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Η Γαζέλα 

επτέμβρης πια, σε λίγο φεύγει και αυτός ο 
χρόνος.  Το γραφείο απέναντί του άδειο, 
τέσσερις μήνες τώρα. Ο συνάδελφός του, 

είχαν μαζί στο ίδιο γραφείο γύρω στα δέκα χρόνια, 
μετατέθηκε σε κάποια άλλη Εφορία. Το πήγαινε έλα 
από το σπίτι του στο γραφείο τον είχε εξοντώσει και 
οικονομικά. Ο συνάδελφός του ησύχασε. Αυτός 
όμως δεν έχει σκοπό να φύγει.  

Το σπίτι του στα δεκαπέντε λεπτά από τη 
δουλειά του. Από το μπαλκόνι το μάτι του χτίζει 
έρωτες με τα βράχια της Φρεαττύδας. 

Στο βάθος ο τεράστιος τσιμεντένιος σταυρός· 
άνθρωπος με απλωμένα χέρια πάνω από τα βράχια, 
από το 1970 στη μνήμη των ναυτικών που χάθηκαν. 
Για κάποιους είναι μια λεβεντοπνίχτρα θάλασσα, 
αλλά γι΄ αυτόν η επίσημη αγαπημένη. Κάθεται εκεί 
τα απογεύματα· κουμαντάρει τα καράβια σαν μέγας 
Λιμενάρχης. Με τη ματιά του μπάζει και βγάζει τα 
καράβια στο λιμάνι του Πειραιά. Πρώτα αυτά των 
γραμμών της Κρήτης, μετά τα άλλα από τα 
Δωδεκάνησα και τελευταία κουμαντάρει αυτά του 
Aργοσαρωνικού. Και κάθε φορά που αγναντεύει τον 
κόλπο του Πειραιά, φέρνει στο μυαλό του εκείνο το 
παλιό όνειρο. Θαμπωμένος από τον κυρ-Άγγελο, 
αγαθός άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη, έμενε 
απέναντι, παλιός ασυρματιστής. Του φαινόταν 
φανταστικό που από τη μια άκρη της Γης θα έστελνε 
σήματα στην άλλη. Από κει που θα όργωνε όλα τα 
λιμάνια του κόσμου, του ‘μεινε ένας κόλπος όλος κι 
όλος. Πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα, αν εκείνο το 
όνειρο γινόταν αλήθεια! Το μπαλκόνι του δεν απέχει 
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πάνω από τριακόσια μέτρα από τη θάλασσα. Αν 
θέλει να δει πιο καθαρά, ακόμα και τους ανθρώπους 
πάνω στη γέφυρα του πλοίου, πηγαίνει στο Πόρτο 
Λεόνε· πάνω στην μπούκα του λιμανιού. Τα 
καράβια σε απόσταση πενήντα μέτρων το πολύ. 
Μαζί του έχει πάντα έναν φραπέ, ένα τσιγάρο και 
ένα βιβλίο. Πίσω του ακριβώς στέκει το αγέρωχο 
λιοντάρι, στηριγμένο στα μπροστινά του πόδια, να 
διαφεντεύει σαν βασιλιάς τα υπάρχοντά του: 
ναυτικούς και πλοία. 

Να φύγει; ούτε που το σκέφτεται ο Νίκος, μια 
χαρά φαίνεται να είναι στην Εφορία Πειραιά. Τόσα 
χρόνια έγινε ένα με τους ανθρώπους· δύσκολο να 
ριζώσει αλλού. 

   Σε λίγο σχολάει, χαζεύει βαριεστημένα στον 
υπολογιστή μια λίστα που του στέλνει κάθε μέρα, 
στη μία και τέταρτο ακριβώς, ο Διευθυντής του. Τον 
αθεόφοβο, ούτε λεπτό δε χάνει από την καθημερινή 
συνήθεια να του στέλνει τους ελέγχους που θα κάνει 
την επόμενη μέρα. Μέρα παρά μέρα γίνεται ο 
έλεγχος στα μαγαζιά της περιοχής και την επόμενη 
του ελέγχου κάθεται στο γραφείο να συντάξει την 
έκθεση. Αυτός δεν έκοβε αποδείξεις, αυτός δεν είχε 
ταμειακή, ο άλλος έλεγε ότι του κόπηκε το ρεύμα 
και δε μπορεί να εκδίδει παραστατικά, ο άλλος ότι 
πέφτει συνεχώς το internet και δε μπορεί να 
εισπράξει με κάρτα.  

Όλοι τους έχουν έτοιμη τη δικαιολογία. 
Μιλάμε, ότι κάθε δεύτερη μέρα είναι σαν να πέφτει 
στον Πειραιά κάποιος κυκλώνας και δε δουλεύουν 
οι ταμειακές και τα τερματικά. Και όλοι να 
κλαίγονται. Δε λέει, δύσκολες εποχές να βαστήξει 
κάποιος την επιχείρησή του, με τόσα παλούκια που 
τους βάζει το Υπουργείο Οικονομικών κάθε λίγο και 



 

λιγάκι. Αλλά τον βλέπεις συχνά-πυκνά να σηκώνει 
τα χέρια στον ουρανό ουρλιάζοντας: «ρε παιδιά, 
έλεος». Δε μπορεί κάθε τόσο να χαλάνε οι γραμμές, 
δε μπορεί το βιβλίο εξόδων να βρίσκεται κάθε μέρα 
στον Λογιστή, δε μπορεί κάθε φορά που ζητάει τα 
ζήτα από τις μηχανές να του λένε ότι έμπασε νερό 
από τη στέγη και τις μούσκεψε. Έλεος, δεν είμαστε 
στην Καραϊβική που ρίχνει μπόρες κάθε μέρα. 

Το μάτι του ξεσκαλώνει από την οθόνη και 
γέρνει στην πόρτα του γραφείου που ανοίγει 
απότομα. Ακούει καθαρά τη χαρακτηριστική βαριά 
φωνή του Διευθυντή του. Ιππότης ο άτιμος· για να 
παραχωρεί προτεραιότητα σε κάποιον, σίγουρα 
συνοδεύεται από γυναίκα, με τους άντρες του 
γραφείου είναι αγροίκος.  

«Παρακαλώ, κυρία μου, πρώτα εσείς», τον 
ακούει να λέει. 

Α, καλά… πάλι με γκόμενα είναι, η πρώτη 
σκέψη του Νίκου.  

Γνωστές οι επιδιώξεις του με τις γυναίκες. 
Λιώνει, ένα πράγμα ο Διευθυντάκος του. Και είναι 
σίγουρο, αυτός ο σαλιάρης, όταν θα γυρνάει στο 
σπίτι του, στη γυναίκα του θα φέρεται με τον 
εντελώς αντίθετο τρόπο, έτσι γίνεται συνήθως. 
Βασικά είναι ένας ανέραστος τύπος, μόνο αρρενωπό 
δε θα τον έλεγες. Βέβαια, η θέση του τού 
εξασφαλίζει κάποια ψήγματα ανδρισμού ανάμεσα 
στις γυναίκες της Εφορίας, αλλά είναι μεγάλο ρίσκο 
να στοιχηματίσει κάποιος, ότι κάποια γυναίκα θα 
πήγαινε και εύκολα μαζί του. Η θέση του διευθυντή 
της Εφορίας τον ανεβάζει κάπως, αλλά μέχρι εκεί.  

Και ο Νίκος επίσης χεσμένο τον έχει· τώρα 
εστιάζει στο τι πρόκειται να μπει στο γραφείο. Προς 
το παρόν βλέπει μόνο ένα χέρι απλωμένο, αυτό του 



 

Διευθυντούλη του. Για να επενδύει αυτός τόση 
ευγένεια, κάτι καλό θα μπει, δε μπορεί να χύνει τόσα 
σάλια για το τίποτα, σκέφτεται ο Νίκος. 

Μπαίνει πρώτη· ξεχωρίζει μια συνηθισμένη 
κοπέλα.  Παντελόνι και μπότες. Κάτασπρο 
πουκάμισο, στο λαιμό της κάτι που μοιάζει με 
φιόγκο ή γυναικεία γραβάτα. Πίσω της ακολουθεί ο 
Άδωνις της νεότερης Ελλάδας. Ξεχαρβαλωμένο 
ελατήριο, πάλλεται όπου να ‘ναι. Η κοπέλα μια τον 
βλέπει αριστερά και μια στα δεξιά της. Χαμόγελο ο 
αχρείος μέχρι τα αυτιά. Μπροστινά δόντια τεράστια, 
σε σχέση  με το μικρό του στόμα, θεόστραβα. 
Μουστάκι; άστο να πάει, η χλεύη του αντρικού 
πρότυπου.  

«Αγαπητή Αλκυόνη, να σας γνωρίσω τον 
άνθρωπο που όλη η υπηρεσία υπερηφανεύεται  να 
τον έχει δίπλα της...», απευθυνόμενος στην κοπέλα, 
«... δεδομένου ότι μας φέρνει τα περισσότερα 
πρόστιμα από τους παραβάτες», τονίζει τα λόγια του 
με τον δείκτη του δεξιού του χεριού υψωμένο ψηλά.  

«Νίκο, από εδώ η νέα συνεργάτις σου, η κυρία 
Αλκυόνη Αλεξίου». 

«Μυρίζεται λαγό στα πεντακόσια μέτρα», της 
λέει, χαχανίζοντας ελαφρά... καταλαβαίνει ότι λέει 
μπούρδες, κοινότυπες και τυπικές. Ένα τεράστιο 
χαμόγελο που ζορίζεται να καρφώσει πάνω του δε 
σώνει την κατάσταση. 

Με δουλεύει το καθίκι μπροστά στη μούρη μου, 
σκέφτεται ο Νίκος. Μήνες είναι που λυσσάει να φάει 
τη θέση μου, για να φέρει την ανιψιά του.  

 «Χαίρω πολύ κυρία μου, χαρά μου να 
συνεργαστώ μαζί σας», η τυπική φιλοφρόνηση του 
Νίκου απλώνοντας το χέρι του στη νεοφερμένη. Και 
απευθυνόμενος προς τον διευθυντή του τον 



 

ευχαριστεί  για τα καλά του λόγια. Ο Νίκος 
χαζοκοιτάει τον Διευθυντή, αλλά το χέρι του, 
ξεχασμένο, να σφίγγει  ακόμα το χέρι της Αλκυόνης, 
αγκιστρωμένο πάνω της. Αυτή με ένα 
καρφιτσωμένο χαμόγελο στο πρόσωπό της· 
αμήχανη ανάμεσα σε δυο μαντράχαλους. Ο Νίκος 
μόλις τώρα παρατηρεί τα πιασμένα σε αλογοουρά 
μαλλιά της, βαμμένη όμορφα και με μέτρο· μάτια 
εκφραστικά με εκείνη την ελαφριά μολυβιά γύρω 
τους, στόμα με δυο σειρές κατάλευκα δόντια, χείλη 
σαρκώδη και βαμμένα με ένα ανάλαφρο κραγιόν. 
Τη σαρώνει. Στα  αυτιά κουνιούνται δυο πανέμορφα 
σκουλαρίκια, μάλλον αρχαϊκού τύπου, ένα πράσινο-

μπλε πετραδάκι στο κέντρο τους, στήθος πλούσιο, 
καμία σχέση με κάποιες αδικημένες από τη φύση 
τους. Ψηλή για γυναίκα, σχεδόν τον φτάνει. 

«Αλκυόνη, είπατε ότι σας λένε;» τη ρωτά ο 
Νίκος. 

«Ακριβώς», του αποκρίνεται. 
«Κύριε Διευθυντά μου, είμαι πολύ περήφανος 

που είμαι Έλληνας!»  λέει ο Νίκος με ύφος μικρού 
παιδιού που ανακάλυψε κάτι πολύ σημαντικό. Ο 
τρόπος που μιλάει, έτσι  ξαναμμένος, δημιουργεί 
δικαιολογημένα απορίες στους άλλους δύο· το 
προδίδουν τα κρεμασμένα πάνω του μάτια τους. 

«Πού είσαι Έλληνας;…» κάνει ο Διευθυντής· 
στρέφει το κεφάλι του και το σταματάει σε μια 
περίεργη θέση· ούτε σε ίσια ούτε σε λοξή, σαν να 
περιμένει να ακούσει κάτι από το ταβάνι. Ο Νίκος, 

από την άλλη με πλούσιο χαμόγελο, επιβεβαιώνει με 
νεύματα του κεφαλιού του, λες και από τη 
συγκίνηση δε μπορεί να αρθρώσει λέξη. Ένας τρίτος 
πιο κει θα έβλεπε, απλά, μια κωμική ηλίθια φάτσα 
να κουνάει το κεφάλι της πάνω-κάτω και έναν 



 

αλλόκοτο διευθυντή να περιμένει να του εξηγήσουν 
προς τι η περηφάνια. 

«Πού κολλάει αυτό, Νίκο;» τα μπιρμπιλωτά 
μάτια έτοιμα να καρφώσουν. 

«Κύριε Διευθυντά...», του λέει, «... η κυρία από 
δω με την  αρχαιοελληνική της ομορφιά, μας 
αποδεικνύει ότι σε αυτό το γένος υπάρχει συνέχεια». 
Εκτός από την “περηφάνια” που ακόμα δεν έχει 
διευκρινιστεί μπήκε στη μέση τώρα και η 
“συνέχεια” του γένους. Η αμηχανία της Αλκυόνης –
είναι φανερό ότι– χτυπάει κόκκινο συναγερμό. 
Διακρίνεται το ντροπαλό χαμόγελό της, φέρνει τα 
χέρια σταυρωτά στο στήθος της, χαμηλώνει 
ελάχιστα τα μάτια της και του λέει άψυχα «σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ· τα παραλέτε».  

Ο κάφρος, παλούκι ανάμεσά τους, κοιτάει μια 
τον παλιό και μια την καινούργια. Αφού παίρνει 
κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να ξεπεράσει το σοκ της 
βλακείας που άκουσε από τον Νίκο, βγάζει από το 
λαρύγγι του κάτι που μοιάζει με  βρυχηθμό, ένα 
κρώξιμο που ακολουθείται από αμήχανο χαχανητό. 
«Ω… ναι μα… μα βέβαια…», δεν ξέρει πού να 
βολέψει τα χέρια του,  έχεις δίκιο αγαπητέ· 
φροντίζω να έρχονται στην υπηρεσία μου οι πιο 
όμορφες κοπέλες, του λέει, και αμέσως δαγκώνεται. 

Σαλιάρη! αυτή η λέξη τρέχει στη σκέψη του 
Νίκου· μεγαλώνοντας και άλλο την περιφρόνησή 
του  για τον κάφρο. Απόλυτη σιγή και από τους 
τρεις τους. Κοιτάζονται χαμογελαστοί, αμήχανοι, 
όρθιοι. Έτσι είναι, όταν την πεις την παρόλα σου, 
αυτή δε μπορεί να γυρίσει πίσω. Διερευνητικό το 
βλέμμα και η απορία της, για το πού της έλαχε να 
υπηρετήσει από εδώ και πέρα. Αρχίζει να τη ζορίζει 
η απελπισία. Ο κάφρος, ο κύριος Διευθυντούλης, 



 

όπως τον αποκαλούσε πάντα ο Νίκος, κοιτάει γύρω 
του ψάχνοντας τρόπο να απεμπλακεί. «Ναι… ναι… 
μα… βέβαια… αυτά λοιποοοοόν… σας αφήνω να 
τα πείτε…». Φεύγει σχεδόν τρέχοντας, 
μετανιωμένος που πέταξε αυτή την κοτσάνα περί 
ομορφότερων κοριτσιών. Τι να κάνει και αυτός; 
Έπεσε στην παγίδα του Νίκου. Τι το ήθελε κι αυτός 
να ξεκινήσει τέτοια κουβέντα; 

Του την έφερα του κερατά. Του ’ριξα 
πεπονόφλουδα και την πάτησε σαν σχολιαρόπαιδο, η 
κρυφή σκέψη του Νίκου, βλέποντάς τον να τρέπεται 
σε φυγή προς την έξοδο του γραφείου. 

Φαίνεται, ότι ο Διευθυντής ακόνιζε τα δόντια 
του για το τρυφερούδι. Αλλά ο βλάκας, κοτζάμ 
άντρας να την πατήσει έτσι και να κάνει σχόλια για 
τις ομορφιές των υπαλλήλων του! Θα το φυσάει 
πολύ καιρό, και δε θα κρυώνει.  Εκείνη ψάχνει 
ακόμα μια τρύπα να την καταπιεί. Το make-up που 
έβαλε το πρωί δε βοηθάει και πολύ. Δυο 
κρεμανταλάδες, μέχρι πριν λίγο την είχαν στη μέση 
και διαγωνίζονταν ποιος θα ξεστομίσει τη 
μεγαλύτερη βλακεία από τον άλλον, ίσα-ίσα για να 
εντυπωσιάσουν τη γαζέλα που εντόπισαν στο οπτικό 
τους πεδίο. 

Μόλις μείνανε μόνοι τους, τα πράγματα ήρθαν 
στα σωστά τους. Τώρα βλέπεις αποτραβήχτηκε το 
άλλο αρσενικό, οπότε ο ανταγωνισμός εξυπνάδας 
έπεσε. Κουβεντιάσανε, σαν καλοί συνάδελφοι 
πλέον, για τις προηγούμενες ασχολίες της στην άλλη 
Εφορία από την οποία έφυγε.  

«Είχε χαλάσει πολύ το κλίμα εκεί μεταξύ των 
συναδέλφων και αποφάσισα να κάνω μια νέα αρχή, 
ανάμεσα σε νέους ανθρώπους. Ελπίζω να μη το 



 

μετανιώσω», του λέει, τονίζοντας με νόημα την 
τελευταία της λέξη.  

 Ανάθεμά τον αν άκουσε έστω και μια λέξη 
από όσα του είπε. Η ματιά της… αχ! αυτή η ματιά 
της… πόσο διαπεραστική, κολυμπάει μέσα τους 
χαμένος σε μπλε θάλασσες. Τα μάτια της κοιτάει· 
τον μαγνητίζουν· κάτι έχουν, αλλά δε μπορεί να 
καταλάβει αν φταίει το μολύβι γύρω από αυτά ή αν 
το βλέμμα της είναι τόσο διεισδυτικό. 
  



 

Πρώτη εντύπωση 

λλη μια “πρώτη μέρα”, έχει γίνει συνήθειο 
πια. Ούτε κι εκείνη ξέρει πόσα πόστα έχει 
αλλάξει τα  τελευταία δύο χρόνια. Με μια 

σκέψη πήγαινε, πάντα, τη πρώτη μέρα. Ας είναι 
αυτή η τελευταία φορά, ας στεριώσει κάπου. Όχι ότι 
έκανε εκείνη λάθος και αναγκαζόταν να φύγει. Ίσα 
ίσα, εκείνη σε όλα τα πόστα τύπος και υπογραμμός 
ήταν, όλοι είχαν να το λένε. Τυπική ήταν το 
παρατσούκλι της.  

Για να δούμε κι εδώ. Κοντοστέκεται, κοιτάει το 
κτίριο της εφορίας Πειραιά. Για μια στιγμή της 
έρχεται να κάνει μεταβολή και να γυρίσει σπίτι της. 
Μετά από λίγο αλλάζει διάθεση. Παίρνει μια βαθιά 
ανάσα και κάνει το πρώτο βήμα, σταθερό, βαρύ, με 
αυτοπεποίθηση. Πλησιάζει τις πληροφορίες και 
ρωτά να μάθει που είναι το γραφείο του Διευθυντή, 
κάποιου Παπαδόγιαννη. Ο υπάλληλος της δείχνει 
μια πόρτα στο βάθος χωρίς να της ρίξει ούτε ένα 
βλέμμα. Τι καλά, σκέφτεται. 

Προχωρά προς το γραφείο που της υπέδειξε και 
πριν προλάβει να χτυπήσει την πόρτα, εκείνη 
ανοίγει εμφανίζοντας μπροστά της έναν κοντό, λίγο 
χοντρούλη τύπο με μυωπικά γυαλιά και μια 
έκφραση αυταρέσκειας κολλημένη στο πρόσωπο.  

«Ο κύριος Παπαδόγιαννης; Αλκυόνη Αλεξίου, 
με περιμένατε νομίζω». 

Τη σκανάρει από πάνω μέχρι κάτω χωρίς να 
μιλά. Έπειτα ένα χαμόγελο εμφανίζεται στο 
πρόσωπό του από τη μία άκρη έως την άλλη. 
Φαίνεται πέρασε το τεστ. 

Ά 



 

Άντρες, πάντα η ίδια ιστορία, σκέφτηκε. Προς 
στιγμήν, της ήρθε να φωνάξει μες τη χαρωπή του 
μούρη ένα μεγαλοπρεπέστατο Τι κοιτάς ρε; Δε 
κοιτάς καλύτερα τα χάλια σου; αλλά  συγκρατήθηκε. 

Πάντα αναρωτιόταν, πως ήταν δυνατό να 
έπαιρνε τη θέση ισχύος το ίδιο πρότυπο ανθρώπου. 
Κάστινγκ τους έκαναν; Άντρας κάποιας ηλικίας με 
γλοιώδεις τρόπους, αρκετά δουλοπρεπής στους 
ανωτέρους του, αρκετά αυταρχικός με τους 
κατωτέρους του –όπως υποψιαζόταν- και να δεις που 
θα ήταν υπερβολικά ευγενικός λόγω του φύλου της. 

«Αγαπητή μου, καλώς ήρθατε. Βέβαια και σας 
περιμέναμε. Ήρθατε και έλαμψε ο κόσμος. 
Παρακαλώ περάστε στο γραφείο μου να σας 
κατατοπίσω σχετικά με τα νέα σας καθήκοντα» της 
αποκρίθηκε.  

Όπως το περίμενε η Αλκυόνη. Του χαμογέλασε 
βεβιασμένα και τον προσπέρασε αγέρωχα με 
κατεύθυνση προς τη κοντινότερη πολυθρόνα. Η 
πρώτη εντύπωση ήταν και η πιο σημαντική. Κι 
εκείνη ήθελε να περάσει από την αρχή το μήνυμα 
ότι δε φοβάται εύκολα, είναι εδώ για να κάνει τη 
δουλειά της και να φερθεί επαγγελματικά. Με την 
άκρη του ματιού της είδε τον νέο της διευθυντή να 
κάθεται στην πολυθρόνα του, σα να ήθελε κι εκείνος 
με τη σειρά του να επισημάνει  ποιος κάνει 
κουμάντο εδώ μέσα.  

Κλασικός ανδρικός εγωισμός, πέρασε μια 
σκέψη από το μυαλό της, άντε να τελειώνουμε.  

«Αγαπητή κυρία Αλεξίου μου», άρχισε να μιλά 
ο Παπαδόγιαννης, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
σας καλωσορίσουμε σε έναν από τους κυριότερους 
και ουσιαστικότερους τομείς της εφορίας. Βλέπετε, 
βρισκόμαστε σε μία περιοχή άκρως εμπορική, λόγω 



 

και του λιμανιού, με αυξημένες αρμοδιότητες στις 
οποίες είμαι σίγουρος πως θα ανταπεξέλθετε στο 
έπακρο. Οι δυνατότητές σας φαίνεται άλλωστε πως 
υπερισχύουν των περισσοτέρων υπαλλήλων…» 

‘Ωπα ώπα, για μισό, άντε και το «μου» που 
κοτσάρει συνέχεια μαζί με το όνομά μου να το 
παραβλέψω, είναι ίσως ένας τρόπος να σπάσει ο 
πάγος, που δε βρίσκω λόγο δηλαδή γιατί να σπάσει, 
αλλά ας δώσω τόπο στην οργή. Άντε να καταπιώ και 
τη λογοδιάρροια, κάπως πρέπει να δικαιολογήσει το 
μισθό του κι αυτός. Αλλά οι δυνατότητες μου πότε 
πρόλαβαν να φανούν και πώς. Α! δε μου τα λέει 
καλά. Α! και είναι και πρωί, και δεν έχω πιει καφέ 
και με τρώει και το χέρι μου. Α! και δε μ’ αρέσει, 
κακή αρχή κάνουμε, το ‘χω ξαναδεί το έργο. 

Αυτά σκέφτεται η Αλκυόνη και μια ρυτίδα 
αρχίζει να σχηματίζεται ανάμεσα στα μάτια της που 
ήδη έχουν πάρει μια συννεφιασμένη όψη. Φαίνεται 
το κατάλαβε ο φαφλατάς και διέκοψε το λογύδριο 
του, πετώντας ένα «σας κούρασα αγαπητή μου».  

Πάλι αυτό το “μου”!  

«Έχουμε χρόνο να τα πούμε. Ας πάμε να σας 
δείξω το γραφείο σας και να ξεκινήσετε», 
συμπλήρωσε. 

Επιτέλους, σκέφτηκε η Αλκυόνη και σηκώθηκε 
βιαστικά για να μην αλλάξει γνώμη ο ευγενέστατος 
διευθυντής που της έλαχε πάλι. 

Μετά από μια μικρή ξενάγηση σε σχεδόν όλο 
το κτίριο της εφορίας –μόνο τις τουαλέτες δεν της 
έδειξε- εδέησε να ανοίξει και την πόρτα του 
γραφείου της. Αναθάρρησε η Αλκυόνη ότι 
τελειώνουν τα βάσανά της και μπήκε στα γρήγορα. 
Πίσω της ακολούθησε κι ο διευθυντής εκθειάζοντας 
τα προτερήματα κάποιου υπαλλήλου. Να και κάτι 



 

καινούργιο και απρόσμενα ευχάριστο, αφεντικό και 
να πει καλή κουβέντα για υπάλληλο και δη άντρα. 
Οφείλει να του το αναγνωρίσει. 

 

Αφού η Αλκυόνη χαιρετήθηκε με τον περί ου ο 
λόγος συνάδελφο, της πήρε μια στιγμή για να  
βολιδοσκοπήσει την κατάσταση.  Ο νέος 
συνάδελφος, πρέπει να την περνούσε καμιά δεκαριά 
χρόνια, άρα πενηντάρης. Λίγο πιο ψηλός από 
εκείνη, παρόλο που δεν είναι συνηθισμένη, 
δεδομένου ότι η Αλκυόνη συγκαταλέγεται στις 
ψηλότερες γυναίκες. Περιποιημένο μούσι, καθαρά 
ρούχα, πάλι καλά. Το γραφείο του είναι αρκετά 
συμμαζεμένο, θετικό χαρακτηριστικό, δε της 
αρέσουν οι τσαπατσούληδες, ούτε στη δουλειά ούτε 
στη ζωή γενικότερα. Και η γνώριμη οσμή του καφέ 
και του τσιγάρου. Άρα, ο νέος συνάδελφος καπνίζει 
όπως κι εκείνη, οπότε κανένα πρόβλημα. Να 
θυμηθεί να παραγγείλει καφέ μόλις καταφέρει να 
καθίσει στο γραφείο της. Πολύ βαστάνε οι 
τυπικούρες, αρχίζει να τις βαριέται. 

Χαμογελά ευγενικά, καθώς νιώθει άνετα στον 
χώρο και δίνει το χέρι της για χειραψία. Η χαρά 
βέβαια δε θα κρατήσει πολύ, καθώς μια συζήτηση 
περί ομορφιάς που φαινομενικά μοιάζει σαν ένα 
πρώτο βήμα καλωσορίσματος, τη φέρνει σε 
δύσκολη θέση. Σε άλλη περίπτωση θα απαντούσε 
καταλλήλως, αλλά ας όψεται που είναι πρώτη μέρα 
στη δουλειά· αρκείται να δέσει τα χέρια στο στήθος 
με μια μικρή αγανάκτηση και περιμένει 
υπομονετικά να τελειώσει η κοκορομαχία.  

Μόλις ο διευθυντής αποχωρεί, μπορεί να 
ανασάνει πιο ελεύθερα. Κάτι τη ρώτησε ο Νίκος για 
τη προηγούμενη θέση της· του απάντησε λίγο 



 

μηχανικά αλλά πιο ανθρώπινα, σπεύδοντας να 
τονίσει με την πρώτη ευκαιρία ότι εκείνη βάζει τους 
όρους στη ζωή και στην καριέρα της. Δε της 
φαινόταν κακός ο νέος συνάδελφος μέχρι στιγμής. 
Αλλά κανείς δε φαίνεται κακός την πρώτη μέρα. Θα 
δείξει. 

Πως θα ‘θελε τώρα εκείνο τον καφέ και ένα 
αρωματικό τσιγάρο. 

 

  



 

Ο Θεατρίνος 

κόμα του έχει μείνει, του Νίκου, εκείνο το 
διαπεραστικό της βλέμμα όταν μπήκε για 
πρώτη φορά στο γραφείο του, τότε που την 

έφερε ο Διευθυντάκος να του τη συστήσει. Ήταν 
εύκολο για τον Νίκο να διακρίνει ότι η Αλκυόνη 
σκανάρισε με μάτι αλεπούς το γραφείο του, και τον 
ίδιο, από πάνω μέχρι κάτω. 

Όχι ότι υποχρεωτικά αυτό σήμαινε κάτι 
ιδιαίτερο, αλλά τα μάτια της δεν άφησαν τίποτα στη 
τύχη του. Δεν της ξεφεύγει τίποτα, αλλά και πάλι 
σκασίλα του.  Αμ, εκείνο που του εκμυστηρεύτηκε, 
ότι «εκείνη βάζει τους όρους στη ζωή και στην 
καριέρα της»! Άσε μας κοπελίτσα μου με τις 
φιλοσοφίες σου! Λόγια... λόγια γυναικεία, που άλλες 
τα αμολάνε για να δείξουν τις έξυπνες και άλλες για 
να δηλώσουν δήθεν τη μαγκιά τους. 
Απελευθερώθηκαν και αυτές! Σαν αυτήν, ο Νίκος 
θέλει δέκα μόνο για το πρωινό του. Βάζει τους 
όρους στη ζωή... και λόγια του αέρα. Αυτά 
σκέφτεται το επόμενο πρωί καθώς βαδίζει από  την 
είσοδο του κτιρίου προς το γραφείο του. 

Κάποιο πρωινό, μέρες αργότερα, της είπε ότι 
πριν ξεκινήσουν τις εφόδους στα μαγαζιά, πρέπει να 
μελετήσει καλά τις οδηγίες που υπάρχουν και 
αφορούν τους ελέγχους. Ότι πρέπει να ξέρει πολύ 
καλά όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να της τύχουν 
και να δράσει ανάλογα κάθε φορά. 

Ευτυχώς για τον Νίκο, που δεν έπεσε σε καμιά 
οκνηρή. Η απάντησή της ήρθε αστραπιαία ζητώντας 
του να της δείξει όλα αυτά που έπρεπε να μάθει. 
Εκείνος ξεφορτώνει από τη μικρή βιβλιοθήκη του 
γραφείου πέντε αρκετά χοντρούς φακέλους 
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χαιρέκακα και τους πετάει πάνω στο γραφείο της. 
Ασυναίσθητα αυτή βγάζει ένα “όλους αυτούς;”. Τα 
μάτια άνετα θα πετάγονταν έξω. Συνέρχεται 
γρήγορα και καταλαβαίνει πλήρως το παιχνίδι που 
της παίζει. Είναι σίγουρο ότι θέλει να την τρομάξει. 
Γνωστό παιχνίδι αυτών  που θέλουν ή αισθάνονται 
ισχυροί σε μια εργασιακή σχέση. Συγκράτησε μέσα 
της δυο μόνο λέξεις: “Αμ, δε”. Όλη η φιλοσοφία της 
σε δυο λέξεις.  

Στην αρχική της έκπληξη, της προσθέτει ακόμα 
λίγο τρόμο, την παίζει σαν μικρό παιδί. «Όλους 
αυτούς και μερικούς άλλους που τους έχω 
γραμμένους στο μυαλό μου» 

Του ξεκόβει ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 
εβδομάδα εντατικής μελέτης για τόσο πολύ 
διάβασμα και συνεχίζει... «Όσο για τους φακέλους 
που έχεις στο μυαλό σου, πρέπει να ομολογήσω με 
πόνο καρδιάς ότι δε διαθέτω το κληρονομικό 
χάρισμα. Μην υπολογίζεις στην ανάγνωση του 
μυαλού, αν και σε πολλές περιπτώσεις πολύ θα 
ήθελα να το είχα». Δηκτική απάντηση, 
στραβώνοντας το στόμα σε ένα ειρωνικό μειδίαμα. 
Πόντος στη μεριά μου, σκέφτηκε χαιρέκακα. 

Ο Νίκος καταλαβαίνει ότι το παρατράβηξε και 
αμέσως αναδιπλώνεται με γνώριμες  τακτικές σε 
αυτόν. Βάλθηκε να της εξηγεί ότι δεν πρέπει να 
κάνει καμιά πατάτα και να βρεθεί κατηγορούμενη 
για παράβαση καθήκοντος. Όλοι αυτοί οι αλήτες, 
εκεί έξω, έχουν δίπλα τους κάτι δικηγόρους, που 
κάνουν το άσπρο μαύρο. Τυλίγουν άνθρωπο σε μια 
κόλλα χαρτί. Κλείνει με δραματικό ή και ηρωϊκό 
τρόπο: «Και πίστεψέ με, αυτό δε θα το επιτρέψω 
ποτέ να συμβεί σε σένα». 



 

«Σε μένα; Μα τι ιππότης! Αναρωτιέμαι προς τι 
ο τόσος αλτρουισμός ειδικά για μένα» συνεχίζει με 
την ίδια ειρωνεία. 

«Μα, γιατί είσαι η συνάδελφός μου, που 
μάλλον θα δουλέψουμε μαζί για τα επόμενα δέκα 
χρόνια. Είμαστε ομάδα και για την ομάδα μου θα 
κάνω τα πάντα». 

«Α, αυτό εννοείς!» 

«Γιατί, εσύ νόμισες κάτι άλλο;» Ο Νίκος 
φροντίζει  να καλύψει τον  τόνο της φωνής του με 
κάποια εύκολα αναγνωρίσιμα υπονοούμενα. Δε 
θέλει να φανεί στα μάτια της ότι έχει άλλες 
προθέσεις πέραν των αυστηρών υπηρεσιακών 
καθηκόντων του· να προστατέψει τη συνάδελφό 
του. Και μάλλον το πετυχαίνει. 

Η Αλκυόνη μυρίζεται στον αέρα του γραφείου 
κάτι που δεν της αρέσει, το σημειώνει στο μυαλό 
της και το προσπερνά, κάνοντας ότι δεν 
καταλαβαίνει. Θέλει να σιγουρευτεί πρώτα, και απ’ 
ότι δείχνουν τα πράγματα, πολύ σύντομα θα έχει την 
ευκαιρία να διαπιστώσει τι παίζεται εκεί μέσα, με 
τον τύπο απέναντί της. Ποιος ξέρει; Μπορεί 
σύντομα να κληθεί να παίξει κάποιο παμπάλαιο 
παιχνίδι, αν και δε θέλει να το σκέφτεται καν. Αν 
όμως αναγκαστεί να παίξει, θα διαλέξει τον ρόλο 
της γάτας· τον έχει ξαναπαίξει με μεγάλη επιτυχία. 
Σκέφτεται λίγο... φαντάζεται τον γενειοφόρο 
συνάδελφό της γραπωμένο στη γυναικεία φάκα· 
δείχνει να το απολαμβάνει· φορτώνει στα χείλη της 
ένα χαμόγελο. Μπορεί να το απολαμβάνει, ίσως 
γιατί έχει ανοικτούς παλιούς ανάλογους 
λογαριασμούς, σε κάποια άλλα γραφεία, με 
κάποιους άλλους κυνηγούς. Ίσως να μη θέλει να την 
ξαναπατήσει στο ίδιο παμπάλαιο παιχνίδι· ίσως να  



 

μη θέλει να πιαστεί ακόμα μία φορά θύμα. Όλα τα 
υποψιάζεται και πραγματικά βαριέται ξανά τις ίδιες 
τραυματικές εμπειρίες. 

Αν θες παιχνίδι, θα το ’χεις, αλλά κακομοίρη 
μου λυπάμαι τα ωραία σου φτερά· θα τα καψαλίσεις 
βρε έρημε. Προς το παρόν ας παίξουμε το χαρτί της 
αδύναμης κορασίδας για να κόψουμε κίνηση. 

Μετά από αυτό το παιχνίδι και από τις δυο 
μεριές, η Αλκυόνη αρκείται σε μια λιγόλογη 
διαπίστωση που ηθελημένα του την πετάει 
κατάμουτρα. 

«Απλά με μπερδεύει καμιά φορά ο λόγος σου, 
ένα μυστήριο πλανάται στο πρόσωπό σου», λέει και 
σχηματίζει ένα κύκλο με το δάκτυλό της γύρω από 
το πρόσωπό του. Για να δούμε τώρα... τι θα γίνει; 
Αρχίζει να τη συναρπάζει αυτό το παιχνίδι. Ξέρει 
ότι ο άντρας είναι πάντα στην αδύνατη θέση όταν 
αρχίζει να παίζει. Βέβαια, μετά, που η μάχη θα έχει 
καταλήξει, φοβάται ότι καψαλίζονται και τα δυο 
στρατόπεδα. 

Η προσπάθεια του Νίκου να αποτινάξει όλες 
τις υπόνοιες από πάνω του αθροίζεται σε μια 
πρόταση που κανείς δεν ξέρει αν την πιστεύει 
κιόλας. Σκαλώνει την ματιά του πάνω της λέγοντάς 
της:  «Για να καταλάβω... εσύ, αν ήσουν η παλιά 
στο γραφείο και εγώ ο νέος, δε θα με κάλυπτες από 
τις πιθανές πεπονόφλουδες;» 

«Μα φυσικά. Ούτε λόγος». 
Επιμένει να τη ρωτά, πού βλέπει το περίεργο 

στην πρόθεσή του να την καλύψει» 

«Ωχ, μωρέ Νίκο, καλά κάνεις και σε ευχαριστώ 
για την καλή σου πρόθεση». Βρε λες, να ξύνομαι 
άδικα στη γκλίτσα του τσοπάνη; Λες να είναι μια 
χαρά ο άνθρωπος κι εγώ να προσπαθώ να τον βγάλω 



 

σκάρτο για να επιβεβαιώσω εκείνη τη γνωστή θεωρία 
με τους άντρες και τα γουρούνια; Ντράπηκε, η 
αλήθεια είναι, για τον τρόπο που του φέρθηκε πριν. 

«Αλκυόνη μου, να σε παρακαλέσω κάτι;» 

«Ό,τι θες».  
«Από εδώ και πέρα η ζωή μας θα είναι μέσα σε 

αυτό το δωματιάκι, θα ήθελα να μη με ξανά 
ευχαριστήσεις για κάτι που θεωρείται δεδομένο και 
συναδελφικά σωστό. Δεν κάνω κάτι επειδή είσαι 
εσύ, η συγκεκριμένη Αλκυόνη. Το ίδιο θα έκανα και 
με όποια άλλη κοπέλα μου έφερναν για συνεργάτη». 

Μόλις που αχνοφαίνεται στα μάγουλα της 
Αλκυόνης ένα τόσο δα μικρό χαμογελάκι.  Αυτό το 
κορίτσι τελικά, γελάει πολύ δύσκολα, σκέφτεται ο 
Νίκος. Με το ζόρι να της βγάλω ένα τρανταχτό γέλιο. 

Στο βάθος του μυαλού της περνάνε χίλιοι δυο 
συνειρμοί· πιάνει τον εαυτό της να τον θαυμάζει που 
μπορεί και βρίσκει τόσο εύκολα δικαιολογίες για 
οτιδήποτε. Τελικά, δεν είναι τόσο χαζός όσο τον 
υπολόγισα στην αρχή. Άλλη μια διαπίστωση... το 
σημειώνω. Μάλλον είναι πολύ καπάτσος, αλλά καλά 
θα είναι να τα κάνει στις άλλες· εγώ δε θα πάρω απ΄ 
αυτό το φρούτο· με πειράζει στο στομάχι.  

Όλα όσα σκέφτεται μέσα της,  καθρεφτίζονται -
ίσως χωρίς να το θέλει- στο αποφασιστικό σχήμα 
του προσώπου της και αυτό μάλλον γίνεται 
αντιληπτό από τον Νίκο. Βλέποντας την Αλκυόνη 
να μη μιλά πετάει ένα βεβιασμένο «Είπα μαλακία, 
ε;» 

«Όχι, όχι, κάθε άλλο. Συγνώμη, αφαιρέθηκα με 
κάτι δικά μου». 

«Δικά σου!» της λέει με περιπαικτική αλλά και 
αυστηρή φωνή. «Θα σε σκοτώσω κακομοίρα μου!», 

με ακόμα μεγαλύτερο στόμφο. «Εδώ μέσα δεν 



 

επιτρέπονται προσωπικές στιγμές. Σε διατάσσω ό,τι 
περνάει από το νου σου να το λες αμέσως 
μεγαλόφωνα. Ορίστε μας... άκου εκεί προσωπικές 
σκέψεις!» 

Τον κοιτά άφωνη. Ο Νίκος τη βλέπει να 
απορεί, και συνεχίζει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση 
το λογύδριό του. «Κυρία μου, ενταύθα επιτελούμεν 
Εθνικόν έργον. Η πατρίς, μας όρισεν 
θεματοφύλακας του ήθους και του κύρους της 
ενδόξου ημών πατρίδος. Θα πατάξω πάσα ατομική 
σκέψη που εμφιλοχωρεί εις το μυαλό των 
υπαλλήλων μου. Θα μου τα λέτε όλα, από τούδε και 
εις το εξής». 

Έχει ανοίξει τώρα και το στόμα της, το μάτι 
της έχει καρφωθεί πάνω του, έτοιμη να του σύρει 
όσα σούρνει η σκούπα. Αυτός έχει τελειώσει τη 
ρητορεία του, δεν του έρχονται άλλες 
καθαρευουσιάνικες μαλακίες στο μυαλό, τα χέρια 
του έχουν μείνει μετέωρα· τρελό ύφος.  Δεν 
κρατήθηκε  έτσι μετέωρος πάνω από δέκα  
δευτερόλεπτα· σκάει στα γέλια. Πλησιάζει το 
γραφείο της και την πιάνει -λες και είναι παλιά 
φιλαράκια- από τον  ώμο· σπαρταράει στα γέλια. Η 
Αλκυόνη έχει γυρίσει το κεφάλι της· κοιτάει τον 
σαλεμένο που βρίσκεται πίσω της και δεν ξέρει τι να 
πιστέψει. 

Τρελός, μαλάκας, γελοίος ή παιδί; Αυτή είναι η 
ερώτηση του ενός εκατομμυρίου για σήμερα. Αλλά θα 
το ανακαλύψω, που θα μου πάει, σκέφτεται η 
Αλκυόνη. Που θα μου πάει; 

Ανάμεσα σε χάχανα και ανάσες που 
προσπαθούν να γίνουν σωστές αναπνοές από τα 
πνευμόνια του, της λέει: «Από το καινούργιο 



 

θεατρικό που ετοιμάζουμε στη θεατρική ομάδα. Σου 
άρεσε το στυλ του διευθυντή που παίζω;» 

Η Αλκυόνη, δείχνει να μην πιστεύει στα μάτια 
και στ’ αυτιά της. Τον κοιτά· πρόσωπο που πάει να 
σκιρτήσει, να γλιστρήσει σε έναν κλαυσίγελο· 
κρατιέται· σαν να τα έχει πάρει που την έκανε προς 
στιγμήν να πιστέψει ότι τα έλεγε σοβαρά προς 
εκείνη. 

Στρέφει το κεφάλι της από την άλλη μεριά, να 
μην τον βλέπει, σκύβει πάνω από το γραφείο της, 
κρύβει το πρόσωπό της με τις παλάμες της, 
τραντάζει αριστερά–δεξιά το κεφάλι της, η 
αλογοουρά της ακολουθεί ραπίζοντας δεξιά και 
αριστερά τον λαιμό της. Αυτός ακόμα την 
ακουμπάει στον ώμο, ακόμα προσπαθεί να την 
πείσει ότι έκανε πλάκα, ακόμα χαχανίζει. Η 
Αλκυόνη σηκώνεται ξαφνικά, έχει αρχίσει να 
γελάει, δεν κρατιέται άλλο. Η ματιά της τον 
καρφώνει. Θέλει να του δείξει ότι είναι αυστηρή, ότι 
δε σηκώνει παιχνίδια, αλλά δεν τα καταφέρνει. 
Θέλει πολύ να τον χαστουκίσει και να τον 
μουντζώσει ταυτόχρονα. Αρκείται τελικά σε ένα: Ρε, 
άντε στο διάολο... και σε πίστεψα ότι είσαι τρελός 
για δέσιμο!  

Το πρόσωπό της κατακόκκινο, βρίσκει και την 
ευκαιρία να ξεγλιστρήσει από το ακούμπισμα των 
χεριών του στον ώμο της. Τα γέλια συνεχίζουν 
έντονα και από τους δύο. Αυτός προλαβαίνει να 
χουφτώσει τις παλάμες της μέσα στα χέρια του· η 
Αλκυόνη να προσπαθεί να τα απελευθερώσει, τα 
πρόσωπά τους σε απόσταση δέκα πόντων, να την 
κοιτά στα μάτια και να προσπαθεί να της εξηγήσει, 
γιατί της το έκανε. Και οι δυο τους δε μπορούν να 
σταματήσουν το γέλιο. Πάντως η Αλκυόνη πιο 



 

συγκρατημένα από αυτόν· αυτός είναι ανεξέλεγκτος. 
Έτσι και μπει τώρα κάποιος στο γραφείο θα δει 
μπροστά του μια τρελή εικόνα. 

Ρεζίλι θα με κάνει, σκέφτεται τρομαγμένη η 
Αλκυόνη. Γιατί με νοιάζει ωστόσο; Ποτέ δε με 
ένοιαξε. Το κράτησε υποσημείωση να το σκεφτεί 
αργότερα στο σπίτι.  

Αφού σε λίγο έπεσε η ένταση και 
απομακρύνθηκαν από το τετ-α-τετ: «Είσαι πάντα 
έτσι τρελός;» του πετά έτσι αυθόρμητα. 

«Με τους τρελούς… ναι, πάντα», της λέει πολύ 
σοβαρά και αργά. Μισό δευτερόλεπτο περνά και 
παίρνει στροφές για να διορθώσει. Πετάγεται πάνω 
να προλάβει την παρεξήγηση. «Ω, συγνώμη, μη το 
πάρεις κι αυτό στραβά, δε λέω ότι είσαι τρελή, μια 
χαρά κοπέλα είσαι», στέλνοντάς της το καλύτερο 
χαμόγελό του. 

«Α, πάλι καλά. Σε συγχωρώ αυτή τη φορά. Μα 
τι μεγαλόψυχη που είμαι Θεέ μου σήμερα», και 
σταυρώνει, όπως κάνει συνήθως στις δύσκολες 
καταστάσεις,  τα χέρια της στο στήθος, δήθεν 
ευχαριστώντας τον.  

Ο Νίκος έχει ήδη κάτσει στο γραφείο του· δε 
μιλάνε· κρυφογελούν, κοιτώντας ο ένας τον άλλον, 
ηρεμούν. Περνά λίγη ώρα έτσι, σε περισυλλογή και 
από τους δύο. Την κοιτά, και μέσα στο μυαλό του 
αρχίζουν να χοροπηδάνε διαόλοι· και όμως είναι 
όμορφη, έχει κάτι περίεργο πάνω της· λες να είναι 
μάγισσα;  

«Δηλαδή», ο Νίκος συντηρεί την κουβέντα, 
προσπαθώντας να γίνει ακόμα πιο σοβαρός, «και να 
μην είσαι, μπορώ να σε κάνω· δώσε μου το 
ελεύθερο και θα δεις πόση τρέλα θα κουβαλάς σε 



 

λίγο». Συνεχίζει ο άτιμος το σκωτσέζικο ντους. Μια 
σοβαρός και μια της πλάκας. 

Ταυτόχρονα ακούγεται το τηλέφωνο να 
κουδουνίζει. Το σηκώνει ο Νίκος.   

«Κύριε Διευθυντά μου!» η απάντησή του, 
ρίχνοντας  ταυτόχρονα μια μούντζα προς τη μεριά 
που βρίσκεται το γραφείο του. 

«Έλα σε παρακαλώ λίγο από το γραφείο μου, 
σε θέλω». 

«Είμαι ήδη εκεί», το κλείνει και σηκώνεται. 
«Ρε δε πας και συ να πηδηχτείς· όρεξη που την έχεις 
πρωινιάτικα!» 

Σε λίγο, επιστρέφοντας από το γραφείο του 
Διευθυντή, λέει της Αλκυόνης: «Θέλει να 
ξεκινήσουμε άμεσα τους ελέγχους. Βιάζεται ο 
κώθωνας! Όπως καταλαβαίνεις έχουμε τρέξιμο. 
Επομένως, κυρία μου, θέτω την πείρα μου και τις 
γνώσεις μου στη διάθεσή σου!» Έκλεισε τη φράση 
του κάνοντας μια κωμική υπόκλιση χαμογελώντας 
της. 

Με ελαφρά ειρωνικό ύφος τον ρωτά κι αυτή, αν 
αυτό το λέει ως ηθοποιός και εάν είναι κάποια 
σκηνή ή ατάκα από το έργο του.  Ο Νίκος περνάει 
πάνω της αστραπιαία τη ματιά του, ίσως αυστηρή, 
ίσως και απορημένη για την υποψία ειρωνείας της 
Αλκυόνης στα λόγια της. Τη βεβαιώνει ότι φυσικά 
και το είπε ως συνάδελφος, κάνει και μια 
προσπάθεια να γελάσουν τα χείλια του. Κάνει για 
λίγο ακόμα ότι δήθεν απορεί με την ερώτησή της· 
βιάζεται να διώξει στα γρήγορα και το ξεχασμένο 
πάνω του χαμόγελο. Εκείνη του λέει ότι την έχει 
μπερδέψει ολοκληρωτικά. Μια φέρνει μπροστά την 
ηθοποιία και μια την πραγματική ζωή. Επιτέλους, 
του λέει, σταθεροποιήσου.     



 

Ο Νίκος μένει να την ακούει άλαλος. Το 
βλέμμα του σκοτεινό· αποφασίζει να ξεδιαλύνει τα 
πράγματα. Κάθεται φαρδιά-πλατιά πάνω στο 
γραφείο της, εκεί στη μια γωνία του, αρχίζοντας να 
της μιλάει με σοβαρό ύφος· δασκαλίστικο θα το 
‘λεγες. Ήταν φανερό πλέον ότι ο Νίκος επεδίωκε να 
είναι όσο πιο κοντά της γίνεται, χανόταν στα μάτια 
της. 

«Να σου πω κάτι… τη ζωή μου την έχω 
μπλεγμένη –εσκεμμένα το κάνω– ανάμεσα στην 
πραγματική και τη φανταστική. Την κοροϊδεύω και 
τη μία και την άλλη. Δε θεωρώ σοβαρή καμία από 
αυτές, οπότε τις χλευάζω και τις δύο ασύστολα. 
Όσοι δε με ξέρουν με παρεξηγούν. Άλλοι με έχουν 
πει απλησίαστο, άλλοι υπερόπτη, άλλοι περίεργο και 
άλλοι φαντάζομαι με ακόμα περισσότερα 
κοσμητικά. Αν με βλέπεις να μπλέκω τα πράγματα, 
να είσαι σίγουρη ότι το κάνω συνειδητά. Θέλω 
μερικά πράγματα να τα ξεφτίζω  και μετά να τα  
αναδεικνύω και πάλι. Δε μου πάει η σοβαρότητα· 
δεν αισθάνομαι καλά όταν κάνω παρέα με κάποιον 
και πρέπει να προσέχω τα λόγια μου· θέλω να είμαι 
αυθόρμητος, να σαρκάζω τα πάντα. Ακόμα και με 
σένα, αν και σε ξέρω μόνο λίγες μέρες, νιώθω ότι 
μπορώ να σου κάνω τον Καραγκιόζη· δε φοβάμαι 
να εκτεθώ. Στην ουσία δε με νοιάζει καθόλου για το 
τι σκέφτεται ο άλλος για μένα. Βέβαια, αν μου πεις 
ότι εσύ δε σηκώνεις αστεία, είναι άλλο πράγμα. 
Τότε προσαρμόζομαι σεβόμενος το στυλ σου, αλλά 
όσο δε με αποτρέπει ο άλλος, εγώ συνεχίζω και του 
δείχνω ότι δε με νοιάζει τίποτα. Αφού λοιπόν μου το 
ζητάς… ωραία λοιπόν, υπόσχομαι να μη σε 
αναγκάσω άλλη φορά να δεις πρόβα του ρόλου μου. 



 

Στη δουλειά μας τώρα! Και αν έχεις κάποια 
απορία… εδώ θα με βρεις». 

Είχαν καταφέρει το ακατόρθωτο. Μέσα σε 
λίγες στιγμές η ατμόσφαιρα στο γραφείο έπιασε τα 
πάνω της και τα κάτω της. Βούλιαξε στην καρέκλα 
του, έχωσε το κεφάλι μέσα σε φακέλους και άρχισε 
να σκαλίζει. Φανερά εκνευρισμένος· το έδειχνε  ο 
τρόπος που ξεφύλλιζε τα χαρτιά του, λίγο ακόμα και 
θα τα έσκιζε. Σηκώνει το τηλέφωνο: «Ρε Κώστα, 
εκείνος ο κωλοκαφές ακόμα να γίνει;» Χτυπάει με 
δύναμη το ακουστικό στη θέση του. «Παλιομαλάκες 
με το κυλικείο σας». 

Η Αλκυόνη αποφασίζει να τον πλησιάσει και 
να τον ρωτήσει αν είπε κάτι που τον πείραξε, κάτι 
που φάνηκε σαν αγένεια. Σηκώνει το βλέμμα του, 
δήθεν έκπληκτος, και της λέει ότι πρώτον, δεν 
ένοιωσε καμία αγένεια εκ μέρους της ούτε είδε κάτι 
αχαρακτήριστο σε αυτήν. Τη διαβεβαίωσε ότι για να 
τον προσβάλλει θα πρέπει να κάνει υπεράνθρωπες 
προσπάθειες. Την παρότρυνε να του μιλάει μπροστά 
του ανοιχτά, όπως έκανε πριν από λίγο, παρά πίσω 
από την πλάτη του. Μετά, σηκώνεται και αρχίζει να 
κόβει βόλτες στο γραφείο· σκέφτεται· υπολογίζει 
και τελικά τη ρωτάει, αν θέλει τουλάχιστον να της 
λέει όσα σκέφτεται, είτε για την ίδια, είτε για τη 
δουλειά, είτε για οτιδήποτε άλλο. Η απάντησή της 
άμεση και γνήσια. Του απαντάει ότι και βέβαια το 
θέλει. Αυτός συνεχίζει να δίνει τις μικρές του μάχες, 
κάτι λίγο κερδίζει κάθε φορά· «οτιδήποτε 
σκέφτομαι; … πρόσεξε… μπορεί οι σκέψεις μου να 
μην είναι συμβατές με τις αξίες σου. Η σκέψη 
καλπάζει μερικές φορές». Η Αλκυόνη επεξεργάζεται 
αυτό το «οτιδήποτε», που μπορεί να είναι και καλό 
και κακό, δεν το ξέρει ακόμα. Τι σημαίνει για τον 



 

Νίκο το «οτιδήποτε»; Αυτός με τη λέξη αυτή μπορεί 
να υπονοεί κάτι που η Αλκυόνη το σιχαίνεται.  

Οι άμυνες της ξανασηκώνονται: «Εεε, τώρα 
δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς, αλλά προτιμώ να μου 
τα πεις και μετά θα δω αν είναι συμβατά με 
τις…πώς τις είπες; …»  

«Αξίες είπα... αξίες» συμπληρώνει το κενό 
λέξεων ο Νίκος.  Ένα μακρόσυρτο «οοοοκέυ» 
ακούγεται από την πλευρά της. 

Κάνει ο Νίκος την τελική είσοδο στη σκηνή 
που παίζεται. «Σίγουρα δε θα σε φέρω σε δύσκολη 
θέση. Ό,τι λέω, το λέω έτσι, γιατί μου αρέσουν οι 
ξεκάθαρες σχέσεις με τους φίλους μου και τους 
συνεργάτες μου. Δε θα πω κάτι  από κακία». 

Ξεκάθαρες σχέσεις. Να λοιπόν που έχουν κι ένα 
κοινό στοιχείο οι δυο τους, περνά σαν αστραπή από 
το μυαλό της Αλκυόνης και καρφώνεται εκεί για 
περισσότερη ώρα από ότι ήλπιζε. 
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