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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Τι ανάγκη έχεις εσύ, πια;» ρώτησε, δείχνοντας με 
το δάχτυλο τον γρανιτένιο σταυρό. «Έφυγες και 

ησύχασες απ’ όλα. Αλίμονο σε μας που μείναμε πίσω, να τα 
τρώμε στη μάπα». 

Σήκωσε το μπουκάλι κι ήπιε μια γερή γουλιά ακόμα. 
Έπνιξε πάλι τον βήχα που του προξένησε το κάψιμο του 
αλκοόλ -δεν ήταν καθόλου συνηθισμένος στο ποτό ο Αντώ-
νης και φαινόταν ξεκάθαρα αυτό. Όμως, το σήκωνε η περί-
σταση. Κάθε δράμα χρειάζεται και λίγο οινόπνευμα για να 
δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στα γεγονότα. Ή πολύ. Μιας 
και δεν ήταν συνηθισμένος, δεν γνώριζε ποια ήταν η ακρι-
βής δοσολογία που χρειαζόταν για να αποκτήσει κύρος και 
το δικό του δράμα. Οπότε, το πήγαινε βλέποντας και κάνο-
ντας ή -για την ακρίβεια- πίνοντας και κάνοντας.  

Πιάστηκε με το ελεύθερο χέρι από το μάρμαρο και ανα-
σηκώθηκε με δυσκολία. Το απότομο σήκωμα τού προκάλε-
σε ζάλη και παραπάτησε λίγο. 

«Καμία απολύτως ανάγκη», είπε ξανά, πιο χαμηλόφωνα 
αυτή τη φορά, με το βλέμμα καρφωμένο στη γυναικεία φω-
τογραφία που ήταν ενσωματωμένη στην πλάκα του τάφου. 
«Εσύ έφυγες και ησύχασες»...





ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ζωή από την αρχή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Μένουμε ανασφαλείς

Αποτελούσε, αναμφίβολα, μεγάλη στιγμή. Σαράντα 
δύο μέρες είχε περάσει η χώρα κλεισμένη μέσα. Σα-

ράντα δύο ολόκληρες μέρες με περιορισμούς, απαγορεύ-
σεις, κουτσουρεμένα δικαιώματα και τον φόβο του χτικιού 
-όπως το αποκαλούσε η μάνα του Αντώνη- να φέρνει βόλ-
τες πάνω απ’ τα κεφάλια του κόσμου. 

Με το που έφτασε η λήξη της καραντίνας, λοιπόν, το 
έθνος πήρε μια ανάσα. Μικρή, όμως, από εκείνες τις μί-
ζερες που χρειάζεσαι πεντέξι μαζεμένες για να γεμίσεις 
τα πνευμόνια. Διότι η καραντίνα είχε λήξει μεν, τα μέτρα 
θα αίρονταν σταδιακά δε. Η απειλή του κορωναϊού ήταν 
ακόμη ολοζώντανη κι ολόκληρος ο πλανήτης έβραζε -τι κι 
αν στην Ελλάδα είχαν αρχίσει όλοι να πανηγυρίζουν και να 
αλληλοσυγχαίρονται, σίγουροι ότι η χώρα βγήκε αλώβητη 
από την πανδημία; 

Ο Αντώνης, όμως, ούτε αυτή τη μικρή, μίζερη ανάσα 
μπορούσε να πάρει ακόμα, μιας και ο εγκλεισμός δεν είχε 
τελειώσει για εκείνον -είχε υποστεί απλώς μια μικρή αλλα-
γή έδρας και είχε πάρει παράταση και πολύ ήλπιζε να μη 
χρειαζόταν να πάνε και στα πέναλτι. Διότι η μάνα του απο-
φάσισε να πάθει το δεύτερο έμφραγμά της την τελευταία 
μέρα της καραντίνας και να περάσει άλλες δυο βδομάδες 
στο νοσοκομείο.

Φυσικά, αν τις περνούσε μόνη της η κυρα-Τασία, καλά 
θα ήταν. Έπρεπε, όμως, να είναι κι ο Αντώνης στο πλευρό 
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της. Τα αδέλφια του, ο Χρήστος και η Αγγελική, ήταν απα-
σχολημένα με οικογένειες και καριέρες και δεν μπορούσαν 
να διαθέσουν και πολύ χρόνο. Πρώτη φορά στη ζωή του 
μετάνιωσε ο Αντώνης που δεν είχε δικά του παιδιά. Βέβαια, 
δεν ήταν εντελώς σίγουρος γι’ αυτό. Τις έκανε τις τρέλες 
του στα νιάτα του και δεν το είχε καθόλου περίεργο να βρει 
ένα πρωί στο κατώφλι του κάναν μαντράχαλο να τον περι-
μένει με το τεστ πατρότητας στο χέρι. 

Τις ώρες που ο Αντώνης βρισκόταν στο σπίτι ή στο μα-
γαζί -το οποίο στο μεταξύ είχε ανοίξει πάλι- η κυρα-Τασία 
είχε για εναλλακτική παρέα της την τηλεόραση. Αυτό, φυ-
σικά, ήταν κάτι που δεν έβλεπε με καλό μάτι εκείνος. Οι 
εξελίξεις έτρεχαν ακόμα στη χώρα και το τελευταίο που 
ήθελε ήταν να αγχώνεται η μάνα του με όσα έβλεπε στις 
ειδήσεις και να στρεσάρει παραπάνω την ήδη ταλαιπωρη-
μένη καρδιά της. Η μάνα του, ως συνήθως, είχε τη δική της 
άποψη.

«Να μας κάνεις τη χάρη, δεν θα μείνω εγώ πίσω στις 
εξελίξεις».

«Και να ήθελες να μείνεις πίσω, δεν μπορείς. Έχεις το 
πρακτορείο Ρόιτερς που σε παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα 
και σου δίνει κανονική αναφορά για ό,τι συμβαίνει στο κτί-
ριο και τα γειτονικά τετράγωνα».

Ένα καλό που βγήκε από αυτή την ιστορία, ήταν πως η 
κυρα-Τασία είχε αρχίσει να μαθαίνει να χρησιμοποιεί το 
κινητό της. Η κυρία Ελένη, η επιστήθια φίλη της από τον 
δεύτερο όροφο, την καλούσε κάθε μέρα για να μιλάνε. Το 
πρώτο επικό τηλεφώνημά τους, μάλιστα, είχε διάρκεια δύο 
ωρών, αφού η Ελένη έπρεπε να κάνει και recap όλων των 
επεισοδίων της αγαπημένης τους καθημερινής σειράς, την 
οποία η κυρα-Τασία είχε χάσει κατά την πρώτη εβδομάδα 
της νοσηλείας της.

«Βρήκε πάλι τη μνήμη της η κόρη του Σέκερη», αναφώ-
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νησε ενθουσιασμένη η κυρα-Τασία όταν έκλεισε το τηλέ-
φωνο.

«Όταν της έρθει ο λογαριασμός του τηλεφώνου της κυ-
ρίας Ελένης, θα χάσει εκείνη τη δική της», είπε ο Αντώνης 
και χασμουρήθηκε.

Οι μέρες περνούσαν, λοιπόν, με την κυρα-Τασία και το 
κράτος να αναρρώνουν σιγά-σιγά. Τα καθημερινά ιατρι-
κά ανακοινωθέντα της Πολιτικής Προστασίας έγιναν πιο 
αραιά -όχι, όμως, κι εκείνα της κυρα-Τασίας, η οποία ήταν 
ακόμα υπό αυστηρή επιτήρηση στο νοσοκομείο. Πράγμα 
που είχε αρχίσει να της προκαλεί δυσφορία, οπότε γκρί-
νιαζε σε κάθε ευκαιρία στις νοσηλεύτριες, τον γιατρό, τους 
τραυματιοφορείς, την καθαρίστρια και το παιδί από την κα-
ντίνα. Αυτό ήταν το δεύτερο καλό που είχε βγει από την 
όλη υπόθεση. Πλέον ο Αντώνης δεν ήταν ο αποκλειστικός 
παραλήπτης του πακέτου γκρίνιας, μίρλας και στριμάδας 
της μάνας του. Οποιοσδήποτε βρισκόταν στο βεληνεκές 
της μπορούσε να απολαύσει αυτό το μοναδικό προνόμιο!

Στις έντεκα Μαΐου επαναλειτούργησαν και τα δημοτικά 
σχολεία και χάρηκε η κυρα-Τασία που τα εγγόνια της θα 
ξαναπήγαιναν σχολείο. Ο Αντώνης ήταν σίγουρος ότι πιο 
πολύ χάρηκαν οι γονείς τους, που θα ξεφορτώνονταν πάλι 
τα δαιμονισμένα για κάμποσες ώρες. Την επόμενη Κυριακή 
άνοιξαν και οι εκκλησίες τις πόρτες τους. Επισήμως, του-
λάχιστον, διότι ανεπισήμως όλο και είχαν μείνει μισάνοι-
χτες κάμποσες από αυτές -μπορούσε να ξεχάσει ο Αντώνης 
τον παπα-νίντζα στον οποίο παραλίγο να πάει η μάνα του 
να κοινωνήσει; Ξαναχάρηκε η κυρα-Τασία που οι γείτο-
νές της στο απέναντι διαμέρισμα, η κυρία Σταυρούλα και 
ο κυρ-Απόστολος, θα μπορούσαν πάλι να εκκλησιάζονται.

Και σιγά σιγά θα άρχιζαν να ανοίγουν τις πόρτες τους 
και τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα καταστήματα, τα εμπορι-
κά κέντρα, τα γυμναστήρια, τα εστιατόρια, τα μπαρ και οι 
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καφετέριες και ήταν η σειρά του Αντώνη να χαρεί, που θα 
μπορούσε πάλι να βγει για έναν καφέ ή να πιει ένα ποτό 
σαν άνθρωπος. Φυσικά, υπήρχαν νέα δεδομένα και περιο-
ρισμοί που θα έπρεπε να συνηθίσει ο κόσμος, αλλά ωχρι-
ούσαν μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νέας εξαναγκαστικής 
κλεισούρας. 

Κι αφού ο γενικός πληθυσμός δεν ήταν υποχρεωμένος, 
πια, να παραμένει κλειδωμένος στο σπίτι και να τρώει ο 
ένας τα μούτρα του άλλου στη μάπα, ήρθε η ώρα να αλλά-
ξει και το σλόγκαν που όλοι είχαν πια συνηθίσει να απε-
χθάνονται.

«Άλλη σαχλαμάρα πάλι τούτη», είπε ένα μεσημέρι η 
κυρα-Τασία κοιτάζοντας συνοφρυωμένη την οθόνη από το 
κρεβάτι της.

«Τι σαχλαμάρα;» ρώτησε ο Αντώνης, χωρίς να σηκώσει 
καν τα μάτια του από την οθόνη του τάμπλετ.

«Μένουμε Ασφαλείς; Μα τι πάει να πει αυτό; Λες και θα 
τρέχαμε να σκοτωθούμε, δηλαδή».

«Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί να συνεχίσουμε να προσέχου-
με και να μην ξεθαρρεύουμε. Ο ιός κυκλοφορεί ακόμα εκεί 
έξω».

«Ναι, λες κι είναι στο χέρι μου να προσέχω εδώ μέσα 
που με φέρατε».

«Πού σε φέραμε, δηλαδή;»
«Στο νοσοκομείο».
«Έμφραγμα έπαθες, ρε μάνα, πού ήθελες να σε πάμε; 

Στη μαρίνα Αλίμου;»
«Παιδάκι μου, τα νοσοκομεία είναι γεμάτα αρρώστους».
«Αυτό είναι το γενικό κόνσεπτ, ρε μάνα. Γι’ αυτό τα 

λένε νοσοκομεία».
«Ναι, αλλά εδώ κουβαλάνε κι όσους κολλάνε το χτικιό. 

Στο στόμα του λύκου με φέρατε».
«Καταρχάς, δεν είσαι σε νοσοκομείο αναφοράς. Και αν 
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υπάρξει κάποιο κρούσμα το απομονώνουν. Δεν κάνουν 
τουρνέ οι φορείς στους θαλάμους στέλνοντας φιλάκια στον 
αέρα. Οι γιατροί παίρνουν όλα τα μέτρα προστασίας».

«Μμμμμμ», έκανε η κυρα-Τασία, ξινίζοντας τη μούρη. 
«Ωραία προστασία. Βρε, από νοσοκομείο δεν την έπαθε ο 
ξάδερφός μου ο Αντρέας; Μπήκε μέσα ο άνθρωπος για μια 
απλή επέμβαση και κόλλησε εκείνο το μικρόβιο και τον χά-
σαμε σε μια βδομάδα».

«Ποια απλή επέμβαση, ρε μάνα; Ο θείος ο Αντρέας είχε 
καρκίνο, το μισό έντερο του αφαίρεσαν. Το μικρόβιο ήταν 
το μικρότερο από τα προβλήματά του».

«Αυτό τον αποτέλειωσε πιο γρήγορα».
«Ναι, αλλιώς ζωάρα θα έκανε με τρεις μεταστάσεις, άσε 

μας ρε μάνα».
«Εγώ, πάντως, ασφαλής δεν νιώθω».
«Εντάξει, εσύ μείνε ανασφαλής. Έτσι κι αλλιώς, πάντα 

βρίσκεις αφορμή να ανησυχήσεις για κάτι. Συνέχεια φοβι-
σμένη είσαι».

«Κάνε μας τη χάρη!» ύψωσε εκείνη τη φωνή. «Εγώ πέ-
ρασα τον σεισμό του ‘81 στο πόδι, με σένα στην κοιλιά μου 
και δεν πετάρισα καν τα βλέφαρα όσο ο πατέρας σου έτρε-
χε να χωθεί κάτω από το τραπέζι».

Ο Αντώνης σήκωσε πρώτη φορά το βλέμμα του από το 
τάμπλετ, με μια γκριμάτσα που φανέρωνε πλήρη πνευμα-
τική σύγχυση.

«Στο σεισμό του ΄81 ήμουν ήδη ενός έτους. Αλτσχάιμερ 
έπαθες ή έχεις κι άλλο παιδί και μας το κρύβεις;»

Η κυρα-Τασία δεν απάντησε. Μισόκλεισε απλώς τα 
μάτια και σταύρωσε τα χέρια ξεφυσώντας. Φυσικά, η συ-
ζήτηση δεν είχε λήξει και ο Αντώνης το γνώριζε καλά αυτό.

«Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι νιώθω ήδη καλά και πρέ-
πει να γυρίσω στο σπίτι», πετάχτηκε πάλι εκείνη μετά από 
λίγο. «Να το καθαρίσω κιόλας, που θα έχει ρημάξει με 
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σένα που το άφησα».
«Το σπίτι είναι μια χαρά. Σιγά την έπαυλη την τρίπατη, 

που θα είχα και πρόβλημα να το καθαρίσω μόνος μου».
«Εδώ μέσα κινδυνεύω».
«Μόνο από μένα κινδυνεύεις, αν συνεχίσεις έτσι».
«Μπα; Μπράβο σου! Ωραία ανατροφή σου έδωσα, να 

απειλείς τη μάνα σου την κατάκοιτη».
Ο Αντώνης σήκωσε πάλι το κεφάλι.
«Πριν μισό λεπτό ήσουν έτοιμη να κάνεις πατινάζ με 

την παρκετέζα, τώρα είσαι κατάκοιτη πάλι;» 
«Μη με συγχύζεις, ο γιατρός είπε ότι χρειάζομαι ηρε-

μία», είπε εκείνη ξερά κι επέστρεψε στην τηλεόραση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Φτου, ξελευθερία!

Βιαστική ήταν η κυρα-Τασία τη Δευτέρα εκείνη. Και 
πώς να μην ήταν, άλλωστε, αφού είχε έρθει η πολυ-

πόθητη στιγμή να πάρει εξιτήριο. Καταχώνιασε τα λιγοστά 
ρούχα και τα υπόλοιπα συμπράγκαλα μέσα στο σακ βουα-
γιάζ, έστρωσε το κρεβάτι της -διότι πρώτα βγαίνει η ψυχή 
και μετά το χούι- και στήθηκε μπροστά στο παράθυρο περι-
μένοντας το αμάξι του Αντώνη να φανεί στο πάρκινγκ του 
νοσοκομείου.

«Έτοιμη;» άκουσε ξαφνικά τη φωνή του πίσω της και 
πετάχτηκε τρομαγμένη με μια τσιρίδα.

«Πώς μπαίνεις έτσι αθόρυβα σαν τον διάολο, παιδάκι 
μου;» του φώναξε πιάνοντας το στήθος της. 

«Τι θες να κάνω, ρε μάνα; Να κοπανάω μια κατσαρόλα 
για να κάνω αισθητή την παρουσία μου από πριν;»

«Παραλίγο να πάθω κι άλλο καρδιακό, πανάθεμά σε».
«Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε το δωμάτιο έτοιμο, θα 

ξάπλωνες απλώς και θα φωνάζαμε τον γιατρό».
Η κυρα-Τασία έριξε ένα φαρμακερό βλέμμα στον γιο 

της.
«Ξέρω, μπουνταλάς σαν τον πατέρα μου», είπε εκείνος. 

«Γιατί είσαι στην τσίτα;»
«Δυο βδομάδες έμεινα εδώ μέσα, πώς θες να είμαι; Δεν 

βλέπω την ώρα να φύγω».
Ο Αντώνης σήκωσε το σακ βουαγιάζ και της χαμογέλα-

σε.
«Η ώρα αυτή μόλις ήρθε. Τα έχω τακτοποιήσει όλα, 



187 ΜΕΡΕΣ

19

πάμε».
«Τις συνταγές τις πήρες;»
«Τις πήρα. Μαζί με τα μπλε και τα πορτοκαλί, έχουμε 

και κάτι ωραία πράσινα να παίρνεις στο εξής».
«Πλήρωσες;»
«Όχι, θα φύγουμε κρυφά από την έξοδο κινδύνου».
«Τι λες, παιδάκι μου;»
«Θα τα κανονίσει η ασφαλιστική αυτά, ρε μάνα. Σταμά-

τα να αγχώνεσαι».
«Μήνυμα έστειλες;» τον σταμάτησε εκείνη.
«Τι μήνυμα; Τέλειωσαν αυτά, δεν είμαστε σε καραντίνα 

πλέον, κυκλοφορούμε ελεύθερα».
«Ε, η συνήθεια βλέπεις».
«Ποια συνήθεια; Εγώ τα έστελνα όλα τα μηνύματα, εσύ 

το κινητό το είχες για να σπας καρύδια».
Τριάντα έξι λεπτά τους πήρε να φτάσουν από το δωμά-

τιο του δευτέρου ορόφου μέχρι την έξοδο του νοσοκομεί-
ου. Όχι λόγω της απόστασης, αλλά επειδή η κυρα-Τασία 
έπρεπε να αποχαιρετήσει πρώτα τους πάντες. Ξεκίνησε με 
την κυρία Μελπομένη στο διπλανό δωμάτιο, με την οποία 
έπιανε κουβεντούλα μια στο τόσο. Είχαν πολλά κοινά ση-
μεία με την κυρα-Τασία. Μάλλον, για την ακρίβεια, είχαν 
μόνο ένα κοινό σημείο: από έναν ανύπαντρο γιο κι οι δυο 
τους. Αλλά αυτό αρκούσε για κάμποσους μαραθώνιους 
γκρίνιας στην καφετέρια του νοσοκομείου.

Στη συνέχεια έπρεπε να πει αντίο σε όλες τις νοσηλεύ-
τριες, σε κάθε μία από τις οποίες φρόντισε να συστήσει και 
τον γιο της, τονίζοντας ότι είναι εργένης.

«Ρε μάνα, τα έχω με τη Μάρθα», της υπενθύμισε εκεί-
νος.

«Δεν βλάπτει να έχεις και εναλλακτικές. Η Μάρθα αύ-
ριο-μεθαύριο μπορεί να σε παρατήσει τέτοιο βόδι που 
είσαι», απάντησε εκείνη αδίστακτα κι ο Αντώνης παραλίγο 
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να της βάλει τρικλοποδιά στο ασανσέρ.
Μετά ήρθε η ώρα του γιατρού. Η κυρα-Τασία τον ευχα-

ρίστησε που της έσωσε τη ζωή, του είπε πόσο καλό παιδί 
και προκομμένο παλικάρι είναι και τον μάλωσε που στην 
ηλικία του δεν είχε βρει μια καλή κοπέλα να φτιάξει οικο-
γένεια. Πάνω που ετοιμαζόταν να του δώσει το τηλέφωνο 
μια ανιψιάς της “καλοστεκούμενης και καλής νοικοκυράς”, 
ο Αντώνης είδε τη μούρη του γιατρού που είχε κοκκινίσει 
σαν πυροσβεστικός κρουνός και τράβηξε τη μάνα του έξω 
από το χέρι.

«Τρελάθηκες, παιδάκι μου; Τι με τραβολογάς έτσι;»
«Ρε μάνα, τον ξεφτίλισες τον άνθρωπο. Τι μανία είναι 

αυτή, πια, να κάνεις συνοικέσιο σε όποιον ανύπαντρο 
βρεις;»

«Κακό είναι να νοικοκυρευτεί;»
«Κακό είναι να συγγενέψει μαζί μας. Σου έσωσε τη ζωή, 

εσύ γιατί θες να καταστρέψεις τη δική του;»
«Κάνε μας τη χάρη», φώναξε εκείνη. «Το σόι μας το ζή-

λευαν όλοι πριν γεννηθείς εσύ».
«Ναι, εγώ σας το χάλασα το σερί. Πριν από μένα ήσα-

σταν στη γραμμή διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο. Άντε, 
πάμε να φύγουμε».

Η μάνα του κοντοστάθηκε.
«Πού πάρκαρες; Δεν σε είδα να μπαίνεις με το αμάξι». 
«Δεν με είδες, διότι δεν το έβαλα μέσα το αμάξι, βρήκα 

ένα σημείο έξω».
«Γιατί; Για να με κάνεις να περπατάω στην κατάστασή 

μου; Τόσο αναίσθητος είσαι;»
«Ο ίδιος ο γιατρός σού είπε ότι πρέπει να περπατάς, με 

δουλεύεις;»
«Και τι ξέρει ο γιατρός; Σιγά το παιδαρέλι!»
Ο Αντώνης σχεδόν άκουσε ένα από τα αγγεία στον εγκέ-

φαλό του να σκάει.
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«Ακόμα δεν βγήκες από το νοσοκομείο κι άρχισες τα 
δικά σου;» φώναξε κι ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε τη 
μάνα του να λουφάζει μπροστά του. «Εσύ πριν από λίγο 
ήσουν έτοιμη να τον κάνεις σώγαμπρο τον γιατρό, τώρα 
έγινε παιδαρέλι; Προχώρα, γιατί θα σε βάλω να πας στο 
σπίτι με τα πόδια!»

Η κυρα-Τασία το έραψε και περπάτησε με βήμα ταχύ 
προς την κεντρική πύλη. Ακόμη κι εκείνη ήξερε πολύ καλά 
πότε δεν την έπαιρνε να συνεχίσει μια διαφωνία. Από την 
άλλη, έβλεπε ότι ο Αντώνης είχε ταλαιπωρηθεί αυτές τις 
μέρες στο πλευρό της και του χρώσταγε ευγνωμοσύνη -αν 
και θα προτιμούσε να πάθει κι άλλο καρδιακό στο καπάκι, 
απ’ το να το παραδεχτεί αυτό μπροστά του.

«Πού είναι το αμάξι;» ρώτησε όταν έφτασαν στο διπλα-
νό στενό.

Ο Αντώνης τής έδειξε με το χέρι ένα ασημί σεντάν μπρο-
στά στον δρόμο, με τα αλάρμ αναμμένα.

«Δεν είναι το δικό σου αμάξ...» είπε η κυρα-Τασία, πριν 
σκούξει ενθουσιασμένη.

Το παράθυρο του συνοδηγού κατέβηκε και μια γνώριμη, 
αντρική φωνή ακούστηκε από μέσα.

«Τι πάθατε τόση ώρα;»
«Ε, δεν την ξέρεις τη μάνα; Έπρεπε πρώτα να πιάσει 

κουβέντα με τους πάντες. Μόνο έναν παππού που ήταν σε 
κώμα δεν χαιρέτησε!»

Η πόρτα του οδηγού άνοιξε κι εμφανίστηκε ο μεγάλος 
της γιος. Η κυρα-Τασία έτρεξε να τον αγκαλιάσει.

«Αχ, ο Χρήστος! Αντώνη, ο Χρήστος!» φώναξε ενθου-
σιασμένη.

«Το ξέρω, ρε μάνα, μαζί ήρθαμε», αποκρίθηκε εκείνος.
«Γιατί δεν πάρκαρες μέσα;» ρώτησε εκείνη τον Χρήστο.
«Ο Αντώνης είπε να περιμένουμε έξω, για να σου κά-

νουμε έκπληξη».



22

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

Η κυρα-Τασία γύρισε και κοίταξε τον Αντώνη, ο οποί-
ος στεκόταν με το βλέμμα καρφωμένο στα παπούτσια του. 
Τον πλησίασε και του έδωσε ένα φιλί στο κούτελο.

«Άντε μπες μέσα τώρα», είπε εκείνος, δήθεν ντροπια-
σμένος από το δημόσιο φιλί.

«Γεια σας, μητέρα! Σιδερένια!» ακούστηκε και μια γυ-
ναικεία φωνή μέσα από το αυτοκίνητο.

«Αχ, η Σμαράγδα! Αντώνη, είναι κι η Σμαράγδα!» τσίρι-
ξε πάλι η μάνα του.

«Το ξέρω, ρε μάνα. Μαζί ήρθαμε, είπα. Λες να κρυβό-
ταν στο πορτ-μπαγκάζ;» είπε πάλι εκείνος.

Ταυτόχρονα σκέφτηκε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα 
να επέστρεφαν στο σπίτι με τη Σμαράγδα όντως κλεισμένη 
στο πορτ-μπαγκάζ. Αλλά λόγω της ημέρας είπε να κάνει 
λίγη υπομονή ακόμα και να δώσει τόπο στην οργή και στην 
αντιπάθειά του για την εκνευριστική του νύφη. Τουλάχι-
στον δεν είχαν πάρει και τα παιδιά τους μαζί, επειδή δεν 
θα χωρούσαν. Αν και με λίγο στρίμωγμα παραπάνω, ίσως 
κατάφερναν να τα χώσουν κι εκείνα στο πορτ μπ

«Τι έπαθες;» διέκοψε τις σκέψεις του η φωνή του Χρή-
στου.

«Ε; Τίποτα! Κάτι δικά μου», απάντησε εκείνος και έκα-
τσε βιαστικά στη θέση του συνοδηγού.
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Μέτρημα κεφαλιών

Γιορτή κανονική περίμενε την κυρα-Τασία στο σπίτι. 
Όλη η οικογένεια είχε μαζευτεί για να την καλωσο-

ρίσει και να φάνε μαζί. Η Αγγελική -η οποία είχε πάει από 
νωρίς για να ετοιμάσει τα φαγητά- κι ο Στέφανος με τις δυο 
κόρες τους και με το που έφτασαν σπίτι, ο Χρήστος πήγε να 
φέρει και τα δικά του παιδιά από τα πεθερικά του. 

«Άστα εκεί, μωρέ, μην τα τραβολογάς τα καημένα», 
είπε ο Αντώνης, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει να έχει πονοκέ-
φαλο με τις δυο ανιψιές του -αν προστίθεντο και άλλα τρία 
ανίψια στο μίγμα θα έσκαγε το κεφάλι του σαν πινιάτα.

«Τι λες, παιδάκι μου; Έχω τόσο καιρό να δω τα εγγόνια 
μου, φυσικά και θα τα φέρει», του έκανε χαλάστρα η μάνα 
του, η οποία είχε σαστίσει από τη χαρά της.

«Εντάξει, αλλά από απόσταση τα μικρά. Είπαμε να προ-
σέχεις».

«Τι να προσέχω; Εγγόνες μου είναι, δεν θα μου κάνουν 
κακό».

«Δεν είπα ότι σχεδιάζουν τη δολοφονία σου. Να προσέ-
χεις είπα. Η μεγάλη ξεκίνησε σχολείο πάλι, δεν ξέρεις με 
ποιον έχει έρθει σε επαφή».

«Με όλους!» φώναξε το εξάχρονο και οι υπόλοιποι γέ-
λασαν. 

Του Αντώνη δεν του φάνηκε ούτε αστείο, ούτε χαριτω-
μένο. Θα έπρεπε να είναι όλοι προσεκτικοί με το πρόβλη-
μα υγείας της κυρα-Τασίας και οι υπόλοιποι έδειχναν στην 
κοσμάρα τους. Για την ακρίβεια, ολόκληρη η χώρα έμοιαζε 
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λίγο παραπάνω εφησυχασμένη απ’ ό,τι έπρεπε.
«Μην αγχώνεσαι τόσο, Αντώνη», είπε η Αγγελική.
«Συνειδητοποιείς ότι ο μισός πλανήτης βρίσκεται ακόμα 

σε καραντίνα και ότι τα κρούσματα παγκοσμίως αυξάνο-
νται, ε; Βλέπεις τι γίνεται στις ΗΠΑ».

«Στις ΗΠΑ έχουν ηλίθιο Πρόεδρο», είπε ο Χρήστος. 
«Εμείς πήραμε μέτρα νωρίς και το προλάβαμε. Και όσο 
έχουμε τα σύνορα κλειστά, είμαστε ασφαλείς».

Ο Αντώνης, φυσικά, δεν τα έβλεπε με καλό μάτι όλα 
αυτά. Θυμόταν πόσο χαλαρός ήταν στο ξεκίνημα της παν-
δημίας και πόσο τραγικά διαψεύστηκε στη συνέχεια και 
δεν σκόπευε να την πατήσει πάλι έτσι. Τέτοιου είδους συ-
ναθροίσεις ήταν ακόμα παρακινδυνευμένες. Από την άλλη, 
με τα παιδιά να τσιρίζουν και να χαλάνε τον κόσμο στο 
μπαλκόνι έδιναν και στόχο στα γύρω κτίρια. 

«Μήπως να μπούνε τα παιδιά μέσα;» ρώτησε ανήσυχος 
την Αγγελική.

«Γιατί; Έχει πολύ καλό καιρό, άσε να χαρούν λίγο τη 
ζέστη», πετάχτηκε η Σμαράγδα.

«Δεν είναι σαύρες, Σμαράγδα», είπε με σφιγμένα δόντια 
ο Αντώνης.

Κοντοστάθηκε για λίγο και άρχισε να μετράει κεφάλια.
«Τι κάνεις;» ρώτησε ο Στέφανος.
«Είμαστε έντεκα», απάντησε εκείνος.
«Και τι σημαίνει αυτό;»
«Ότι μπορούμε να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Εσύ 

τι λες να σημαίνει; Επιτρέπονται συναθροίσεις μέχρι δέκα 
άτομα κι εμείς είμαστε έντεκα», είπε εκνευρισμένος ο 
Αντώνης.

«Ναι, αλλά είμαστε οικογένεια», ξανάπε ο Στέφανος.
«Και το πρόστιμο οικογενειακό θα είναι. Χίλια ευρώ».
«Σιγά μην έρθει η αστυνομία», είπε η Σμαράγδα από την 

άλλη άκρη του δωματίου.
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«Τα παιδιά είναι έξω στο μπαλκόνι και ουρλιάζουν σαν 
να τα κυνηγάει αρκούδα, Σμαράγδα. Πίστεψέ με, αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον είκοσι άτομα στα γύρω κτί-
ρια έτοιμα να καλέσουν τους μπάτσους. Εδώ, εγώ ο ίδιος 
σκέφτομαι να τους καλέσω!»

«Γιατί να έρθει η αστυνομία;» μπήκε στη συζήτηση και 
η  κυρα-Τασία, η οποία κουβαλούσε τόση ώρα πιατέλες με 
φαγητά.

«Επειδή είμαστε έντεκα άτομα μαζεμένα», απάντησε ο 
Αντώνης.

«Ναι, αλλά τα πέντε είναι παιδιά».
«Και τα παιδιά τι είναι; Λεπιδόπτερα; Δεν τα υπολογί-

ζουμε στο μέτρημα;»
«Το ένα είναι μόνο τεσσάρων».
«Ωραία, ρε μάνα, μπαίνει δωρεάν στον Ηλεκτρικό. Εδώ, 

όμως, μετράει κανονικά σαν έξτρα άτομο. Ως άτομο ορί-
ζουμε οποιονδήποτε έχει σφυγμό, ανεξαρτήτου ηλικίας».

«Σιγά, αν έρθει η αστυνομία, θα κρύψουμε ένα από τα 
παιδιά», είπε η Αγγελική.

«Ναι, να το βάλουμε στη σοφίτα, παρέα με την Άννα 
Φρανκ», ειρωνεύτηκε ο Αντώνης.

«Εγώ θα πάω στη σοφίτα!» φώναξε η κόρη του Χρή-
στου απ’ έξω.

«Ποια είναι η Σοφίτα;» ρώτησε η μικρή της Αγγελικής.
«Δηλαδή, αν ήταν έγκυος η Σμαράγδα, θα τη μετρούσα-

με για δυο άτομα;» πετάχτηκε πάλι η κυρα-Τασία.
Ο Χρήστος στραβοκατάπιε κι έβηξε.
«Γιατί να είναι έγκυος η Σμαράγδα;» είπε αγχωμένος.
«Εξαρτάται», απάντησε η Αγγελική. «Αν το πάμε με τον 

σφυγμό, που είπε ο Αντώνης, είναι ένα άτομο μέχρι την 25η 
μέρα, περίπου».

«Γιατί, μετά τι γίνεται;» ρώτησε η κυρα-Τασία, εμφανώς 
μπερδεμένη.
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«Μετά αναπτύσσεται η καρδιά του εμβρύου και αποκτά 
δικό του σφυγμό. Άρα μιλάμε για δυο άτομα».

«Αχ, ψυχούλα μου!» έκανε η κυρα-Τασία και κοίταξε 
την κοιλιά της Σμαράγδας.

«Εγώ θέλω κορίτσι αυτή τη φορά», ξαναφώναξε η κόρη 
του Χρήστου από τη βεράντα.

«Δεν είναι έγκυος!», είπε τσιριχτά ο Χρήστος, ο οποίος 
είχε αρχίσει να ιδρώνει.

«Ναι, αλλά το έμβρυο θα βρίσκεται μέσα στην κοιλιά 
της Σμαρ... της μητέρας», είπε ο Στέφανος, διορθώνοντας 
την τελευταία στιγμή, μετά από ένα άγριο βλέμμα του Χρή-
στου. 

«Οπότε μετράει για ένα άτομο;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Φυσικά», συνέχισε ο Στέφανος. «Στο σημείο αυτο μοι-

ράζονται τις περισσότερες σωματικές λειτουργίες. Κατά 
κάποιον τρόπο, το έμβρυο είναι περισσότερο ένα παράσι-
το».

«Ρομαντικός, όπως πάντα», είπε η Αγγελική και πέρασε 
το χέρι της στους ώμους του.

«Τ΄ακούς, Αντώνη;» είπε η κυρα-Τασία, αλλά ο Αντώ-
νης δεν τ’ άκουγε.

«Πού πήγε;» αναρωτήθηκε η Αγγελική.
Ο Αντώνης είχε σηκωθεί από το τραπέζι πέντε λεπτά νω-

ρίτερα κι είχε κλειστεί στην τουαλέτα. Η σκέψη της Σμαρά-
γδας κυοφορούσας για τέταρτη φορά αρκούσε για να χάσει 
οριστικά κάθε ενδιαφέρον για τη συζήτηση. Παράλληλα, 
είχε αρχίσει να σκέφτεται πολύ σοβαρά να την κοπανήσει 
από το σπίτι. Έτσι θα λύνονταν αμέσως δύο προβλήματα: 
η συνάθροιση θα έπεφτε στα δέκα άτομα κι εκείνος δεν θα 
έπεφτε στα ναρκωτικά. Το κουδούνι τον έκανε να πεταχτεί 
πάλι έξω.

«Τι ήταν αυτό; Περιμένουμε κι άλλους;» ρώτησε πανι-
κόβλητος.
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«Δεν νομίζω», είπε η Αγγελική.
Ο Αντώνης έτρεξε και κοίταξε από το ματάκι.
«Η αστυνομία είναι;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Αν ήταν η αστυνομία θα είχαν ήδη σπάσει την πόρτα 

και θα είχαν πλακώσει τους μισούς στο ξύλο», είπε ο Χρή-
στος μπουκωμένος με μια πατάτα φούρνου.

«Αυτοί μας έλειπαν», είπε ο Αντώνης κι άνοιξε την 
πόρτα.

Στο κατώφλι εμφανίστηκε η κυρία Σταυρούλα και ο 
κυρ-Απόστολος από απέναντι.

«Ήρθαμε να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση», είπε περιχα-
ρής η κυρία Διευθυντού.

«Κι εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ ταχεία αποχώ-
ρηση», είπε χαμογελώντας ο Αντώνης, κάνοντας ταυτόχρο-
να φράγμα στην ηλικιωμένη γυναίκα.

«Καλέ άσε τους ανθρώπους να μπούνε που ‘χω καιρό να 
τους δω», φώναξε η κυρα-Τασία.

«Μάνα, ανεβήκαμε στους δεκατρείς και το δεκατρία 
είναι γρουσούζικο», είπε ο Αντώνης εκνευρισμένος.

«Εσύ ποιος είσαι;» ρώτησε ο κυρ-Απόστολος, με την 
άνοια.

«Ο πορτιέρης», απάντησε ο Αντώνης και παραμέρισε.
Οι γείτονες δεν έκατσαν πολύ, ευτυχώς. Έδωσαν τις 

ευχές τους και ξεκουμπίστηκαν στα γρήγορα, οπότε ο 
Αντώνης ησύχασε. Για έξι λεπτά, διότι τόσος χρόνος πέρα-
σε μέχρι να ακουστεί δεύτερη φορά το κουδούνι. 

«Ποιος είναι πάλι;» ρώτησε και πετάχτηκε ξανά στην 
πόρτα.

«Ε, δεν γινόταν να μην έρθω αμέσως να δω τη φιλενάδα 
μου», είπε όλο ενθουσιασμό η κυρία Ελένη, χώνοντας το 
κεφάλι μέσα.

«Πώς δεν γινόταν; Δεν προσπαθήσατε πολύ απλώς», 
πρόλαβε να πει ο Αντώνης πριν ακουστεί η τσιρίδα της 



28

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

μάνας του, η οποία έτρεξε να αγκαλιάσει την κολλητή της.
«Θα κάτσεις να φας μαζί μας», ειπε κατηγορηματικά η 

κυρα-Τασία.
«Δώδεκα» φώναξε ο Αντώνης.
«Κι ούτε ένα τηλεφώνημα», πρόσθεσε η Σμαράγδα και 

όλοι γέλασαν δυνατά.
 Πολύ αέρα είχε πάρει αυτή η Σμαράγδα και θα της έλεγε 

καμιά χοντράδα για το ανύπαρκτο έμβρυο στην κοιλιά της 
ο Αντώνης.

«Ε, δεν μπορώ να κάτσω, Τασία μου», αρνήθηκε ευγε-
νικά η Ελένη. «Η σημερινή μέρα είναι για την οικογένειά 
σου».

«Καλέ, τι λέτε;» πετάχτηκε η Αγγελική. «Έχουμε χώρο 
και φαγητό για πενήντα άτομα».

«Μην την πιέζετε τη γυναίκα. Γιατί δεν της δίνουμε ένα 
ταπεράκι με φαγητό να το φάει σπίτι της και να πάρει μαζί 
και ένα από τα μικρά για παρέα;»

«Αυτή είναι η Σοφίτα;» ρώτησε πάλι η μικρή της Αγγε-
λικής.

«Όλο σαχλαμάρες είσαι σήμερα», είπε αυστηρά η κυρα-
Τασία. «Θα μείνεις για φαγητό, Ελένη, δεν το συζητώ καν. 
Κι εσύ οικογένεια είσαι. Εδώ δίπλα μου θα κάτσεις, να τα 
λέμε».

«Έξι φορές τη μέρα μιλούσατε στο τηλέφωνο, ρε μάνα. 
Δεν έμεινε και τίποτα να πείτε», είπε ο Αντώνης κι έκατσε 
κι εκείνος βαρύθυμος.

Πάνω που είχαν αρχίσει να τρώνε, ακούστηκε πάλι το 
κουδούνι.

«Α, κι άλλος!» είπε ενθουσιασμένη η κυρα-Τασία.
«Θα πάει από κει που ήρθε αυτός», είπε αποφασιστικά ο 

Αντώνης και άνοιξε την πόρτα.
«Δεν πιστεύω να ενοχλώ», ακούστηκε μια γυναικεία 

φωνή, καθάρια σαν το γάργαρο νεράκι της πηγής.
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«Α... γεια σου, Μαιρούλα», είπε ο Αντώνης με ένα χα-
μόγελο μέχρι τα αυτιά. «Όχι, δεν ενοχλείς, τι να ενοχλείς 
δηλαδή, εσύ να ενοχλείς;»

«Ήρθα να δώσω αυτά στη μαμά σου και θα φύγω, γιατί 
με περιμένει ο Σάββας για φαγητό», είπε πάλι εκείνη και 
έδειξε ένα μπουκέτο λουλούδια που κρατούσε.

«Εννοείται, πέρνα μέσα», είπε πάλι εκείνος και παρα-
μέρισε τόσο απότομα που παραλίγο να σωριαστεί στο πά-
τωμα.

«Δεκατρία», φώναξε η Σμαράγδα κι άρχισαν πάλι όλοι 
να γελάνε, ενώ ο Αντώνης κοκκίνισε σαν αστακός στη 
χύτρα.

«Τι είναι το δεκατρία;» ρώτησε η Μαίρη παραξενεμένη.
«Τα χρόνια που θα κάνει η Σμαράγδα να ξαναπατήσει 

εδώ το ποδάρι της», απάντησε ο Αντώνης μέσα από τα δό-
ντια του.
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Ερπη-έρπη

Δεν της πήρε πολύ της κυρα-Τασίας να βρει τον παλιό 
εαυτό της και να επιστρέψει στη ρουτίνα της. Και 

μόνο που μπορούσε να κυκλοφορεί ξανά ελεύθερη και να 
βλέπει κόσμο, της ήταν αρκετό. Αν και είχε υπερτιμήσει 
λίγο παραπάνω την ελευθερία της, όπως έσπευσε να της 
υπενθυμίσει ο γιος της.

«Η καραντίνα μπορεί να έληξε, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι θα σουλατσάρεις όπως πριν. Υπάρχουν ακόμα μέτρα. 
Και στα μαγαζιά επιτρέπεται συγκεκριμένος αριθμός πελα-
τών».

«Πάλι στις ουρές θα περιμένω, δηλαδή;»
«Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο πριν, μπορεί 

να μη χρειαστεί να περιμένεις και καθόλου. Αλλά εσύ ειδι-
κά θα φοράς πάντα μάσκα όταν βγαίνεις έξω».

«Τι μας λες; Γιατί, τι έχω εγώ;»
«Στην εντατική ήσουν πριν δυο βδομάδες, θες να σου 

θυμήσω; Τέλος πάντων, αυτοί είναι οι κανόνες και αν σου 
αρέσει. Και οι επαφές με κόσμο περιορισμένες».

«Εσύ να τα κοιτάς αυτά που άρχισες κιόλας τα ξεπορτί-
σματα».

«Για έναν καφέ ή ένα ποτό μια στο τόσο πηγαίνω. Και 
τις πιο πολλές φορές βγαίνω μόνο με τη Μάρθα».

«Ε, φυσικά, εσύ βγαίνεις μαζί της, εγώ να μην τη γνω-
ρίσω».

«Την έχεις ήδη γνωρίσει και σε επισκέφτηκε και στο νο-
σοκομείο δυο φορές, δεν χρειάζεται να παραγνωριστείτε 
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κιόλας».
«Μμμ, τι μας λες; Τι φοβάσαι; Μην της πω τα κουσού-

ρια σου;»
«Το μεγαλύτερο κουσούρι μου είσαι εσύ. Αφού δεν 

έφυγε ουρλιάζοντας όταν σε γνώρισε, τίποτε άλλο δεν πρό-
κειται να την τρομάξει», είπε ο Αντώνης κι έτρεξε στο σα-
λόνι, διότι ήξερε ότι η μάνα του θα του πετούσε ό,τι έβρι-
σκε εύκαιρο.

Εκείνη έκανε μια αόριστη χειρονομία με το χέρι και 
συνέχισε τις δουλειές της. Έπλυνε δυο πιάτα, τακτοποίη-
σε ένα ντουλάπι και στη συνέχεια πήρε τον κουβά και τη 
σφουγγαρίστρα από τη βεράντα.

«Τι πας να κάνεις πάλι;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Εσύ τι λες να πάω να κάνω με τον κουβά;»
«Χθες σφουγγάρισες».
«Και σήμερα ξαναπατήσαμε στο πάτωμα».
«Γι’ αυτό είναι τα πατώματα, για να τα πατάμε. Αλλιώς 

θα κρεμάγαμε σχοινιά και θα κυκλοφορούσαμε σαν τον 
Ταρζάν. Δεν μπορείς να κάτσεις να δεις λίγη τηλεόραση;»

«Θα κάτσω μετά, που θα αρχίσει το σήριαλ», είπε εκείνη 
και πήγε προς το μπάνιο. Κοντοστάθηκε λίγο και πρόσθε-
σε, με θριαμβευτικό ύφος: «Σήμερα θα μάθουμε και ποιον 
πυροβόλησε τελικά ο Αστέριος».

«Τον νονό του, φαντάζομαι».
Ο Αντώνης συνέχισε να χαζεύει στο κινητό του, αλλά 

κάτι τον έτρωγε. Ήταν προφανές ότι η μάνα του σκαρφιζό-
ταν διάφορες δουλειές για να μένει απασχολημένη. Έμοια-
ζε λες και φοβόταν να κάτσει για λίγο άπραγη ή να χαλα-
ρώσει. Οι δυο εβδομάδες που πέρασε στο νοσοκομείο είχαν 
άσχημη επίπτωση στην ψυχολογία της, προφανώς. Η κυρα-
Τασία ήταν περήφανος άνθρωπος και δεν ήθελε ποτέ να 
νιώθει σαν βάρος -ακόμα και τις μέρες που ήταν άρρωστη, 
σχεδόν ποτέ δεν έμενε στο κρεβάτι. Ήταν πάντα στο πόδι, 
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φροντίζοντας το σπίτι και τα παιδιά.
Από την άλλη, ίσως το να ασχολείται διαρκώς με κάτι να 

ήταν και ο τρόπος της να αποδείξει -πρώτα στην ίδια- πως 
είχε επανέλθει κι ήταν ξανά ο παλιός, δυνατός εαυτός της. 
Τίποτε δεν είχε αλλάξει, τα πάντα ήταν ξανά φυσιολογικά 
και όλα θα πήγαιναν καλά, αρκεί να παρέμενε συνεχώς σε 
εγρήγορση.

Όταν πέρασε ξανά από πίσω του, ο Αντώνης στράφηκε 
προς τη μεριά της.

«Μαμά, για κάτσε να συζητήσουμε λίγο κάτι».
Η κυρα-Τασία πάγωσε. Σπανίως την αποκαλούσε 

“μαμά”. Ή κάποια ζημιά είχε κάνει ή κάτι ήθελε να ζητή-
σει. Τον πλησίασε επιφυλακτικά και έκατσε στην πολυθρό-
να απέναντί του, με τα μάτια μισόκλειστα. Εκείνος παρέ-
καμψε το περίεργο βλέμμα της και μπήκε κατευθείαν στο 
ψητό.

«Λοιπόν, ο γιατρός πρότεινε καλή ξεκούραση και ηρε-
μία. Ούτε δουλειές του σπιτιού, ούτε ορθοστασία, ούτε 
άγχος. Πρέπει να χαλαρώσεις λίγο και να αφήσεις τον ορ-
γανισμό σου να επανέλθει πλήρως».

«Χαλάρωσα στο νοσοκομείο, δεν θέλω άλλο».
«Χρειάζεσαι παραπάνω χρόνο, δεν θα σε κακολογήσει 

κανείς αν αποφασίσεις να αράξεις και μια μέρα».
«Τι είμαι για να αράξω; Μαούνα;»
«Όχι, αλλά μιας και το ανέφερες, δεν θα έβλαπτε να 

μπούμε σε μία».
«Μαούνα;»
«Ό,τι βρούμε να επιπλέει. Λέω να πάμε σε κανένα νησί 

για μερικές μέρες. Να ξεκουραστείς, να κάνεις τα μπάνια 
σου, να σε δει λίγο ο ήλιος. Σου είχα τάξει διακοπές με το 
που θα έληγε η καραντίνα».

Η μάνα του έδειξε λίγο διστακτική.
«Δεν ξέρω...»
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«Τι δεν ξέρεις; Μπαίνει Ιούνιος όπου να ‘ναι. Τώρα που 
επιτρέπονται πάλι και τα ταξίδια εσωτερικού είναι ευκαι-
ρία».

«Πού να μπούμε σε καράβι με το χτικιό, παιδάκι μου; 
Τόσο κόσμο θα έχει γύρω».

«Τα καράβια έχουν πενήντα τοις εκατό πληρότητα 
πλέον, δεν θα έχει συνωστισμό. Και τα σύνορα είναι κλει-
στά, οπότε δεν θα υπάρχουν και τουρίστες. Θα φοράμε 
μάσκα, θα έχουμε τα αντισηπτικά μας και θα κάτσουμε 
μόνοι μας σε μια μεριά μέχρι να φτάσουμε».

«Και πού θα πάμε;»
«Όπου θες εσύ. Διάλεξε ένα νησί».
«Καλά, θα το σκεφτώ», είπε εκείνη απότομα και σηκώ-

θηκε.
Ο Αντώνης τη σταμάτησε.
«Αν δεν το αποφασίσουμε τώρα, δεν θα το κάνουμε 

ποτέ, σε ξέρω καλά».
«Κάνε μας τη χάρη, που μας ξέρεις κιόλας. Εγώ σε γέν-

νησα».
Η κυρα-Τασία έκατσε πάλι στην πολυθρόνα.
«Και με το μαγαζί τι θα γίνει;».
«Έχω και υπάλληλο, δεν θα πάθει τίποτα αν το κρατή-

σει μόνος του, ενάμιση μήνα κωλοβάραγε κι αυτός στην 
καραντίνα».

«Κακός μπελάς μάς βρήκε πάλι. Γιατί βιάζεσαι, παιδάκι 
μου;»

«Πρέπει να οργανωθούμε από νωρίς και να προγραμμα-
τίσουμε τα πάντα. Και...»

Ο Αντώνης δίστασε.
«Και τι;» ρώτησε η μάνα του.
«Θα... έρθει και η Μάρθα», είπε εν τέλει.
Στο άκουσμα αυτής της φράσης, το πρόσωπο της μάνας 

του έλαμψε.
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«Α, ναι; Μπράβο, πολύ ωραία».
Για τον Αντώνη δεν ήταν και τόσο ωραία, όμως, διότι η 

Μάρθα δεν είχε ιδέα για όλα αυτά. Έπρεπε, όμως, να πει 
κάτι για να πείσει τη μητέρα του, η οποία έδειχνε μια ιδιαί-
τερη συμπάθεια προς την κοπέλα του.

Την κοπέλα του! Του φαινόταν αλλόκοτο ακόμα και σαν 
σκέψη. Με τη Μάρθα είχαν κάνει μια ξεπέτα στο παρελθόν 
και -μετά από κάμποσους μήνες δίχως επικοινωνία- είχαν 
επανασυνδεθεί λίγο πριν το τέλος της καραντίνας, μέσω 
μηνυμάτων. Ήταν πάλι μαζί λιγότερο από μήνα. Το να της 
προτείνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κοινές δια-
κοπές -πολύ περισσότερο, με την ίδια του τη μάνα- ήταν 
τεράστιο βήμα και φοβόταν ότι θα έστελνε λάθος σινιάλο 
και στην ίδια.  

«Δεν ξέρω», τσίνισε πάλι η κυρα-Τασία, αλλά λίγο πιο 
διαλλακτικά αυτή τη φορά. «Ε, μα τι με θέλετε εμένα, γριά 
γυναίκα, μέσα στα πόδια σας όλη την ώρα;»

«Ε, δεν θα κοιμόμαστε και στο ίδιο κρεβάτι. Ένα δωμά-
τιο θα έχεις εσύ κι ένα εμείς».

«Στο ίδιο ξενοδοχείο;»
«Όχι, εμείς θα κλείσουμε στη Σαντορίνη κι εσένα θα 

σου κλείσουμε στην Τήνο. Τι λες, ρε μάνα; Στο ίδιο ξε-
νοδοχείο, φυσικά. Μπορεί να βρούμε και κάνα airbnb που 
είναι πιο φτηνά».

Ο Αντώνης το μετάνιωσε με το που ξεστόμισε τη λέξη, 
ειδικά όταν είδε το τρομοκρατημένο βλέμμα της μάνας του.

«Τι είναι τούτο πάλι;» ρώτησε.
«Σπίτι είναι, κανονικό. Απλώς το νοικιάζουν σε επισκέ-

πτες».
«Τι λες, παιδάκι μου, που θα νοικιάσεις ολόκληρο σπίτι 

λίγες μέρες;»
«Δεν το νοικιάζεις με το μήνα. Πληρώνεις μόνο για τις 

μέρες που θα κάτσεις».
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«Άκου κάτι πράματα! Και θα μείνουμε με τους ξένους 
ανθρώπους;»

«Ποιους ξένους;»
«Αυτούς που έχουν το σπίτι».
«Δεν θα μένουν μαζί μας οι ιδιοκτήτες, ρε μάνα».
«Και πόσο μεγάλο θα είναι;»
«Ε, αναλόγως το σπίτι που θα βρούμε, θα δούμε».
«Εγώ δεν θέλω πολύ μεγάλο, να το καθαρίζω εύκολα».
«Σαν τουρίστρια θα πας, όχι σαν παραδουλεύτρα. Φεύ-

γουμε από δω για να μην καθαρίζεις όλη μέρα και θα πας 
να καθαρίζεις το ενοικιαζόμενο;»

Η κυρα-Τασία έδειξε λίγο σκεπτική.
«Η αλήθεια είναι ότι τόσες βδομάδες κλεισμένη εδώ 

μέσα κουράστηκα. Ωραία θα ήταν να αλλάξουμε παραστά-
σεις».

«Να κάτσουμε να τα κανονίσουμε, λοιπόν;»
«Ναι, αλλά μετά», είπε εκείνη και σηκώθηκε απότομα. 

«Τώρα θα ανέβω στην Ελένη να δούμε το έργο».
«Αλίμονο. Να μάθουμε και ποιον έφαγε ο Αστέριος».
«Θα της πω και τα νέα να χαρεί!»
«Γιατί να χαρεί, μαζί μας θα έρθει; Μην κάνεις κάνα 

αστείο και την καλέσεις», είπε ο Αντώνης πανικόβλητος.
«Πας καλά, παιδάκι μου; Αυτή φοράει μάσκα για να 

πάει από το σαλόνι της στην κρεβατοκάμαρα, σε καράβι θα 
μπει; Θα της πω ότι θα μείνουμε και σε έρπη-έρπη».

«Ναι, έτσι να της πεις, να νομίζει ότι πάμε διακοπές 
στο “Ανδρέας Συγγρός”. Ερ-μπι-εν-μπι», είπε συλλαβιστά 
ο Αντώνης, αλλά η μάνα του είχε ήδη κλείσει την πόρτα 
πίσω της.

Δεν είχε σημασία, ας το έλεγε όπως ήθελε. Το σημαντι-
κό ήταν ότι έπεισε τη μάνα του. Τώρα έπρεπε να σκεφτεί 
πώς θα το πλάσαρε και στη Μάρθα χωρίς να της δώσει τη 
λάθος εντύπωση. 
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Ενοικιάζεται όπως είναι, στοιχειωμένο

Εκείνο το ενοικιαστήριο ήταν το πρώτο πράγμα που 
παρατήρησε η κυρα-Τασία, με το που κατέβηκε από 

το αμάξι του Χρήστου. Ήταν και το σημείο στο οποίο έπε-
φτε το μάτι της κάθε φορά που έμπαινε κι έβγαινε από την 
πολυκατοικία. Και κάθε φορά της μάτωνε την καρδιά το 
ίδιο, διότι της θύμιζε τον μακαρίτη τον Θωμά του τρίτου 
ορόφου.

«Δεν πρόλαβε να παγώσει το πτώμα του, κυρία Τασία 
μου, και κότσαρε ενοικιαστήριο ο ιδιοκτήτης», της είπε η 
Κασσιανή τη μέρα που κατέβηκε να τη δει.

Ο Πελοπίδας είχε ανοίξει πάλι το παπουτσάδικό του 
στην Ομόνοια κι εκείνη είχε απομείνει μόνη στο σπίτι να 
παριστάνει την κυρία Διαχειριστού, οπότε το θεωρούσε κα-
θήκον της να ενημερώνεται για ό,τι συνέβαινε στο κτίριο. 
Όχι ότι δεν το έκανε και πριν, δηλαδή. Τρίτη του Πάσχα 
τον είχαν βρει τον Θωμά και δυόμιση εβδομάδες αργότερα 
-οχτώ Μαΐου- είχε εμφανιστεί το ενοικιαστήριο. 

«Με το που έληξε η καραντίνα ήρθαν οι συγγενείς και 
πήραν ό,τι ήταν να πάρουν και την επόμενη μέρα κάλεσε 
συνεργείο ο ιδιοκτήτης και άδειασε το διαμέρισμα», είπε η 
Κασσιανή εμπιστευτικά, λες και μοιραζόταν κρατικό μυ-
στικό.

«Ε, τι να έκανε ο άνθρωπος; Έπρεπε να το ξανανοικιά-
σει», είπε η κυρα-Τασία.

«Στο μεταξύ, είχε αφήσει ανοιχτές όλες τις μπαλκονό-
πορτες. Ξέρεις... για να ξεμυρίσει».



187 ΜΕΡΕΣ

37

«Αμάν, βρε Κασσιανή μου, τι τα σκαλίζεις τώρα πάλι 
αυτά;»

«Δεν τα σκαλίζω. Απλώς το λέω», είπε εκείνη ρουφώ-
ντας λίγο από τον καφέ της. Και συνέχισε. «Μα ποιος θα 
πάρει διαμέρισμα που πέθανε άνθρωπος μέσα; Και με τέ-
τοιο άσχημο τρόπο, μάλιστα;»

«Γιατί; Λες να το μάθουν οι νέοι νοικάρηδες;»
«Α, δεν ξέρω, κυρία Τασία μου. Στο εξωτερικό, πάντως, 

ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να σου πει αν πέθανε κά-
ποιος μέσα στο σπίτι. Ξέρεις, έξω είναι πολύ προληπτικοί 
με αυτά τα πράγματα και το θεωρούν κακοτυχία. Άσε που 
πολλοί πιστεύουν και στα στοιχειώματα. Έχω ταξιδέψει 
πολύ εγώ και ξέρω».

Η κυρα-Τασία τής έριξε μια πλάγια ματιά. Σιγά μην είχε 
ταξιδέψει έξω η παρδάλω, το πολύ μέχρι τη Βουλγαρία να 
είχε φτάσει για να αγοράσει κάνα δερμάτινο και παρίστανε 
τώρα τη Μάγια Τσόκλη. Η Κασσιανή ρούφηξε λίγο ακόμα 
από τον καφέ της και την κοίταξε στα μάτια.

«Φαντάζεσαι, κυρία Τασία μου, να είναι το πνεύμα του 
Θωμά παγιδευμένο στο διαμέρισμα και να τον ακούνε οι 
νοικάρηδες να γογγύζει κάθε βράδυ;»

«Μπα σε καλό σου, πρωινιάτικα!» φώναξε εκείνη. Ση-
κώθηκε απότομα από την καρέκλα της κι έκανε μια σβού-
ρα.

«Εσύ τι τρομάζεις, καλέ; Σε μένα θα έρθει πρώτα, δίπλα 
μέναμε. Ο ιδιοκτήτης, πάντως, έφερε μάστορες αφού το 
άδειασε το σπίτι. Το καθάρισε καλά, το απολύμανε και το 
έβαψε ολόκληρο και ξήλωσε και το παλιό μπάνιο. Ξέρεις, 
επειδή τον βρήκαν στη μπανιέρα...»

«Μην τα συζητάμε άλλο αυτά», την διέκοψε η κυρα-Τα-
σία. «Ας είναι αναπαυμένη η ψυχούλα του και με το καλό 
να έρθουν νέοι γείτονες, να δει πάλι ζωή το διαμέρισμα. 
Έτσι ξορκίζεται το κακό».
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«Και κανένας αγιασμός δεν θα έβλαπτε», είπε η Κασ-
σιανή και ρούφηξε λίγο ακόμα από τον καφέ της.

Καινούργιοι νοικάρηδες θα έκαναν αρκετό καιρό ακόμα 
να φανούν, πάντως. Φάνηκαν μερικοί ενδιαφερόμενοι, δη-
λαδή, αλλά γρήγορα άλλαξαν γνώμη. Μπορεί το νοίκι να 
ήταν αρκετά χαμηλό και το κτίριο να βρισκόταν σε βολικό 
και ήσυχο σημείο στο κέντρο της Αθήνας, όμως τελευταία 
στιγμή λάκιζαν όλοι. Και γι’ αυτό δεν ευθυνόταν ούτε η 
οικονομική κρίση, ούτε η πανδημία, ούτε η μακάβρια ιστο-
ρία του διαμερίσματος. Αυτό το τελευταίο όχι τόσο άμεσα, 
δηλαδή.  

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ο ιδιοκτήτης έδειξε εμπι-
στοσύνη στο λάθος πρόσωπο. Διότι ο άνθρωπος ζούσε 
εκτός Αθηνών και δεν γινόταν να έρχεται κάθε φορά που 
έπρεπε να δείξει το σπίτι σε κάποιον. Με μεσιτικά γραφεία 
δεν ήθελε να μπλέξει, διότι δεν τα εμπιστευόταν. Αυτός που 
εμπιστευόταν, όμως, ήταν ο Πελοπίδας, τον οποίο γνώριζε. 
Και σε αυτόν είχε αφήσει αντικλείδι, ώστε να δείχνει το δι-
αμέρισμα στους πιθανούς ενοικιαστές.

Ο Πελοπίδας, με τη σειρά του, βαριόταν τη ζωή του και 
σιγά μην παρίστανε τον ξεναγό κάθε τρεις και λίγο. Συ-
νεπώς, το κλειδί κατέληξε στα χέρια της γυναίκας του, η 
οποία δέχτηκε περιχαρής να αναλάβει καθήκοντα μεσάζο-
ντα. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να επιτελέσει 
και ένα άλλο, ιερό καθήκον της: να επιλέξει τους κατάλλη-
λους γείτονες.

Η μεγαλοπιασμένη και φαντασμένη Κασσιανή θεωρού-
σε πως δεν ήταν δυνατόν να έρθει να μείνει δίπλα τους ο 
οποιοσδήποτε. Ήταν αξιοσέβαστα μέλη της κοινωνίας -στο 
μυαλό της, τουλάχιστον- και ήθελε γείτονες ανάλογου κύ-
ρους. Έτσι, όσοι υποψήφιοι ενοικιαστές δεν πληρούσαν τα 
δικά της, υψηλά κριτήρα, έπαιρναν πόδι. Φυσικά, εκείνη 
δεν είχε κανένα δικαίωμα να διώξει οποιονδήποτε, αυτό 
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όμως δεν σήμαινε πως δεν μπορούσε να σαμποτάρει τη δι-
αδικασία.

Οι πρώτοι υποψήφιοι φάνηκαν μέσα Μαΐου και ήταν 
ένα αξιολάτρευτο ζευγάρι μαύρων. Το οποίο δεν είχε καμιά 
ελπίδα, φυσικά, διότι η Κασσιανή θεωρούσε ότι αν έρχο-
νταν αλλοδαποί να μείνουν στο κτίριο θα υποβαθμιζόταν 
η αξία του.

«Ποια αξία; Πού νομίζεις ότι μένουμε, στις Βερσαλλί-
ες;» της έβαλε τις φωνές ο άντρας της. «Τις προάλλες φτερ-
νίστηκα και σταμάτησε το ασανσέρ».

«Άκου με που σου λέω, Πελοπίδα. Αν αφήσουμε ξένους 
να έρθουν εδώ, θα αρχίσουν να κουβαλιούνται οι συγγενείς 
και οι φίλοι τους κάθε μέρα. Στο τέλος θα γίνουμε γκέτο. 
Θες να γίνουμε γκέτο, Πελοπίδα;»

«Ποιο γκέτο, μωρή; Δίπλα στα Εξάρχεια είμαστε, είναι 
θαύμα που δεν έχουμε φάει  αδέσποτη σφαίρα ακόμα. Και 
τι είπες στους ανθρώπους;»

«Την αλήθεια. Ότι ο προηγούμενος νοικάρης αυτο-
κτόνησε στο μπάνιο», είπε εκείνη με ένα δήθεν αδιάφορο 
βλέμμα, αποφεύγοντας να τον κοιτάξει.

«Και τι άλλο;» επέμεινε εκείνος.
«Μπορεί και να ανέφερα ότι τα βράδια ακούγονται χτυ-

πήματα από τον τοίχο. Και κλάματα».
Ο Πελοπίδας έφερε τα χέρια του στο κεφάλι και τράβη-

ξε τα μαλλιά του.
«Θα το μάθει ο ιδιοκτήτης και θα έρθει εδώ πέρα και 

τότε να δεις χτυπήματα και κλάματα που θα ακουστούν!»
«Υπερβολές. Δεν πρόκειται να μάθει τίποτε. Δεν μπορεί 

να μείνει όποιος να ‘ναι δίπλα μας. Έχουμε και ένα κύρος».
«Τι λες, μωρή τσαρίνα Φιόντοροβνα, ποιο κύρος; Ποια 

νομίζεις ότι είσαι;»
«Θα σε παρακαλέσω να μη μιλάς έτσι, φέρσου πια αναλό-

γως της θέσης σου. Είσαι διαχειριστής και επιχειρηματίας».



40

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

«Σκατά είμαι», φώναξε ο Πελοπίδας και η Κασσιανή ξί-
νισε τη μούρη και πήγε να κλειστεί στην κρεβατοκάμαρα.

Οι επόμενοι υποψήφιοι ενοικιαστές κατέφτασαν δυο 
μέρες αργότερα. Ήταν νιόπαντροι και έψαχναν σπίτι για 
να μετακομίσουν από τους γονείς του νεαρού. Η Κασσια-
νή τούς θεώρησε αρκετά συμπαθείς. Ήταν Έλληνες, νέοι, 
φαίνονται καθαροί και μορφωμένοι. Δυστυχώς, δεν έμεινε 
πολύ ικανοποιημένη από το βιογραφικό τους. Εκείνος ήταν 
υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ και η γυναίκα του δούλευε 
σε τηλεφωνικό κέντρο. Τι εξέλιξη θα μπορούσαν να έχουν; 
Φαντάστηκε τον εαυτό της να οργανώνει σουαρέ στο σπίτι 
της και να συζητά μαζί τους για φοιτητικά πακέτα και εκ-
πτώσεις στα χαρτιά κουζίνας, τρώγοντας κρακεράκια με 
σολομό και μπρι και ανατρίχιασε.

Όχι, αγάπη μου, η εργατική τάξη μπορούσε να πάει να 
μείνει στο Κερατσίνι. Φρόντισε να τους αποκαλύψει, εντε-
λώς “εμπιστευτικά” το τραγικό θανατικό που έλαβε χώρα 
στο διαμέρισμα και τα αλλόκοτα, υπερφυσικά περιστατικά 
που συνέβαιναν από τότε. Όταν δεν έδειξαν να πτοούνται 
και πολύ, αναγκάστηκε να τους προειδοποιήσει για τη φα-
σαρία από τον τέταρτο όροφο.

«Δεν είναι κάτι σοβαρό», είπε τάχα μου καθησυχαστικά. 
«Δεν τσακώνονται πολύ συχνά, συνήθως μόνο τα σαββα-
τοκύριακα. Ξέρετε πώς είναι τα ζευγάρια. Ο άντρας της ζη-
λεύει πολύ εύκολα, γι’ αυτό σταμάτησε κι εκείνη να φέρνει 
πελάτες στο σπίτι».

«Τι πελάτες;» ρώτησε η κοπέλα.
«Καλέ, μη φανταστείτε τίποτα πονηρό. Μασάζ κάνει η 

κοπέλα», απάντησε εκείνη. «Απλώς τώρα πηγαίνει σε ξε-
νοδοχείο για να έχει την ησυχία της. Αλλά είναι αρκετά 
οξύθυμος ο άντρας της. Μια στο τόσο θα ανάψουν πολύ τα 
αίματα και μετά τα ξαναβρίσκουν».

Στη συνέχεια κοίταξε εξεταστικά το ταβάνι από πάνω 
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τους. Σήκωσαν τα κεφάλια και κοίταξαν κι εκείνοι.
«Α, δεν φαίνονται καν οι τρύπες από τις σφαίρες. Έκανε 

καλή δουλειά ο μάστορας».
Οι νιόπαντροι έφυγαν, αφού ενημέρωσαν πως θα κοι-

τούσαν και μερικά σπίτια ακόμα και θα καλούσαν τον ιδι-
οκτήτη αν το έπαιρναν απόφαση. Σιγά μην το έπαιρναν, η 
Κασσιανή ήταν μανούλα σε αυτά.

Σειρά είχε μια οικογένεια με τρία φασαριόζικα ανήλικα. 
Δεν υπήρχε περίπτωση να ανεχτεί η Κασσιανή τόση φασα-
ρία δίπλα στα αυτιά της. Αφού τους ενημέρωσε, ξεκλειδώ-
νοντας την πόρτα, ότι η μυρωδιά από το πτώμα θα έπρε-
πε να είχε χαθεί εντελώς πια, εκείνοι δεν θέλησαν καν να 
μπούνε μέσα.

Σε ένα ζευγάρι από το Μπαγκλαντές αποφάσισε να χρη-
σιμοποιήσει και οπτικά βοηθήματα. Το πρώτο πράγμα που 
είδαν όταν μπήκαν στο σαλόνι, ήταν μια πεντάλφα ζω-
γραφισμένη με κιμωλία και κάμποσα μισολιωμένα μαύρα 
κεριά. Η Κασσιανή έδειξε θυμωμένη και ανέφερε ότι ενώ 
άλλαζαν συνέχεια κλειδαριά, οι προηγούμενοι νοικάρηδες 
κατάφερναν πάντα να μπούνε μέσα. Οι Μπαγκλαντεσιανοί 
απλώς πήραν δρόμο.

Και όσο περίμενε η Κασσιανή να εμφανιστεί κάποιος 
δούκας, κόμης ή έστω ιπποκόμος, τόσο αναρωτιόταν ο ιδι-
οκτήτης τι διάολο συνέβαινε και ενώ υπήρχαν τόσοι ενδια-
φερόμενοι για το διαμέρισμα, στο τέλος έμενε ανοίκιαστο. 
Μέχρι που μια μέρα ακούστηκαν φωνές και βρισιές στην 
πολυκατοικία.

Ο Αντώνης βρισκόταν στο μαγαζί εκείνη τη στιγμή, 
αλλά φρόντισε να του διηγηθεί τα πάντα η μάνα του, με 
κάθε πιπεράτη λεπτομέρεια, αφού στήθηκε έξω παρέα με 
την κυρα-Σταυρούλα. Μάλιστα έβγαλαν και καρέκλες στον 
διάδρομο και καθάριζε η μια τα φασολάκια της και η άλλη 
πατάτες όσο απολάμβαναν το σώου.
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«Για να καταλάβω», ρώτησε ο Αντώνης, «ερχόταν κό-
σμος να δει το διαμέρισμα κι η άλλη η παλαβή τους περ-
νούσε από οντισιόν;»

«Παιδάκι μου, ούτε καν, τους έδιωχνε όλους. Το φύλα-
γε, λέει, το διαμέρισμα για κάποιον της κλάσης της».

«Ποια κλάση, μωρέ, που ο άντρας της έχει αφήσει νυ-
χάκι για να καθαρίζει το αυτί; Και πώς το έμαθε ο ιδιοκτή-
της;»

«Ήρθε ο άνθρωπος για δουλειές στην Αθήνα και πέρασε 
κι από δω να δει τι συμβαίνει. Χτύπησε πρώτα στου Πε-
λοπίδα, αλλά δεν ήταν κανείς σπίτι. Οπότε μπήκε στο δικό 
του να ρίξει μια ματιά».

«Και;»
«Και έπεσε πάνω στη λεγάμενη!»
«Τη Μαντάμ Σουσού; Τι έκανε εκεί;»
«Είχε μια σακούλα γεμάτη σύριγγες που είχε αγοράσει 

από το φαρμακείο και τις αράδιαζε σε κάθε δωμάτιο η πα-
λαβιάρα».

Ο Αντώνης ξέσπασε σε δυνατά γέλια και ακολούθησε 
η μάνα του. Τους πήρε κάνα λεπτό να συνέλθουν εντελώς.

«Πω πω, έπρεπε να ήμουν εκεί να δω τα μούτρα της».
«Χαμός έγινε, παιδί μου. Φωνές και κακό, βρισιές, 

έσκουζε κι εκείνη και του έλεγε να κρατήσει ένα επίπεδο 
στη συζήτηση. Μετά απείλησε αυτός να καλέσει την αστυ-
νομία και τον κυνηγούσε στον διάδρομο η Σουσού».

«Την κάλεσε;»
«Όχι. Κάλεσε εκείνη τον Πελοπίδα για να τα βρούνε 

όλοι μαζί κι ήρθε κι εκείνος του σκοτωμού από το μαγαζί 
και μετά κλείστηκαν μέσα στο σπίτι. Ε, μπήκαμε κι εμείς 
μέσα. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έλεγαν πια».

 «Α, σας έκαναν χαλάστρα», είπε ο Αντώνης κοροϊδευ-
τικά.

«Ακούσαμε μόνο τον άνθρωπο, την ώρα που έφευγε, 
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που φώναξε ότι θα νοικιάσει το σπίτι στο πρώτο πρεζά-
κι που θα βρει στον δρόμο. Μετά ακούστηκε και κάτι σαν 
χλιμίντρισμα, αλλά μάλλον ήταν η Κασσιανή που έβαλε τα 
κλάματα όταν το άκουσε».

«Καλά να πάθει, η ψωνάρα, η ρατσίστρια. Να μου το 
θυμηθείς ότι αυτή θα ξανασκαρώσει τέτοια βλακεία».

«Λες να το κάνει ο άλλος;» ρώτησε η κυρα-Τασία ανή-
συχη.

«Ποιος να κάνει τι;»
«Ο ιδιοκτήτης. Να νοικιάσει το σπίτι σε κάνα πρεζάκι».
«Και τι μας νοιάζει εμάς; Σπίτι του είναι, ας το νοικιάσει 

και σε μεξικάνικο καρτέλ».
«Πας καλά, παιδάκι μου; Θες να γίνει τεκές εδώ μέσα; 

Να συχνάζουν μόνο ναρκομανείς, κλέφτες και γκάν-
γκστερ;»

«Ποιοι γκάνγκστερ, ρε μάνα; Πού νομίζεις ότι είσαι, στο 
Σικάγο του 1930; Άλλωστε υπάρχουν και χειρότερα».

«Τι χειρότερα;»
«Μπορεί να το νοικιάσει σε κάναν Κινέζο! Εκεί είναι 

που δεν θα ξαναβγείς από το σπίτι εσύ».
«Βρε, άντε να χαθείς από δω χάμω!» φώναξε εκείνη και 

του πέταξε στη μούρη μια βρεγμένη πετσέτα.
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Ανησυχίες

Ζήλεια. Αυτό ένιωθε ο Αντώνης κάθε φορά που έβλεπε 
τη Μαίρη, τη Μαιρούλα με τον Σάββα. Και του φαι-

νόταν περίεργο, διότι αυτός είχε πλέον τη Μάρθα και δεν 
είχε λόγο να νιώθει έτσι. Ήταν μια χαρά γυναίκα κι εκείνη, 
ήταν στο ίδιο μήκος κύματος και περνούσαν καλά. Ήταν 
μορφωμένη, έξυπνη, αστεία, ανεξάρτητη, όμορφη και...

Συνοφρυώθηκε. Δεν είχε ιδέα αν περιέγραφε τη Μάρθα 
τόση ώρα ή τη Μαίρη. Έπεσε στο κρεβάτι και ξεφύσηξε. 
Όσο και αν προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του για το 
αντίθετο, ήταν αδύνατο να αρνηθεί την αλήθεια. Είχε δα-
γκώσει τη λαμαρίνα με τη Μαίρη. Ήλπιζε ότι με τον καιρό 
θα το ξεπερνούσε, αλλά όσο σύχναζε μαζί της, τόσο φού-
ντωνε η φλόγα. Όμως δεν υπήρχε περίπτωση να τολμήσει 
κάτι. Με τον Σάββα είχαν γίνει πλέον φιλαράκια και δεν θα 
έκανε κίνηση στην κοπέλα του. Σεβόταν τον άγραφο κώδι-
κα μεταξύ φίλων. Αλλά πολύ περισσότερο σεβόταν το γε-
γονός ότι ο Σάββας μπορούσε να τον κάνει μπαούλο στο 
ξύλο με το ένα χέρι δεμένο στην πλάτη.

 Πήγε στο σαλόνι και βρήκε τη μάνα του προσηλωμένη 
στην τηλεόραση.

«Θα το φάμε το κεφάλι μας στο τέλος, να μου το θυμη-
θείς», είπε μόλις είδε τον Αντώνη.

«Εγώ το δικό μου το θέλω με πατάτες».
«Βλέπεις τι έγινε στα διόδια χθες;» συνέχισε εκείνη, 

αγνοώντας την κρυάδα του. «Έτρεξαν όλοι να πάνε στα 
χωριά τους για το τριήμερο».
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«Ε, εντάξει, καραντίνα πέρασε ο κόσμος. Ευκαιρία έψα-
χνε να ξεσκάσει λίγο. Όσο τηρούνται τα μέτρα προστασίας 
δεν νομίζω να έχουμε θέμα».

«Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πέρασαν τις εκατό χιλιά-
δες νεκρούς στην Αμερική».

«Και τι σχέση έχει αυτό μ’ εμάς; Λες να πεταχτεί κανείς 
μέχρι την Αλαμπάμα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύμα-
τος;», ειρωνεύτηκε ο Αντώνης.

«Κι εκεί σίγουροι ήταν ότι δεν θα τους έπιανε το χτικιό 
κι είδες τώρα».

«Εκεί τους ένοιαζε περισσότερο η πολύτιμη οικονομία 
τους κι έκλειναν τα μάτια αντί να κλείσουν τα μαγαζιά. 
Μέχρι να το πάρουν απόφαση, τους είχε θερίσει ο ιός».

«Κι εδώ, όμως, θα ανοίξουν πάλι τα σύνορα λένε, για να 
μη χαθεί η τουριστική σεζόν. Κι εσύ έχεις φαγωθεί να πάμε 
διακοπές», είπε η κυρα-Τασία με ύφος κι έριξε μια πλάγια 
ματιά στον γιο της.

«Α, εκεί το πήγαινες. Γιατί θες να κάτσεις εδώ, μου λες;»
Η κυρα-Τασία έμεινε σιωπηλή.
«Για λίγες μέρες θα φύγουμε μόνο», συνέχισε εκείνος. 

«Δεν θα πάμε στη Μύκονο για κλάμπινγκ, θα βρούμε ένα 
ήσυχο μέρος με λίγο κόσμο, δεν χρειάζεται να φοβάσαι τον 
ιό».

«Δεν φοβάμαι τον ιό», είπε εκείνη και ξανασώπασε.
«Για την καρδιά σου πρόκειται;» ρώτησε πάλι ο Αντώ-

νης, που του ήρθε μια αναλαμπή.
«Και αν πάθω πάλι τίποτα, τι θα κάνουμε μέσα στην 

ερημιά;» είπε εκείνη τελικά, γυρίζοντας προς το μέρος του 
και φροντίζοντας να χτυπήσει, ταυτόχρονα, και το τραπε-
ζάκι του σαλονιού.

«Ποια ερημιά, ρε μάνα; Δεν θα κατασκηνώσουμε στην 
κορυφή της Πίνδου. Θα βρούμε ένα μέρος κοντά σε νοσο-
κομείο. Αυτό ήταν όλο;»
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«Μμμμ, τα ξέρω εγώ τα νοσοκομεία στα νησιά. Μπαί-
νεις όρθιος και σε βγάζουν ξαπλωμένο πέντε, μαζί με τον 
παπά».

«Το σύστημα υγείας έχει εξελιχθεί λιγάκι από την εποχή 
σου», είπε ο Αντώνης. «Τώρα τα νησιά έχουν και αληθι-
νούς γιατρούς, όχι μόνο τη μαμή του χωριού».

Η μάνα του γύρισε και τον κοίταξε άγρια. Το μάτι της 
περιπλανήθηκε για μια στιγμή στο χώρο ψάχνοντας κάτι 
να του πετάξει, αλλά το μόνο που βρισκόταν κοντά ήταν το 
βαρύ, κρυστάλλινο τασάκι, το οποίο ο Αντώνης φρόντισε 
να σπρώξει γρήγορα μακριά της. 

«Οι εξετάσεις σου ήταν καλές», συνέχισε εκείνος, «και 
ο ίδιος ο γιατρός σού πρότεινε ξεκούραση. Δεν θα κάνουμε 
κάτι που να σε ζορίσει. Διακοπές είναι».

Τη συζήτηση διέκοψε το κουδούνι.
«Περιμένουμε κανέναν;» ρώτησε η κυρα-Τασία και πε-

τάχτηκε όρθια.
«Εγώ περιμένω», είπε εκείνος και άνοιξε την πόρτα.
Εμφανίστηκε ο Σάββας, ο οποίος μπήκε μέσα δειλά 

δειλά και χαιρέτησε με ένα αμήχανο χαμόγελο την κυρα-
Τασία.

«Δεν δαγκώνει, μην ανησυχείς», του είπε στη νοηματική 
ο Αντώνης και γέλασαν και οι δύο.

«Τι του είπες;» ρώτησε η μάνα του.
«Να μην ντρέπεται και να μπει μέσα του είπα».
«Α, ναι, καλά του είπες του παιδιού. Γεια σου, Σάββα 

μου», είπε εκείνη.
Ο Σάββας ανταποκρίθηκε στη νοηματική.
«Τι είπε τώρα;»
«Σε καλησπέρισε και σου ευχήθηκε περαστικά».
«Α, ευχαριστώ πολύ, πες του».
Ο Αντώνης έκανε τη διερμηνεία.
«Τι του είπες τώρα;»
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«Αυτό που μου είπες να του πω, ρε μάνα!»
«Καλά ντε, μην αρπάζεσαι. Μη μάθουμε εμείς τίποτα 

για τα νοηματικά, δηλαδή, στο σκοτάδι να μείνουμε».
Ο Σάββας έκανε μερικές χειρονομίες ακόμα, γελώντας.
«Τι είπε τώρα;» είπε πάλι η κυρα-Τασία, με το στόμα 

ορθάνοιχτο.
«Να μη σου πηγαίνω κόντρα, είπε, επειδή είσαι πολύ 

συμπαθητική».
«Εμ, τα βλέπουν οι ξένοι και δεν τα βλέπεις εσύ που 

είσαι αίμα μου», είπε εκείνη παίρνοντας θάρρος από την 
κολακεία. Κοντοστάθηκε στη συνέχεια και κοίταξε τον 
Αντώνη με ύφος.

«Τι;» ρώτησε εκείνος.
«Δεν θα του πεις τι είπα;» απάντησε αυτή.
«Μπορείς να του το πεις κι εσύ, ρε μάνα. Διαβάζει και 

χείλια. Αν του μιλάς αργά και καθαρά θα σε καταλαβαίνει».
Η κυρα-Τασία στάθηκε μπροστά στον Σάββα με δέος 

και τον κοίταξε κατάματα. Εκείνος σκιάχτηκε λιγάκι και 
πισωπάτησε.

«Να του μιλήσεις, είπαμε, όχι να τον υπνωτίσεις».
«ΘΕΛΕΙΣ. ΚΑΤΙ. ΝΑ ΠΙΕΙΣ;» φώναξε δυνατά τις λέ-

ξεις μία-μία.
«Ρε μάνα, μην ουρλιάζεις, δεν παίζει ρόλο η ένταση της 

φωνής. Μίλα φυσιολογικά».
«Θέλεις κάτι να πιεις;» ρώτησε πάλι η κυρα-Τασία και 

έκανε και μια χειρονομία με το χέρι, σαν να κρατούσε 
δήθεν ένα ποτήρι και να έπινε από αυτό.

«Λίγο νερό», είπε ο Σάββας και διερμήνευσε ο Αντώνης.
Η κυρα-Τασία έτρεξε στην κουζίνα κι εκείνοι πήγαν να 

κάτσουν στο σαλόνι.
«Πού είναι η Μαίρη;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Ντύνεται. Μου είπε να κατέβω πρώτος», απάντησε 

εκείνος. «Δεν με άφησε να την περιμένω. Προσπαθεί να με 
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μάθει να είμαι πιο κοινωνικός».
«Δεν είναι κακό αυτό», είπε ο Αντώνης.
«Ήμουν τρία λεπτά έξω από την πόρτα σας μέχρι να 

πάρω απόφαση να χτυπήσω», πρόσθεσε ο Σάββας και γέ-
λασε.

«Σάββα μου, θέλεις μια κοκακόλα καλύτερα ή να σου 
βάλω λίγο χυμό;» ακούστηκε η δυνατή φωνή της κυρα-Τα-
σίας από την κουζίνα.

Τον Αντώνη τον έπιασε ξαφνικά ένα απότομο νευρικό 
γέλιο κι ο Σάββας έδειχνε πιο μπερδεμένος από ποτέ. Προ-
σπάθησε να του εξηγήσει, αλλά έτσι όπως τρανταζόταν από 
τα χαχανητά, τα μισά νοήματα έβγαιναν στα ελληνικά και 
τα άλλα μισά στα πολωνικά. Ευτυχώς, το κουδούνι έδωσε 
ένα τέλος στο μαρτύριο. Ο Αντώνης έτρεξε του σκοτωμού 
στην πόρτα και η μάνα του τον κοίταξε παραξενεμένη.

«Γεια σου, Μαιρούλα», τον άκουσε να λέει.
Η Μαίρη μπήκε μέσα και τον χαιρέτησε περνώντας 

απαλά το χέρι της από το μπράτσο του. Εκείνος έμεινε με-
τέωρος στην πόρτα, χαμογελώντας σαν χαζός. 

«Τι κάνετε, κυρία Τασία;» ρώτησε η Μαίρη.
«Καλά, Μαιρούλα μου. Δεν μου είπε το βόδι ότι θα περ-

νούσατε, να είμαι λίγο πιο ευπρεπής».
«Σιγά, ρε μάνα, τι θα φορούσες; Βραδινή τουαλέτα και 

γούνα;» πετάχτηκε ο Αντώνης, που βγήκε ξαφνικά από τον 
λήθαργο. «Δεν στο είπα γιατί σε ξέρω. Θα άρχιζες να μα-
γειρεύεις σαν παλαβή».

«Μπα; Να μην έχουμε κάτι να προσφέρουμε στα παιδιά, 
δηλαδή. Τόσο μπουνταλάς είσαι».

«Δεν χρειάζεται κάτι, κυρία Τασία. Δεν θα κάτσουμε 
πολύ, άλλωστε. Είπαμε να βγούμε όλοι μαζί για ένα ποτό, 
απλώς, να γνωρίσουμε και τη Μάρθα», είπε η Μαίρη κι 
έκατσε δίπλα στον Σάββα, ο οποίος σαν να ανακουφίστηκε 
που την είδε.
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«Α, θα έρθει και η Μάρθα;» ρώτησε περιχαρής η κυρα-
Τασία.

«Ποια;» έκανε ο Αντώνης αφηρημένος.
«Το νου σου εσύ!» του είπε με σφιγμένα δόντια η μάνα 

του, ρίχνοντάς του ένα φαρμακερό βλέμμα.
«Τι έκανα;»
«Δεν έκανες, αλλά σε ξέρω», είπε η κυρα-Τασία και στη 

συνέχεια πήρε τον δίσκο με τα αναψυκτικά και πήγε προς 
το σαλόνι.

«Τι έγινε πάλι;» αναρωτήθηκε ο Αντώνης φωναχτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Σε βλέπω στο ποτήρι μου

Η κυρα-Τασία καμάρωνε σαν το παγόνι όπως έβλε-
πε τη Μάρθα να κάθεται δίπλα στον γιο της. Στο 

μυαλό της ήταν ήδη η επόμενη νύφη της και χαιρόταν που 
είχε βρει ένα καλό κορίτσι και ο Αντώνης, μπας και νοι-
κοκυρευόταν επιτέλους. Στο μυαλό του Αντώνη, από την 
άλλη, βαρούσαν ταμπούρλα. Καλά περνούσε με τη Μάρθα, 
αλλά... υπήρχε πάντα αυτό το “αλλά”. Και όταν υπάρχει 
ένα “αλλά” στη μέση, τα πράγματα περιπλέκονται, ειδικά 
όταν αποφασίζεις να το πάρεις και στις διακοπές σου -τις 
οποίες συζητούσαν τώρα.

«Πού θα πάτε, τελικά;» ρώτησε η Μαίρη.
«Πού θα πάμε;» αντιρώτησε ο Αντώνης.
«Για διακοπές», είπε πάλι η Μαίρη.
«Α, έχω αφήσει την επιλογή στη μάνα μου». 
«Εγώ δεν ξέρω από νησιά», είπε η κυρα-Τασία ξερά.
«Είναι κομμάτια γης με θάλασσα γύρω-γύρω», είπε ει-

ρωνικά ο Αντώνης. «Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να 
διαλέξεις ένα όνομα».

«Να πάμε στο πιο κοντινό».
«Το πιο κοντινό είναι η Αίγινα», είπε η Μάρθα και ο 

Αντώνης ξίνισε τα μούτρα του.
«Ε, στην Αίγινα θα πάμε; Εκεί πας και κολυμπώντας, το 

θέμα είναι να το χαρούμε λιγάκι».
«Στην Αίγινα είναι και το μοναστήρι του Αγίου Νεκτα-

ρίου, να το πούμε και στη Σταυρούλα και τον Απόστολο», 
πετάχτηκε ενθουσιασμένη η κυρα-Τασία.
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«Δεν οργανώνουμε προσκυνηματική για τα ΚΑΠΗ, ρε 
μάνα, συγκεντρώσου! Είπαμε να πάμε κάπου οι τρεις μας».

«Εγώ κι ο Σάββας λέμε να πάμε στην Άνδρο», είπε η 
Μαίρη και έσφιξε το χέρι του Σάββα, την ώρα που ο Αντώ-
νης ένιωθε μια τανάλια να σφίγγει την καρδιά του.

«Ωραία ακούγεται και η Άνδρος», είπε η Μάρθα.
«Καλή είναι, αλλά ας πάμε κάπου πιο γραφικά», απά-

ντησε ο Αντώνης, που στο μυαλό του η Άνδρος είχε μαγαρι-
στεί οριστικά και δεν ήθελε ούτε στο χάρτη να τη δει.

«Πάμε Πάρο;» ρώτησε η Μάρθα.
«Είναι ωραία η Πάρος», είπε ο Σάββας. «Έχω πάει πα-

λιότερα, θα σας πω και πού να πάτε».
«Είναι κοντά η Πάρος;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Κάνα τριώρο-τετράωρο με το πλοίο», είπε ο Αντώνης.
«Τι θα κάνουμε τέσσερις ώρες στο πλοίο;» τσίνισε εκεί-

νη.
«Εσένα σε βλέπω να σαπουνίζεις τα φουγάρα», είπε ο 

Αντώνης και οι υπόλοιποι γέλασαν.
«Λοιπόν, πάμε;» ρώτησε η Μαίρη και σηκώθηκε, με τον 

Σάββα κατά πόδας.
«Γιατί δεν έρχεστε κι εσείς μαζί μας για ποτό;» ρώτησε 

η Μάρθα την κυρα-Τασία.
Ο Αντώνης έβαλε τα γέλια, αλλά σοβάρεψε απότομα 

όταν συνειδητοποίησε ότι η Μάρθα το εννοούσε.
«Τι λες, παιδάκι μου; Τι δουλειά έχει η γριά με τα νέα 

παιδιά;» απάντησε η μάνα του.
«Α, όποτε σε συμφέρει είσαι γριά. Όταν αναφέρω εγώ 

την ηλικία σου, μου παριστάνεις την Χάιντι», είπε ο Αντώ-
νης.

«Εσύ είσαι βόδι», απάντησε εκείνη κι έσκασαν όλοι στα 
γέλια.

«Μη με βρίζεις, ρε μάνα, μπροστά στους φίλους μου», 
παραπονέθηκε εκείνος μουτρωμένος, όσο η Μάρθα τον 
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έσπρωχνε προς την πόρτα.
«Στο καλό και να προσέχετε», είπε η κυρα-Τασία.
«Για πότο πάμε, όχι να πάρουμε το Ύψωμα 731», φώνα-

ξε ο Αντώνης από τον διάδρομο.
«Σταμάτα, παιδάκι μου, να την τσιγκλάς συνέχεια», 

ακούστηκε η φωνή της Μάρθας πριν κλείσει η πόρτα.
Οι καφετέριες και τα μπαρ στα Εξάρχεια ήταν γεμάτα 

κόσμο.
«Σαν να μην περάσαμε ποτέ καραντίνα», είπε ο Αντώ-

νης.
«Είναι Σάββατο, είναι και τριήμερο, λογικό ήταν να βγει 

ο κόσμος», απάντησε η Μάρθα.
«Ναι, αλλά δεν βλέπω να τηρούν και πολύ τις αποστά-

σεις».
«Έχουν αραιώσει τα τραπεζάκια», είπε η Μαίρη.
«Πιο άκυρο μέτρο δεν έχω ακούσει», είπε ο Αντώνης. 

«Λες κι αν φταρνιστεί ο άλλος από το απέναντι τραπέζι δεν 
θα μας πάρουν όλους τα σκάγια».

«Τέλος πάντων, πού λέτε να καθίσουμε;» ρώτησε η 
Μαίρη.

Ο Σάββας έδειξε ένα τραπεζάκι στο βάθος.
«Δεν νομίζω να έχουμε και πολλές επιλογές. Είναι το 

μόνο άδειο», είπε η Μαίρη και κινήθηκε προς τα εκεί. 
«Αντώνη, κάτσε δίπλα μου εσύ κι ο Σάββας απέναντί μου, 
ώστε να μπορούμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλο».

Ο Αντώνης ενθουσιάστηκε με την πρόταση. Ήταν σημα-
ντικό να διευκολυνθεί στην επικοινωνία ο Σάββας. Τουλά-
χιστον αυτό είπε στον εαυτό του. Έτσι, βρέθηκε δίπλα στη 
Μαίρη τη Μαιρούλα και ο Σάββας δίπλα στη Μάρθα.

Ήταν παράδοξο, πάντως, το ότι κάτι που είχε σκοπό να 
κάνει πιο εύκολη την επικοινωνία μεταξύ των δύο ζευγα-
ριών, κατέληξε τελικά να τη δυσχεραίνει. Ο Αντώνης, ο 
οποίος δεν ήταν ακόμη συνηθισμένος στη νοηματική, ξε-
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χνιόταν και συζητούσε με τη Μαίρη. Η Μαίρη, προσπα-
θούσε παράλληλα να μεταφράζει τον διάλογό τους στον 
Σάββα. Η Μάρθα, από την άλλη, καθόταν αμήχανη και 
παρακολουθούσε χαμογελώντας και κουνώντας το κεφάλι. 
Αυτό συνεχίστηκε για κάνα σαραντάλεπτο, περίπου.

«Μάρθα, πώς πηγαίνει η δουλειά;» ρώτησε κάποια στιγ-
μή η Μαίρη, προσπαθώντας να την συμπεριλάβει στη συ-
ζήτηση με κάποιον τρόπο.

Εκείνη σαν να ξαφνιάστηκε με την απότομη προσοχή 
στο πρόσωπό της.

«Ε... καλά. Όλα καλά, ακόμα σε τηλεργασία είμαι», 
απάντησε.

Ο διάλογος μεταξύ τους συνεχίστηκε και με την προσο-
χή της Μαίρης στραμμένη σε εκείνη, ο Σάββας έριξε μια 
περίεργη ματιά στον Αντώνη, δείχνοντας διακριτικά με το 
κεφάλι του προς τη μεριά της Μάρθας. Εκείνος τον κοίταξε 
παραξενεμένος και κούνησε, επίσης διακριτικά, το κεφάλι 
του σαν να ρωτούσε τι συνέβαινε. Ήταν αδύνατον να συ-
νεννοηθούν με τη νοηματική χωρίς να τραβήξουν την προ-
σοχή, οπότε ο Σάββας πήρε στα χέρια του το κινητό και 
άρχισε ένα παράλληλο τσατ με τον Αντώνη.

«Φίλε!»
«Τι έπαθες;»
«Την έχεις εντελώς γραμμένη».
«Ποια;»
«Τη Μάρθα, ρε ηλίθιε. Δεν της δίνεις σημασία».
«Εσάς ήρθε να γνωρίσει, εμένα με ξέρει».
«Ναι, αλλά την αγνοείς συνέχεια».
Ο Αντώνης έριξε μια ματιά στον Σάββα και άλλη μια 

στη Μάρθα.
«Μια χαρά συμμετέχει, μιλάει με τη Μαίρη».
«Η Μαίρη της μίλησε γιατί είπε ότι τη λυπήθηκε που δεν 

της μιλούσε κανείς».
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«Πότε στο είπε αυτό».
«Μόλις ένα λεπτό πριν, δεν το είδες;»
«Όχι, νόμιζα ότι σου μετέφραζε τι λέγαμε».
«Φίλε, πού έχεις το μυαλό σου σήμερα; Από το σπίτι 

αφηρημένος είσαι».
Άντε τώρα να του πει ο Αντώνης πού ακριβώς είχε το 

μυαλό του χωρίς να φάει καρέκλα στο κεφάλι. Το οποίο, 
εμμέσως, θα έδινε και μια απάντηση στο ερώτημα, αφού το 
μυαλό του θα βρισκόταν μετά απλωμένο πάνω στο τραπέζι 
του μπαρ.

«Σόρρυ, έχω διάφορα με τη μάνα μου», αρκέστηκε να 
απαντήσει. «Να παραγγείλουμε άλλον έναν γύρο;» ρώτησε 
φωναχτά στη συνέχεια.

«Όχι, μωρό μου, πρέπει να οδηγήσω μετά. Πώς θα πάω 
σπίτι;» είπε η Μάρθα.

«Σιγά, μπορείς να μείνεις με τον Αντώνη το βράδυ», είπε 
η Μαίρη κλείνοντας πονηρά το μάτι.

«Δεν θα είσαι με τα καλά σου», φώναξε εκείνος. «Με τη 
μάνα μου στο διπλανό δωμάτιο; Αυτή έχει κρεμάσει κου-
δούνια στους Τρέντηδες επειδή συζούν εκτός γάμου».

«Ποιοι είναι οι Τρέντηδες;» ρώτησε η Μάρθα.
«Το ζευγάρι που ζει στον τέταρτο, με τον σκύλο», απά-

ντησε η Μαίρη.
«Και τον σκύλο τον λένε Σκύλο», είπε γελώντας ο Αντώ-

νης.
«Σοβαρά μιλάς;» ρώτησε η Μαίρη.
«Ναι, μου το είπε η Του-Μπο-Φλο. Α, ξέχασα, έτσι απο-

καλούμε με τη μάνα μου την Φλο».
Η Μαίρη έσκασε στα γέλια κι έφερε το χέρι της στο 

μπράτσο του Αντώνη. Εκείνος πήρε θάρρος κι άρχισε να 
της εξιστορεί τη μέρα που ανέβασε τον Σκύλο στο σπίτι 
τους και τη βρήκε με τον ανανά στο χέρι. Η συζήτηση συ-
νεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο, με τον Αντώνη να περιγράφει 
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διάφορα περιστατικά που αφορούσαν τους υπόλοιπους 
ενοίκους και τη Μαίρη να ξεκαρδίζεται όλο και πιο πολύ.

Γύρω στο τρίτο ποτό, η Μαίρη είχε ξεχαστεί και είχε 
σταματήσει ακόμη και να μεταφράζει στον Σάββα, ο οποί-
ος με τη σειρά του είχε σταματήσει την προσπάθεια να δια-
βάζει τα χείλη τους, αφού από τη μια μιλούσαν γρήγορα 
και εν μέσω γέλιων και από την άλλη είχαν γυρίσει ο ένας 
προς τον άλλο και με δυσκολία φαινόταν το στόμα τους.

Η Μάρθα, με το ποτήρι της στο χέρι, κοίταξε τον Σάββα 
και χαμογέλασε αμήχανα. Εκείνος ανταπέδωσε και σταύ-
ρωσε τα χέρια μπροστά του.

«Πώς λένε “Αντώνης” στη νοηματική;» ρώτησε τον 
Σάββα.

Εκείνος το σκέφτηκε για λίγο. Χαμογέλασε και της έδει-
ξε. Η Μάρθα στράφηκε προς τον Αντώνη όλο χαρά και επα-
νέλαβε τις χειρονομίες. Η συζήτηση κόπηκε απότομα για 
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και αμέσως μετά η Μαίρη 
και ο Σάββας έσκασαν σε δυνατά γέλια.

«Γιατί με λες μαλάκα;» ρώτησε απορημένος ο Αντώνης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
Citius, Altius, Fortius

Θ άνατος. Μια λέξη τρομακτική για τους περισσότε-
ρους ανθρώπους. Ζούμε την κάθε μέρα σαν να πρό-

κειται να γυρνοβολάμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη για 
πάντα. Παραχώνουμε στα πιο απομακρυσμένα σημεία του 
μυαλού μας έννοιες στενόχωρες και καταθλιπτικές, που 
μας υπενθυμίζουν πόσο πραγματικά εύθραυστη και πε-
περασμένη είναι η φύση μας. Ο Αντώνης, όμως, ήταν πια 
εξοικειωμένος με την έννοια του θανάτου. Όταν χάνεις τον 
πατέρα σου σε τόσο μικρή ηλικία, όταν βλέπεις τη μητέρα 
σου να αρρωσταίνει δυο φορές βαριά και να φτάνει κι αυτή 
ένα βήμα πριν τον τάφο, δεν γίνεται παρά να συμφιλιωθείς 
με τη ζοφερή πραγματικότητα του τέλους.

Παρόλα αυτά, ακόμα κι εκείνος ανατρίχιαζε μπροστά 
στο μέγεθος της απώλειας που βίωνε ο κόσμος σε αυτή την 
πανδημία. Στις δέκα Ιουνίου του τρισκατάρατου 2020, οι 
νεκροί παγκοσμίως είχαν φτάσει τις τετρακόσιες χιλιάδες 
και οι προβλέψεις γίνονταν όλο και πιο δυσοίωνες. Όμως 
έπρεπε να συμφιλιωθεί και με αυτό το γεγονός. Και, πάνω 
απ’ όλα, να κρατήσει κάθε ανησυχία για τον εαυτό του και 
να μην επιβαρύνει κι άλλο την ταλαιπωρημένη ψυχολογία 
της μάνας του.

Εκτός αυτού, είχαν ήδη κανονίσει τις διακοπές τους. Εί-
κοσι του μήνα ταξίδευαν για Πάρο και η κυρα-Τασία όλο 
και ξυνόταν να βρει αφορμές για να μπαστακωθεί στην 
Αθήνα. Οπότε, ο Αντώνης φρόντιζε να την κρατά συνεχώς 
απασχολημένη και να την εμποδίζει από το να βλέπει και 
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πολλή τηλεόραση -πράγμα ανούσιο, ασφαλώς, αφού ό,τι 
δεν μάθαινε από τις ειδήσεις, το μάθαινε από τη φιλενάδα 
της. Και η κυρία Ελένη δεν είχε κουμπί off.

Δεν ήταν μόνο η επικαιρότητα, όμως. Υπήρχε και ένα 
ακόμα άσχημο μαντάτο το οποίο ο Αντώνης έκρυβε επι-
μελώς από τη μάνα του και δεν ήξερε πώς να της το ανα-
κοινώσει. Ήλπιζε ότι θα έβρισκε την κατάλληλη ευκαιρία 
μέσα στις διακοπές. Ως τότε, το κρατούσε για τον εαυτό 
του και δεν έλεγε τίποτα σε κάνεναν -ούτε στη Μάρθα, η 
οποία είχε πιάσει και κολλητιλίκια με την αδελφή του και 
θα της τα ξερνούσε όλα.

Μέσα σε όλη αυτή τη μιζέρια, όμως, είχε συμβεί κι ένα 
χαρμόσυνο. Είχαν ανοίξει πάλι τα γυμναστήρια. Δεν ήταν 
ποτέ φανατικός της γυμναστικής ο Αντώνης. Πριν την κα-
ραντίνα πήγαινε κάποια μεσημέρια ή βράδια στο γυμνα-
στήριο, αλλά περισσότερο το έκανε σαν αγγαρεία. Τώρα, 
όμως, ήταν αποφασισμένος να πάρει πιο ζεστά το θέμα και 
να ξεκινήσει εντατική άσκηση. Είχε φτάσει, άλλωστε, σε 
μια ηλικία που έπρεπε να αρχίσει να σκέφτεται στα σοβα-
ρά την υγεία και τη φυσική του κατάσταση. Φυσικά, όλα 
αυτά ήταν φούμαρα και το ήξερε. Ο βασικός λόγος ήταν 
ότι ήθελε να γίνει ντούκι σαν τον Σάββα, διότι αν είχε έστω 
μια ελπίδα να κερδίσει την καρδιά της Μαίρης, δεν θα το 
κατάφερνε μοιάζοντας με τη βιοχλαπάτσα.

Το να πας στο γυμναστήριο, όμως, ήταν πλέον λίγο πιο 
παραπάνω άθλος από ό,τι ήταν προ πανδημίας, ειδικά για 
κάποιον που το βαριόταν. Διότι είχαν ανοίξει, αλλά δεν 
είχαν ανοίξει και εντελώς. Επιτρεπόταν συγκεκριμένος 
αριθμός ατόμων και μόνο αν είχαν κλείσει ραντεβού προη-
γουμένως -κάπως σαν να πηγαίνεις στον οφθαλμίατρο, δη-
λαδή. Και ο Αντώνης τα αντιπαθούσε πολύ αυτά τα διαδι-
καστικά. Αλλά, μπρος στα κάλλη της Μαιρούλας, τι ήταν 
ο πόνος;
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Το πρώτο απόγευμα γέμισε το σακίδιο με τα συμπράγκα-
λα: μια αλλαξιά ρούχα, πετσέτα, σαμπουάν, αφρόλουτρο, 
παντόφλες, γάντια, νερό και μια μπανάνα -για μετά- και ξε-
κίνησε γεμάτος ενθουσιασμό. Ο οποίος μαράθηκε γρήγορα 
όταν πέτυχε στην είσοδο της πολυκατοικίας τη μάνα του, 
που γύριζε από το σούπερ μάρκετ.

«Για πού το έβαλες;»
«Πάω γυμναστήριο», απάντησε εκείνος.
«Καλά, μη μου λες, σκοτίστηκα», έκανε εκείνη και άρχι-

σε να ανεβαίνει τη σκάλα.
«Πάω γυμναστήριο!» είπε πάλι ο Αντώνης, πιο δυνατά 

αυτή τη φορά.
Η κυρα-Τασία σταμάτησε και τον κοίταξε με ένα έντονο 

βλέμμα δυσπιστίας.
«Εσύ το βαριέσαι το γυμναστήριο, γιατί τέτοια βιασύνη 

ξαφνικά;»
«Καλοκαίρι έφτασε, να μην έχω σώμα για παραλία;»
«Τρία καλοκαίρια θες για να στρώσεις εσύ, ένα δεν σου 

φτάνει!»
Ο Αντώνης άνοιξε το στόμα του κι ήταν έτοιμος να της 

πετάξει ένα μπινελίκι, αλλά για καλή του τύχη άνοιξε ταυ-
τόχρονα και η πόρτα του ασανσέρ κι εμφανίστηκε ο Στάθης 
παρέα με τον Σκύλο.

«Όι, μάνα μου, ο δαίμονας», έκανε η κυρα-Τασία κι ανέ-
βηκε άλλα τρία σκαλιά.

Το μαύρο λαμπραντόρ έπαθε παράκρουση όταν είδε τα 
πιο αγαπημένα του πρόσωπα. Πρώτα καβάλησε τον Αντώ-
νη και τον άρχισε στις γλειψιές και στη συνέχεια προσπά-
θησε να χιμήξει προς τη μάνα του, αλλά τον συγκράτησε 
το λουρί.

«Τον βγάζεις βόλτα;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Ναι, μας έχει ζαλίσει στο σπίτι, ησυχία δεν έχει. Η Φλο 

προσπαθεί να τελειώσει ένα πρότζεκτ και μας ξαπόστειλε».
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Ο Αντώνης πήγε να ρωτήσει τι πρότζεκτ ήταν αυτό, 
αλλά μετά θυμήθηκε ότι δεν τον ένοιαζε.

«Εσύ πού πας;» ρώτησε ο Στάθης δείχνοντας τον σάκο 
του Αντώνη.

«Γυμναστήριο».
«Πφ!» ακούστηκε η μάνα του από τη σκάλα.
«Πουφ στα μούτρα σου» φώναξε εκείνος. «Εσύ πας κα-

θόλου;»
«Εγώ; Γυμναστήριο; Μπα, εγώ κάνω Καποέιρα», απά-

ντησε με επιτηδευμένο ύφος ο Στάθης.
«Την τραγουδίστρια;» ρώτησε η κυρα-Τασία από τη 

σκάλα.
«Φουρέιρα είναι αυτή, ρε μάνα. Λυπήσου μας».
«Κάνε μας τη χάρη! Δεν φταίω εγώ που δεν μιλάει κα-

νείς σας ελληνικά πια!»
«Το Καποέιρα είναι βραζιλιάνικη πολεμική τέχνη, κυρία 

Τασία. Συνδυάζει στοιχεία χορού, ακροβατικών και μουσι-
κής», εξήγησε ο Στάθης.

«Να δω τι άλλη βλακεία θα σκαρφιστούνε πια. Μουσι-
κοχορευτικό ξύλο πρώτη φορά ακούω», έκανε εκείνη και 
ξανασήκωσε τις σακούλες με τα ψώνια για να ανέβει στο 
διαμέρισμα.

Ο Αντώνης, ο Στάθης και ο Σκύλος βγήκαν έξω.
«Τι θα κάνετε το καλοκαίρι;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Τον Ιούλιο θα πάμε μερικές μέρες Μύκονο», απάντησε 

ο Στάθης.
«Αλίμονο», σκέφτηκε ο Αντώνης.
«Η Φλο έχει κλείσει συμφωνία με ένα κλαμπ εκεί για 

ένα ριβιού κι έχουμε και έναν γνωστό που θα μας δώσει δω-
μάτιο στο ξενοδοχείο του με αντάλλαγμα ένα προμόσιοναλ 
αφιέρωμα στο ίνσταγκραμ και στο κανάλι μου στο ΓιουΤι-
ουμπ. Τα καλά του να είσαι ίνφλουενσερ».

«Τα καλά του να είσαι τζαμπατζής τρακαδόρος», σκέφτη-
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κε πάλι ο Αντώνης.
Οδηγώντας μέχρι το γυμναστήριο άρχισε ν’ αναρωτιέται 

πόσο εύκολο θα ήταν να γίνει κι αυτός ίνφλουενσερ. Δεν τα 
πήγαινε πολύ καλά με τις νέες τεχνολογίες και τα πιο σύγ-
χρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -μέχρι το Facebook είχε 
φτάσει- αλλά πόσο δύσκολο θα ήταν; Το μόνο που έκανε 
η Φλο ήταν να τραβάει ηλίθιες φωτογραφίες με προϊόντα 
και μετά να γράφει παντού πόσο τέλεια ήταν και πόσο άλ-
λαξε η ζωή της από τότε που ξεκίνησε να τα χρησιμοποι-
εί. Κοινώς: μπαρούφες. Ήταν καλός στις μπαρούφες και ο 
Αντώνης, το μόνο που έμενε ήταν να μάθει να χρησιμοποιεί 
το ίνσταγκραμ και το τικ-τοκ και εκείνη τη βλακεία που 
σου έβαζε αυτιά και μουσούδα σκύλου στις φωτογραφί-
ες. Έπρεπε, πάντως, να ξεκινήσει πολύ σύντομα να ψάχνει 
εναλλακτικές για το μέλλον του.

Στο γυμναστήριο ήταν τρεις κι ο κούκος, πράγμα που 
τον ικανοποίησε, μιας και μισούσε την πολυκοσμία. Κατευ-
θύνθηκε προς το γκισέ στην είσοδο, όπου καθόταν ένας βα-
ριεστημένος μπρατσαράς με φανελάκι. Ο Αντώνης μπήκε 
στον πειρασμό να τον ρωτήσει πότε ήταν η τελευταία φορά 
που έφαγε μακαρόνια, αλλά φοβόταν το ξύλο. Αφού επιβε-
βαίωσε το ραντεβού, ετοιμάστηκε να ανέβει στα αποδυτή-
ρια.

«Τα αποδυτήρια είναι κλειστά», είπε ο μπρατσαράς.
«Γιατί;» απόρησε εκείνος.
«Νέα μέτρα. Λόγω της πανδημίας», απάντησε το ίδιο 

βαριεστημένα ο γυμναστής.
«Καλά. Θα κάνω μπάνιο στο σπίτι. Και τα πράγματα 

πού τα αφήνουμε;»
Ο γυμναστής έκανε μια αόριστη κίνηση με το χέρι, δεί-

χνοντας κάπου στο υπερπέραν. Ο Αντώνης άφησε την τσά-
ντα του σε μια γωνιά κι έβγαλε την πετσετούλα του. Κινή-
θηκε προς τους διαδρόμους, όπου συνειδητοποίησε ότι τα 
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μισά μηχανήματα ήταν τυλιγμένα με εκείνη την κόκκινη 
και λευκή ταινία που χρησιμοποιούν στους τόπους εγκλη-
μάτων. Γύρισε και κοίταξε τον υπάλληλο.

«Σκότωσαν κανέναν;» ρώτησε.
«Νέα μέτρα», είπε ξερά εκείνος.
Ο Αντώνης ξεφύσηξε και πήγε σε ένα από τα ελλειπτικά, 

τα οποία μισούσε διότι παραήταν κουραστικά κι αυτός δεν 
πήγαινε στο γυμναστήριο για να κουραστεί. Αφού αγκο-
μάχησε για πέντε λεπτά, κατέβηκε κατάκοπος, ιδρωμένος 
και ντροπιασμένος για την εξωφρενικά μικρή αντοχή του. 
Ευτυχώς που είχε λίγο κόσμο και δεν τον είχε δει κανείς.

Εμφανίστηκε μια κυριούλα με ένα πανί και ένα μπουκα-
λάκι στο χέρι, πήγε γρήγορα προς το ελλειπτικό, το ψέκασε 
και το έτριψε καλά. Στη συνέχεια, αποσύρθηκε πάλι στο 
βάθος.

Ο Αντώνης έκατσε στο ποδήλατο. Πρώτη φορά μετά 
την καραντίνα ήταν, θα το έπαιρνε χαλαρά και τις επόμενες 
μέρες θα άρχιζε να σηκώνει και βάρη. Αγκομάχησε άλλο 
ένα δεκάλεπτο στο ποδήλατο, με τη μπλούζα του να έχει 
γίνει μούσκεμα από τον ιδρώτα. Έκανε μια παύση και έλεγ-
ξε το επίπεδο δυσκολίας παραξενεμένος. Ήταν το χαμηλό-
τερο.

«Γαμώτο», σκέφτηκε «έχω ξεσυνηθίσει πολύ».
Σηκώθηκε πάλι στα κλεφτά, σκούπισε τη μούρη του και 

έριξε μια ματιά στα άλλα όργανα γυμναστικής. Η κυριούλα 
με το καθαριστικό και το πανί εμφανίστηκε από το πουθε-
νά, ψέκασε και έτριψε το ποδήλατο και αποσύρθηκε ξανά.

«Τι διάολο; Δεν είμαι λεπρός», μονολόγησε ο Αντώνης.
Επόμενη στάση ήταν στην τροχαλία πλάτης. Ρύθμισε το 

βάρος στα τριάντα κιλά, έπιασε τη μεταλλική μπάρα και 
την τράβηξε προς τα κάτω. Το μόνο πράγμα που τραβήχτη-
κε ήταν κάποιος τένοντας και έβγαλε μια πνιχτή κραυγή. 
Κοίταξε τριγύρω μήπως τον έβλεπε κανείς, ξαναρύθμισε 
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το βάρος στα δεκαπέντε κιλά και τράβηξε πάλι. Κάπως κα-
λύτερα. Αφού έκανε με το ζόρι τρία σετάκια, σηκώθηκε κι 
από κει. Μπορεί η απόδοσή του να ήταν για κλάματα, αλλά 
εκείνος ένιωθε ήδη τις ενδορφίνες του να ξεχειλίζουν. Ή 
μπορεί και να έφταιγε που κατουριόταν.

Σήκωσε την πετσέτα του και εμφανίστηκε ξανά η κυ-
ριούλα με το ψεκαστήρι, η οποία με τόσο πηγαινέλα από 
άτομο σε άτομο και μηχάνημα σε μηχάνημα, παίζει να γυ-
μναζόταν πιο πολύ από όλους εκεί μέσα. Ο Αντώνης πλησί-
ασε τον γυμναστή στο γκισέ.

«Οι τουαλέτες είναι ανοιχτές;» ρώτησε.
«Όχι. Νέα μέτρα», παπαγάλισε εκείνος τη μοναδική 

φράση που έλεγε όλη μέρα, την οποία θα έπρεπε απλώς να 
γράψει σε μια ταμπέλα και να την αφήσει στον πάγκο.

Ο Αντώνης έκανε διάδρομο για άλλο ένα εικοσάλεπτο, 
με την ταχύτητα ρυθμισμένη στα έξι χιλιόμετρα -πράγμα το 
οποίο μετάνιωσε αμέσως, αφού στα τρία λεπτά ένιωσε ήδη 
το ένα του πνευμόνι να κλείνει για επισκευές. Σκέφτηκε να 
μειώσει την ταχύτητα, αλλά ήταν πολύ κοντά στο μπρατσό-
νι της ρεσεψιόν, το οποίο ανά τακτά διαστήματα του έρι-
χνε πλάγιες, εξεταστικές ματιές. Οπότε συνέχισε σαν να μη 
συνέβαινε τίποτα, παριστάνοντας τον άνετο, ενώ από μέσα 
του εκλιπαρούσε για μια διακοπή ρεύματος. 

Κατέβηκε από τον διάδρομο και ένιωθε τα πόδια του 
σαν ξένα αντικείμενα. Η κυριούλα με το αντισηπτικό έσκα-
σε μύτη κι επανέλαβε το τελετουργικό της. Θα μπορούσε 
να κάνει μια-δυο ασκήσεις ακόμα ο Αντώνης, αλλά θεώρη-
σε ότι αρκετά γυμνάστηκε για πρώτη μέρα. Από την άλλη, 
η γεμάτη κύστη του έστελνε πλέον σήματα κινδύνου και 
αν έκανε το λάθος να σηκώσει άλλο ένα βάρος, θα κατου-
ριόταν πάνω του και η κυριούλα θα έπρεπε να αλλάξει το 
ψεκαστήρι με μάνικα ποτίσματος.

Πήρε την τσάντα του και έβγαλε από μέσα μια στε-
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γνή μπλούζα για να αλλάξει. Έριξε μια διστακτική ματιά 
γύρω του. Μαζί με τον μπρατσαρά της ρεσεψιόν ήταν και 
άλλα τέσσερα άτομα στο γυμναστήριο. Όλοι άντρες. Όλοι 
με μούσκουλα που έμοιαζαν σαν να είχαν δικά τους μπρά-
τσα κι εκείνα. Πού να τολμήσει να βγάλει τη μπλούζα του 
μπροστά τους; Εκείνοι έμοιαζαν με γλυπτά του Ροντέν κι ο 
Αντώνης με ξεφουσκωμένο σουφλέ σοκολάτας.

Πήρε τα πράγματά του, έκλεισε ραντεβού για την επό-
μενη μέρα και έτρεξε στο αυτοκίνητό του. Άλλαξε εκεί, 
μακριά από τα αδιάκριτα, επικριτικά βλέμματα και μετά 
έφαγε τη μπανάνα του αναστενάζοντας θλιμμένα...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Κάτω στον Πειραιά, στο μουράγιο

Ισως να μην ήταν και η πιο λαμπρή ιδέα που είχε ποτέ 
ο Αντώνης. Αυτό είχε αρχίσει να σκέφτεται όσο πε-

ρίμενε στο αυτοκίνητο, πίσω από μια ουρά από κάμποσα, 
ακόμα, αυτοκίνητα. Τώρα, βέβαια, ήταν αργά. Βρίσκονταν 
ήδη στο λιμάνι και η μάνα του ανέβαινε στο καράβι, παρέα 
με την κοπέλα του - για την οποία δεν ήταν και σίγουρος 
ότι ήταν κοπέλα του. Μέχρι να φτάσουν στο λιμάνι, φυσι-
κά, είχε φροντίσει πρώτα να του βγάλει την ψυχή η κυρα-
Τασία με τα καμώματά της.

Ξεκίνησε με τις αποσκευές. Μια βαλίτσα μόνο είχε ο 
καθένας, αλλά μέχρι να καταφέρουν να τις γεμίσουν, πέ-
ρασαν από σαράντα κύματα. Διότι η κυρα-Τασία έπρεπε να 
ξέρει από πριν τι μέρη θα επισκέπτονταν και τι ρούχα θα 
χρειάζονταν για τα συγκεκριμένα μέρη.

«Διακοπές πάμε, ρε μάνα, βάλε όσα ελαφριά και καλο-
καιρινά ρούχα έχεις».

«Και αν κάνει κρύο τα βράδια;»
«Ωραία, πάρε και καμιά ζακέτα»
«Να μην βάλω και κάνα μπουφάν;»
«Στην Πάρο πάμε, ρε μάνα, όχι στο Ρέικιαβικ! Πόσο 

κρύο να έχει τέλη Ιουνίου; Το μαγιό σου μην ξεχάσεις».
«Τι λες, παιδάκι μου; Θα φορέσω εγώ μαγιό;»
«Δεν ξέρω αν έχει παραλίες γυμνιστών η Πάρος».
«Άρχισες τις εξυπνάδες πάλι. Δεν θα πάω εγώ στη θά-

λασσα στην ηλικία μου. Να πάτε εσύ και η Μάρθα».
«Δεν έχουν περιορισμό ηλικίας οι παραλίες ούτε θα 
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είσαι η μόνη ηλικιωμένη. Γεμάτες είναι οι θάλασσες. Καλά, 
άστο, θα το βάλω στη δική μου βαλίτσα».

«Κάνε μας τη χάρη! Να μου το κάνεις κουβάρι σαν τα 
δικά σου ρούχα;»

Η κυρα-Τασία πήρε το μαγιό και το παράχωσε στο βάθος 
της βαλίτσας της. Ο Αντώνης ήξερε πάντα τι να πει για να 
την πείσει να κάνει το δικό του.

Μετά ήρθε η ώρα να παραλάβουν και τη Μάρθα και 
να πάνε στο λιμάνι. Στο οποίο, σύμφωνα με τα νέα μέτρα, 
έπρεπε να βρίσκονται τουλάχιστον μια ώρα πριν.

«Δεν το καταλαβαίνω αυτό, θα ξεροσταλιάσουμε να πε-
ριμένουμε;» άρχισε τη γκρίνια η κυρα-Τασία.

«Κυρία Τασία μου, πλέον πρέπει να τηρούνται αποστά-
σεις ανάμεσα στους επιβάτες και να γίνει και θερμομέτρη-
ση, οπότε θα χρειαστεί παραπάνω χρόνος για να επιβιβα-
στούν όλοι», είπε η Μάρθα.

«Α, έχεις δίκιο, κοπέλα μου. Μέχρι να βάλουν θερμόμε-
τρο σε όλους, θα πάρει ώρα».

Ο Αντώνης γούρλωσε τα μάτια.
«Ρε μάνα, όχι τέτοιο θερμόμετρο. Έχουν ένα ειδικό πι-

στόλι σαν λέιζερ. Σε σημαδεύουν στο κούτελο και μετρά-
ει στιγμιαία τη θερμοκρασία», είπε κοιτώντας την από τον 
καθρέφτη του αυτοκινήτου.

«Τι λέιζερ; Σαν εκείνα τα πίου πίου στις ταινίες που βλέ-
πεις;», ρώτησε εκείνη πανικόβλητη.

«Ναι. Κι αν έχεις πυρετό, σε βάζουν σε θάλαμο κρυονι-
κής στο αμπάρι».

«Σταμάτα!» γέλασε η Μάρθα, χτυπώντας τον ελαφρά 
στο πόδι.

Αφού έφτασαν, οι δυο γυναίκες κατέβηκαν από το αυ-
τοκίνητο.

«Έχετε τα έντυπα;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Τα έχουμε», είπε η κυρα-Τασία, ανεμίζοντας το δικό 
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της. «Εγώ δεν καταλαβαίνω τι το θέλουμε αυτό το χαρτί. 
Λες κι αν γράψω ψέματα ότι είμαι υγιής και δεν είμαι, θα 
το καταλάβουν».

«Όχι, αλλά τουλάχιστον αυτοί θα είναι καλυμμένοι νο-
μικά αν συμβεί κάτι, μην το συζητήσουμε πάλι, μάνα!»

Ο Αντώνης πήγε να παρκάρει πίσω από τη σειρά των 
οχημάτων κι η μάνα του με τη Μάρθα φόρεσαν τις μάσκες 
τους και μπήκαν στο πλοίο. Η θερμομέτρηση αποδείχτηκε 
επεισοδιακή, αφού η κυρα-Τασία έσκυψε δυο φορές για να 
αποφύγει το πίου πίου. Την πρώτη φορά θερμομέτρησαν 
την πόρτα και τη δεύτερη την τσάντα της. Στο τέλος τής 
κράτησε ακίνητο το κεφάλι η Μάρθα και κατάφεραν να πε-
ράσουν στη σκάλα και να ανέβουν στο σαλόνι που βρίσκο-
νταν οι θέσεις τους.

Όταν φάνηκε, επιτέλους, και ο Αντώνης, η μάνα του είχε 
ήδη φορτώσει.

«Πού με έφερες, παιδάκι μου;»
«Πού σε έφερα; Μια χαρά καράβι είναι. Και είναι και 

άδειο, τι ανησυχείς;»
«Δεν τον είδες τον καπετάνιο; Δεν φορούσε τη μάσκα 

του».
«Καταρχάς, δεν νομίζω να ήταν ο καπετάνιος. Και δεύ-

τερον, την είχε λίγο κατεβασμένη, προφανώς είχε σκάσει. 
Για σκέψου να είσαι τόσες ώρες όρθιος και να ελέγχεις ει-
σιτήρια».

«Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Εγώ γιατί να φοράω τη 
μάσκα συνέχεια στο πλοίο; Να τη φοράει κι εκείνος».

«Εδώ που τα λέμε, έχει ένα δίκιο η μάνα σου», είπε η 
Μάρθα.

«Έχει, αλλά μην της το λες και παίρνει θάρρος!» είπε κι 
εκείνος ψιθυριστά.

«Και τα χαρτιά; Τι μας έβαλες και τα συμπληρώσαμε; 
Ούτε καν τα κοίταξαν, τα έβαλαν όλα μαζί στο πάκο».
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«Και τι θες τώρα εσύ; Να δεις τι βαθμό πήρες;»
«Δηλαδή θα φοράμε τη μάσκα σε όλο το ταξίδι;»
«Έτσι λένε οι νέοι κανόνες».
«Τέσσερις ώρες με τη μάσκα; Θα πάθω ασφυξία!»
«Ωραία, μπορείς να το κάνεις πρόβα από τώρα;»
Η Μάρθα τον σκούντηξε στα πλευρά για να του κάνει 

νόημα να ηρεμήσει. Εκείνος πήρε μια βαθιά ανάσα.
«Και τι θα κάνουμε τόση ώρα μέχρι να φύγουμε;» συνέ-

χισε η μάνα του.
«Δες τηλεόραση».
«Είναι μακριά, δεν ακούω».
«Πήγαινε μια βόλτα στο κατάστρωμα».
«Είσαι με τα καλά σου; Να φέρνει ο αέρας το χτικιό 

πάνω μου;»
«Κοιμήσου!» είπε λίγο πιο δυνατά ο Αντώνης και η 

Μάρθα τον σκούντηξε πάλι.
«Έχω φέρει περιοδικά. Να σας δώσω να διαβάσετε, να 

περάσει η ώρα;»
Η κυρα-Τασία το σκέφτηκε λίγο, αλλά τελικά υπέκυψε. 

Όλο και κάποια ξετσίπωτη θα έβρισκε να σχολιάσει από το 
περιοδικό, γεμάτα από δαύτες ήταν πλέον. 

«Θες να σε προσλάβω να την προσέχεις κάθε μέρα;» 
ρώτησε ο Αντώνης χαμηλόφωνα.

«Δεν χρειάζεται να με προσλάβεις», απάντησε εκείνη 
και έμπλεξε την παλάμη της με τη δική του, «μπορεί να το 
κάνω και δωρεάν στο μέλλον, ποτέ δεν ξέρεις».

Ο Αντώνης γούρλωσε τα μάτια κι ένιωσε μια στάλα 
ιδρώτα να κυλάει στο μέτωπο. Δεν του άρεσε ο υπαινιγμός. 
Τι εννοούσε; Τι ακριβώς έβλεπε στο μέλλον τους, το οποίο 
δεν έβλεπε αυτός; Ξαφνικά, άρχισε να φοβάται πως θα την 
πάθαινε εκείνος την ασφυξία...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
Τομ Χανκς

Καλύτερα την έβλεπε κιόλας τη μάνα του ο Αντώνης. 
Με το που έφτασε το καράβι στο λιμάνι της Παροι-

κιάς, το πρόσωπό της έλαμψε. Της είχαν λείψει οι διακοπές 
κι ας μην το παραδεχόταν. Και αυτές οι λίγες μέρες που θα 
περνούσαν εκεί θα ήταν αρκετές για να ξεχαστεί κάπως. 

Μπήκαν όλοι στο αυτοκίνητο και ξεκίνησαν για τη Νά-
ουσα, όπου βρισκόταν το σπίτι που είχε κλείσει ο Αντώ-
νης. Η διαδρομή ήταν ευχάριστη και η κυρα-Τασία είχε τα 
κέφια της. 

«Είναι κι ο Πάριος από την Πάρο, το ήξερες Αντώνη;»
«Ναι, ρε μάνα. Θα ήταν παράξενο να το κάνει “Πάριος” 

και να είναι από τη Φολέγανδρο!»
«Λες να τον δούμε πουθενά;»
«Δεν ξέρω, αλλά αν πάμε στην Αντίπαρο μπορεί να 

δούμε τον Τομ Χανκς».
«Ποιος είναι αυτός πάλι;»
«Αμάν, ρε μάνα, ούτε τον Τομ Χανκς δεν ξέρεις; Σε 

εκατό ταινίες έχει παίξει».
«Εμένα δεν μου αρέσουν τα ξένα, μόνο ελληνικά 

βλέπω».
«Ένας αμερικάνος ηθοποιός είναι, κυρία Τασία. Έχει 

παντρευτεί γυναίκα ελληνικής καταγωγής και έρχονται 
συχνά στην Αντίπαρο που έχουν σπίτι», εξήγησε η Μάρθα.

«Α, μπράβο το παιδί».
«Τον συμπάθησε τώρα», είπε ο Αντώνης γελώντας. 
Το σπίτι ήταν χτισμένο σε ένα σχετικά ήσυχο σημείο 
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-αρκετά μακριά από τα εμπορικά σοκάκια της Νάουσας 
ώστε να μη σε ενοχλεί το σουλάτσο των τουριστών, αλλά 
και όσο κοντά χρειαζόταν ώστε να μπορείς κάθε βράδυ να 
κάνεις τη βόλτα σου εκεί. Συναντήθηκαν με τον ιδιοκτή-
τη, τους έδειξε τα κατατόπια, τους έδωσε και τα κλειδιά 
και -αφού διαβεβαίωσε την κυρα-Τασία ότι η οικογένειά 
του δεν επρόκειτο να μείνει εκεί μαζί τους- τους άφησε κι 
έφυγε.

«Ωραίο σπίτι, τυχεροί είμαστε», είπε η Μάρθα.
«Ναι, δεν είχαν καθόλου κρατήσεις αυτή την περίοδο. 

Τους χτύπησε άσχημα η πανδημία κι αυτούς».
«Αυτό είναι μεγαλύτερο κι από το σπίτι μας», είπε η κυ-

ρα-Τασία, αφού εξέτασε προσεκτικά κάθε δωμάτιο. «Ποια 
κάμαρα θα πάρετε εσείς;»

«Έχει μία μόνο με διπλό κρεβάτι, οπότε εκείνη. Εσύ θα 
βολευτείς σε αυτό το δωμάτιο, αλλά τουλάχιστον θα έχεις 
και θέα προς τη θάλασσα».

«Δεν με νοιάζει η θέα εμένα, όπου βολεύεστε εσείς», 
είπε η κυρα-Τασία και μπήκε στο δωμάτιο με τη βαλιτσού-
λα της.

«Καλά τη βλέπω. Πώς σου φαίνεται εσένα;» ρώτησε ο 
Αντώνης τη Μάρθα.

«Μια χαρά είναι και θα γίνει ακόμα καλύτερα. Δεν θα 
θέλει να φύγει στο τέλος».

Η Μάρθα δεν είχε και άδικο, όπως φάνηκε στην πορεία. 
Όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο πιο πολύ χαλάρωνε και 
αφηνόταν η ηλικιωμένη γυναίκα. Τα νέα που είχε να της 
πει ο Αντώνης μπορούσαν να περιμένουν, λοιπόν, αφού δεν 
ήθελε να της χαλάσει τη διάθεση.

Φυσικά, είχε που και που αναλαμπές της η κυρα-Τασία 
και την έπιαναν πάλι οι παραξενιές της. Την τρίτη μέρα, 
αφορμή ήταν το φαγητό:
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«Πάλι έξω θα φάμε, παιδάκι μου; Γιατί να μη μαγειρέψω 
εγώ κάτι;»

«Τι λες, ρε μάνα; Ήρθαμε εδώ για να μαγειρεύεις;»
«Γιατί; Κοτζάμ κουζίνα έχει το σπίτι, γιατί να πάει χα-

μένη;»
«Μάνα, ξέχνα το. Σου είπα: εδώ ήρθαμε για να ξεκου-

ραστείς. Τράβα κάτσε στο μπαλκόνι να χαζέψεις τη θέα».
«Πόσο να τη χαζέψω τη θέα πια; Την βαρέθηκα».
«Στην Αθήνα θα βλέπεις μόνο πολυκατοικίες, κάτσε να 

τη χαρείς τώρα που την έχεις».
«Να κάνω μακαρόνια που είναι γρήγορα; Με κιμά θα τα 

κάνω, δεν παίρνει πολλή ώρα. Και μια σαλατούλα θα κόψω 
και θα είμαστε εντάξει».

«Θα φάμε έξω και πάρε μακαρόνια αν θες εσύ».
«Γιατί να ξοδεύεστε συνέχεια;»
«Αν πάμε σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε δεν θα χαλά-

σουμε λεφτά;»
«Δεν είναι το ίδιο, θα φάτε σπιτικό φαγητό, όχι εστιατο-

ρίου. Ποιος ξέρει αν είναι φρέσκα αυτά που τρώμε έξω ή τα 
είχαν στα μικροκύματα;»

«Εντάξει, Γκόρντον Ράμσεϊ, τράβα έξω τώρα».
Η κυρα-Τασία μούγκρισε δυσανασχετημένη και βγήκε 

στο μπαλκόνι. Μετά από λίγο εμφανίστηκε το κεφάλι της 
πίσω από τον τοίχο.

«Μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο;» ρώτησε δειλά.
Ο Αντώνης πλησίασε αμίλητος και έκλεισε την μπαλκο-

νόπορτα.

Την τέταρτη μέρα, στο στόχαστρό της μπήκε μια παρέα 
τουριστών.

«Αντώνη!»
«Τι έπαθες;»
«Αυτοί είναι Γερμανοί!»
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«Σοβαρά μιλάς; Να ειδοποιήσουμε τους Συμμάχους!»
«Να μου λείπουν οι ειρωνίες σου! Πάμε να φύγουμε!»
«Γιατί να φύγουμε, ρε μάνα, τι έπαθες;»
«Παιδάκι μου, στη Γερμανία έχουν δεύτερο ξέσπασμα 

του χτικιού, λέει. Τι μας τους στέλνουν εδώ, να μας αποτε-
λειώσουν; Το είπα εγώ ότι δεν θα μας βγει σε καλό που θα 
ανοίξουν τα σύνορα».

«Εσύ πού ξέρεις τι γίνεται στη Γερμανία; Αφού δεν σε 
αφήνω να δεις τηλεόραση».

«Η Ελένη με πήρε στο κινητό και μου τα είπε», απάντη-
σε η κυρα-Τασία.

«Ανάθεμα την ώρα που σου έμαθα πώς να το χρησιμο-
ποιείς το ρημάδι. Θα στο κατασχέσω μέχρι να γυρίσουμε 
στην Αθήνα».

«Να μας κάνεις τη χάρη!» φώναξε εκείνη κι έχωσε το 
κινητό μέσα από τη μπλούζα της. 

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο σερβιτόρος.
«Αποφασίσαμε τι θα πάρουμε;»
«Το Αλλοδαπών», απάντησε ο Αντώνης.

Την έβδομη μέρα, τής τράβηξε την προσοχή η συζήτηση 
της διπλανής ξαπλώστρας.

«Αντώνη, άκουσες τι έλεγαν αυτές δίπλα μου;»
«Το μόνο που ακούω είναι το κύμα και εσένα που κάνεις 

παράσιτα».
«Παιδάκι μου, λένε για την ηλιοθεραπεία. Βγήκε μια 

έρευνα που λέει ότι κάνει καλό κατά του ιού. Γιατί δεν μου 
το έλεγες τόσες μέρες;»

«Δεν την έκανα εγώ την έρευνα, ρε μάνα, πού να το 
ξέρω;»

«Είδες γιατί πρέπει να βλέπουμε ειδήσεις; Εκεί εσύ, το 
γινάτι σου», απάντησε η μάνα του και σηκώθηκε φουριόζα 
με την πετσέτα της.
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Ο Αντώνης ανασηκώθηκε στην ξαπλώστρα.
«Πού πας τώρα;»
«Να κάνω ηλιοθεραπεία!» φώναξε εκείνη. Άπλωσε την 

πετσέτα στην άμμο και ξάπλωσε πάνω ανάσκελα, σαν το 
πτώμα.

«Είσαι κάτασπρη, θα καείς».
«Δεν καίγομαι εγώ».
«Γιατί; Από αμίαντο είσαι;»
«Έβαλα αντιηλιακό. Δεν έχω ανάγκη». 
Το ίδιο απόγευμα, η κυρα-Τασία έμοιαζε με παραγινω-

μένη ντομάτα. Στεκόταν όρθια σε μια γωνιά και βογκούσε, 
όσο η Μάρθα τής άπλωνε κρέμα για τα εγκαύματα σε όλη 
την πλάτη.

«Από αύριο με ακουστικά στην παραλία, να μην ακούς 
τι λένε οι γύρω σου», έκανε ο Αντώνης. 

Την προτελευταία μέρα αποφάσισαν να πάνε στην Αντί-
παρο.

«Θα επισκεφτούμε πρώτα το σπήλαιο», είπε ο Αντώνης 
όταν ξεκίνησε το φέρι.

«Τι σπήλαιο; Θα έχει και νυχτερίδες; Από αυτές κολλή-
σαμε τον κορωνοτέτοιο», είπε ανήσυχη η κυρα-Τασία.

«Αμάν με τα άγχη σου, ρε μάνα. Δεν έχει νυχτερίδες, 
ούτε αρκούδες».

«Έχει διάφορους σχηματισμούς από σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες, είναι πολύ ωραία λένε», είπε η Μάρθα. 

«Ε, εντάξει, τότε. Αν είναι ωραία, να πάμε. Μπορούμε 
να επισκεφτούμε και τα παιδιά».

«Ποια παιδιά;»
«Τον ηθοποιό που είπες και τη γυναίκα του».
«Τον Τομ Χανκς;»
«Ναι, λες να μην είναι σπίτι;»
«Θα τον πάρω τηλέφωνο να του πω ότι πάμε. Πας καλά, 
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ρε μάνα; Μας ξέρει κι από χθες;»
«Άμα παντρεύτηκε Ελληνίδα, ξέρει από φιλοξενία», 

έκανε εκείνη.
«Ναι, κι αν είναι και Καλαματιανή θα ξέρει κι από καλό 

λάδι! Άσε μας, πια. Το σπήλαιο θα πάμε να δούμε και μετά 
για μπάνιο και φαγητό».

«Έχει φως να βλέπουμε στη σπηλιά;» ρώτησε η κυρα-
Τασία μετά από λίγο.

«Όχι, στα σκοτεινά τους πετάνε τους επισκέπτες κι 
όποιος βρει το δρόμο κερδίζει».

«Έχουν φωτισμό, κυρία Τασία».
«Κι αν χαθούμε;»
«Σπήλαιο είναι, όχι το μετρό του Λονδίνου», είπε ο 

Αντώνης εκνευρισμένος.
«Καλά, κορόιδευε εσύ. Στο χωριό της Ελένης είχαν μπει 

σε μια σπηλιά δυο παιδιά το ΄95 και δεν τα ξανάδε κανείς. 
Τη φράξανε την είσοδο μετά, γιατί έμπαινε κόσμος και χα-
νόταν».

«Η Ελένη δεν ξέρει τι της γίνεται, τις προάλλες νόμιζε 
ότι έπαθε εγκεφαλικό επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει 
κι είχε φορέσει απλώς ανάποδα τις παντόφλες της».

«Εγώ θα αφήνω σημάδια πάντως, να θυμάμαι από πού 
ήρθα», είπε αποφασιστικά η μάνα του.

«Πετραδάκια να αφήνεις, σαν τον Κοντορεβυθούλη».
Ο Αντώνης πήγε δυο μέτρα πιο πέρα κι ακούμπησε στην 

κουπαστή. Κοίταξε την Αντίπαρο στο βάθος και ξεφύσηξε. 
Αναρωτήθηκε τι να έκανε ο Τομ Χανκς εκείνη τη στιγμή...
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“Finish him!“

Λίγο τους φάνηκε ότι κράτησαν οι διακοπές και ας 
ήταν δέκα μέρες γεμάτες. Αυτό είναι το κακό με τη 

σχετικότητα του χρόνου. Οι άσχημες στιγμές μοιάζουν με 
αιώνες και οι καλές κυλάνε τόσο γρήγορα που δεν τις κα-
ταλαβαίνεις. Όμως επέστρεψαν και οι τρεις ανανεωμένοι, 
μαυρισμένοι και με γεμάτες τις μπαταρίες. Κάτι που θα 
τους χρειαζόταν για το άσχημο φθινόπωρο και τον ακόμα 
πιο άσχημο χειμώνα, που πλησίαζαν ολοταχώς.

Φυσικά, με το που μπήκαν στο διαμέρισμα, το πρώτο 
πράγμα που έκανε η κυρα-Τασία ήταν να αρχίσει τη φασί-
να.

«Κάτσε, ρε μάνα, ακόμα δεν βγήκαμε από το πλοίο. Ξε-
κουράσου σήμερα».

«Μπα; Πήγα διακοπές να ξεκουραστώ και τώρα που γύ-
ρισα θα ξεκουραστώ από τις διακοπές;» απάντησε εκείνη. 
Στη συνέχεια κοντοστάθηκε και τον κοίταξε. «Δεν θα πας 
στο μαγαζί εσύ;»

Ο Αντώνης κατσούφιασε λίγο. Το κρατούσε τόσες μέρες 
κρυφό για να μην της χαλάσει τις διακοπές, αλλά είχε έρθει 
πια η ώρα να το πει στη μάνα του.

«Κάτσε λίγο να σου πω», είπε.
«Δεν ξεσκονίζω με τα αυτιά, ακούω».
«Κάτσε κάτω, ρε μάνα, να μιλήσουμε λίγο».
Εκείνη τον κοίταξε άγρια και έκατσε στον καναπέ δυσα-

νασχετώντας.
«Ορίστε, έκατσα. Τι θέλεις;»
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«Για το μαγαζί πρόκειται». 
«Τι έχει το μαγαζί;»
«Θα το κλείσω».
Η μάνα του τον κοίταξε για λίγο αμίλητη.
«Γιατί;» ρώτησε.
«Δεν βγαίνει οικονομικά. Πιο πολύ χασούρα έχουμε, 

παρά κέρδος. Βρήκα κάποιον που ενδιαφέρεται να νοικιά-
σει τον χώρο. Θέλει να ανοίξει εκεί κομμωτήριο».

«Κι άλλο κομμωτήριο; Έχει γεμίσει ο τόπος. Γιατί δεν 
ανοίγει κάτι άλλο;»

«Ε, δεν έκατσα να συζητήσω το επιχειρηματικό του 
πλάνο. Ας ανοίξει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι θα έχουμε 
ένα σταθερό, έξτρα εισόδημα. Στο μεταξύ θα βρω κι εγώ 
κάτι άλλο».

«Λεφτά έχω κι εγώ», είπε η κυρα-Τασία.
«Μπράβο, να τα κρατήσεις για σένα, δεν θα σου φάω τη 

σύνταξη».
«Και τι θα κάνεις εσύ;»
«Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Ίσως πιάσω δουλειά κάπου, 

ίσως ανοίξω κάτι άλλο...»
Εκείνη φάνηκε λίγο σκεπτική. Στη συνέχεια ανασήκωσε 

ελαφρά τους ώμους.
«Εντάξει, κάνε ό,τι νομίζεις», είπε και σηκώθηκε.
«Τι, αυτό ήταν;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Δικό σου είναι το μαγαζί, εσύ θα αποφασίσεις. Αν δεν 

βγαίνεις οικονομικά, γιατί να το κρατάς άδικα;»
«Ήταν το μαγαζί του μπαμπά», αποκρίθηκε εκείνος δι-

στακτικά.
«Και τι πάει να πει αυτό; Ξέρουμε πού είναι ο πατέρας 

σου για να τον επισκεφτούμε, αν θέλουμε. Δεν θα κρατή-
σουμε και το μαγαζί για μαυσωλείο».

«Δεν σε πειράζει, δηλαδή;»
«Γιατί να με πειράξει; Πόσα χρόνια έχεις να με δεις εκεί 
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μέσα;»
«Πολλά. Βασικά... δεν θυμάμαι πότε ήρθες τελευταία 

φορά».
«Γιατί κάθε φορά που ερχόμουν, περίμενα να δω τον πα-

τέρα σου πίσω από τον πάγκο. Το μόνο που έκανε αυτό το 
μαγαζί ήταν να μου τον θυμίζει. Δώστο να πάει στα κομ-
μάτια».

«Εντάξει, λοιπόν. Θα το δώσω».
Η κυρα-Τασία συνέχισε το ξεσκόνισμα. Πριν περάσει 

ένα λεπτό, φυσικά, ξαναμίλησε, με την πλάτη γυρισμένη.
«Εγώ έτσι κι αλλιώς, ποτέ δεν ήθελα να το αναλάβεις. 

Παράτησες τις σπουδές σου και πήγες και κλείστηκες εκεί 
μέσα. Θα μπορούσες να είσαι κι εσύ δικηγόρος τώρα. Ή 
γιατρός».

«Δεν θα ήμουν και πολύ καλός γιατρός, αν λάβουμε 
υπόψην ότι φοιτούσα στην Πάντειο». 

«Το θέμα είναι ότι φοιτούσες κάπου. Και θα είχες ένα 
χαρτί τώρα. Τώρα που θα κλείσεις το μαγαζί τι θα κάνεις; 
Ποιος θα σε πάρει;»

«Μπορώ να πάω σε κάποια σχολή...» απάντησε εκείνος 
διστακτικά.

«Χα! Οι σχολές είναι για τους νέους».
«Καλά, δεν με έχουν πάρει και τα χρόνια. Οι μισοί φοι-

τητές, στην ηλικία μου το παίρνουν το πτυχίο έτσι κι αλ-
λιώς».

«Κάνε ό,τι νομίζεις. Δικό σου είναι το μέλλον. Τουλάχι-
στον τώρα το σκέφτεσαι, κάλλιο αργά παρά ποτέ».

«Ωραία».
«Αλλά πώς θα συντηρήσεις οικογένεια χωρίς σταθερή 

δουλειά;»
«Έχω οικογένεια;» ρώτησε εκείνος, νιώθοντας το αίμα 

να ανεβαίνει στο κεφάλι του.
«Αύριο-μεθαύριο παντρεύεσαι τη Μάρθα. Δεν θα κάνε-
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τε και κάνα παιδί;»
«Χαλάρωσε, ρε μάνα, που κοντεύεις να μας κλείσεις και 

δωμάτιο στο μαιευτήριο. Δυο μήνες τα έχω με τη Μάρθα 
και μας πάντρεψες κιόλας;»

«Εμ, έτσι όπως το πας, δεν θα παντρευτείς ποτέ. Μα-
γκούφης θα μείνεις. Σιγά μην κάτσει να σε περιμένει το 
κορίτσι».

«Κανείς δεν της είπε να με περιμένει. Οι γυναίκες είναι 
ελεύθερες να επιλέγουν στις μέρες μας».

«Ακριβώς! Γι’ αυτό δεν σε διαλέγει καμία», είπε η μάνα 
του και πήγε να συνεχίσει το ξεσκόνισμα στα υπνοδωμάτια.

«Τι fatality ήταν αυτό; Αυτή έχει γίνει αδίστακτη!» μο-
νολόγησε ο Αντώνης, ο οποίος είχε μείνει βυθισμένος στην 
πολυθρόνα, με τα μάτια γουρλωμένα.
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Το νέο αίμα

Μέσα στο δεκαήμερο που έλειψαν από την Αθήνα η 
κυρα-Τασία και ο Αντώνης συνέβη ένα κοσμοϊστο-

ρικό γεγονός στην πολυκατοικία. Τέλη Ιουνίου εμφανίστη-
κε καινούργιος νοικάρης. Όχι, όμως, στο διαμέρισμα που 
φαντάζονταν όλοι. Το σπίτι του μακαρίτη του Θωμά παρέ-
μενε άδειο, προς ανακούφιση της Κασσιανής. Ο νοικάρης 
εμφανίστηκε στη γκαρσονιέρα του ισογείου, η οποία ήταν 
ακατοίκητη για σχεδόν τριάντα χρόνια -και γι’ αυτό ήταν 
κοσμοϊστορικό το γεγονός.

Ποιος ήταν ο νέος νοικάρης; Κανείς δεν γνώριζε πολλές 
λεπτομέρειες, οπότε άρχισαν οι εικασίες, ακριβώς όπως είχε 
συμβεί και στην περίπτωση του Σάββα, του πρώην Αγέλα-
στου. Το μόνο που γνώριζαν όλοι ήταν πως επρόκειτο για 
έναν ψηλό, λεπτό άντρα ο οποίος σπάνια εμφανιζόταν. Η 
Κασσιανή έκανε κάμποσες απόπειρες να τον καλωσορίσει 
στο κτίριο ως κυρία Διαχειριστού και, ταυτόχρονα, να μα-
ζέψει όσες πληροφορίες μπορούσε, αλλά κάθε φορά που 
του χτυπούσε την πόρτα, εκείνος έδειχνε να απουσιάζει.

«Ε, δεν γίνεται να λείπει όλη μέρα. Κάποια στιγμή θα 
είναι στο σπίτι», είπε η κυρα-Τασία στην Ελένη ένα πρωί 
που είχε κατέβει για καφέ.

«Η Κασσιανή λέει ότι δεν τον βρίσκει ποτέ», απάντησε 
εκείνη.

«Μπορεί να μην της ανοίγει. Εσύ άμα δεν την ήξερες 
κι έβλεπες τα ξινισμένα μούτρα της από το ματάκι, θα της 
άνοιγες;»
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«Τι να σου πω. Η Μαίρη, πάντως, είπε ότι τον είδε μια 
φορά. Συμπαθητικός της φάνηκε».

«Η Μαίρη έχει δικό της άντρα να κοιτάζει, να της κόψει 
τις πολλές συμπάθειες, πες της».

«Τι έκανε η Μαίρη;» είπε ο Αντώνης, ο οποίος εμφανί-
στηκε πίσω από τον τοίχο.

«Μην ακούσεις εσύ το όνομά της και δεν τρέξεις αμέ-
σως», έκανε η μάνα του.

«Για τον καινούργιο λέμε, στο ισόγειο», είπε η κυρία 
Ελένη.

«Αλίμονο. Μόλις πατήσει άνθρωπος το πόδι του εδώ 
μέσα, μόνο από ανιχνευτή μετάλλων δεν τον περνάτε. Τι 
λέει το πόρισμα, λοιπόν; Τον συμπαθούμε ή όχι;»

«Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ανοίγει στη Μαντάμ Σουσού, 
πάντως».

«Άρα για την ώρα έχει κερδίσει πόντο», είπε ο Αντώνης 
γελώντας.

«Δεν πας εσύ να του χτυπήσεις;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Και τι να του πω, ρε μάνα; Αν έχει λίγο χρόνο να του 

μιλήσω για τον Σωτήρα μας, Ιησού Χριστό;»
«Εσύ είσαι άντρας, μπορεί να σου ανοίξει».
«Μπορεί να είναι φοιτητής το παλικάρι. Ποιος θα έμενε 

σε γκαρσονιέρα;» είπε η Ελένη.
«Ό,τι και αν είναι, θα το μάθουμε στην ώρα του. Τι σας 

έπιασε η βιασύνη πάλι; Θα τον πετύχουμε κάποια στιγμή».
Και η στιγμή εκείνη δεν άργησε να έρθει. Ένα πρωί που 

ο Αντώνης ετοιμαζόταν να ανοίξει την πόρτα της εισόδου, 
άκουσε πίσω του θόρυβο. Γύρισε και αντίκρισε τον και-
νούργιο να κλειδώνει την πόρτα της γκαρσονιέρας. Κοι-
τάχτηκαν για λίγο. Ήταν όντως ψηλός και αδύνατος, γύρω 
στα τριάντα, με κοντό καστανό μαλλί και στρογγυλά γυα-
λάκια. Φορούσε τζιν παντελόνι, καφέ σπορ σακάκι και στο 
χέρι κρατούσε έναν δερμάτινο χαρτοφύλακα.



80

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

«Καλημέρα», έκανε ο Αντώνης.
«Καλημέρα», αντιχαιρέτησε ο νέος ένοικος.
«Είμαστε γείτονες».
«Α, μάλιστα. Σε ποιον όροφο μένετε εσείς;»
«Στον πρώτο είμαι, με τη μητέρα μου. Μίλα μου στον 

ενικό. Αντώνης», απάντησε εκείνος και άπλωσε το χέρι για 
να το ξαναμαζέψει γρήγορα. «Ξέχασα! Πανδημία, κομμέ-
νες οι χειραψίες!»

«Ορέστης», είπε ο νέος γείτονας. «Δεν πειράζει, κι εγώ 
δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Η μητέρα σου είναι η κυριού-
λα που πετάει τα σκουπίδια κάθε βράδυ;»

Ο Αντώνης ξεφύσηξε.
«Ναι, ενίοτε και δυο-τρεις φορές το βράδυ».
Ο νεοφερμένος γέλασε και άνοιξε την πόρτα.
«Συμπαθητική φαίνεται. Λοιπόν, πρέπει να φύγω, θα τα 

ξαναπούμε». 
Ο Αντώνης περίμενε λίγο και όταν τον είδε να στρίβει 

στη γωνία, έτρεξε και ανέβηκε τα σκαλιά δυο δυο. Μπήκε 
πάλι στο σπίτι φουριόζος και φώναξε.

«Πέτυχα το νέο γείτονα!»
Κατσαρολικά ακούστηκαν να πέφτουν στην κουζίνα κι 

εμφανίστηκε τρέχοντας η κυρα-Τασία, σκουπίζοντας τα 
χέρια στην ποδιά της.

«Για λέγε, για λέγε!»
«Λοιπόν, νέος μοιάζει, τριαντάρης. Και τον λένε Ορέ-

στη».
«Α, ωραίο όνομα. Και; Τι άλλο;»
«Ε, αυτό. Μετά έφυγε».
«Τι εννοείς αυτό; Δεν τον ρώτησες τίποτε άλλο; έκανε 

απογοητευμένη η μάνα του.
«Τι άλλο να τον ρωτήσω, ρε μάνα; Καταγωγή, ομάδα αί-

ματος κι αγαπημένο χρώμα; Πήγαινε στη δουλειά του ο άν-
θρωπος, θα καθόταν να του κάνει ανάκριση ένας άγνωστος;»
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«Μισές δουλειές κάνεις, παιδάκι μου. Εσύ δεν είσαι για 
τέτοια πράγματα, τελείως ερασιτέχνης», είπε πάλι η κυρα-
Τασία κι επέστρεψε στην κουζίνα κουνώντας το κεφάλι της.

«Κρατούσε και χαρτοφύλακα», είπε ξέψυχα ο Αντώνης.
«Ερασιτέχνης!» φώναξε η μάνα του από μέσα.
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Ευθύνες

Νέες εξελίξεις επεφύλασσε ο Ιούλιος πάνω στο θέμα 
της πανδημίας. Κάποιες αρνητικές και κάποιες θετι-

κές, αλλά η πιο σημαντική ήταν ότι είχαν ξεκινήσει κλινι-
κές δοκιμές πάνω σε δύο εμβόλια εναντίον του κορωναϊού 
και τα αποτελέσματα έδειχναν ενθαρρυντικά.

Αυτά που δεν έδειχναν καθόλου ενθαρρυντικά, από την 
άλλη ήταν τα αποτελέσματα από τα τεστ που διεξάγονταν 
στις πύλες εισόδου της χώρας, καθώς κάμποσοι τουρίστες 
εμφανίζονταν θετικοί στον ιό. Κάτι για το οποίο είχε πάρα 
πολλά να πει η κυρα-Τασία.

«Να την απελάσουν έπρεπε τη βρομιάρα», άκουσε ένα 
Σάββατο πρωί τη μάνα του να ουρλιάζει, ο Αντώνης. Έτρε-
ξε προς την κουζίνα και τη βρήκε να πίνει καφέ με την 
κυρία Σταυρούλα από δίπλα. 

«Τι έπαθες, ρε μάνα και φωνάζεις πάλι;»
«Γι’ αυτή τη Ρουμάνα λέμε, που είπαν στις ειδήσεις τις 

προάλλες, Αντώνη μου», απάντησε η κυρία Σταυρούλα.
«Ποια Ρουμάνα πάλι;»
«Α, εσύ είσαι στον κόσμο σου», έκανε η κυρα-Τασία. 

«Παιδάκι μου, πήγε μια Ρουμάνα διακοπές στην Κρήτη και 
τη βρήκαν θετική στο χτικιό».

«Ε, εντάξει, γι’ αυτό τα κάνουν τα τεστ, για να εντοπί-
ζουν πιθανά κρούσματα. Και;»

 «Έψαχναν να τη βρούνε κι αυτή είχε πάει σε άλλο ξε-
νοδοχείο από αυτό που είχε δηλώσει», απάντησε η κυρία 
Σταυρούλα.
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«Έκανε σουλάτσο στην πόλη σαν να μην τρέχει τίποτα», 
πρόσθεσε η μάνα του αναψοκοκκινισμένη. «Και γκρίνιαξε 
κι από πάνω ότι θα της χαλάσουν τις διακοπές, η σακαφιό-
ρα. Τσαουσέσκου τους χρειάζεται πάλι εκεί πάνω».

«Ηρέμησε, ρε μάνα. Δεν έχουν καταλάβει όλοι πόσο σο-
βαρή είναι η κατάσταση. Πόσο κόσμο βλέπεις ακόμα να μη 
φοράει τη μάσκα του σωστά;»

«Εγώ τα έλεγα ότι δεν έπρεπε να τα ανοίξουν τα σύνο-
ρα, νάτα τώρα τα αποτελέσματα. Δεν είδες τι μας έκαναν οι 
Σέρβοι;» συνέχισε εκείνη.

«Α, τα έχεις γενικά με τα Βαλκάνια σήμερα, δεν είναι 
μόνο η Ρουμανία. Τι μας έκαναν και οι Σέρβοι, λοιπόν;»

«Έστειλαν εδώ όλους τους χτικιάρηδες. Γεμάτη είναι η 
Σερβία αρρώστους και ήρθαν όλοι σε μας να μας κολλή-
σουν».

«Έκλεισαν τα σύνορα με τη Σερβία, Αντώνη, επειδή εί-
χαμε πολλά κρούσματα από κει».

«Ναι, το είδα στις ειδήσεις. Λογικό μου φαίνεται».
«Οι Σέρβοι είναι και φίλοι μας, υποτίθεται», πέταξε η 

κυρα-Τασία.
«Πάλι τα ίδια, ρε μάνα; Δεν πάνε με τις φιλίες αυτά τα 

πράγματα. Και για τους Ιταλούς τα ίδια έλεγες. Αν είναι να 
κολλήσει ο άλλος, θα κολλήσει ανεξαρτήτου εθνικότητας».

«Εγώ, πάντως, άκουσα στις ειδήσεις που είπε ο εκπρό-
σωπος της κυβέρνησης ότι δεν φταίει ο τουρισμός, αλλά 
εμείς που δεν προσέχουμε», είπε η κυρία Σταυρούλα.

«Εγώ δεν φταίω σε τίποτα, Σταυρούλα μου. Έκατσα 
στην καραντίνα μου, φόρεσα και τη μάσκα μου, έπλυνα και 
τα χέρια μου και τώρα άνοιξαν αυτοί τα σύνορα και μπήκαν 
μέσα όλοι οι χτικιάρηδες».

«Ε, ναι Τασία μου, αλλά κι εμείς δεν προσέχουμε. Δεν 
είδες πόσους έπιασαν που άνοιγαν κρυφά τα μαγαζιά τους 
ή έκαναν πάρτι;»
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«Ευθύνες έχουν όλοι», είπε ο Αντώνης. «Το θέμα είναι 
να αναλάβει ο καθένας τις δικές του και να μην πετάει το 
μπαλάκι στους άλλους. Μάθαμε την καραμελίτσα για την 
ατομική ευθύνη τώρα. Δεν είδα να προσλαμβάνουν άλλους 
γιατρούς ή να εξοπλίζουν τα νοσοκομεία με νέες ΜΕΘ, πα-
ρόλα αυτά».

«Μα δεν άκουσες ότι το Ίδρυμα Νιάρχος έκανε δωρεά 
τόσα εκατομμύρια; Ξέρεις πόσες θα φτιάξουν με αυτά;» πε-
τάχτηκε η κυρία Σταυρούλα.

«Μπράβο τους. Αλλά το θέμα είναι να τις φτιάξει το 
κράτος με τη δική του μέριμνα, κυρα-Σταυρούλα, όχι να 
περιμένει τις δωρεές των ιδιωτών. Με ξένα λεφτά παριστά-
νω κι εγώ τον κουβαρντά».

«Και πού να τα βρει τα λεφτά το κράτος;» ρώτησε η 
μάνα του.

«Με δουλεύεις κι εσύ τώρα, ε; Ξέρω γω; Εκεί που βρί-
σκει και τα λεφτά που μοιράζει κάθε λίγο και λιγάκι σε 
κάθε τελειωμένο κανάλι, σάιτ και εφημερίδα που δεν τα 
έχει ακούσει ούτε η μάνα τους. Έχει ιδέα πόσα λεφτά έφυ-
γαν εκεί; Αλλά ναι, φαντάζομαι είναι πιο σημαντικό να ενι-
σχυθεί η Ελεύθερη Άποψη Άνω Τζουμέρκων, παρά να αγο-
ραστεί κάνας αναπνευστήρας».

«Υπερβολικό σε βρίσκω, Αντώνη μου. Αυτά τα λεφτά 
πήγαν στην καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου».

«Θα με τρελάνετε; Με είκοσι εκατομμύρια ευρώ γυ-
ρίζεις ταινία στο Χόλιγουντ κι αυτοί υποτίθεται ξόδεψαν 
τόσα για να μας πούνε να κάτσουμε σπίτι και να πλένουμε 
τα χέρια μας; Εδώ ούτε για το λογότυπο δεν ξόδεψαν φρά-
γκο, δωρεάν το κατέβασαν από το ίντερνετ».

«Ε, δεν ξέρω, εγώ σου λέω τι λένε στα κανάλια».
«Στα κανάλια τα οποία πήραν μερίδιο από το ποσό αυτό. 

Ναι, τι θα έλεγαν άραγε...» είπε ο Αντώνης με έναν ειρωνι-
κό μορφασμό.
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«Τέλος πάντων, και οι δωρεές καλές είναι», πετάχτηκε 
πάλι η μάνα του. «Έτσι κι αλλιώς, αν περιμένουμε από το 
κράτος σε αυτή τη χώρα, θα πεθάνουμε περιμένοντας. Το 
έχουμε μάθει τόσα χρόνια τώρα».

«Ναι, καλές είναι οι δωρεές, όταν πηγαίνουν τα χρήματα 
εκεί που πρέπει, όμως. Διότι και άλλες δωρεές στο παρελ-
θόν τις έχουμε δει να γίνονται θωρακισμένες λιμουζίνες και 
εξοχικά».

«Αφού δεσμεύτηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός ότι τα λεφτά 
θα...»

Η κυρία Σταυρούλα δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη 
φράση της, διότι στο σημείο εκείνο έπιασε τον Αντώνη ένα 
δυνατό νευρικό γέλιο, το οποίο κράτησε κάνα δυο λεπτά 
και συνεχίστηκε κι αφότου εκείνος πήγε να πέσει στον κα-
ναπέ του σαλονιού, με δάκρυα στα μάτια...
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Βασιλικός στην πόρτα σου

«Ξεράθηκε ο βασιλικός μου», ανακοίνωσε ένα πρωί 
η κυρα-Τασία στον Αντώνη, περίλυπη. «Εσύ 

φταις, δεν μου τον πότιζες όσο ήμουν στο νοσοκομείο».
Ο Αντώνης βγήκε στο μπαλκόνι μαζί της και έριξε μια 

ματιά στο κιτρινισμένο φυτό.
«Δεν στον πότιζα τον Μάιο και ξεράθηκε τον Ιούλιο; 

Μας δουλεύεις, ρε μάνα; Τι έκανε στο ενδιάμεσο, έγραφε 
τη διαθήκη του;»

«Ο βασιλικός θέλει πολύ νερό για να ζήσει. Δεν τον πό-
τιζες εσύ, φύγαμε μετά και για δέκα μέρες που φαγώθηκες 
να πάμε διακοπές, ε, δεν ήθελε και πολύ. Τώρα που άρχι-
σαν και οι ζέστες, ξεράθηκε».

Ο Αντώνης ήξερε ότι η μάνα του ξυνόταν απλώς για δι-
αμάχη, επειδή δεν είχε τίποτε καλύτερο να κάνει. Αλλά κι 
αυτός δεν μπορούσε να ακούει παλαβομάρες, οπότε της 
έκανε τη χάρη.

«Πρώτον, τις γλάστρες τις πότιζα κανονικά όσο έλειπες. 
Δεύτερον, δεν είδα να σε χαλάνε πολύ οι διακοπές. Τρίτον, 
αν δεν θες να σου ξεραίνονται τα φυτά, πάρε κάκτους που 
δεν θέλουν και πολύ νερό».

«Κάνε μας τη χάρη που θα πάρω κάκτους λες κι είμαστε 
στην έρημο. Να βγαίνω έξω και να τρυπιέμαι κάθε λίγο και 
λιγάκι».

«Γιατί; Αγκαλιά θα τους παίρνεις;»
«Θέλω νέο βασιλικό».
«Ωραία, θα πάω να σου αγοράσω έναν».



187 ΜΕΡΕΣ

87

«Δεν είμαστε με τα καλά μας που θα στείλω εσένα. Να 
σε πιάσουν κορόιδο και να σου δώσουν κάνα χλεμπονιάρι-
κο φυτό».

«Βασιλικός είναι, όχι άλογο κούρσας! Μέσα σε μια 
γλάστρα είναι όλοι και τρώνε χώμα, πόση διαφορά να έχει 
φυτό με φυτό;»

«Μαζί θα πάμε. Και θέλω να πάρω και λιπάσματα και 
κάνα φυτό ακόμα. Και γλάστρες. Το έχουμε παραμελήσει 
το μπαλκόνι, θα το γεμίσω λουλούδια».

«Κάντο και ζούγκλα, αν θες. Καλό είναι να έχεις ένα 
χόμπι διαφορετικό από το κουτσομπολιό. Όποτε θες πάμε 
και αγοράζεις όσα χρειάζεσαι».

«Τώρα να πάμε».
«Τώρα δεν πάω πουθενά. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι σαβ-

βατιάτικα. Θα πάμε, αν θες, Δευτέρα στο κέντρο, που έχει 
μαγαζιά γεμάτα βολβούς και σπόρους να πάρεις ό,τι θες».

«Σιγά μην κατέβω εγώ στο κέντρο με το χτικιό».
«Δεν θα κατέβεις με το χτικιό, με το μετρό θα κατέβεις».
«Βρε άντε να χαθείς με τις κρυάδες σου!» φώναξε η κυ-

ρα-Τασία και μπήκε πάλι μέσα.
Ο Αντώνης ανασήκωσε τους ώμους κι έκατσε σε μια 

από τις καρέκλες της βεράντας με το βιβλίο του. Μετά από 
λίγο εμφανίστηκε η μάνα του με τη μάσκα στα μούτρα.

«Πάω να πάρω ψωμί», του είπε.
«Εντάξει», απάντησε εκείνος και συνέχισε το διάβασμα.
Όταν άκουσε την εξώπορτα της πολυκατοικίας να κλεί-

νει, έσκυψε μπροστά και κοίταξε τη μάνα του που βάδιζε 
γρήγορα στο πεζοδρόμιο. Έριξε κι εκείνη μια ματιά προς 
τα πάνω, τον είδε που την κοίταζε και επιτάχυνε μέχρι που 
χάθηκε στη γωνία.

«Τι αλλόκοτη γυναίκα», μουρμούρισε ο Αντώνης.
Δεκαπέντε λεπτά αργότερα άκουσε την πόρτα του σπι-

τιού να ανοίγει και συνομιλίες. Γύρισε και είδε τη μάνα 
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του φορτωμένη με ένα σακί κι από πίσω τη γειτόνισσα, την 
κυρία Σταυρούλα, φορτωμένη με άλλο ένα. Πετάχτηκε όρ-
θιος κι έτρεξε μέσα.

«Τι είναι αυτά, ρε μάνα;» ρώτησε έκπληκτος.
«Λίπασμα», απάντησε εκείνη με φυσικότητα.
«Για ψωμί δεν είπες ότι πας;»
«Ψωμί έχω πάρει από το πρωί. Στο ανθοπωλείο πήγα».
Ο Αντώνης ένιωθε την πίεσή του να ανεβαίνει.
«Και κουβάλησες μόνη σου δυο σακιά λίπασμα ως εδώ; 

Είσαι τρελή;»
«Όχι, καλέ, με πέταξε ο γιος της λουλουδούς με το βα-

νάκι και με άφησε στο ασανσέρ. Μετά πέτυχα τη Σταυρού-
λα έξω και με βοήθησε».

«Μην ανησυχείς, Αντώνη μου, δεν είναι πολύ βαριά», 
είπε εκείνη. «Έχω συνηθίσει να σηκώνω τον Απόστολο 
όταν πέφτει, ένα σακί δεν είναι τίποτα».

«Γιατί δεν μου είπες να πάω εγώ;»
«Σου είπα και είπες όχι».
«Αν μου έλεγες ότι θα πήγαινες έτσι κι αλλιώς, θα πή-

γαινα εγώ».
«Ήθελα να διαλέξω και βασιλικό».
«Και πού είναι ο βασιλικός;»
«Δεν είχε».
Ο Αντώνης έφερε τα χέρια του στην κορυφή του κεφα-

λιού, σαν να προσπαθούσε να το συγκρατήσει πριν κατρα-
κυλήσει στο πάτωμα.

«Θες να κάτσεις, Σταυρούλα;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Α, δεν μπορώ. Έχω τον Απόστολο μέσα μόνο του. Έχει 

και τις στενοχώριες του αυτές τις μέρες ο καημένος».
«Γιατί, θυμήθηκε κάτι;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Ε, δεν ανακοίνωσαν τις προάλλες ότι θα ματαιωθούν 

όλα τα πανηγύρια; Είχαμε σκοπό να πάμε στο χωριό στις 26 
του μήνα, που θα είχε το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής».
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«Τρελάθηκες κι εσύ; Στο πανηγύρι θα πηγαίνατε, που 
γίνεται ο κακός χαμός από κόσμο;» ρώτησε η κυρα-Τασία.

«Ε, λίγο θα καθόμασταν».
«Ναι, ως γνωστόν ο ιός δεν κολλάει τα πρώτα είκοσι 

λεπτά, πρέπει να κάτσεις παραπάνω για να σε πιάσει», είπε 
ειρωνικά ο Αντώνης.

«Θα φορούσαμε μάσκα, δεν θα πηγαίναμε έτσι».
«Πού να αντέξεις με αυτόν τον διάολο στη μούρη τόση 

ώρα;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Ναι, αλλα προστατεύει», είπε η γειτόνισσα. «Δεν είδες; 

Μέχρι κι ο Τραμπ στην Αμερική τη φόρεσε πρώτη φορά, 
που δεν την έβαζε ποτέ. Άμα φοβήθηκε κι αυτός ο αναίσθη-
τος, δεν πάνε καλά τα πράγματα».

«Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Τραμπάκουλας», είπε η κυ-
ρα-Τασία. «Με νοιάζει που έκαναν υποχρεωτικό τον διάο-
λο στα σούπερ μάρκετ από σήμερα και τώρα πρέπει να τη 
φοράω συνέχεια».

Ο Αντώνης γύρισε και την κοίταξε αποσβολωμένος. 
Εκείνη δαγκώθηκε κι έκανε την αδιάφορη.

«Τι εννοείς πρέπει να τη φοράς συνέχεια;» τη ρώτησε 
έκπληκτος. «Αφού έτσι κι αλλιώς τη φορούσες, αυτό δεν 
είχαμε συμφωνήσει από την αρχή; Δεν θα βγαίνεις έξω αν 
δεν φοράς συνεχώς τη μάσκα σου».

«Ε, δεν μπορώ να αναπνεύσω με τη μούρη καλυμμένη 
όλη την ώρα».

«Όταν θα νοσήσεις να δεις τι ωραία που δεν θα μπορείς 
να αναπνεύσεις», φώναξε ο Αντώνης.

Η μάνα του χτύπησε το τραπέζι και έκανε μια σβούρα.
«Φάε τη γλώσσα σου, πανάθεμά σε».
«Μα, σοβαρολογείς; Τόσο καιρό βγαίνεις έξω χωρίς 

μάσκα;» ξαναφώναξε ο Αντώνης.
«Όχι, με τη μάσκα βγαίνω. Τη βγάζω στη γωνία», απά-

ντησε εκείνη γελώντας.



90

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

Ο Αντώνης έφερε το χέρι στη μούρη του κι έτριψε τα 
μάτια του.

«Θα σε κλειδώνω μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξα-
ναβγείς».

«Να μας κάνεις τη χάρη!» ξεσπάθωσε η κυρα-Τασία. 
«Δεν θα με κρατάς φυλακισμένη, δεν έχουμε καραντίνα πια.

«Δεν έχουμε καραντίνα, αλλά έχουμε πανδημία. Είναι 
δυνατόν να μην προσέχεις καθόλου;»

«Προσέχω, δεν πλησιάζω κανέναν στα μαγαζιά».
«Δεν έχει σημασία αυτό, όταν μιλάει ή βήχει ο άλλος 

τα σταγονίδια μεταφέρονται μακριά. Οι ξένοι σου φταίνε, 
κατά τ’ άλλα».

«Αν δεν άφηναν τους ξένους να έρχονται, δεν θα χρεια-
ζόταν να προσέχουμε».

«Δεν το ξέραμε να κόψουμε όλες τις διεθνείς σχέσεις για 
να μπορεί η κυρα-Τασία να ψωνίζει ντομάτες με τη μύτη 
έξω».

«Άμα δεν τη μυρίσεις τη ντομάτα, δεν ξέρεις αν είναι 
φρέσκια», φώναξε εκείνη.

«Θα σου έλεγα τώρα τι να την κάνεις τη ντομάτα, αλλά 
έχει χάρη που είναι η γυναίκα μπροστά».

«Α, μην ενοχλείστε, δεν είμαστε ξένοι», είπε η κυρία 
Σταυρούλα.

«Ωραία, τώρα θα τη φοράω αναγκαστικά τη μάσκα έτσι 
κι αλλιώς, ικανοποιήθηκες;»

«Θα τη φοράς θες δεν θες, γιατί θα στην καρφώσω στη 
μούρη με το συρραπτικό», είπε ο Αντώνης και πήγε στο 
δωμάτιό του.

«Το συρραπτικό πάει να φέρει;» ρώτησε η κυρία Σταυ-
ρούλα.

Η κυρα-Τασία δεν περίμενε να μάθει. Άρπαξε τη γειτό-
νισσα από το μπράτσο και πήγαν τρέχοντας στο δικό της 
σπίτι.
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Χαρέμι

Ολα άρχισαν να πηγαίνουν ξαφνικά προς το χειρότε-
ρο. Αν και για αρκετούς δεν ήταν τόσο ξαφνική η 

εξέλιξη αυτή, μιας και θεωρούσαν προδιαγεγραμμένη την 
πορεία της κατάστασης. Τα κρούσματα -εισαγόμενα και 
ντόπια- αυξάνονταν με ανησυχητικό ρυθμό και οι έλεγχοι 
γίνονταν πιο πρόχειροι και ελλιπείς. Νέα μέτρα άρχισαν να 
κάνουν πάλι την εμφάνισή τους, με κυριότερο την υποχρε-
ωτική χρήση μάσκας σε όλα τα καταστήματα και στα ταξί. 
Τοπικά lockdown και περιορισμοί εφαρμόζονταν σε διά-
φορες περιοχές της χώρας, ενώ ο κόσμος έμοιαζε να έχει 
παρασυρθεί από τη ζεστασιά και τη θαλπωρή του καλοκαι-
ριού και ξέφευγε όλο και περισσότερο.

Με το που μπήκε ο Αύγουστος, τα πράγματα έδειχναν 
ήδη αρκετά δυσοίωνα. Εν όψει μιας νέας, πιθανής καραντί-
νας, ο Αντώνης άρχισε ν’ ανησυχεί για την ενοικίαση του 
καταστήματος. Και που είχε βρεθεί κάποιος που να θέλει εν 
μέσω κρίσης και πανδημίας να κάνει τέτοια επένδυση ήταν 
θαύμα από μόνο του.

Η κυρα-Τασία, από την άλλη, είχε απηυδήσει από την 
κατάσταση και δεν έβλεπε την ώρα να τελειώσει όλος 
αυτός ο εφιάλτης. Όταν την έπιαναν οι μαυρίλες της από τις 
ειδήσεις, μιλούσε με τα άλλα δυο παιδιά της στο τηλέφωνο 
και μάθαινε τα νέα τους, αφού πλέον σπάνια την επισκέ-
πτονταν. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο αγκάθι της. Λόγω της 
πανδημίας, είχε στερηθεί πολύ τα εγγόνια της.

«Κάνε λίγη υπομονή ακόμα, όλος ο πλανήτης τα περνάει 
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αυτά», της είπε ένα βράδυ ο Αντώνης, την ώρα που έτρω-
γαν. «Σε άλλες χώρες η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη».

«Έτσι όπως πάμε, τα ίδια θα γίνουμε κι εδώ», είπε άκεφα 
η μάνα του. «Δεν είδες τους άλλους στη Θεσσαλονίκη που 
έκαναν γάμο με εκατό καλεσμένους; Εγώ δεν μπορώ ούτε 
τα εγγόνια μου να δω κι η άλλη κάλεσε τη μισή Καλαμαριά 
για γλέντι».

«Ναι, και κόλλησε ο γαμπρός. Πολύ αίσιος οιωνός για 
τον γάμο. Θα τα δεις τα εγγόνια σου μέσω Σκάιπ».

«Εγώ δεν θέλω το Σκιπ, εδώ τα θέλω, να τα πάρω αγκα-
λιά».

«Υπομονή. Ορίστε, οι Ρώσοι είπαν ότι έχουν ήδη έτοιμο 
εμβόλιο».

«Δεν είσαι με τα καλά σου, που θα κάνω εγώ ρώσικο 
εμβόλιο να γίνω κομμουνίστρια στα γεράματα».

«Δεν είναι διφθερίτιδα ο κομμουνισμός να τον κολλή-
σεις».

«Δεν τους εμπιστεύομαι εγώ τους Ρώσους».
«Καταρχάς, η Σοβιετική Ένωση έπεσε εδώ και χρόνια. 

Οι περισσότεροι Ρώσοι είναι πια ορθόδοξοι. Εσύ τα έχεις 
καλά με τους ορθόδοξους».

«Ναι, και για τους Σέρβους τα ίδια λέγαμε κι ήρθαν εδώ 
και μας έφεραν και το χτικιό μαζί, οι βρομιάρηδες».

Ο Αντώνης άφησε το πηρούνι κι αναστέναξε.
«Έχουν αρχίσει να μου λείπουν οι μέρες που τα είχες 

μόνο με τους Κινέζους». Το ξανασήκωσε, έφαγε μια μπου-
κιά και συνέχισε. «Αν δεν σου κάνει το ρώσικο εμβόλιο, 
έχει αρχίσει και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης να ανα-
πτύσσει ένα».

«Πού είναι αυτό;»
«Στη Βρετανία».
«Μμμμ. Στους κρυόκωλους τους Άγγλους;»
«Από ποια χώρα θα σε ικανοποιήσει ένα εμβόλιο, ρε 
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μάνα; Από το Λουξεμβούργο;»
«Χάθηκε να φτιάξουμε ένα ελληνικό; Τόσα μεγάλα 

μυαλά έχουμε κι εμείς».
«Στις άλλες χώρες τα έχουμε στείλει τα μεγάλα μυαλά. 

Εκείνες που φτιάχνουν ήδη εμβόλια, δηλαδή. Το θες και 
ντόπιο, τρομάρα σου, λες κι αγοράζεις κατσίκι». 

«Εμ, φυσικά, είμαστε ικανοί εμείς να κρατήσουμε 
κόσμο; Μέχρι κι η πιτσαρία δεν μας άντεξε κι έφυγε».

«Την Pizza Hut εννοείς; Σιγά την απώλεια, πανάκριβη 
ήταν έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν αγόραζε. Γι’ αυτό αποσύρ-
θηκε από δω. Εδώ κοντεύουν να κλείσουν στην Αμερική, 
θα άφηναν ανοιχτά τα ελληνικά υποκαταστήματα;»

Η κυρα-Τασία σηκώθηκε, μάζεψε τα πιάτα και μετά 
βγήκε στη μικρή βεράντα της κουζίνας. Επέστρεψε λίγο 
αργότερα με μια σακούλα σκουπιδιών.

«Πού πας;»
«Εσύ πού λες να πηγαίνω με τα σκουπίδια; Λιτανεία;»
«Καλά ντε, μη βαράς. Πολύ ευέξαπτη είσαι σήμερα».
Πέντε λεπτά αργότερα την άκουσε ο Αντώνης που μπήκε 

στο διαμέρισμα μουρμουρώντας και ξεφυσώντας.
«Αχ, καινούργια χαΐρια θα έχουμε με δαύτον στο ισό-

γειο», την άκουσε να μονολογεί.
«Τι πρόλαβε και σου έκανε; Μην πατήσει καινούργιος 

άνθρωπος το ποδάρι του στην πολυκατοικία, τον έχεις βγά-
λει σεσημασμένο μέσα σε μια βδομάδα».

«Πέταξα τα σκουπίδια και τώρα που ανέβαινα τη σκάλα, 
άκουσα την πόρτα του να ανοίγει. Έσκυψα να δω, να τον 
καλησπερίσω...»

«Ναι, να τον καλησπερίσεις ήθελες».
«ΕΣΚΥΨΑ ΝΑ ΔΩ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΣΩ», επα-

νέλαβε εκείνη θυμωμένα, «και είδα μια κοκκινομάλλα να 
βγαίνει από το σπίτι του».

«Προτιμούσες ξανθιά;»
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«Παιδί μου, χθες που κατέβασα τα σκουπίδια πάλι, είδα 
από απέναντι μια μελαχρινή να φεύγει. Προχθές είδα μια 
ξανθιά».

«Καταρχάς, τόσα σκουπίδια που κατεβάζεις δεν τα έχει 
ούτε η χωματερή των Λιοσίων», τη διέκοψε ο Αντώνης. 
«Πες ότι βρίσκεις δικαιολογίες να βγαίνεις κάθε λίγο και 
λιγάκι για να παίρνεις μυρωδιά τι γίνεται στη γειτονιά».

«Δυο μήνες έμεινα μέσα με την καραντίνα και τα νοσο-
κομεία, θα βγω όσο θέλω τώρα».

«Να βγεις να πας μια βόλτα σε κάνα πάρκο, όχι να συ-
χνάζεις στους σκουπιδοτενεκέδες σαν το ρακούν!»

«Παιδάκι μου, αυτός έχει διαφορετική γυναίκα στο σπίτι 
κάθε μέρα», επανήλθε στο θέμα η κυρα-Τασία, αποφασι-
σμένη να μην το αφήσει έτσι.

«Και για τη Μαιρούλα έτσι έλεγες».
«Έλεγα εγώ ότι φέρνει η Μαιρούλα γυναίκες στο σπίτι;» 

ρώτησε η κυρα-Τασία με δήθεν αθώο ύφος. 
«Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Νέος άνθρωπος 

είναι στο κάτω κάτω, ας χαρεί τη ζωή του με όσες γυναίκες 
θέλει».

«Μμμμμμ», έκανε η μάνα του ξινίζοντας τα μούτρα. 
«Εμ, άντρας δεν είσαι; Τι θα έλεγες; Τα ίδια ρεζιλίκια έκα-
νες κι εσύ, κάθε βδομάδα και καινούργιο φρόκαλο μάς κου-
βάλαγες».

«Δεν έχω κοπέλα -με κράζεις. Έχω -με ξανακράζεις. 
Απόφασισε, πια, τι θες».

«Εγώ δεν είπα να μην έχεις κοπέλα, είπα να διαλέξεις 
μια της προκοπής».

«Ωραία, διάλεξα τη Μάρθα. Τι άλλο θες πια; Δεν ικανο-
ποιήθηκες;»

«Εγγόνι θέλω. Δεν λέω, καλό κορίτσι η Μάρθα, αλλά 
μέχρι να το πάρεις απόφαση να νοικοκυρευτείς εσύ, θα έχει 
μπει στην εμμηνόπαυση η γυναίκα».
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«Ρε μάνα, μπορούμε να επιστρέψουμε στον σαβουρογά-
μη του ισογείου;»

«Είδες; Το παραδέχεσαι κι εσύ».
Ο Αντώνης έφερε τα χέρια του στο πρόσωπο και πίεσε 

τα μάγουλά του μέχρι που άσπρισαν εντελώς.
«Χαρέμι έχει, παιδί μου. Κι άμα δεις πώς είναι ντυμένες 

όλες τους... Απαπα».
«Γιατί, τι φοράνε, δηλαδή;»
«Τι ΔΕΝ φοράνε να λες, καλύτερα. Όλα φάτσα φόρα, 

μην κρατήσουν τίποτα για τον γαμπρό!»
«Σοβαρά;» είπε ο Αντώνης με εμφανώς αναζωπυρωμένο 

ενδιαφέρον. «Αυτό που λες είναι όντως σοβαρό, μήπως αρ-
χίσω να δίνω κι εγώ λίγη προσοχή».

«Ναι, μη χάσεις. Μπουνταλάς σαν τον πατέρα σου, 
έπαιζε κι εκείνου το μάτι».

«Λοιπόν, σταμάτα να ασχολείσαι με τον γείτονα και τις 
κοπέλες του και...»

«Βίζιτες», τον διέκοψε η κυρα-Τασία. 
«Πάλι τα ίδια, ρε μάνα; Σου είπα, οι γυναίκες είναι ελεύ-

θερες να φοράνε ό,τι θέλουν».
«Παιδάκι μου, όλες με διχτυωτά καλσόν και με το μίνι 

μέχρι τον αφαλό είναι. Και με κάτι μπότες ως το γόνατο. 
Κάθε μέρα άλλη γυναίκα; Βίζιτες φέρνει».

Ο Αντώνης δεν απάντησε. Μόνο στεκόταν εκεί με ανοι-
χτό στόμα και απλανές βλέμμα, απορροφημένος στις σκέ-
ψεις τους -οι οποίες πλέον αποτελούνταν κυρίως από διχτυ-
ωτά καλσόν και μίνι φούστες.

«Βόδι όρθιο», είπε η μάνα του και τον μούντζωσε πηγαί-
νοντας στην κρεβατοκάμαρα.
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Πανικός στο σπίτι του Αντώνη λίγο πριν τον δεκαπε-
νταύγουστο. Διότι η κατάσταση στα ελληνικά νησιά 

είχε φτάσει στο απροχώρητο, με τα πιο τουριστικά από 
αυτά να βρίσκονται στο κόκκινο λόγω των κρουσμάτων. 
Χαμός στην Κρήτη, χαμός στη Μύκονο, χαμός και στην 
Πάρο. Κι αυτή η Πάρος ήταν που προκάλεσε και τον χαμό 
στο σπίτι, μιας και με το που το άκουσε η κυρα-Τασία, άρ-
χισε να σπινιάρει στο χαλί.

«Μπα, πανάθεμά σε, στην Πάρο φαγωθήκατε να πάμε 
διακοπές. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί τώρα; Στα έλεγα εγώ 
για τους Γερμανούς, δεν στα έλεγα;»

Μάταια προσπαθούσε ο Αντώνης να την καθησυχάσει.
«Ρε μάνα, πριν δυο μήνες πήγαμε στην Πάρο, δεν υπήρ-

χε πρόβλημα τότε».
«Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν υπήρχε; Εδώ λένε ότι έκρυ-

βαν κρούσματα στα νησιά, μην τυχόν και χάσουν τους του-
ρίστες. Πού ξέρεις ότι δεν κολλήσαμε;»

«Δυο μήνες μετά, όχι μόνο θα είχαν φανεί τα συμπτώμα-
τα, θα είχαμε αναρρώσει κιόλας, με δουλεύεις; Ηρέμησε, 
επιτέλους, που σε πιάνει υστερία για ψύλλου πήδημα».

«Να πλύνουμε τις βαλίτσες. Σε ολόκληρο το καράβι και 
το ενοικιαζόμενο τις γυροφέρναμε, μπορεί να έχουν κολλή-
σει το χτικιό».

«Χριστέ μου, τι άλλο θα ακούσω; Και να το είχαν, δεν 
επιζεί τόσες μέρες ο ιός στις επιφάνειες. Στη ντουλάπα τις 
έχουμε έτσι κι αλλιώς, είμαστε ασφαλείς».
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«Κι εσύ πού το ξέρεις; Εδώ δεν ξέρουν οι επιστήμονες 
καλά-καλά. Τη μια λένε “έτσι” και την άλλη “γιουβέτσι”. 
Κακό που πήγε να μας βρει στα καλά καθούμενα...»

«Το κακό εσένα σε έχει βρει χρόνια πριν», μουρμούρησε 
ο Αντώνης.

«Τι είπες;» φώναξε η μάνα του από μέσα.
«Τις προάλλες παραδέχτηκες ότι έβγαζες στα μουλω-

χτά τη μάσκα και τώρα μου κάνεις σκήνη για την Πάρο; 
Δεν βλέπεις ότι ο ιός θερίζει τους ηλικιωμένους; Είδες τι 
γίνεται στους οίκους ευγηρίας; Πέφτουν οι γέροι σαν τις 
μύγες. Τριάντα πέντε κρούσματα είχαν στη Θεσσαλονική 
προχθές, το είδες;» πέρασε ο Αντώνης στην αντεπίθεση.

«Δεν είδα τίποτα», έκανε η κυρα-Τασία δήθεν αδιάφο-
ρα.

«Ε, φυσικά, βλέπεις ό,τι σε συμφέρει. Τα υπόλοιπα, γαρ-
γάρα».

«Κάνε μας τη χάρη! Εννιά μήνες σε κουβάλησα, μέχρι 
το τελευταίο λεπτό. Δεν έλεγες να βγεις από μέσα μου».

«Α, ωραία, θυμηθήκαμε και τα μεγάλα χιτ! Όταν δεν 
έχεις τι να πεις, μας υπενθυμίζεις την πολυτάραχη κύησή 
σου. Λοιπόν, τέρμα οι υστερίες για την Παροναξία και τις 
υπόλοιπες Κυκλάδες. Στο εξής θα ανησυχούμε για τα της 
Αθήνας μόνο και δεν θα μιλάς αν δεν σκέφτεσαι πρώτα».

Η μάνα του σούφρωσε τα χείλη και πέρασε από μπροστά 
του γυρίζοντας το κεφάλι από την άλλη με ύφος. Πήγε και 
κλείστηκε στο δωμάτιό της και ο Αντώνης έβαλε τα γέλια. 
Το γέλιο θα του έβγαινε ξινό, φυσικά. Διότι δέκα λεπτά αρ-
γότερα χτύπησε το κινητό του. Κοίταξε την οθόνη παραξε-
νεμένος. Ήταν η αδελφή του.

«Έλα, Αγγελική, γιατί δεν παίρνεις στο σπίτι;» ρώτησε.
«Επειδή μιλάει», απάντησε εκείνη.
Ο Αντώνης κοίταξε στο τραπεζάκι που βρισκόταν, συ-

νήθως, το ασύρματο. Ασφαλώς και το είχε πάρει μαζί της η 
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μάνα του στο δωμάτιο.
«Έγινε κάτι;» ρώτησε πάλι ο Αντώνης.
«Με πήρε η μαμά και είπε ότι της έβαλες τις φωνές 

πάλι».
«Εγώ;» τσίριξε εκείνος. «Εκείνη άρχισε πάλι τις υστερί-

ες της. Άρχισε να φωνάζει επειδή πήγαμε στην Πάρο δυο 
μήνες πριν και τώρα έχουν πολλά κρούσματα».

«Ναι, αλλά πάρτην με το μαλακό κι εσύ. Ακουγόταν τα-
ραγμένη στο τηλέφωνο και είπε ότι ζαλίζεται τώρα, μην 
την συγχύζεις».

Ο Αντώνης δάγκωσε τα χείλη του για να μην πει αυτό 
που σκεφτόταν και με το ελεύθερο χέρι του άρχισε να ζου-
λάει με μανία ένα από τα μαξιλάρια του καναπέ.

«Εντάξει, θα πηγαίνω με τα νερά της», είπε, προσπαθώ-
ντας να καλύψει τα νεύρα του.

«Οκ, μιλάμε! Φιλιά!»
Έχωσε το κινητό στην τσέπη και συνέχισε το στραγγά-

λισμα του μαξιλαριού και με τα δυο χέρια πλέον. Όχι για 
πολύ, μιας και το κινητό του χτύπησε και δεύτερη φορά. 
Δεν χρειάστηκε να δει καν την οθόνη, ήξερε ποιος ήταν 
τώρα, οπότε πήρε μια βαθιά ανάσα και απάντησε.

«Παρακαλώ;»
«Έλα, αδερφέ, τι γίνεται εκεί με τη μάνα; Γιατί με πήρε 

κλαίγοντας;»
«Α, έκλαιγε τώρα; Άσε να μαντέψω, σου είπε ότι την 

έβρισα και της έριξα δέκα βουρδουλιές».
«Της φωνάζεις όλη την ώρα, λέει. Αφού την ξέρεις τη 

μάνα, άστην εκεί να λέει τα δικά της και μην ασχολείσαι».
«Δεν την εμποδίζω να λέει τα δικά της. Αυτό είναι το 

πρόβλημα».
«Καλά, σε ξέρω κι εσένα πώς αρπάζεσαι με το παραμι-

κρό».
«Μήπως θες να σου τη στείλω καμιά βδομάδα να την 
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αναλάβεις εσύ; Και μετά άλλη μία στην Αγγελική, να δείτε 
και οι δύο τη γλύκα», είπε ο Αντώνης, φανερά εκνευρισμέ-
νος πια.

«Δεν σε ανάγκασε κανείς να πας να μείνεις εκεί, εσύ την 
πάτησες από μόνος σου».

Δεν είχε και άδικο ο Χρήστος. Μόνος του την είχε κάνει 
τη βλακεία. Αφού ολοκληρώθηκε και αυτή η κλήση, ο 
Αντώνης έκατσε στον καναπέ και άρχισε τις ασκήσεις ανα-
πνοής. Λίγο αργότερα άκουσε την πόρτα της μάνας του να 
ανοίγει. Την είδε που εμφανίστηκε με το ύφος κοντέσσας 
και διέσχισε τον διάδρομο μέχρι το σαλόνι.

«Ποιος ήταν στο κινητό;» ρώτησε παριστάνοντας την 
ανίδεη.

«Η Μάρθα», απάντησε εκείνος παριστάνοντας τον εξί-
σου ανίδεο.

Η κυρα-Τασία σκάλωσε.
«Και τις δύο φορές;» ξαναρώτησε.
«Ναι», απάντησε εκείνος ξερά.
«Μάλιστα. Και τι ήθελε και πήρε δυο φορές;»
«Την πρώτη να μου πει ότι είναι έγκυος και τη δεύτερη 

ότι θα το ρίξει».
«Πανάθεμά σε, Σατανά», ούρλιαξε η μάνα του και τον 

πήρε στο κυνήγι γύρω από τον καναπέ.
Εκείνος έτρεξε να κλειδωθεί στο δωμάτιό του, αφού 

πρώτα φρόντισε να της αρπάξει και το ασύρματο από το 
χέρι.
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Ναστάζια

Ροζ κολάν και ασορτί μπολερό με ένα κοντό, μαύρο 
πουλόβερ από κάτω. Κόκκινες δερμάτινες μπότες με 

λουριά ως το γόνατο, σκουλαρίκια κρίκοι και πολύ φου-
ντωτό, κατσαρό μαλλί, πλατινέ χρώματος, το οποίο επισκι-
αζόταν από το έντονο μέικ απ. Δεν το έλεγες και διακριτικό 
λουκ, ήταν κάπως κραυγαλέο και τραβούσε το μάτι. Όμως, 
δεν ήταν αυτός ο λόγος που ο Αντώνης και η μάνα του στέ-
κονταν τώρα στην είσοδο της πολυκατοικίας αποσβολωμέ-
νοι, με το στόμα ανοιχτό.

Επέστρεφαν από το σπίτι της Αγγελικής, όπου είχαν πάει 
για επίσκεψη, μετά από χίλια παρακάλια της κυρα-Τασίας. 
Όταν η άγνωστη γυναίκα βγήκε από την κεντρική πόρτα 
του κτιρίου, η μάνα του σκούντηξε δυνατά στο πλευρό τον 
Αντώνη.

«Καινούργια λεγάμενη», του είπε συνωμοτικά.
Εκείνος κάρφωσε το βλέμμα του πάνω της, γεμάτος εν-

διαφέρον. Μόνο που κάτι του φάνηκε πολύ γνώριμο στο 
πρόσωπό της. Κατάλαβε τι ήταν, όταν η άγνωστη τούς κα-
λησπέρισε. Η κυρα-Τασία, από την άλλη, δεν πήρε με την 
πρώτη χαμπάρι τι συνέβαινε. Της φάνηκε μεν πολύ βραχνή 
η κοπέλα, αλλά γύρευε τι έκαναν με τον άλλο τόσες ώρες 
κλεισμένοι στη γκαρσονιέρα.

«Καλησπέρα», ανταπέδωσε τον χαιρετισμό ο Αντώνης, 
κάπως πιο μουδιασμένα και αμήχανα από όσο θα ήθελε.

«Ξέρω, συνήθως αυτή είναι η αρχική αντίδραση όταν 
με πρωτοβλέπει κάποιος έτσι. Μετά φέρνουν τους πυρσούς 
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και τις τσουγκράνες», είπε η άγνωστη, η οποία δεν ήταν 
καθόλου άγνωστη.

«Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαι πιο μοντέρνος απ΄ 
όσο δείχνει το παρουσιαστικό μου. Μου ήρθε λίγο ξαφνικό 
απλώς. Δηλαδή... αυτή είναι η δουλειά σου;»

«Όχι, καλέ. Λογιστής είμαι. Το ντραγκ είναι κάτι σαν 
χόμπι, ας πούμε».

Η κυρα-Τασία παρακολουθούσε τόση ώρα τον διάλογο 
σιωπηλή, προσπαθώντας να επεξεργαστεί τη βροχή από δε-
δομένα που βραχυκύκλωνε τον εγκέφαλό της.

«Η μαμά σας;» ρώτησε ξαφνικά η άγνωστη, δείχνοντας 
προς το μέρος της. 

«Ναι, η περιβόητη κυρα-Τασία. Μαμά... από δω ο... 
Ορέστης;» είπε, κοιτάζοντας τον γείτονα ερωτηματικά.

«Ας πούμε Ορέστης, μην την μπερδέψουμε παραπάνω 
τη γυναίκα. Το καλλιτεχνικό μου, πάντως, είναι Ναστάζια 
Κίνκυ».

Η κυρα-Τασία κοίταξε πρώτα τον Αντώνη, μετά τον 
Ορέστη-Ναστάζια και μετά πάλι τον Αντώνη. Στράφηκε 
ξανά προς τον γείτονα, με τα μάτια ορθάνοιχτα, σημάδι ότι 
είχε ενώσει, επιτέλους, όλα τα κομμάτια του παζλ.

«Δεν καταλαβαίνω, παιδάκι μου. Ο νέος γείτονας είσαι;» 
ρώτησε στο τέλος.

«Ναι».
«Και γιατί είσαι ντυμένος έτσι;»
«Είμαι ντραγκ κουίν».
Η κυρα-Τασία ξανακοίταξε τον Αντώνη με ακόμη πιο 

μπερδεμένο βλέμμα. Ήταν προφανές ότι βρισκόταν ένα 
βήμα πριν το εγκεφαλικό.

«Θα σου εξηγήσω εγώ μετά, μάνα, να έχουμε και τα 
χάπια σου εύκαιρα!», είπε εκείνος.

«Δεν καταλαβαίνω πάλι. Και όλες οι γυναίκες που βγαί-
νουν από το σπίτι σου τι είναι;»
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«Εγώ είμαι».
«Τι είσαι εσύ;»
«Οι γυναίκες που βλέπετε».
«Τι λες, παιδάκι μου;» έσκουξε πάλι η κυρα-Τασία.
«Είναι ντραγκ κουίν, ρε μάνα. Ντύνεται γυναίκα και 

κάνει σώου».
Η κυρα-Τασία στράφηκε πάλι προς τη Ναστάζια.
«Και γιατί δεν το κάνεις ντυμένος άντρας, καμάρι μου; 

Τη μάνα σου δεν τη σκέφτεσαι;»
«Η μάνα μου δεν έχει σκεφτεί εμένα από τα δεκαπέντε 

μου, καλή μου, γιατί να τη σκεφτώ εγώ;» απάντησε εκεί-
νος, με μια δόση ειρωνίας, ανάμικτης με λίγη πικρία.

«Το ντραγκ είναι μορφή τέχνης, ρε μάνα. Υπάρχει ολό-
κληρη κοινότητα».

«Κοινότητα; Και πού είναι;»
«Στα Λεγραινά! Τράβα πάνω, ρε μάνα, θα σου εξηγήσω 

μετά, είπαμε».
«Καλά ντε, μην αρπάζεσαι. Μη μάθουμε εμείς τίποτα 

για τις τέχνες, δηλαδή, στο σκοτάδι να μείνουμε».
Η κυρα-Τασία έριξε άλλη μια ματιά στη Ναστάζια, άνοι-

ξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Στη συνέχεια, στράφηκε πάλι 
προς τη μεριά της.

«Ρίξε πάνω σου καμιά ζακέτα, όμως, παιδάκι μου. Άρχι-
σε να δροσίζει, θα αρπάξεις κάνα χτικιό μέρες που είναι».

«Στο τέλος υπερίσχυσε το γονίδιο της μάνας», είπε ο 
Αντώνης γελώντας.

«Πρέπει να φύγω. Κανονίζουμε όποτε θέλετε, να έρθετε 
στο μαγαζί να δείτε το σώου».

«Ευχαρίστως. Μόνος μου, όμως. Η κυρα-Τασία δεν 
είναι ακόμα σε φάση να αντέξει τόση προοδευτικότητα, 
χρειάζεται λίγη εκπαίδευση πρώτα».

Όταν μπήκε στο διαμέρισμα, η μάνα του ήταν κλεισμένη 
στην κρεβατοκάμαρα. Η φωνή της, όμως, πρόδιδε ότι είχε 
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ήδη ξεκινήσει ο διαμοιρασμός της πληροφορίας, καθώς μι-
λούσε με τη φιλενάδα της στον δεύτερο.

«Κατάλαβα», μονολόγησε ο Αντώνης. «Θα πάρουν 
φωτιά τα τηλέφωνα απόψε!»
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Η πέτρα του σκανδάλου

Σίγουρα δεν είχε ξαναγίνει τέτοιος χαμός στην πολυ-
κατοικία. Η είδηση προκάλεσε τεράστιο σούσου-

ρο. Ακόμα μεγαλύτερο κι από εκείνο που είχε προκληθεί 
από την αποκάλυψη του κρυφού ειδυλλίου Μαιρούλας και 
Σάββα.

Η κυρα-Τασία πήρε τηλέφωνο τη φιλενάδα της, την 
Ελένη, να της πει τα μαντάτα. Εκείνη πήρε, με τη σειρά 
της, τηλέφωνο την κόρη της να της πει ότι είχε έναν πόνο 
στο νεφρό από το πρωί και μετά ξέχασε τον πόνο και ανέ-
βηκε τρέχοντας τα σκαλιά για να πάει στην Κασσιανή του 
τρίτου να την ενημερώσει για τις ακολασίες της γκαρσο-
νιέρας.

Η Κασσιανή έφριξε διότι, όπως και να το κάνουμε, δεν 
είναι δυνατόν να είσαι αξιοπρεπής Κυρία Διαχειριστού με 
«μια τραβεστί στο ισόγειο» να σου χαλάει τη μόστρα. Αφού 
το είπε στον Πελοπίδα, τονίζοντάς του ότι έπρεπε να ανα-
λάβει δράση, ο Πελοπίδας ανέλαβε δράση και δυνάμωσε 
τον ήχο στην τηλεόραση. Στη συνέχεια, η Κασσιανή πήρε 
τηλέφωνο την κυρία Σταυρούλα του πρώτου. 

Η κυρία Σταυρούλα το είπε πρώτα στον κυρ-Απόστολο, 
ο οποίος δεν κατάλαβε Χριστό, και στη συνέχεια έτρεξε να 
χτυπήσει την πόρτα της κυρα-Τασίας.

«Μαρή, πότε προλάβατε; Τώρα το έκλεισα το τηλέφω-
νο», είπε εκείνη έκπληκτη.

«Αληθεύει, δηλαδή; Τέτοια ρεζιλίκια;»
«Παιδάκι μου, μπροστά μας τον είχαμε. Τον πέρασα για 
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κοπέλα στην αρχή, τρόμαξα να τον γνωρίσω».
«Πω πω», έκανε η κυρία Σταυρούλα και χτύπησε τα 

χέρια της στα πόδια.
«Σοβαρολογείτε τώρα;» φώναξε από το σαλόνι ο Αντώ-

νης.
«Τι έπαθες;» ρώτησε η μάνα του.
«Τον κάνατε βούκινο τον άνθρωπο; Αφήστε τον στην 

ησυχία του, σας ενοχλεί σε κάτι;»
«Εμείς το συζητάμε απλώς, δεν είπαμε ότι μας ενοχλεί».
«Ναι, τις ξέρω τις συζητήσεις σας».
«Άμα δεν θέλει να τον συζητάνε, να μη βγαίνει έτσι 

έξω».
«Κι εσύ τι ζόρι τραβάς με το πώς ντύνεται ο άλλος;»
«Το μόνο που λέω είναι ότι δεν είναι σωστά πράματα 

αυτά».
«Οι καιροί αλλάζουν. Και το τι είναι σωστό ή λάθος για 

τους άλλους δεν θα το κρίνουμε εμείς. Και στο κάτω κάτω, 
η δουλειά του είναι αυτή. Εσένα τι σε νοιάζει;»

«Μπα; Τι μας λες; Έχεις δει πολλούς λογιστές να πηγαί-
νουν στη δουλειά ντυμένοι γυναίκες;»

«Αν ζούσαμε σε ένα φυσιολογικό, μοντέρνο κράτος 
όπου ο καθένας κοιτάζει την καμπούρα του, μπορεί και να 
έβλεπα. Αλλά εδώ με το ζόρι περάσαμε τον Διαφωτισμό. 
Και δεν εννοώ αυτό. Λέω ότι είναι καλλιτέχνης. Αν ήταν 
ηθοποιός και ντυνόταν έτσι για κάποιο ρόλο θα είχες πρό-
βλημα;»

Η κυρα-Τασία έδειξε λίγο μαγκωμένη, σαν να είχε αρχί-
σει να στριμώχνεται.

«Δεν είναι το ίδιο», είπε στο τέλος.
«Μπα; Γιατί; Ρόλος ο ένας, ρόλος και ο άλλος».
«Ναι, Αντώνη μου, αλλά... τι παράδειγμα δίνει; Έχουμε 

και παιδιά στην πολυκατοικία», είπε δειλά η κυρία Σταυ-
ρούλα.
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«Τα οποία έχουν έξυπνα κινητά με ίντερνετ και έχουν 
ήδη δει τα πάντα -και χειρότερα από όσα φαντάζεστε. Με 
τη λογική σας, τα μισά παιδιά στη χώρα θα έπρεπε να είναι 
κατά συρροήν δολοφόνοι και τα άλλα μισά εθισμένα στο 
σεξ. Δεν νομίζω να κινδυνεύουν από μια ντραγκ κουίν».

«Πώς την είπε;» ρώτησε χαμηλόφωνα η κυρία Σταυρού-
λα.

«Δεν ξέρω, κάτι με δράκους έλεγε κι εκείνη συνέχεια, 
ούτε καταλαβαίνω», απάντησε η κυρα-Τασία.

«Λοιπόν, αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο και κοιτάξτε τη 
δουλειά σας», συνέχισε ο Αντώνης.

«Εντάξει, δεν τον ενοχλούμε, εμείς μιλάμε απλώς, επει-
δή μας έκανε εντύπωση. Ας βγει έξω όπως θέλει, τι μας 
νοιάζει εμάς;»

«Δεν μας νοιάζει;» ρώτησε πάλι χαμηλόφωνα η κυρία 
Σταυρούλα.

«Μας νοιάζει! Τράβα σπίτι εσύ, θα τα πούμε αύριο», 
είπε συνωμοτικά η κυρα-Τασία και την έσπρωξε προς τα 
έξω.

Ο Αντώνης την ακολούθησε.
«Πού πας;» ρώτησε η μάνα του.
«Στου Σάββα, να αράξουμε λίγο».
«Θα είναι και η Μαίρη;» ρώτησε με ύφος εκείνη.
«Ναι, θα είναι και η Μαίρη, γιατί;»
«Τίποτα, μην αρπάζεσαι. Γιατί δεν λες και στη Μάρθα 

να έρθει, να κάνετε παρέα όλοι μαζί;»
Ο Αντώνης τής έριξε ένα ψυχρό βλέμμα κι έκλεισε την 

πόρτα πίσω του. Λίγα λεπτά αργότερα καθόταν στον κανα-
πέ του Σάββα.

«Τι έκανε πάλι η μάνα σου;» ρώτησε εκείνος μέσω νο-
ηματικής.

«Τόσο πολύ φαίνεται;» απάντησε αυτός.
«Έχεις πάλι αυτό το βλέμμα που έχεις... ε, βασικά, που 
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έχεις συνέχεια», είπε η Μαίρη γελώντας, ενώ άφηνε μια 
κούπα καφέ μπροστά του.

«Ναι, φταίει που η μάνα μου δεν κάνει ποτέ διάλειμ-
μα από την παραφροσύνη. Τώρα έχει φάει κόλλημα με τον 
καινούργιο του ισογείου».

«Τον Ορέστη;» ρώτησε ο Σάββας.
«Άσε να μαντέψω, έμαθε ότι κάνει ντραγκ σώου τα βρά-

δια», είπε η Μαίρη χαμογελώντας.
«Α, έφτασαν και σε εσάς τα νέα;», ρώτησε ο Αντώνης. 

«Νόμιζα ότι ο τέταρτος όροφος ήταν εκτός της κλίκας, 
λόγω του νεαρού της ηλικίας».

«Μπα, εμείς το ξέραμε από την προηγούμενη εβδομάδα. 
Τον είδαμε μια μέρα που έβγαινε ντυμένος από το σπίτι του 
και πιάσαμε κουβέντα», είπε η Μαίρη.

«Καλά, το ξέρατε τόσες μέρες και δεν μου είπατε τίπο-
τα;» έκανε έκπληκτος ο Αντώνης. «Θα μπορούσα να προε-
τοιμάσω τη μάνα μου ψυχολογικά, τουλάχιστον».

«Ε, γι’ αυτό δεν στο είπαμε. Θα το έλεγες στη μάνα σου 
και ο άνθρωπος θα είχε γίνει πρώτη είδηση μια βδομάδα 
νωρίτερα».

«Αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς αναπόφευκτο», έκανε ο 
Αντώνης. «Τέλος πάντων, φαντάζομαι θα το ξεπεράσουν 
κάποτε, όπως ξεπέρασαν το γεγονός ότι οι Τρέντηδες δη-
λώνουν άθεοι».

«Αχ, ναι, ζήσαμε μεγάλες στιγμές τότε. Ειδικά όταν 
έσκασε μύτη έξω από την πόρτα τους η κυρία Σταυρού-
λα με το θυμιατό και την εικόνα του Αγίου Κυπριανού στο 
χέρι», είπε γελώντας η Μαίρη.

«Έτσι είναι οι παλιότερες γενιές. Δυσκολεύονται να 
αποδεχτούν το διαφορετικό», είπε ο Σάββας. «Κάποια στιγ-
μή θα συνηθίσουν και τον Ορέστη, ειδικά όταν τον γνωρί-
σουν».

«Ναι, μωρέ, θα τον κουτσομπολέψουν λίγο και μετά θα 
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τους περάσει. Πόσο χειρότερα να γίνουν τα πράγματα;» 
είπε ο Αντώνης και ήπιε λίγο από τον καφέ του.

Θα γίνονταν, όμως, πολύ χειρότερα. Διότι, στον τρίτο 
όροφο, η Κασσιανή σχεδίαζε ήδη την επόμενη κίνησή της 
και αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένη να περάσει το δικό 
της...
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Μανούλες του Facebook

Τον υπόλοιπο Αύγουστο, η σταδιακή επιδείνωση της 
κατάστασης στη χώρα προμήνυε ένα αρκετά δύσκο-

λο φθινόπωρο. Η απόφαση να ανοίξουν τα σύνορα απο-
δείχθηκε όχι και τόσο σοφή, ασχέτως αν από την πλευρά 
της κυβέρνησης γινόταν έντονη προσπάθεια το βάρος της 
ευθύνης να πέσει κυρίως στους πολίτες.

Οι οποίοι πολίτες, από την άλλη, είχαν το δικό τους με-
ρίδιο ευθύνης, αφού έδειχναν αποφασισμένοι να περάσουν 
το καλοκαίρι τους δίχως στερήσεις και περιορισμούς. Έτσι, 
κάθε μέρα ακούγονταν ειδήσεις για ιδιωτικά πάρτι, κρυφά 
πανηγύρια και παράνομες μαζώξεις χωρίς μέτρα προστα-
σίας. 

Το αποτέλεσμα ήταν μια απότομη αύξηση των κρου-
σμάτων, η οποία με τη σειρά της έφερε και μια νέα σειρά 
από μέτρα. Στο εξής όλα τα καταστήματα έκλειναν πλέον 
από τις δώδεκα τα μεσάνυχτα, η μάσκα ήταν υποχρεωτική 
σε κάθε κλειστό χώρο, ενώ σε πολλές τουριστικές περιοχές 
ίσχυσαν πιο αυστηροί περιορισμοί. Όλα αυτά, βέβαια, δεν 
βελτίωσαν και πολύ την κατάσταση, αφού μέχρι το τέλος 
του μήνα τα κρούσματα είχαν χτυπήσει τριψήφιους αριθ-
μούς, με αποκορύφωμα την 23η του Αυγούστου, όπου ση-
μειώθηκε το πρώτο αρνητικό ρεκόρ.

«284 κρούσματα! Το άκουσες, Αντώνη; 284 κρούσματα! 
Πάει, χαθήκαμε!»

«Σιγά, ρε μάνα, πώς κάνεις έτσι; Θα πάθεις τίποτα».
«Όλοι θα πάθουμε, δεν βλέπεις τι γίνεται; Μέχρι και τον 
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γυαλάκια φέρανε πίσω».
Ήταν γεγονός ότι οι άσχημες εξελίξεις είχαν επαναφέρει 

την εβδομαδιαία ενημέρωση των εκπροσώπων τύπου. Και 
αυτό δεν ήταν καλό σημάδι.

«Εντάξει, τέλειωσε το καλοκαίρι. Θα ξεκουμπιστούν 
και οι τελευταίοι τουρίστες και θα το σώσουμε κάπως».

«Τι να σώσουμε, παιδάκι μου; Ο ένας κολλάει τον άλλο, 
μπούμερανγκ πάει».

«Ντόμινο εννοείς».
«Εγώ τα αθλητικά δεν τα έμαθα. Ήμουν απασχολημένη 

να μεγαλώνω τρία παιδιά».
«Α, καιρό είχαμε να το ακούσουμε αυτό!» είπε ο Αντώ-

νης γελώντας.
«Για γέλια είμαστε; Εδώ καίγεται ο κόσμος. Οι άλλοι 

οι σιχαμένοι ήξεραν ότι είχαν το χτικιό και πήγαν σε πάρτι 
στη Μύκονο, λέει. Εμ, έτσι είναι οι Σπανιόλοι, εξώλης και 
προώλης».

«Μπήκε και η Ισπανία στη μαύρη λίστα», ψιθύρισε ο 
Αντώνης.

«Εσύ να τα κοιτάς αυτά που φαγώθηκες να πηγαίνετε με 
τη Μάρθα για μπάνια κάθε σαββατοκύριακο».

«Δεν πηγαίνουμε σε οργανωμένες παραλίες, ρε μάνα, 
αποφεύγουμε τον κόσμο. Όχι ότι βρίσκεις και θέση στις 
οργανωμένες, άλλωστε».

«Μου αρέσει που θέλουν να ανοίξουν και τα σχολεία 
τον Σεπτέμβριο. Να χτικιάσουν όλα τα παιδιά μας. Τι θα 
κάνουν ο Χρήστος και η Αγγελική, θα τα στείλουν τα παι-
διά;»

«Καλά, κάτσε να μπει ο Σεπτέμβριος και βλέπουμε, πού 
θες να ξέρω;»

«Να τους κάνουν εκείνο το ηλεκτρονικό σχολειό», είπε 
η κυρα-Τασία.

«Σιγά μην τους κάνουν και Κρυφό Σχολειό. Τηλεκπαί-
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δευση εννοείς; Δεν νομίζω να είναι στο χέρι τους να επι-
λέξουν τρόπο διδασκαλίας. Άλλωστε ανακοίνωσαν ότι θα 
δώσουν μάσκες σε όλα τα παιδιά στα σχολεία».

«Α, δεν πάμε καλά. Τι θα κάνουν με τις μάσκες όλη μέρα 
τα παιδιά; Θα σκάσουν. Ο παιδικός εγκέφαλος χρειάζεται 
οξυγόνο».

«Σε αντίθεση με τον ενήλικο, ας πούμε, που μπορεί να 
επιζήσει και υποβρυχίως. Πού στο καλό τα ακούς αυτά; 
Μια χαρά περνάει το οξυγόνο από τη μάσκα, δεν θα πά-
θουν τίποτα».

«Παιδάκι μου, μου το είπε η Ελένη, που της το είπε η 
ανιψιά της που έχει παιδιά και ξέρει».

«Τι ξέρει, ρε μάνα; Μαζί με το παιδί βγήκε από τη μήτρα 
της και ντοκτορά στη Βιολογία; Ολόκληρος παιδίατρος 
είπε τις προάλλες πως η μάσκα είναι ασφαλής για τα παι-
διά, απλώς θα πρέπει να την αλλάζουν κάθε λίγες ώρες».

«Αυτός ήταν πληρωμένος και τα είπε».
«Από ποιον;» φώναξε ο Αντώνης. «Ποιος είναι αυτός ο 

μυστηριώδης ζάμπλουτος που μοιράζει τα λεφτά του από 
δω κι από κει; Να πάμε να πάρουμε κι εμείς λίγα, αν είναι».

«Δεν ξέρω, πολλοί έχουν συμφέροντα. Η ανιψιά της 
Ελένης, πάντως, είπε ότι εκπνέουμε διοξείδιο του ανθρα-
κικού και με τη μάσκα το αναπνέεις και παθαίνεις εγκεφα-
λική βλάβη».

Ο Αντώνης έφερε την παλάμη του στα μάτια και τα έτρι-
ψε δυνατά.

«Μα το Θεό, δεν ξέρω σε τι να πρωταπαντήσω».
«Εκείνη δεν θα τα στείλει τα παιδιά στο σχολείο, είπε, 

εκτός αν της δώσουν υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνουν 
την ευθύνη».

«Α, αν της δώσουν υπεύθυνη δήλωση, δηλαδή, δεν την 
νοιάζει αν ψοφήσουν. Ας μην τα στείλει στο σχολείο, ούτως 
ή άλλως αν μεγαλώσουν μαζί της είναι εκ των πραγμάτων 
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καταδικασμένα να γίνουν κι αυτά ηλίθια».
«Είναι ηλίθια επειδή νοιάζεται για τα παιδιά της;»
«Είναι ηλίθια επειδή νομίζει ότι ξέρει τα πάντα. Το ότι 

νοιάζεσαι για κάποιον δεν σημαίνει ότι επιλέγεις πάντα και 
το σωστό γι’ αυτόν, ειδικά όταν δεν έχεις τις απαραίτητες 
γνώσεις πάνω σε κάποιο θέμα. Μερικές φορές καλό είναι 
να εμπιστευόμαστε και τους ειδικούς».

«Και τι ξέρουν οι ειδικοί; Ο ένας λέει άσπρο και ο άλλος 
μαύρο. Εγώ θα πω στον Χρήστο και την Αγγελική να μην 
βάλουν μάσκα στα παιδιά, πάντως. Τα πνευμόνια τους είναι 
ακόμα στην ανάπτυξη».

«Πραγματικά, θα έκανες μεγάλη θραύση στις μανούλες 
του Facebook εσύ!»

«Ποιες είναι αυτές;»
«Μια ομάδα από ειδικές σε κάθε επιστημονικό τομέα. 

Ειδικεύονται κυρίως στο ξεμάτιασμα! Θα ταίριαζες γάντι 
εκεί μέσα».

«Να μου τις δείξεις».
«Άσε, το Facebook είναι το τελευταίο που χρειάζεται να 

μάθεις, ήδη έχω αρκετά τρελά να αντιμετωπίσω μαζί σου», 
είπε ο Αντώνης και σηκώθηκε να πάει στο δωμάτιό του.

Η κυρα-Τασία τον ακολούθησε για λίγο με τη ματιά της 
και στη συνέχεια έτρεξε και πήρε το ασύρματο. Κάλεσε ένα 
νούμερο και περίμενε στο ακουστικό με αδημονία.

«Έλα, Ελένη μου, εγώ είμαι. Δεν μου λες, ξέρεις εσύ για 
κάτι μανούλες; Ξέρω γω, έτσι μου τις είπε ο Αντώνης, είναι 
λέει στο Φέζμπουκ και είναι επιστημόνισσες. Ναι, ρώτα 
την κόρη σου και πάρε να μου πεις».

Έκλεισε το τηλέφωνο και χαμογέλασε ικανοποιημένη. 
Δεν ήθελε ο Αντώνης να της δείξει; Θα μάθαινε μόνη της. 
Αρκετά την είχε κρατήσει στο σκοτάδι...



113

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Κοίτα το πουλάκι

Ύστερα από έναν επεισοδιακό Αύγουστο, έφτασε και 
η σειρά του Σεπτεμβρίου. Και ενώ το καλοκαιράκι 

αποχαιρέτησε επισήμως τη χώρα, δεν το έκανε και ο κο-
ρωναϊός, ο οποίος είχε έρθει για να μείνει και φρόντιζε να 
μάς το υπενθυμίζει σε καθημερινή βάση. Πριν καν μπει ο 
μήνας, τα κρούσματα στην Ελλάδα είχαν ξεπεράσει επισή-
μως τις δέκα χιλιάδες. Αυτό το νούμερο, φυσικά, φάνταζε 
μηδαμινό σε σύγκριση με χώρες όπως η Ρωσία, η οποία 
είχε ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, ή η Ισπανία που είχε 
γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έφτασε τις πεντακό-
σιες χιλιάδες -πράγμα φυσικό για την κυρα-Τασία, η οποία 
έσπευσε να υπενθυμίσει πως «οι Σπανιόλοι ήταν εξώλης 
και προώλης».

Στην ελληνική επικαιρότητα, όμως, τα πράγματα ήταν 
κωμικοτραγικά, διότι το μόνο που δεν κατάφερε να χτυπή-
σει η πανδημία, ήταν η προχειρότητα, η επιπολαιότητα και 
η ανοργανωσιά από την οποία διέπεται το ελληνικό έθνος. 
Έτσι, λοιπόν, στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά από αρκετές δι-
αβουλεύσεις και αναβολές, αποφασίστηκε να ανοίξουν τα 
σχολεία, με τις σχολικές τάξεις κατάμεστες από μαθητές 
-γεγονός το οποίο προκάλεσε σειρά από διαμαρτυρίες.

Οι διαμαρτυρίες, όμως, έδωσαν τη θέση τους σε εκκω-
φαντικά γέλια, όταν μοιράστηκαν στα παιδιά οι δωρεάν μά-
σκες στα σχολεία. Οι οποίες ήταν λίγο μεγαλύτερες από 
το αναμενόμενο. Για την ακρίβεια, ήταν τόσο μεγάλες που 
ένας ενήλικας μπορούσε άνετα να φορέσει μια από αυτές 
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στο κεφάλι, σαν μπαντάνα. Όπως ήταν φυσικό, στήθηκε 
ολόκληρο πανηγύρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αντί για μάσκες έστειλαν αλεξίπτωτα», είπε γελώντας 
ο Αντώνης το ίδιο απόγευμα, παρακολουθώντας το θέμα 
στο δελτίο ειδήσεων. «Τους έχουν γλεντήσει κανονικά στο 
ίντερνετ, πέθανα στα γέλια το πρωί».

«Αυτοί, παιδάκι μου, είναι τελείως άχρηστοι. Ούτε 
σωστά μέτρα για τη μάσκα δεν μπορούσαν να πάρουν».

«Ε, γύρευε σε ποιον ατάλαντο ξάδελφο θα ανέθεσαν τη 
δουλειά για να πάρει κι αυτός καμιά μίζα. Πάντως, με δυο-
τρεις μάσκες από αυτές, μια χαρά ράβεις πανωφόρι για τον 
χειμώνα».

«Μόνο ο γιος της Κασσιανής δεν θα έχει πρόβλημα. 
Έχεις δει την κεφάλα του;»

Ο Αντώνης πνίγηκε με το νερό που έπινε κι ένας μικρός 
πίδακας εκτοξεύτηκε στο τραπεζάκι του σαλονιού.

«Θα με πνίξεις, ρε μάνα, μην τα λες έτσι απότομα!»
Το κουδούνι έκανε και τους δύο να στραφούν προς την 

πόρτα.
«Ποιος να είναι τέτοια ώρα; Αρχίζει το έργο σε λίγο, 

θέλω να ανέβω στην Ελένη να το δω», είπε η κυρα-Τασία 
πηγαίνοντας να ανοίξει.

«Καλησπέρα», ακούστηκε μια γυναικεία φωνή.
«Καλώς τη Φλο, πώς από εδώ;» ρώτησε η κυρα-Τασία 

έκπληκτη και στη συνέχεια κοίταξε ανήσυχα έξω από την 
πόρτα. «Δεν πιστεύω να έχεις και τον δαίμονα μαζί».

«Όχι, καλέ, ο Σκύλος είναι πάνω. Ήθελα λίγο τον Αντώ-
νη», απάντησε εκείνη.

Εκείνος πλησίασε επιφυλακτικά. Δεν είχε και πολλά 
πάρε-δώσε με τους Τρέντηδες και του φαινόταν παράξενο 
που ζήτησε εκείνον συγκεκριμένα.

«Τι λέει, Φλο;» ρώτησε εκείνος, αφού τελευταία στιγμή 
κρατήθηκε πριν την αποκαλέσει κατά λάθος Του Μπο Φλο.
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«Όλα κουλ, μωρέ. Ξέρεις, τα συνηθισμένα. Ήθελα λίγο 
τη βοήθειά σου αν έχεις χρόνο. Δεν θα ενοχλούσα, αλλά ο 
Στάθης λείπει από το σπίτι και είναι κάπως επείγον».

Η κυρα-Τασία καθόταν στο σαλόνι και παρακολουθού-
σε τηλεόραση δήθεν αδιάφορα, με το αυτί τεντωμένο προς 
τη συζήτηση, ασφαλώς.

«Κανένα πρόβλημα», είπε ο Αντώνης. «Τι βοήθεια θέ-
λεις;»

«Με μια φωτογράφιση, μωρέ. Όχι κάτι δύσκολο, απλώς 
είναι για ένα πρότζεκτ που πρέπει να τελειώσω σήμερα και 
ο Στάθης προβλέπεται να γυρίσει αργά. Έχει πάει στον κολ-
λητό για ένα κολαμπορέσιον βίντεο».

Η κυρα-Τασία τέντωσε και τον λαιμό προς τα πίσω, για 
να ακούει ακόμα καλύτερα. Το αποτέλεσμα ήταν να κάθε-
ται στον καναπέ σαν να είχε ξυπνήσει με νευροκαβαλίκεμα.

«Κανένα πρόβλημα».
«Ωραία. Ανεβαίνω να ετοιμαστώ κι έλα σε δέκα λεπτά», 

είπε η Φλο και μπήκε στο ασανσέρ. 
«Ίσιωσε, που έχεις γίνει σαν τεθλασμένη γραμμή. Κου-

τσομπόλα!» είπε ο Αντώνης, γυρίζοντας προς τη μάνα του.
Εκείνη πετάχτηκε όρθια κι έτρεξε δίπλα του.
«Πού πας τώρα; Δεν άκουσες ότι λείπει ο άντρας της; 

Ποιος άντρας, δηλαδή; Αστεφάνωτοι είναι, δεν μου φαίνε-
ται περίεργο που φέρνει ξένους στο σπίτι».

«Χαλάρωσε, ρε μάνα, δεν έχουμε 1950! Σε λίγο θα βγεις 
στο μπαλκόνι να τη φωνάξεις παστρικιά. Βοήθεια θέλει η 
γυναίκα».

«Βοήθεια το λέμε τώρα! Να τη φωτογραφίσεις δεν είπε; 
Και να πας σε δέκα λεπτά που θα έχει ετοιμαστεί; Εσύ τι 
καταλαβαίνεις;»

«Μπορεί να θέλει να ντυθεί η γυναίκα».
«Μπα; Να ντυθεί ή να γδυθεί;»
«Λες;» ρώτησε ο Αντώνης και το πρόσωπό του φωτί-
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στηκε με ένα ηλίθιο χαμόγελο.
«Μάζεψε τα σάλια σου!» φώναξε η κυρα-Τασία. «Αυτό 

μας έλειπε τώρα, να έχουμε ρεζιλίκια και με το σαχλοκού-
δουνο. Να περιμένει τον άντρα της να γυρίσει από το καρ-
νέισον».

«Κολαμπορέισον, ρε μάνα. Δεν πήγε στον στάβλο να 
σώσει τη Λόλα από τις φλόγες. Βίντεο γυρίζει με κάποιον 
φίλο του».

«Κάνε ό,τι νομίζεις. Εσένα θα συζητά η γειτονιά, όχι 
εμένα».

«Γραμμένο με έχει η γειτονιά. Εσύ νομίζεις ότι είναι 
όλοι σαν εσένα και τη φιλενάδα σου, που από το πρωί ως 
το βράδυ ασχολείστε με τους άλλους. Θα πάω να δω τι βοή-
θεια θέλει η γυναίκα και αν είναι τίποτα περίεργο θα φύγω. 
Κοπέλα έχω, δεν έχω καμιά ανάγκη να μπλέξω με την Του 
Μπο Φλο».

Μπήκε στο ασανσέρ και πάτησε το κουμπί του τετάρ-
του ξεφυσώντας. Κάτι τέτοιες αναχρονιστικές κουβέντες 
με τη μάνα του, του άναβαν πάντα τα λαμπάκια. Μάλλον 
θα έπρεπε να της κόψει, πέρα από τις ειδήσεις, και το κα-
θημερινό σήριαλ. Από εκεί της έμπαιναν, προφανώς, όλες 
αυτές οι παλαβές ιδέες για αποπλανήσεις, ερωτικά τρίγωνα 
και ίντριγκες. Χτύπησε το κουδούνι της Φλο κι ακούστηκε 
από μέσα ο Σκύλος να ξύνει την πόρτα γαβγίζοντας σαν πα-
λαβός. Προφανώς είχε μυρίσει τον φίλο του. «Όχι, Σκύλε, 
κάνε πίσω», άκουσε τη φωνή της Φλο και το ξύσιμο στα-
μάτησε.

Η πόρτα άνοιξε και εμφανίστηκε εκείνη χαμογελαστή. 
Φορώντας μόνο ένα ζευγάρι κατακόκκινα, μεταξωτά εσώ-
ρουχα. Ο Αντώνης πάγωσε στη θέση του κι ένιωσε αμέσως 
να τον λούζει κρύος ιδρώτας. Στα αυτιά μπορούσε ήδη να 
ακούσει την κυρα-Τασία να τον αποκαλεί μπουνταλά, σαν 
τον πατέρα του.
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«Τέλεια, έλα, μπες!» του είπε κι έκανε πέρα. 
«Εμ... ήρθα γρήγορα;» ρώτησε εκείνος αμήχανα. «Να 

σε αφήσω να ντυθείς;»
Ταυτόχρονα, προσπαθούσε να πιάσει το κεφάλι του Σκύ-

λου, ο οποίος είχε σκαρφαλώσει πάνω του και τον έγλειφε. 
Η Φλο γέλασε δυνατά.

«Όχι, ρε συ. Για το φώτο σούτινγκ είναι τα εσώρουχα. 
Έχω και άλλα δυο ζευγάρια να δοκιμάσω μετά. Δεν πι-
στεύω να ντρέπεσαι;»

«Εγώ; Όχι, έχω κοπέλα», είπε ο Αντώνης γρήγορα και 
ασυνάρτητα, προσπαθώντας να κοιτάζει τη Φλο κατάματα.

«Εγώ δεν έχω θέμα, είμαι πολύ απελευθερωμένη γενικά. 
Κι ο Στάθης το ίδιο, δεν έχουμε κολλήματα και ντροπές, 
κάνουμε και πολύ γυμνισμό».

«Πότε;» ρώτησε εντελώς αυθόρμητα ο Αντώνης, ο οποίος 
ένιωθε ότι ο εγκέφαλός του είχε χάσει πλέον τον έλεγχο κι 
απλώς άφηνε τυχαίες λέξεις να βγαίνουν από το στόμα του.

Η Φλο, ευτυχώς, δεν φάνηκε να άκουσε. Οδήγησε τον 
Αντώνη στο σαλόνι, όπου είχε στήσει ένα παραβάν και 
έναν μικρό προβολέα.

«Πλήρως εξοπλισμένη», είπε ο Αντώνης.
«Ναι, έχω κόλλημα με τη φωτογραφία. Ήταν το χόμπι 

μου από παλιά και βοηθάει με τη δουλειά».
Ο Αντώνης μπήκε στον πειρασμό να τη ρωτήσει τι δου-

λειά ακριβώς ήταν αυτή που έκανε, αλλά συγκρατήθηκε. 
«Θέλω απλώς να μου τραβήξεις μερικές λήψεις από 

ψηλά. Εγώ θα είμαι ξαπλωμένη στο πάτωμα και θα δοκι-
μάσουμε κάμποσες πόζες. Θα δοκιμάσουμε πρώτα με σένα 
πάνω στην καρέκλα και μετά θέλω να έρθεις να σκύψεις 
ακριβώς από πάνω μου για μερικές κοντινές».

«Πρώτα στην καρέκλα και μετά από πάνω σου», είπε 
μηχανικά ο Αντώνης και πάλι το μετάνιωσε που άνοιξε το 
στόμα του.
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Τα πράγματα δεν ήταν τόσο τραγικά όσο νόμιζε στην 
αρχή. Αν και θα προτιμούσε η φωτογράφιση να περιλαμ-
βάνει ανανάδες και όχι εσώρουχα. Παρόλα αυτά, συνήθισε 
γρήγορα στο θέαμα της Φλο με εσώρουχα και μπήκε στο 
πετσί του ρόλου. Μπορεί και να είχε ταλέντο στη φωτογρα-
φία -ασχέτως αν όλες τις ρυθμίσεις τις περνούσε εκείνη κι 
αυτός απλώς πατούσε το κουμπί.

«Θα σε ρωτούσα πώς και δεν ζήτησες βοήθεια από τον 
Πελοπίδα που είναι πιο κοντά, αλλά τώρα που βλέπω το 
θέμα της φωτογράφισης, το ερώτημα απαντήθηκε μόνο 
του».

«Καλά, ναι. Ο τύπος είναι εντελώς κρίπι», απάντησε η 
Φλο. «Όσο ακομπλεξάριστη και αν είμαι με το σώμα μου, 
σιγά μην τον αφήσω να με δει με τα εσώρουχα. Δεν έχω 
όρεξη να βρεθώ κλειδωμένη σε κάνα υπόγειο».

Ο Αντώνης γέλασε δυνατά και μια λήψη βγήκε κουνη-
μένη.

«Ναι, παραείναι πέφτουλας ο Πελοπίδας».
«Μεταξύ μας, κι η γυναίκα του πολύ αχώνευτη. Συνέ-

χεια με μισό μάτι με κοιτάζει».
«Μην το παίρνεις προσωπικά. Όλες τις γυναίκες με μισό 

μάτι τις κοιτάζει. Με μισό αυτή και με τα δυο ορθάνοιχτα 
ο άντρας της».

Η Φλο γέλασε δυνατά, σηκώθηκε και έφερε τα χέρια της 
πίσω. 

«Θα δοκιμάσουμε και μερικές τόπλες», είπε και γύρισε 
την πλάτη της στον Αντώνη, ο οποίος παραλίγο να πέσει 
από την καρέκλα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Φλο βρισκόταν ξαπλω-
μένη μπρούμυτα, με το σουτιέν ακουμπισμένο δίπλα της. Ο 
Αντώνης, από την άλλη, βρισκόταν σε δύσκολη θέση.

«Μην κομπλάρεις», του είπε εκείνη, που κατάλαβε την 
αμηχανία του. «Έχεις ξαναδεί γυναικεία πλάτη, υποθέτω».
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«Ναι, πολλές», είπε εκείνος βιαστικά, πάλι χωρίς να πο-
λυσκεφτεί την απάντηση.

Πλησίασε τη Φλο, έσκυψε από πάνω της και τράβηξε 
μερικές φωτογραφίες ακόμα. Και τη στιγμή εκείνη, ένιω-
σε την καρδιά του να πεταρίζει, καθώς ο Σκύλος πετάχτη-
κε όρθιος και έτρεξε προς την πόρτα γαβγίζοντας και κου-
νώντας την ουρά του. Στην πόρτα, όπου θα ορκιζόταν ότι 
άκουσε κλειδιά.

Γύρισε έντρομος το κεφάλι του και αντίκρισε τον Στάθη 
να τον κοιτάζει ανέκφραστος.

«Γύρισες νωρίς, μπέιμπ;» φώναξε η ημίγυμνη Φλο από 
το πάτωμα.

«Δεν είναι αυτό που νομίζεις», ψέλλισε ο Αντώνης και 
αμέσως σκέφτηκε ότι η τελευταία του φράση στον κόσμο 
των ζωντανών θα ήταν ένα κλισέ.

«Δεν κάνετε φωτογράφιση για τα εσώρουχα;» ρώτησε ο 
Στάθης απορημένος.

«Α! Τελικά είναι αυτό ακριβώς που νομίζεις», είπε ο 
Αντώνης ανακουφισμένος.

Πλησίασε τον Στάθη, του κόλλησε τη φωτογραφική μη-
χανή στο στήθος και τον χτύπησε απαλά στην πλάτη.

«Τώρα που γύρισες, η παρουσία μου δεν είναι πλέον 
αναγκαία», είπε και άνοιξε την πόρτα.

«Θενκς για τη βοήθεια!» φώναξε η Φλο από πίσω. 
«Όταν τελειώσω με την επεξεργασία, θα σου τις στείλω να 
τις δεις».

«Τις είδα ήδη live, δεν πειράζει», είπε ο Αντώνης, ο 
οποίος είχε ήδη βρεθεί στο ασανσέρ.

Μπήκε στο διαμέρισμα και είδε τη μάνα του να τον πε-
ριμένει.

«Όλα καλά;» τον ρώτησε, κοιτάζοντάς τον εξεταστικά.
«Μια χαρά. Σε μια απλή φωτογράφιση ήθελε βοήθεια η 

γυναίκα».
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«Τι φωτογράφιση;»
«Ε; Με κάτι παπούτσια. Ξέρεις, μόδα και βλακείες», 

απάντησε βιαστικά εκείνος.
«Τα φορούσε;» ρώτησε πάλι η μάνα του.
«Ποια;»
«Ε, τα παπούτσια, εσύ ποια λες;»
«Όχι, δεν φορούσε τίποτα. Εννοώ, από παπούτσια», 

απάντησε εκείνος και στη συνέχεια έτρεξε να κλειστεί στο 
δωμάτιό του.

Η κυρα-Τασία κούνησε το κεφάλι της αποδοκιμαστικά 
κι έσβησε την τηλεόραση.

«Κουδούνια θα μας κρεμάσουν καμιά μέρα» μονολόγη-
σε και πήγε στην κουζίνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Νοκτούρνο

Φυσιολογικό. Ο Αντώνης είχε ξεχάσει τι σήμαινε η 
λέξη αυτή εδώ και καιρό. Τίποτε δεν έμοιαζε πλέον 

φυσιολογικό, κάθε ψήγμα κανονικότητας είχε χαθεί μήνες 
πριν και υπήρχε η αίσθηση πως τα πράγματα είχαν αλλά-
ξει οριστικά. Μήπως ολόκληρος ο πλανήτης είχε περάσει 
σε μια διαφορετική πραγματικότητα, γεμάτη μάσκες, αντι-
σηπτικά, καραντίνες και αποφυγή κάθε κοινωνικής επαφής 
και δραστηριότητας; Μήπως μια νέα εποχή είχε ξεκινήσει 
για το ανθρώπινο είδος;

Αυτές οι φιλοσοφικές αναζητήσεις τον ταλαιπωρούσαν 
κάθε νύχτα, κατά τις δύο περίπου, όταν αποφάσιζε να κλεί-
σει το τάμπλετ και να πέσει για ύπνο. Τρόπος του λέγειν, 
καθώς ο ύπνος πολύ δύσκολα τον έπιανε, πια, τον τελευ-
ταίο καιρό. Είχε χίλιες δυο έγνοιες στο μυαλό του. Όταν 
δεν σκεφτόταν την πανδημία και τα παρελκόμενά της, ο 
νους του έτρεχε στη Μαίρη, τη Μάρθα και την καρδιά της 
μάνας του. Και όταν πίεζε τον εαυτό του να διώξει εκείνες 
τις μαύρες σκέψεις, τη θέση τους έπαιρναν οι ανησυχίες για 
το μαγαζί, τα οικονομικά του και το αβέβαιο επαγγελματι-
κό μέλλον του.

Μερικές φορές σηκωνόταν κατά τις τρεις το πρωί και 
έβγαινε να καθίσει έξω στο μπαλκόνι. Αν δεν είχε την ανά-
μνηση του πατέρα του να σιγολιώνει από τον καρκίνο σε 
ένα κρεβάτι νοσοκομείου, θα είχε ξεκινήσει ήδη και το 
κάπνισμα -τόσο στρεσαρισμένος ένιωθε. Παρότι βρίσκο-
νταν ήδη στην αρχή του φθινοπώρου, κάποιες νύχτες ήταν 
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ακόμη ανυπόφορα ζεστές, οπότε το αεράκι -όσο κατάφερνε 
να τρυπώσει στον στενό δρόμο τους- τον βοηθούσε να κα-
θαρίσει το μυαλό του.

Η νύχτα της 19ης Σεπτεμβρίου ήταν κάπως διαφορετι-
κή, όμως. Διότι όταν ο Αντώνης άνοιξε την μπαλκονόπορτα 
του δωματίου του, συνειδητοποίησε ότι κάποιος τον είχε 
προλάβει. Σε μια από τις καρέκλες της βεράντας καθόταν η 
κυρα-Τασία και ρέμβαζε. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία 
του γύρισε και τον κοίταξε παραξενεμένη.

«Βρικολάκιασες, παιδάκι μου; Τι κάνεις τέτοια ώρα ξύ-
πνιος;» τον ρώτησε χαμηλόφωνα.

«Εγώ τι κάνω; Εσύ τι κάνεις;»
«Ε, δεν μου κόλλαγε ύπνος και είπα να κάτσω λίγο έξω».
«Μια από τα ίδια», είπε ο Αντώνης κι έκατσε στην άλλη 

καρέκλα.
Για λίγες στιγμές βυθίστηκαν στην ησυχία και στις σκέ-

ψεις τους, με το βλέμμα καρφωμένο στην απέναντι πολυ-
κατοικία. Οι δικοί της ένοικοι δεν είχαν προβλήματα ύπνου, 
καθώς φαινόταν, μιας και όλα τα φώτα ήταν σβηστά και οι 
μπαλκονόπορτες κλειστές.

«Εσένα γιατί δεν σου κολλάει ύπνος;» ρώτησε ξαφνικά 
ο Αντώνης.

«Ε, στην ηλικία μου, βολεύεσαι και με λίγες ώρες 
ύπνου», απάντησε η μάνα του.

«Δεν απάντησες στην ερώτηση, παρόλα αυτά», επέμεινε 
ο Αντώνης.

«Σκέφτομαι την κατάσταση. Δεν είδες σήμερα που μας 
έκαναν, λέει, πορτοκαλί; Κι άμα συνεχίσει η κατάσταση, 
θα γίνουμε κόκκινοι».

Αυτή ήταν η πιο πρόσφατη προσθήκη των τελευταίων 
ημερών στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και 
είχε το όνομα-σιδηρόδρομο: Χάρτης Υγειονομικής Ασφά-
λειας και Προστασίας. Σύμφωνα με τον χάρτη, το πρά-
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σινο χρώμα σε κάποια περιοχή ήταν καλό -σαν το παλιό 
ΠΑΣΟΚ το ορθόδοξο, όπως έλεγε για πλάκα ο Αντώνης- τα 
κίτρινα και πορτοκαλί συνιστούσαν αυξημένη επιτήρηση 
και το κόκκινο σήμαινε ότι είχε έρθει η ώρα να αρχίσουν 
να σκάβουν τάφους. Βέβαια, ο Αντώνης το περιέγραψε στη 
μάνα του με τον πιο επίσημο όρο: “αυξημένος κίνδυνος”, 
για να μην την τρομάξει.

«Τι θα κάνουμε αν γίνουμε κόκκινοι;» ρώτησε η κυρα-
Τασία.

«Θα ψηφίζουμε όλοι κου κου ε», είπε ειρωνικά ο Αντώ-
νης. «Ο χειρότερος εφιάλτης σου».

«Καλά, γέλα εσύ, αλλά θα μας κλειδώσουν πάλι μέσα 
όπως πάει η δουλειά. Να μου το θυμηθείς».

«Με το να αγχώνεσαι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, 
οπότε μην τα σκέφτεσαι».

«Τόσο αναίσθητος είσαι», είπε η κυρα-Τασία.
Ο Αντώνης κοίταξε την ώρα στο κινητό του. Τρεις και 

τριάντα επτά. Δεν είχε ξανακούσει προσβολή από τη μάνα 
του τόσο νωρίς, το έλεγες και ρεκόρ.

«Δεν είμαι αναίσθητος, είμαι ρεαλιστής», απάντησε. 
«Δεν ωφελεί να αγχώνεσαι για κάτι που δεν περνά από το 
χέρι σου».

«Κι εσύ γιατί είσαι ξύπνιος, τότε;» ρώτησε η κυρα-Τα-
σία.

Ο Αντώνης άνοιξε το στόμα, αλλά το άφησε για λίγο να 
χάσκει. Διότι ήξερε ότι αν έλεγε την αλήθεια για τις ανησυ-
χίες του, θα ερχόταν σε αντίθεση με αυτό που μόλις είχε πει 
στη μάνα του και άλλο που δεν ήθελε η κυρα-Τασία, από το 
να τον πιάνει να φάσκει και να αντιφάσκει.

«Ήπια δεύτερο καφέ πολύ αργά», είπε. 
Η μάνα του, του έριξε μια πλάγια ματιά δυσπιστίας και 

κούνησε το κεφάλι. Πριν προλάβει να πει κάτι, όμως, την 
προσοχή της απέσπασαν τα τακούνια που αντήχησαν δυνα-
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τά στον δρόμο από κάτω. Κάποια περπατούσε γρήγορα. Η 
κυρα-Τασία κι ο Αντώνης έσκυψαν αθόρυβα μπροστά και 
κοίταξαν πάνω από το κάγκελο ταυτόχρονα. Μια κοκκινο-
μάλλα στεκόταν μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικί-
ας και έψαχνε μανιωδώς μέσα στην τσάντα της.

«Ποια είναι αυτή;» ρώτησε ψιθυριστά η κυρα-Τασία.
«Η Ναστάζια», απάντησε ο Αντώνης στον ίδιο τόνο.
«Στα χρόνια μου, αν τολμούσε κορίτσι να γυρίσει τέτοια 

ώρα στο σπίτι, το κούρευαν με την ψιλή και το έστελναν 
πρωί πρωί στις καλόγριες».

Ο Αντώνης γύρισε και την κοίταξε περίεργα.
«Συνειδητοποιείς ότι δεν είναι όντως κορίτσι, ε;»
Η μάνα του φάνηκε να σκαλώνει λιγάκι.
«Ε, με μπερδεύει», είπε υψώνοντας λίγο τον τόνο της 

φωνής της και αμέσως έσκυψαν τρομαγμένοι και οι δυο 
πίσω από το τοιχίο του μπαλκονιού.

Ένα κουδούνισμα ακούστηκε από κάτω, σημάδι ότι η 
Ναστάζια είχε βρει, επιτέλους, τα κλειδιά της. Αφού άκου-
σαν την εξώπορτα να κλείνει, επέστρεψαν στις αρχικές θέ-
σεις τους.

«Πού γυρνάει κι αυτός τέτοια ώρα;» ρώτησε η κυρα-
Τασία.

«Είπαμε: κάνει σώου σε κάποιο κλαμπ».
«Αφού είναι όλα κλειστά μετά τα μεσάνυχτα».
«Ε, μπορεί να αράζει με φίλους μετά. Πού θες να ξέρω;»
«Εγώ ξέρω ότι τα σώου δεν τα κάνουν στα μπαρ μέσα 

στη μαύρη νύχτα».
«Επειδή εσύ έχεις μείνει “στα χρόνια σου”, που τα μόνα 

σώου ήταν αυτά που έκανε η Ρούλα Κορομηλά στον Αντέν-
να», είπε σαρκαστικά ο Αντώνης.

Η μάνα του σηκώθηκε και τον μούντζωσε και με τα δυο 
χέρια.

«Πάω να ξαπλώσω, να μη βλέπω τα μούτρα σου», είπε 
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ξερά και πέρασε στο δωμάτιό της. Μετά από λίγο φάνηκε 
πάλι το κεφάλι της. «Εσύ μην κάτσεις πολλή ώρα έξω να 
σκέφτεσαι τον δεύτερο καφέ», είπε κι έκλεισε την μπαλκο-
νόπορτα.

Ο Αντώνης αναστέναξε κι έμεινε μόνος του στο σκοτά-
δι να ατενίζει την απέναντι πολυκατοικία. Η μοναξιά ήταν 
κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη τη στιγμή εκείνη.
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Αλλαγή σχεδίου

Χάλια πήγαιναν τα πράγματα. Μετά την απότομη 
έξαρση των κρουσμάτων στις αρχές του φθινοπώ-

ρου, τα μέτρα έγιναν πιο αυστηρά. Και κάπως πιο ακατανό-
ητα, σύμφωνα με πολλούς. Από τη μία, επιτρέπονταν μόνο 
μέχρι έξι άτομα το πολύ σε κάθε τραπέζι στα εστιατόρια 
και τα μπαρ. Από την άλλη το ανώτατο όριο στις συνα-
θροίσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους ήταν τα εννιά 
άτομα. Και ενώ μπορούσες να απολαύσεις το ποτό ή το 
τσιγάρο σου σε μια καφετέρια, στις συναυλίες είχαν απα-
γορευτεί και τα δύο και όλοι οι θαμώνες έπρεπε να είναι 
καθιστοί. Αυτό, φυσικά, δεν κράτησε πολύ, αφού ούτως ή 
άλλως όλες οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις ανεστάλησαν 
στις είκοσι του Σεπτέμβρη. Στους γάμους, τις βαπτίσεις και 
τα υπόλοιπα μυστήρια επιτρέπονταν μέχρι είκοσι άτομα, 
οπότε έπρεπε να αποφασίσεις ποιοι ήταν οι πιο αγαπημένοι 
συγγενείς και φίλοι σου, αλλά αν έκανες το τραπέζωμα στο 
σπίτι σου, έπρεπε να τραβήξεις κλήρο για τα εννέα τυχερά 
άτομα που θα συμμετείχαν σε αυτό.

Με λίγα λόγια, η κατάσταση είχε γίνει τόσο μπερδεμένη 
και τα δεδομένα άλλαζαν με τέτοιο ρυθμό, που ο κόσμος 
είχε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Πολλοί ήταν, μάλιστα, 
κι εκείνοι που, μαζί με τα αυγά και τα πασχάλια, είχαν αρ-
χίσουν να χάνουν και την υπομονή τους και σκέφτονταν 
μήπως το κράτος θα είχε καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης 
αν αναλάμβανε την καταπολέμηση της πανδημίας ένα κο-
πάδι γιββώνων.
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Φυσικά, μέσα σε όλον αυτόν τον πανικό και το κλίμα 
απόγνωσης και παράνοιας, βρήκαν πάτημα και κάποιοι 
άλλοι για να ξεκινήσουν τη δική τους προπαγάνδα. Εκεί-
νοι με τις εναλλακτικές θεωρίες και τις τραβηγμένες από-
ψεις, οι περιθωριακοί, οι συνωμοσιολόγοι -το σινάφι του 
μακαρίτη του Θωμά, με λίγα λόγια. Διάφορα κινήματα που 
αντιμάχονταν τη μάσκα, τα φάρμακα, τα εμβόλια και, γενι-
κότερα, κάθε υπόνοια δυτικής Ιατρικής άρχισαν να ξεθαρ-
ρεύουν και να υψώνουν λίγο παραπάνω τη φωνούλα. Μόνο 
που το κράτος δεν ήθελε πολλές παραφωνίες. Έτσι, τους 
αρνητές της μάσκας και όσους προέτρεπαν τους άλλους σε 
απείθεια κατά των νόμων, τους περίμενε στο εξής ποινική 
δίωξη και αυτόφωρο.

«Καλά θα τους κάνουν, έτσι!» φώναξε η κυρα-Τασία 
στο άκουσμα της είδησης.

«Εντάξει, γιατί ενθουσιάστηκες τόσο εσύ;» απόρησε ο 
Αντώνης.

«Ε, μα, κορόιδο είμαι εγώ που τη φοράω τη μάσκα συ-
νέχεια έξω;»

«Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει σύγκριση; Εσύ κάνε 
αυτό που πρέπει και οι άλλοι ας κόψουν τον λαιμό τους. 
Ούτως ή άλλως, υπάρχουν και τα πρόστιμα για όποιον δεν 
φοράει μάσκα».

«Εσύ, δηλαδή, πιστεύεις ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν 
φυλακή;»

Ο Αντώνης φάνηκε λίγο σκεπτικός.
«Κοίτα, από τη μία θεωρώ ότι κάθε είδους ψεκασμένος 

κάνει ζημιά με τις βλακείες που διαδίδει, οπότε καλό είναι 
να αρχίσουν να υπάρχουν και συνέπειες. Από την άλλη, 
έχει αρχίσει και με προβληματίζει λίγο αυτή η ροπή προς 
την αστυνομοκρατία. Κάτι μου λέει ότι δεν θα μας βγει σε 
πολύ καλό».

«Τετρακόσια πενήντα κρούσματα και βάλε είχαμε προ-



128

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

χθές», φώναξε η μάνα του. «Καλά κάνουν και τους μαζεύ-
ουν. Εκεί, να σαπίσουν στα κάτεργα».

«Καλά, χαλάρωσε κι εσύ. Δεν τους στέλνουν και στα 
γκούλαγκ να σπάνε πέτρες».

«Θα κάνει και καινούργιο διάγγελμα ο πρωθυπουργός, 
λένε».

Αυτό ήταν το έναυσμα που χρειαζόταν ο Αντώνης για 
να σηκωθεί.

«Πού πας; Δεν θα δεις το διάγγελμα;» ρώτησε η μάνα 
του.

«Δεν χρειάζεται, ξέρω από πριν τι θα πει. Για όλα φταίμε 
μόνο εμείς».

Ο Αντώνης κλείστηκε στο δωμάτιό του και η μάνα του 
περίμενε με ανυπομονησία να ακούσει διά στόματος πρω-
θυπουργού τι καινούργιο κακό θα τους έβρισκε πάλι. Όχι 
ότι άκουσε πολλά και αυτή, όμως. Διότι όταν ξεκίνησε το 
διάγγελμα, άρχισε να ακούει συζητήσεις από το δωμάτιο 
του Αντώνη. Φαντάστηκε ότι με κάποιον θα μιλούσε στο 
κινητό ή στο Σκιπ. Καθώς περνούσε η ώρα, όμως, η φωνή 
του γινόταν και πιο έντονη. Έτσι, το ένα αυτί το είχε στημέ-
νο στην τηλεόραση και το άλλο στο δωμάτιο του γιου της. 
Ώσπου δεν κρατήθηκε άλλο. Σηκώθηκε από τον καναπέ και 
στάθηκε όρθια στο χωλ, περιμένοντας. Μετά από λίγο η 
φασαρία σταμάτησε και ο Αντώνης άνοιξε την πόρτα του. 
Ήταν αναψοκοκκινισμένος.

«Τι έγινε, παιδάκι μου;»
«Έχασα το νοικάρη».
«Πού πήγε;»
«Δεν πήγε πουθενά, ρε μάνα. Άλλαξε γνώμη».
«Πώς άλλαξε γνώμη; Τι πάει να πει αυτό;»
«Αποφάσισε να μην κάνει τέτοια επένδυση ακόμα, είναι 

δύσκολη περίοδος για νέα μαγαζιά, κυκλοφορούν και πολ-
λές φήμες για δεύτερο lockdown, είπε».
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«Ε, και τώρα το θυμήθηκε; Δεν λέμε και ξελέμε, να του 
πεις».

«Δεν υπογράψαμε κάτι, ρε μάνα. Δεν αθέτησε κάποια 
συμφωνία. Κι εγώ, ούτως ή άλλως, είχα ήδη ξεκινήσει τις 
διαδικασίες για το κλείσιμο του μαγαζιού από πριν. Απλώς 
είχα ποντάρει στο ότι θα το ξεφορτωνόμουν γρήγορα».

«Και τώρα τι θα κάνεις;»
«Τώρα θα χρυσοπληρώνω ένα άδειο μαγαζί στην εφο-

ρία. Θα το βάλω προς ενοικίαση και θα δούμε. Αν είμαι 
τυχερός, θα βρεθεί άλλος ενοικιαστής πριν χειροτερέψει η 
κατάσταση».

«Μήπως να ανοίξεις εσύ άλλο μαγαζί;»
«Τι να ανοίξω, ρε μάνα; Νυχάδικο; Τι άλλο ξέρω να 

κάνω;»
«Εμ, αν δεν είχες...»
«Μάνα, μα το Θεό, αν μου ξαναπείς για τη σχολή που 

παράτησα, θα μετατρέψω το μαγαζί σε μπουντρούμι και θα 
σε κρατήσω εκεί κλειδωμένη».

Η κυρα-Τασία μαζεύτηκε.
«Κάνε ό,τι θες. Δικές σου αποφάσεις είναι αυτές έτσι κι 

αλλιώς. Εγώ δεν μπλέκομαι ποτέ».
«Τέλεια. Αυτό μου έλειπε τώρα. Το κερασάκι στην τούρ-

τα. Λες και δεν είχα ήδη αρκετό άγχος», είπε ο Αντώνης κι 
έπεσε στον καναπέ.

«Θα τα βολέψεις», φώναξε από μέσα η μάνα του. «Στην 
ανάγκη θα το κάνεις κι εσύ έρπη-έρπη. Καλύτεροι είναι οι 
άλλοι;»

«Έρπη θα βγάλω με σένα...» μονολόγησε εκείνος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
Αγώνας με γόβες

Ψάχνοντας βρίσκεις, λέει το ρητό. Αλλά όσο κι αν 
ψαχνόταν ο Αντώνης, δεν έβρισκε την άκρη σε κα-

νένα από τα προβλήματά του. Κι όπως φαινόταν, θα αργού-
σε να τη βρει, αφού τα πράγματα στη χώρα δεν έδειχναν να 
βελτιώνονται -όπως εσφαλμένα είχε προβλέψει ο ίδιος. Οι 
τουρίστες έφυγαν, τα κρούσματα, όμως, εξακολουθούσαν 
να ανεβαίνουν επικίνδυνα. Το ίδιο και οι διασωληνωμένοι 
στα νοσοκομεία, πράγμα το οποίο προκαλούσε παραπάνω 
ανησυχία, διότι αν γονάτιζαν τα νοσοκομεία τότε δεν είχαν 
καμιά ελπίδα. Με τον Οκτώβριο να έχει μόλις μπει, οι ει-
δικοί προειδοποιούσαν ότι το δεύτερο κύμα ήταν προ των 
πυλών και όσο κρύωνε ο καιρός, τόσο πιο πιθανή ήταν μια 
ακόμα μεγαλύτερη έξαρση, οπότε οι ελπίδες του Αντώνη να 
νοικιάσει το μαγαζί, εξανεμίζονταν.

«Δηλαδή, τώρα που κλείνουν τα περίπτερα και τα ψι-
λικατζίδικα από τις δώδεκα το βράδυ, θα σωθούμε;» ανα-
ρωτήθηκε ο Πελοπίδας ένα βράδυ που πέτυχε τον Αντώνη 
κάτω.

«Και οι κάβες, μην ξεχνάς τις κάβες», πρόσθεσε ο Αντώ-
νης.

«Μα πόσα άτομα έβγαιναν μετά τις δώδεκα να αγορά-
σουν ποτά;»

«Δεν ξέρω ρε συ. Μπορεί ο ιός να είναι σαν τα γκρέμλιν, 
χειροτερεύει μετά τις δώδεκα. Αν και φαντάζομαι η λογική 
πίσω από αυτό είναι άλλη».

«Δηλαδή;»
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«Ξέρω γω; Ίσως σκέφτονται ότι αν δεν μπορεί ο άλλος 
να βγει να αγοράσει ποτά, τότε δεν μπορεί να κάνει κρυφά 
κάποιο πάρτι».

«Και δεν μπορώ εγώ να τα αγοράσω τα ποτά από τις 
δέκα, ας πούμε, και να καλέσω όλη τη γειτονιά για ξε-
φάντωμα», είπε ο Πελοπίδας και ο Αντώνης ανασήκωσε 
απλώς τους ώμους.

Όταν ανέβηκε σπίτι, η μάνα του τον φώναξε να πάει 
γρήγορα στο σαλόνι.

«Έλα να δεις να γελάσεις», του είπε.
Εκείνος πλησίασε και κοίταξε την τηλεόραση απορημέ-

νος.
«Κόλλησε το χτικιό!» είπε η κυρα-Τασία.
«Ποιος;» 
«Το βόδι, ο Τραμπάκουλας».
Ο Αντώνης γέλασε ελαφρά.
«Τι; Δεν έπιασε η προληπτική θεραπεία με υπεριώδη 

ακτινοβολία, χλωρίνη και τη δύναμη της άρνησης;» ρώτη-
σε.

«Θεία Δίκη είναι αυτό».
«Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και θέατρο».
«Τι θέατρο;»
«Πλησιάζουν εκλογές, ο τύπος τα έχει κάνει μπάχαλο 

με το θέμα της πανδημίας και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα 
τις χάσει. Άσε που προσπαθούν να τον χώσουν και φυλακή. 
Δεν θα μου φανεί περίεργο αν όλο αυτό δεν είναι στημένο 
για να κερδίσει πόντους συμπάθειας».

«Και να το κόλλησε, κακό σκυλί ψόφο δεν έχει», είπε 
χαμηλόφωνα η μάνα του.

«Αρκετά με τις ειδήσεις, δεν μπορώ άλλη μιζέρια», είπε 
ο Αντώνης κι έκατσε στον καναπέ. Πήρε το τηλεκοντρόλ, 
πάτησε ένα κουμπί και στην οθόνη εμφανίστηκαν τα περιε-
χόμενα του εξωτερικού σκληρού δίσκου που είχε συνδέσει 
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προηγουμένως.
«Θα δεις έργο;»
«Θα δούμε εκπαιδευτική τηλεόραση μαζί».
«Τι; Σαν αυτά που βλέπουν οι μικρές της Αγγελικής;»
«Άλλου είδους, για μεγάλους».
Η κυρα-Τασία έδειχνε απορημένη, αλλά παρόλα αυτά 

περίμενε να δει πού το πήγαινε ο γιος της. Ευχόταν μόνο να 
μην της έβαζε πάλι να δει καμιά ταινία με εκείνη την ξαν-
θόψειρα την Γκούνι. Στο λαιμό τής είχε κάτσει.

«Πέτυχα τον Ορέστη τις προάλλες κάτω και μιλούσαμε 
λίγο», είπε πάλι ο Αντώνης.

«Ήταν ντυμένος άντρας;»
«Όχι, γραμμόφωνο. Εσύ τι λες, ρε μάνα;»
«Πού να ξέρω, παιδάκι μου; Τη μια είναι άντρας και την 

άλλη γυναίκα, μπερδεύομαι».
«Ε, γι’ αυτό θα δούμε εκπαιδευτική τηλεόραση. Μου 

είπε για ένα πρόγραμμα που είναι ό,τι πρέπει για να μάθεις 
τα βασικά για αυτό που κάνει ο Ορέστης».

«Τι πρόγραμμα; Σώου σαν αυτά που κάνει αυτός;»
«Δεν έχω ιδέα. Αλλά κάνει θραύση στην Αμερική, παί-

ζεται πολλά χρόνια».
«Πώς το λένε;»
«Και να σου πω δεν θα καταλάβεις. Αλλά ο παρουσια-

στής είναι ο ΡουΠολ, που είναι η πιο γνωστή ντραγκ κουίν 
της Αμερικής».

«Άντε πάλι με τα ντρακούνια».
«Πρέπει να ανοίξεις λίγο το μυαλό σου, μάνα. Και ο κα-

λύτερος τρόπος είναι η γνώση».
«Ναι, κάνε μας και μάθημα για τη γνώση, που πήγες και 

παράτησες τη σχολή».
«Πήγαινα γυρεύοντας τώρα...» ψιθύρισε ο Αντώνης 

στον εαυτό του.
Η εκπομπή ξεκίνησε. Μάνα και γιος παρακολουθούσαν 
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με αρκετό ενδιαφέρον. Η κυρα-Τασία, φυσικά, είχε πολλά 
να πει. Τα οποία, ως επί το πλείστον, συνοψίζονταν σε μια 
συγκεκριμένη απορία.

«Αυτή είναι άντρας, δηλαδή;»
«Ναι».
«Τι λες, παιδάκι μου; Αφού έχει πόδια».
«Γιατί ρε μάνα, οι άντρες δεν έχουμε πόδια; Με ελατή-

ριο στον πισινό γεννιόμαστε;»
«Ναι, αλλά αυτή έχει κάτι πόδια μέχρι εκεί πάνω».
«Μπασκετμπολίστα δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου;»
«Αυτή είναι σίγουρα γυναίκα, φαίνεται από τη φάτσα».
«Άντρας είναι κι αυτή. Είδες τι σου κάνει το μακιγιάζ;»
«Κι αυτή; Άντρας κι αυτή;»
«Όλοι άντρες είναι, ρε μάνα, μη με ρωτήσεις για τον κα-

θένα. Αυτό είναι το κόνσεπτ της εκπομπής».

«Α πα πα, αυτή γιατί έχει ντυθεί σαν βρικολακιασμένη;»
«Υπάρχουν διάφορα είδη ντραγκ. Κάποιες κάνουν κω-

μωδία, άλλες μιμήσεις ή καλλιστεία και κάποιες είναι πιο 
εκκεντρικές».

«Εγώ, πάντως, αν έβλεπα στον δρόμο κάποιες από 
αυτές, δεν θα καταλάβαινα τη διαφορά. Εκτός αν έβλεπα 
τη βρικολακιασμένη. Θα άλλαζα πεζοδρόμιο». 

Ο Ρούμπος είναι αυτός;»
«Ποιος Ρούμπος, ρε μάνα, ο Ζήσης; ΡουΠολ τον λένε».
«Ένα όνομα της προκοπής δεν μπορούν να τους δώσουν 

στην Αμερική όταν τους βαφτίζουν; Κι αυτή η ψηλή με την 
αφάνα ποια είναι τώρα;»

«Ο ΡουΠολ είναι πάλι. Ντυμένος γυναίκα».
«Έλα Χριστέ και Παναγία. Μοιάζει με την ξαδέλφη σου 

τη Γιάννα».
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«Ναι, πολύ θα ήθελε η Γιάννα να μοιάζει με τον Ρου-
Πολ».

«Γιατί; Τι της λείπει;»
«Ένα μέτρο και εξήντα, περίπου».

«Κοίτα να δεις. Κι αυτή σαν αληθινή γυναίκα είναι».
«Γυναίκα είναι αυτή, ρε μάνα. Είναι μια από τους κρι-

τές».
«Ε, ας αποφασίσουν πια κι αυτοί τι θέλουν. Αυτός δίπλα 

της είναι άντρας, τουλάχιστον, ή μασκαρεμένη γυναίκα;»
«Άντρας είναι. Νομίζω, δηλαδή, δεν παίρνω όρκο κι εγώ 

πια».

«Τι κάνουν τώρα;»
«Θα τραγουδήσουν πλέι μπακ ένα τραγούδι και όποια 

το κάνει καλύτερα θα μείνει στο παιχνίδι. Κάπως έτσι είναι 
και το σώου που κάνει ο Ορέστης στο κλαμπ».

«Α, κοίτα να δεις, έδιωξε τη γεματούλα και κράτησε την 
άλλη την αχώνευτη που ξινίζει συνέχεια τα μούτρα. Να δεις 
που δεν τις συμπαθεί τις παχουλές ο Ρούμπος. Τέλειωσε ή 
έχει κι άλλο;»

«Τέλειωσε. Έχω κατεβάσει όλη την πρώτη σεζόν. Θες 
να δούμε και το επόμενο;»

«Ε, ας το δούμε. Για να δούμε αν θα διώξει την ξινομού-
ρα αυτή τη φορά».

Τρία επεισόδια αργότερα η κυρα-Τασία σηκώθηκε να 
ετοιμάσει το βραδινό.

«Πώς σου φάνηκε;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Ε, πώς να μου φανεί; Εγώ δεν ξέρω από αυτά, αλλά 

αφού τους αρέσει και δεν ενοχλούν κανέναν οι άνθρωποι, 
καλά κάνουν. Πάντως, αν του παίρνει τόσες ώρες και του 
από κάτω να βάψει τα μούτρα του και να ετοιμαστεί, τότε 
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χαρά στο κουράγιο του».
«Πάλι καλά, έχεις ελπίδες να γίνεις άνθρωπος έστω και 

στα γεράματα», είπε ο Αντώνης γελώντας και σήκωσε αμέ-
σως τα χέρια για να αποκρούσει την πλαστική κουτάλα που 
εκτοξεύθηκε προς το κεφάλι του.

«Κάνε μας τη χάρη, που θα μας ειρωνευτείς κιόλας», 
φώναξε η μάνα του από το νεροχύτη. 

«Εσείς να μας κάνετε τη χάρη και να αφήσετε τον άν-
θρωπο στην ησυχία του».

«Δεν τον ενοχλήσαμε ποτέ».
«Όχι ακόμα, αλλά έχετε κάνει κλίκα όλες οι εξήντα και 

άνω της πολυκατοικίας και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. 
Ειδικά αυτή η Μαντάμ Σουσού έχει ξεφύγει πολύ τελευ-
ταία και την έχω ικανή να κάνει καμιά βλακεία».

«Η Σουσού είναι άκακη. Γαβγίζει μόνο και δεν δαγκώ-
νει», απάντησε η κυρα-Τασία.

Την ίδια στιγμή, στον τρίτο όροφο, η Κασσιανή φτερνι-
ζόταν μετά μανίας και αναρωτιόταν ποιος διάολος την με-
λετούσε πάλι...
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Κακό σεξ

«Ωχ! Έκανα κάτι λάθος;» ρώτησε ο Αντώνης με ορ-
θάνοιχτα μάτια.

Η Μάρθα δεν απάντησε, ούτε τον κοίταξε. Μόνο έστρε-
ψε το κορμί της απότομα προς τα δεξιά, σημάδι πως ό,τι 
συνέβαινε μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχε φτάσει στο τέλος 
του. Ο Αντώνης ξάπλωσε στο πλάι, ανασαίνοντας ακανό-
νιστα.

«Σοβαρά τώρα, δεν το κατάλαβες καν;» ρώτησε η 
Μάρθα μετά από λίγο, χωρίς να γυρίσει καν να τον κοιτά-
ξει.

Εκείνος ένιωσε να πανικοβάλλεται. Ποια απάντηση 
έπρεπε να δώσει τώρα; Ανασηκώθηκε κι ακούμπησε την 
πλάτη στο κεφαλάρι του κρεβατιού. Κοίταξε λοξά την 
Μάρθα, ελπίζοντας σε κάποιο στοιχείο παραπάνω, αλλά το 
μόνο που εισέπραξε ήταν ένα άγριο βλέμμα, λίγο πριν ση-
κωθεί και κατευθυνθεί προς το μπάνιο, τραβώντας απότο-
μα το σεντόνι. Ο Αντώνης άρπαξε ενστικτωδώς ένα μαξι-
λάρι και το έσφιξε στη μέση του. Η Μάρθα κοντοστάθηκε 
και τον κοίταξε.

«Σιγά το αξιοθέατο», είπε παγερά και βγήκε από το δω-
μάτιο.

Εκείνος άφησε ένα ξέπνοο επιφώνημα απογοήτευσης 
και κοίταξε κάτω από το μαξιλάρι, λες και προσπαθούσε 
να καθησυχάσει το μόριό του, το οποίο έμοιαζε να έχασε 
άλλους δυο-τρεις πόντους στο άκουσμα της προσβολής.

Η Μάρθα δεν ξαναβγήκε από το μπάνιο, ούτε απάντησε 
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στις ερωτήσεις του. Ήταν σημάδι πως έπρεπε να τα μαζέ-
ψει και να επιστρέψει στο πατρικό του. Είχαν πει να περ-
νούσαν εκείνο το Σαββατοκύριακο μαζί, αλλά ήταν ηλίου 
φαεινότερο ότι αυτό δεν θα συνέβαινε. Η διανυκτέρευση 
είχε ακυρωθεί με άγαρμπο τρόπο και ακόμη δεν είχε ιδέα 
γιατί. Εντάξει, δεν τον έλεγες και Ρόκο Σιφρέντι, αλλά ποτέ 
δεν είχε κάνει τόσο κακό σεξ που να τον πετάξει κάποια 
έξω με τις κλωτσιές. Προσπάθησε να σκεφτεί αν έκανε τί-
ποτε διαφορετικό αυτή τη φορά, κάτι που να την ενόχλησε 
ή να της προκάλεσε δυσφορία.

Με αυτές τις σκέψεις έφτασε σπίτι, γύρω στις δέκα το 
βράδυ. Η μάνα του σίγουρα θα είχε πέσει για ύπνο. Τελευ-
ταία κοιμόταν με τις κότες, πράγμα που τον βόλευε αφά-
νταστα, διότι μειωνόταν η έκθεσή του στις παραξενιές της.

«Μπουνταλάς σαν τον πατέρα σου!» άκουσε τη φωνή 
της από την κουζίνα, πριν κλείσει καλά καλά την πόρτα. 
Πετάχτηκε τρομαγμένος.

«Τι έκανα πάλι, ρε μάνα; Δεν πρόλαβα καν να μπω 
μέσα», είπε με ψιλή φωνή -ίσως παραπάνω ψιλή απ’ όσο 
θα ήθελε να του βγει.

«Γι’ αυτό θα μείνεις μοναχός σου μια ζωή, επειδή είσαι 
βόδι», συνέχισε τον εξάψαλμο η κυρα-Τασία.

«Θα μου πεις τι μύγα σε τσίμπησε βραδιάτικα;» φώναξε 
εκείνος. «Δεν είχα καλή μέρα και το τελευταίο που χρειά-
ζομαι είναι οι υστερίες σου».

«Μπα; Δεν είχες καλή μέρα, πουλάκι μου; Γιατί, πού 
ήσουν;» ρώτησε ειρωνικά η μάνα του.

«Ξέρεις πού ήμουν. Στη Μάρθα».
«Α, τώρα θυμάσαι πώς τη λένε;» ξαναρώτησε με το ίδιο 

ύφος εκείνη και τον κοίταξε κατάματα, με τα χέρια στο 
στήθος και το πόδι να χτυπάει ρυθμικά το πάτωμα.

Ξαφνικά ένιωσε να τον λούζει κρύος ιδρώτας. Τράβηξε 
μια καρέκλα κι έκατσε σκεπτικός. Δεν υπήρχε περίπτωση 
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να έκανε τέτοια γκάφα. Υπήρχε; Την αποκάλεσε με άλλο 
όνομα; Και την ώρα που έκαναν έρωτα; Και δεν το είχε κα-
ταλάβει καν κιόλας;

«Πήρε την αδελφή σου και της τα είπε κλαίγοντας η κο-
πέλα. Κι η Αγγελική πήρε εμένα, να μου πει τα χουνέρια 
σου».

«Πες μου ότι δεν πήρες κι εσύ την κυρία Ελένη μετά», 
ρώτησε τρομαγμένος.

«Γιατί; Για να το μάθει όλος ο ντουνιάς; Και τι φταίνε 
τα καημένα τα παιδιά να το ακούσουν και να τα κάνεις κι 
εκείνα μαλλιά-κουβάρια;»

Ο Αντώνης δεν χρειάστηκε να ρωτήσει σε ποια παιδιά 
αναφερόταν η μάνα του. Ήταν η επιβεβαίωση, ασχέτως 
αν ενδόμυχα το ήξερε. Είχε αποκαλέσει τη Μάρθα με το 
όνομα της Μαίρης. Ακούμπησε το πηγούνι του στα χέρια 
του κι έκατσε εκεί σιωπηλός. Η μάνα του τον πλησίασε κι 
εκείνος κοίταξε αν κρατούσε τίποτε βαρύ. Θα του άξιζε, 
όμως, ακόμη κι αν του έφερνε στο κεφάλι το πολυμίξερ που 
ζύγιζε δεκαπέντε κιλά. Εκείνη απλώς ξεφύσηξε.

«Δεν μπορούμε να έχουμε πάντα αυτό που θέλουμε», 
του είπε χαμηλόφωνα. «Αλλά δεν μας φταίνε οι άλλοι σε 
τίποτα να τους ταλαιπωρούμε».

Έσβησε το φως και πήγε στην κρεβατοκάμαρα, αφήνο-
ντάς τον στο σκοτάδι και τις εξίσου σκοτεινές σκέψεις του. 
Δεν κράτησαν πολύ, όμως. Ούτε το σκοτάδι, ούτε οι σκέ-
ψεις. Το δωμάτιο φωτίστηκε ξαφνικά από την οθόνη του 
κινητού και χαμήλωσε το βλέμμα. Ήταν ένα μήνυμα από 
τη Μάρθα.

«Είμαι από κάτω».
Γιατί ήταν από κάτω; Της είχε περάσει ο θυμός ή είχε 

έρθει, απλώς,  να του σπάσει το κεφάλι; Σηκώθηκε, πήρε τα 
κλειδιά του και κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες. Την είδε να 
στέκεται μπροστά στην εξώπορτα και κοντοστάθηκε λίγο. 
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Δεν κρατούσε κάποιο αμβλύ αντικείμενο, πάντως. Έτρε-
ξε, άνοιξε και βγήκε έξω, μπροστά της. Κοιτάχτηκαν για 
λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου και ο Αντώνης άνοιξε το 
στόμα, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς έπρεπε να της πει. Ευ-
τυχώς, δεν χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσει, καθώς τον πρό-
λαβε.

«Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Για να είμαι ειλικρινής, 
δεν θέλω να ακούσω κάποια δικαιολογία, ούτε κάποια μι-
σο-απολογία αυτή τη στιγμή. Ήρθα γιατί δεν ήθελα να το 
κάνω μέσω μηνύματος αυτό».

«Ποιο;» ρώτησε δειλά εκείνος.
«Ας με γελιόμαστε, Αντώνη. Δεν νιώθεις κάτι για μένα. 

Ή, τουλάχιστον, δεν νιώθεις ό,τι νιώθω εγώ για σένα. Είναι 
προφανές αυτό. Αν σε ενδιέφερα δεν θα με είχες αγνοήσει 
τόσο καιρό μετά το πρώτο ραντεβού. Και αν δεν μου είχε 
μιλήσει τυχαία η μητέρα σου στο Viber εκείνη τη μέρα, δεν 
θα είχαμε καν επανασυνδεθεί».

Ο Αντώνης σκέφτηκε να της πει ότι είχε άδικο, αλλά 
βαθιά μέσα του γνώριζε πως δεν ίσχυε αυτό. Η Μάρθα 
ήταν απλώς μια εύκολη και πρόχειρη διέξοδος στη μοναξιά 
που βίωνε κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

«Δεν είναι ότι δεν μου αρέσεις...» της είπε, με το βλέμμα 
στραμμένο στα παπούτσια του.

«...αλλά δεν σου αρέσω όσο σου αρέσει κάποια άλλη», 
τον διέκοψε εκείνη, με ένα πικρό χαμόγελο. «Κάπου μέσα 
μου το ήξερα. Το έβλεπα στον ενθουσιασμό σου όταν μου 
μιλούσες γι’ αυτήν και στον τρόπο που την κοιτούσες το 
βράδυ εκείνο. Το σημερινό ήταν απλώς η σκληρή επιβεβαί-
ωση. Και απορώ πώς δεν το έχουν καταλάβει ακόμη εκείνη 
και ο Σάββας».

Ο Αντώνης ξεφύσηξε και την κοίταξε στα μάτια.
«Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε», 

συνέχισε η Μάρθα. «Εύχομαι μόνο να καταφέρεις να την 
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ξεπεράσεις και να βρεις κάποια που να σε κάνει να νιώθεις 
το ίδιο. Μην μπεις ανάμεσά τους. Δεν θα τελειώσει καλά».

Του έδωσε ένα απαλό φιλί στα χείλη κι έκανε ένα βήμα 
πίσω.

«Αντίο», του είπε.
«Αντίο», ψέλλισε κι εκείνος όσο την έβλεπε να πηγαίνει 

προς το αυτοκίνητό της.
Ανέβηκε ξανά στο σπίτι και άναψε τα φώτα του σαλο-

νιού. Ήταν τόσο γρήγορο και ξαφνικό όλο αυτό, που δεν 
το είχε συνειδητοποιήσει ακόμα. Ακούμπησε με την πλάτη 
στην πόρτα και σκούπισε τον ιδρώτα στο μέτωπό του. Γιατί 
ίδρωνε τόσο; Ξαφνικά ένιωσε να τον πιάνει ταχυπαλμία 
και η ανάσα του έγινε γρήγορη και κοφτή. Έκανε ένα βήμα 
μπροστά τρομαγμένος και ακούμπησε το χέρι στην πλάτη 
του καναπέ. Το δωμάτιο άρχισε να γυρίζει γύρω του και 
ένας οξύς, δυνατός πόνος στο στήθος τον έκανε να πέσει 
στα γόνατα. Προσπάθησε να φωνάξει τη μητέρα του όταν 
τον τύλιξε σκοτοδίνη και ξαπλώθηκε εντελώς στο χαλί.

Μέσα στη ζαλάδα και τον πανικό του συνειδητοποίησε 
τι συνέβαινε. Από όλα τα πράγματα που μπορούσε να κλη-
ρονομήσει από τη μάνα του, έπρεπε να του τύχει η προβλη-
ματική καρδιά της;

«Όχι, ρε γαμώτο...» ψέλλισε ασθμαίνοντας, πριν τον τυ-
λίξει το σκοτάδι.



ΜΕΡΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟ
Η ζωή πριν το τέλος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
Με πιάνει κρίση...

Ωρες; Λεπτά; Ποιος ξέρει πόσο διάστημα πέρασε 
μέχρι να βρει η κυρα-Τασία τον Αντώνη στο πάτω-

μα. Αν δεν είχε παρατηρήσει το αναμμένο φως στο σαλόνι, 
πολύ πιθανότατα θα τον είχε ανακαλύψει το πρωί. Φυσικά, 
όταν τον είδε πεσμένο φαρδύ-πλατύ στο πάτωμα, λίγο έλει-
ψε να βρεθεί κι αυτή ξαπλωμένη δίπλα του από την τρομά-
ρα.

Αφού έμπηξε τις φωνές κι άρχισε να τρέχει πάνω-κάτω 
πανικόβλητη, κατάφερε να μαζέψει όση ψυχραιμία τής είχε 
απομείνει και να καλέσει ασθενοφόρο. Στη συνέχεια τον 
άρχισε στα χαστούκια, του άδειασε δυο-τρία ποτήρια νερό 
στα μούτρα κι όταν κι αυτές οι μέθοδοι απέτυχαν, έτρε-
ξε στον δεύτερο να φωνάξει τη φιλενάδα της την Ελένη 
για βοήθεια. Η μόνη βοήθεια που μπορούσε να προσφέρει 
εκείνη, βέβαια, ήταν να κάνει δεύτερη φωνή στα σκουξίμα-
τα της κυρα-Τασίας.

Φυσικά, αν επρόκειτο πράγματι για καρδιακή προσβο-
λή, ο Αντώνης θα είχε ταξιδέψει στον άλλο κόσμο προ πολ-
λού. Όταν το ασθενοφόρο έφτασε, εκείνος είχε συνέλθει 
και αναρωτιόταν για ποιον λόγο ήταν μούσκεμα από τη 
μέση και πάνω. Παρόλα αυτά, τον μετέφεραν προληπτικά 
μέχρι το πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου έγιναν οι απαραί-
τητες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα είχαν τεράστιο ενδιαφέ-
ρον.

«Κρίση πανικού;» ρώτησε η Μαίρη παραξενεμένη, το 
απόγευμα που ήρθε να τον δει, αφότου ενημερώθηκε για τη 
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χθεσινοβραδινή περιπέτειά του.
«Ναι. Έτσι μου είπε ο γιατρός, δηλαδή, οι εξετάσεις δεν 

έδειξαν κανένα πρόβλημα με την καρδιά μου, οπότε συ-
μπέρανε ότι ήταν το πιο πιθανό. Τα συμπτώματα μοιάζουν 
πολύ με της καρδιακής προσβολής, προφανώς. Νόμιζα ότι 
πέθαινα. Πράγμα το οποίο απλώς χειροτέρευσε την κρίση».

«Μα έτσι, στα καλά καθούμενα;»
«Έτσι συμβαίνει, συνήθως, ειδικά όταν σε τρώει το 

άγχος τον τελευταίο καιρό. Δεν είχα και την καλύτερη μέρα 
χθες, κιόλας».

«Τι συνέβη;»
«Χωρίσαμε με τη Μάρθα», απάντησε εκείνος προσπα-

θώντας να δείξει θλιμμένος, αν και μέσα του ένιωθε πιο 
πολύ ανακουφισμένος.

«Α, κρίμα. Τη συμπαθούσαμε πολύ με τον Σάββα. Τι συ-
νέβη;»

«Ε, ας πούμε ότι δεν ταιριάζαμε και τόσο πολύ τελικά»
«Συμβαίνουν αυτά. Δεν πειράζει, θα βρεθεί η κατάλλη-

λη», είπε εκείνη χαμογελώντας, ακουμπώντας το χέρι της 
στον ώμο του.

«Κι αν έχει βρεθεί ήδη;» ρώτησε εκείνος χαμηλόφωνα.
Την ίδια στιγμή, όμως, άνοιξε η πόρτα του δωματίου με 

πάταγο και μπήκε μέσα η μάνα του με έναν δίσκο και τον 
κουστουμαρισμένο Σάββα από πίσω. Η Μαίρη γύρισε ξαφ-
νιασμένη και δεν άκουσε καν την ερώτηση του Αντώνη.

«Σου έφερα τον καφέ σου, Μαιρούλα, και λίγη κοτό-
σουπα για τον ασθενή. Ήρθε και ο Σάββας».

«Κι άλλη κοτόσουπα, ρε μάνα; Δεν έχω γρίπη».
«Δεν το ξέρεις αυτό, οι άνθρωποι δεν λιποθυμάνε στα 

καλά καθούμενα. Μπορεί να αρρωσταίνεις», είπε εκείνη 
και άφησε τον δίσκο μπροστά του, στο κρεβάτι.

«Εσείς είστε καλά;» τη ρώτησε η Μαίρη.
«Καλά είμαι, κορίτσι μου. Τα χρειάστηκα, βέβαια, λίγο 
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όταν τον είδα τέζα στο πάτωμα».
«Στη χρωστούσα τη λαχτάρα, κι εσύ το ίδιο μου έκα-

νες», είπε ο Αντώνης.
«Η δική μου η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή, όμως. Δεν 

λιποθύμησα σαν την αλαφροΐσκιωτη», απάντησε εκείνη ει-
ρωνικά.

«Δεν της είπα ότι ήταν κρίση πανικού. Δεν χρειάζεται 
να έχει κι άλλες σκοτούρες στο μυαλό της», είπε ο Αντώνης 
όταν η μάνα του βγήκε από το δωμάτιο.

«Ναι, αλλά ούτε εσύ γίνεται να συνεχίσεις έτσι», απά-
ντησε η Μαίρη. «Έχεις σκεφτεί να μιλήσεις σε κανέναν ει-
δικό;»

«Ψυχίατρο;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Ψυχολόγο, δεν είσαι κι ένα στάδιο πριν τον εγκλεισμό. 

Όχι ακόμα, τουλάχιστον».
«Δεν είμαι κι ο πιο ανοιχτός τύπος. Η ιδέα να λέω τα 

εσώψυχά μου σε έναν άγνωστο δεν είναι κι η πιο ελκυστι-
κή».

«Η ιδέα να σε βρίσκει η μάνα σου ανάσκελα στο χαλί 
είναι περισσότερο ελκυστική, δηλαδή;» είπε η Μαίρη και ο 
Αντώνης γέλασε.

Στη συνέχεια γύρισε προς τον Σάββα που τον κοιτούσε 
όρθιος με το κοστούμι και τον χαρτοφύλακά του στο χέρι.

«Ήρθες κατευθείαν από τη δουλειά;» τον ρώτησε.
«Όχι, ντύθηκα έτσι για την κηδεία σου», απάντησε ο 

Σάββας.
Ο Αντώνης γέλασε και τον μούντζωσε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
Με (ξανα)πιάνει κρίση...

Ψέμα στο ψέμα, ο Αντώνης κατάφερε να πείσει τη 
μάνα του ότι ήταν καλά και ότι επρόκειτο για ένα 

απλό λιποθυμικό επεισόδιο. Ανάλογο με εκείνο που παρα-
λίγο να έρθει σε εκείνη όταν της αποκάλυψε ότι λίγο πριν, 
το ίδιο βράδυ, τα είχε χαλάσει με τη Μάρθα. Είχε επενδύσει 
πολλά σε αυτή τη σχέση η κυρα-Τασία. Συμπαθούσε πολύ 
και τη μέλλουσα νύφη της -διότι στο μυαλό της τους είχε 
ήδη παντρέψει, φυσικά- και τώρα αναρωτιόταν πότε θα ξα-
νάβλεπε τον γιο της με γυναίκα, που κόντευε να πενηνταρί-
σει και προκοπή δεν είχε δει ακόμα. Κάτι που άρχισε πάλι 
να του υπενθυμίζει ανά τακτά διαστήματα.

Άλλο ένα πρόσθετο άγχος για τον Αντώνη, δηλαδή, ο 
οποίος αισθανόταν μεγάλη πίεση σε κάθε τομέα. Τα αισθη-
ματικά του ήταν ένα χάος, τα επαγγελματικά του αβέβαια, 
τα οικονομικά του σε κίνδυνο και η ψυχολογία του κατα-
κρεουργημένη. Κάποιες μέρες απορούσε πώς κατάφερνε 
να σηκωθεί από το κρεβάτι. Το άγχος τον κρατούσε ξύπνιο 
τις περισσότερες νύχτες, η αυτοσυγκέντρωσή του είχε εξα-
νεμιστεί και ήταν πλέον σίγουρος ότι το αίμα στις φλέβες 
του είχε αντικατασταθεί από καφεΐνη. Και τώρα είχε και 
τον φόβο ότι θα τον έπιανε ξανά καμιά κρίση πανικού από 
το πουθενά.

Είχε φτάσει στο σημείο να ψάχνει στο διαδίκτυο για 
ασκήσεις αναπνοής, αυτοσυγκέντρωσης και απελευθέρω-
σης άγχους. Βασικά, ήταν ένα στάδιο πριν φορέσει κορ-
δέλα στο μέτωπο, ολόσωμο κορμάκι γυμναστικής και τρέ-
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ξει στον Εθνικό Κήπο για γιόγκα στο γρασίδι. Φυσικά, το 
να διώξεις το άγχος ήταν τεράστιος άθλος όταν ζούσες στο 
σπίτι με τη μηχανή παραγωγής άγχους που ονομαζόταν 
“Τασία”.

Διότι, σαν να μην του έφταναν όλες οι σκοτούρες του, 
είχε και την καινούργια εμμονή της μάνας του, η οποία 
φρόντιζε να τον ενημερώνει κάθε μέρα για τον αριθμό 
κρουσμάτων, θυμάτων και διασωληνωμένων, λες και την 
είχαν διορίσει εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας στο 
σπίτι του.

«Εκατό είναι με σωληνάκια σήμερα, στρογγύλεψε το 
νούμερο», του είπε το δεύτερο Σάββατο του Οκτώβρη.

«Και τι θες να κάνω, ρε μάνα; Να φτιάξω τούρτα;»
«Εγώ απλώς σε ενημερώνω».
«Να μη με ενημερώνεις, αρκετά προβλήματα έχω».
«Μμμ, δεν το ξέραμε να σταματήσουμε να σου μιλά-

με κιόλας επειδή έχεις προβλήματα. Εσύ τα δημιουργείς τα 
προβλήματά σου, μόνος σου».

«Μάνα, σταμάτα».
«Καλά, λοιπόν, σταματάω. Κάτσε να βράσεις στο ζουμί 

σου», είπε εκείνη και πήγε στην κουζίνα.
Ο Αντώνης έκλεισε τα μάτια, έσφιξε τα χείλη κι άρχι-

σε να χτυπάει το πόδι ανυπόμονα στο χαλί, μετρώντας από 
μέσα του. Συνήθως, μέχρι το πέντε, η μάνα του είχε ήδη 
πετάξει την επόμενη ατάκα.

«Να ξέρεις, όμως...», ακούστηκε όντως η φωνή της από 
μέσα, «ότι δεν έχεις μόνο εσύ προβλήματα. Τρία παιδιά με-
γάλωσα εγώ και δεν παραπονέθηκα ποτέ, ούτε όταν έμεινα 
μόνη μου με...»

Ο ήχος της εξώπορτας την έκανε να έρθει πάλι στο σα-
λόνι απορημένη. Κοίταξε τριγύρω μορφάζοντας. Ο Αντώ-
νης την είχε κοπανήσει. 

«Ενοχλώ;» ρωτούσε λίγα λεπτά αργότερα, μπροστά 
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στην πόρτα του Σάββα.
«Όχι, τι να ενοχλείς;» έκανε εκείνος και τον έβαλε μέσα.
Ο Αντώνης έριξε μια ματιά στον χώρο.
«Μόνος είσαι;» ρώτησε.
«Η Μαίρη είναι κάτω στο διαμέρισμά της», απάντησε 

εκείνος. «Θα έρθει να μείνει μια φίλη της από Θεσσαλονί-
κη για λίγες μέρες και πήγε να το καθαρίσει».

«Α, ωραία. Ελπίζω να φοράει κοντές φούστες η φίλη 
της, μπας κι έχει να ασχοληθεί με κάποιον άλλο η μάνα μου 
για λίγο καιρό».

«Σε πρήζει πάλι;» ρώτησε ο Σάββας.
«Γιατί, σταμάτησε και ποτέ; Τέλος πάντων, εσύ πώς τα 

πας;»
Ο Σάββας σήκωσε τους ώμους αδιάφορα.
«Την αντιμετώπισή σου για τη ζωή να είχα και τίποτε 

άλλο», είπε ο Αντώνης χαμογελώντας. Ήταν ψέματα, βέ-
βαια, διότι υπήρχε και κάτι άλλο που είχε ο Σάββας και 
θα το ήθελε -κι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στον δεύτερο 
όροφο.

«Θες να πιεις κάτι;» τον ρώτησε ο φίλος του και σηκώ-
θηκε.

«Βάλε λίγο χυμό, ό,τι έχεις».
Ο Σάββας επέστρεψε με ένα ποτήρι και δυο συσκευασί-

ες χυμού.
«Διάλεξε όποιον σου αρέσει», του είπε και ξαναπήγε 

στην κουζίνα.
Ο Αντώνης σήκωσε τη μια συσκευασία. Ροδάκινο. Μια 

χαρά ήταν το ροδάκινο. Σήκωσε και την άλλη, η οποία είχε 
κάμποσα φρούτα στην ετικέτα. Τη στριφογύρισε στα χέρια 
του, ψάχνοντας να βρει τα συστατικά. Την έφερε πιο κοντά 
για να διαβάσει, αλλά τα γράμματα θόλωσαν.

«Μα γιατί τα έχουν γράψει με τόσο μικρά γράμματα», 
είπε φωναχτά κι έφερε τη συσκευασία πιο κοντά, μέχρι 
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που κόντεψε να αλληθωρίσει. Δυσκολευόταν να εστιάσει, 
οπότε απομάκρυνε λίγο παραπάνω το κουτί και μισόκλεισε 
τα μάτια του. Εκείνη τη στιγμή πρόσεξε τον Σάββα που τον 
παρακολουθούσε όρθιος με προσοχή.

«Τι;» ρώτησε.
Εκείνος είπε κάτι περίεργο μέσω νοηματικής.
«Έχω τι;» ρώτησε πάλι ο Αντώνης. «Δεν ξέρω τι σημαί-

νει αυτό το νεύμα».
Ο Σάββας του το συλλάβισε αργά αργά.
«Π, Ρ, Ε, Σ, Β, Υ...»
Ο Αντώνης γούρλωσε τα μάτια.
«Πρεσβυωπία; Όχι ρε συ, τι πρεσβυωπία; Από τώρα; 

Αφού είμαι...»
Το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη του. Ήταν σαράντα τρία. 

Τα είχε κλείσει τον περασμένο Απρίλιο, εν μέσω καραντί-
νας. Το οποίο σήμαινε ότι σε μόλις έξι μήνες θα έκλεινε και 
τα σαράντα τέσσερα. Πότε διάολο μεγάλωσε τόσο; Πού 
είχε πάει όλος αυτός ο χρόνος; Και τώρα είχε και πρεσβυ-
ωπία; Τι είχε σειρά; Τα αρθριτικά; Η οστεοπόρωση; Ο κα-
ταρράκτης;

Ο Σάββας τον είδε που χλώμιασε και κατάλαβε ότι βρί-
σκονταν πολύ κοντά στον κόκκινο συναγερμό. Έτρεξε και 
έστειλε μήνυμα στη Μαίρη να ανέβει γρήγορα επάνω.

Πέντε λεπτά αργότερα, εκείνη καθόταν στα δεξιά του 
Αντώνη, ο Σάββας στα αριστερά και μια χαρτοσακούλα 
ήταν κολλημένη στη μούρη του.

«Πάρε βαθιές ανάσες», του είπε η Μαίρη κι εκείνος υπά-
κουσε. «Τι του είπες, ρε μωρό μου;» ρώτησε τον Σάββα.

«Τίποτα, χυμό του έδωσα», έκανε εκείνος.
«Είμαι σαραντατρία», είπε εκείνος αποκαρδιωμένος, 

απομακρύνοντας τη χαρτοσακούλα από το πρόσωπο.
«Να τα εκατοστήσεις», του είπε η Μαίρη και την έσπρω-

ξε πάλι μπροστά του. «Κι εγώ είμαι τριάντα έξι. Η ηλικία 
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είναι απλώς στο μυαλό».
«Το δικό σου μυαλό είναι τριανταέξι, όμως, όχι σαρα-

ντατρία», φώναξε ο Αντώνης.
«Νομίζω ότι περνάς μια καθυστερημένη κρίση μέσης 

ηλικίας», είπε η Μαίρη.
«Χριστέ μου, είμαι στη μέση ηλικία», φώναξε πάλι ο 

Αντώνης και πήρε άλλες δέκα γρήγορες ανάσες στη χαρ-
τοσακούλα.

«Καλή δουλειά», έκανε ο Σάββας στη Μαίρη.
«Αντώνη μου, δεν είναι κακό να μεγαλώνει ο άνθρω-

πος, είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Απλώς έχουν 
μαζευτεί πολλά τον τελευταίο καιρό στο μυαλό σου και πι-
στεύεις ότι ήρθε το τέλος επειδή μεγάλωσες λιγάκι».

«Πόσο είπαμε είσαι εσύ;» ρώτησε ξαφνικά ο Αντώνης 
τον Σάββα.

«ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ», του 
έκοψε τη φόρα η Μαίρη.

«Έχω πρεσβυωπία», είπε πάλι ο Αντώνης θλιμμένος.
«Δεν είσαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Σιγά τα 

λάχανα. Θα πας σε έναν γιατρό, θα σου γράψει γυαλιά και 
αυτό ήταν».

«Σιγά μη φορέσω γυαλιά. Θα το αγνοήσω όπως κάνω με 
όλα. Αν είμαι τυχερός, θα με πατήσει κανένα αυτοκίνητο 
που δεν θα δω, στην Πανεπιστημίου».

«Όσο αγνοείς τα προβλήματά σου, τόσο θα σε πιάνουν 
κρίσεις πανικού, δεν το βλέπεις;»

«Όχι. Έχω πρεσβυωπία», είπε ο Αντώνης με ύφος και η 
Μαίρη γέλασε.

«Ορίστε, λίγο χιούμορ χρειάζεται κι όλα θα πάνε καλά».
«Θες λίγο χυμό;» ρώτησε ο Σάββας κι ο Αντώνης τσα-

λάκωσε τη χαρτοσακούλα σε μπάλα και του την πέταξε στο 
κεφάλι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
Εχω ένα μυστικό...

Χρειάστηκε να περάσουν δυο-τρεις μέρες για να ξα-
ναβρεί τον εαυτό του ο Αντώνης -και για να αποδε-

χτεί το γεγονός ότι πλέον μεγάλωνε και δεν μπορούσε να 
κάνει τίποτε γι’ αυτό. Εκτός, ίσως, από ένα μπότοξ, αλλά 
δεν είχε έρθει η ώρα να στραφεί στην Κοσμητική Ιατρική, 
θα περίμενε να σταφιδιάσει λίγο ακόμα.

Για την ώρα τα πράγματα πήγαιναν λίγο καλύτερα. Το 
άγχος παρέμενε, φυσικά, αλλά προσπαθούσε να το τιθα-
σεύσει και να καταπιαστεί με ένα πρόβλημα τη φορά. Εκεί-
νη η Τετάρτη ήταν αρκετά ήσυχη και όλα κυλούσαν ήρεμα. 
Τίποτε δεν προμήνυε την καταιγίδα που θα ξεσπούσε στο 
κτίριο το ίδιο βράδυ -η οποία με τη σειρά της θα οδηγούσε 
σε οριστική ρήξη αρκετούς από τους ενοίκους του.

Η κυρα-Τασία φερόταν περίεργα όλη μέρα. Πολύ πιο 
περίεργα από το συνηθισμένο της, δηλαδή. Όλο και κοντο-
ζύγωνε τον Αντώνη και στη συνέχεια τραβιόταν πίσω από-
τομα και χωνόταν στην κουζίνα. Ήταν προφανές ότι κάτι 
την έτρωγε, αλλά ο Αντώνης δεν σκόπευε να την ρωτήσει 
τι. Δεν την ξαναπατούσε με αυτόν τον τρόπο. Εν τέλει, 
ήρθε και στάθηκε πίσω του, κοιτάζοντας δήθεν αδιάφορα 
την τηλεόραση.

«Δεν θα βγεις σήμερα;» την άκουσε ξαφνικά πάνω από 
το κεφάλι του.

«Γιατί, βγήκα χθες;» απάντησε εκείνος χωρίς να την κοι-
τάξει.

«Έλεγα μήπως είχες κανονίσει τίποτα με τα παιδιά».
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«Τα παιδιά δουλεύουν αύριο το πρωί»
«Α... εντάξει».
Έκανε ένα βήμα πίσω και μετά πάλι μπροστά και στάθη-

κε από πάνω του σαν τον Χάρο.
«Δεν θα πας γυμναστήριο;»
«Πήγα το πρωί. Προσπαθείς να με διώξεις;» ρώτησε ο 

Αντώνης υποψιασμένος.
«Εγώ; Γιατί να σε διώξω; Κάτσε μέσα όλη μέρα αν θες, 

τι με νοιάζει εμένα;» ύψωσε τη φωνή η μάνα του σε μια κα-
θόλου πειστική προσπάθεια να παραστήσει την αδιάφορη.

Ο Αντώνης έστρεψε το σώμα του προς τη μεριά της, 
σχεδόν καβαλώντας τον καναπέ.

«Τι τρέχει; Πες γρήγορα, ξέρεις ότι θα το μάθω έτσι κι 
αλλιώς», είπε χαμογελώντας πονηρά.

«Τι να τρέχει, παιδάκι μου; Τίποτα δεν τρέχει. Ώχου 
πια...» απάντησε εκείνη και πήγε φουριόζα να κλειστεί στο 
μπάνιο.

Ο Αντώνης έτρεξε και της έφραξε τον δρόμο.
«Τι κάνεις, παιδάκι μου, ζαβό είσαι;» του παραπονέθη-

κε.
«Πες τι τρέχει. Γιατί θες να με ξεφορτωθείς;»
«Άσε με, παιδάκι μου και θα κατουρηθώ πάνω μου».
«Θα σου αγοράσω πάνες ακράτειας. Λέγε τώρα τι τρέ-

χει. Τι σκαρώνεις πάλι;»
«Εγώ τίποτα».
«Ποιος τότε;»
Ο Αντώνης κάρφωσε τη μάνα του με το βλέμμα του κι 

εκείνη προσπάθησε να κοιτάξει αλλού. Αλλά το έβλεπε 
ξεκάθαρα κι αυτός ότι ξυνόταν να μιλήσει. Τελικά, έριξε 
μια ματιά τριγύρω, λες και τους παρακολουθούσε κάποιο 
αόρατο πλήθος και τα ξέρασε όλα. Όσο αποκάλυπτε αυτή, 
τόσο γούρλωνε τα μάτια ο Αντώνης και κοκκίνιζε από τον 
θυμό του.
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Είχε προγραμματιστεί έκτακτη συνέλευση από την Κασ-
σιανή. Μόνο που η συνέλευση δεν ήταν ανοιχτή για όλους. 
Για την ακρίβεια, κανείς από τον τέταρτο όροφο -Σάββας, 
Μαίρη, Φλο και Στάθης- δεν είχε προσκληθεί, ενώ η Σου-
σού είχε πει στην κυρα-Τασία να το κρύψει και από τον γιο 
της. Η συνέλευση, όμως, θα γινόταν στο σπίτι της κυρίας 
Σταυρούλας απέναντι, η οποία δεν μπορούσε να αφήσει τον 
κυρ-Απόστολο μόνο του.

«Αμ, γι’ αυτό προσπαθείς να με διώξεις, φοβόσουν ότι 
θα σας έπαιρνα χαμπάρι. Και μαντεύω για ποιον λόγο γίνε-
ται η συνέλευση και γιατί δεν θέλει παρόντες τους νεότε-
ρους του κτιρίου η Κασσιανή. Θέλει να διώξει τον Ορέστη 
και φοβάται μην της κάνουμε χαλάστρα;»

«Εσείς, λέει, είστε πολύ μοντέρνοι και δεν καταλαβαίνε-
τε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση».

«Σοβαρή είναι η βλακεία που τη δέρνει. Καλά, εσύ δεν 
ντρέπεσαι; Υποτίθεται ότι έμαθες και μερικά πράγματα πα-
ραπάνω κι έχεις γίνει πιο ανεκτική προς τους άλλους».

«Εγώ δεν συμφώνησα μαζί της. Ούτε έβαλα υπογραφή 
στο χαρτί».

Η κυρα-Τασία κοκκίνισε και κοίταξε τον Αντώνη με ορ-
θάνοιχτα μάτια.

«Ποιο χαρτί;» ρώτησε εκείνος.
«Μου έφερε ένα χαρτί και μου είπε να υπογράψω να τον 

διώξουμε κι εγώ της είπα ότι δεν με έχει βλάψει σε τίποτα 
το παλικάρι για να θέλω να τον διώξω».

«Κι αυτή τι είπε;»
«Ότι αν ήταν έτσι τα παλικάρια, θα μιλούσαμε όλοι 

τούρκικα τώρα».
«Μάλιστα».
Ο Αντώνης πήρε μια βαθιά ανάσα κι επέστρεψε στον κα-

ναπέ. Η μάνα του έμεινε όρθια να τον κοιτάζει με απορία.
«Τι θα κάνεις;» τον ρώτησε.
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«Εγώ; Τίποτα. Πήγαινε εσύ στη συνέλευση κανονικά»
«Κι εσύ;»
«Εγώ θα πάω στα παιδιά πάνω».
Η κυρα-Τασία ήξερε τι σήμαινε αυτό. Δεν έβγαλε άχνα, 

μόνο πήγε στο δωμάτιό της να ετοιμαστεί. Όχι μόνο σε εν-
δυματολογικό, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Η βραδιά 
θα ήταν επεισοδιακή...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
Η συνέλευση των ποντικών

Φεύγοντας η κυρα-Τασία, γύρω στις οχτώ το από-
γευμα, έριξε μια ματιά στον Αντώνη, που καθόταν 

και διάβαζε το βιβλίο του στον καναπέ. Φαινόταν ήρεμος, 
αλλά γύρευε τι είχε κατά νου. Έκλεισε την πόρτα και πήγε 
στης γειτόνισσας. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αντώνης άκουσε 
και την πόρτα του ασανσέρ, σημάδι ότι είχε καταφτάσει και 
ο αξιότιμος κύριος Διαχειριστής μετά της συζύγου. Όταν 
ήταν σίγουρος ότι στην παρέα προστέθηκε και η κυρία 
Ελένη του δευτέρου, έστειλε ένα μήνυμα στη Μαίρη.

Εκείνη, με τη σειρά της, πήρε τον Σάββα, χτύπησαν στη 
Φλο και τον Στάθη και κατέβηκαν στο σπίτι του Αντώνη να 
οργανωθούν. Όχι πως είχαν και τίποτα να οργανώσουν, δη-
λαδή. Το σχέδιο ήταν απλό: θα έσκαγαν μύτη απρόσκλητοι 
και θα έβλεπαν την Κασσιανή να αλλάζει τις πενήντα απο-
χρώσεις του καναρινί. Βγήκαν στον διάδρομο και αφου-
γκράστηκαν. Από το διαμέρισμα της κυρίας Σταυρούλας 
ακουγόταν μια τσιριχτή φωνή, σημάδι ότι η μαντάμ Σου-
σού είχε ξεκινήσει την αγόρευση. Ο Αντώνης χτύπησε το 
κουδούνι κι οι υπόλοιποι στριμώχτηκαν στη σκάλα, ώστε 
να βρίσκονται εκτός οπτικού πεδίου. Οι φωνές από το δι-
αμέρισμα κόπηκαν απότομα. Ακούστηκε ένα ψιθυριστό 
«περιμένουμε κι άλλον;» και μια φευγαλέα σκιά κάλυψε 
το ματάκι. Αμέσως μετά ακολούθησε ένα πνιχτό, πανικό-
βλητο σούσουρο από μέσα κι ένα πνιχτό γέλιο από τους 
υπόλοιπους στη σκάλα.

Ο Αντώνης τους έκανε νόημα να ησυχάσουν, λίγο πριν 
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ανοίξει δειλά η πόρτα κι εμφανιστεί το χλωμό κεφάλι της 
κυρίας Σταυρούλας.

«Εσύ είσαι, Αντώνη μου; Πώς από δω;» ρώτησε με ένα 
εμφανές τρέμουλο στη φωνή.

«Ήρθα για τη μητέρα μου. Εδώ δεν είναι;» είπε εκείνος 
όσο πιο αθώα μπορούσε.

«Θα τη φωνάξω να έρθει», είπε η κυρία Σταυρούλα και 
πήγε να κλείσει την πόρτα.

«Δεν πειράζει, θα τη φωνάξω μόνος μου», απάντησε 
εκείνος και έσπρωξε την πόρτα να ανοίξει διάπλατα.

Κάθονταν όλοι στο σαλόνι. Ο Πελοπίδας, με ένα βαριε-
στημένο ύφος, η Κασσιανή, με τον πανικό να καθρεφτίζε-
ται στη ματιά της και η κυρία Ελένη με ένα ένοχο βλέμμα. 
Δίπλα της καθόταν η μάνα του, η οποία παράστησε την έκ-
πληκτη. Και κάπου στο βάθος ο κυρ-Απόστολος, κοιτούσε 
με αμείωτο ενδιαφέρον τη σβηστή τηλεόραση.

«Αντωνάκη μου, πώς από δω;» ρώτησε η Κασσιανή με 
ένα βεβιασμένο χαμόγελο που δεν μπορούσε να κρύψει τον 
πανικό της.

«Δεν με περιμένατε, ε;» είπε εκείνος. «Ε, λογικό, αφού 
δεν με καλέσατε».

«Ε, δεν θα λέγαμε και τίποτα σημαντικό, τα τυπικά της 
πολυκατοικίας. Γι’ αυτό είπαμε να μην τους καλέσουμε 
όλους, μην είμαστε και πολλά άτομα εδώ μέσα. Ξέρεις, 
λόγω της κατάστασης», προσπάθησε να δικαιολογηθεί 
εκείνη.

«Α, ναι; Κρίμα, δεν το ήξερα και φώναξα και τα παι-
διά», απάντησε ο Αντώνης και έκανε νόημα να μπούνε και 
οι υπόλοιποι.

«Πελοπίδααα...» έκανε χαμηλόφωνα η Κασσιανή.
«Έτσι όπως τα έκανες, βγάλτα πέρα μόνη σου», είπε 

εκείνος.
«Έχει συνέλευση και δεν μας φωνάξατε; Νοτ κουλ, εμείς 
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ψηνόμαστε για χάπενινγκς», είπε ο Στάθης, με τη Φλο να 
κάθεται δίπλα του κουνώντας το κεφάλι.

«Γεια σου, Φλο», είπε ο Πελοπίδας όταν την είδε, με ένα 
γλιτσερό χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.

«Ίου», έκανε εκείνη και πήγε να σταθεί από την άλλη 
πλευρά.

«Λοιπόν, τι έχουμε να συζητήσουμε σήμερα;» ρώτησε η 
Μαίρη. «Φαντάζομαι για το ασανσέρ που θέλει επισκευή, 
τις καμμένες λάμπες στους διαδρόμους και το θέμα της κα-
θαριότητας, το οποίο επείγει;»

Η Κασσιανή πήρε την πρώτη απόχρωση του κίτρινου.
«Ε, ναι. Αυτά, τι άλλα; Ε, Πελοπίδα;»
«Ξέρω γω; Μάλλον».
«Δεν σας βλέπω ενημερωμένο, κύριε διαχειριστά», είπε 

ο Αντώνης.
«Σίγουρα δεν έχουμε και κάποιο άλλο θέμα στην ατζέ-

ντα;» ξαναρώτησε η Μαίρη. «Διότι εμείς άλλα ακούσαμε».
«Τι ακούσατε, δηλαδή; Και από ποιον τα ακούσατε;» 

είπε η Κασσιανή και κράτησε σφιχτά ένα ντοσιέ που κρα-
τούσε στην αγκαλιά της.

«Τι έχεις εκεί;» ρώτησε ο Αντώνης.
Η Κασσιανή χλώμιασε κι άλλο, λίγο ακόμα και θα έμοια-

ζε με πρώτη ξαδέλφη του Τουίτυ.
«Τίποτα. Τα πρακτικά είναι».
«Μπορούμε να τα δούμε αυτά τα πρακτικά;»
«Όχι, φυσικά, είναι μόνο για τα μάτια του διαχειριστή», 

έκανε εκείνη και έσφιξε ακόμα πιο πολύ το ντοσιέ, μέχρι 
που άσπρισαν οι αρθρώσεις των δαχτύλων της.

«Τότε γιατί δεν τα κρατάει ο διαχειριστής;» ρώτησε η 
Φλο.

«Τι εννοείς;»
«Αν δεν κάνω λάθος, ο Πελοπίδας είναι ο διαχειριστής, 

εκείνος θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο στη συνέλευση».
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«Κι εγώ είμαι η γυναίκα του», απάντησε με ύφος η Κασ-
σιανή.

«Και ο πρωθυπουργός έχει γυναίκα, αλλά δεν ηγείται 
εκείνη των υπουργικών συμβουλίων, ούτε κουβαλάει τα 
κρατικά έγγραφα μαζί της», απάντησε ειρωνικά ο Αντώνης.

«Ωραία, λοιπόν! Ορίστε!» φώναξε η Κασσιανή και 
άπλωσε το ντοσιέ προς τον Πελοπίδα. Πριν προλάβει εκεί-
νος να τεντώσει το χέρι του, πετάχτηκε ο Αντώνης και το 
πήρε από τα χέρια της.

«Τι κάνεις εκεί; Δώστο πίσω! Απαγορεύεται!» τσίριξε η 
Κασσιανή και στη συνέχεια στράφηκε προς τον άντρα της 
και τον χτύπησε στον ώμο. «Τι κάθεσαι κι εσύ σαν το βόδι 
και δεν κάνεις κάτι;»

Ο Πελοπίδας πετάχτηκε όρθιος ενστικτωδώς, αλλά ξα-
νάκατσε το ίδιο ενστικτωδώς όταν είδε τον Σάββα να κάνει 
απειλητικά ένα βήμα μπροστά. Ο Αντώνης άνοιξε το ντοσιέ 
και έβγαλε από μέσα ένα χαρτί. Ήταν μια λίστα με ονόματα 
και κάποια από αυτά είχαν υπογραφές δίπλα τους. 

«Τι είναι αυτό; Μαζεύεις αυτόγραφα;» ρώτησε σαρκα-
στικά, αλλά η Κασσιανή δεν απάντησε.

«Δεν χρειάζεται να μας πεις τι είναι, ξέρουμε ήδη», είπε 
η Μαίρη και έριξε κι εκείνη μια ματιά στο χαρτί. 

«Για να δούμε ποιοι έχουν υπογράψει», είπε ο Αντώνης. 
«Μάλιστα. Εσύ και ο άντρας σου, φυσικά. Kαι τα δυο ανή-
λικα παιδιά σας βλέπω εδώ. Λογικό, θέλατε πλειοψηφία, 
μάλλον, και με τις δικές μας υπογραφές εκτός έπρεπε να 
καλέσετε και ενισχύσεις. Πάλι καλά που δεν βάλατε και 
την υπογραφή του Θωμά. Και την κυρία Σταυρούλα βλέπω. 
Μπράβο, πολύ χριστιανικό εκ μέρους σας»

Η κυρία Σταυρούλα κάτι πήγε να πει, αλλά της έκανε 
νόημα η κυρα-Τασία να σωπάσει.

«Βάλατε και τον κυρ-Απόστολο να υπογράψει; Αυτός 
τα έχει χαμένα από τότε που υπήρχε η Γιουγκοσλαβία, γύ-
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ρευε αν κατάλαβε τι του δώσατε. Κυρία Ελένη, δεν βλέπω 
δική σας υπογραφή, μπράβο».

«Εγώ την έπεισα», είπε με καμάρι η μάνα του και η 
Κασσιανή τής έριξε μια πλάγια, φαρμακερή ματιά. Εκείνη 
της την είχε κάνει τη σημερινή νίλα, σίγουρα.

«Όπως και να έχει, δεν γεμίζετε ούτε ταξί», είπε ο Αντώ-
νης και πέταξε το χαρτί πίσω στην Κασσιανή. «Άσε που δεν 
νομίζω να έχει και καμιά νομική ισχύ αυτό το παλιόχαρτο».

«Θα το πάμε στον ιδιοκτήτη και θα τον αναγκάσουμε να 
του κάνει έξωση».

«Τίποτα δεν μπορείτε να τον αναγκάσετε να κάνει. Λέτε 
αν είχε πρόβλημα να του το είχε νοικιάσει το διαμέρισμα 
εξ’ αρχής; Λίγη ντροπή δεν έχετε;» ξέσπασε η Μαίρη.

«Εμείς να έχουμε ντροπή; Χα, άκου πράματα», κάγχασε 
η Κασσιανή. «Αυτός ντύνεται γυναίκα, εμείς θα ντραπού-
με;»

«Άμα γουστάρει θα ντυθεί και Πόκεμον, δεν θα πάρει τη 
δική σου άδεια», απάντησε η Φλο.

«Εμείς δεν είμαστε σαν κι εσάς, κοπελιά. Έχουμε και 
παιδιά και πρέπει να τα σκεφτούμε», πετάχτηκε ο Πελοπί-
δας και μαζί με αυτόν πετάχτηκε και μια φλέβα στο κούτε-
λο.

«Καταρχάς, δεν είμαστε κολλητάρια για να με αποκα-
λείς κοπελιά. Τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι κι όταν την πέ-
φτεις σε κάθε θηλυκό εδώ μέσα και μας κοιτάζεις σαν ξε-
λιγωμένος;»

«Τι να κάνουμε; Έτσι κάνουν οι αληθινοί άντρες», είπε 
ο Πελοπίδας με κρυφό καμάρι και ένα ακόμα “ίου” ακού-
στηκε από τη Φλο.

«Κάποιος πρέπει να σου μιλήσει για τα έμφυλα στερεό-
τυπα εσένα», είπε ο Στάθης.

«Τι είναι αυτά;»
«Ακριβώς!»
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«Αν δεν θέλετε να κοιτάμε τα κάλλη σας, τότε να σκε-
πάζεστε και λίγο, που τα έχετε πετάξει όλα στη φόρα», είπε 
δηκτικά η Κασσιανή. «Μετά κλαίγεστε όταν σας βιάζουν!»

Η Φλο έμεινε με το στόμα ανοιχτό, αλλά τη σκυτάλη 
πήρε η Μαίρη.

«Δεν περιμέναμε να έχετε διαφορετική άποψη και στο 
θέμα αυτό. Ταιριάζει άψογα και με τις υπόλοιπες, απαρχαι-
ωμένες απόψεις σας. Μισαλλοδοξία, ρατσιμός και εσωτε-
ρικευμένος μισογυνισμός πάνε πακέτο, συνήθως».

«Αυτό το τελευταίο ξέρω τι είναι, μου το έχει πει ο 
Αντώνης», ψιθύρισε η κυρα-Τασία στη φιλενάδα της.

«Ναι, πες μας και ρατσιστές που δεν θέλουμε την τρα-
βεστί να μας υποβαθμίζει το κτίριο», φώναξε η Κασσιανή.

«Σιγά τη λέσχη των Λόρδων», απάντησε ο Αντώνης. 
«Τις προάλλες μπήκα στο λεβητοστάσιο κι είδα έναν αρου-
ραίο τόσο μεγάλο που τον πέρασα για το σκυλί της Φλο». 

«Άχου!» ακούστηκε η φωνή της κυρα-Τασίας.
«Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί θα 

πιαστούμε στα χέρια σε λίγο», προσπάθησε να κατευνάσει 
τα πνεύματα η κυρία Ελένη. «Δεν είναι όμορφα πράγματα 
αυτά, γείτονες είμαστε».

«Όμορφο δεν είναι να οργανώνεις κρυφή εκστρατεία 
κατά ενός ανθρώπου που δεν σε έχει πειράξει σε κάτι και 
που, στο κάτω κάτω, ζει τη ζωούλα του χωρίς να ενοχλεί 
κανέναν», είπε η Μαίρη. «Ορίστε, λοιπόν, τώρα που είμα-
στε όλοι συγκεντρωμένοι, ας ψηφίσουμε ποιος θέλει να 
παραμείνει στο κτίριο, να τελειώνουμε. Εγώ και ο Σάββας 
λέμε ναι. Αντώνη;»

«Κι εγώ, δεν έχω πρόβλημα με τον άνθρωπο».
«Κυρία Τασία;»
Η κυρα-Τασία κοίταξε πρώτα τον Αντώνη.
«Εμένα δεν με έχει πειράξει σε κάτι το παλικάρι, ίσα ίσα 

που είναι πολύ ευγενικό».
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«Χαίρω πολύ, φυσικά και θα πούνε όλοι ότι τον θέλουν 
όταν έχουν εσάς να τους τραμπουκίζετε», φώναξε η Κασ-
σιανή.

«Φλο; Στάθη;» συνέχισε η Μαίρη, αγνοώντας την.
«Εννοείται. Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε λίγο τζέντερ 

φλούιντ κι οι δύο».
«Τι είναι πάλι αυτοί;» ρώτησε αμέσως τον Αντώνη η κυ-

ρα-Τασία. 
«Θα σου εξηγήσω αργότερα. Να το ψάξω κι εγώ πρώτα», 

ψιθύρισε εκείνος. 
«Κυρία Ελένη».
Εκείνη φάνηκε διστακτική στην αρχή, αλλά μια αγκω-

νιά από την κυρα-Τασία ήταν αρκετή για να ψηφίσει υπέρ 
του Ορέστη.

«Ωραία», είπε η Μαίρη. «Εφτά θετικές ψήφοι. Την 
άποψη των υπολοίπων την ξέρουμε ήδη -και τα παιδιά σας 
να μετρήσουμε στην ψηφοφορία, πάλι χάνετε. Οπότε το 
θέμα κλείνει και ο Ορέστης θα παραμείνει στο κτίριο».

«Δεν έχεις τέτοια εξουσία!» έσκουξε η Κασσιανή.
«Ποια εξουσία, καλή μου; Διαχειριστές είστε, όχι το βα-

σιλικό ζεύγος, ξεκαβάλα το καλάμι επιτέλους», απάντησε 
η Μαίρη.

Ο Σάββας έκανε μια χειρονομία και η Μαίρη γέλασε.
«Τι είπε αυτός;» έκανε η Κασσιανή.
«Δεν θες να μάθεις», είπε ο Αντώνης.
«Καλά, λοιπόν, θα δούμε τι λέει και το καταστατικό της 

πολυκατοικίας», τσίριξε πάλι η Κασσιανή.
«Έχουμε και καταστατικό;» είπε ο Πελοπίδας συνοφρυ-

ωμένος για να εισπράξει μια βιτριολική ματιά από την ανα-
ψοκοκκινισμένη γυναίκα του.

«Γεια σας, τι γίνεται; Πάρτι έχουμε;» ακούστηκε μια 
ανέμελη φωνή από την είσοδο του διαμερίσματος, η οποία 
είχε μείνει ορθάνοιχτη τόση ώρα.
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Έστρεψαν όλοι τα κεφάλια τους και αντίκρισαν τον 
Ορέστη να τους κοιτάζει χαμογελαστός. Η Κασσιανή πήρε 
και τις τελευταίες κίτρινες αποχρώσεις της μαζεμένες...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
Not today, Satan!

Ύπάρχουν διάφορες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου 
που τον κάνουν να αισθανθεί σιχασιά και αποτρο-

πιασμό για το ίδιο του το είδος, αλλά ο Αντώνης βίωνε για 
πρώτη φορά μια τέτοια στιγμή εκ των έσω. Η πρωτοφα-
νής σκληρότητα και η κακία με την οποία η Κασσιανή και 
ο Πελοπίδας αντιμετώπιζαν τον Ορέστη, τον είχαν κάνει 
να ντρέπεται που συγκαταλεγόταν κι αυτός στην τάξη των 
πρωτευόντων και δεν ήταν σκαντζόχοιρος, ιγκουάνα ή πε-
ταλίδα. Παράλληλα, όμως, ένιωθε και περήφανος για τη 
στάση που είχε κρατήσει η μάνα του σε αυτή την υπόθεση.

Μπορεί η κυρα-Τασία να είχε τις δικές της απόψεις, οι 
οποίες ήταν πολλές φορές αναχρονιστικές ή απαρχαιωμέ-
νες, αλλά είχε και δύο μεγάλα καλά. Το πρώτο ήταν ότι 
ποτέ δεν προσπάθησε να επιβάλει τις απόψεις της στα παι-
διά της. Φρόντισε να είναι ανεξάρτητα, να σχηματίσουν 
μόνα τους εικόνα για τον κόσμο και να επιλέξουν ελεύθερα 
τον δρόμο και τις όποιες ιδεολογίες τους -πάντα φροντίζο-
ντας να τα σπρώχνει προς το καλό. Φυσικά, όταν δεν συμ-
φωνούσε με τις επιλογές τους, φρόντιζε να τους το κοπανά-
ει σε κάθε ευκαιρία!

Το άλλο καλό ήταν η καλοπροαίρετη και δεκτική φύση 
της. Ναι μεν έμοιαζε με αγύριστο κεφάλι και έδειχνε τελεί-
ως κολλημένη στο παρελθόν πολλές φορές, αλλά αν της 
εξηγούσες τα πράγματα με απλότητα, επιχειρήματα και 
πολλή -πολλή!- υπομονή, εύκολα άλλαζε γνώμη ή δεχόταν 
το καινούργιο. 
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Όταν ο Ορέστης εμφανίστηκε στης κυρίας Σταυρούλας, 
η ατμόσφαιρα πάγωσε αμέσως. Και όταν αναρωτήθηκε για 
ποιον λόγο ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί, ήταν η κυρα-Τασία 
η πρώτη που προσπάθησε να σώσει την κατάσταση -όσο 
γινόταν να σωθεί.

«Μια έκτακτη συνέλευση κάναμε, παιδάκι μου, να 
πούμε για τα κοινόχρηστα. Τελειώσαμε τώρα, έτσι;» είπε 
και έκανε νόημα με το κεφάλι της να κινηθούν όλοι προς 
την έξοδο.

«Α, τις ξέρω αυτές τις έκτακτες συνελεύσεις, τις έχω ξα-
ναπεράσει. Για την ακρίβεια, αργήσατε κιόλας να την κά-
νετε», είπε με νόημα ο Ορέστης, διατηρώντας το χαμόγελό 
του.

Τα κεφάλια των περισσοτέρων χαμήλωσαν ενστικτω-
δώς. Εκτός από του κυρ-Απόστολου, ο οποίος εξακολου-
θούσε να παρατηρεί τη σβηστή τηλεόραση.

«Θα τα πούμε μετά», είπε ο Αντώνης και τον έπιασε από 
τον ώμο.

«Όχι, εγώ λέω να τα πούμε τώρα και να τα ξεκαθαρίσου-
με μια και καλή», είπε ο Ορέστης και τραβήχτηκε. «Υπάρ-
χει κάτι που πρέπει να συζητήσουμε, κυρία Διαχειρίστρια;»

«Εγώ είμαι ο διαχειριστής», έκανε ο Πελοπίδας ενοχλη-
μένος.

«Κάτσε κάτω εσύ, ξέρουμε όλοι καλά ποιος κρατάει το 
μαστίγιο σπίτι σου», απάντησε ψυχρά ο Ορέστης και ακού-
στηκαν πνιχτά γέλια από πίσω.

Εκείνος κοκκίνησε και πήγε να ανοίξει το στόμα, αλλά 
η Κασσιανή του έκανε νόημα να πάψει, επιβεβαιώνοντας 
αυτομάτως αυτό που είχε μόλις ακουστεί.

«Δεν έχω κάτι να συζητήσω με άτομα σαν κι εσένα», 
είπε ψυχρά.

«Με άτομα σαν εμένα; Τι έχω εγώ δηλαδή;» ρώτησε ο 
Ορέστης.
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Η Κασσιανή ρούφηξε τα μάγουλα και έμεινε αμίλητη, 
με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος.

«Ελάτε, καλή μου. Αν τα λέτε πίσω από την πλάτη μου 
δεν έχετε κανένα πρόβλημα να τα πείτε και μπροστά μου, 
έτσι δεν είναι;» συνέχισε εκείνος ακάθεκτος.

«Ό,τι έχω να συζητήσω, θα το συζητήσω με τον ιδιοκτή-
τη του διαμερίσματος».

«Τον έχετε μπροστά σας», είπε ο Ορέστης και έμειναν 
όλοι αποσβολωμένοι -περισσότερο από όλους η Κασσιανή.

«Πλοτ τουίστ» είπε χαμηλόφωνα ο Στάθης.
«Τι εννοείς; Το σπίτι δεν είναι δικό σου», είπε η Κασσια-

νή μπερδεμένη.
«Το σπίτι είναι του θείου μου. Ή καλύτερα, ήταν, διότι 

μας άφησε χρόνους έντεκα μήνες πριν. Μαντέψτε ποιος το 
κληρονόμησε», είπε ο Ορέστης.

Η Κασσιανή άνοιξε το στόμα σαν ροφός.
«Ο θείος σου ήξερε πώς ντύνεσαι τα βράδια;» ρώτησε 

ειρωνικά ο Πελοπίδας.
«Ο θείος μου, μου αγόρασε την πρώτη μου περούκα, το 

αυγό σου εσύ», απάντησε ο Ορέστης χωρίς καν να τον κοι-
τάξει και νέα πνιχτά γέλια έκαναν τη φλέβα στο κούτελο 
του Πελοπίδα να διπλασιαστεί.

«Ως ιδιοκτήτης, λοιπόν», συνέχισε ο Ορέστης, «λέω να 
έχω και πιο ενεργό ρόλο στα της πολυκατοικίας. Για την 
ακρίβεια, θα ήθελα στο εξής να έχω και μια αναλυτική 
λίστα με όλες τις δαπάνες που γίνονται στο κτίριο, ώστε να 
ξέρω πού πάνε τα κοινόχρηστα που πληρώνω. Ξέρετε, το 
μικρόβιο του λογιστή! Μου αρέσει πολύ να βλέπω νούμε-
ρα. Κάθε είδους».

Την τελευταία φράση την ξεστόμισε με ύφος ο Ορέστης, 
κοιτάζοντας την Κασσιανή από την κορυφή ως τα νύχια. 
Ένα αυθόρμητο επιφώνημα ενθουσιασμού ξέφυγε από τη 
Μαίρη, η οποία τόση ώρα προσπαθούσε να μεταφράσει 
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στον Σάββα όσα ακούγονταν.
«Εμένα αποκαλείς νούμερο, βρε καραγκιόζη, που βγαί-

νεις έξω με φουστάνια κοτζάμ μαντράχαλος;» ούρλιαξε η 
Κασσιανή. 

«Δεν βλέπω σε τι ενοχλεί εσάς η γκαρνταρόμπα μου», 
απάντησε ο Ορέστης με απαράμιλλη  αυτοσυγκράτηση και 
ήρεμο τόνο, διατηρώντας πάντα τον πληθυντικό ευγενεί-
ας -κάτι που έδειχνε να κάνει την Κασσιανή να σκυλιάζει 
ακόμα πιο πολύ.

«Ενοχλεί την αισθητική μας», ούρλιαξε πάλι εκείνη.
«Μπα; Έχετε κι από αυτήν; Εκπλήσσομαι», είπε πάλι 

με ύφος ο Ορέστης κι η Κασσιανή λύσσαξε ακόμα περισ-
σότερο.

«Για μαζέψου λιγάκι», είπε ο Πελοπίδας και πετάχτηκε 
όρθιος.

«Να μαζευτείς εσύ, που τις προάλλες καθόσουν έξω 
από το κτίριο και με ζαχάρωνες όσο περίμενα το ταξί. Τόσο 
πεινασμένο σε έχει που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ούτε 
το αληθινό βυζί από το ψεύτικο», απάντησε ο Ορέστης κι 
ακούστηκαν δυνατά γέλια στο διαμέρισμα. Και ένα χαμη-
λόφωνο “ίου”.

Η Κασσιανή γύρισε και κοίταξε τον Πελοπίδα με ένα 
βλέμμα που θα μπορούσε να σκοτώσει και τυραννόσαυρο.

«Τον πέρασα για γυναίκα», απολογήθηκε εκείνος κατά-
χλωμος, σηκώνοντας τα χέρια.

«Ποια γυναίκα, τα μούτρα του δεν τα είδες; Από χιλιό-
μετρο φαίνεται ότι είναι τραβέλι».

Στο σημείο αυτό μπήκε στη μέση η Μαίρη.
«Τι εκφράσεις είναι αυτές; Δεν ντρέπεστε; Σε ποιον 

αιώνα ζείτε; Μας έχετε πρήξει με τα παιδιά σας και το πα-
ράδειγμα που παίρνουν, αυτό το παράδειγμα τους δίνετε 
εσείς κάθε μέρα;»

«Ας λέει ό,τι θέλει», είπε ο Ορέστης σηκώνοντας το 
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χέρι, στο οποίο κρατούσε το κινητό του. «Εγώ τους κατα-
γράφω τόση ώρα. Θα φάνε μια ωραιότατη καταγγελία για 
ρητορική μίσους και ένα ξεφτίλισμα σε όλα τα κανάλια και 
το επόμενο πόστο διαχειριστή θα το έχουν στις φυλακές 
Κορυδαλλού».

Ο Πελοπίδας χλώμιασε και λούφαξε και η Κασσιανή 
άνοιξε πάλι το στόμα, αλλά με τα μάτια κολλημένα στο 
κινητό, αποφάσισε να μην ξαναμιλήσει. Και μόνο η απειλή 
ότι θα την έβγαζε στα κανάλια αρκούσε για να της κόψει 
τη φόρα.

«Λήξη συνεδριάσης», είπε ο Ορέστης και γύρισε την 
πλάτη.

Ακολούθησαν όλοι το παράδειγμά του και έφυγαν σιω-
πηλοί. Ο Πελοπίδας και η Κασσιανή δεν τόλμησαν να ξε-
μυτίσουν, έμειναν στης κυρίας Σταυρούλας μέχρι που γύρι-
σαν όλοι στα διαμερίσματά τους.

Ο Αντώνης και οι υπόλοιποι συνόδευσαν τον Ορέστη 
μέχρι την γκαρσονιέρα.

«Δατ γουοζ φαν!» έκανε η Φλο.
«Να το επαναλάβουμε στην επόμενη συνέλευση», πρό-

σθεσε ο Στάθης και καληνύχτησαν, διότι τα γαβγίσματα 
του Σκύλου είχαν αρχίσει να ακούγονται μέχρι το ισόγειο.

«Ομολογώ ότι περίμενα να εξελιχθεί διαφορετικά η 
αντιπαράθεση», είπε ο Αντώνης.

«Τι περίμενες κι εσύ; Να της μιλήσω στα καλιαρντά; 
Έχουμε και ένα πτυχίο», είπε ο Ορέστης και οι άλλοι γέ-
λασαν.

«Θα μπορούσες να κάνεις μια εμφάνιση ως Ναστάζια 
Κίνκυ και να δούμε το κεφάλι της Κασσιανής να στριφογυ-
ρίζει όπως στον Εξορκιστή», είπε η Μαίρη.

«Τυχερή είναι που μου παίρνει τρεις ώρες να ετοιμαστώ, 
αλλιώς σου έλεγα εγώ».

«Όντως ηχογραφούσες;» ρώτησε ο Σάββας.



187 ΜΕΡΕΣ

167

«Όχι, καλέ, έτσι το είπα για να τρομάξουν. Δεν είναι η 
πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοια ούγκανα, ξέρω πώς 
να τους κόβω τη φόρα. Τζάμπα μαγκιά μόνο, όταν κατα-
λάβουν ότι τα λόγια και οι πράξεις τους έχουν συνέπειες, 
γίνονται αρνάκια.

«Δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό απόψε», είπε η Μαίρη 
θλιμμένη.

«Πολλά δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, αλλά το θέμα 
είναι να ορθώνουμε παράστημα στην αδικία. Κάποια στιγ-
μή θα αλλάξει ο κόσμος κι εμείς θα έχουμε συμβάλει σε 
αυτό», είπε ο Ορέστης, υποκλίθηκε και τους καληνύχτισε.

«Λες να το τραβήξει κι άλλο η Σουσού;» ρώτησε ο 
Αντώνης όσο στέκονταν οι τρεις  μπροστά στο ασανσέρ.

«Δεν νομίζω. Τώρα που είδε ότι δεν την παίρνει και 
πολύ, θα κάνει πίσω. Άσε που νομίζω ότι πιο πολύ την τρό-
μαξε που της ζήτησε ο Ορέστης να δει τις δαπάνες», απά-
ντησε εκείνη κι ο Αντώνης γέλασε δυνατά.

«Ποιος ξέρει πόσα από τα κοινόχρηστα που πληρώνου-
με έχουν γίνει τσάντες και παπούτσια», πρόσθεσε ο Σάβ-
βας.

«Η μάνα σου ήταν η έκπληξη της βραδιάς», έκανε η 
Μαίρη. «Φανταζόμουν ότι θα ήταν από τους πρώτους που 
θα υπέγραφαν».

«Της κάνω εντατική εκπαίδευση. Στοίχημα ότι το επό-
μενο καλοκαίρι θα τη δεις σε άρμα στο Pride;» είπε ο Αντώ-
νης γελώντας.

«Καλά, ας είμαστε έξω το επόμενο καλοκαίρι και ανε-
βαίνω κι εγώ μαζί της στο άρμα», είπε η Μαίρη και κού-
νησε το χέρι σε αποχαιρετισμό όσο έκλεινε η πόρτα του 
ασανσέρ.



168

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
Πεντακόσια οχτώ

Το άρμα παίζει να αργούσε αρκετά, όπως έδειχναν οι 
εξελίξεις. Την Παρασκευή, στις δεκαέξι του μήνα, 

τα κρούσματα ξεπέρασαν τα πεντακόσια, καταγράφοντας 
νέο αρνητικό ρεκόρ. Και, κατά γενική παραδοχή, οι ασθε-
νείς ήταν σίγουρα πολύ περισσότεροι, αφού τα τεστ που 
διεξάγονταν ήταν ακόμα λίγα για να υπάρχει μια πιο σαφής 
εικόνα.

«Αντώνη, έβαλαν την Κοζάνη σε καραντίνα», ενημέρω-
σε η κυρα-Τασία, την οποία ο γιος της είχε αρχίσει να απο-
καλεί κοροϊδευτικά “κυρα-Προστασία”.

«Καλώς τα δέχτηκαν. Να δω πότε θα έρθει κι η σειρά 
μας», είπε εκείνος.

«Εμείς είμαστε καλά ακόμα, δεν είμαστε;»
«Εμένα ρωτάς; Εσύ είσαι κολλημένη στις ειδήσεις όλη 

μέρα».
«Η Θεσσαλονίκη έχει μεγάλο πρόβλημα, εμείς είμαστε 

καλύτερα. Αλλά και στην Κοζάνη, λέει, θα τα αφήσουν 
ανοιχτά τα σχολεία. Γίνεται λοκντάου με ανοιχτά σχολεία; 
Θα κολλάνε τα παιδιά και θα μεταφέρουν το χτικιό στο 
σπίτι».

«Τι να σου πω; Έχω σταματήσει να αναζητώ λογική στις 
κρατικές αποφάσεις. Είναι λες και ρίχνουν νόμισμα πριν 
αποφασίσουν ο,τιδήποτε».

«Πάντως, πρέπει να τρόμαξαν κι αυτοί με τα κρούσμα-
τα, γιατί άρχισαν, λέει, να κάνουν αυτά τα ραπιτέστ στις 
πλατείες».
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«Rapid test», τη διόρθωσε ο Αντώνης.
Παραδόξως, η μάνα του δεν έσπευσε να του υπενθυμί-

σει ότι δεν πρόλαβε να μάθει τα αγγλικά επειδή ήταν απα-
σχολημένη να μεγαλώνει κουτσούβελα.

«Αυτά, τέλος πάντων. Με πήρε τηλέφωνο ο Χρήστος 
και είπε ότι έκανε κι αυτός και η Σμαράγδα και θα με πάρει 
να μου πει όταν βγούνε τα αποτελέσματα».

«Θες να πάμε να κάνουμε κι εμείς;»
«Τι να κάνουμε;»
«Τεστ»
«Είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου; Να πάω εγώ να 

μου χώσουν το ματσούκι ολόκληρο μέσα στη μύτη, λες και 
ψάχνουν για νερό; Δεν σφάξανε!»

«Ποιο ματσούκι, ρε μάνα; Μια απλή μπατονέτα είναι, 
απλώς είναι λίγο μακριά για να φτάνει βαθιά στη μύτη. Δεν 
είναι τόσο τραγικό όσο το παρουσιάζουν. Καταρχάς, δεν 
σου έκαναν τεστ όταν μπήκες στο νοσοκομείο; Τι φοβάσαι; 
Αφού ξέρεις πώς είναι».

«Όταν μου το έκαναν στο νοσοκομείο ήμουν ζαβλακω-
μένη κι έβλεπα τον μακαρίτη τον πατέρα σου να μου κου-
νάει το μαντήλι. Ούτε που το κατάλαβα το τεστ. Άσε με 
ήσυχη που θα πάω να στηθώ έξω πέντε ώρες με τους χτι-
κιάρηδες».

«Δεν είναι όλοι άρρωστοι. Προληπτικά το κάνουν οι πιο 
πολλοί».

«Ναι, αλλά κάποιοι από αυτούς θα το έχουν, δεν θα το 
έχουν; Πού ξέρω εγώ αν δεν μου κατσικωθεί κανείς από 
πίσω κι αρχίσει να βήχει πάνω μου;»

«Φοράνε όλοι μάσκα».
«Ας φοράνε και κράνος, εγώ δεν πάω».
«Καλά, άστο. Δεν έχεις και άδικο. Έτσι κι αλλιώς δεν 

έρχεσαι σε επαφή με πολύ κόσμο πλέον, δεν χρειάζεται να 
παίζουμε με την τύχη μας».
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«Ε, μόνο την Ελένη βλέπω πια κι αυτή δεν έρχεται σε 
επαφή με κανέναν, την ξέρεις. Και στη συνέλευση την 
είδες, με τη μάσκα και γάντια ήταν όλη την ώρα».

«Καλά, η κυρία Ελένη τη φορούσε τη μάσκα και προ 
πανδημίας».

«Θα ανέβω τώρα να δούμε το έργο. Θα είναι ωραίο επει-
σόδιο σήμερα. Παντρεύεται η Γλυκερία του Σέκερη τον Τι-
μόθεο, αλλά της την έχει στημένη η Ρενάτα και θα της χα-
λάσει τον γάμο».

«Καλά θα της κάνει, γιατί απ’ όσα μου έχεις πει, η Γλυ-
κερία είναι πολύ σκρόφα», είπε ο Αντώνης γελώντας και 
έκατσε στο σαλόνι με το τάμπλετ του.

Δεν πέρασε αρκετή ώρα και έλαβε ένα περίεργο μήνυμα 
από τον αδελφό του. Πήρε το τηλέφωνο και τον κάλεσε.

«Έλα ρε συ, τι έγινε; Γιατί λες να πάω στο δωμάτιό μου; 
Τιμωρημένος είμαι;»

«Δεν ήθελα να σε πάρω και να είναι η μάνα μπροστά. 
Είσαι μόνος;»

«Στο σαλόνι είμαι, δεν είναι εδώ η μάνα. Πήγε στον 
γάμο της Γλυκερίας».

«Ε;»
«Είναι πάνω στην Ελένη και βλέπουν το σήριαλ. Τι έπα-

θες;»
«Βγήκε θετική η Σμαράγδα...»
Ο Αντώνης πετάχτηκε από τον καναπέ και μπήκε, τελι-

κά, στο δωμάτιό του.
«Τι λες, ρε συ; Σοβαρά; Εσύ;»
«Το δικό μου βγήκε αρνητικό. Θα ξανακάνω για να σι-

γουρευτούμε».
«Η Σμαράγδα πώς είναι; Πού το κόλλησε;»
«Μια χαρά είναι, ρε φίλε, αυτό είναι το θέμα. Κανένα 

σύμπτωμα απολύτως, δεν ξέρουμε καν πότε και πού κόλλη-
σε. Ειδοποίησε και τους πάντες στη δουλειά της. Δεν ξέρω 
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αν εμφανίσει συμπτώματα στην πορεία».
Φυσικά. Ασυμπτωματική θα ήταν η Σμαράγδα, λες και 

δεν ήταν ήδη αρκετά εκνευριστική, τώρα ούτε οι αρρώστιες 
δεν την έπιαναν. Παρόλα αυτά, ο Αντώνης ένιωσε κάποια 
συμπόνοια. Μπορεί να του έσπαγε τα νεύρα, αλλά δεν θα 
ευχόταν ποτέ να πάθει κακό.

«Και τώρα τι γίνεται; Τα παιδιά;»
«Τα παιδιά θα κάνουν κι αυτά το τεστ αύριο».
«Α, τέλεια θα πάει αυτό...»
«Για την ώρα η Σμαράγδα έχει κλειστεί στην κρεβατο-

κάμαρα κι εγώ απολυμαίνω όλο το σπίτι. Αν τα αποτελέ-
σματα τα δικά μου και των παιδιών είναι αρνητικά θα πάμε 
να μείνουμε στο σπίτι ενός φίλου για δυο εβδομάδες. Αυτός 
λείπει στο εξωτερικό».

«Πάλι καλά. Τι να πω. Ελπίζω να το περάσει εύκολα».
«Φίλε, κουβέντα στη μάνα. Μην της πεις τίποτα. Το ξέ-

ρεις μόνο εσύ και η Αγγελική. Αν πάνε όλα καλά αύριο θα 
δούμε αν και πώς θα της το πούμε».

«Εννοείται ρε συ. Αν το μάθει θα φάει φρίκη. Περαστικά 
εύχομαι, να μου λες ό,τι νέα υπάρχουν».

«Ευχαριστώ, θα μιλήσουμε και αύριο».
Ο Αντώνης ξάπλωσε στο κρεβάτι. Από τη Ρενάτα το πε-

ρίμενε η μάνα του το χουνέρι και απ’ αλλού τους ήρθε τε-
λικά...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
Μαύρο σκοτάδι

Σχίσμα. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί η 
κατάσταση στην πολυκατοικία μετά την επεισοδια-

κή συνέλευση. Ήταν λες και είχαν χωριστεί οι ένοικοι σε 
δύο στρατόπεδα. Ομολογουμένως, το ένα ήταν λίγο λειψό 
σε δυνάμεις, αφού το αποτελούσαν μόνο η οικογένεια της 
Κασσιανής και η κυρία Σταυρούλα με τον κυρ-Απόστολο 
-ο οποίος δεν μετρούσε έτσι κι αλλιώς, αφού τις περισσότε-
ρες μέρες τις περνούσε σε αφασία. 

Στην αντίπερα όχθη, βρίσκονταν όλοι οι υπόλοιποι, οι 
οποίοι είχαν κουραστεί από τα τερτίπια των διαχειριστών. 
Ακούστηκε κάποια στιγμή, μάλιστα, και η πρόταση να γί-
νουν εκλογές για καινούργιο διαχειριστή, αλλά κανείς δεν 
είχε τη λόξα να αναλάβει τον θρόνο. Ας κρατούσαν το αξί-
ωμα ο Πελοπίδας και η Σουσού, λοιπόν. Κάτι το οποίο 
έκανε την πληρωμή των κοινοχρήστων πολύ ενδιαφέρουσα 
διαδικασία, αφού δεν μιλιόντουσαν σχεδόν με κανέναν.

Ο Πελοπίδας είχε κόψει την επαφή και με τον Αντώ-
νη, ως επακόλουθο, αλλά πολύ που σκοτίστηκε κι εκείνος. 
Ούτως ή άλλως, μια στο τόσο μιλούσαν περί ανέμων και 
υδάτων και ο Αντώνης πάντα τον θεωρούσε άξεστο και ολί-
γον τι κρετίνο. Η κυρα-Τασία, από την άλλη, μιλούσε κανο-
νικά με την κυρία Σταυρούλα, διότι δεν την άγγιζαν αντιδι-
κίες και τσακωμοί, τα ξεχνούσε γρήγορα αυτά.

Έρχονταν, όμως, και στιγμές που οι περιστάσεις τούς 
έφερναν όλους σε επαφή. Και μια από αυτές τις στιγμές 
συνέβη την Κυριακή που έπεσε το ρεύμα. Όπως ήταν ανα-
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μενόμενο, πολύ γρήγορα επικράτησε κομφούζιο. Οι πόρτες 
σε κάθε όροφο ήταν ορθάνοιχτες και μπορούσε κανείς να 
ακούσει ένα συνονθύλευμα από φωνές, γέλια, τσιρίδες παι-
διών, γαβγίσματα και έπιπλα που σέρνονταν στο πάτωμα. 
Όλοι είχαν βγει έξω κρατώντας φακούς, κεριά και κινητά 
και αναρωτιόντουσαν τι συνέβη.

«Ούτε εσείς έχετε ρεύμα;» ρώτησε η κυρα-Τασία την 
κυρία Σταυρούλα.

«Όχι, Τασία μου. Εδώ, Απόστολε, μη σε χάσω στο σκο-
τάδι και φύγεις από καμιά σκάλα».

«Χριστός Ανέστη», ακούστηκε ο κυρ-Απόστολος από το 
βάθος.

«Ελένη μου, εσύ έχεις ρεύμα;» φώναξε η κυρα-Τασία.
«Όχι. Τασία μου. ούτε εγώ, ούτε ο τρίτος».
«Τα παιδιά στον τέταρτο έχουν;»
«Εσύ τι λες, ρε μάνα; Είναι δυνατόν να μην έχουν ρεύμα 

οι τρεις όροφοι και να έχει ο τελευταίος;»
«Μπορεί να είναι τοπικό».
«Τι τοπικό, ρε μάνα; Την ίδια γραμμή έχουμε, λες στον 

τέταρτο να παίρνουν ρεύμα από Κομοτηνή;»
«Κάνε μας τη χάρη, εγώ τα ηλεκτρολογικά δεν τα έμαθα, 

ήμουν απασχ...»
«Καλά, την ξέρουμε τη συνέχεια», την έκοψε ο Αντώ-

νης.
Ξαφνικά, ένιωσε κάτι να τον ακουμπάει στο πόδι.
«Τι ήταν αυτό;» ρώτησε τη μάνα του.
«Ποιο;»
«Εσύ ακούμπησες το πόδι μου;»
«Μη με τρομάζεις, παιδάκι μου. Εγώ στέκομαι εδώ. 

Μήπως ήταν ο Απόστολος;»
«Όχι, καλέ, εδώ τον έχω μαζί μου», είπε η κυρία Σταυ-

ρούλα.
Δυο φωτισμένα πρόσωπα φάνηκαν στη σκάλα.
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«Μαιρούλα;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Φλο», απάντησε το ένα κεφάλι.
«Ούτε εσείς έχετε ρεύμα, ε;»
«Άντε πάλι...» έκανε ο Αντώνης.
«Μήπως είδατε τον Σκύλο; Άνοιξε την πόρτα ο βλάκας 

και βγήκε έξω».
«Λύθηκε το μυστήριο. Αυτός με ακούμπησε, απορώ πώς 

δεν με καβάλησε κιόλας», είπε ο Αντώνης.
«Είναι τρομαγμένος ο καημένος. Ελπίζω να μην είναι 

ανοιχτή η κεντρική πόρτα», είπε η Φλο, κατεβαίνοντας τη 
σκάλα. «Σκύλε!» φώναξε.

«Άχου! Είναι ξαμολυμένος ο δαίμονας;» είπε η κυρα-Τα-
σία και μπήκε μέσα στο σπίτι, μισοκλείνοντας την πόρτα.

«Έχει πέσει παντού ή μόνο σε εμάς;» ρώτησε ο Στάθης.
«Απέναντι έχουν αναμμένα φώτα, πάντως, οπότε μόνο 

εμείς είμαστε», είπε ο Αντώνης.
Άλλα δυο φωτισμένα κεφάλια φάνηκαν στις σκάλες, το 

ένα με ξινισμένα μούτρα.
«Θα κατέβω να δω μήπως έπεσε ο γενικός», ακούστηκε 

η φωνή του Πελοπίδα. «Κασσιανή, έλα να μου φωτίζεις».
«Καλησπέρα, Κασσιανή μου», είπε η κυρία Σταυρούλα.
«Καλησπέρα, Σταυρούλα μου», απάντησε εκείνη και 

μετά γύρισε επιδεικτικά την πλάτη.
Ο Αντώνης κι ο Στάθης κοιτάχτηκαν κι έπνιξαν ένα 

γέλιο.
«Καλησπέρα, καλησπέρα», ακούστηκε από το ισόγειο η 

φωνή του Ορέστη.
Από τον χαρούμενο, κελαρυστό τόνο, οι άλλοι κατά-

λαβαν ότι απευθυνόταν στο ζεύγος των διαχειριστών, από 
τους οποίους ξέφυγε μόνο ένα μουγκρητό.

«Ορέστη, είσαι ντυμένος Ορέστης ή Ναστάζια;» ρώτησε 
ο Αντώνης από πάνω και ακούστηκε το κακάρισμα της Φλο 
από το ισόγειο.
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«Ορέστης, καλέ, λες να κάθομαι σπίτι μου in drag χωρίς 
λόγο; Δεν τον είδα τον Σκύλο, Φλο. Σίγουρα πέρασε από 
εδώ;»

«Πού να ξέρω;» ακούστηκε πάλι εκείνη. «Είναι και κα-
τάμαυρος ο μπάσταρδος, δεν φαίνεται στο σκοτάδι».

«Η Μαίρη και ο Σάββας πού είναι;» αναρωτήθηκε ο 
Αντώνης.

«Ε, μπορεί να εκμεταλλεύτηκαν το μπλακάουτ και να 
φασώνονται», απάντησε ο Στάθης και ο Αντώνης παραλίγο 
να του σκάσει αγκωνιά και να φύγει από τα σκαλιά.

«Τους είδα κάνα δίωρο πριν που βγήκαν» είπε ο Ορέ-
στης, ο οποίος στο μεταξύ είχε ανέβει στον πρώτο.

Ξαφνικά, τα φώτα άναψαν απότομα και ένα ομαδικό 
επιφώνημα ενθουσιασμού ακούστηκε από όλους. Και στη 
συνέχεια μια τσιρίδα και κλάματα από το σπίτι του Αντώνη. 
Εκείνος άνοιξε τρομαγμένος και μπούκαραν όλοι μέσα.

Στο χαλί του σαλονιού ήταν ξαπλωμένη η μάνα του και 
πάνω της είχε στρογγυλοκαθίσει ο Σκύλος και τής έγλειφε 
τη μούρη ενθουσιασμένος.

«Χριστέ μου, πάρτε τον από πάνω μου τον δαίμονα», 
κλαψούρισε εκείνη.

«Φλο, τον βρήκαμε», φώναξε ο Αντώνης γελώντας.
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Δια-συρμός

Ρεζίλι των σκυλιών είχαν γίνει. Αλλά δεν έφταιγε κα-
νείς άλλος, ο Αντώνης έφταιγε και οι ηλίθιες υπο-

σχέσεις του. Τη συγκεκριμένη υπόσχεση την είχε κάνει στη 
μάνα του το καλοκαίρι, φυσικά, και ήλπιζε ότι εκείνη θα 
την είχε ξεχάσει, αλλά έλα όμως που τη θυμόταν κάθε φορά 
που έβγαινε στη βεράντα.

Μην τάξεις σ’ άγιο κερί και σε παιδί κουλούρι, λέει η 
παροιμία. Θα έπρεπε να μπει και μια μικρή προσθήκη: 
μην τάξεις και στην κυρα-Τασία να την πας στο κέντρο να 
πάρει σπόρους. Καινούργιο βασιλικό είχε αγοράσει μόνη 
της, τελικά, από το ανθοπωλείο της γειτονιάς, αλλά έλα που 
ήθελε να μετατρέψει το μπαλκόνι σε παράρτημα του Εθνι-
κού Κήπου.

Κάθε μέρα, λοιπόν, έπρηζε τον Αντώνη να πάνε να αγο-
ράσουν σπόρους και βολβούς και δενδρύλλια και δεν ήξερε 
κι εκείνος τι διάολο ακόμα ήθελε. Ώσπου το πήρε απόφαση 
να της κάνει τη χάρη. Και να που τώρα είχαν ξεφτιλιστεί 
-και πάλι καλά που φορούσε μάσκα και ήταν κρυμμένη η 
μισή μούρη του. Διότι, πέρα από όλα τα άλλα, είχε και τη 
φαεινή ιδέα να κατέβουν στο κέντρο με το μετρό.

«Γιατί δεν παίρνεις το αυτοκίνητο, παιδάκι μου; Πού θα 
μπούμε στο μετρό, με τους χτικιάρηδες;»

«Σιγά μην πάρω το αυτοκίνητο για να πάμε κέντρο, 
ρε μάνα. Δίπλα είμαστε. Πιο πολλή ώρα θα μας πάρει να 
βρούμε θέση να παρκάρω, παρά να πάμε και να έρθουμε. 
Εγώ σου είπα να πάμε με τα πόδια».
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«Δεν είσαι με τα καλά σου που θα ξεποδαριαστώ».
«ΔΙΠΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ!»
«Όχι, με το αμάξι θα πάμε. Μπορεί να θέλω να πάρω 

και κάνα φυτό ολόκληρο, στη γλάστρα. Πώς θα το κουβα-
λήσουμε;»

«Σιγά μην πάρεις και τον γεροπλάτανο. Για σπόρους και 
βολβούς είπαμε θα πάμε. Και ο γιατρός σου είπε ότι πρέπει 
να περπατάς».

«Περπατάω στο σπίτι».
«Μπράβο, έτοιμη για μαραθώνιο είσαι. Αμάξι δεν παίρ-

νω. Πάμε με το μετρό, αν θες, και θα περπατήσουμε μόνο 
δυο-τρία τετράγωνα».

«Θα κολλήσω το χτικιό και το κρίμα στο λαιμό σου».
«Δεν θα σε βάλω να γλείψεις τις πόρτες. Για μια στάση 

θα το πάρουμε και θα έχουμε και το αντισηπτικό μαζί».
«Καλάαα...»
Με το που έφτασαν στον σταθμό, η κυρα-Τασία μπήκε 

σε κατάσταση επιφυλακής. Κάθε φορά που κάποιος πλησί-
αζε εκείνη και τον Αντώνη, τον κάρφωνε με το βλέμμα της.

«Μην κοιτάς έτσι τον κόσμο, ρε μάνα. Σκιάζονται».
«Καλά κάνουν. Στο ενάμιση μέτρο πρέπει να κάθονται. 

Αυτή δίπλα σου είναι στο ενάμιση μέτρο; Πολύ κοντά μου 
φαίνεται».

«Δεν ξέρω, δεν πήρα τη μεζούρα μαζί».
«Ο ξάδελφός σου ο Σπύρος δεν είναι ένα κι εξήντα; Θα 

χωρούσε ανάμεσά σας αν ξάπλωνε;»
«Ρε μάνα, το έχεις κάψει τελείως; Θα κάνουμε μονάδα 

μέτρησης τον ξάδελφο τον Σπύρο ξαπλωμένο; Τι παράνοια 
σε έχει πιάσει;»

Για καλή του τύχη ήρθε γρήγορα ο συρμός. Η κυρα-Τα-
σία μπήκε μέσα και κόλλησε με την πλάτη στην απέναντι 
πόρτα.

«Δεν θες να κάτσεις;»
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«Δεν είσαι με τα καλά σου που θα κάτσω. Κι αν καθίσει 
κανείς απέναντι;»

Έψαξε στην τσάντα της, έβγαλε ένα αντισηπτικό μαντη-
λάκι και πέρασε ένα χέρι την πόρτα που ακουμπούσε. Στη 
συνέχεια έβγαλε άλλο ένα και καθάρισε και το πλεξιγκλάς 
πίσω από το κάθισμα. Κάποια πρόσωπα φάνηκαν σαν να 
χαμογελάνε. Ο Αντώνης, από την άλλη, ήθελε να ανοίξει η 
πόρτα και να τον καταπιεί το τούνελ. Η κυρα-Τασία τρά-
βηξε άλλο ένα μαντηλάκι και άρχισε να καθαρίζει και τον 
μεταλλικό στύλο στη μέση του βαγονιού.

«Εντάξει, ρε μάνα, χαλάρωσε. Έχεις απολυμάνει τον 
μισό συρμό. Ρεζίλι έχουμε γίνει».

«Και πού ξέρω εγώ ποια χλεμπονιάρα έβαζε τα χέρια 
της εκεί πριν;»

«Θα βάλουμε αντισηπτικό μια και καλή όταν βγούμε 
από το μετρό».

Ευτυχώς, το μαρτύριο διήρκεσε μόνο μέχρι την επόμε-
νη στάση. Δυστυχώς, έπρεπε να το επαναλάβουν στην επι-
στροφή. Κι εκεί είχαν έξι λεπτά αναμονή για τον επόμενο 
συρμό.

«Αντώνη», είπε η μάνα του όσο στέκονταν στην αποβά-
θρα.

«Τι;»
«Δεν μου αρέσουν τα μούτρα εκείνου».
«Και τι να κάνουμε τώρα; Να τον στείλουμε για ρινο-

πλαστική;»
«Δεν τον άκουσες που έβηξε πριν»;
«Εντάξει, μπορεί να στραβοκατάπιε, συμβαίνει».
«Και πού ξέρω εγώ ότι δεν έχει το χτικιό;»
«Γι’ αυτό φοράμε όλοι μάσκες, ρε μάνα».
«Αντώνη, τη βγάζει!» έσκουξε η μάνα του.
«Δεν τη βγάζει ρε μάνα, την κατέβασε για να πιει νερό», 

φώναξε εκείνος όσο πιο χαμηλόφωνα μπορούσε. «Σου είπα 
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ότι στραβοκατάπιε».
«Έχει βγάλει όλη τη μούρη έξω!» 
«Τη μούρη έβγαλε, όχι τη μαλαπέρδα, ηρέμησε πια!»
Η κυρα-Τασία εξακολουθούσε να τον κοιτάζει, χτυπώ-

ντας το πόδι νευρικά.
«Θα πιεις πολύ νερό ακόμα;» έσκουξε στο τέλος. 
Ο Αντώνης την άρπαξε πανικόβλητος από το μπράτσο 

και στάθηκε μπροστά της για να την κρύψει με το σώμα 
του. Εν τω μεταξύ, ο τύπος με το μπουκάλι ψαχνόταν να δει 
από πού ακούστηκε η φωνή.

«Είσαι σοβαρή;»
«Γιατί πίνει τόσο νερό; Άρρωστος είναι;»
«Εσύ είσαι άρρωστη, ένα στάδιο πριν το ηλεκτροσόκ. 

Αλλά όπως το πας, θα μας πετάξει κανείς στις γραμμές και 
θα το κάνεις κι αυτό!»

Ευτυχώς ο συρμός έφτασε πάλι την κατάλληλη στιγμή. 
Αλλά το ρεζιλίκι θα συνεχιζόταν μέσα.

«Αντώνη, είδες;»
«Τι να δω;»
«Αυτή έκατσε εκεί που έχει ταμπέλα ότι απαγορεύεται 

να κάτσει».
«Ε, σιγά, άδεια είναι όλα τα καθίσματα εκεί». 
«Κι αν έρθει άλλος απέναντί της;»
«Θα κάτσει διαγώνια πάλι».
«Ναι, αλλά κι εκεί έχει ταμπέλα ότι απαγορεύεται». 
«Εντάξει, ρε μάνα, ταμπέλες είναι, όχι νάρκες! Δεν θα 

πάθουν τίποτα».
«Έχει ταμπέλα εκεί, δεν τη βλέπεις;» τσίριξε η μάνα του 

και ο Αντώνης ένιωσε όλο το αίμα του να καταλήγει στις 
πατούσες.

«Παρακαλώ;» ρώτησε η ανυποψιάστη γυναίκα στο κά-
θισμα.

«Τίποτα! Η μάνα μου έχει σύνδρομο Τουρέτ!» είπε ο 
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Αντώνης χαμογελώντας αμήχανα και πήρε την κυρα-Τασία 
σηκωτή, σχεδόν, ως το επόμενο βαγόνι.

Όταν έφτασαν, επιτέλους, σπίτι είχε γίνει κόκκινος σαν 
το παντζάρι.

«Τι ξεφτιλίκι ήταν αυτό σήμερα;» είπε κι έπεσε στον κα-
ναπέ. «Δεν ξαναμπαίνω σε μετρό μαζί σου».

«Είδες; Την επόμενη φορά θα πάρεις το αυτοκίνητο», 
είπε η μάνα του με θριαμβευτικό ύφος και βγήκε με τα σπό-
ρια της στη βεράντα.
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Η αλήθεια θα λάμψει

Πέντε μέρες κατάφεραν να το κρατήσουν το μυστικό 
από την κυρα-Τασία -και πολύ ήταν κιόλας. Τετάρ-

τη, στις είκοσι μία του Οκτώβρη έμαθε για τη Σμαράγδα. 
Και ήταν και η χειρότερη μέρα για να μάθει τα νέα, κιό-
λας, καθώς το νέο αρνητικό ρεκόρ στα κρούσματα αντήχη-
σε σαν χαστούκι στο πανελλήνιο. 865 κρούσματα! Σχεδόν 
χιλιάρικο.

Η κυρα-Τασία ήταν ήδη υποψιασμένη ότι κάτι δεν πή-
γαινε καλά, αφού όποτε έπαιρνε τηλέφωνο στο σπίτι του 
Χρήστου, πετύχαινε πάντα τη Σμαράγδα μόνη της. Και 
κάθε φορά που καλούσε τον Χρήστο στο κινητό, εκεί-
νος είτε βρισκόταν “έξω για δουλειές και ψώνια” είτε είχε 
“βγάλει τα παιδιά για μια βόλτα”.

«Γιατί είναι συνέχεια έξω ο Χρήστος; Δεν βλέπει τι γίνε-
ται; Εννιακόσια κρούσματα σχεδόν είχαμε σήμερα» ρώτη-
σε ένα πρωί τον Αντώνη.

«Ε, δεν είναι συνέχεια έξω. Τυχαίνει και είναι όταν τον 
καλείς».

«Δεν είναι ποτέ στο σπίτι. Όλο μόνη της είναι η Σμαρά-
γδα»

Η κυρα-Τασία φάνηκε λίγο σκεπτική.
«Λες να έχουν τσακωθεί;»
«Και τι κάνει ο Χρήστος; Γυρίζει όλη μέρα έξω και κοι-

μάται στα παγκάκια;»
«Μπορεί να μένει σε ξενοδοχείο».
«Και πήρε και τα παιδιά μαζί;»
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«Γιατί όχι; Ο Χρήστος είναι καλός πατέρας, αν χωρί-
σουν σίγουρα θα πάρει αυτός τα παιδιά».

«Καλά, χαλάρωσε, που αποφάσισες και την επιμέλεια 
κιόλας. Μια χαρά τα πάνε με τη Σμαράγδα, δεν τρέχει κάτι».

Η κυρα-Τασία έσφιξε τα χείλη. Πήρε το ασύρματο στο 
χέρι και κάλεσε ένα νούμερο. Ο Αντώνης γύρισε τα μάτια 
του προς τα πάνω.

«Έλα, Σμαράγδα μου, τι κάνεις;» είπε μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα. «Είναι εκεί ο Χρήστος που τον θέλω κάτι; 
Α, δεν είναι...», είπε κοιτώντας με ύφος τον Αντώνη. «Έχει 
πάει στο γραφείο να πάρει κάτι σχέδια; Εντάξει, κορίτσι 
μου, θα καλέσω πιο μετά».

Έκλεισε και άρχισε στο καπάκι να καλεί ένα άλλο νού-
μερο, όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ο Αντώνης ξεφύσηξε.

«Έλα, Χρήστο μου, τι κάνεις; Όχι, έτσι πήρα. Πού είσαι; 
Α, στο συνεργείο!» είπε και άρχισε να κουνάει το κεφάλι 
πέρα-δώθε στον Αντώνη.

«Μπορεί να πήγε μετά το γραφείο», είπε ψιθυριστά 
αυτός.

«Είπα μήπως πήγες στη δουλειά», είπε αμέσως η μάνα 
του. «Α, ναι, παιδάκι μου, δουλεύεις από το σπίτι τώρα, τι 
να πας να κάνεις; Από ποιο σπίτι δουλεύεις;»

Ο Αντώνης δεν μπορούσε να δει τη φάτσα του Χρήστου 
εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν απολύτως σίγουρος για το 
βλέμμα που θα είχε.

«Τι συμβαίνει; Γιατί δεν είσαι ποτέ σπίτι; Τσακωθήκατε 
με τη Σμαράγδα;» άρχισε την κατά μέτωπον επίθεση η κυ-
ρα-Τασία. «Τι είπες; Εντάξει».

Κατέβασε τη συσκευή και κοίταξε τον Αντώνη περίλυ-
πη.

«Τι είπε;» ρώτησε εκείνος.
«Θα έρθει από δω να μου πει. Πάει, χωρίζουνε!» φώναξε 

και χτύπησε τις παλάμες της.
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«Πού τέτοια τύχη», είπε μέσα από τα δόντια του ο Αντώ-
νης.

Η μάνα του, εν τω μεταξύ, είχε αρχίσει τα μοιρολόγια, 
πηγαίνοντας πάνω-κάτω στον διάδρομο.

«Δεν χωρίζουν, ρε μάνα! Σταμάτα, επιτέλους. Θα σου 
πει σε λίγο ο ίδιος τι συμβαίνει».

«Εσύ ξέρεις, δηλαδή;» τον κάρφωσε εκείνη με το βλέμ-
μα της.

«Εγώ... Δεν... Τι ξέρω εγώ;»
«Ξεράδια!» φώναξε η μάνα του. «Τι έχει γίνει και δεν 

μου το λέτε;»
«Να περιμένεις τον Χρήστο, εγώ δεν μπλέκομαι άλλο».
«Άρα έχεις μπλεχτεί ήδη, σιγανοπαπαδιά. Και με αφή-

νεις και βράζω στο ζουμί μου, πανάθεμά σε. Λέγε τι έγινε».
«Δεν λέω τίποτα, να περιμένεις τον μεγάλο σου γιο, να 

τα ακούσει κι εκείνος μια φορά», είπε ο Αντώνης κι έτρεξε 
να κλειδωθεί στο μπάνιο.

Ο Χρήστος κατέφτασε είκοσι λεπτά αργότερα, κίτρινος 
σαν το φλουρί.

«Λέγε τι έγινε», τον έπιασε η μάνα του από τα μούτρα.
«Καταρχάς, μην πανικοβληθείς. Σου λέω από πριν ότι η 

Σμαράγδα είναι πολύ καλά», είπε ο Χρήστος.
«Άχου, πάει! Τη χάνουμε!» έσκουξε η μάνα του και ξα-

πλώθηκε στον καναπέ.
«Ότι είναι καλά, σου είπε, όχι ότι την χτύπησε ο προα-

στιακός, πώς κάνεις έτσι;» φώναξε ο Αντώνης.
«Τι έπαθε;» ρώτησε η μάνα του.
«Δεν έχει συμπτώματα, είναι μια χαρά για την ώρα, 

αλλά τη βρήκαν θετική στον κωρον...»
Δεν πρόλαβε καν να τελειώσει τη φράση ο Χρήστος και 

η κυρα-Τασία άρχισε πάλι τα σκουξίματα και τον ερμηνευ-
τικό χορό στον καναπέ.

«Είναι καλά, μάνα, το περνάει πολύ ελαφρά. Κι εγώ και 
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τα παιδιά δεν κολλήσαμε, κάναμε τεστ. Όλα καλά θα πάνε, 
απλώς μένουμε στο σπίτι ενός φίλου για την ώρα, μέχρι να 
περάσει η περίοδος καραντίνας».

«Κι αν πεθάνει;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Είναι νέα και δεν έχει υποκείμενα νοσήματα και οι γυ-

ναίκες έχουν μικρότερη θνησιμότητα. Η κόρη της κυρίας 
Ελένης έχει ίδια ηλικία σχεδόν, δεν έγινε καλά;» είπε ο 
Αντώνης.

«Κι άλλοι ήταν νέοι, αλλά πέθαναν», έκανε η κυρα-Τα-
σία.

«Θα είχαν κάποιο νόσημα που δεν είχαν εντοπίσει», είπε 
ο Χρήστος. «Η Σμαράγδα κάνει συχνά τσεκ-απ, είναι υγι-
έστατη».

«Εδώ να έρθετε να μείνετε με τα παιδιά, δεν θα τρέχετε 
στο ξένο σπίτι», είπε στη συνέχεια με σοβαρό ύφος η κυρα-
Τασία, ξεχνώντας την κλάψα.

Ο Αντώνης κόντεψε να καταπιεί τη γλώσσα του, αλλά 
ευτυχώς ο Χρήστος δεν είχε καμιά όρεξη να φάει τη μάνα 
του στη μάπα για μιάμιση βδομάδα.

«Δεν χωράμε εδώ όλοι και τα παιδιά έχουν και το σχο-
λείο κάθε μέρα, το σπίτι του φίλου μου είναι πιο κοντά. Άσε 
που πετάγομαι και αφήνω ψώνια και στη Σμαράγδα».

«Στην πόρτα να τα αφήνεις, μην μπαίνεις μέσα».
«Στην πόρτα τα αφήνω».
«Ούτε πάνω να πηγαίνεις, να της τα βάζεις στο ασαν-

σέρ».
«Σιγά μην της τα πετάει και με καταπέλτη από το απέ-

ναντι κτίριο», πετάχτηκε ο Αντώνης. «Τουλάχιστον βρήκες 
γρήγορα τον παλιό σου εαυτό».

«Εσύ μη μιλάς, σιγανοπαπαδιά, γιατί στα έχω μαζεμέ-
να».

«Κι οι δυο στο κρύψαμε, εδώ είναι και ο άλλος σου ο 
γιος, πάλι εγώ θα φάω την κατσάδα;»
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«Ο Χρήστος έχει τη γυναίκα του άρρωστη κι έχει τις 
έγνοιες του τώρα».

«Το ήξερε και η Αγγελική», είπε ο Χρήστος.
Η κυρά-Τασία γούρλωσε τα μάτια και έτρεξε να αρπάξει 

το ασύρματο. 
«Α, τη σουσουράδα, τώρα θα δει κι αυτή», είπε και χώ-

θηκε στο δωμάτιό της.
«Ευχαριστώ!» είπε ο Αντώνης στον Χρήστο.
«Παρακαλώ», απάντησε εκείνος. «Μια ζωή εμείς τα 

ακούμε κι εκείνη την έχει πριγκίπισσα, ας φάει κι αυτή λίγο 
κράξιμο!»
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Το νέο αίμα, μέρος δεύτερον

ΟΟκτώβριος θα γινόταν ακόμα πιο δύσκολος. Η από-
τομη αύξηση των κρουσμάτων οδήγησε σε καινούρ-

γιο διάγγελμα, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε σε πιο 
αυστηρά μέτρα. Από τη μια, ο εφιάλτης της κυρα-Τασίας, η 
μάσκα, γινόταν πλέον υποχρεωτική παντού.

«Δηλαδή πρέπει να τη φοράω και στον δρόμο τώρα;» 
ρώτησε εκείνη απογοητευμένη.

«Ναι».
«Και όταν βγάζω τα σκουπίδια;»
«Ε, τι να σου πω; Κανονικά ναι, αλλά απέναντι είναι 

ο κάδος. Αν προλάβει να σε μαζέψει περιπολικό στα δέκα 
μέτρα που έχεις να διανύσεις, είσαι πολύ γκαντέμω».

«Και στο μπαλκόνι;»
«Γιατί να φορέσεις μάσκα στο μπαλκόνι, ρε μάνα; Μέσα 

στο σπίτι είσαι».
«Ναι, αλλά στο μπαλκόνι δεν είσαι ΜΕΣΑ στο σπίτι, 

είσαι έξω».
«Άντε πάλι ντεζαβού1», έκανε ο Αντώνης. 
Το άλλο νέο μέτρο ήταν ότι εφαρμόστηκε απαγόρευση 

κυκλοφορίας από τις δώδεκα και μισή τη νύχτα, μέχρι τις 
πέντε το πρωί. Το οποίο, για μια ακόμα φορά, προκάλεσε 
ειρωνικά μειδιάματα.

«Δηλαδή αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Ότι κυκλοφορούσε 
πολύς κόσμος μία με τέσσερις το πρωί, ας πούμε, και ανέβαι-
ναν τα κρούσματα», αναφώνησε ο Αντώνης όταν το άκουσε.

1 βλ. πρώτο βιβλίο, “42 μέρες”, κεφάλαιο 26
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«Παιδάκι μου, αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν βλέ-
πεις τι γίνεται στα λεωφορεία και τα μετρό που είναι ο ένας 
πάνω στον άλλο; Γι’ αυτό δεν κάνουν κάτι».

«Τέλος πάντων, κομμένα τα νυχτοπερπατήματα, κυ-
ρα-Τασία. Δέκα το βράδυ θα είσαι σπίτι στο εξής», είπε ο 
Αντώνης κι η μάνα του έβαλε τα γέλια.

Λίγο πριν φύγει ο μήνας, όμως, συνέβη κάτι ακόμα που 
έκανε τον κόσμο στην πολυκατοικία να ξεχάσει τη μιζέρια 
της πανδημίας και των μέτρων και να βρει καινούργιο θέμα 
συζήτησης. Και ξεκίνησε ένα πρωί, με την Κασσιανή να 
κοιτάζει από το ματάκι της εξώπορτας.

«Πελοπίδα, κάτι γίνεται απέναντι», είπε χαμηλόφωνα 
στον άντρα της, που καθόταν στην κουζίνα κι έπινε ακόμα 
τον καφέ του.

«Πού απέναντι;»
«Στον Λυκαβηττό. Εσύ πού λες; Στο απέναντι διαμέρι-

σμα. Βλέπω κόσμο να μπαινοβγαίνει. Κρατάνε κούτες, Πε-
λοπίδα».

«Μπα; Το νοίκιασε επιτέλους το αχούρι ο παπάρας;»
«Παιδάκι μου, έλα να δεις», τσίριξε εκείνη.
«Τι να δω, ρε Κασσιανή; Έχω ξαναδεί ανθρώπους. Θα 

τακτοποιηθούν και θα τους γνωρίσουμε κάποια στιγμή».
«Μα είναι δυνατόν να είσαι τόσο αναίσθητος; Θα τους 

έχουμε δίπλα μας στο εξής, δεν θες να ξέρεις τι σόι άνθρω-
ποι είναι; Καταρχάς, είσαι ο διαχειριστής. Πρέπει να τους 
υποδεχθείς».

«Ο διαχειριστής είμαι, μωρή, όχι ο δήμαρχος. Σιγά μη 
φέρω και τη φιλαρμονική».

«Σου είπα να σταματήσεις να με αποκαλείς έτσι! Απαι-
τώ σεβασμό κι εσύ πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσεις να 
φέρεσαι σαν άνθρωπος κύρους»

Ο Πελοπίδας σηκώθηκε από την καρέκλα βαρυγκομώ-
ντας και βλαστημώντας από μέσα του και πλησίασε την 
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πόρτα. Έσπρωξε άγαρμπα με τον ώμο την Κασσιανή και 
κοίταξε από το ματάκι.

«Ωραία, τους είδα. Τι κατάλαβες;»
«Δεν σου φαίνονται λίγο μαυριδεροί;»
«Κανονικοί μου φαίνονται. Έχει πιάσει μάκα το ματάκι».
«Εμένα μου φαίνονται λίγο μελαψοί. Για κοίτα καλύτε-

ρα. Δεν είναι ακριβώς άσπροι, αλλά ούτε μαύροι».
«Τι θες να κάνω, μωρή; Να φέρω το χρωματολόγιο της 

Βιβεχρώμ να δω τι κωδικό έχουν;»
«Εσύ δεν υποφέρεσαι. Μια ζωή άξεστος θα είσαι!» φώ-

ναξε η Κασσιανή και πήγε να κλειστεί στην κρεβατοκάμα-
ρά της.

Μετά από μισό λεπτό η πόρτα μισάνοιξε κι εμφανίστηκε 
πάλι το κεφάλι της.

«Να πάω να τους πω ότι πέθανε κάποιος εκεί μέσα;» 
ρώτησε δειλά.

«Να κάτσεις στα αυγά σου! Μουρλέγκω!» φώναξε ο 
Πελοπίδας κι εκείνη βρόντηξε πάλι την πόρτα.

Οι νέοι νοικάρηδες κέντρισαν, όπως ήταν αναμενόμενο, 
το ενδιαφέρον και τη φαντασία όλων. Η Κασσιανή φρόντι-
σε να ενημερώσει την κυρία Σταυρούλα από νωρίς κι εκεί-
νη, με τη σειρά της, ανέλαβε την αναμετάδοση των νέων. 
Επρόκειτο για ένα ζευγάρι γύρω στα τριάντα και είχαν και 
δυο παιδιά. Ένα κορίτσι γύρω στα δέκα και ένα αγόρι το 
οποίο θα ήταν, δεν θα ήταν οχτώ. Εφιαλτικό το σενάριο, 
ήδη, για την Κασσιανή, η οποία δεν ήθελε παιδιά δίπλα της 
-τα δικά της ήταν υπεραρκετά. Ακόμα πιο εφιαλτικό, όμως, 
ήταν το γεγονός ότι τους άκουσε να μιλάνε κάτι που δεν της 
φάνηκε σαν ελληνικά, αλλά έφερνε πιο πολύ σε αραβικά ή 
κάτι αντίστοιχο.

«Κοντεύει να σκάσει η Κασσιανή, Τασία μου», είπε η 
κυρία Σταυρούλα όταν πήγε στης γειτόνισσας για καφέ και 
κουτσομπολιό.
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«Αυτή δεν σκάει ούτε με φαρυγγίτιδα», φώναξε ο Αντώ-
νης από το σαλόνι.

«Και τι είναι τελικά οι γείτονες; Άραβες;» ρώτησε η κυ-
ρα-Τασία.

«Δεν ξέρω. Δεν φορούσαν τουρμπάνια και κελεμπίες, 
πάντως», είπε η κυρα-Σταυρούλα.

«Για όνομα του Θεού! Όλες οι αναφορές που έχετε για 
το εξωτερικό είναι από ταινίες της Βλαχοπούλου;» ξανα-
φώναξε ο Αντώνης από το σαλόνι.

«Ε, τι φοράνε αυτοί;»
«Δεν ξέρω, ρε μάνα. Δεν ντύνονται όλοι με τα στερεό-

τυπα που έχετε στο μυαλό σας. Αν ήταν Γάλλοι, δηλαδή, 
θα έπρεπε να φοράνε μπερέ και ριγέ μπλουζάκια, όπως στα 
καρτούν;»

«Το είπε και το έκανε, πάντως ο ιδιοκτήτης», είπε η 
κυρία Σταυρούλα. «Το νοίκιασε σε κάποιους που δεν θα 
άρεσαν στην Κασσιανή, για εκδίκηση».

«Το νοίκιασε όπου μπορούσε ο άνθρωπος, σκασίλα του 
για την ανισόρροπη. Εγώ στη θέση του θα ήμουν πιο κακός 
και θα το νοίκιαζα σε συγκρότημα χέβι μέταλ».

«Ναι, οι σατανάδες μάς έλειπαν τώρα», είπε η κυρα-Τα-
σία.

«Άντε πάλι με τα στερεότυπα. Με τη λογική σου, εσύ 
που είσαι γιαγιά, θα έπρεπε να φοράς τσεμπέρι και να πλέ-
κεις με το βελονάκι».

«Κάνε μας τη χάρη, που θα με πεις και γιαγιά!» φώναξε 
εκείνη.

«Τουλάχιστον δεν είναι πια ο Ορέστης ο καινούργιος 
και θα τον αφήσουν στην ησυχία του», είπε ο Αντώνης κι 
επέστρεψε στο σαλόνι. «Είναι ποιητικό, πάντως».

«Ποιο;»
«Ήρθαν καινούργιοι ένοικοι και πάλι ασχολείστε όλοι 

με το τι φοράνε...»
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Νέα Αυγή

Ξαφνικά, οι νέοι γείτονες έγιναν το κεντρικό θέμα συ-
ζήτησης σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας. 

Κυρίως σε συσχετισμό με το πόσο είχε σπαστεί η Κασσια-
νή που είχαν έρθει να μείνουν δίπλα της αλλοδαποί. Στο 
μεταξύ, είχαν μαθευτεί κιόλας αρκετές πληροφορίες γι’ αυ-
τούς, από διάφορες τυχαίες συναντήσεις που είχαν με κά-
ποιους από τους υπόλοιπους ενοίκους.

Είχαν καταγωγή από την Αίγυπτο, αλλά ζούσαν χρόνια 
στην Ελλάδα, γι’ αυτό και μιλούσαν τα ελληνικά αρκετά 
καλά -πράγμα το οποίο χαροποίησε την κυρα-Τασία. Επί-
σης, ήταν χριστιανοί -πράγμα το οποίο, με τη σειρά του, χα-
ροποίησε την κυρία Σταυρούλα. Μέχρι που έμαθε ότι ήταν 
Κόπτες.

«Τι είναι πάλι αυτό;» ρώτησε η κυρα-Τασία τον Αντώνη.
«Παρακλάδι του χριστιανισμού», απάντησε αυτός.
«Αίρεση δηλαδή, Τασία μου», είπε η κυρία Σταυρούλα.
«Ναι, είδαμε και οι ορίτζιναλ οι ορθόδοξοι τι καλοί που 

είναι», πέταξε την μπηχτή ο Αντώνης κι εκείνη μαζεύτηκε 
λίγο.

«Δηλαδή τι πιστεύουν;» ρώτησε πάλι η κυρα-Τασία.
«Τον μονοφυσιτισμό τον έχεις ακουστά;»
«Όταν δεν τρως καλά δεν είναι αυτό;»
«Καλά, άστο, θα σου εξηγήσω άλλη φορά», είπε ο Αντώ-

νης με το χέρι στο κούτελο.
Τα ονόματά τους, όμως, ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα 

της κυρα-Τασίας και των υπολοίπων ηλικιωμένων, που δεν 
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το είχαν και πολύ με την απομνημόνευση και την προφορά. 
Ο άντρας ονομαζόταν Φαρίντ και η γυναίκα Νάιλα.

«Α, καλά, σιγά μην τα θυμάμαι εγώ αυτά. Η Φαρίνα 
είναι η γυναίκα;»

«Ποια φαρίνα, ρε μάνα; Φαρίντ. Ο άντρας είναι. Η γυ-
ναίκα είναι η Νάιλα».

«Ωραία, θα θυμάμαι το νάιλον».
«Άψογα, να τους πετύχεις καμιά μέρα στον διάδρομο, 

να τους αποκαλέσεις Φαρίνα και Νάιλον και να μας κό-
ψουν την καλημέρα πριν την αρχίσουν καν».

«Τα παιδιά πώς τα λένε;»
«Εσύ φώναζέ τα “ψιτ”».
«Πες, πανάθεμά σε».
«Μόσι και Γκαμάλ»
Η κυρα-Τασία συνοφρυώθηκε.
«Ο Μόσι είναι ο γιος;»
«Η Μόσι είναι η κόρη».
«Και ο Γκαμάλ ο γιος;»
«Ε, με την εις άτοπον...»
«Αφού είναι χριστιανοί, γιατί δεν τους έδιναν και χρι-

στιανικά ονόματα;»
«Ε, δεν το ξέρανε, να τα βαφτίσουν Κούλα και Χαράλα-

μπο για να τα θυμάσαι εσύ!»
«Η Κασσιανή θα τα έχει βάψει μαύρα».
«Η Κασσιανή έτσι κι αλλιώς θα τα έχει βάψει μαύρα 

αυτόν τον καιρό», είπε ο Αντώνης.
«Γιατί;»
Η απάντηση στο “γιατί” ήταν ότι στις αρχές του μήνα 

είχε λήξει η πιο πολύκροτη δίκη των τελευταίων ετών στη 
χώρα -εκείνη των μελών της Χρυσής Αυγής. Και είχε λήξει 
αισίως, με την Χρυσή Αυγή να αναγνωρίζεται επισήμως, 
πλέον, ως εγκληματική οργάνωση και συμμορία και το πα-
νελλήνιο να πανηγυρίζει ενθουσιασμένο για τη δικαίωση 
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που είχε επέλθει, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση. Την 
προηγούμενη μέρα, μάλιστα, είχαν ανακοινωθεί και οι κα-
ταδικαστικές αποφάσεις που έστελναν τα μέλη της συμ-
μορίας για κάμποσα χρονάκια φυλακή, αναλόγως με τα 
εγκλήματα που είχε διαπράξει ο καθένας.

Για τον Αντώνη, φυσικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν 
ήταν τα μέλη της συμμορίας, αλλά οι χιλιάδες πολιτών που 
τους είχαν στείλει στα βουλευτικά έδρανα και οι οποίοι, 
όπως ήταν αναμενόμενο, είχαν επιστρέψει τρομαγμένοι 
στις τρύπες τους. Είκαζε, μάλιστα, ότι σε αυτούς ανήκαν 
και ο Πελοπίδας με την Κασσιανή. Για την ακρίβεια, μετά 
την πρόσφατη συνέλευση ήταν σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό. 
Για την ώρα, μια νέα αυγή φαινόταν να ξημερώνει, όχι μόνο 
στη χώρα, αλλά και στην πολυκατοικία πιο συγκεκριμένα.

«Ελπίζω να μην πέσουν να τα φάνε τα παιδιά επειδή 
είναι ξένα», είπε η κυρα-Τασία. 

«Δεν νομίζω να τολμήσουν ξανά να κάνουν κάτι παρό-
μοιο τώρα που είδαν ότι οι υπόλοιποι δεν ανεχόμαστε τέ-
τοιες συμπεριφορές».

«Ε, ναι. Κρίμα είναι».
«Εσύ πώς και δεν έχεις βαρέσει υστερία που είναι από 

το εξωτερικό; Η Αίγυπτος δεν είναι στη μαύρη λίστα σου;»
«Αφού μένουν χρόνια εδώ, παιδάκι μου, δεν ήρθαν 

τώρα απ’ έξω να φοβάμαι μην είναι χτικιάρηδες. Πάντως, 
δεν είχαμε ποτέ ξένους στο κτίριο. Πρώτη φορά έρχονται».

«Ναι, να δούμε σε πόσο καιρό θα το έχουν μετανιώ-
σει...»
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Φαρίνα και Νάιλον

Νύχτωσε και η κυρα-Τασία άρπαξε τη σακούλα σκου-
πιδιών και κατέβηκε στον δρόμο τρέχοντας. Πλέον 

περίμενε πρώτα να πέσει λίγο σκοτάδι για να πετάξει τα 
σκουπίδια, διότι έβγαινε χωρίς τη μάσκα και φοβόταν. Πα-
ράλογος φόβος, φυσικά, διότι σιγά μην έκανε η αστυνομία 
περιπολία στο στενό τους -ειδικά όταν όλες οι αστυνομικές 
δυνάμεις ήταν, συνήθως, κατασκηνωμένες στα Εξάρχεια. 
Εκείνη ήταν ανένδοτη, όμως. Στο εξής θα έβγαινε νύχτα, 
σαν τον εγκληματία. Φυσικά, για να φορέσει τη μάσκα για 
τα τρία λεπτά που θα της έπαιρνε η όλη διαδικασία, όπως 
της έλεγε ο Αντώνης, ούτε κουβέντα. Αρκετά τη φορούσε 
όλη μέρα, έλεγε.

Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, κατέβηκε, έριξε μια κλεφτή 
ματιά δεξιά και αριστερά όπως έκανε συνήθως και έτρεξε 
απέναντι να πετάξει τη σακούλα. Διασχίζοντας, όμως, πάλι 
τον δρόμο, είδε να πλησιάζει ένα ζευγάρι που μόλις είχε 
στρίψει τη γωνία. Κοκάλωσε και τους κοίταξε τρομαγμένη, 
με γουρλωμένα μάτια. Για αστυνομικοί δεν έμοιαζαν πά-
ντως, αλλά ποτέ δεν ήξερες.

«Καλησπέρα», είπε ο άντρας.
«Καλησπέρα», είπε κι εκείνη κι έκανε ένα βήμα προς 

την είσοδο.
Παρατήρησε ότι το ίδιο έκανε και το ζευγάρι, όμως. 

Κοντοστάθηκε ξανά και τους κοίταξε. Κοντοστάθηκαν κι 
εκείνοι κι ανταπέδωσαν το βλέμμα σαστισμένοι.

«Πάθατε κάτι;» ρώτησε ο άντρας.
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«Εδώ έρχεστε;» αντιρώτησε εκείνη.
«Εδώ μένουμε», είπε ο άντρας.
Της ήρθε η αναλαμπή. Ήταν οι καινούργιοι. Πού να το 

καταλάβει στα σκοτεινά; Ξαφνικά, την έπιασε ταραχή. Πώς 
τους έλεγαν; Το μόνο που της ερχόταν στο μυαλό ήταν Φα-
ρίνα και Νάιλον και ο Αντώνης να της φωνάζει να μην ξε-
χαστεί καμιά μέρα και τους αποκαλέσει έτσι.

«Ααααα....» έκανε χαμογελώντας αμήχανα. «Είστε τα 
παιδιά που ήρθαν στον τρίτο;»

«Ναι», απάντησε ο άντρας «Κι εσείς εδώ μένετε;»
«Εγώ είμαι στον πρώτο», είπε. «Η κυρα-Τασία είμαι, αν 

με έχετε ακούσει»
«Α, η μαμά του κύριου Αντώνη», είπε ο άντρας γελώ-

ντας δυνατά και μαζί του γέλασε και η γυναίκα του.
Δεν της καλάρεσε αυτό το γέλιο της κυρα-Τασίας. Την 

κορόιδευαν τώρα; Δεν μπορούσε να καταλάβει, αλλά επει-
δή υπήρχε η πιθανότητα να ήταν και κάνα περίεργο έθιμο 
που είχαν στη χώρα τους, γέλασε και εκείνη για να είναι 
σίγουρη.

«Εγώ είμαι ο Φαρίνα και αυτή είναι η γυναίκα μου η 
Νάιλον», είπε ξανά ο άντρας και το χαμόγελο της κυρα-Τα-
σίας πάγωσε στο πρόσωπό της.

«Ορίστε;» έκανε ξέψυχα.
Το ζευγάρι γέλασε πάλι δυνατά.
«Συγγνώμη», είπε ο άντρας. «Ο Αντώνης είπε αν ποτέ 

σας συναντήσουμε να συστηθούμε έτσι. Φαρίντ με λένε και 
τη γυναίκα μου Νάιλα».

Ο Αντώνης καθόταν στον καναπέ και χάζευε όταν του 
ήρθαν τα κλειδιά της μάνας του στο σβέρκο. Πετάχτηκε 
φωνάζοντας από τον πόνο.

«Τρελάθηκες; Τι κάνεις;»
«Πότε πρόλαβες κι έπιασες εσύ φιλίες με τους καινούρ-

γιους και με δουλεύετε κιόλας;» είπε εκείνη κατακόκκινη 
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από θυμό.
Ο Αντώνης άρχισε να γελάει.
«Δεν περίμενα ότι θα το έκανε! Αλλά έχει πολλή πλάκα 

ο τύπος. Τους γνώρισα χθες το πρωί και τους βοήθησα να 
ανεβάσουν κάτι κούτες στο διαμέρισμα. Πιάσαμε κουβέντα 
στο μεταξύ».

«Κατάλαβα. Βόδι θα είναι κι αυτός σαν εσένα, γι’ αυτό 
ταιριάξατε».

«Έλα, παραδέξου το. Όταν άκουσες τα ονόματα, σου 
ήρθε ταμπλάς».

«Εγώ έτσι θα τους λέω στο εξής, για να μάθουν», είπε η 
κυρα-Τασία και πήγε στο δωμάτιό της, ενώ ο Αντώνης συ-
νέχισε να γελάει σαν ηλίθιος.

Το επόμενο μεσημέρι, λίγο πριν κάτσουν για φαγητό, 
ακούστηκε το κουδούνι. Η κυρα-Τασία έτρεξε να ανοίξει 
και είδε μπροστά της τη Νάιλα με ένα σκεπασμένο πιάτο 
στο χέρι.

«Καλησπέρα, ελπίζω να μην ενοχλώ. Έφτιαξα Μαχσί 
και σας έφερα λίγο», είπε.

«Α, μα δεν ήταν ανάγκη», έκανε η κυρα-Τασία έκπλη-
κτη και πήρε το πιάτο. 

«Ε, πώς. Μας βοήθησε και ο κύριος Αντώνης χθες με τα 
πράγματα».

«Εμείς έπρεπε να σας φέρουμε κανονικά κάτι, για το κα-
λωσόρισμα, όχι εσείς», είπε η κυρα-Τασία και συνόδευσε 
τη γυναίκα μέσα. 

Ακούμπησε το πιάτο στο τραπέζι της κουζίνας και στρά-
φηκε προς το χωλ.

«Αντώνη, ήρθε η Νάι...λα», φώναξε, αφού σκέφτηκε 
λίγο το όνομα. «Μας έφτιαξε ταξί».

Το απορημένο, συνοφρυωμένο κεφάλι του Αντώνη εμ-
φανίστηκε πίσω από τον τοίχο της κουζίνας.

«Μαχσί», γέλασε η Νάιλα. «Είναι παραδοσιακό πιάτο 
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της Αιγύπτου. Διάφορα λαχανικά που τα γεμίζουμε με ρύζι 
και κιμά».

Η κυρα-Τασία σήκωσε το αλουμινόχαρτο.
«Α, γεμιστά δηλαδή».
«Εμείς το λέμε μαχσί. Το φτιάχνουμε με διαφορετικό 

τρόπο».
«Εμείς τα λέμε γεμιστά, πάντως», επέμεινε η κυρα-Τα-

σία.
«Ευχαριστούμε, δεν ήταν ανάγκη», είπε ο Αντώνης, κοι-

τάζοντας τη μάνα του αυστηρά.
«Θα σας φτιάξω κι εγώ γεμιστά να σας φέρω μια μέρα, 

να δείτε πώς τα κάνουμε εμείς».
«Εντάξει, ρε μάνα, χαλάρωσε, δεν είναι διαγωνισμός. 

Τόσα χρόνια είναι οι άνθρωποι στην Ελλάδα, θα έχουν φάει 
και γεμιστά».

«Τα δικά μου δεν τα έχουν φάει», είπε απότομα εκείνη.
Ο Αντώνης στράφηκε προς τη Νάιλα, η οποία κρατιόταν 

να μη γελάσει.
«Εμ, εσύ φταις», της είπε χαμηλόφωνα. «Δεν τα κάνουν 

τέτοια λάθη».
«Τι λάθη;»
«Όταν φέρνεις φαγητό στη μάνα μου, είναι σαν να την 

προκαλείς σε μονομαχία στην κουζίνα. Ετοιμάσου μέχρι το 
τέλος του μήνα να έχεις πάρει δέκα κιλά...» 



197

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37
Ρεκόρ

Μια μέρα νωρίτερα από την επέτειο της 28ης Οκτω-
βρίου, το πανελλήνιο αναφώνησε ένα πανικόβλη-

το ομαδικό “όχι” όταν ανακοινώθηκαν τα κρούσματα της 
ημέρας εκείνης. Καινούργιο αρνητικό ρεκόρ και πάλι, μόνο 
που αυτό το συγκεκριμένο ρεκόρ είχε μια πολύ δυσάρεστη 
διαφοροποίηση: ήταν για πρώτη φορά τετραψήφιο. 

Ο Αντώνης ήταν ο πρώτος που είδε την είδηση στο τά-
μπλετ του και γούρλωσε τα μάτια. Η μάνα του βαρούσε 
υστερίες όταν είχαν διακόσια και πεντακόσια ημερήσια 
κρούσματα, αν μάθαινε τώρα ότι είχαν φτάσει τα 1259, 
θα το πάθαινε επιτόπου το εγκεφαλικό. Εδώ κόντευε να το 
πάθει εκείνος.

Και πώς να της το έκρυβε; Όλη μέρα έβλεπε ειδήσεις 
κι όταν δεν τις έβλεπε είχε την ανταποκρίτρια του δευτέ-
ρου ορόφου, την κυρία Ελένη, η οποία φρόντιζε να την 
πάρει τηλέφωνο και να σπείρει τον πανικό. Από την άλλη, 
η κατάσταση σίγουρα θα χειροτέρευε. Όσο αυξάνονταν τα 
τεστ στον κόσμο, τόσο θα αποκαλυπτόταν και η ζοφερή 
αλήθεια: τα κρούσματα ήταν ανέκαθεν πολύ περισσότερα 
από όσα πίστευαν. Αποφάσισε να της το πει μια και καλή, 
κάπως σαν να τραβάει ένα τσιρότο.

Φρόντισε να έχει πρώτα ένα ποτήρι νερό και τα χάπια 
της στο τραπεζάκι. Η μάνα του ήταν στη βεράντα και ασχο-
λιόταν με τα φυτά της, οπότε θα είχε σίγουρα καλή διάθε-
ση. Ήταν θετικό αυτό. Όσο καλύτερη ήταν η διάθεση, τόσο 
πιο εύκολα θα δεχόταν τα άσχημα μαντάτα.
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«Μάνα, έλα να κάτσεις να σου πω τα νέα», είπε όταν την 
είδε να μπαίνει μέσα.

Εκείνη τον κοίταξε παραξενεμένη. Δεν υπήρχε περίπτω-
ση ο γιος της να έχει μάθει νέα πριν από εκείνη. Εκτός αν 
είχε γίνει πάλι κάτι και της το είχε κρύψει.

«Η Σμαράγδα είναι; Χειροτέρεψε;» ρώτησε ανήσυχη.
«Μια χαρά είναι η Σμαράγδα, μόνο λίγο βήχα έχει και 

έχει χάσει την όσφρησή της. Κατά τ’ άλλα είναι το ίδιο 
εκνευριστική με πριν. Άλλα νέα είναι, δεν μας αφορούν 
άμεσα. Τώρα πριν λίγο είδα την είδηση».

Η μάνα του κάγχασε.
«Τώρα τα έμαθες εσύ; Τόσες μέρες το λένε».
«Τι λένε τόσες μέρες;» ρώτησε εκείνος απορημένος.
«Ότι δεν θα γίνει παρέλαση αύριο. Και τον Μάρτιο τα 

ίδια δεν έκαναν; Τα σύνορα τα άνοιξαν να έρθουν οι χτικιά-
ρηδες το καλοκαίρι, αλλά την παρέλαση για να τιμήσουμε 
τους προγόνους μας δεν την κάνουν».

«Καταρχάς, δεν είναι πρόγονοί σου όσοι πολέμησαν το 
‘40, συνομήλικοί σου είναι».

«Κάνε μας τη χάρη», φώναξε η μάνα του.
«Δεύτερον», συνέχισε ο Αντώνης, «δεν μιλάω για την 

παρέλαση, το ήξερα αυτό. Ανακοινώθηκαν τα σημερινά 
κρούσματα».

Η κυρα-Τασία χλώμιασε. Για να το κάνει ολόκληρο ζή-
τημα ο γιος της, ο οποίος συνήθως δεν ασχολιόταν καν, 
ήταν κρίσιμη η κατάσταση.

«Πάλι στα εννιακόσια πήγαμε;» ρώτησε με δυνατή 
φωνή.

«Πήγαμε... και τα περάσαμε λίγο».
«Εννιακόσια πενήντα;» ξαναρώτησε εκείνη.
«Ας πούμε ότι τα χιλιάσαμε...» έκανε ο Αντώνης και η 

κυρα-Τασία έφερε τα χέρια στα μάγουλα.
«Χίλια κρούσματα;» τσίριξε.
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«Και κάτι ψιλά», πρόσθεσε ο Αντώνης.
«Πόσα ψιλά;»
«Ε... καμιά διακοσαριά. Και πενήντα εννιά».
Η μάνα του έκατσε για κάποιες στιγμές αμίλητη και 

ακούνητη και ο Αντώνης ήταν σίγουρος ότι όλο και κάποιο 
αγγείο είχε σκάσει. Έσπρωξε το ποτήρι με το νερό και τα 
χάπια προς το μέρος της στο τραπεζάκι.

«Κοίτα, το καλό είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα τόσα 
ήταν και πριν, απλώς δεν το ξέραμε επειδή γίνονταν λιγό-
τεροι έλεγχοι. Δεν αλλάζει κάτι, απλώς τώρα είμαστε πιο 
κοντά στην πραγματικότητα».

«Καλό το λες εσύ αυτό, παιδάκι μου; Πώς είναι δυνατόν 
να κολλάνε τόσα άτομα;»

«Τα έχουμε πει, ρε μάνα. Ένας να κυκλοφορεί με τον ιό 
χωρίς να το ξέρει, παίζει να τον διασπείρει σε καμιά δεκα-
ριά άτομα ακόμα. Οι δέκα σε άλλους δέκα, φτάσαμε ήδη 
τους εκατό».

«Αφού φοράμε μάσκες παντού πια, μόνο στον ύπνο μας 
δεν τη βάζουμε».

«Η μάσκα δεν προσφέρει πλήρη προστασία. Ο ιός με-
ταδίδεται και με άλλους τρόπους. Άσε που και τη μάσκα 
δεν τη φοράνε όλοι ή δεν τη φοράνε σωστά. Τέλος πάντων, 
δεν αλλάζει κάτι για εμάς. Θα συνεχίσουμε να προσέχουμε, 
εσύ ειδικά. Και θα ελαττώσεις τις πολλές εξόδους».

«Ναι, σιγά τις πολλές που έκανα. Μόνο στην Ελένη πή-
γαινα».

Η κυρα-Τασία φάνηκε να σκέφτεται κάτι.
«Τι έπαθες;»
«Για να μην έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο η Ελένη να αρ-

χίσει την κλάψα, σημαίνει ότι δεν το έχει μάθει ακόμα».
«Ή το έμαθε κι είναι στο πάτωμα ανάσκελα».
«Φάε τη γλώσσα σου, γρουσούζη!»
Η κυρα-Τασία σηκώθηκε με ένα σαδιστικό χαμόγελο κι 
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έτρεξε να πάρει το ασύρματο.
«Τι κάνεις;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Τόσες μέρες με παίρνει αυτή τηλέφωνο και μου λέει 

ό,τι άσχημο συμβαίνει. Τώρα θα πάρω το αίμα μου πίσω», 
απάντησε εκείνη κι έτρεξε στο δωμάτιό της χασκογελώ-
ντας.

«Ανησυχούσα μήπως το έπαιρνε άσχημα, τώρα ανησυ-
χώ μήπως το παραπήρε καλά», μονολόγησε ο Αντώνης.



201

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38
Μνήμες ‘81

Λαχανιασμένος, ιδρωμένος και ένα στάδιο πριν τη λι-
ποθυμία. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να λάβει 

ο Αντώνης κλήση στο κινητό από τη μάνα του. Με το που 
είδε το νούμερο του σπιτιού στην οθόνη, ήξερε ότι δεν θα 
ήταν για καλό αυτό το τηλεφώνημα. Πάτησε το κουμπί της 
παύσης στο ποδήλατο, πήρε μια βαθιά ανάσα και απάντη-
σε.

«Έλα, μάνα, τι θέλεις;»
«Άχου, παιδάκι μου, είσαι καλά; Είναι όλα όρθια εκεί;» 

ακούστηκε η πανικόβλητη φωνή της. Ο Αντώνης έμεινε για 
λίγο σιωπηλός, με το κινητό κολλημένο στο αυτί. Και να 
μην αναγνώριζε τη μάνα του από τη φωνή, θα την πρόδιδαν 
τα ακαταλαβίστικά της.

«Τι έπαθες, ρε μάνα; Είσαι καλά;»
«Εγώ να είμαι καλά; Εσύ πού είσαι;»
«Στο γυμναστήριο. Αφού στο είπα πριν φύγω. Κάνω πο-

δήλατο».
«Μέσα στο γυμναστήριο κάνεις ποδήλατο; Γιατί δεν 

βγαίνεις έξω, μην σου έρθει τίποτα στο κεφάλι;»
«Ρε μάνα, πάλι τα λάθος χάπια πήρες; Τι λες;»
«Δεν τον κατάλαβες τον σεισμό; Τόσο αναίσθητος πια;»
Η αλήθεια ήταν ότι ο Αντώνης δεν είχε πάρει χαμπάρι 

κανέναν σεισμό. Λογικό, έτσι όπως κοπανιόταν κι αγκομα-
χούσε πάνω στο ποδήλατο. Καθώς έριξε μια ματιά τριγύρω, 
όμως, είδε τους υπόλοιπους να δείχνουν τα φώτα στο ταβά-
νι, τα οποία λικνίζονταν ακόμη ελαφρώς.
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«Δεν κατάλαβα κάτι. Εντάξει, δεν πρέπει να ήταν πολύ 
δυνατός».

«Τι λες, παιδάκι μου; Κουνήθηκε το σπίτι ολόκληρο, 
παραλίγο να σωριαστώ κατάχαμα! Θαύμα είναι που δεν με 
πλάκωσε καμιά βιβλιοθήκη».

«Εντάξει, ρε μάνα, χαλάρωσε κι εσύ πια! Στον πρώτο 
όροφο μένουμε, όχι στην ταράτσα του Μπουρτζ Χαλίφα!»

«Δεν ξέρω για τους χαλίφηδες που τσαμπουνάς, αυτό 
που ξέρω είναι ότι κουνήθηκε ο τόπος. Μπορεί να ήταν και 
εφτά ρίχτερ».

«Όχι, δώδεκα ήταν. Έβγαλες και πόρισμα εσύ, σεισμό-
μετρο».

«Τι θα κάνω αν ξαναγίνει σεισμός;»
«Είσαι ασφαλής.Τα παλιά κτίρια, σαν το δικό μας είναι 

τα πιο γερά. Τόσους σεισμούς έχει αντέξει».
«Δεν έρχεσαι κι εσύ εδώ;»
«Γιατί, ρε μάνα, αν έρθω τι θα αλλάξει; Θα κάτσουν στη 

θέση τους οι λιθοσφαιρικές πλάκες;»
«Αχ, με έχει πιάσει και ταχυκαρδία. Τι λαχτάρα ήταν 

αυτή;» συνέχισε η μάνα του.
Ο Αντώνης έκλεισε τα μάτια και ξεφύσηξε.
«Εντάξει, έρχομαι σπίτι. Εσύ πήγαινε λίγο στην κυρία 

Ελένη αν δεν θες να είσαι μόνη».
«Είσαι με τα καλά σου; Να πάω πιο ψηλά;»
«Σε περίπτωση σεισμού στην ταράτσα σου λένε να τρέ-

ξεις, όχι στο υπόγειο. Προτιμάς να σου έρθουν τρεις όρο-
φοι στο κεφάλι ή μόνο δύο;»

Η κυρα-Τασία σιώπησε λιγάκι, σαν να το σκεφτόταν.
«Καλά λες. Θα της πω να ανέβουμε και στη Νάιλα αν 

είναι, να γλιτώσουμε άλλον έναν όροφο».
Ο Αντώνης πήρε τα πράγματά του, έκλεισε το ραντεβού 

της επόμενης μέρας και ευχήθηκε εκείνη να μην επιφύλασ-
σε τυφώνα, νεροποντή ή την εμφάνιση του Γκοτζίλα στον 
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Αργοσαρωνικό, μπας και κατάφερνε ποτέ να γυμναστεί 
σαν άνθρωπος. Πού να φανταζόταν κι αυτός ότι οι μέρες 
της γυμναστικής του ήταν έτσι κι αλλιώς μετρημένες;

Όταν έφτασε στο σπίτι, το βρήκε άδειο, αλλά τα σκουξί-
ματα που άκουγε από τον πάνω όροφο σήμαιναν ότι η μάνα 
του ακολούθησε τη συμβουλή του. Πήρε άλλη μια βαθιά 
ανάσα, επιστράτευσε όση υπομονή του είχε απομείνει και 
ανέβηκε τα σκαλιά. Κοντοστάθηκε λίγο έξω από την πόρτα 
της Μαίρης, της Μαιρούλας και μπήκε στον πειρασμό να 
της χτυπήσει, αλλά θυμήθηκε ότι δεν θα είχε επιστρέψει 
ακόμη από το σχολείο. Εκείνη, άραγε, να τον είχε καταλά-
βει τον σεισμό;

Άνοιξε την πόρτα της Ελένης η μάνα του κι ο Αντώνης 
στάθηκε για λίγο έκπληκτος.

«Πού είναι η κυρία Ελένη; Έπεσε ξερή;»
«Εδώ είμαι, Αντώνη μου», άκουσε τη φωνή της κάπου 

από το βάθος.
Μπήκε μέσα και την είδε να στέκεται στην πόρτα της 

κουζίνας.
«Τι κάνετε;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Καθόμαστε κάτω από τις κάσες, για να είμαστε προε-

τοιμασμένες σε περίπτωση που γίνει πάλι σεισμός. Η μάνα 
σου πρόλαβε την εξώπορτα».

Ο Αντώνης έτριψε τον σβέρκο του.
«Συνειδητοποιείτε ότι έτσι παίζει να σκοτωθείτε πιο 

γρήγορα αν πέσει το κτίριο, έτσι;»
«Γιατί; Αφού όλοι λένε όταν γίνει σεισμός να κάθεσαι 

κάτω από την πόρτα».
«Και κάνουν λάθος, ρε μάνα», φώναξε ο Αντώνης. 

«Αυτό ίσχυε τα παλιά χρόνια που τα σπίτια ήταν πέτρι-
να και είχαν γερά δοκάρια πάνω από τις πόρτες, τώρα δεν 
έχουν τίποτα!»

«Και πού να κάτσουμε για να είμαστε σίγουρες;» ρώτη-
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σε η κυρία Ελένη, από την κάσα της κουζίνας.
«Στο λόφο του Φιλοπάππου! Αλλά κι εκεί σας έχω ικα-

νές να πάτε και να στηθείτε κάτω από το μνημείο».
Η κυρα-Τασία και η φίλη της επέστρεψαν στον καναπέ 

με βαριά καρδιά.
«6,7 ρίχτερ λένε, έξω από τη Σάμο. Τα είδες που στα 

έλεγα; Να με ακούς εμένα», είπε η μάνα του.
«Είχαν θύματα;»
«Για τη Σάμο δεν έχουν πει ακόμα», είπε η κυρία Ελένη. 

«Αλλά απέναντι στη Σμύρνη τους βρήκε μεγάλο κακό. 
Έπεσαν σπίτια και λένε ότι πρέπει να έχουν αρκετούς νε-
κρούς».

«Σοβαρά; Ε, λογικό, εκεί τα περισσότερα σπίτια είναι 
όπως όταν τα άφησαν οι μικρασιάτες, απορώ πώς στέκο-
νται ακόμα όρθια».

«Εμ, είδες; Τους τιμώρησε ο Θεός που μας πήραν τη 
Σμύρνη».

«Ναι, ρε μάνα. Εκατό χρόνια μετά, σχεδόν, είπε ο Θεός 
να τους στείλει έναν σεισμό για να τους τιμωρήσει για τη 
Μικρασιατική καταστροφή! Σου έχει αφήσει κατάλοιπα η 
παρέα με την Κασσιανή, μου φαίνεται».

«Αχ, κοίτα την εκκλησία στο Καρλόβασι. Έχει ανοίξει 
μια τρύπα μες στη μέση, σαν σπηλιά είναι», αναφώνησε η 
κυρία Ελένη και κοίταξαν όλοι την οθόνη.

«Είναι που ο Θεός δεν αφήνει να συμβεί τίποτα στις εκ-
κλησίες, ε μάνα;» πέταξε τη σπόντα του ο Αντώνης κι εκεί-
νη τον κοίταξε με μισό μάτι2.

«Κοίτα τι γίνεται στη Σάμο», φώναξε πάλι η κυρία 
Ελένη. «Τους χτύπησε και τσουμάνι».

«Τσουνάμι», τη διόρθωσε ο Αντώνης.
«Απαπα, σαν εκείνο το έργο που έβλεπες τις προάλλες 

είναι, Αντώνη», είπε η μάνα του.

2  βλ. πρώτο βιβλίο, “42 μέρες”, κεφάλαιο 21
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«Ναι, φτυστό είναι. Δεν βλέπεις και το Άγαλμα της Ελευ-
θερίας στο βάθος, που μπατάρει;», είπε εκείνος ειρωνικά.

«Να μην αστειεύεσαι με αυτά. Ο σεισμός είναι σοβα-
ρό πράμα, εγώ τα χρειάστηκα που ήμουν ολομόναχη στο 
σπίτι».

«Καλά, εσύ δεν έλεγες τις προάλλες ότι τον σεισμό του 
‘81 τον πέρασες στο πόδι και δεν φοβήθηκες; Τότε σείστη-
κε ο τόπος στην Αθήνα, έπεφταν πράγματα σε όλο το σπίτι. 
Τώρα σε έπιασε ο πανικός;»

«Άλλο τότε», έκανε η κυρα-Τασία, γυρίζοντας το κεφάλι 
από την άλλη. «Τότε ήμουν πιο κοτσωνάτη και δεν είχα και 
την καρδιά μου».

«Τέλος πάντων. Απ’ ό,τι φαίνεται, έγιναν μόνο λίγες ζη-
μιές στη Σάμο, θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα», είπε 
ο Αντώνης. «Πάω κάτω να κάνω ένα μπάνιο, κατέβα κι εσύ 
μετά».

Φυσικά, μέχρι να κάνει το μπάνιο του ο Αντώνης, τα 
πράγματα πρόλαβαν να αποδειχθούν χειρότερα. Πάνω από 
εκατό νεκροί ήταν ο απολογισμός στα παράλια της Τουρ-
κίας και άλλοι δυο νεκροί στη Σάμο -και μάλιστα παιδιά. 
Μαύρισε η καρδιά όλων την ημέρα εκείνη.

«Θα πάει κι ο πρωθυπουργός αύριο στη Σάμο», ενημέ-
ρωσε η κυρα-Τασία τον γιο της.

«Ενός κακού μύρια έπονται...» είπε ο Αντώνης όσο πιο 
χαμηλόφωνα μπορούσε, για να μην τον ακούσει η μάνα του 
και τον κατσαδιάσει πάλι που αστειευόταν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39
Πρόβα τζενεράλε

Και να που το χειρότερο το επιφύλασσε ο Οκτώβριος 
για την τελευταία μέρα του. Εκεί που όλοι έλεγαν 

ότι ο σεισμός της προηγούμενης ήταν το αποκορύφωμα και 
το μεγαλύτερο κακό που θα μπορούσε να τους βρει το φθι-
νόπωρο, σείστηκε πάλι ο τόπος -αλλά αυτή τη φορά δεν 
έφταιγαν οι λιθοσφαιρικές πλάκες ούτε τα ρήγματα.

Η αρχή έγινε με την ανακοίνωση των κρουσμάτων. 
Ήταν η πρώτη φορά που ο Αντώνης ένιωσε τον ίδιο πανι-
κό με τη μητέρα του. Δεν είχαν περάσει μόνο το χιλιάρι-
κο. Είχαν ξεπεράσει και το διχίλιαρο. 2056 νέα κρούσματα. 
Ήταν, πια, ολοφάνερο ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει πέρα 
από κάθε έλεγχο.

«Θυμάσαι όταν ανακοίνωναν 250 κρούσματα κι εμείς 
παθαίναμε σοκ που ήταν τόσο πολλά;» ρώτησε ο Αντώνης 
τη μάνα του, η οποία καθόταν σιωπηλή στον καναπέ, με τα 
χέρια στα μάγουλα. «Πού να ξέραμε τότε, ε;»

«Τι θα γίνει τώρα;» ρώτησε εκείνη ξέψυχα.
«Εσύ τι λες να γίνει; Ετοιμάσου να κάνεις νέα καταδρο-

μική για χαρτιά υγείας και μακαρόνια».
«Θα μας κλείσουν πάλι μέσα;»
«Εσύ τι λες, ρε μάνα; Είναι ολοφάνερο ότι η εξάπλωση 

είναι ραγδαία. Ανακοίνωσαν και νέο διάγγελμα μεσημεριά-
τικα, τι νομίζεις θα μας πει; Να φοράμε πουλόβερ μην που-
ντιάσουμε;»

«Αφού λένε και ξαναλένε ότι δεν θα μας ξαναβάλουν 
σε καραντίνα και ότι δεν θέλουν να κλείσουν τα μαγαζιά. 
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Τώρα θα κάνουν το ανάποδο;»
«Ναι, θα είναι η πρώτη κυβέρνηση στην ιστορία του 

πλανήτη που δεν τήρησε κάποια υπόσχεση», είπε ο Αντώ-
νης σαρκαστικά. «Καταρχάς, δεν μας παίρνει άλλο. Τα νο-
σοκομεία έχουν φουλάρει, όλο και πιο πολύς κόσμος αρρω-
σταίνει. Τι να τα κάνουμε τα μαγαζιά αν δεν μείνει πελάτης 
ζωντανός;»

«Εντάξει, να περιμένουμε να δούμε και το διάγγελμα. 
Μπορεί να βρούνε κάποια άλλη λύση, ποτέ δεν ξέρεις».

«Ναι, θα φέρουν τον φύλαρχο του χωριού να χορέψει 
για να κατευνάσει τα πνεύματα».

«Θα πάρω και την Ελένη να κατέβει να το δούμε και να 
φάμε μετά όλοι μαζί».

«Α, δεν μου έφταναν τα δικά σου μοιρολόγια, θα έρθει 
κι εκείνη να σας έχω σε dolby surround τώρα».

«Ε, τη λυπάμαι την καημένη μόνη της πάνω. Την ξέρω, 
θα τηλεφωνήσει μετά στην κόρη της κι εκείνη θα την απο-
πάρει, η γαϊδούρα».

«Τι φταίει η κόρη της και τη βρίζεις; Η κυρία Ελένη την 
παίρνει είκοσι τηλέφωνα τη μέρα και κάθε φορά τής ανα-
κοινώνει και καινούργια πάθηση. Τόσες αρρώστιες μαζεμέ-
νες δεν έχει ούτε το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων της Αμε-
ρικής».

Η κυρία Ελένη κατέβηκε, φυσικά, διότι όταν έμπαινε 
κάτι στο μυαλό της κυρα-Τασίας, δεν της το έβγαζες ούτε 
με ηλεκτροσόκ. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δυο φιλενάδες 
άρχισαν το κουτσομπολιό, όσο ο Αντώνης ήταν κλεισμέ-
νος στο δωμάτιό του για να μην τις ακούει. Κάποια στιγμή 
ακούστηκε η φωνή της μάνας του.

«Αντώνη, έλα. Ξεκινάει».
«Είναι ανάγκη να το δω κι εγώ;» φώναξε από μέσα εκεί-

νος.
Έσυρε, παρόλα αυτά, τα βήματά του μέχρι το σαλόνι.
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ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

«Αχ, μωρέ, στενοχωρημένο φαίνεται το παλικάρι», είπε 
η κυρία Ελένη μόλις αντίκρισε τη φάτσα του πρωθυπουρ-
γού στην τηλεόραση.

«Όσο πιο στενοχωρημένοι φαίνονται αυτοί στην τηλεό-
ραση, τόσο μεγαλύτερο είναι το αγγούρι που πρόκειται να 
φάμε», είπε ο Αντώνης.

«Α, θα πάει στη Σάμο, γι’ αυτό το κάνουν νωρίς το διάγ-
γελμα, Τασία μου»

«Το σακάκι του γιατί δεν το φοράει;» είπε η κυρα-Τασία.
«Μπορεί να του είπαν να το βγάλει για να φαίνεται πιο 

κοντά στον λαό».
«Είδες, όμως, το πουκάμισο; Κάτασπρο. Του τα έχει πε-

ντακάθαρα πάντα η γυναίκα του».
«Ναι, στη σκάφη τα πλένει η ίδια, με τα χεράκια της. 

Θα με τρελάνετε τώρα; Διάγγελμα είναι, όχι η Εβδομάδα 
Μόδας», είπε ο Αντώνης.

Όταν ησύχασαν, επιτέλους, οι δυο ηλικιωμένες, λύθη-
κε επιτέλους και η απορία όλων για το τι τους περίμενε 
από την ερχόμενη Τρίτη. Το πρώτο χτύπημα ήταν πάλι στον 
τομέα της εστίασης, αφού εστιατόρια, μπαρ και καφετέρι-
ες θα έκλειναν πάλι, οριστικά. Μαζί με αυτά, θα ακολου-
θούσαν και τα θέατρα, τα μουσεία, τα σινεμά και οι χώροι 
άθλησης.

«Άκουσες, Αντώνη; Θα κλείσουν και τα γυμναστήρια», 
είπε η κυρα-Τασία.

«Να πάρει, πάνω που είχα αρχίσει να συνηθίζω», είπε ο 
Αντώνης, αλλά από μέσα του είχε ήδη ανοίξει σαμπάνια.

Μαζί με όλα τα παραπάνω, θα έκλειναν σχολές και πα-
νεπιστήμια, θα εφαρμοζόταν τηλεργασία στο 50% των δη-
μόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και απαγορευόταν η 
κυκλοφορία από τα μεσάνυχτα εώς τις 5 το πρωί -κάτι το 
οποίο ίσχυε ήδη έτσι κι αλλιώς.

«Θα φοράμε και τη μάσκα παντού, λέει», είπε η κυρία 
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Ελένη.
«Γιατί; Δεν τη φορούσαμε πριν; Σε λίγο θα μας πει να τη 

βάζουμε και στον ύπνο μας», είπε η κυρα-Τασία.
«Αυτό ήταν;» ρώτησε ο Αντώνης. «Και ελπίζουν ότι σε 

μια εβδομάδα θα είμαστε καλύτερα; Κατάλαβα...»
«Γιατί να μην είμαστε; Αφού κλείσανε τα εστιατόρια», 

είπε η κυρία Ελένη.
«Και άφησαν ανοιχτά όλα τα υπόλοιπα καταστήματα, τα 

κομμωτήρια και τα σχολεία».
«Μπορεί να στρώσει λίγο η κατάσταση με αυτά τα 

μέτρα και να πέσουν πάλι τα κρούσματα», είπε η κυρα-Τα-
σία, αποφασισμένη να κρατήσει τα μάτια κλειστά μπροστά 
στο ενδεχόμενο νέας καραντίνας.

«Καλά, ετοιμάσου εσύ, γιατί τώρα κάνουμε απλώς 
πρόβα για το κανονικό λοκντάουν που έρχεται», απάντησε 
ο Αντώνης. «Νούμερο δύο, σίκουελ. Και ξέρεις τι λένε. Τα 
σίκουελ είναι, συνήθως, χειρότερα από την αρχική ταινία!»



210

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
Αντωνίου Αποκάλυψις

«Ιούδα Ισκαριώτη!»
Ο Αντώνης πετάχτηκε τρομαγμένος και κοίταξε 

την κυρα-Τασία. Μόλις είχε επιστρέψει από το περίπτερο 
και, ως συνήθως, δεν είχε ιδέα με τι είχε προλάβει να τσα-
ντιστεί η μάνα του στο μεταξύ.

«Τι έπαθες πάλι; Δέκα λεπτά έλειψα μόνο». 
«Εσύ είπες στην Αγγελική να μη φέρει τις μικρές εδώ;»
«Της είπα απλώς ότι ζήτησες να σε πάω εκεί και αρ-

νήθηκα επειδή η περίοδος είναι δύσκολη. Και συμφώνησε 
μαζί μου».

«Δεν συμφώνησε, της έκανες πλύση εγκεφάλου».
«Σιγά μην της έκανα και βασανιστήρια. Δεν είναι χαζή 

η Αγγελική. Κοντεύουμε τα τρεις χιλιάδες κρούσματα ημε-
ρησίως. Είδες τι έγινε με τη Σμαράγδα. Δεν είχε ιδέα ότι 
ήταν φορέας, για φαντάσου να είχες πάει εκεί επίσκεψη 
πριν το μάθει».

«Κι αν μας βάλουν πάλι σε καραντίνα πότε θα ξαναδώ 
τα παιδιά;»

«Δηλαδή πριν την πανδημία κάθε πότε τα έβλεπες; Θα 
μιλάτε από την κάμερα. Καταρχάς, με έχεις ζαλίσει ότι 
δεν θα μας ξαναβάλουν σε καραντίνα, προς τι η ανησυχία 
τώρα;»

«Φύλαγε τα ρούχα σου για να ‘χεις τα μισά», είπε με 
ύφος η κυρα-Τασία.

«Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή», είπε κι ο Αντώνης 
και πήγε ξανά προς την πόρτα.
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«Πού πας πάλι;»
«Στου Σάββα. Εδώ βλέπω ότι δεν πρόκειται να έχω ησυ-

χία μέχρι να νυχτώσει».
«Εμ, βέβαια, εσύ τους βλέπεις τους φίλους σου».
«Κι εσύ βλέπεις τη δική σου φίλη. Πήγαινε, λοιπόν, 

πάνω να παίξεις μαζί της, αντί να κάθεσαι εδώ να κλαίγε-
σαι», απάντησε ο Αντώνης κι έκλεισε την πόρτα.

Αντί για τον Σάββα άνοιξε η Μαίρη. Ακόμα καλύτερα 
για τον Αντώνη.

«Πού είναι ο Σάββας;»
«Έχει βγει για τρέξιμο».
Αλίμονο. Ο Σάββας έμοιαζε λες κι είχε γεννηθεί με βα-

ράκια στο χέρι, αν δεν έκανε γυμναστική μια μέρα, θα τον 
έπιανε κατάθλιψη.

«Έλα στην κρεβατοκάμαρα», είπε η Μαίρη και πήγε 
μέσα.

Ο Αντώνης γούρλωσε τα μάτια και την ακολούθησε αβέ-
βαιος. Τη βρήκε να βγάζει μια στίβα ρούχα από μια βαλί-
τσα και να τα βάζει στη ντουλάπα.

«Πώς πάει το άγχος;» τον ρώτησε όταν τον είδε να στέ-
κεται στην πόρτα.

«Δεν έπαθα άλλη κρίση τελευταία, οπότε φαντάζομαι 
καλύτερα. Εκτός αν τις φυλάει ο οργανισμός μου για αργό-
τερα, που θα είμαι κλεισμένος μέσα όλη μέρα με τη μάνα 
μου».

«Λες να έχουμε νέα καραντίνα;» ρώτησε εκείνη.
«Το έχω για σιγουράκι. Προσπαθώ να προετοιμαστώ 

ψυχολογικά. Εσύ που θα μείνεις; Αν ανακοινωθεί, εννοώ. 
Εδώ πάλι;»

«Ε, ναι. Μαζί περάσαμε και την πρώτη καραντίνα, άλ-
λωστε.

«Ναι, έλεγα μπας και μένατε στο δικό σου διαμέρισμα 
για αλλαγή».
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«Ε, αυτό το σπίτι είναι φτιαγμένο στα μέτρα του Σάββα, 
καταλαβαίνεις. Άσε που...»

Η Μαίρη φάνηκε να διστάζει λίγο.
«Τι; Πες».
«Συζητούσαμε μήπως μείνουμε μαζί οριστικά. Εννοώ, 

εγώ τους τελευταίους μήνες περνώ πολύ λίγες μέρες στο 
δικό μου διαμέρισμα. Τα περισσότερα ρούχα μου, όπως 
βλέπεις, τα έχω ήδη φέρει εδώ. Γιατί να πληρώνω νοίκι; Το 
συζητήσαμε με τον Σάββα και πρότεινε να μεταφέρω όλα 
τα πράγματα εδώ και να συζήσουμε κανονικά».

Ο Αντώνης ένιωσε μια μικρή ταχυπαλμία. Μάλλον ήταν 
η κατάλληλη στιγμή για να την πάθει την κρίση, τελικά.

«Λίγο νωρίς δεν είναι; Εννοώ, πόσο καιρό τα έχετε;» 
ρώτησε.

«Αχ, μην κάνεις σαν τη μάνα μου κι εσύ».
«Όχι, απλώς... Ποτέ δεν ξέρεις. Είστε -πόσο;- ένα εξά-

μηνο μαζί;»
«Έναν χρόνο», είπε η Μαίρη.
«Έναν χρόνο;» ρώτησε έκπληκτος ο Αντώνης.
«Σχεδόν, θα τον κλείσουμε τον Νοέμβριο. Είδες πώς 

περνά ο καιρός;»
«Ναι. Περνάει», είπε ο Αντώνης σκεπτικός. «Παρόλα 

αυτά, είναι μεγάλο βήμα. Θα είστε μαζί συνεχώς, θα βαρε-
θεί ο ένας τον άλλο».

«Μα, σχεδόν μαζί μένουμε τους τελευταίους μήνες, δεν 
θα αλλάξει κάτι. Απλώς θα το κάνουμε πιο επίσημο. Όταν 
είσαι τόσο καιρό με τον άλλο και ξέρεις ότι ταιριάζετε, 
γιατί να το καθυστερείς;»

«Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στην πορεία. Κι αν τα χαλά-
σετε και έχεις αφήσει το σπίτι;»

«Τι έχεις πάθει; Τον αγαπώ και με αγαπά, γιατί να τα χα-
λάσουμε; Δεν είμαστε σχολιαρόπαιδα. Σε όλες τις σχέσεις 
υπάρχει το ίδιο ρίσκο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αυτό δεν 
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σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις στάσιμος».
Ο Αντώνης δεν απάντησε. Μόνο έκατσε σκυθρωπός 

και σκεπτικός στο κρεβάτι. Η Μαίρη του έριξε μια πλάγια 
ματιά.

«Κάθομαι η αναίσθητη τόση ώρα και σου τρίβω τα αι-
σθηματικά μου στη μούρη ενώ εσύ έχεις μόλις χωρίσει».

«Δεν υπάρχει θέμα, μην ανησυχείς», είπε εκείνος με ένα 
χαμόγελο που πιέστηκε να σχηματίσει.

«Μην ανησυχείς. Κάποια εκεί έξω περιμένει να σε γνω-
ρίσει».

«Με έχει γνωρίσει ήδη», είπε αυθόρμητα ο Αντώνης και 
αμέσως δαγκώθηκε.

Η Μαίρη τον κοίταξε με ανοιχτό στόμα κι αμέσως έκα-
τσε δίπλα του.

«Τι; Υπάρχει άλλη; Για πες, την ξέρουμε;»
«Όχι. Εννοώ, δεν είναι κάτι. Δεν ενδιαφέρεται».
«Πού το ξέρεις; Την ρώτησες;»
«Δεν γίνεται αυτό. Άστο σου είπα, είναι πολύπλοκο».
«Εμείς τα κάνουμε πολύπλοκα τα πράγματα», είπε η 

Μαίρη και σηκώθηκε πάλι. Στην ουσία τους είναι πολύ 
απλά. Τη βρίσκεις, της λες πώς νιώθεις και αν νιώθει το 
ίδιο κι εκείνη, το προσπαθείτε. Αν όχι, έχεις τουλάχιστον 
την απάντησή σου και μπορείς να προχωρήσεις».

«Είναι αργά πια. Είναι με άλλον».
«Τον αγαπά;»
Ο Αντώνης έβαλε ξαφνικά τα γέλια κι έκρυψε το πρόσω-

πο στα χέρια του.
«Τι έγινε;»
«Τον αγαπά, ναι».
«Είναι καιρό μαζί, δηλαδή».
«Έναν χρόνο σχεδόν. Αν κι εγώ νόμιζα έξι μήνες...»
Η Μαίρη έβγαλε ένα παντελόνι από τη βαλίτσα το ξεδί-

πλωσε και στη συνέχεια έμεινε μετέωρη κοιτώντας το κενό.
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«Τι...» μισομουρμούρισε μπερδεμένη.
«Ξέχασε ότι την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Βασικά δεν 

έπρεπε καν να την κάνουμε», είπε ο Αντώνης και σηκώθηκε 
απότομα.

«Τι εννοείς; Πώς να το...»
«Συγγνώμη. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι. 

Θα μου περάσει. Θα προχωρήσω, όπως είπες κι εσύ», την 
έκοψε εκείνος πανικόβλητος.

Η Μαίρη πάσχιζε ακόμα να βρει κάτι να πει, κρατώντας 
το παντελόνι στα χέρια.

«Μην πεις τίποτα στον Σάββα, σε παρακαλώ».
«Δεν μπορείς να μου λες κάτι τέτοιο και μετά να μου 

ζητάς να το ξεχάσω. Δηλαδή, τι θα κάνουμε; Θα βρισκόμα-
στε και θα παριστάνουμε οι δυο μας ότι δεν είπες τίποτα;»

«Μου ακούγεται σαν πολύ καλή ιδέα!» είπε ο Αντώνης.
«Δεν γίνεται αυτό», είπε η Μαίρη.
«Καταλαβαίνω», απάντησε εκείνος. «Πρέπει να γυρίσω 

σπίτι».
«Δεν μπορείς να πετάς τέτοια βόμβα και να φεύγεις», 

είπε εκείνη ακολουθώντας τον ως το σαλόνι. «Κάτσε λίγο 
να το συζητήσουμε ήρεμα».

«Δεν θέλω να το συζητήσω. Δεν έπρεπε να μιλήσω καν», 
απάντησε εκείνος κι άνοιξε την πόρτα.

Κατέβηκε μέχρι τον πρώτο όροφο τρέχοντας. Ήθελε να 
ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Και έπρεπε κιόλας να ξεκι-
νήσει να γράφει τη διαθήκη του, διότι δεν είχε ιδέα πώς θα 
αντιδρούσε ο Σάββας όταν το μάθαινε».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41
Με το δεξί!

Θα έπρεπε να είχε κρατήσει το στόμα του κλειστό. 
Να είχε παλουκωθεί στο σπίτι και να μην ανέβαινε 

καν πάνω στου Σάββα, τι ήθελε και πήγε; Από την άλλη, 
πού να ήξερε ότι θα ήταν μόνη της η Μαίρη και -ακόμα 
περισσότερο- που να ήξερε ότι θα το άνοιγε το ρημάδι και 
θα τα ξερνούσε όλα; Παραδόξως, όμως, ένιωθε καλύτερα. 
Σαν να είχε φύγει ένα τεράστιο βάρος από μέσα του. Το 
είπε και ησύχασε. Και, στο μεταξύ, έκανε εντελώς μπάχαλο 
τη φιλία που είχε με τη Μαίρη και τον Σάββα. Πέρασε το 
υπόλοιπο απόγευμα και το πρωί της επομένης κλεισμένος 
στο δωμάτιό του. Στη μάνα του είπε ότι δεν ένιωθε καλά.

«Τι έχεις, παιδάκι μου; Δεν πιστεύω να κόλλησες το χτι-
κιό κι εσύ!»

«Όχι, ρε μάνα, το στομάχι μου πονάει απλώς, θα με πεί-
ραξε κάτι».

«Και πού το ξέρεις εσύ ότι δεν είναι το χτικιό;»
«Δεν έχω άλλα συμπτώματα, ρε μάνα. Μόνο μια ενό-

χληση στο στομάχι».
«Ναι, κι η θεία σου η Καλλιόπη μια ενόχληση είχε μόνο 

και την επόμενη μέρα την κηδέψανε».
«Φορτηγό δεν τη χτύπησε εκείνη;» ρώτησε ο Αντώνης 

παραξενεμένος.
«Να σου κάνω έναν φιδέ;» άλλαξε κουβέντα η μάνα του.
«Έκλεισα τα εξήντα;»
«Ο φιδές κάνει καλό σε όλους. Θα σου φτιάξω και θα 

βάλω και λίγο κοτόπουλο μέσα».
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Θα προτιμούσε να έτρωγε μια πίτσα ο Αντώνης, αλλά 
τι να έκανε έτσι που τα είχε μπλέξει; Ας έτρωγε τον φιδέ 
τώρα, για τιμωρία.

Κατά το μεσημέρι αποφάσισε να ξεμυτίσει. Ο Σάββας 
δεν είχε φανεί ακόμα, οπότε ίσως η Μαίρη να μην του είπε 
τίποτα. Ή μπορεί να το είχε πάρει καλά -ίσως να έβαλε και 
τα γέλια. Δεν ήταν ότι είχε κάνει και καμιά τρομερή αποκά-
λυψη ο Αντώνης, άλλωστε. Είχε παραδεχτεί απλώς ότι είχε 
τσιμπηθεί λίγο με τη Μαίρη. Ένα αθώο, μικρό, παράφορα 
βασανιστικό τσίμπημα.

Λίγο πριν σερβίρει το φαγητό η κυρα-Τασία, ακούστηκε 
το κουδούνι.

«Θα ανοίξεις εσύ;» φώναξε εκείνη από την κουζίνα.
Ο Αντώνης σηκώθηκε βαριεστημένα από τον καναπέ και 

άνοιξε την πόρτα. Πριν καλά-καλά προλάβει να δει ποιος 
ήταν, δέχτηκε ένα δεξί κροσέ στα μούτρα. Ζαλισμένος από 
το δυνατό χτύπημα, έπεσε προς τα πίσω. Την πτώση του 
ανέκοψε ένα μικρό τραπεζάκι που βρισκόταν στο χωλ, το 
οποίο έγινε κομμάτια κάτω από το βάρος του σώματός του.

Η κυρα-Τασία άφησε μια τρομαγμένη τσιρίδα και έτρε-
ξε προς το μέρος του, αλλά σταμάτησε απότομα όταν είδε 
τον Σάββα να στέκεται στην πόρτα, με θυμωμένο βλέμμα 
και σφιγμένα δόντια. Το στήθος του ανεβοκατέβαινε γοργά, 
ενώ ταυτόχρονα άρχισε να κουνάει απότομα τα χέρια του 
και να λέει κάτι στον Αντώνη. Εκείνος έφερε το χέρι στο 
μάτι του και τον κοίταζε αμίλητος, όπως ήταν καθισμένος 
στο πάτωμα. 

Ο Σάββας γύρισε την πλάτη και κατέβηκε φουριόζος τις 
σκάλες. Όταν ακούστηκε η εξώπορτα της πολυκατοικίας να 
κλείνει με θόρυβο, η κυρα-Τασία πλησίασε τον γιο της και 
τον βοήθησε να σηκωθεί.

«Τι έγινε, παιδάκι μου; Τι ήταν αυτό;»
Ο Αντώνης δεν απάντησε. Πήγε στην κουζίνα κι έκατσε 
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βαρύς σε μια καρέκλα. Η μάνα του ακολούθησε από πίσω. 
Έτρεξε στο ψυγείο, έβγαλε ένα σακουλάκι αρακά από την 
κατάψυξη και το ακούμπησε στο μάτι του Αντώνη, ο οποί-
ος έβγαλε ένα βογκητό πόνου.

«Τσακωθήκατε;» τον ρώτησε πάλι.
Πάλι σιωπή.
«Τι σου έλεγε;»
«Ότι είμαι μαλάκας», είπε εκείνος ψιθυριστά. 
«Γιατί; Τι του έκανες;»
Εκείνος την κοίταξε απλώς με κακομοίρικο ύφος κι εκεί-

νη αμέσως κατάλαβε. Αναστέναξε, κούνησε το κεφάλι της 
θλιμμένη και πήγε προς τον νεροχύτη να συνεχίσει τη δου-
λειά της.

«Άμα ξεπαγώσει ο αρακάς, φέρτον να τον μαγειρέψω 
για αύριο», είπε με την πλάτη γυρισμένη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42
Εύρεση φίλων

Η κυρα-Τασία κόντευε να τρελαθεί. Μετά τα χθεσινά 
γεγονότα -τα οποία ούτως ή άλλως την είχαν ανα-

στατώσει- ο Αντώνης δεν μιλιόταν. Δεν έφαγε τίποτε, δεν 
ήπιε, δεν έβγαλε άχνα. Μόνο καθόταν στο δωμάτιό του, 
μέσα στα σκοτάδια. Τι να του έλεγε κι εκείνη; Τον ήξερε, 
θα τα έκανε χειρότερα αν του μιλούσε. Είχε πάρει το ξερό 
κεφάλι του πατέρα του, δυστυχώς, όχι το δικό της!

Ξαφνικά, κατά τις οχτώ το βράδυ, ο Αντώνης σηκώθηκε, 
άρπαξε το μπουφάν και βγήκε φουριόζος από το σπίτι. Η 
μάνα του πετάχτηκε όρθια και τον ακολούθησε έξω. Στά-
θηκε στην κορυφή της σκάλας και του φώναξε.

«Πού πηγαίνεις;»
«Έξω», απάντησε εκείνος ξερά και βγήκε στον δρόμο.
Και έξω έμεινε όλη νύχτα. Ή, τουλάχιστον, έτσι φα-

νταζόταν εκείνη, μιας και δεν είχε νέα του. Λίγο πριν τα 
μεσάνυχτα, που θα ξεκινούσε και το απαγορευτικό, τον 
πήρε στο κινητό να τον ρωτήσει αν ερχόταν σπίτι, αλλά δεν 
έλαβε καμιά απάντηση. Ούτε κατά τη μία που τον ξανακά-
λεσε ανήσυχη.

Έμεινε άγρυπνη όλη νύχτα σχεδόν, ξαπλωμένη στον κα-
ναπέ με μια κουβέρτα ριγμένη πάνω της και την τηλεόραση 
να παίζει για συντροφιά. Το πρωί δοκίμασε να κάνει άλλη 
μια κλήση, αλλά πάλι μάταια. Πλέον καθόταν σε αναμμέ-
να κάρβουνα. Αν ήταν πεθαμένος σε κάνα χαντάκι; Ακόμα 
χειρότερα, αν τον είχε μαζέψει η αστυνομία και ήταν σε 
κάνα κελί; Εκεί μέσα δεν είχαν καμιά προστασία, μπορεί 
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να κολλούσε το χτικιό.
Θα πήγαινε να ρωτήσει τη Μαίρη, αλλά πολύ αμφέβα-

λε αν θα είχε νέα του εκείνη. Μια σκέψη πέρασε από το 
μυαλό της. Έτρεξε στο σαλόνι, άνοιξε τη φοντανιέρα και 
άρχισε να ψάχνει ανάμεσα σε διάφορα χαρτάκια, αποδεί-
ξεις και παλιά εισιτήρια, ώσπου βρήκε εκείνο που αναζη-
τούσε. Πήρε το ασύρματο στο χέρι κι άρχισε να πληκτρο-
λογεί έναν αριθμό.

«Καλημέρα, κορίτσι μου, τι κάνεις; Η κυρία Τασία 
είμαι».

Η Μάρθα παραξενεύτηκε. Ήταν το τελευταίο άτομο που 
περίμενε να την πάρει τηλέφωνο.

«Καλημέρα, κυρία Τασία, το κατάλαβα. Είδα το νούμε-
ρο. Πώς είστε; Όλα καλά;»

«Καλά είμαι εγώ, κορίτσι μου. Για τον Αντώνη παίρνω. 
Μήπως του μίλησες καθόλου;»

«Έχω να μιλήσω με τον Αντώνη από το βράδυ που χωρί-
σαμε, κυρία Τασία. Γιατί, συνέβη κάτι;»

«Δεν ξέρω πού είναι, κοριτσάκι μου. Έχει εξαφανιστεί 
από χθες το βράδυ κι ούτε απαντάει στο κινητό του. Είπα 
μήπως είχε μιλήσει μαζί σου».

«Όχι, ειλικρινά δεν ξέρω πού είναι. Τι έγινε;»
«Τι λες να έγινε; Άνοιξε το στόμα του και τα έκανε σαν 

τα μούτρα του».
Ακολούθησε μια μικρή παύση. Η Μάρθα μάλλον υποψι-

αζόταν τι σήμαινε αυτό.
«Μια στιγμή», αναφώνησε ξαφνικά. «Έχω την εύρεση 

φίλων στο κινητό».
«Τώρα θα ψάξεις για φίλο, παιδάκι μου; Εδώ καιγόμα-

στε», έκανε η κυρα-Τασία.
«Όχι, είναι μια εφαρμογή που σου επιτρέπει να βλέ-

πεις πού βρίσκονται τα κινητά των φίλων σου. Ξέχασα να 
βγάλω τον Αντώνη από εκεί, αν δεν έχει απενεργοποιήσει 
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την γνωστοποίηση παρουσίας, θα μπορώ να τον δω».
«Δες, κοριτσάκι μου, να χαρείς».
Πέρασαν ακόμη μερικές στιγμές σιωπής, όσο η Μάρθα 

έψαχνε στο κινητό της.
«Τον βλέπω!» φώναξε ξαφνικά ενθουσιασμένη.
«Πες του να έρθει σπίτι, κοντεύω να τρελαθώ!»
«Όχι, δεν βλέπω τον...» πήγε να εξηγήσει η Μάρθα, 

αλλά θυμήθηκε ότι η κυρα-Τασία κι η τεχνολογία δεν ήταν 
και πολύ καλές φίλες. «Μια στιγμή να δω σε ποιο σημείο 
ακριβώς βρίσκεται. Αν δεν απαντάει στο κινητό, μπορείτε 
να πάτε εκεί».

«Για δες».
Ακολούθησε μια μικρή παύση πάλι και ένα επιφώνημα 

έκπληξης.
«Τι περίεργο...»
«Τι έγινε;» ρώτησε ανήσυχη η κυρα-Τασία.
«Τίποτα. Απλώς... το σημείο που βρίσκεται είναι πολύ 

παράξενο».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
Ολα θα πάνε καλά

Ζωήρεψε η κυρα-Τασία όταν άκουσε τα νέα, παρά το 
ξενύχτι της. Είχε περάσει μια ολόκληρη νύχτα αγω-

νιώντας και τώρα που έμαθε πού ήταν ο γιος της, δεν θα 
καθόταν να τον περιμένει. Άρπαξε το μπουφάν, τα κλειδιά 
της και το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και βγήκε από το 
σπίτι φουριόζα. Στη συνέχεια ξαναμπήκε, άφησε το τηλε-
κοντρόλ, πήρε το πορτοφόλι της και ξαναβγήκε βρίζοντας. 
Όταν έφτασε στη βάση της σκάλας, βγήκε από την γκαρσο-
νιέρα ο Ορέστης. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν.

«Καλημέρα, πού πάτε τρέχοντας;» τη ρώτησε.
«Στο νεκροταφείο», απάντησε εκείνη.
«Α, συλληπητήρια. Χάσατε κάποιον;»
«Ναι, αλλά τον ξαναβρήκαμε».
Ο Ορέστης την κοίταξε ανέκφραστος.
«Τον Αντώνη πάω να βρω. Λείπει από χθες, τσακώθη-

κε με τον φίλο του και του έχωσε μπουνιά -ο φίλος του, 
όχι ο Αντώνης, αυτός είναι μουρόχαυλος, πού να χτυπήσει 
άνθρωπο; Και τώρα τον έψαξε η κοπέλα του -κοπέλα του! 
Πφ, τέλος πάντων, έτσι που τα έκανε, καλά του έκανε κι 
αυτή και τον παράτησε- και μου είπε ότι είναι στο νεκροτα-
φείο και πάω να τον βρω να τον φέρω πίσω».

Ο Ορέστης ένιωσε αρχικά μια μικρή σκοτοδίνη από τον 
καταιγισμό πληροφοριών, αλλά έπιασε τα βασικά. Κοίταξε 
την ηλικιωμένη γυναίκα και κατάλαβε ότι κατά πάσα πιθα-
νότητα είχε μείνει ξάγρυπνη όλη τη νύχτα.

«Σε ποιο νεκροταφείο είναι; Πώς θα πάτε;»
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«Στο τρίτο. Εκεί έχουμε τον μακαρίτη τον άντρα μου. 
Θα πάρω ένα ταξί και θα πεταχτώ».

«Το τρίτο είναι στο Αιγάλεω κοντά, ε; Θέλετε να πάω 
εγώ με το αυτοκίνητο και να περιμένετε εδώ, να μην ταλαι-
πωρηθείτε;»

Η κυρα-Τασία φάνηκε να το σκέφτεται.
«Κι αν έχει φύγει από εκεί;»
«Ένας λόγος παραπάνω για να μην τρέχετε άδικα. Μπο-

ρεί στο μεταξύ να γυρίσει σπίτι, οπότε καλό είναι να σας 
βρει εδώ».

«Είσαι σίγουρος, παιδάκι μου; Δεν σε βάζω σε κόπο 
πρωινιάτικα;»

«Για ψώνια έβγαινα έτσι κι αλλιώς, θα κάνω και τη 
βόλτα μου. Έχω καιρό να αράξω σε νεκροταφείο», αστει-
εύτηκε εκείνος, αλλά από το έντρομο βλέμμα της, κατάλα-
βε πως η κυρα-Τασία δεν έπιασε το χιούμορ του.

«Δεν ξέρω... Να μην έρθω μαζί;» ρώτησε εκείνη.
«Εσείς πηγαίνετε πάνω, μήπως έρθει ή πάρει κάνα τηλέ-

φωνο. Αν τον βρω, θα τον φέρω εγώ πίσω. Αν δεν τον βρω, 
θα ψάξουμε αλλού», είπε ο Ορέστης και την έπιασε από 
τους ώμους, παρακινώντας την ελαφρά προς τις σκάλες.

«Να’σαι καλά, παιδάκι μου», είπε εκείνη και ανέβηκε τα 
σκαλιά σιγά σιγά. Όταν έφτασε στην πόρτα της, την άκου-
σε ο Ορέστης που είπε: «Μπουνταλάς σαν τον πατέρα του. 
Πήγε να τον βρει κιόλας».

Ο Αντώνης καθόταν στο μάρμαρο ενός μνήματος, με ένα 
μπουκάλι στο χέρι. Έδειχνε ταλαιπωρημένος και κάπως ζα-
λισμένος. Τα μαλλιά και το μούσι του ήταν ανάκατα και 
μαύρες σακούλες είχαν σχηματιστεί στα κατακόκκινα 
μάτια του. Κάτω από το αριστερό, δέσποζε μεγαλοπρεπής 
και η μελανιά που είχε αφήσει η γροθιά του Σάββα. 

«Τι ανάγκη έχεις εσύ, πια;» ρώτησε, δείχνοντας με το 
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δάχτυλο τον γρανιτένιο σταυρό. «Έφυγες και ησύχασες απ’ 
όλα. Αλίμονο σε μας που μείναμε πίσω, να τα τρώμε στη 
μάπα». 

Σήκωσε το μπουκάλι κι ήπιε μια γερή γουλιά ακόμα. 
Έπνιξε πάλι τον βήχα που του προξένησε το κάψιμο του 
αλκοόλ -δεν ήταν καθόλου συνηθισμένος στο ποτό ο Αντώ-
νης και φαινόταν ξεκάθαρα αυτό. Όμως, το σήκωνε η περί-
σταση. Κάθε δράμα χρειάζεται και λίγο οινόπνευμα για να 
δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στα γεγονότα. Ή πολύ. Μιας 
και δεν ήταν συνηθισμένος, δεν γνώριζε ποια ήταν η ακρι-
βής δοσολογία που χρειαζόταν για να αποκτήσει κύρος και 
το δικό του δράμα. Οπότε, το πήγαινε βλέποντας και κάνο-
ντας ή -για την ακρίβεια- πίνοντας και κάνοντας.  

Πιάστηκε με το ελεύθερο χέρι από το μάρμαρο και ανα-
σηκώθηκε με δυσκολία. Το απότομο σήκωμα τού προκάλε-
σε ζάλη και παραπάτησε λίγο. 

«Καμία απολύτως ανάγκη», είπε ξανά, πιο χαμηλόφωνα 
αυτή τη φορά, με το βλέμμα καρφωμένο στη γυναικεία φω-
τογραφία που ήταν ενσωματωμένη στην πλάκα του τάφου. 
«Εσύ έφυγες και ησύχασες»...

Άκουσε βήματα πίσω του και γύρισε αλαφιασμένος. 
Όταν αντίκρισε τον Ορέστη, έμεινε να τον κοιτάζει απο-
ρημένος.

«Τι κάνεις εδώ;» τον ρώτησε εκείνος.
«Τα λέω με τον πατέρα μου», απάντησε ο Αντώνης.
Ο Ορέστης κοίταξε τη γυναικεία φωτογραφία στο μνήμα 

και διάβασε φωναχτά το όνομα.
«Αναστασία Μουσούρη. Δεν ήξερα ότι έκανε ντραγκ κι 

ο πατέρας σου».
Ο Αντώνης κοίταξε τον Ορέστη για λίγο σοβαρός και 

στη συνέχεια έσκασε στα γέλια. 
«Όχι, τον πατέρα μου τον έχουμε ξεθάψει εδώ και χρό-

νια. Αλλά δεν μπορώ να τον βρω τώρα στο... πώς-το-λένε;» 
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είπε δείχνοντας με το χέρι κάπου αόριστα.
«Οστεοφυλάκιο;» έκανε ο Ορέστης.
«Σ’ αυτό. Δεν θυμάμαι πού είναι. Αλλά εδώ ήταν θαμμέ-

νος αρχικά. Οπότε κάθομαι και τα λέω μαζί του. Μαζί της. 
Μαζί του».

«Έχεις πιει πολύ;»
«Τον Βόσπορο», απάντησε ο Αντώνης κι έσκασε πάλι 

στα γέλια.
Ο Ορέστης κοίταξε το μπουκάλι στο χέρι του Αντώνη. 

Ήταν ένα Breezer με γεύση λεμόνι, από το οποίο είχε κα-
ταναλωθεί με το ζόρι το μισό. Στη συνέχεια κοίταξε τον 
Αντώνη με ειρωνικό ύφος.

«Μεθάω πολύ εύκολα», είπε εκείνος θλιμμένος.
«Έμεινες έξω όλη νύχτα;» ρώτησε ο Ορέστης όταν βρέ-

θηκαν και οι δυο στο αυτοκίνητο.
«Το σκέφτηκα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι έχει απαγορευ-

τικό από τα μεσάνυχτα. Και είναι πια κλειστά και τα μπαρ, 
οπότε πήγα και άραξα σε έναν φίλο».

«Το μπαρ σε μάρανε. Εδώ μέθυσες με μισό Breezer».
«Το πρωί ήρθα εδώ. Ταίριαζε το σκηνικό με τη μιζέρια 

μου. Εσύ πώς με βρήκες;» ρώτησε ο Αντώνης παραξενεμέ-
νος.

«Μεγάλη ιστορία και πολύ πιο μπερδεμένη απ’ όσο 
έπρεπε», απάντησε ο Ορέστης.

«Εμένα μου λες».
«Η μάνα σου ανησύχησε πολύ».
Ο Αντώνης γούρλωσε τα μάτια. Δεν του είχε περάσει 

καν από το μυαλό η μάνα του. Τόσο καιρό προσπαθούσε 
να την κρατήσει μακριά από το άγχος και την ταλαιπωρία 
και τώρα της είχε προκαλέσει τόση αγωνία αυτός. Κι εκεί 
μπάχαλο τα είχε κάνει.

«Είναι καλά;»
«Καλά μου φάνηκε. Λίγο κουρασμένη μόνο. Οι παλιές 
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γενιές είναι πιο ανθεκτικές στις κακουχίες. Εμείς χάνουμε 
το wi-fi για μισή ώρα και καταρρέει ο πολιτισμός».

«Όλα καταρρέουν», είπε ο Αντώνης κοιτάζοντας το 
κενό. «Όλα σκατά πάνε».

«Σου μιλάω εκ πείρας, όλα στο τέλος καλυτερεύουν», 
είπε ο Ορέστης. «Εντάξει, σε πήρε λίγο από κάτω, θα τα 
βάλεις όλα σε μια σειρά και θα τα στρώσεις. Ένα βήμα τη 
φορά».

«Είναι δύσκολο».
«Αγάπη μου, σου μιλάει κάποιος που ντύνεται γυναίκα 

και κυκλοφορεί νύχτα στο κέντρο της Αθήνας. Ανάμεσα 
σε χιλιάδες μπαμπουίνους που δεν το έχουν σε τίποτα να 
σε σακατέψουν επειδή δεν ταιριάζεις με την κοσμοθεωρία 
τους. Πίστεψέ με, δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει “δύσκολο”!»

Ο Αντώνης τον κοίταξε και χαμογέλασε πικρά.
Όταν έφτασε σπίτι, μπήκε μέσα σαν τη βρεγμένη γάτα. 

Η μάνα του πετάχτηκε όρθια από τον καναπέ κι έτρεξε 
κοντά του.

«Καλά είσαι;» τον ρώτησε.
Κούνησε απλώς το κεφάλι του καταφατικά και περίμε-

νε να ακούσει τον εξάψαλμο. Αλλά ο εξάψαλμος δεν ήρθε 
ποτέ. Αντί γι’ αυτόν εισέπραξε μια γερή αγκαλιά. Την αγκά-
λιασε κι εκείνος κι έβαλε απλώς τα κλάματα.

«Όλα θα πάνε καλά», του είπε και χάιδεψε την πλάτη 
του.
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Εκατόν ογδόντα εφτά μέρες. Τόσο κράτησε η ανεμελιά 
και η ελευθερία -όση ελευθερία τούς είχε απομείνει 

δηλαδή. Αυτό ήταν το διάστημα που ένα ολόκληρο κράτος 
πάλεψε με νύχια και με δόντια να αντισταθεί στη σαρωτική 
επέλαση της πανδημίας -από τη στιγμή που έληξε η πρώτη 
καραντίνα μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινούσε η επόμενη. 
Από το ερχόμενο Σάββατο, στις εφτά του μήνα, η χώρα θα 
έμπαινε ξανά σε κατάσταση καθολικού λοκντάουν ως το 
τέλος του Νοεμβρίου.

Ο Αντώνης και η μάνα του είδαν το διάγγελμα καθισμέ-
νοι στον καναπέ, σιωπηλοί και εξουθενωμένοι από το ξενύ-
χτι τους. Ο Αντώνης έσβησε την τηλεόραση κι έκατσαν για 
λίγο σιωπηλοί.

«Το Σάββατο είπε; Άρα έχουμε σήμερα και αύριο να 
ψωνίσουμε ό,τι προλάβουμε», είπε η κυρα-Τασία.

Ο Αντώνης απλώς ξεφύσηξε γελώντας. Ήταν πολύ κου-
ρασμένος για να παραστήσει τη φωνή της λογικής για 
ακόμα μια φορά.

«Εντάξει, το περιμέναμε τουλάχιστον αυτή τη φορά», 
είπε.

«Τι θα κάνουμε πάλι κλεισμένοι μέσα;» ρώτησε η μάνα 
του απογοητευμένη.

«Εντάξει, ρε μάνα, μην ανησυχείς», απάντησε εκείνος. 
«Θα κάνουμε υπομονή 40 μερούλες το πολύ. Πόσο να κρα-
τήσει κι αυτή η καραντίνα, δηλαδή;»






