άνεση, έχει 
φορέσει το καλύτερο χαμόγελό του. 

 

«Συνεχίζω εγώ, τότε.  
Όταν θα φτάσεις και συ στο σημείο, στο οποίο έφτασα 
και εγώ πριν ένα χρόνο περίπου, από τότε που χώρισα, 
και ψάξεις να βρεις έναν άντρα να αράξεις δίπλα του, 
τότε μπορείς να ανοίξεις το μπλοκάκι σου, να δεις ποιος 
είχε τις καλύτερες επιδόσεις και να του τηλεφωνήσεις. 
Σου εύχομαι όταν θα του κάνεις την πρόταση που έκανα 
κι εγώ σε σένα ν’ ανταποκριθεί. Αν δεν ανταποκριθεί, θα 
πάρεις τον επόμενο· και δε μπορεί… κάποιος θα βρεθεί, 
έτσι δεν είναι;» 

 

Η Μαρία ανέκφραστη, το μάτι της διαπεραστικό. 
Από στιγμή σε στιγμή θα του ορμήσει. Το πολύ-πολύ να 
τον διαολοστείλει ακόμα μία φορά.  

Ο φαρμακοποιός δεν έχει πλέον να χάσει τίποτα, 
δείχνει να παίζει στο γήπεδό του. Τη Μαρία έτσι και 
αλλιώς την έχασε από την προηγούμενη εβδομάδα, που 
αποφάσισε να περάσει μια βδομάδα με τον γκόμενο και 
όχι με αυτόν. Την αφήσει να ζήσει όπως αυτή επιθυμεί. 
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Ήταν να το πάρει απόφαση. Τώρα που την πήρε, νοιώθει 
άλλος άνθρωπος. Ίσως και να είναι καλύτερα έτσι, ίσως 
να γλίτωσε και την ξεφτίλα των φίλων του.  

Και εξ΄ άλλου αυτή η απόφαση την οποία πήρε ήταν 
η σωστή, Ναι, σωστά την πήρε. 

Του πέταξε στα μούτρα ότι δεν θα βρεθούνε για μια 
ολόκληρη βδομάδα, γιατί λέει είχε δουλειές. Τι δουλειές 
δηλαδή, πήδημα με κάποια ξενέρωτα λιγούρια θα είχε. 
Έπρεπε να είχε αντιδράσει νωρίτερα μ’ αυτό το φτύσιμο 
που του είχε ρίξει η Μαρία για έναν ολόκληρο χρόνο.  

 

«Δεν μιλάς;» τη ρωτά ξανά. Η απάντησή της 
συνεχίζει να είναι το ίδιο καυτό βλέμμα εκ μέρους της. 
Κάθεται καλά κρυμμένη πίσω από τα κάγκελα της ψυχής 
της. Κάποια στιγμή θα πηδήξει έξω από αυτά και θα τον 
κατασπαράξει. Αλλά, δεν τον νοιάζει πλέον. Παίζει και 
αυτός με το θηρίο. 

 

«Αλλά επειδή η ζωή είναι μεγάλη πουτάνα, φοβάμαι 
ότι δεν θα βρεθεί κανείς. Άλλος θα έχει πεθάνει, άλλος 
θα έχει ήδη μπλέξει με άλλη, άλλος θα είναι κλεισμένος 
για μια ολόκληρη βδομάδα πάνω σε κάποιο άλλο 
κρεβάτι μιας άλλης κοπέλας η οποία θα τύχει να έχει 
καλύτερες επιδόσεις από σένα. Βλέπω καθαρά εικόνες 
πονεμένες από τον καμβά του μέλλοντός σου. Δε 
συμφωνείς;» 

 

Το πρόσωπό του τώρα έχει πάρει έναν τόνο 
ειρωνείας. Τα μάτια του δυο χοντρές άτσαλες βελόνες 
που την τρυπάνε βαθιά. Τη ζεματάει όπως έκανε και 
αυτή μ΄ αυτόν, έναν χρόνο τώρα. Παίζει άνετα, δεν τον 
πιάνει πλέον κανείς. Παίρνει την εκδίκησή του. 

 

«Πάλι δε μιλάς! Κατάλαβα, μάλλον δεν πρόκειται να 
μιλήσεις απόψε. Άντε εβίβα μας, Μαράκι μου, νάμαστε 
καλά να τα κουτσοπίνουμε». 
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Η Μαρία στην ίδια στάση. Το μόνο το οποίο έχει 
αρχίσει να αλλάζει είναι τα χείλη της. Ένα ελαφρύ 
σκίρτημα των μυών της· ετοιμάζεται να γίνει πικρό 
χαμόγελο. 

 

«Μαρία μου είσαι εδώ; Εϊ, σου μιλάω… ένα-δύο, 
ένα δύο!» 

 

Της κουνάει μπροστά στα μάτια της το χέρι του να 
δει αν αντιδρά. «Βρε συ τι έπαθες; να φωνάξω γιατρό;» 

 

Τα χείλη της συνεχίζουν την πορεία τους προς το 
χαμόγελο, πικρό; γλυκό; Θα δείξει. 

 

«Αν ήξερες  πόσο άσχημη είσαι, όταν με κοιτάς έτσι 
αμίλητη!» 

 

Σηκώνει το ποτήρι του, «εβίβα!… καλά άστο πίνω 
μόνος μου… να!… είσαι έτοιμη να σκάσεις στα γέλια… 
μη βαστιέσαι, θα σκάσεις!… αφού το βλέπω… θες να 
γελάσεις και δεν το αφήνεις, έτοιμη είσαι… να! τώρα θα 
γελάσεις!». 

 

Ένας βαθύς λαρυγκισμός ακούγεται μέχρι τα  γύρω 
τους τραπέζια. Γυρνούν και τους κοιτούν όλοι. Για να μη 
γίνουν εντελώς ρεζίλι, σηκώνεται ο φαρμακοποιός και 
αρχίζει να την κτυπά  στην πλάτη, δήθεν ότι πνίγεται. 
Αυτή με τα χέρια της, του κάνει νόημα να σταματήσει, 
δείχνοντάς του ότι είναι εντάξει, να μη βαράει άλλο. 
 

«Επιτέλους! το παιδί μας, μίλησε» της λέει «και ας 
έβγαλε χαχανητά ανάμικτα με πνίξιμο». 

 

«Θυμάσαι τι μου ευχήθηκες στο μήνυμα το οποίο 
μου έστειλες;» του λέει με το χαμόγελο να έχει απλωθεί 
σε όλο της το πρόσωπο. 
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«Καλή διασκέδαση σου ευχήθηκα. Διασκέδασες με 
τους πελάτες σου;» 

«Πολύ, και μάλιστα περάσαμε πολύ ωραία οι τρεις 
μας, όλη τη βδομάδα». 

«Όλη τη βδομάδα;… οι τρεις σας;… ρε Μαρία το 
γύρισες τώρα και σε παρτούζες;» 

«Σκάσε βλάκα!» 

«Αα και βλάκας!» 

«Επανέρχομαι», του λέει, «ήμασταν μια πολύ ωραία 
παρέα και οι τρεις μας και δυστυχώς δεν μπορούσα να 
σε πάρω τηλέφωνο να έρθεις και συ, να κάνουμε 
τετράδα». 

«Όχι κοπέλα μου, δεν είμαι εγώ για τετράδες και 
πεντάδες, εδώ μια να έχω και με το ζόρι τα βγάζω πέρα», 
της λέει. 

«Ήμασταν δυο γυναίκες και ένας άντρας». 
«Μπα! ωραία… για προχώρα και στην περιγραφή». 
«Θες να μάθεις ποια ήταν η παρέα μου;» τον ρωτά. 
«Όχι βέβαια». 
«Δεν γίνεται, θα μάθεις, θες δε θες». 
«Με το ζόρι;» 

«Με το ζόρι» και βγάζει το τηλέφωνό της. Καλεί 
κάποιον. Μόλις απάντησε η γραμμή, ακούγεται να λέει η 
Μαρία, «θα σου δώσω κάποιον να του πεις πόσο ωραία 
περάσαμε όλη τη βδομάδα μαζί» και του δίνει το 
τηλέφωνο να μιλήσει. 

«Όχι, όχι, δεν θέλω», και της κάνει νόημα με τα 
χέρια του να πάρει μακριά απ’ αυτόν τη συσκευή. 

«Πάρτο είπα και μίλα!» και του το βάζει στο αυτί. 
 

Οι παρέες, γύρω τους, τους κοιτάνε με τα καμώματά 
τους. Αναγκαστικά κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και 
παίρνει το τηλέφωνο στα χέρια, λέγοντας ένα άχρωμο 
«ναι;» 

«Γεια σου κύριε φαρμακοποιέ, τι κάνεις;» 

«Καλά, ποια είστε;» 

«Έλα φαρμακοποιέ μου, η παπαδιά είμαι». 
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«Ποια;… η παπαδιά;… πού βρέθηκες εσύ παπαδιά 
μου;»  

«Η Μαρία με πήρε. Μαζί είστε;… περνάτε καλά;» 

«Καλά… υποθέτω…», λέει αδιάφορα της παπαδιάς. 
«Και εμείς περάσαμε μια βδομάδα χάρμα. Γιατί δεν 

πέρασες καμιά βόλτα από δω;» 

«Από πού να περάσω;» 

«Από το σπίτι, δεν σου είπε η Μαρία ότι τη 
φιλοξενήσαμε στο σπίτι όλη την προηγούμενη 
εβδομάδα;» 

«Ε,… ναι,… κάτι μου είπε, αλλά να… ξέρεις 
έμπλεξα με δουλειές»,  λέει της παπαδιάς, και 
καλύπτοντας το μικρόφωνο με την παλάμη του, «τι με 
βάζεις και της λέω ρε γαμώτο!» 

«Ο παπάς σου ζητάει συγνώμη που σου ακύρωσε το 
ραντεβού, αλλά βλέπεις, όταν στο έκλεισε δεν ήξερε ότι 
η Μαρία θα ερχόταν σπίτι μας να τη φιλοξενήσουμε. 
Είπα να σε πάρω τηλέφωνο να έρθεις από μας, να σου 
κάνουμε έκπληξη, αλλά η Μαρία δεν με άφησε». 

«Α, ναι τα… τα κάνει αυτή κάτι τέτοια. Άντε σε 
αφήνω τώρα, ήρθε ο σερβιτόρος να τον πληρώσουμε, σε 
αφήνω τώρα παπαδιά μου». 

«Να περνάτε καλά φαρμακοποιέ, καληνύκτα». 
«Καληνύκτα, τα σέβη μου στον παπά», ακούγεται να 

λέει και το κλείνει. 
 

Ακούμπησε τη ματιά της πάνω του, απέσυρε αμέσως 
από το πρόσωπό της το προηγούμενο αμυντικό της ύφος, 
ντύθηκε με ένα απέραντο αγγελικό χαμόγελο, κάρφωσε 
στα μάτια της δυο άστρα που δανείστηκε για εκείνη τη 
στιγμή από τον ουρανό, πέταξε με μιας από της ζωής της 
τον μαυροπίνακα όλη της τη θλίψη και του είπε: 

«Κατάλαβες, γλυκέ μου βλακάκο, με ποιους πελάτες 
ήμουν όλη την εβδομάδα;» 

«Γιατί μου έπαιξες ένα τέτοιο παιχνίδι; προς τι όλα 
αυτά τα κρυφτούλια;» τη ρωτά, έχοντας χάσει πλέον την 
προηγούμενη αυτοπεποίθηση που έδειχνε σε όλη την 
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κουβέντα. Μερικά πράγματα δεν καταλαβαίνει ακόμα 
γιατί συνέβησαν. 
 

«Σήμερα, γλυκέ μου άντρα, έπαιξες ένα στοίχημα και 
το κέρδισες, όπως το λαχταρούσα κι εγώ. Περίμενα να 
δω αν θα δείξεις τον κακό σου χαρακτήρα και θα με 
έλουζες στις βρισιές, καθώς όλη τη βδομάδα πηδιόμουν 
με άλλους ή αν θα φερόσουν σαν κύριος». 

«Και;» 

«Κέρδισες το στοίχημα από μένα, λίγο το έχεις;» 

«Δηλαδή… και τι κερδίζει ο τυχερός της μέρας;» 

«Εμένα… και για πάντα. Αποφάσισα να ζήσω από 
δω και πέρα με σένα για πάντα. Σε δοκίμασα ένα χρόνο 
τώρα, να δω πόσο πολύ θα το ήθελες αυτό, σε δοκίμασα 
και την τελευταία βδομάδα και έχασα το στοίχημα, αλλά 
πιστεύω ότι κέρδισα τη ζωή μου μαζί σου. 

»Τι λες; πάμε τώρα στο σπίτι μας; στο οποίο δεν 
έχεις έρθει ούτε μια φορά τον τελευταίο χρόνο να δεις 
πόσο ωραίο το έχω φτιάξει!» 

 

 

 

 

 

 

 

### 

 

 

 

Τέλος 



- 169 - 

Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το βιβλίο μου. Θα εκτιμούσα 
αφάνταστα αν διαθέτατε μια στιγμή να αφήσετε ένα σχόλιο σας.  
 

Ευχαριστώ! 
Μίλτος Μόσχος 

 

θα με βρείτε: 
ιστοσελίδα μου: https://www.moschosbooks.gr 

e-mail: miltos@moschosbooks.gr 
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