
Η μεζονέτα στο σφυρί 

 φαρμακοποιός έχει χωρίσει από τη γυναίκα του εδώ και ενάμιση χρόνο. Ένας 
όμορφος άντρας· λεβέντης, με αδύνατο ευθυτενές  κορμί. Πεντακάθαρος και 
προσεγμένος στο ντύσιμό του. Φορούσε πάντα τα ακριβότερα αντρικά 

αρώματα.  Ένας άνθρωπος που κατά κοινή ομολογία ήταν πολύ μορφωμένο άτομο. 
Έστω και λίγα λεπτά της ημέρας να έβρισκε λίγο κάλμα από τη δουλειά του, τον 
έβλεπες να παιδεύει στα χέρια του ένα βιβλίο. Πάντα ήταν ένας ευγενικός τύπος. Είχε 
κληρονομήσει το φαρμακείο από τον πατέρα του και αυτός με τη σειρά του από τον 
δικό του πατέρα· παμπάλαιο φαρμακείο. Ο παππούς είχε πρωτοανοίξει  το 
φαρμακείο, στο ίδιο σημείο που βρίσκεται και τώρα, το μακρινό 1885. Σίγουρα από 
κει θα είχαν περάσει πολλοί αγωνιστές της επανάστασης, να δέσουν τα τραύματά 
τους.  

Τώρα, συζεί με τη σύντροφό του, τη Μαρία, μια θεά ομορφιάς, είκοσι χιλιόμετρα 
έξω από το Ναύπλιο. Ξανθιά με πλούσια μπουκλάτα μαλλιά, γαλανά μάτια· στο 
πρόσωπό της διακρίνεις πάντα ένα λαμπερό χαμόγελο που δεν κουράζεται να το 
χαρίζει σε όλους. Το δέρμα της λείο και σφριγηλό ακόμα και τώρα στα σαράντα της. 
Το κορμί της δεν έχει περιττό γραμμάριο λίπους. Δεν φοβόταν να κάνει μπάνιο με 
μπικίνι, όταν άλλες σκεπάζαν το κορμί τους με ολόσωμες κελεμπίες, να κρύψουν τις 
καταστροφικές συνέπειες που ακούμπησε πάνω τους ο άτιμος ο χρόνος. Σε μεγάλη 
σχετικά ηλικία κατάφερε και πήρε το πτυχίο της στον Ελληνικό Πολιτισμό από το 
ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στεκόταν αξιοπρεπώς σε οποιαδήποτε συζήτηση, σε αντίθεση 
με την πρώην γυναίκα του φαρμακοποιού που μπροστά της έμοιαζε επιεικώς 
αγράμματη. 

Αυτή, η τελευταία,  ζει μόνη της πια στην τεράστια οικογενειακή μεζονέτα, στο 
Ναύπλιο. Το μυαλό της δεν το παιδεύει και πολύ. Και το σώμα της το έχει 
εγκαταλείψει στην μοίρα ττου. Ποτέ δεν θα μπορούσε κάποιος να την χαρακτηρίσει 
όμορφη. Ανέκδοτο είχε καταντήσει από την παρέα τους το πώς ο ομορφάντρας 
φαρμακοποιός παντρεύτηκε αυτό το ουδέτερο θηλυκό κορμί. Βέβαια, η εξήγηση είχε 
δοθεί από τα νιάτα τους, όταν μαζί είχαν βρεθεί σε μια αριστερή οργάνωση της 
εποχής εκέινης. Είχαν μετρήσει όλες τις κολώνες της Αθήνας· η αφισοκόλληση είχε 
γίνει το χούι τους. Καμία άσχημη συντρόφισσα δεν πήγε χαμένη· όλες με κάποιον 
βολεύτηκαν. Τώρα, αρκείται σε ότι της δώσουν τα μεσημεριάτικα της τηλεόρασης 
και τα φτηνά γυναικεία περιοδικά που είναι ιδανικά μόνο για προσάναμμα φωτιάς. 
Ηθικός χαρακτήρας, καλή κοπέλα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν μπορεί να σταθεί 
δίπλα στις ανησυχίες του φαρμακοποιού. Είναι αλήθεια ότι προσπάθησε πολλές 
φορές να τον πλησιάσει εγκεφαλικά, να τον κάνει μέντορά της, να μιλήσει μαζί του, 
έστω, και από αυτήν την απόσταση που τους χωρίζει πνευματικά. Δεν άντεξε να 
ακολουθήσει αυτή την ανηφορική πορεία που απαιτούσε το ανήσυχο μυαλό του 
πρώην άντρα της. Κουράστηκε να προσπαθεί πια· πρέπει να το έχει κάποιος και στο 
αίμα του να είναι ανήσυχο πνεύμα, δεν διδάσκεται αυτή η διαδικασία. Θέλει κόπο να 
ανέβεις έστω και ένα σκαλί κουλτούρας.  Μοιραία θα ερχόταν ο χωρισμός. Δύο 
ανόμοια πράγματα πόσο να κρατηθούν μαζί, όταν η φύση δίπλα σου παίζει 
ανατρεπτικά παιχνίδια με τα πλάσματά της;  

 

Ο γιος της οικογένειας, ο φαντάρος, μερικά βράδια κοιμάται στη μεζονέτα όταν 
παίρνει διανυκτέρευση. Ένα παιδί που κάνει να βγει από την εφηβεία και 
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μετανιώνοντας ξαναμπαίνει σ΄ αυτήν. Δεν τον άφησαν να μεγαλώσει ποτέ. Ακόμα 
και με τη στρατιωτική του θητεία φρόντισαν να τον βαστήξουν στη γυάλα· δίπλα στη 
μαμά. Τον έφεραν δίπλα στο σπίτι του· «Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικού», το 
εμβληματικό στρατόπεδο που βρίσκουμε στα αριστερά του δρόμου μας πηγαίνοντας 
προς το Τολό. 

Η μάνα του φαντάρου, λοιπόν, έχει νοιώσει την απόρριψη από τον πρώην άντρα 
της πολύ έντονα. Και επειδή, όλη αυτή η κατάσταση του χωρισμού τη βαραίνει 
αφόρητα, παίρνει την απόφαση να φύγει για πάντα από την πόλη αυτή. Την πόλη που 
της θυμίζει τόσο έντονα τα νιάτα της και τις χαρές της. Αναθέτει σε μεσίτη να 
πουλήσει τη μεζονέτα. Μια  παραλιακή μεζονέτα που χτίστηκε την εποχή που ήταν 
ακόμα παντρεμένη με τον φαρμακοποιό.  

Η αξία της είναι σχετικά μεγάλη, οπότε και η αγορά από κάποιον Έλληνα  είναι 
δύσκολη σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Ο μεσίτης θα 
εστιάσει την πώλησή της σε ιστοσελίδες της Γερμανίας και Ολλανδίας. Πράγματι, 
κάποια στιγμή εκδηλώνεται ενδιαφέρον από κάποιον Γερμανό που θα ήθελε να ζήσει 
για πάντα στην Ελλάδα· στην Ελλάδα του ήλιου και της θάλασσας. Η τιμή 
καθορίζεται στις τετρακόσιες χιλιάδες ευρω. Ο δικηγόρος, που ορίστηκε από την 
πλευρά του αγοραστή, είναι στη διαδικασία να ψάξει τίτλους κυριότητας και όλα 
αυτά που χρειάζονται για να είναι ασφαλής μια αγοραπωλησία. Μετά τους πρώτους 
ελέγχους, δίνεται το ελεύθερο στον Γερμανό πελάτη από τον δικηγόρο. Πέφτει η 
πρώτη υπογραφή. Η συμφωνία προβλέπει ότι θα δοθεί προκαταβολή εκατό χιλιάδων 
και τα υπόλοιπα όταν υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια. Η πρώην γυναίκα του 
φαρμακοποιού βάζει σαν όρο να παραδοθεί η μεζονέτα ένα μήνα μετά την οριστική 
συμφωνία· ο όρος γίνεται δεκτός αμέσως.  
Για την πώληση της μεζονέτας το γνωρίζουν ελάχιστοι: ο φαρμακοποιός, ο γιος τους 
και άντε ένας με δυο φίλοι τους ακόμα. Δεν ενδιαφέρει κιόλας τους υπόλοιπους από 
την κοινή τους παρέα. 
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