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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Θυμάσαι πού βρισκόμασταν πριν πέντε χρό-
νια;» ρώτησε η Μαίρη τον Αντώνη, με ένα νο-

σταλγικό χαμόγελο.
«Εγώ στον πρώτο όροφο κι εσύ στον δεύτερο;» απάντη-

σε ο Αντώνης κι εκείνη γέλασε. 
«Ξέρεις πώς το εννοώ», του είπε.
«Ναι, ξέρω. Πού βρισκόμασταν ως άνθρωποι, ως έθνος, 

ως είδος και ως κόκκοι άμμου στο αχανές σύμπαν. Προ-
σπαθώ να μην το σκέφτομαι».

«Γιατί;»
«Ε, δεν διάλεξες καλή περίοδο κι εσύ. Αν με ρωτούσες 

για δέκα χρόνια πριν, ευχαρίστως να το συζητούσαμε».
«Δεν ήταν κι η καλύτερη περίοδος για εμάς, ε;»
«Για ολόκληρο τον πλανήτη».
Η Μαίρη κοίταξε το μελαχρινό αγοράκι που έπαιζε στα 

πόδια της. Εκείνο ανασήκωσε για λίγο το βλέμμα του, 
στράφηκε προς τον Αντώνη και τέντωσε το δάχτυλο.

«Μπαμπάς», φώναξε. 





ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ζωή εν τάφω
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ημέρα 1: Ρυζόγαλο

«Αντε πάλι με αυτόν τον διάολο. Καλά είχαμε βρει 
την ησυχία μας τόσο καιρό, τι θέλανε και τον ξα-

ναβάλανε;» 
Η κυρα-Τασία είχε τις μαύρες της -και δικαιολογημέ-

να. Τις ίδιες μαύρες είχε και η υπόλοιπη χώρα, αφού από 
το Σάββατο εκείνο -στις εφτά Νοεμβρίου- έμπαινε ξανά σε 
κατάσταση καραντίνας. Μαζί με την καραντίνα, φυσικά, 
επέστρεψε και ο “διάολος” από τον πρώτο εγκλεισμό: το 
πενταψήφιο νούμερο στο οποίο ο κάθε πολίτης έπρεπε να 
στείλει SMS για να κυκλοφορήσει έξω.

«Τι να κάνουμε, ρε μάνα; Υπομονή. Πόσο θα κρατήσει 
η φάση; Ενάμιση μήνα, δύο;»

Κι ο Αντώνης είχε τις μαύρες του. Εκείνος, όμως, είχε 
ξεκινήσει να τις έχει νωρίτερα, για διαφορετικό λόγο. Τα 
είχε τσουγκρίσει άσχημα με τον Σάββα -για την ακρίβεια, 
ο Σάββας είχε τσουγκρίσει το μάτι του Αντώνη με τη δεξιά 
γροθιά του. Και ο λόγος ήταν το μεγάλο στόμα του Αντώνη, 
το οποίο αποκάλυψε στη Μαίρη, τη Μαιρούλα, ότι ήταν 
τσιμπημένος μαζί της. Λογικό να νιώθει να απειλείται ο 
Σάββας. Ή μάλλον, τελείως παράλογο, διότι αν έβαζες τον 
Σάββα και τον Αντώνη δίπλα-δίπλα, ήταν ηλίου φαεινότε-
ρο ότι δεν υπήρχε καν σύγκριση μεταξύ τους. Ο ένας ήταν 
άντρας και ο άλλος σαν άντρας.

«Δηλαδή αν θέλω να πάω σούπερ μάρκετ να ψωνίσω, τι 
πρέπει να στείλω;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
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«Πάλι αυτό το μονόπρακτο θα παίξουμε; Την προηγού-
μενη φορά έφαγα μια ώρα να σου εξηγώ και στο τέλος κα-
τέληξα να τα στέλνω εγώ όλα. Το 2 στέλνεις».

«Και το 1 ήταν για φαρμακείο;» ρώτησε εκείνη.
«Σωστά. Αυτά τα δυο χρειάζεσαι εσύ μόνο, τα υπόλοιπα 

ας τα αφήσουμε εκτός».
«Τώρα βρήκαν κι αυτοί οι αναθεματισμένοι να μας κλεί-

σουν μέσα. Δεν μπορούσαν από Δευτέρα και να μας αφή-
σουν το Σαββατοκύριακο;»

«Τι θα έκανες, ρε μάνα, δηλαδή; Θα πήγαινες στο Σύ-
νταγμα να κάνεις πατίνι; Κάθε ΣουΚου μέσα καθόσουν 
έτσι κι αλλιώς».

«Αύριο δεν θα καθόμασταν μέσα. Έχει οχτώ ο μήνας, 
είναι των Ταξιαρχών. Γιορτάζει η αδελφή σου».

«Α, ναι. Ξέχασα ότι μπήκαμε στο εορταστικό τρίμηνο», 
είπε ο Αντώνης.

Ο Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος ήταν το 
“εορταστικό τρίμηνο”, όπως το αποκαλούσε η οικογένεια 
τα τελευταία χρόνια. Και αυτό διότι σε αυτούς τους τρεις 
μήνες έπεφταν οι περισσότερες από τις ονομαστικές εορτές 
των μελών της. Η Αγγελική γιόρταζε Νοέμβριο, ο Χρήστος 
και ο Στέφανος -ο άντρας της Αγγελικής- Δεκέμβριο και ο 
Αντώνης Ιανουάριο. Και ο μακαρίτης ο πατέρας τους ονο-
μαζόταν Βασίλης, οπότε είχαν προστεθεί και οι γιορτές δυο 
εγγονιών στη λίστα.

«Κρίμα τώρα, να κάνει το κορίτσι μόνο του την γιορτή 
του», είπε η κυρα-Τασία.

«Δεν θα την κάνει μόνη της, έχει τον άντρα και τις κόρες 
της».

«Άλλο να είναι μεταξύ τους και άλλο να είμαστε κι 
εμείς».

«Εμείς δεν θα ήμασταν ούτως ή άλλως. Ξέχασες ότι στις 
είχαμε κόψει τις πολλές επαφές; Και δεν είδα να σε πιάνει 
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ο πόνος τον Απρίλιο που έκανα εγώ τα γενέθλιά μου κλει-
σμένος μέσα».

«Εσύ είσαι μονόχνωτο, έτσι κι αλλιώς, ποτέ δεν θέλεις 
κόσμο γύρω σου».

«Εξαρτάται. Με τον κόσμο δεν έχω πρόβλημα. Με τον 
ηλίθιο κόσμο έχω».

«Μμμμ. Μίλησε η μεγαλοφυία. Του έμεινε το άδειο μα-
γαζί αμανάτι, τον παράτησε η κοπέλα του και τις έφαγε κι 
από τον φίλο του. Αν είναι οι έξυπνοι σαν εσένα, ζήτω που 
καήκαμε».

Ο Αντώνης δεν απάντησε. Σηκώθηκε αργά και πήγε να 
κλειστεί στο δωμάτιό του. Η μάνα του έμεινε λίγο να κοι-
τάζει την κλειστή πόρτα και μετά πήγε στην κουζίνα σκε-
πτική. Τα τσουγκρίζανε πολλές φορές μεταξύ τους και μετά 
τα ξαναβρίσκανε, έτσι έκαναν από χρόνια. Αλλά ακόμα κι 
αυτή κατάλαβε τώρα ότι ήταν βαρύ αυτό που του είπε, ειδι-
κά όταν μόλις λίγες μέρες πριν έψαχναν να τον βρούνε στα 
νεκροταφεία1. Έπρεπε να τον παίρνει με το μαλακό, να μην 
τον τσιγκλάει περισσότερο και της ξανάφευγε.

Φυσικά, η κυρα-Τασία είχε κι έναν εγωισμό και σπανίως 
παραδεχόταν τα λάθη της -δεν χρειάζεται να δίνεις και πολύ 
θάρρος στους άλλους, έλεγε. Αντί να απολογηθεί, λοιπόν, 
έψαχνε πάντα για άλλους, έμμεσους τρόπους, να δείξει την 
μεταμέλειά της. Κάνα δίωρο αργότερα, λοιπόν, ο Αντώνης 
άκουσε ένα διακριτικό χτύπο στην πόρτα του. Γύρισε και 
κοίταξε χωρίς να απαντήσει.

«Έφτιαξα ρυζόγαλο, θέλεις;» άκουσε τη φωνή της μάνας 
του πίσω από την πόρτα.

Ο Αντώνης είχε πάντα μια παβλοφική αντίδραση στο 
άκουσμα της λέξης “ρυζόγαλο”. Ό,τι και να έκανε εκείνη 
τη στιγμή, αρκούσε να του πεις τη λέξη για να γυρίσει κα-
τευθείαν το κεφάλι με γουρλωμένα μάτια και να ξεροκατα-

1 βλ. δεύτερο βιβλίο, “187 μέρες”, κεφάλαιο 43
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πιεί. Δεν ήξερε γιατί το λάτρευε τόσο, ίσως επειδή ήταν ένα 
από τα γλυκίσματα που έφτιαχνε η μητέρα του πολύ συχνά 
όταν ήταν μικρός. Κατάλαβε, φυσικά, πως ήταν παγίδα. Η 
κυρα-Τασία πλέον έφτιαχνε ρυζόγαλο μόνο όταν ήθελε να 
τον καλοπιάσει ή να επανορθώσει για κάτι.

«Δεν θέλω», είπε ξερά κι αμέσως έσφιξε τα μάτια και τις 
γροθιές, διότι εννοείται πως ήθελε.

«Εντάξει, στο ψυγείο θα το έχω για όταν θελήσεις. Το 
έκανα όπως σου αρέσει».

Η κυρα-Τασία δεν πρόλαβε να κάνει δυο βήματα, όταν 
άκουσε την πόρτα να ανοίγει σιγά σιγά. Εμφανίστηκε από 
πίσω το ξελιγωμένο κεφάλι του Αντώνη.

«Με τριμμένη σοκολάτα, αντί για κανέλα;» ρώτησε με 
λαχτάρα.

«Ε, πώς αλλιώς;» απάντησε εκείνη.
Δυο μπωλάκια αργότερα κάθονταν και μιλούσαν στην 

κουζίνα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η κυρα-Τασία ση-
κώθηκε και πήρε τη μάσκα και το πορτοφολάκι της.

«Πού πας πάλι;»
«Σούπερ μάρκετ, να προλάβω πριν κλείσει. Θέλω να 

πάρω γάλα, μου τέλειωσε με το ρυζόγαλο».
Ο Αντώνης ξεφύσηξε και άπλωσε το χέρι.
«Δεν σε έχω ανάγκη, θα το στείλω μόνη μου», είπε η κυ-

ρα-Τασία και έβγαλε το κινητό της από την τσέπη».
Ο Αντώνης την παρακολουθούσε για κάνα πεντάλεπτο 

που πάσχιζε να βρει από πού στέλνουν το μήνυμα. Στο 
τέλος φάνηκε να τα καταφέρνει, όμως, προς μεγάλη του 
έκπληξη. Προφανώς είχε δίκιο ο κυρ-Απόστολος από δίπλα 
που του έλεγε παλιά πως η επανάληψη είναι μητέρα της 
μαθήσεως.

«Εντάξει, τα κατάφερα. Έστειλα το 2», ανακοίνωσε όλο 
καμάρι η κυρα-Τασία.

«Σού ήρθε η απάντηση;» ρώτησε ο Αντώνης.
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Η κυρα-Τασία κοίταξε την οθόνη κι αμέσως ακούστηκε 
ένας δυνατός, μακρόσυρτος ήχος σαν συναγερμός από τη 
συσκευή. Πάτησε μια τσιρίδα τρομαγμένη και πέταξε το 
κινητό μέσα στη φρουτιέρα. Ο Αντώνης πετάχτηκε κι εκεί-
νος όρθιος από την τρομάρα του και κρύφτηκε πίσω από 
τον τοίχο.

«Πού το έστειλες το μήνυμα, ρε μάνα; Στο Πεντάγωνο;» 
φώναξε.

«Εκεί που τα στέλνουμε συνέχεια, δεν ξέρω γιατί δαι-
μονίστηκε».

Όταν έπεσε ηρεμία, πήραν μια ανάσα και πλησίασαν 
προς το τραπέζι με επιφύλαξη. Και την αμέσως επόμενη 
στιγμή, ο ίδιος δυνατός ήχος ακούστηκε από την τσέπη του 
Αντώνη, όπου βρισκόταν το δικό του κινητό. Νέα τσιρίδα 
από την κυρα-Τασία, η οποία βγήκε στο μπαλκονάκι της 
κουζίνας, νέα φρίκη από τον Αντώνη, ο οποίος προσπαθού-
σε να βγάλει το κινητό που είχε φρακάρει στην τσέπη του.

«Σιχτίρι!» τον άκουσε να φωνάζει μετά από λίγο η μάνα 
του.

«Σταμάτησαν ή θα ξαναρχίσουν;» ρώτησε εκείνη απ΄ 
έξω.

«Μήνυμα ήταν, από το 112».
«Τι είναι αυτό πάλι;»
«Η Πολιτική Προστασία. Μας ήρθε ενημέρωση να προ-

σέχουμε, να κάτσουμε μέσα και να ακολουθούμε τα μέτρα».
«Το ξέραμε ήδη, πανάθεμά τους. Άμα είναι να μας ξεκά-

νει η Προστασία μια ώρα νωρίτερα, χίλιες φορές να πάμε 
από το χτικιό», είπε η μάνα του κι έκατσε σε μια καρέκλα 
να πάρει ανάσα. Κοίταξε το κινητό της στη φρουτιέρα. «Να 
το πάρω ή θα αρχίσει να στριγγλίζει πάλι;»

«Πάρτο, νομίζω είμαστε ασφαλείς για την ώρα», απά-
ντησε ο Αντώνης κι έβγαλε άλλο ένα ρυζόγαλο από το ψυ-
γείο.
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«Κι άλλο θα φας;» ρώτησε η μάνα του έκπληκτη.
«Εγώ όταν τρομάζω πεινάω».
«Συνέχεια τρομαγμένος πρέπει να είσαι, τότε», είπε η 

μάνα του και σηκώθηκε να πάει στο σούπερ μάρκετ, ενώ 
εκείνος έμεινε εβρόντητος με το κουταλάκι στο στόμα.



18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ημέρα 2: Συναντήσεις της σκάλας 

Φαγώθηκε την Κυριακή η κυρα-Τασία να μιλήσει με 
την Αγγελική στο Viber του Αντώνη. Δεν αρκούσε 

ένα τηλεφώνημα για να της πει τα χρόνια πολλά, ήθελε να 
δει και το πρόσωπό της, να μιλήσει και με τον Στέφανο και 
με τις εγγόνες της.

Δυσανασχέτησε λίγο ο Αντώνης στην αρχή, αλλά ήξερε 
ότι δεν θα τον άφηνε σε ησυχία αν αρνιόταν. Άλλωστε, 
ήταν η γιορτή της κόρης της και θα έκανε αρκετές μέρες 
για να τους δει ξανά από κοντά, η βιντεοκλήση ήταν μια 
διέξοδος. Το μόνο του πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να βρί-
σκεται συνεχώς κι εκείνος κάπου κοντά.

Αφ’ενός, διότι η μάνα του είχε την τάση να ακουμπάει 
την οθόνη του τάμπλετ με τα δάχτυλα και κάθε λίγο τον 
φώναζε να της πει “πού πήγε η Αγγελική και δεν τη βλέ-
πει», “γιατί σταμάτησε να έχει ήχο” και “τι είναι αυτό το 
μικυμάου που εμφανίστηκε ξαφνικά στην οθόνη”. Αφ’ ετέ-
ρου, επειδή θυμόταν τι είχε συμβεί την τελευταία φορά που 
άφησε την κυρα-Τασία μόνη της με ανοιχτό Viber. Δεν είχε 
καμιά όρεξη να επανασυνδεθεί στα καλά καθούμενα με 
καμιά άλλη πρώην.

Οι μικρές, φυσικά, ήθελαν να μιλήσουν και με τον θείο 
τους στο βίντεο, αν και για εκείνες η λέξη “ομιλία” ήταν 
περισσότερο ταυτόσημη με τις ταυτόχρονες τσιρίδες μπρο-
στά στην κάμερα. Μισή ώρα αργότερα, η συνομιλία είχε 
λήξει οριστικά και το κεφάλι του είχε γίνει τούμπανο. Πήρε 
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τη μάσκα και το κινητό του, έστειλε ένα “6” και φόρεσε το 
τζάκετ του.

«Θα βγεις;» ρώτησε η μάνα του.
«Ε, ναι. Θα κάνω καμιά βόλτα εδώ γύρω να ξεμουδιά-

σω. Πρέπει να αρχίσεις κι εσύ να περπατάς λιγάκι».
«Πού να πάω εγώ, παιδάκι μου, μες στον κόσμο, με το 

χτικιό; Τρελάθηκες;»
«Να περπατήσεις είπα, όχι να πας σε χοροεσπερίδα».
«Περπατώ όλη μέρα στο σπίτι, δεν έχω ανάγκη».
«Μπράβο, έτοιμη για τον επόμενο Μαραθώνιο είσαι».
«Μην πας μακριά, μουντάδα βλέπω, μπορεί να βρέξει», 

άλλαξε κουβέντα η μάνα του.
«Σάμπως μας αφήνουν να πάμε και μακριά; Λέω να 

πάω μέχρι τον Εθνικό Κήπο, αν τον έχουν ανοιχτό κι αυτόν 
ακόμα, δηλαδή. Το πολύ πολύ να περιφέρομαι στο Ζάππειο 
σαν την άδικη κατάρα».

«Να πας να περπατήσεις στον Περίπατο. Τόσα λεφτά 
δώσαμε για να τη φτιάξουν κι αυτή τη σαχλαμάρα, μην 
πάει χαμένος».

«Άλλη τεράστια επιτυχία. Νοσοκομεία δεν έχουμε, 
αλλά τουλάχιστον μπορούμε να περπατάμε με άνεση και 
στυλ την Πανεπιστημίου και να αναρωτιόμαστε πότε θα 
μας έρθει κάνα λεωφορείο στο δόξα πατρί».

Ο Αντώνης βγήκε από το διαμέρισμα μουτρωμένος. 
Δεν είχε φτιάξει ακόμα η διάθεσή του και δεν ήξερε αν θα 
έφτιαχνε ποτέ. Πριν προλάβει να κατέβει άκουσε μια πόρτα 
να ξεκλειδώνει από τον επάνω όροφο. Ήξερε ότι ήταν η 
Μαίρη, η κυρία Ελένη σπανίως έβγαινε από το διαμέρισμα 
και τώρα που είχαν καραντίνα πάλι, παίζει να είχε καρ-
φώσει και τις πόρτες με σανίδες. Σκέφτηκε για λίγο αν θα 
έπρεπε να ανέβει και να τη χαιρετήσει. Μετά σκέφτηκε τι 
συνέβη την τελευταία φορά που είχε ανέβει για να χαιρε-
τήσει: κατέβηκε μετά και ο Σάββας να χαιρετήσει εκείνον. 
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Αποφάσισε να βγει, όπως σχεδίαζε, και έβαλε τα κλειδιά 
στην τσέπη.

Σχεδόν, δηλαδή. Διότι τα κλειδιά γλίστρησαν από το 
χέρι του κι έπεσαν με ένα δυνατό κουδούνισμα στο μω-
σαϊκό του διαδρόμου. Έσφιξε τα δόντια του και έριξε από 
μέσα του ένα μπινελίκι. Ένα κεφάλι εμφανίστηκε από την 
κορυφή της σκάλας.

«Αντώνη;»
Εκείνος χαμογέλασε αμήχανα.
«Τι κάνεις, Μαίρη;» ρώτησε.
«Καλά, ήρθα να πάρω κάτι πράγματα».
«Α, ναι. Θα μείνεις στου Σάββα», είπε ο Αντώνης και 

χαμογέλασε ξανά το ίδιο αμήχανα.
Η Μαίρη έριξε μια ματιά στο μάτι του, το οποίο ήταν 

ακόμα λίγο μελανιασμένο. Ο Αντώνης βρήκε τα κλειδιά ως 
πρόφαση για να σκύψει και να καλυφθεί κάπως.

«Του τα έψαλα, ξέρεις», είπε η Μαίρη. «Που σε χτύπη-
σε».

«Δεν πειράζει, μου άξιζε».
«Όχι, δεν σου άξιζε. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, 

μπορούμε να τα λύσουμε όλα με τον διάλογο, χωρίς να 
τρωγόμαστε σαν τα ζώα».

«Πρέπει να φύγω, έχω αργήσει», είπε βιαστικά ο Αντώ-
νης.

«Για πού;» ρώτησε εκείνη παραξενεμένη.
Έλα ντε; Για πού; Τι να της έλεγε; Ότι είχε ραντεβού στο 

σούπερ μάρκετ, στο ψυγείο με τα αλλαντικά; Σκαρφίστηκε 
μια πρόχειρη δικαιολογία στα γρήγορα.

«Έχω κάτι να κάνω για το μαγαζί. Τα λέμε».
«Θα τα πούμε κάποια στιγμή», άκουσε τη φωνή της όσο 

κατέβαινε του σκοτωμού τις σκάλες. 
Θα τα λέγανε σίγουρα κάποια στιγμή -τι θα λέγανε ήταν 

το μεγάλο θέμα. Πνιγμένος στις σκέψεις του περπατούσε 
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χωρίς σκοπό σε δρόμους και σοκάκια, χωρίς καν να ξέρει 
πού πηγαίνει. Η Αθήνα έμοιαζε για μια ακόμα φορά με πό-
λη-φάντασμα. Τα πάντα κλειστά, ελάχιστος κόσμος έξω 
και παντού έβλεπες παπάκια ντελιβεράδων και περιπολι-
κά. Δυο από τα ελάχιστα επαγγέλματα στη χώρα που είχαν 
φόρτο εργασίας αυτή την περίοδο. Οι μεν μοίραζαν φαγη-
τό και οι δε πρόστιμα. Και στις δυο περιπτώσεις, πάντως, 
έτρωγες καλά.

Είχε αρχίσει να βραδιάζει όταν αποφάσισε να γυρίσει 
σπίτι. Ξεκλείδωσε την κεντρική εξώπορτα και μπήκε στο 
κτίριο σκυφτός και σκεπτικός. Πρόλαβε να κάνει μόλις δυο 
βήματα, όταν πάγωσε στη θέση του ξαφνιασμένος. Απέ-
ναντι του, καθισμένος στα σκαλιά, ήταν ο Σάββας και τον 
κοιτούσε. Ο Αντώνης δεν ήξερε τι να κάνει. Να συνέχιζε να 
προχωρά σαν να μην συμβαίνει τίποτα; Να άνοιγε πάλι την 
πόρτα και να έφευγε τρέχοντας; Ή να χτυπούσε την πόρτα 
της γκαρσονιέρας και να ζητούσε βοήθεια από τον Ορέστη; 
Τον είχε δει μια βραδιά που φορούσε κάτι γόβες στιλέτο, 
μια χαρά χρησίμευαν και σαν όπλα στην ανάγκη.

Ο Σάββας σηκώθηκε απότομα και ο Αντώνης έκανε 
αντανακλαστικά ένα βήμα πίσω, τρομαγμένος.

«Δεν θα σε χτυπήσω, να μιλήσουμε θέλω», του ένευσε ο 
Σάββας για να τον καθησυχάσει.

«Εντάξει... Θες να κάτσουμε εδώ;» είπε αβέβαια ο 
Αντώνης.

Ο Σάββας τον κοίταξε απορημένος. Τότε μόνο θυμή-
θηκε ο Αντώνης ότι το στόμα του ήταν ακόμα καλυμμένο 
από τη μάσκα και δεν μπορούσε να διαβάσει τα χείλη του. 
Τράβηξε τη μάσκα απότομα και γέλασε αυθόρμητα. Γέλα-
σε και ο Σάββας. Ο Αντώνης τού έκανε νόημα να ανέβουν 
καλύτερα στο σπίτι του.

Η κυρα-Τασία καθόταν στον καναπέ όταν μπήκαν μέσα 
οι δυο τους και αμέσως τσιτώθηκε ανήσυχη.
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«Όλα καλά, να μιλήσουμε πάμε», την καθησύχασε ο 
Αντώνης.

«Γιατί δεν κάθεστε εδώ που έχει και μάρτυρες;» είπε 
εκείνη. «Άμα αρχίσει να σε κοπανάει, φώναξε», πρόσθεσε 
όταν άκουσε την πόρτα του δωματίου να κλείνει.

Έμειναν κλεισμένοι μέσα κάνα σαραντάλεπτο. Κανείς 
δεν έμαθε τι ακριβώς ειπώθηκε, αλλά όταν βγήκαν έδει-
χναν συμφιλιωμένοι. Η κυρα-Τασία σηκώθηκε επιφυλα-
κτικά κι αφού έριξε μια εξεταστική ματιά στη μούρη του 
Αντώνη για τυχόν μελανιές, στράφηκε προς τον Σάββα.

«Τα ξαναβρήκατε;»
Εκείνος έγνεψε καταφατικά.
«Άντε μπράβο!» έκανε η κυρα-Τασία ενθουσιασμένη 

και έτρεξε στο ψυγείο. Επέστρεψε λίγα δευτερόλεπτα αρ-
γότερα, κρατώντας δυο ρυζόγαλα. «Ένα για σένα και ένα 
για τη Μαιρούλα», είπε.

Ο Σάββας γέλασε, την ευχαρίστησε κουνώντας το κεφά-
λι και έφυγε. Ο Αντώνης απόμεινε να κοιτάζει βουβός την 
πόρτα. Η μάνα του κοντοστάθηκε και τον κοίταξε.

«Τι κατέβασες τα μούτρα τώρα; Αφού μονοιάσατε πάλι, 
τελείωσε».

«Δεν τα κατέβασα γι’ αυτό. Του έδωσες τα τελευταία 
ρυζόγαλα. Θα τα έτρωγα πιο μετά», είπε εκείνος θλιμμένος.

«Δεν πειράζει. Να τα κόψεις τα πολλά γλυκά εσύ, πάχυ-
νες. Η Μαιρούλα σε μάρανε», είπε η κυρα-Τασία και πήγε 
πάλι στην κουζίνα.

«Κάθε μέρα κι ένα νέο χαστούκι», μονολόγησε ο Αντώ-
νης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ημέρα 3: Τηλεμπάχαλο 

Δευτέρα, εννιά του Νοέμβρη ήταν η μεγάλη πρεμιέρα 
της τηλεκπαίδευσης, η οποία δεν είχε αφήσει και τις 

καλύτερες εντυπώσεις σε γονείς και μαθητές κατά τη διάρ-
κεια της προηγούμενης καραντίνας. Αυτή τη φορά, όμως, 
υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα πάντα ήταν έτοιμα και ρυθ-
μισμένα και ότι το σύστημα θα λειτουργούσε στην εντέ-
λεια.

«Κάτι τέτοια έλεγαν και για τις μάσκες που θα μοίρα-
ζαν», είπε ο Αντώνης στη μάνα του.

«Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό», είπε εκείνη. «Αφού 
έκλεισαν τα γυμνάσια και τα λύκεια, γιατί δεν κλείνουν και 
τα δημοτικά; Τα μικρά παιδιά δεν το κολλάνε το χτικιό, δη-
λαδή;»

«Μου αρέσει που ψάχνεις ακόμα λογική στις αποφάσεις 
που παίρνουν», είπε ο Αντώνης.

«Δηλαδή, οι μικρές της Αγγελικής και του Χρήστου θα 
πηγαίνουν κανονικά σχολείο και τα αγόρια του Χρήστου 
θα κάνουν μάθημα από το σπίτι; Κι άμα αρρωστήσει η 
μικρή και πάει σπίτι και τους κολλήσει όλους τι θα γίνει;»

«Δεν ξέρω, μάνα, ας ελπίσουμε ότι θα προσέχει. Αλλά 
με τα παιδιά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος».

«Τουλάχιστον η Σμαράγδα το πέρασε και δεν θα ξανα-
κολλήσει», είπε η κυρα-Τασία.

Η Σμαράγδα είχε νοσήσει από τον κορωνοϊό στα μέσα 
του Οκτωβρίου και είχε περάσει τη νόσο σχετικά ελαφρά, 
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προς ανακούφιση όλων. Μετά από δεκαπέντε μέρες, και 
αφού τα συμπτώματά της είχαν υποχωρήσει πλήρως, ο 
Χρήστος και τα παιδιά είχαν επιστρέψει στο σπίτι τους.

«Ποιος σου είπε ότι δεν μπορεί να ξανακολλήσει;» είπε 
ο Αντώνης. «Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων 
που ανάρρωσαν και ξανακόλλησαν αργότερα».

Η μάνα του τον κοίταξε με γουρλωμένα μάτια.
«Δηλαδή μπορεί να τη γλιτώσεις τη μια φορά και να σε 

φάει την επόμενη;» ρώτησε πανικόβλητη.
«Ε, καλά, αν τη γλίτωσες ήδη μια φορά, φαντάζομαι θα 

τη γλιτώσεις και δεύτερη, ειδικά αφού θα έχεις και αντισώ-
ματα πλέον».

«Και δεν ξεφτίζουν αυτά; Κι άμα τα έχεις, τότε γιατί ξα-
νακολλάς;»

«Δεν ξέρω, ρε μάνα, υποθέσεις κάνω κι εγώ, δεν είμαι 
λοιμωξιολόγος», είπε εκνευρισμένος ο Αντώνης.

«Καλά ντε, μην αρπάζεσαι. Μη μάθουμε εμείς τίποτα 
για τα ιατρικά, δηλαδή, στο σκοτάδι να μείνουμε».

Το μοναδικό πράγμα που έμεινε στο σκοτάδι τη μέρα 
εκείνη, πάντως, ήταν οι μαθητές. Διότι το απολύτως ρυθμι-
σμένο και πανέτοιμο σύστημα κατέρρευσε πριν καλά-καλά 
λειτουργήσει. Κάποιοι μπήκαν για λίγο, πριν τους πετάξει 
κλωτσηδόν, άλλοι κατάφεραν να συνδεθούν με τεράστια 
καθυστέρηση και οι πιο πολλοί κάθονταν κι έβλεπαν τις 
καταδικασμένες προσπάθειες των συσκευών τους να κά-
νουν έστω μια πρώτη επαφή με τον διακομιστή. Οι απε-
γνωσμένοι γονείς, από την άλλη, τραβούσαν τα ελάχιστα 
μαλλιά που δεν τους είχαν ήδη πέσει από το άγχος. Αν και 
μερικοί δεν κατέθεσαν τα όπλα τόσο εύκολα.

Το δειλό χτύπημα στην πόρτα έκανε την κυρα-Τασία και 
τον Αντώνη να κοιταχτούν παραξενεμένοι.

«Ποιος να είναι; Αφού έχουμε καραντίνα», ρώτησε.
«Εντάξει, δεν εκτελούν όποιον τολμήσει να βγει έξω. 
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Ακόμα!» είπε ο Αντώνης και φόρεσε τη μάσκα του για ν΄ 
ανοίξει την πόρτα.

Προς μεγάλη του έκπληξη, είδε τον Πελοπίδα να στέκε-
ται μπροστά του, με ένα μισοκακομοίρικο ύφος. Μετά τον 
χαμό στη βραδιά συνέλευσης, οι διπλωματικές σχέσεις με-
ταξύ πρώτου και τρίτου ορόφου είχαν κοπεί μαχαίρι.

«Τι λέει, Αντώνη; Όλα καλά;» ρώτησε με ένα χαμόγελο 
που -ακόμα και πίσω από τη μάσκα- δεν μπορούσε να κρύ-
ψει την αμηχανία του.

«Μια χαρά, πώς από δω;»
«Ήθελα να ζητήσω μια χάρη. Προσπαθούν τα παιδιά 

όλη μέρα να συνδεθούν σε αυτή τη βλακεία για την τηλεκ-
παίδευση και δεν μπορούν. Νομίζω φταίει το ίντερνετ».

«Τι ταχύτητα έχεις;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Ρούτερ;» απάντησε με αβεβαιότητα ο Πελοπίδας.
Ο Αντώνης κατάλαβε ότι δεν είχε νόημα να κάνει άλλες 

ερωτήσεις πάνω στο θέμα. Ο γείτονας ήταν τόσο σχετικός 
με την ευρυζωνική τηλεφωνία, όσο και ο Σκύλος της Φλο.

«Μήπως δεν φτάνει το ίντερνετ επειδή είστε ψηλά;» πε-
τάχτηκε η κυρα-Τασία και ο Αντώνης ένιωσε έναν νευρώνα 
να τσιτσιρίζει.

«Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει που προσπαθούν να μπούνε 
ταυτόχρονα και ο γιος και η κόρη μου. Ίσως να φτάνει το 
ίντερνετ μόνο για τον ένα», απάντησε ο Πελοπίδας και ο 
Αντώνης ήταν πλέον σίγουρος ότι ο ίδιος νευρώνας έσβησε 
σαν κεράκι στο αγέρι.

«Μπορεί να έχει πρόβλημα η πλατφόρμα», είπε.
«Ποια πλατφόρμα;» ρώτησε ο Πελοπίδας.
Ο Αντώνης μπήκε στον πειρασμό να του απαντήσει 

“αυτή του μετρό, στην Ομόνοια”, αλλά κρατήθηκε. «Της 
τηλεκπαίδευσης. Μπαίνουν ταυτόχρονα όλοι οι μαθητές 
της χώρας, θα έχει γονατίσει το σύστημα», είπε αντ’ αυτού.

«Τι να πω... Μπορεί να κατέβει ο γιος μου σε σας με 
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το λάπτοπ να δοκιμάσει; Να δούμε μπας και καταφέρει να 
μπει είτε αυτός είτε η κόρη μου και ησυχάσω από τη γκρί-
νια;»

«Ναι, καλέ, το ρωτάς;» πετάχτηκε η κυρα-Τασία. «Αλλά 
θα του πεις να φοράει τη μάσκα του, γιατί φοβάμαι».

Ο Αντώνης ένιωθε πλέον και όλους τους υπόλοιπους 
νευρώνες του να αναβοσβήνουν σαν ταμπέλα φαρμακείου.

«Πας καλά, ρε μάνα; Γιατί του είπες ναι;» ρώτησε, αφό-
του ο Πελοπίδας έφυγε ενθουσιασμένος.

«Γιατί να του πω όχι; Να μείνει το παιδί πίσω στα διαβά-
σματα;» ρώτησε εκείνη.

«Αυτοί έχουν μείνει οικογενειακώς πέντε αιώνες πίσω, 
μια μέρα μαθημάτων δεν θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον 
γιο τους. Κι αν καταφέρει να μπει τι θα κάνουμε; Θα τον 
έχουμε κάθε μέρα εδώ οικότροφο για το υπόλοιπο του σχο-
λικού έτους;»

«Μπορεί στο μεταξύ να το φτιάξουν το πρόβλημα. Ή να 
βάλει κι άλλο ίντερνετ ο Πελοπίδας», είπε με φυσικότητα 
η μάνα του.

«Δεν είναι βενζίνη το ίντερνετ, να το φουλάρεις!» φώ-
ναξε ο Αντώνης.

«Είναι καλό να βοηθάμε τους γείτονες», φώναξε κι η 
μάνα του.

«Πότε βοήθησαν αυτοί κάποιον;» πέρασε στην αντεπί-
θεση ο Αντώνης.

Η μάνα του άνοιξε το στόμα, αλλά το κουδούνι έδωσε 
τέλος στην αντιπαράθεση. Έτρεξε να ανοίξει και να υποδε-
χτεί τον γιο του Πελοπίδα.

«Καλώς το. Βολέψου όπου θες, παιδάκι μου. Κάτσε εδώ 
στο σαλόνι. Θες να σου φέρω κάτι να πιεις; Έφαγες πρωι-
νό; Να σου ετοιμάσω κάτι;»

«Άσε το παιδί ήσυχο, ακόμα δεν μπήκε μέσα και θες να 
το μπουκώσεις», είπε ο Αντώνης.
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«Δεν θέλω κάτι, ευχαριστώ», έκανε ο μικρός και έκατσε 
στον καναπέ με το λάπτοπ του.

Ο Αντώνης τού έδωσε ένα χαρτί που είχε σημειώσει τον 
κωδικό του wifi.

«Τι ταχύτητα έχετε σπίτι;» ρώτησε, μπας και λάμβανε, 
επιτέλους, απάντηση στο ερώτημα.

«Πενηντάρα, υποτίθεται, αλλά πάνω από είκοσι με το 
ζόρι πιάνουμε», απάντησε εκείνος. «Αλλά δεν νομίζω να 
φταίει η ταχύτητα, δεν μπορούμε να συνδεθούμε καθόλου 
στο Webex όλη μέρα, ενώ οπουδήποτε αλλού μπαίνουμε 
κανονικά. Όλοι οι φίλοι μου έχουν το ίδιο θέμα».

Τουλάχιστον τα παιδιά τους δεν έδειχναν να έχουν κλη-
ρονομήσει το IQ των γονιών, οπότε ο Αντώνης σκέφτηκε 
ότι κάτι ήταν και αυτό.

Ο μικρός έκανε κάμποσες προσπάθειες, αλλά παρέμενε 
σε μια μόνιμη κατάσταση αναμονής μέχρι να γίνει η σύνδε-
ση. Η κυρα-Τασία, στην κουζίνα, έβγαλε μια πιατέλα και τη 
γέμισε μπισκότα, ενώ ο Αντώνης τής έριχνε μισές ματιές.

«Τι θες; Με γεμάτο στομάχι μελετάς καλύτερα», του 
είπε.

«Συνειδητοποιείς ότι για να τα φάει αυτά θα πρέπει να 
βγάλει τη μάσκα, ε;» ρώτησε εκείνος, με ένα ειρωνικό χα-
μόγελο.

Η μάνα του τον κοίταξε ανέκφραστη, μετά κοίταξε την 
πιατέλα με τα μπισκότα και στο τέλος την έδωσε στον 
Αντώνη, ο οποίος άρχισε να μασουλάει ικανοποιημένος.

«Η μαμά σου τι κάνει; Καιρό έχουμε να τη δούμε», φώ-
ναξε η κυρα-Τασία στον μικρό.

«Είναι λίγο αδιάθετη από χθες, ξαπλωμένη ήταν όταν 
κατέβηκα», απάντησε εκείνος.

Η κυρα-Τασία έχασε το χρώμα της τόσο γρήγορα που 
κόντεψε να γίνει ασπρόμαυρη. Στράφηκε πανικόβλητη 
προς τον γιο της.
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 «Αντώνη, ακούς; Άρρωστη είναι! Πέτα τον έξω!» 
έσκουξε χαμηλόφωνα.

«Τι λες, ρε μάνα, που θα πετάξουμε το παιδί έξω; Να 
γίνουμε πάλι κώλος με τους γονείς του;» απάντησε εκείνος, 
γελώντας μπουκωμένος.

«Παιδάκι μου, δεν άκουσες; Είναι άρρωστη η Σουσού. 
Αν έχει το χτικιό;»

«Μα γιατί; Είναι καλό να βοηθάμε τους γείτονες», επα-
νέλαβε εκείνος κοροϊδευτικά την προηγούμενη φράση της.

Εκείνη τον μούντζωσε, φόρεσε τη ζακέτα της και βγήκε 
στη βεράντα της κουζίνας. Σαράντα λεπτά αργότερα, τους 
έβγαλε ο μικρός από τη δύσκολη θέση, αφού όλες οι προ-
σπάθειές του να συνδεθεί στην πλατφόρμα απέβησαν άκαρ-
πες. Ήταν προφανές ότι εκείνη την ημέρα -και πιθανότατα 
και κάμποσες ακόμα- τα φιλομαθή παιδιά του έθνους θα 
έμεναν λίγο πίσω στην πρόοδό τους. Τους ευχαρίστηκε και 
έφυγε.

Δεν πρόλαβε να κλείσει η πόρτα και η κυρα-Τασία εμ-
φανίστηκε με τον πλήρη εξοπλισμό: αντισηπτικά μαντη-
λάκια, σπρέι καθαρισμού, αποσμητικό χώρου, οινόπνευμα 
και κουβά με σφουγγαρίστρα. 

«Χαλάρωσε, ρε μάνα, ούτε χανσενικό να ήταν το παιδί». 
«Πού ξέρουμε τι μικρόβια κουβάλησε από την άλλη από 

πάνω;»
«Αδιάθετη είπε ότι ήταν η μάνα του, όχι ότι ξερνούσε 

αίμα στον κουβά».
«Εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Τράβα να μου κατεβά-

σεις και τον ανεμιστήρα από την πάνω ντουλάπα».
«Τι θα τον κάνεις τον ανεμιστήρα, Νοέμβρη μήνα;» φώ-

ναξε ο Αντώνης. 
«Θα ανοίξω την μπαλκονόπορτα και θα τον βάλω να φυ-

σάει προς τα έξω τον μολυσμένο αέρα».
«Εσύ το έχεις κάψει περισσότερο κι από το Webex», 
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είπε ο Αντώνης και πήγε να κλειστεί στο δωμάτιο.
Η μάνα του έμεινε για λίγο σκεπτική.
«Δεν πειράζει», μονολόγησε. «Θα ανοίξω τον απορρο-

φητήρα». 



30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ημέρα 6: Τα απαγορευμένα

Οι μέρες άρχισαν να κυλούν ήρεμα, με τον κόσμο να 
προσπαθεί να συνηθίσει πάλι στην ιδέα των περι-

ορισμών και του εγκλεισμού. Μόνο που αυτή τη φορά τα 
πράγματα είχαν διαφοροποιηθεί λίγο, έτσι για να σπάσει 
κάπως και η ρουτίνα. Η κυρα-Τασία, αν και συνήθως ενη-
μερωμένη για τα πάντα, πιάστηκε εντελώς απροετοίμαστη 
την Πέμπτη.

«Άκου κάτι πράγματα!» φώναξε με το που επέστρεψε 
από το σούπερ μάρκετ.

Παράτησε τις τσάντες με τα ψώνια στο πάτωμα και εκ-
σφενδόνισε τη μάσκα κάπου στην κουζίνα.

«Τι σου έκαναν πάλι;» ρώτησε από το σαλόνι ο Αντώ-
νης, απορημένος.

«Παιδάκι μου, πήγα να αγοράσω δυο γλάστρες που 
ήθελα για τη βεράντα και δεν με άφησαν».

«Τι εννοείς δεν σε άφησαν;»
«Απαγορεύεται, είπαν. Δεν με άφησαν να πάρω, μόνο 

αν τα παραγγείλω από το τηλέφωνο ή από το ιντερνέτ, λέει. 
Άκου να δεις! Πώς θα πάρω εγώ γλάστρα αν δεν την κοιτά-
ξω να ξέρω αν μου κάνει;»

«Αλίμονο, πρέπει να την περάσεις από κάστινγκ πρώτα», 
είπε ο Αντώνης χαμηλόφωνα.

«Και μετά πήγα να πάρω μια λεκάνη για τα ρούχα κι 
ούτε αυτή με άφησαν να πάρω. Τα έχουν φράξει όλα με 
ταινία για να μην πλησιάσουμε και θα είναι έτσι μέχρι τις 
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τριάντα του μήνα, μου είπε η κοπέλα. Θα μείνω εγώ χωρίς 
λεκάνη μέχρι το τέλος του μήνα;»

Ο Αντώνης σηκώθηκε και πήρε το τάμπλετ στα χέρια 
του για να ψάξει το θέμα.

«Ναι, είναι είδος πρώτης ανάγκης η λεκάνη, χωρίς αυτή 
δεν μπορείς να ζήσεις».

«Καινούργια σαχλαμάρα είναι αυτή πάλι; Πότε το απο-
φάσισαν;»

Ο Αντώνης έριξε μια ματιά στην οθόνη του τάμπλετ.
«Πριν λίγες μέρες, βασικά», είπε. «Όλα τα βιομηχανικά 

αγαθά που δεν είναι πρώτης ανάγκης θα είναι περιορισμένα 
ως τη λήξη της καραντίνας».

«Τι βιομηχανικά αγαθά; Τι είναι αυτά;» ρώτησε η κυρα-
Τασία.

«Όπως το βλέπω εδώ, όλα τα είδη σπιτιού και διακόσμη-
σης, εκτός από είδη καθαριότητας και λαμπτήρες. Έπιπλα, 
ηλεκτρικές συσκευές, εποχιακά είδη, παιχνίδια, σχολικά, 
ρούχα, παπούτσια, βιβλία, όλα απαγορεύονται».

«Δεν πάμε καλά».
«Παραπονέθηκαν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που 

είναι κλειστά, για αθέμιτο ανταγωνισμό. Εδώ που τα λέμε, 
έχουν ένα δίκιο οι άνθρωποι. Αν τα δικά τους μαγαζιά απα-
γορεύεται να ανοίξουν, γιατί να εξακολουθούν να πουλάνε 
τα ίδια είδη τα σούπερ μάρκετ; Είναι κάπως άδικο».

«Μπα; Τι μας λες; Πριν γιατί δεν παραπονιόντουσαν; 
Πάλι υπήρχε κόσμος που τα αγόραζε αυτά από τα σούπερ 
μάρκετ».

«Ναι, αλλά τώρα χάνουν και τους σταθερούς πελάτες 
τους. Ξέρω ‘γω; Τι να σου πω;»

«Εγώ και πριν από το σούπερ μάρκετ τα ψώνιζα όλα 
αυτά, δικαίωμά μου είναι», είπε η κυρα-Τασία.

«Όχι, από το ανθοπωλείο τις έπαιρνες τις γλάστρες και 
τα λιπάσματα», είπε ο Αντώνης.
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«Απ’ όπου θέλω εγώ τα έπαιρνα, δεν σου πέφτει λόγος», 
τσίνισε εκείνη.

«Ωραία, ό,τι θέλεις για το σπίτι τώρα θα μου το λες 
εμένα και θα το παραγγέλνουμε ονλάιν, δεν έγινε κάτι».

«Εγώ θέλω να τα βλέπω και να τα διαλέγω μόνη μου».
«Αγύριστο κεφάλι, ως συνήθως. Η τεχνολογία σού λύνει 

τα χέρια, γιατί δεν το εκμεταλλεύεσαι;»
«Να λύσει τα δικά σου χέρια, εγώ στα δικά μου θέλω να 

πιάνω τη λεκάνη και να βλέπω πόσο γερή είναι».
«Ρούχα θα βάζεις μέσα, όχι τσιμεντόλιθους!»
Η κυρα-Τασία του έριξε ένα άγριο βλέμμα και πήγε στο 

μπάνιο. Ο Αντώνης έκανε έναν κοροϊδευτικό μορφασμό κι 
επέστρεψε στο διάβασμά του. Όχι για πολύ, καθώς χτύπησε 
το κουδούνι μετά από λίγο. Σηκώθηκε, έριξε μια ματιά από 
το ματάκι και άνοιξε παραξενεμένος.

«Καλησπέρα, ενοχλώ;» ρώτησε ο Φαρίντ, ο πιο και-
νούργιος νοικάρης, από τον τρίτο.

«Όχι, καθόλου. Τι έγινε;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Ήθελα μια χάρη. Μήπως σου βρίσκεται κανένα μαύρο 

μαρκαδοράκι σχεδίου; Χρειάζεται ένα η Μόσι και το δικό 
της δεν γράφει πια. Πήγα να αγοράσω ένα από το σούπερ 
μάρκετ, αλλά δεν τα πουλάνε, μου είπαν».

«Είδες;» είπε δυνατά η μάνα του Αντώνη από πίσω του 
κι εκείνος αναπήδησε.

«Πώς ήρθες έτσι αθόρυβα;» της είπε τρομαγμένος.
«Πώς θα γράψει το παιδί τώρα χωρίς στυλό; Αυτό δεν το 

σκέφτηκαν; Τα παιδιά έχουν μαθήματα, από πού θα αγορά-
ζουν γραφική ύλη;» συνέχισε εκείνη.

«Θα κάνουμε αύριο τηλεφωνική παραγγελία, απλώς 
τώρα το βιάζεται και με έχει φάει», απάντησε ο Φαρίντ.

«Να πώς θα αγοράζουν γραφική ύλη», είπε ο Αντώνης 
στη μάνα του. «Δεν είναι σαν κι εσένα όλοι, τεχνοφοβικοί. 
Μισό, Φαρίντ, να δω τι έχω».
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Πήγε στο δωμάτιό του κι επέστρεψε λίγο αργότερα με 
μια γεμάτη μολυβοθήκη.

«Δες αν σου κάνει κάποιο από αυτά. Πώς και δεν χτύπη-
σες στου Πελοπίδα; Έχει και παιδιά, όλο και κάτι θα τους 
βρισκόταν».

«Δεν νομίζω να μας συμπαθεί και πολύ», απάντησε ο 
Φαρίντ. «Με το ζόρι μας χαιρετάνε όποτε μας βλέπουν -κι 
αυτός και η γυναίκα του. Κρατάω αποστάσεις».

«Καλά κάνεις», είπε ο Αντώνης. «Τα παιδιά σας, πά-
ντως, μια χαρά τα πάνε με τα δικά τους. Όλο και τα έβλεπα 
να συχνάζουν μαζί πριν την καραντίνα».

«Τα παιδιά δεν έχουν τα κόμπλεξ των μεγάλων. Αλλά 
δεν ξέρω για πόσο θα μείνουν έτσι τα δικά τους, με αυτούς 
να τα μεγαλώνουν».

«Μακάρι να μπορούσα να πω ότι έχεις άδικο», είπε ο 
Αντώνης χαμογελώντας.

«Νομίζω αυτό θα τη βολέψει», είπε ο Φαρίντ δείχνοντας 
ένα μαρκαδοράκι. «Πόσο κάνει;»

«Για τι με πέρασες, ρε; Ψιλικατζίδικο; Πάρτο και φύγε 
από δω, που θα πληρώσεις κιόλας!» είπε γελώντας ο Αντώ-
νης.

Μόλις έφυγε ο γείτονας, εμφανίστηκε πάλι από το που-
θενά η αθόρυβη κυρα-Τασία.

«Η Μόσι είναι η κόρη του;»
«Όχι, ο γιος του. Κάνεις κι εσύ κάτι ερωτήσεις ώρες-

ώρες».
«Ελπίζω να μην μας φέρει πάλι φαγητό η γυναίκα του 

για να μας ευχαριστήσει. Κόντεψα να πεθάνω την προη-
γούμενη φορά».

«Αμάν, ρε μάνα, όλο υπερβολές. Μια χαρά ήταν το φα-
γητό της».

«Παιδάκι μου, τίγκα στο σκόρδο και τα μπαχαρικά ήταν, 
πώς τα τρώνε τόσο βαριά;»



34

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

«Μιλάς εσύ, που αδειάζεις ένα λίτρο λάδι σε ό,τι φτιά-
χνεις;»

«Το ελαιόλαδο κάνει καλό στην υγεία», τσίριξε η κυρα-
Τασία.

«Οι δυο κουταλιές, όχι το βυτίο!» φώναξε κι ο Αντώνης.
Το τηλέφωνο μπήκε σφήνα στην αψιμαχία και η κυρα-

Τασία έτρεξε να απαντήσει. Ήταν, ως συνήθως, η φιλενάδα 
της από τον δεύτερο.

«Έλα, Ελένη μου, πού να στα λέω. Δεν ξέρεις τι έπαθα 
σήμερα».

Ο Αντώνης γύρισε τα μάτια προς τα πάνω.
«Παιδάκι μου, πήγα να αγοράσω γλάστρες και δεν μου 

τις έδωσαν. Ναι! Άκου πράματα!», συνέχισε η μάνα του.
«Ποιος νοιάζεται που γέμισαν οι ΜΕΘ στα νοσοκομεία, 

η αληθινή συμφορά είναι ότι η κυρα-Τασία δεν κατάφερε 
να πάρει άλλες δυο γλάστρες για τη συλλογή της», ειρω-
νεύτηκε ο Αντώνης.

Εισέπραξε μια άγρια ματιά από τη μάνα του.
«Κάτσε να πάω μέσα, εδώ κάνουν παράσιτα», είπε και 

χώθηκε στην κρεβατοκάμαρά της.
Τριάντα λεπτά αργότερα βγήκε έξω, με ένα περίεργο 

ύφος.
«Τι έγινε; Σε παρηγόρησε στο ανείπωτο δράμα σου η 

φίλη σου;» ρώτησε ο Αντώνης.
Εκείνη δεν απάντησε. Πήγε πρώτα στην κουζίνα και ο 

Αντώνης την άκουσε που έψαχνε μέσα στα συρτάρια, ανα-
κατεύοντας τα κουζινικά. Δυο λεπτά αργότερα, εμφανίστη-
κε με μια τρυπητή κουτάλα στο χέρι.

«Να μπω στον κόπο να ρωτήσω;» έκανε ο Αντώνης.
«Στην Ελένη την πάω, η δική της έσπασε. Έστειλε την 

κόρη της να της πάρει και δεν της έδωσαν στο σούπερ μάρ-
κετ. Εγώ έχω δύο, κρίμα να πηγαίνει χαμένη η μία».

«Καλά».
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«Κι η Ελένη έχει δυο άδειες γλάστρες να μου δώσει σε 
αντάλλαγμα», συνέχισε η μάνα του και βγήκε γρήγορα από 
το σπίτι, πριν προλάβει ν΄ αντιδράσει ο Αντώνης.

«Αρχίσαμε και τις ανταλλαγές αγαθών», μονολόγησε 
εκείνος. «Αν συνεχιστεί έτσι αυτή η καραντίνα, μας βλέπω 
να κάνουμε και ρεσάλτο στα απέναντι κτίρια...»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ημέρα 8: Εξοδοι

Σαββατόβραδο μπροστά στην τηλεόραση. Ήταν πια 
κάτι το συνηθισμένο στο σπίτι του Αντώνη, διότι τι 

άλλο να έκανες μέσα στην καραντίνα; Όχι ότι είχε καμιά 
πολυτάραχη προσωπική ζωή και πιο πριν, αλλά όλο και κά-
ποιον φίλο θα έβρισκε για ένα ποτό ή μια βόλτα. Για την 
ώρα, ετοίμαζε το χαμομήλι του στην κουζίνα, όσο η μάνα 
του παρακολουθούσε το πιο μισητό πρόγραμμα της ελληνι-
κής τηλεόρασης: τις ειδήσεις.

«Δεν είμαστε με τα καλά μας. Καλά κάνει ο κόσμος και 
τους βρίζει».

«Ποιους βρίζει ο κόσμος;»
«Τους παπάδες».
Ο Αντώνης πήγε στο σαλόνι με την κούπα του στο χέρι.
«Μπα; Εσύ ήσουν υπέρμαχος της Ορθοδοξίας ως τώρα 

-έστω κι από αντίδραση. Τι έγινε κι άλλαξες ξαφνικά στρα-
τόπεδο;»

«Δεν είδες; Κόλλησε το χτικιό ο άλλος και τον πήγαν 
στο νοσοκομείο του Ρίο».

«Ντε Τζανέιρο;»
«Tο δικό μας το Ρίο».
Ο Αντώνης απλώς ξεφύσηξε και δεν έκανε καν τον κόπο 

να τη διορθώσει.
«Και τι έγινε; Βγήκε κρυφά το βράδυ και κοινώνησε όλη 

την πτέρυγα;» ρώτησε.
«Παιδάκι μου, σηκώθηκε κι έφυγε από το νοσοκομείο. 
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Θα κάτσει, λέει, σπίτι του καραντίνα, δεν έχει ανάγκη τους 
γιατρούς».

«Στα τσακίδια. Τουλάχιστον έμεινε ένα κρεβάτι άδειο 
για κάποιον που το αξίζει περισσότερο. Ο συγκεκριμένος 
έλεγε ότι ο ιός είναι σταλμένος από τον Σατανά και ότι το 
εμβόλιο θα έχει τσιπάκι. Δεν μας τα έλεγε τις προάλλες η 
κυρα-Σταυρούλα από δίπλα;»

«Εγώ δεν το εμπιστεύομαι αυτό το εμβόλιο. Ποτέ δεν 
ξέρεις τι βάζουν μέσα».

Ο Αντώνης κοίταξε τη μάνα του με μισό μάτι.
«Μην κάνουμε πάλι αυτή τη συζήτηση. Το εμβόλιο θα 

το κάνεις, έστω κι αν χρειαστεί να στο κάνω εγώ κρυφά την 
ώρα που κοιμάσαι».

«Να μας κάνεις τη χάρη, εγώ δεν θέλω εμβόλιο με 
τσιπς».

«ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΠΟΠ ΚΟΡΝ!» φώ-
ναξε ο Αντώνης κι η μάνα του αναπήδησε τρομαγμένη.

«Δεν θα πας για περπάτημα σήμερα;» τον ρώτησε, σε 
μια ακόμα από τις κλασικές της προσπάθειες να αλλάξει 
μια συζήτηση που δεν της άρεσε.

«Είναι ήδη οχτώ και. Έχει απαγορευτικό από χθες, το 
ξέχασες;»

Παρασκευή και δεκατρείς -σημαδιακή ημερομηνία- 
είχε μπει σε εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 
εννέα το βράδυ μέχρι τις πέντε το πρωί.

«Σάμπως είχαμε και πουθενά να πάμε;» είπε η κυρα-Τα-
σία. «Μόνο στην Ελένη για το έργο ανέβαινα εγώ, αλλά 
τώρα με την καραντίνα έριξε κι αυτή απαγορευτικό. Μόνο 
τηλέφωνο, λέει».

Ο Αντώνης έκατσε στον καναπέ να πιει το χαμομήλι του. 
Πήρε το τάμπλετ στο χέρι κι άρχισε να χαζεύει σε διάφορες 
σελίδες. Λίγα λεπτά αργότερα, η μάνα του τον πρόσεξε που 
είχε μισοκλείσει τα μάτια και απομάκρυνε τη συσκευή από 
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το πρόσωπό του.
«Τι έπαθες, παιδάκι μου;» ρώτησε.
Εκείνος την κοίταξε ανέκφραστος κι έφερε ξανά το τά-

μπλετ κοντά του.
«Τίποτα. Κάτι διαβάζω, αλλά έχει πολύ μικρά γράμματα 

και δεν φαίνονται».
Η κυρα-Τασία κούνησε το κεφάλι της μορφάζοντας.
«Μεγάλωσες κι εσύ, κακομοίρη μου κι έμεινες...»
«...μαγκούφης, ξέρω, τα έχουμε ξαναπεί», τη διέκοψε 

εκείνος.
«Αφού βλέπεις ότι δεν μπορείς να διαβάσεις πια, γιατί 

δεν πας στον οφθαλμίατρο;»
«Θα πάω όταν τελειώσει η πανδημία».
«Όταν τελειώσει η πανδημία θα έχεις καταρράκτη», είπε 

η μάνα του ξερά.
«Σιγά μην έχω και τη λίμνη Τανγκανίκα», είπε μέσα από 

τα δόντια του ο Αντώνης.
«Αχχχ... Θα κακογεράσεις», πέταξε η κυρα-Τασία, χωρίς 

να πάρει το βλέμμα της από την τηλεόραση. «Σαν και μένα 
θα είσαι σε λίγο».

«Ενοχλητικός, εννοείς;»
«Ούτε μήνας δεν είναι που σε βρήκα τέζα στο πάτωμα, 

το ξέχασες; Τι θα γίνει αν πάθεις κι εσύ την καρδιά σου;» 
συνέχισε εκείνη.

«Θα πάθω την καρδιά μου επειδή δεν πηγαίνω στον 
οφθαλμίατρο; Πώς τις κάνεις αυτές τις συνδέσεις στο 
μυαλό σου;»

«Όχι, θα την πάθεις γιατί είσαι αγύριστο κεφάλι και 
δεν θες να κάνεις ένα τσεκ-απ. Νομίζεις ότι είσαι τζόβενο 
ακόμα».

«Θα με τρελάνεις; Εσύ μόλις τώρα έλεγες ότι δεν θες να 
κάνεις το εμβόλιο επειδή δεν το εμπιστεύεσαι, τώρα θυμή-
θηκες ότι οι γιατροί είναι καλοί; Εδώ σε κυνηγάω για να 
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παίρνεις τα χάπια σου».
«Άλλο εγώ, εγώ είμαι πιο ανθεκτικιά!»
«Δυο καρδιακά έχεις πάθει!»
«Και τη σκαπούλαρα. Εσύ άμα πάθεις το πρώτο, σαν το 

σκυλί στο αμπέλι θα πας, ούτε τα μάτια δεν θα προλάβεις 
να κλείσεις».

«Μπα που να φας τη γλώσσα σου!» φώναξε ο Αντώνης 
και πετάχτηκε όρθιος.

Έτρεξε στο δωμάτιό του κι επέστρεψε λίγο αργότερα 
φορώντας το μπουφάν του.

«Πού πας τώρα;» ρώτησε η μάνα του.
«Να περπατήσω, να με χτυπήσει λίγος αέρας, που κο-

ντεύεις να μου κάνεις και τα εννιάμερα εδώ μέσα».
«Αφού έχει απαγορευτικό τώρα».
«Δεν πειράζει, το πολύ πολύ μαζί με τον αέρα να με χτυ-

πήσει και κάνας μπάτσος. Και πάλι καλύτερα θα περάσω».
Βρόντησε την πόρτα πίσω του και κατέβηκε τη σκάλα 

φουριόζος. Η κυρα-Τασία κούνησε πάλι το κεφάλι σε απο-
δοκιμασία.

«Δεν βλέπει κιόλας ο στραβούλιακας, θα τον πατήσει 
κανένας ντελιβεράς», μονολόγησε και άλλαξε κανάλι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ημέρα 9: Απορίες και πορείες

«Καλά, οι τύποι είναι απίστευτοι!» είπε μεγαλόφωνα 
ο Αντώνης. 

Η μάνα του έφυγε από τον νεροχύτη και στάθηκε δίπλα 
στο τραπέζι της κουζίνας, τεντώνοντας το κεφάλι προς το 
σαλόνι. Συνήθως εκείνη ήταν που φώναζε μπροστά από την 
τηλεόραση, οπότε κάτι σημαντικό πρέπει να είχε συμβεί.

«Τι έκαναν πάλι;» ρώτησε τον Αντώνη.
«Δεν είδες; Πήγαν και απαγόρευσαν όλες τις δημόσι-

ες συναθροίσεις λίγο πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου», 
απάντησε εκείνος.

«Αφού έτσι κι αλλιώς τις είχαν απαγορέψει», είπε η 
μάνα του.

«Τώρα απαγόρευσαν συγκεντρώσεις τεσσάρων ατόμων 
και πάνω μέχρι την Τετάρτη. Μόνο και μόνο για να μη γίνει 
η πορεία για το Πολυτεχνείο».

«Και καλά έκαναν».
Ο Αντώνης αγριοκοίταξε τη μάνα του.
«Σοβαρά μιλάς; Εδώ έχουν αρχίσει και συλλαμβάνουν 

κόσμο από την Παρασκευή. Δεν τολμάς ούτε να περάσεις 
απ’ έξω από το Πολυτεχνείο και σε μαζεύουν. Τα έλεγα εγώ 
ότι αυτή η αστυνομοκρατία δεν θα μας βγει σε καλό».

«Και γιατί να γίνει η πορεία, παρακαλώ; Οι παρελάσεις 
έγιναν; Οι ακολουθίες το Πάσχα έγιναν; Να κάτσουν και 
στο Πολυτεχνείο στα σπίτια τους, λοιπόν», είπε η κυρα-Τα-
σία κι ο Αντώνης την κοίταξε πάλι άγρια.
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«Δεν είναι το ίδιο οι παρελάσεις και η πορεία του Πο-
λυτεχνείου».

«Γιατί; Κόσμος πάει στο ένα, κόσμος πάει και στο άλλο. 
Εσύ έλεγες ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε φέτος παρελά-
σεις και γιορτές και εκκλησιασμούς και χίλια δυο, επειδή 
πρέπει να προσέχουμε. Στην πορεία δεν κολλάει το χτικιό, 
δηλαδή;»

«Ο κόσμος θα έπαιρνε τις κατάλληλες προφυλάξεις».
«Μμμμ, είδαμε και το καλοκαίρι πώς τις πήρανε όλοι τις 

προφυλάξεις, γι’ αυτό μας κλείσανε μέσα πάλι».
«Συγγνώμη, εσύ δεν είσαι που παραδέχτηκες ότι έβγα-

ζες τη μάσκα σου στα μαγαζιά;» ρώτησε ειρωνικά ο Αντώ-
νης.

«Στα μαγαζιά δεν είμαστε χίλιοι νωματαίοι ο ένας πάνω 
στον άλλο με τις ντουντούκες, έχει ουρά και αποστάσεις. 
Τώρα φαγώθηκες κι εσύ να γίνει η πορεία για το Πολυτε-
χνείο, λες και πήγες ποτέ σου», πέρασε στην αντεπίθεση η 
μάνα του.

«Καταρχάς, δεν είπα ότι πρέπει σώνει και καλά να γίνει 
η πορεία. Εννοείται ότι από τη στιγμή που ανεστάλη κάθε 
άλλη εκδήλωση, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με αυτήν».

«Ε, τότε τι πρόβλημα έχεις;»
«Το πρόβλημα το έχω με τον τρόπο που αποφασίστηκε 

η απαγόρευση αυτή».
«Γιατί, τι έχει ο τρόπος;»
«Είναι αντισυνταγματικός».
«Γιατί;»
«Διότι ανέστειλαν ένα άρθρο του Συντάγματος χωρίς 

απόφαση της Βουλής».
«Και πού το ξέρεις εσύ;»
«Το λένε όλοι στο ίντερνετ».
«Μπα; Εσύ όλη την ώρα κοροϊδεύεις όποιον πιστεύει 

ό,τι διαβάζει στο ιντερνέτ».
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Ο Αντώνης πήρε μια βαθιά ανάσα.
«Τώρα δεν μιλάμε για τις βλακείες που λέει ο κάθε 

αμόρφωτος για τις μάσκες, τον ιό και τα εμβόλια. Μιλάμε 
για επισημάνσεις νομικών και καθηγητών και της Ένωσης 
Δικαστών. Οι ειδικοί το λένε».

«Και επειδή είναι ειδικοί έχουν δίκιο;»
«Φυσικά, κάτι θα ξέρουν παραπάνω», είπε ειρωνικά ο 

Αντώνης.
«Άρα εκείνος ο παιδίατρος που έλεγε ότι οι μάσκες κά-

νουν κακό στα παιδιά είχε δίκιο;»
«Ε; Δεν... Όχι βέβαια», τραύλισε ο Αντώνης, που πιά-

στηκε απροετοίμαστος.
«Γιατί; Ειδικός δεν ήταν κι εκείνος;» συνέχισε η μάνα 

του. 
«Εκείνος είπε κάτι που δεν ίσχυε, όμως».
«Και πού ξέρεις ότι αυτά που λένε τώρα οι δικοί σου ει-

δικοί για το Σύνταγμα ισχύουν;»
«Θα με τρελάνεις;» φώναξε ο Αντώνης. «Το έχουν σπου-

δάσει το αντικείμενο».
«Κι ο παιδίατρος το είχε σπουδάσει»
Ο Αντώνης ένιωσε το αίμα του να ανεβαίνει στο κεφάλι.
«Όλοι έχουν σπουδάσει, εκτός από σένα», συνέχισε 

η μάνα του. «Ήσουν ωραία και καλά στη σχολή σου και 
πήγες και τα βρόντηξες όλα χάμω για να κλειστείς στο μα-
γαζί του πατέρα σου σαν το κορόιδο. Να σε δω τι θα κάνεις 
τώρα χωρίς κανένα χαρτί στο χέρι».

«Πώς διάολο φτάσαμε να μιλάμε πάλι για μένα;» ανα-
ρωτήθηκε ο Αντώνης.

Η κυρα-Τασία πήγε και πήρε το ασύρματο.
«Ποιον παίρνεις;» ρώτησε εκείνος.
«Την Αγγελική. Δικηγορίνα δεν είναι; Κι ο Στέφανος το 

ίδιο, γιατί να μην τους ρωτήσουμε που θα τα ξέρουν καλύ-
τερα από σένα;» 
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Ο Αντώνης έτρεξε και της άρπαξε τη συσκευή από το 
χέρι.

«Άσε μας τώρα που θα ενοχλήσεις τους ανθρώπους. 
Όρεξη είχαν να ασχολούνται με μας».

«Μπα; Φοβάσαι μη σου πει ότι λες βλακείες;»
Ο Αντώνης ήταν πια σίγουρος ότι όλο το αίμα του ήταν 

συγκεντρωμένο στο κρανίο του και αν έκανε καμιά από-
τομη κίνηση, το κεφάλι του θα έσκαγε σαν σπυρί. Έδωσε 
το τηλέφωνο πίσω στη μάνα του, με βλέμμα που πετούσε 
σπίθες.

«Ορίστε, λοιπόν. Πάρε την, να τα ακούσεις από αυτήν».
Άλλο που δεν ήθελε η κυρα-Τασία. Λίγο δράμα ήταν 

πάντα ευπρόσδεκτο. Κάλεσε αμέσως τον αριθμό της κόρης 
της και περίμενε όλο αδημονία να απαντήσει.

«Έλα, Αγγελική μου, τι κάνετε;» είπε μετά από λίγο 
ενθουσιασμένη. «Μπράβο, ο Στέφανος; Α, τι λες παιδάκι 
μου; Να του πεις να προσέχει έξω που βγαίνει. Οι μικρές τι 
κάνουν; Παίζουν; Τι παίζουν;»

«ΜΠΑΛΑΛΑΪΚΑ!» φώναξε ο Αντώνης κι η μάνα του 
πετάχτηκε τρομαγμένη. «Σοβαρολογείς τώρα;» συνέχισε 
και άρπαξε πάλι το τηλέφωνο από τη μάνα του.

Εκείνη άνοιξε το στόμα για να του φωνάξει, αλλά της 
έκοψε τη φόρα σηκώνοντας την παλάμη του μπροστά στη 
μούρη της, σαν τροχονόμος.

«Έλα Αγγελική, σε πήραμε για να μας λύσεις μια διαφω-
νία. Αυτή η απόφαση για την απαγόρευση δημόσιων συνα-
θροίσεων δεν είναι αντισυνταγματική;»

Κοίταξε τη μάνα του με ένα υπεροπτικό χαμόγελο, το 
οποίο άρχισε σιγά σιγά να μαραίνεται όσο συνέχισε να μι-
λάει με την αδελφή του.

«Τι εννοείς “κανένα δικαστήριο;” Αφού η Βουλή δεν 
έκανε συνεδ... Τι; Πότε το κύρωσε αυτό; Τον Μάρτιο; Επι-
τροπή Δημόσιας Υγείας; Ομόφωνη;»
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Με κάθε λέξη που επαναλάμβανε ο Αντώνης, το υπερο-
πτικό χαμόγελο έκανε πάλι δειλά την εμφάνισή του -αυτή 
τη φορά στο πρόσωπο της μάνας του, η οποία άρχισε να 
κουνάει το κεφάλι με ικανοποίηση. Ο Αντώνης έκλεισε το 
τηλέφωνο και το επέστρεψε στη θέση του αμίλητος.

«Τι είπε, τελικά;» ρώτησε η μάνα του δήθεν αδιάφορα.
«Οι απόψεις διίστανται», απάντησε εκείνος διπλωματι-

κά.
«Α, ναι; Δεν είχαν δίκιο τελικά οι ειδικοί σου; Άκου κάτι 

πράματα», έκανε εκείνη γελώντας.
Ο Αντώνης πήρε ανάποδες και άνοιξε το στόμα του 

για να της απαντήσει. Μόνο που είχε βραχυκυκλώσει και 
καμιά απάντηση δεν ερχόταν στο μυαλό του. Το μόνο που 
κατάφερε ήταν να φωνάξει εντελώς αυθόρμητα μια πολύ 
γνώριμη φράση.

«Κάνε μας τη χάρη!»
Αμέσως χλώμιασε. Αυτή ήταν η αγαπημένη απάντηση 

της μάνας του, κάθε φορά που ένιωθε στριμωγμένη ή δεν 
ήταν προς το συμφέρον της ο τρόπος που εξελισσόταν η 
συζήτηση. Καλά του είχε πει η κυρα-Τασία τις προάλλες: 
είχε αρχίσει σιγά-σιγά να γίνεται σαν εκείνη. Και δεν υπήρ-
χε πιο τρομακτική σκέψη.

«Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι θα ΄ρθεις», 
είπε χαιρέκακα η μάνα του κι επέστρεψε στην κουζίνα, όσο 
εκείνος στεκόταν μετέωρος στο σαλόνι.
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Ημέρα 11: Εδώ Πολυτεχνείο, 

εκεί Πολυτεχνείο...

Η μέρα της επετείου έφτασε και, όπως ήταν αναμε-
νόμενο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ήλπιζε 

η κυβέρνηση. Μόνο που αυτή τη φορά έδειξε λίγο παρα-
πάνω υπερβάλλοντα ζήλο κατά την αντιμετώπιση του ζη-
τήματος...

«Πάλι τα ίδια», είπε η κυρα-Τασία, κουνώντας απογοη-
τευμένη το κεφάλι.

«Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια», απάντησε ο Αντώ-
νης.

«Και που την απαγόρευσαν την πορεία, πάλι του κεφα-
λιού τους έκαναν όλοι. Κοίτα εκεί πόσος κόσμος μαζεύτη-
κε».

«Αστυνομικοί είναι αυτοί, ρε μάνα», απάντησε εκείνος.
Η κυρα-Τασία πλησίασε έκπληκτη το πρόσωπο στην τη-

λεόραση.
«Τι λες, παιδάκι μου; Αστυνόμοι είναι όλο αυτό το λε-

φούσι;»
«Ναι. Πέντε χιλιάδες αστυνομικοί είναι έξω αυτή τη 

στιγμή».
«Πέντε χιλιάδες; Πού τους βρήκαν;»
«Ξέρω γω; Έφεραν και φίλους τους».
«Μα κλείσανε τον κόσμο μέσα για να βγούνε οι αστυνό-

μοι στη θέση του;»
«Μου αρέσει που αναζητάς ακόμα λογική στην όλη υπό-
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θεση».
Η κυρα-Τασία κούνησε το κεφάλι πέρα δώθε απορημέ-

νη.
«Το Κουκουέ φταίει που έκανε τα δικά του πάλι», είπε 

στη συνέχεια. «Τι δουλειά είχαν να βγούνε αφού απαγορεύ-
τηκε η πορεία;»

«Άσε μας, ρε μάνα. Αφορμή ψάχνουν οι μπάτσοι για να 
ρίξουν χημικά και ξύλο. Εδώ έδειραν ολόκληρη οικογένεια 
έξω από το σπίτι τους. Σε λίγο θα σπάνε τις πόρτες μας και 
θα μπουκάρουν μέσα, λες και ζούμε σε καμιά δυστοπία».

Η κυρα-Τασία έδειξε σκεπτική για λίγο. Και μετά συνέ-
χισε το τροπάρι της.

«Αυτοί θα πληρώσουν πρόστιμο τώρα ή θα τους τη χα-
ρίσουν επειδή είναι κομμουνιστές;»

«Αμάν, ρε μάνα! Εδώ ο κόσμος καίγεται κι εσύ έχεις 
κολλήσει με τους κομμουνιστές! Τι ζόρι έχεις φάει, πια; 
Κολλητή με τον Μακάρθι ήσουν στο σχολείο;»

«Οι κομμουνιστές σκότωσαν τον παππού μου. Τον προ-
πάππου σου, δηλαδή. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ. Μια 
ζωή αναίσθητος ήσουν».

«Με δουλεύεις; Άρχισες τις ιστορίες πάλι; Όταν ζούσε ο 
προπάππους δεν είχε καν ιδρυθεί το ΚΚΕ, πιο πιθανό είναι 
να τον σκότωσε δεινόσαυρος παρά κομμουνιστής!»

«Βρε άντε να χαθείς από δω χάμω!» φώναξε η μάνα του.
Ο Αντώνης σηκώθηκε από την πολυθρόνα.
«Αυτό θα κάνω. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο τις ειδήσεις 

έτσι κι αλλιώς, εκνευρίζομαι με τους ηλίθιους. Από τότε 
που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση, η αστυνομία έχει ξεφύγει 
εντελώς. Δεν θα εξελιχθούν καλά τα πράγματα αν συνεχί-
σουμε έτσι».

«Λες να γίνουν φασαρίες και προς τα δω;»
«Τόσες δεκαετίες γίνονται επεισόδια στο κέντρο της 

Αθήνας, ρε μάνα, έχει συμβεί ποτέ κάτι στη γειτονιά μας; 
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Ποιος θα έρθει να χωθεί εδώ μέσα; Με το ζόρι βρίσκουμε 
τον δρόμο εμείς για να γυρίσουμε, όταν βγαίνουμε έξω».

«Πριν που βγήκα στο μπαλκόνι, πάντως, έτσουξαν τα 
μάτια μου από τα δακρυγόνα που πετάνε, κακό χρόνο να 
έχουν».

«Διαχέονται στην ατμόσφαιρα και τα φέρνει προς τα 
εδώ ο αέρας. Να κρατάς τις μπαλκονόπορτες κλειστές».

«Λες να μου καούν τα λουλούδια;» ρώτησε η μάνα του 
ανήσυχη.

«Δακρυγόνα είναι, όχι ναπάλμ. Τα λουλούδια σου είναι 
έξω στο καυσαέριο κάθε μέρα, έτσι κι αλλιώς, έχουν πάθει 
ανοσία στα χημικά».

«Μήπως να φέρουμε μέσα τις γλάστρες;»
Ο Αντώνης γύρισε και την αγριοκοίταξε.
«Μάνα, μα το Θεό. Αν βγω από το δωμάτιο και έχεις 

κάνει το σπίτι κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, θα σου 
τα κάψω εγώ τα λουλούδια».

Πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό του, ενώ η μάνα του 
σηκώθηκε και κόλλησε τη μούρη στο τζάμι της μπαλκονό-
πορτας, σαν καταθλιπτική γάτα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ημέρα 12: Ο φύλακας της Κρύπτης

Η καραντίνα επηρέαζε τα νοικοκυριά της χώρας με 
διαφορετικούς τρόπους. Άλλωστε, οι συνθήκες δι-

έφεραν για κάθε πρόσωπο και οικογένεια. Αλλιώς βίωνε 
τον εγκλεισμό ένα νιόπαντρο ζευγάρι, αλλιώς μια οικογέ-
νεια με ένα παιδί, αλλιώς μια πολύτεκνη οικογένεια (και 
οι γείτονές τους) και εντελώς διαφορετικά ένας εργένης. 
Και, φυσικά, μεγάλο ρόλο έπαιζε και το πού σε έβρισκε η 
καραντίνα. Σαφώς, ήταν πιο εύκολο να περάσεις μερικές 
εβδομάδες κλεισμένος μέσα σε μια μονοκατοικία με κήπο 
από ό,τι σε ένα τριάρι γεμάτο κόσμο ή σε ένα ημιυπόγειο.

Αυτός που άρχισε να τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι στην 
πολυκατοικία, λοιπόν, ήταν ο Ορέστης. Η πρώτη καραντί-
να τον είχε βρει σε μεγαλύτερο σπίτι, όπου έμενε με συγκά-
τοικο. Η δεύτερη, όμως, τον είχε εγκλωβίσει στην Κρύπτη. 
Έτσι αποκαλούσε χιουμοριστικά την μικροσκοπική γκαρ-
σονιέρα που είχε κληρονομήσει. Και τον μεγαλύτερο χώρο 
σε αυτήν τον καταλάμβαναν τα ρούχα, οι περούκες και τα 
αξεσουάρ του. Όπως ήταν αναμενόμενο, ένιωθε να ασφυ-
κτιά. Το γεγονός ότι το διαμέρισμά του δεν είχε καν μπαλ-
κόνι, χειροτέρευε την κατάσταση. Είχε, βέβαια, μια μίζε-
ρη αυλίτσα, η οποία έβγαζε στον φωταγωγό, αλλά μύριζε 
μούχλα και πετρέλαιο, ήταν μες στη βρόμα και για να δεις 
ουρανό έπρεπε να κοιτάξεις προς τα πάνω, σαν τον πλευ-
ριτωμένο.

Το να περάσει τόσες μέρες σε ένα πνιγηρό, σκοτεινό 
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κελί ήταν αδιανόητο. Ειδικά όταν ξεκίνησε να δουλεύει 
με τηλεργασία, πράγμα το οποίο σήμαινε ότι ο εγκλεισμός 
θα ήταν και εικοσιτετράωρος. Βρήκε, λοιπόν, τη δική του 
λύση στο πρόβλημα αυτό. Αποφάσισε ότι η είσοδος της πο-
λυκατοικίας θα γινόταν εξαίσια επέκταση της γκαρσονιέ-
ρας του. Ήταν ευήλια, ευάερη και ευρύχωρη και, το κυριό-
τερο, μπορούσε να βλέπει όποιον μπαινόβγαινε.

Κάθε μέρα, λοιπόν, η πόρτα της γκαρσονιέρας ήταν ορ-
θάνοιχτη και ο Ορέστης καθόταν σε μια άνετη πολυθρόνα 
που είχε σπρώξει μπροστά της κι έκανε τις δουλειές του. 
Μετά την πολυθρόνα ακολούθησε κι ένα μικρό τραπεζάκι 
στο οποίο ακουμπούσε τον καφέ και το κινητό του. Πέρασε 
από το μυαλό του να σπρώξει έξω και καμιά ντουλάπα, για 
να αερίζονται τα ρούχα του, αλλά είπε να μην προκαλέσει 
τόσο την τύχη του. Ειδικά όταν κατάλαβε πως το ζεύγος 
των διαχειριστών δεν είχε δει με πολύ καλό μάτι την επε-
κτατική πολιτική του. 

Αυτός που κατέβαινε πιο συχνά ήταν ο Πελοπίδας, 
ο οποίος είχε αναλάβει, όπως φαινόταν, να κάνει όλα τα 
ψώνια. Μερικές φορές εμφανιζόταν και η Κασσιανή μαζί 
του, πάντα με το γνώριμο ξινισμένο ύφος της. Του έριχναν 
μερικές πλάγιες ματιές και συνέχιζαν. Μέχρι που ένα πρωί, 
ο Πελοπίδας αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή.

«Τι κάνεις εδώ κάθε μέρα;» ρώτησε κάπως απότομα.
Ο Ορέστης σήκωσε το κεφάλι από το λάπτοπ του και 

τον κοίταξε.
«Δουλεύω».
«Γιατί δεν δουλεύεις σπίτι σου;»
«Σπίτι μου είμαι, απλώς κάθομαι στην εξώπορτα».
«Να κάθεσαι μέσα, έχουμε καραντίνα».
«Δεν ενοχλώ κανέναν».
«Ενοχλείς εμένα», είπε άγρια ο Πελοπίδας.
Ο Ορέστης σηκώθηκε, έσπρωξε επιδεικτικά την πολυ-
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θρόνα λίγα εκατοστά πιο πίσω και έκατσε πάλι, με ένα ει-
ρωνικό βλέμμα.

«Ορίστε. Τώρα είμαι μέσα στο σπίτι μου. Καλύτερα;»
Ο Πελοπίδας μούγκρισε και άνοιξε το στόμα για ν’ απα-

ντήσει.
«Άστον, Πελοπίδα μου, με αυτόν θα τσακωνόμαστε 

κάθε φορά; Πάμε πάνω, είμαι κουρασμένη», έβαλε τέλος η 
Κασσιανή στην αντιπαράθεση.

Εκείνος την έπιασε αγκαζέ, έριξε ακόμη ένα άγριο βλέμ-
μα στον Ορέστη και μπήκε μαζί της στο ασανσέρ. Όταν 
εκείνο έφτασε στον τρίτο όροφο, ο Ορέστης έσπρωξε πάλι 
την πολυθρόνα έξω και στρογγυλοκάθησε.

«Την επόμενη φορά θα βγάλω και το κρεβάτι», μονολό-
γησε.

Η εξώπορτα της πολυκατοικία άνοιξε κι εμφανίστηκε ο 
Αντώνης. Κοίταξε τον Ορέστη γελώνας.

«Γεια σου, θυρωρέ!» είπε.
«Μην το γελάς. Κανονικά θα έπρεπε να με πληρώνετε 

κιόλας», απάντησε εκείνος.
«Ξέρεις ότι όποτε θες μπορείς να έρχεσαι σπίτι μου να 

αράζουμε, δεν έχω πρόβλημα».
«Ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω να γίνομαι βάρος. Έχεις και 

τη μάνα σου και πρέπει να προσέχεις παραπάνω».
«Η μάνα μου έχει ηρεμήσει και δεν φοβάται τόσο πολύ 

πια. Η πρώτη καραντίνα ήταν καλό κρας τεστ. Δεν θα έχει 
πρόβλημα με την παρέα μια στο τόσο. Δεν έχεις πολλές 
επαφές με άλλο κόσμο κι εσύ, έτσι κι αλλιώς».

«Ναι, αλλά είμαστε σε καραντίνα και τους έχω ικανούς 
μερικούς γείτονες -ονόματα δεν λέμε- να κάνουν καμιά κα-
ταγγελία και να μας φέρουν την αστυνομία».

«Θα σε κρύψω στη ντουλάπα».
«Αγάπη μου, έχω βγει από την ντουλάπα από τα δεκα-

πέντε μου, σιγά μην ξαναμπώ», απάντησε ο Ορέστης κι ο 
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Αντώνης γέλασε.
Μια πόρτα άνοιξε στον πρώτο όροφο.
«Αντώνη, εσύ είσαι;» ακούστηκε η φωνή της κυρα-Τα-

σίας.
«Ναι, μιλάω με τον Ορέστη».
«Μάσκα φοράει;» ρώτησε πάλι εκείνη κι οι δυο άντρες 

έσκασαν στα γέλια.
«Μας έπιασαν! Πάω πάνω, γιατί θα τη φάμε από τη 

μάνα μου την καταγγελία στο τέλος», είπε ο Αντώνης κι 
ανέβηκε τρέχοντας τα σκαλιά.

Ο Ορέστης κοίταξε για λίγο σκεπτικός μπροστά. Σηκώ-
θηκε απότομα και μπήκε στην γκαρσονιέρα και στη συνέ-
χεια βγήκε με μια μικρή γλάστρα, την οποία ακούμπησε 
κάτω από τα γραμματοκιβώτια.

«Πολύ καλύτερα», είπε ενθουσιασμένος και έκατσε πάλι 
στην πολυθρόνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Ημέρα 14: Κενή διαθήκη

Στις δυο εβδομάδες καραντίνας η χώρα έδειξε σαν να 
είχε αρχίσει να συνηθίζει πάλι σιγά σιγά στο νέο κα-

θεστώς. Κλειστά μαγαζιά, τηλεκπαίδευση -όποτε λειτουρ-
γούσε η πλατφόρμα, δηλαδή- μάσκες, αντισηπτικά, τεστ, 
ανακοίνωση νέων μέτρων κάθε λίγο και απαγόρευση κυ-
κλοφορίας. Μετά το πρώτο lοckdown ο κόσμος ήξερε πια 
τι να περιμένει πάνω-κάτω και πώς να προετοιμαστεί για 
την επανάληψη. Υπήρχαν, όμως, πάντα και οι εκπλήξεις 
-ως επί το πλείστον δυσάρεστες.

Στην κορυφή αυτών, έστεκαν τα κρούσματα, τα οποία 
τις τελευταίες μέρες είχαν αυξηθεί υπερβολικά και δεν 
έλεγαν να πέσουν κάτω από τις τρεις χιλιάδες. Οι θάνα-
τοι σημείωναν επίσης μεγάλη αύξηση, ενώ μια μέρα μετά 
την επέτειο του Πολυτεχνείου οι διασωληνωμένοι ασθενείς 
είχαν χτυπήσει νέο ρεκόρ, φτάνοντας τους 480.

«Κι αν τελειώσουν οι αναπνευστήρες, τι θα κάνουν οι 
γιατροί, Αντώνη;» ρώτησε η κυρα-Τασία ξαφνικά ένα από-
γευμα.

«Εσύ τι λες να κάνουν, ρε μάνα; Θα αναγκαστούν να 
επιλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Για φαντά-
σου το αυτό. Να αποφασίζεις ποιος θα διασωληνωθεί, ξέ-
ροντας ότι αυτός που θα μείνει εκτός, μάλλον δεν θα τη 
βγάλει».

«Κατάλαβα. Δεν θα μείνει γριά για γριά», είπε εκείνη 
κουνώντας το κεφάλι.
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«Δεν ξέρω με ποια κριτήρια επιλέγουν, αλλά υποθέτω 
ότι η ηλικία θα παίζει όντως κάποιον ρόλο. Γι’ αυτό είναι 
σημαντικό να προσέχουμε διαρκώς».

«Τόσο καιρό έπρεπε να τα είχαν εξοπλίσει τα νοσοκο-
μεία. Τι έκαναν;» ρώτησε πάλι η κυρα-Τασία.

«Υποδέχονταν τους τουρίστες. Εδώ βλέπεις πιο οργα-
νωμένα κράτη από εμάς να τα έχουν βρει σκούρα κι εμείς 
είμαστε στην κοσμάρα μας. Στην Ελβετία γέμισαν οι μο-
νάδες και οι γιατροί ζητάνε από τους ασθενείς να γράψουν 
στη διαθήκη τους τι θέλουν να κάνουν αν βρεθούν σε ανά-
γκη για μηχανική υποστήριξη».

«Δηλαδή;»
«Δηλαδή να διαλέξουν πώς θέλουν να πεθάνουν, ρε 

μάνα».
«Α, δεν πάμε καλά. Δεν πιστεύω να κάνουν κι εδώ τίπο-

τα τέτοιο».
«Ποιος θα τολμήσει να προτείνει κάτι τέτοιο στην Ελλά-

δα; Θα τον φάνε ζωντανό».
«Εγώ, πάντως, δεν θα γράψω τίποτα στη διαθήκη μου. 

Θα τα αφήσω όλα όπως είναι, να τα μοιράσετε μόνοι σας 
μεταξύ σας».

«Α, ωραία θα εξελιχθεί αυτό», μονολόγησε ο Αντώνης 
και συνέχισε πιο μεγαλόφωνα. «Δεν έχει να κάνει με τα 
κληρονομικά, ρε μάνα. Τέλος πάντων. Πρότειναν και κάτι 
άλλο οι γιατροί στην Ελβετία, το οποίο πολύ θα γούσταρα 
να εφαρμοζόταν εδώ».

«Τι;»
«Όποιος είναι αρνητής του ιού και κολλάει επειδή αγνο-

εί τους κανόνες ασφαλείας, να μην έχει δικαίωμα σε κρεβά-
τι. Ντεπονάκι και σπίτι σου!»

«Έτσι θα ήταν το σωστό», είπε η κυρα-Τασία κουνώντας 
το κεφάλι. «Είδες τι έγινε με τους παπάδες εδώ. Πριν έλε-
γαν ότι δεν υπάρχει το χτικιό και να πηγαίνει ο κόσμος στην 
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εκκλησία. Τώρα έχουν αρχίσει και κολλάνε με τη σειρά και 
τρέχουν στα νοσοκομεία. Να κάτσουν σπίτι τους να γίνουν 
καλά με προσευχή και νηστεία».

Ο Αντώνης κοίταξε τη μάνα του έκπληκτος.
«Στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών, κυρα-Τασία. Μερι-

κούς μήνες πριν ετοιμαζόσουν να πας να κοινωνήσεις στη 
ζούλα και τώρα κοντεύεις να αρχίσεις τον ακτιβισμό ενά-
ντια στη θεοκρατία».

«Για παρέα θα πήγαινα μόνο, με τη Σταυρούλα και τον 
Απόστολο».

«Ναι, ναι. Άλλοι πάνε στο πάρκο, εσείς πηγαίνετε στον 
Όρθρο».

«Εγώ δεν είμαι εναντίον της Εκκλησίας, αλλά θα πρέπει 
και οι παπάδες να δίνουν το παράδειγμα και να καθοδηγούν 
τον κόσμο σωστά», συνέχισε η μάνα του. «Όπως δεν μπλέ-
κεται κανείς με τα θεολογικά σου, μην μπλέκεσαι κι εσύ με 
τα ιατρικά και παίρνεις κόσμο στον λαιμό σου».

«Ξεσπάθωσες! Πάμε να σπάσουμε και κάνα τέμπλο 
τώρα;» ρώτησε ο Αντώνης γελώντας.

«Τι λες, πανάθεμά σε;» φώναξε η μάνα του και του πέ-
ταξε μια παντόφλα πάνω από το κεφάλι.

«Τουλάχιστον ελπίζω να έχει αρχίσει να ξυπνά γενικά 
ο κόσμος και να καταλαβαίνει πόσο σοβαρή είναι η κατά-
σταση πλέον».

«Ε, και; Σάμπως θα μείνει και κανείς ζωντανός έτσι 
όπως πάμε;» είπε εκείνη. 

«Μην το λες. Έχουμε και καλά νέα. Το εμβόλιο είναι 
95% αποτελεσματικό, λένε, οπότε θα κάνει δουλειά. Του 
χρόνου τέτοια εποχή θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε».

Η κυρα-Τασία στράβωσε τη μούρη, όπως έκανε κάθε 
φορά που κάποιος ανέφερε το εμβόλιο. Αλλά απέφυγε να 
υπενθυμίσει ότι δεν σκόπευε να το κάνει, διότι ήξερε την 
αντίδραση του Αντώνη.
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«Άντε. Μέχρι να τελειώσει η πανδημία θα σε έχω κάνει 
και κομμουνίστρια», είπε πάλι εκείνος, για να του έρθει και 
η δεύτερη παντόφλα -η οποία αυτή τη φορά τον βρήκε στο 
κούτελο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Ημέρα 15: Κάτι τρέχει με τη Μαίρη

Μπορεί η πανδημία να μονοπωλούσε την επικαιρό-
τητα, αλλά προς το τέλος του Νοεμβρίου ένα άλλο 

μεγάλο θέμα απασχολούσε τη διεθνή κοινή γνώμη: οι προ-
εδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εκλέκτορες 
είχαν ήδη επιλεχθεί και έμενε μόνο η εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου, η οποία θα λάμβανε χώρα μέσα στον Δεκέμ-
βριο. Από πολύ νωρίς, όμως, τα -χαρμόσυνα για τους πε-
ρισσότερους- προγνωστικά έδειχναν τον Τραμπ να οδεύει 
προς συντριπτική ήττα. 

Στο σπίτι του Αντώνη, από την άλλη, μια διαφορετική 
ήττα κοντοζύγωνε εκείνο το πρωί. Η μέρα ξεκίνησε με την 
κυρα-Τασία να γυρίζει από δωμάτιο σε δωμάτιο, λιβανίζο-
ντας.

«Τι κάνεις, ρε μάνα; Θα μαστουρώσουμε πρωινιάτικα», 
φώναξε ο Αντώνης από το σαλόνι. «Χθες τα έχωνες στους 
παπάδες και σήμερα άρχισες τις αγιαστούρες;»

«Τα έχωνα για τα στραβά που κάνουν. Άλλο οι παπάδες, 
άλλο η θρησκεία. Δεν θα με κάνεις άθεη στα γεράματα», 
απάντησε η μάνα του.

«Ναι, έχεις να δεις το εσωτερικό ναού από τότε που με 
βαφτίσατε, τώρα θυμήθηκες τη θρησκεία. Καταρχάς, γιατί 
θυμιατίζεις;»

«Είκοσι μία έχει ο μήνας».
«Στις είκοσι μία θυμιατίζουμε; Στις είκοσι δύο τι κάνου-

με; Ευχέλαιο;»
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«Σήμερα είναι τα Εισόδια της Θεοτόκου. Τίποτα δεν 
ξέρεις, πια; Τζάμπα το κατηχητικό που σε έστελνα όταν 
ήσουν μικρός».

«Στο κατηχητικό πήγαινα για το πινγκ-πονγκ και το πο-
δόσφαιρο, τα υπόλοιπα είναι όλα μια θολούρα στο μυαλό 
μου. Και των Ενόπλων Δυνάμεων είναι σήμερα, αλλά δεν 
θα βγούμε στο μπαλκόνι να αρχίσουμε τις τουφεκιές».

«Τα Εισόδια της Θεοτόκου είναι», είπε κοφτά η μάνα 
του.

«Και τα δύο είναι, ας επιλέξει ο καθένας την επέτειο που 
προτιμά», έκανε ο Αντώνης κι άνοιξε την μπαλκονόπορτα 
να μπει καθαρός αέρας.

«Σήμερα γιορτάζει και η Μαίρη», φώναξε από το χωλ η 
κυρα-Τασία.

Ο Αντώνης κοντοστάθηκε. Στο άκουσμα του ονόματός 
της, του ερχόταν ακόμα ταραχή.

«Σήμερα; Είσαι σίγουρη;»
«Δεν της ευχήθηκες τον Δεκαπενταύγουστο και σου είπε 

ότι γιορτάζει των Εισοδίων; Βέβαια, εγώ στο είχα πει από 
πριν. Οι παντρεμένες γιορτάζουν τον Αύγουστο κι οι ανύ-
παντρες τον Νοέμβριο. Αλλά επέμενες εσύ, ως συνήθως».

«Ναι, δεν ήξερα να ζητάω πρώτα πιστοποιητικό οικογε-
νειακής κατάστασης για να ευχηθώ σε κάποιον».

«Τέλος πάντων, να το πάρεις το κορίτσι να του πεις χρό-
νια πολλά».

«Θα της στείλω μήνυμα».
«Τηλέφωνο να την πάρεις. Μήνυμα στέλνουμε στους 

ξένους, δεν είναι καθώς πρέπει».
«Εντάξει, Χρήστο Ζαμπούνη, ηρέμησε!» είπε ο Αντώ-

νης και πήγε στο δωμάτιό του.
Πήρε το κινητό του κι έκατσε στο κρεβάτι σκεπτικός. Τι 

να έκανε; Δεν αισθανόταν ακόμα άνετος με τη Μαίρη μετά 
την όλη φάση που είχε προκύψει. Θα ήταν αρκετά αμήχανο 
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το να της μιλήσει στο τηλέφωνο. Από την άλλη, δεν γινό-
ταν να μην της ευχηθεί, θα φαινόταν πολύ άσχημο. Τελικά 
αποφάσισε να εμπιστευτεί το αρχικό του ένστικτο και να 
της στείλει ένα απλό γραπτό μήνυμα.

Πληκτρολόγησε ένα λιτό «Χρόνια πολλά, Μαίρη μου» 
και πάτησε βιαστικά το βελάκι της αποστολής. Τη στιγμή 
που ο αντίχειράς του ακουμπούσε το μπλε σύμβολο, το μάτι 
του έπιασε κάτι που έκανε την καρδιά του να χοροπηδήσει. 
Μια από τις λέξεις είχε αντικατασταθεί από την αυτόματη 
διόρθωση. Ήταν, όμως, αργά πλέον. Το μήνυμα είχε σταλεί 
και πλέον έλεγε: «Χρόνια πολλά, μωρό μου».

«Όχι! ΟΧΙ! ΟΧΙΙΙΙΙΙ!» άρχισε να ουρλιάζει σαν παλα-
βός, πηγαίνοντας πάνω-κάτω, με το κεφάλι σκυφτό πάνω 
από την οθόνη.

Η μάνα του, τρομαγμένη από τις φωνές, έτρεξε του σκο-
τωμού στο δωμάτιό του. Άνοιξε την πόρτα απότομα κι εκεί-
νη τον βρήκε με δύναμη στο κούτελο και τον εκσφενδόνισε 
πάνω στο κρεβάτι.

«Άχου! Είσαι καλά, παιδάκι μου;» φώναξε τρομαγμένη.
Ο Αντώνης σηκώθηκε μουγκρίζοντας, με τα χέρια στο 

κεφάλι. 
«Με σακάτεψες, ρε μάνα», φώναξε.
«Εγώ φταίω; Γιατί έκανες λες και σε σκότωναν;»
«Δεν με σκότωναν, σε λίγο θα με σκοτώσουν. Αν χτυπή-

σει το κουδούνι, μην ανοίξεις», είπε εκείνος κι έπεσε στα 
τέσσερα προσπαθώντας να βρει πού είχε καταλήξει το κι-
νητό του.

«Τι έκανες πάλι;» ρώτησε η μάνα του ανήσυχη.
«Τίποτα δεν έκανα εγώ. Ο κορέκτορας έκανε».
«Ποιος είναι αυτός;»
«Άσε με, ρε μάνα στον πόνο μου. Και τον μεταφορικό 

και τον κυριολεκτικό», είπε πιάνοντας πάλι το κεφάλι του. 
«Κάτι ξέρεις και μισείς την τεχνολογία».
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«Εμ, εγώ τα λέω αλλά ποτέ δεν με ακούς», αποκρίθηκε 
εκείνη και βγήκε πάλι από το δωμάτιο, κουνώντας το κε-
φάλι.

Ο Αντώνης έσκυψε και τράβηξε το κινητό του κάτω 
από το κρεβάτι. Κοίταξε την οθόνη τρομοκρατημένος. Ένα 
μεγαλοπρεπές “Αναγνώστηκε” είχε εμφανιστεί κάτω από 
το μήνυμά του. Έβγαλε έναν πνιχτό λυγμό κι ένιωσε να 
του έρχεται σκοτοδίνη, χωρίς να είναι σίγουρος αν έφται-
γε μόνο το σοκ ή είχε πάθει και διάσειση από το χτύπημα. 
Έφερε τα δάχτυλα στην οθόνη του κινητού για να δικαι-
ολογηθεί, αλλά σταμάτησε το ίδιο τρομοκρατημένος. Η 
Μαίρη έγραφε κάποια απάντηση. 

Άφησε το κινητό στο κρεβάτι και το κάλυψε με το μα-
ξιλάρι. Προσπάθησε να σκεφτεί τα πιθανά ενδεχόμενα. Το 
χειρότερο ήταν να το πάρει στα σοβαρά, να τον στολίσει με 
όσα μπινελίκια ήξερε και μετά να στείλει και τον Σάββα να 
του σπάσει τα γόνατα. Το άλλο ήταν να θεωρήσει ότι της το 
έγραψε απλώς για πλάκα και να του στείλει τίποτε χαμογε-
λαστές φατσούλες.

Πήρε πάλι το κινητό στα χέρια του και κοίταξε την 
οθόνη. Αμέσως συνοφρυώθηκε ξαφνιασμένος. Η απάντη-
σή της ήταν απλώς καμιά δεκαριά ερωτηματικά. Άρχισε 
πάλι να πληκτρολογεί κι εκείνος, ελέγχοντας αυτή τη φορά 
κάθε λέξη προσεκτικά. «Συγγνώμη, αυτόματη διόρθωση. 
Χρόνια πολλά, Μαίρη μου εννοούσα». Η επόμενη απάντη-
ση της Μαίρης τον προβλημάτισε ακόμα πιο πολύ. Ήταν 
καμιά δεκαριά θαυμαστικά και δυο-τρεις φατσούλες που 
έδειχναν είτε βαθύτατα απογοητευμένες είτε υπερβολικά 
ξενερωμένες. Ακολούθησε και μια τρίτη απάντηση, λακω-
νικότατη: «Λάθος άτομο». Ο Αντώνης κοίταξε στην κορυ-
φή του παραθύρου ξαφνιασμένος και αμέσως γούρλωσε τα 
μάτια σε έναν μορφασμό ανείπωτου τρόμου. Τόση ώρα συ-
νομιλούσε με τη Μάρθα!
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Κανείς στη γειτονιά δεν κατάλαβε από που ακριβώς 
ακούστηκε εκείνο το μεγαλόφωνο «ΗΛΙΘΙΕ» που αντήχη-
σε στα γύρω στενά εκείνο το Σαββατιάτικο πρωινό. Κανείς 
εκτός από την κυρα-Τασία, προφανώς, η οποία όμως επέ-
λεξε να συνεχίσει το λιβάνισμα και να μην ξαναμπλεχτεί 
στις παλαβομάρες του γιου της. Λιβάνισε, όμως, δυο τρεις 
φορές ακόμα έξω από την πόρτα του, για καλό και για κακό.
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Ημέρα 16: Η Πλατυτέρα των Βουλευτών

Δεν είχε ξαναγίνει τόσο ρόμπα στη ζωή του ο Αντώνης. 
Προσπάθησε να τα μπαλώσει κάπως με τη Μάρθα, 

αλλά εκείνη δεν απάντησε σε κανένα από τα επόμενα μη-
νύματά του. Το πιο πιθανό ήταν να τον είχε μπλοκάρει και 
μετά να είχε κάψει τελετουργικά όλες τις φωτογραφίες του 
στο μπαλκόνι. 

Τουλάχιστον βγήκε ένα καλό από αυτό το ρεζιλίκι. Διότι 
ο Αντώνης αποφάσισε να πάρει απλώς τηλέφωνο τη Μαίρη 
και να της ευχηθεί ο ίδιος. Όταν της διηγήθηκε τι είχε συμ-
βεί, εκείνη άρχισε να κακαρίζει από τα γέλια για κάνα πε-
ντάλεπτο. Ήταν μια καλή ιστορία για να σπάσει κάπως ο 
πάγος. Φυσικά, η Μαίρη διηγήθηκε το περιστατικό και 
στον Σάββα, ο οποίος πρέπει να το διασκέδασε πολύ, αφού 
για την υπόλοιπη μέρα έστελνε συνεχώς στον Αντώνη μη-
νύματα του στυλ: «Τι κάνεις, μωρό μου;»

Την Κυριακή βρέθηκαν οι τρεις τους για λίγο στο κλιμα-
κοστάσιο για να τα πούνε από κοντά και να δώσει η Μαίρη 
και δυο κομμάτια τούρτα στον Αντώνη. Τα πράγματα σί-
γουρα δεν είχαν επανέλθει πλήρως -η οικτρή ερωτική εξο-
μολόγησή του πλανιόταν ακόμα στον αέρα και απέφευγε 
ακόμη και να κοιτάξει τη Μαίρη. Αλλά το ότι μπορούσαν 
ξανά να μιλάνε όλοι μαζί και να αστειεύονται όπως πριν 
ήταν ένα θετικό σημάδι.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι ο Αντώνης, είδε τη μάνα του 
να κοιτάζει την τηλεόραση και να σταυροκοπιέται.
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«Τι έπαθες, ρε μάνα κι έπεσες πάλι σε τρανς;» ρώτησε 
παραξενεμένος.

«Τίποτα. Έβαλαν την Παναγία στη Βουλή, μεγάλη η 
χάρη Της».

Εκείνος κοντοστάθηκε για λίγο, νομίζοντας ότι δεν 
άκουσε καλά.

«Ποιον έβαλαν στη Βουλή;»
«Την Παναγία».
«Με ποιο κόμμα;»
«Τι βλακείες μου τσαμπουνάς πάλι; Την έβαλαν στη 

Βουλή απ΄έξω. Με κάμερα, πώς το λένε αυτό το πράγμα;»
Ο Αντώνης πλησίασε και κοίταξε την οθόνη.
«Α, έκαναν προβολή πάνω στο κτίριο. Έτσι πες μου. 

Γιατί;»
«Ε, δεν ήταν των Εισοδίων χθες;»
«Κι η Βουλή τι σχέση έχει με την Παναγία;»
«Δεν έδειξαν μόνο την Παναγία, έδειξαν όλη την ιστο-

ρία του έθνους. Και τους αρχαίους και τους ήρωες του ΄21 
και το έπος του ΄40».

«Άρα για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν η 
προβολή, όχι για τα Εισόδια».

«Ήταν και των Εισοδ...»
«Ήταν, ρε μάνα, χαλάρωσε πια με τα Εισόδια, τι κόλλη-

μα έφαγες;» τη διέκοψε εκείνος. «Κατάλαβα. Χαμός θα γί-
νεται πάλι στο ίντερνετ, θα τους γλεντάνε όλοι», πρόσθεσε 
στη συνέχεια, πηγαίνοντας στην κουζίνα.

«Γιατί; Τι κακό έκαναν;»
Το κεφάλι του Αντώνη φάνηκε πίσω από τον τοίχο.
«Η μορφή της Παναγίας πάνω στη Βουλή; Έχει πέσει 

κράξιμο και για πιο ασήμαντες αφορμές, άλλο που δεν ήθε-
λαν τα τρολ».

«Τι είναι αυτά;» ρώτησε η μάνα του με απορία.
«Συνήθως, κάτι σαραντάχρονοι που ζούνε με τη μάνα 
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τους», είπε ο Αντώνης και στη συνέχεια κοντοστάθηκε 
απογοητευμένος, συνειδητοποιώντας ότι μόλις είχε περι-
γράψει τον εαυτό του.

«Εντάξει, υπερβολές», είπε η κυρα-Τασία. «Για λίγα 
δευτερόλεπτα την έδειξαν μόνο».

«Πίστεψέ με, και έξι ώρες να κρατούσε η προβολή, όλοι 
θα ασχολούνταν μόνο με αυτά τα λίγα δεύτερα που φάνηκε 
η Παναγία στον τοίχο. Ειμαι σίγουρος ότι θα έχουν σκάσει 
ήδη μύτη τα πρώτα meme».

«Τι είναι αυτά πάλι;»
«Τι ρωτάς τώρα, ρε μάνα; Και να σου εξηγήσω, ούτε τα 

μισά δεν θα καταλάβεις».
«Καλά ντε, μην αρπάζεσαι. Μη μάθουμε εμείς τίποτα 

για τα τεχνολογικά, δηλαδή, στο σκοτάδι να μείνουμε».
Η κυρα-Τασία συνέχισε να βλέπει τις ειδήσεις της, ενώ 

από την κουζίνα ακούγονταν πού και πού πνιχτά χαχανητά. 
Στο τέλος δεν άντεξε. Σηκώθηκε και πλησίασε αθόρυβα να 
δει. Ο Αντώνης καθόταν πάνω από το τάμπλετ του και ανά 
τακτά διαστήματα κατάπινε ένα γέλιο.

«Τι βλέπεις;» είπε ξαφνικά κι εκείνος άφησε μια τρο-
μαγμένη κραυγή.

«Αμάν, ρε μάνα. Θα με αφήσεις στον τόπο. Θα σου κρε-
μάσω κουδούνα στο τέλος».

«Μπα; Όταν μου το κάνεις εσύ είναι καλύτερα; Τι βλέ-
πεις;» ξαναρώτησε η κυρα-Τασία.

Ο Αντώνης γύρισε το τάμπλετ προς το μέρος της και της 
έδειξε μια φωτογραφία. Ήταν το κτίριο της Βουλής, αλλά 
επάνω του προβαλλόταν μια εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου με τη φράση: “ΠΑΣΟΚ σώσε μας” γραμμένη από κάτω.

«Έλα Χριστέ και Παναγία, αυτό πότε το δείξανε;» ανα-
φώνησε η μάνα του.

«Φτιαχτό είναι, ρε μάνα. Ψεύτικη φωτογραφία, για 
αστείο!»
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Πέρασε το δάχτυλο πάνω από την οθόνη και φάνηκε 
πάλι μια φωτογραφία από το κοινοβούλιο, αλλά αυτή τη 
φορά με το σήμα του Μπάτμαν να προβάλλεται. Ο Αντώ-
νης έσκασε σε δυνατά γέλια.

«Αυτά είναι τα μίμη, πώς-τα-είπες;» ρώτησε η κυρα-Τα-
σία.

«Μιμ προφέρεται», διόρθωσε εκείνος.
«Σαχλαμάρες προφέρεται. Δεν έχει τι να κάνει ο κόσμος 

και κοροϊδεύει τα θεία», είπε πάλι εκείνη και επέστρεψε 
στο σαλόνι.

«Δεν κοροϊδεύει τα θεία, ρε μάνα. Σατιρίζει απλώς κάτι 
που του φάνηκε παράταιρο».

«Παράταιρη η Παναγία με τη Βουλή;»
«Ε, ναι ρε μάνα. Δημόσιο κτίριο είναι, όχι ναός να αγιο-

γραφήσεις την Πλατυτέρα πάνω από το ιερό».
Η μάνα του τον κοίταξε με έκπληκτο βλέμμα.
«Είδες; Τελικά μου έμεινε και κάτι από το κατηχητικό», 

είπε πάλι εκείνος και έκλεισε το μάτι. «Αλλά εντάξει, εδώ 
συμφωνώ κι εγώ λιγάκι. Το τράβηξαν από τα μαλλιά τώρα».

Η μάνα του τον ξανακοίταξε με έκπληκτο βλέμμα.
«Ε, ναι. Τέσσερα λεπτά κρατάει το βίντεο και κάνουν 

όλοι φασαρία για τα πέντε δευτερόλεπτα που εμφανίζεται 
η μορφή της Παναγίας. Σιγά τα κάστανα».

«Στο κάτω κάτω είμαστε ορθόδοξοι και ήταν και θρη-
σκευτική γιορτή», είπε η κυρα-Τασία.

«Εννοείται, ο Έλληνας την έχει τη θρησκεία στο DNA 
του πια, δεν μπορείς να το αλλάξεις εύκολα αυτό», πρόσθε-
σε ο Αντώνης και μετά έσμιξε τα φρύδια του μπερδεμένος.

Τι του συνέβαινε τελευταία; Πρώτα είχε αρχίσει να χρη-
σιμοποιεί τις εκφράσεις της μάνας του και τώρα συμφω-
νούσε τόσο εύκολα μαζί της -και μάλιστα σε θρησκευτικά 
ζητήματα; Μια τρομακτική σκέψη πέρασε από το μυαλό 
του. Μήπως η παρατεταμένη επαφή μαζί της σε αυτές τις 
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δυο καραντίνες είχε αρχίσει να τον επηρεάζει αρνητικά; 
Μήπως αντί να στρώσει εκείνος τη μάνα του είχε αρχίσει 
να τον φέρνει εκείνη με τα νερά της; Ή μήπως είχε παρα-
γίνει ελαστικός και διαλλακτικός λόγω της καρδιάς της; Το 
μόνο σίγουρο ήταν ότι, ενώ πριν ήταν “μπουνταλάς σαν 
τον πατέρα του”, τώρα είχε αρχίσει σταδιακά να γίνεται 
“κολλημένος σαν τη μάνα του”. Μια κυρα-Τασία ήταν αρ-
κετή στον πλανήτη, κανείς δεν χρειαζόταν και έναν κλώνο 
της να περιφέρεται.

Σηκώθηκε απότομα από την καρέκλα. Κοίταξε τη μάνα 
του αποφασιστικά και φώναξε:

«Άμεσος διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Αυτό μάς 
χρειάζεται!»

Στη συνέχεια πήγε φουριόζος να κλειστεί στο δωμά-
τιό του. Η κυρα-Τασία τον ακολούθησε τρομαγμένη με το 
βλέμμα της και μετά σταυροκοπήθηκε πάλι, κουνώντας το 
κεφάλι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Ημέρα 19: Το κακό πράμα 

Τετάρτη, εικοσιοχτώ Νοεμβρίου, η κυρα-Τασία είχε 
πολύ σημαντικά μαντάτα για τον Αντώνη. Τον περί-

μενε να γυρίσει το βράδυ από τον περίπατό του, καθισμέ-
νη στον καναπέ, κουνώντας νευρικά τα πόδια. Με το που 
άκουσε την εξώπορτα να ανοίγει, πριν καλά καλά προλάβει 
να μπει μέσα εκείνος, έσβησε την τηλεόραση και του φώ-
ναξε.

«Έμαθα νέα».
Ο Αντώνης κοντοστάθηκε και την κοίταξε για λίγο.
«Δεν κάνεις και τίποτε άλλο όλη μέρα, νέα μαθαίνεις», 

είπε κρεμώντας το μπουφάν του.
«Άσχημα νέα».
«Σε αντίθεση με όλη αυτή την ευδαιμονία και τη χαρά 

που ζούμε αυτές τις μέρες»;
«Θα σταματήσεις πια με τα χωρατά; Ποιον έχουμε καιρό 

να δούμε;»
«Τους πάντες. Σε καραντίνα είμαστε».
«Ναι, αλλά ποιον έχουμε καιρό να δούμε στην πολυκα-

τοικία;»
«Ρε μάνα, χτίζεις το σασπένς; Μπες κατευθείαν στο 

ψητό, να τελειώνουμε».
«Έμαθα γιατί έχει καιρό να ακουστεί η Κασσιανή».
«Έχει κλειδωθεί μέσα επειδή φοβάται μην την απαγά-

γει ο Φαρίντ από δίπλα;» ρώτησε ο Αντώνης ανοίγοντας το 
ψυγείο.
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«Όχι. Είναι άρρωστη».
«Τι έπαθε; Κόλλησε τον κορωνοϊό;»
«Όχι, χειρότερο. Έχει κακό πράμα».
«Τι κακό πράμα;»
«Ε, ένα είναι το κακό πράμα. Από τι πήγε ο πατέρας 

σου;»
Ο Αντώνης χλώμιασε αμέσως στην ανάμνηση της περι-

όδου εκείνης.
«Καρκίνο; Πού το ξέρεις εσύ;»
«Η Σταυρούλα μού το είπε. Την είδε ένα απόγευμα που 

γύριζε από το νοσοκομείο. Έχει αδυνατίσει πολύ, λέει, και 
μάλλον έχουν πέσει και τα μαλλιά της, γιατί έχει το κεφάλι 
τυλιγμένο με ένα μαντήλι. Γι’ αυτό είναι αδιάθετη συνέχεια 
και δεν τη βλέπουμε».

Ο Αντώνης έμεινε για λίγο σιωπηλός.
«Τι καρκίνο;»
«Στον μαστό είπε η Σταυρούλα. Της μίλησε λιγάκι. Το 

πρόλαβαν νωρίς και η χημειοθεραπεία έχει αποτελέσματα. 
Έτσι είπε η Κασσιανή, δηλαδή. Ποτέ δεν ξέρεις με το κακό 
πράμα».

«Γιατί δεν το λες με το όνομά του. Ούτε “κακό πράμα” 
είναι, ούτε “επάρατη νόσος”. Καρκίνο το λένε. Δεν είναι 
στιγματισμός, μια σοβαρή ασθένεια είναι».

«Εγώ δεν θέλω να το λέω. Ούτε να το σκέφτομαι θέλω. 
Αρκετά τραβήξαμε με τον διάολο. Δεν του αξίζει κανενός 
τέτοιο βάσανο, ούτε της Κασσιανής».

Ο Αντώνης δεν μπορούσε να διαφωνήσει. Πολλά 
τής άξιζαν της Κασσιανής, αλλά όχι και αυτό. Σκέφτηκε 
μήπως, τελικά, το κάρμα ήταν κάτι το υπαρκτό και όχι μια 
απλή φιλοσοφία. Μήπως, όντως, δρέπουμε τους καρπούς 
των πράξεων και των σκέψεών μας. Ήλπιζε να μην ίσχυε 
κάτι τέτοιο, αλλιώς την είχε βαμμένη κι ο ίδιος.

Δεν έκανε πολύ καλό ύπνο εκείνη τη νύχτα, καθώς τα 
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νέα τού έφεραν πολλές δυσάρεστες εικόνες στο μυαλό. 
Μπορεί να ήταν μικρός όταν έχασε τον πατέρα του, αλλά 
δεν μπορούσε ποτέ να ξεχάσει την όψη του στο νοσοκο-
μείο. Κάτι το οποίο τον θύμωνε ορισμένες φορές, διότι από 
τις λιγοστές αναμνήσεις που θα μπορούσε να έχει από τον 
πατέρα του, εκείνη ήταν η μοναδική που του είχε αποτυπω-
θεί τόσο έντονα. 

Το επόμενο πρωί βγήκε να αγοράσει ψωμί. Γυρίζοντας 
είδε, ως συνήθως, την πόρτα της γκαρσονιέρας ανοιχτή και 
τον Ορέστη να κάθεται στην πολυθρόνα του και να χτενίζει 
μια περούκα.

«Γιατί;» τον ρώτησε ξερά.
«Ακόμα και οι περούκες χρειάζονται περιποίηση, τι νό-

μιζες;» απάντησε εκείνος. «Λούσιμο, χτένισμα, στάιλινγκ. 
Έχεις ιδέα πόσο κοστίζει μια καλή περούκα; Σιγά μην τις 
αφήσω να τσουρομαδηθούν».

Ο Αντώνης δεν απάντησε. Μόνο στάθηκε εκεί και παρα-
κολουθούσε αφηρημένος. Ο Ορέστης του έριξε μια πλάγια 
ματιά.

«Τι απασχολεί το όμορφο μυαλουδάκι σου;» ρώτησε.
Ο Αντώνης, σαν να ξύπνησε απότομα από λήθαργο, τον 

κοίταξε.
«Τίποτα. Κάτι που έμαθα».
«Ουου, κουτσομπολιό!» έκανε ο Ορέστης ενθουσιασμέ-

νος και άφησε την περούκα και τη βούρτσα στο τραπεζάκι 
δίπλα του. «Βγάλε τα όλα από μέσα σου με κάθε πιπεράτη 
λεπτομέρεια!»

«Είμαι σίγουρος ότι τα ξέρεις ήδη. Πράγμα που με εκ-
πλήσσει, διότι δεν σε είχα για τόσο διακριτικό», απάντησε 
ο Αντώνης.

«Τι ξέρω και δεν το έχει μάθει ακόμα ο ντουνιάς;» ανα-
ρωτήθηκε ο Ορέστης.

«Για την Κασσιανή».



188 ΜΕΡΕΣ

69

Το βλέμμα του σκοτείνιασε κι έσφιξε τα χείλη.
«Α. Ναι. Το ήξερα. Το ψυλλιάστηκα, δηλαδή. Από μπρο-

στά μου περνάνε όποτε βγαίνουν. Δεν είναι και δύσκολο να 
καταλάβεις ότι κάποιος είναι άρρωστος. Έχει χάσει βάρος, 
έχει πια το κεφάλι καλυμμένο με μαντήλι. Τώρα τελευταία, 
μάλιστα, την κρατάει ο άντρας της, ούτε να περπατήσει δεν 
μπορεί η καημένη».

Ο Αντώνης τον κοίταξε με έκπληξη.
«Δεν περίμενα ότι θα είχες τέτοια αντίδραση, για να 

είμαι ειλικρινής».
«Ε, την λυπάμαι. Και δεν μου πήγαινε να πω τίποτα σε 

κανέναν, δεν είναι δουλειά μου, άλλωστε. Όσα κι αν είπε 
για μένα, σε κανέναν δεν αξίζει τέτοια μοίρα. Έχω δει δι-
κούς μου ανθρώπους να φεύγουν από την κωλοαρρώστια».

«Εμένα μου λες;» είπε ο Αντώνης με ένα πικρό χαμόγε-
λο. «Ο πατέρας μου πήγε από καρκίνο στον φάρυγγα. Έτσι 
ξεκίνησε, δηλαδή. Όταν πέθανε, είχε ήδη κάνει μεταστά-
σεις παντού».

«Άρα ξέρεις κι εσύ πώς είναι. Ούτε στον εχθρό σου δεν 
το εύχεσαι αυτό».

«Κάτι μου λέει ότι η Κασσιανή δεν θα είχε την ίδια 
άποψη αν ήσουν εσύ στη θέση της».

«Το πόσο πολιτισμένος είναι κάποιος δεν φαίνεται από 
τον τρόπο που φέρεται στους φίλους του, αλλά από το πώς 
αντιμετωπίζει τους εχθρούς του», είπε ο Ορέστης με στόμ-
φο.

«Διάολε, όλο γνωμικά και αποφθέγματα είσαι, πού τα 
βρίσκεις;» ρώτησε ο Αντώνης.

«Διαβάζω, αγάπη μου, τι με πέρασες; Καμιά αμόρφω-
τη;» απάντησε ο Ορέστης, διώχνοντας το σοβαρό του ύφος 
και ο Αντώνης έβαλε τα γέλια.

«Πηγαίνω πάνω, θα αρχίσει να με ψάχνει πάλι η μάνα 
μου».
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Ο Ορέστης έκανε με το στόμα έναν ήχο από μαστίγιο 
και χαμογέλασε. Πήρε πάλι την περούκα στο χέρι και την 
κοίταξε σκεπτικός.

Κατά τις εφτά, το ίδιο απόγευμα, ακούστηκε το κου-
δούνι στο σπίτι του Πελοπίδα. Εκείνος σηκώθηκε 

βαριεστημένα, κοίταξε από το ματάκι και ξεφύσηξε.
«Εσύ μας έλειπες», είπε μέσα από τα δόντια του.
Άνοιξε την πόρτα. Ο Ορέστης στεκόταν στο κατώφλι 

κρατώντας ένα χαρτί στο ένα χέρι και μια χάρτινη σακούλα 
στο άλλο. Φορούσε μια λουλουδάτη μάσκα στο πρόσωπο, 
γεγονός που έκανε τον Πελοπίδα να ξεφυσήξει πάλι αυθόρ-
μητα.

«Καλησπέρα, ήρθα να πληρώσω τα κοινόχρηστα», είπε 
και ανέμισε παιχνιδιάρικα την απόδειξη.

Ο Πελοπίδας μούγκρισε και του έκανε νόημα να περά-
σει στο χωλ, ενώ πήγε να φέρει το κουτί όπου φυλούσε τα 
χρήματα. Ο Ορέστης έκανε μερικά βήματα μέσα και κοί-
ταξε τριγύρω σαν να έψαχνε κάτι. Από κάπου στο βάθος 
-πιθανότατα το δωμάτιο των παιδιών- ακουγόταν μουσική 
και συνομιλίες.

«Τι κάνει η κυρία Κασσιανή;» ρώτησε δειλά.
Ο Πελοπίδας γύρισε και του έριξε ένα απορημένο βλέμ-

μα. Δεν ήταν συνηθισμένος στην ψιλοκουβέντα με το φρι-
κιό του ισογείου.

«Καλά είναι», απάντησε ξερά.
«Θα μπορούσα να τη δω λίγο;» ρώτησε πάλι ο Ορέστης.
Ο Πελοπίδας του έριξε άλλο ένα περίεργο βλέμμα. Πήρε 

την απόδειξη στα χέρια και τον πλησίασε.
«Κοιμάται», είπε ακόμα πιο παγερά από πριν.
«Ήθελα απλώς να της δώσω κάτι. Ένα δώρο είναι», είπε 

ο Ορέστης με λίγο πιο δυνατή φωνή από πριν, σαν να ήθελε 
να ακουστεί και στα μέσα δωμάτια.
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Ο Πελοπίδας κοίταξε καχύποπτα τη χάρτινη σακούλα.
«Θα της το δώσω εγώ όταν ξυπνήσει», είπε κι άπλωσε 

το χέρι.
«Θα προτιμούσα να της το δώσω εγώ», είπε ο Ορέστης 

και τράβηξε το χέρι του προς τα πίσω. «Για να της δείξω 
και πώς να το χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έρ-
χομαι άλλη φορά».

«Άστον να έρθει», ακούστηκε μια αδύναμη γυναικεία 
φωνή από μέσα.

Ο Πελοπίδας κοίταξε προς το βάθος, μετά κοίταξε πάλι 
τον Ορέστη, ξεφύσηξε δυνατά και άπλωσε το χέρι για να 
του δείξει τον δρόμο.

Η Κασσιανή ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Ταλαιπωρη-
μένη, αλλά κοκέτα ως συνήθως, με μια μεταξωτή ρόμπα 
και ένα μοδάτο τουρμπάνι στο κεφάλι. Ήταν προφανές ότι 
πάσχιζε, με όσες δυνάμεις τής είχαν απομείνει, να δείξει 
ευδιάθετη και ορεξάτη.

«Τι δώρο είναι;» ρώτησε γεμάτη απορία, με το βλέμμα 
καρφωμένο στη σακούλα που κρατούσε ο Ορέστης.

«Κάτι προσωρινό», απάντησε εκείνος. «Για όσο κρατά-
νε οι θεραπείες».

Η Κασσιανή τον κοίταξε σχεδόν τρομαγμένη. Ήξερε, 
φυσικά, ότι ήταν θέμα χρόνου μέχρι να διαδοθούν τα νέα 
για την αρρώστια της, αλλά είχε πάντα την ενδόμυχη ελπί-
δα ότι κανείς δεν θα μάθαινε τίποτα, ειδικά αφού η καρα-
ντίνα πρόσφερε και μια κάλυψη παραπάνω.

Ο Ορέστης πλησίασε, έκατσε δίπλα της στο κρεβάτι και 
της έδωσε τη σακούλα. Το πρόσωπό της έλαμψε, παρά τη 
χλωμάδα του. Σε ποιον δεν αρέσει να λαμβάνει δώρα, άλ-
λωστε; Έβαλε το χέρι μέσα και έβγαλε παραξενεμένη το 
αντικείμενο. Ήταν μια φουντωτή, καλοχτενισμένη περού-
κα με κατακόκκινο χρώμα. Κοίταξε τον Ορέστη με ανοιχτό 
στόμα.
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«Την έχω πλύνει και απολυμάνει, μη φοβάστε», είπε 
εκείνος.

«Πώς... Δεν...» έκανε εκείνη σαστισμένη.
«Ελάτε να σας δείξω πώς να την φοράτε», είπε πάλι 

εκείνος και της έκανε νόημα να βγάλει το τουρμπάνι.
Η Κασσιανή έδειξε απρόθυμη στην αρχή. Δεν ήθελε να 

την δει κανείς έτσι, πολύ περισσότερο ο άνθρωπος με τον 
οποίο είχε τσακωθεί τόσο άγρια. Ο Ορέστης δεν της άφησε 
πολλά περιθώρια, έπιασε το τουρμπάνι ο ίδιος και τη βο-
ήθησε να το ξετυλίξει. Χωρίς να δώσει καν σημασία στο 
θέαμα, έφερε την περούκα στο κεφάλι της.

«Τα δάχτυλα έτσι μπροστά στο μέτωπο. Ωραία».
Της φόρεσε την περούκα, την ίσιωσε και την αφράτεψε 

λίγο με τα χέρια. Στη συνέχεια σηκώθηκε και την κοίταξε 
ενθουσιασμένος.

«Πώς είμαι;» ρώτησε εκείνη γεμάτη αδημονία.
«Θεά! Χαμένη δίδυμη της Μπετ Μίντλερ!»
Κοίταξε τριγύρω και είδε ένα καθρεφτάκι πάνω στο 

μπουντουάρ. Της το έδωσε για να δει τον εαυτό της. Εκείνη 
χαμογέλασε αυθόρμητα κι έφερε το χέρι στο κεφάλι της. 
Έμοιαζε σαν να είχε επανέλθει και το χρώμα στο πρόσωπό 
της. 

«Έχεις καμία κόκκινη και σε κοντό καρέ να δούμε πώς 
θα είμαι;» ρώτησε.

«Ντίβα είπαμε να σε κάνουμε, αγάπη μου, όχι Τσακ 
Νόρις», απάντησε ο Ορέστης κι έκατσε πάλι δίπλα της. «Τα 
πλούσια μαλλιά σού πηγαίνουν. Όταν μεγαλώσουν πάλι τα 
δικά σου, έτσι θα τα φτιάχνεις. Και σε αυτό το χρώμα».

Η Κασσιανή κοίταξε τον Ορέστη, έφερε τα χέρια της 
πάλι στο κεφάλι και ξέσπασε σε γοερά κλάματα.

«Θα περάσει», είπε εκείνος και πέρασε το χέρι στους 
ώμους της. «Θα τα θυμάσαι μετά από μερικά χρόνια και θα 
γελάς. Και τώρα σκούπισε τα μάτια σου γιατί πρέπει να σου 
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σχεδιάσω και φρύδια», πρόσθεσε στη συνέχεια κι έβγαλε 
δυο μολύβια από τη σακούλα.

«Φρύδια;» ρώτησε η Κασσιανή μέσα από τα αναφιλητά 
της.

«Φυσικά, αγάπη μου», είπε εκείνος με στόμφο. «Όταν 
φύγω από εδώ θα είσαι έτοιμη για εμφάνιση στις Κούκλες!»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Ημέρα 24: Τα νέα της εβδομάδας 

Οι τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου κύλησαν σχετικά 
ήσυχα και βαρετά στην πολυκατοικία, χωρίς άλλες 

αποκαλύψεις ή συναρπαστικά περιστατικά. Αυτό δεν ίσχυε 
και για την επικαιρότητα, η οποία ήταν γεμάτη από ενδια-
φέρουσες εξελίξεις που αποτέλεσαν ευκαιρία για σπαρτα-
ριστούς διαλόγους στο σπίτι του Αντώνη.

Πρώτα ήρθε η είδηση για τους τριάντα τρεις αστυνομι-
κούς στην Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι είχαν βρεθεί θετικοί 
στον κωροναϊό.

«Αμ, τα είδες; Τους έβγαλαν όλους στο Πολυτεχνείο και 
κόλλησαν το χτικιό. Θα αρχίσουν κι αυτοί ένας ένας να το 
κολλάνε τώρα, σαν τους παπάδες».

«Τι σχέση έχει το Πολυτεχνείο με την Αιτωλοακαρνα-
νία;» ρώτησε ο Αντώνης μπερδεμένος.

«Ε, τόσοι αστυνόμοι ήταν μαζεμένοι. Μπορεί να είχαν 
φέρει κι αυτούς».

«Λες να μάζεψαν τους αστυνομικούς από όλη την Ελλά-
δα και να τους έφεραν σε εμάς; Πάρτι θα έκαναν οι εγκλη-
ματίες στις άλλες πόλεις».

«Πώς κόλλησαν τότε;»
«Ξέρω γω; Όλη μέρα έξω είναι οι αστυνομικοί σε ολό-

κληρη τη χώρα και μοιράζουν πρόστιμα. Το ερώτημα είναι 
πώς δεν έχουν ήδη κολλήσει όλοι».

«Εγώ ξέρω τι φταίει», είπε η κυρα-Τασία.
«Ο κομμουνισμός;» ρώτησε ο Αντώνης γελώντας κι 
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εκείνη του έριξε μια μούντζα.

Η επόμενη μέρα ήταν η Black Friday -η πιο πρόσφατη 
εισαγόμενη μόδα που είχε εισβάλει στη χώρα τα τε-

λευταία χρόνια. Αυτή τη χρονιά, φυσικά, λόγω πανδημίας, 
όλες οι αγορές θα γίνονταν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

«Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό», είπε η 
κυρα-Τασία, μετά από μια σχετική διαφήμιση στην τηλε-
όραση.

«Μια ξενόφερτη μπούρδα είναι. Αμερικάνικο έθιμο, το 
οποίο το ξεπατικώσαμε κι εδώ, ως συνήθως», απάντησε ο 
Αντώνης.

«Θυμάμαι και πέρσι, που έτρεξαν όλοι στα μαγαζιά σαν 
τα βόδια, λες κι ερχόταν πόλεμος».

«Σαν εσένα με τα χαρτιά υγείας στην πρώτη καραντίνα, 
εννοείς;» είπε ο Αντώνης και κοίταξε με νόημα τη μάνα 
του.

Το τηλέφωνο έσωσε την κυρα-Τασία, η οποία έτρεξε να 
απαντήσει.

«Έλα, Ελένη μου, καλά είμαστε», ακούστηκε η φωνή 
της μετά από λίγο. «Εδώ, βλέπουμε τηλεόραση και λέμε 
γι’ αυτή τη Μαύρη Παρασκευή που διαφημίζουν. Ναι, κι 
εμένα τον επιτάφιο μου θυμίζει όποτε την ακούω».

Ο Αντώνης γύρισε τα μάτια προς τα πάνω. Δέκα λεπτά 
αργότερα, ο διάλογος είχε λήξει, καθώς σύντομα θα ξεκι-
νούσε το σήριαλ. Η κυρα-Τασία έκατσε και κοίταξε τον 
Αντώνη.

«Η Ελένη είπε ότι κάνουν εκπτώσεις και στα παπούτσια. 
Παράγγειλε η κόρη της δυο ζευγάρια μπότες, πολύ φτηνές. 
Δεν μπαίνεις να μου πάρεις κι εμένα;»

«Τι θα τις κάνεις εσύ τις μπότες, ρε μάνα; Θα τις φοράς 
στο σαλούν;» είπε εκείνος.

«Θα τις φοράω όταν θα ασχολούμαι με τα λουλούδια».
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«Σε γλάστρες τα έχεις φυτεμένα τα λουλούδια, όχι στην 
κορυφή της Πίνδου».

«Όταν ποτίζω γεμίζει νερά η βεράντα», φώναξε εκείνη.
«Θα σου πάρω βατραχοπέδιλα», φώναξε κι ο Αντώνης.

Το Σάββατο, πρωταγωνιστής της συζήτησης ήταν ένα 
τσουρέκι. Για την ακρίβεια, το τσουρέκι που αποφά-

σισε να αγοράσει ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του 
στη Θεσσαλονίκη.

«Γιατί πήγε Θεσσαλονίκη για τσουρέκι;» ρώτησε η κυ-
ρα-Τασία απορημένη.

«Δεν πήγε για το τσουρέκι, ρε μάνα. Απλώς βρήκε ευ-
καιρία να αγοράσει ΚΑΙ τσουρέκι».

«Και στη Θεσσαλονική γιατί πήγε;»
«Διότι εκεί είναι που τραβάνε το μεγαλύτερο ζόρι με τα 

κρούσματα αυτές τις μέρες. Προφανώς πήγε να ενημερω-
θεί για την κατάσταση από κοντά. Πρωθυπουργός είναι, 
κάτι πρέπει να κάνει κι αυτός να δικαιολογήσει την ύπαρξή 
του».

«Να έπαιρνε τηλέφωνο, δεν χρειαζόταν να πάει. Πήρε 
και σβάρνα όλα τα νοσοκομεία. Θα κολλήσει το χτικιό και 
θα το φέρει σε μας».

«Ναι, ρε μάνα. Τον πρωθυπουργό περιμέναμε να μας 
φέρει τον ιό στην Αθήνα, δεν τον είχαμε ήδη. Σοβαρέψου».

«Αυτός να σοβαρευτεί, που ο κόσμος πεθαίνει κι εκεί-
νος πάει κι αγοράζει τσουρέκια».

«Είπαμε να τους κράζουμε για τις βλακείες που κάνουν, 
θα τους κράζουμε και με το παραμικρό τώρα; Ένα τσουρέ-
κι αγόρασε ο άνθρωπος, όχι εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεν 
το πιστεύω ότι με φτάνεις στο σημείο να υπερασπίζομαι 
πολιτικό».

«Έχουμε και στην Αθήνα τσουρέκια, να έπαιρνε από 
δω».



188 ΜΕΡΕΣ

77

«Αυτός ήθελε το ορίτζιναλ το βόρειο, τι να κάνουμε 
τώρα;»

Η κυρα-Τασία σώπασε για λίγο και -κατά την προσφιλή 
της συνήθεια- πετάχτηκε πάλι μετά από λίγο.

«Μήνυμα στέλνει στο κινητό αυτός όταν βγαίνει για 
ψώνια;»

Ο Αντώνης απλώς έφερε την παλάμη στα μάτια του και 
τα έτριψε ξεφυσώντας.

Η τελευταία μέρα του μήνα ήταν πάλι αφιερωμένη 
στον πρωθυπουργό, οι ταξιδιωτικές περιπέτειες του 

οποίου είχαν αρχίσει να κακοφαίνονται σε πολύ κόσμο και 
να γίνονται αφορμή για κάμποσα σχόλια. Αυτή τη φορά, 
όμως, η κυρα-Τασία δεν είχε ενημερωθεί -και για πολύ 
καλό λόγο.

Ο Αντώνης πήγε στην κουζίνα και της έδειξε μια φωτο-
γραφία στο τάμπλετ.

«Ποιοι είναι αυτοί;» ρώτησε εκείνη.
«Πέντε τύποι που πήγαν για μότο κρος στην Πάρνηθα», 

απάντησε ο Αντώνης.
«Και; Έφαγαν πρόστιμο;»
«Όχι, συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό, ο οποίος επί-

σης ανέβηκε στην Πάρνηθα, για να κάνει ποδήλατο, και 
είπαν να βγούνε όλοι μαζί μια φωτογραφία», είπε πάλι 
εκείνος και έδειξε με το δάχτυλο.

«Άχου. Δεν πάμε καλά. Και δεν φορούσε κανείς μάσκα;»
«Όχι, διότι προφανώς εκείνοι φορούσαν τα κράνη πριν 

βγάλουν τη φωτογραφία».
«Και; Έπρεπε να βάλουν τη μάσκα μετά. Και πρώτα 

αυτός. Τι παράδειγμα είναι αυτό που δίνει; Και πώς πήγε 
στην Πάρνηθα; Αφού απαγορεύεται να βγαίνουμε έξω».

«Πήγε για σωματική άσκηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν 
είσαι εντός του νομού σου, επιτρέπεται».
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«Μπα; Δηλαδή αν βάλει ο Χρήστος τα μικρά στο αμάξι 
και ανέβουν στην Πάρνηθα δεν θα τους δώσουν πρόστιμο;»

«Ξέρω γω; Αν είναι τυχερός και πέσει κι αυτός πάνω 
στον πρωθυπουργό, μάλλον όχι».

«Πότε έγινε αυτό; Εγώ δεν είδα τίποτα στις ειδήσεις».
«Φυσικά και δεν είδες. Αφού τα κανάλια θα πήραν γραμ-

μή να θάψουν το θέμα. Ειδικά αυτό το φιλοκυβερνητικό 
χαζοκάναλο που βλέπεις εσύ».

«Μα είναι δυνατόν μες στην καραντίνα αυτός να πηγαί-
νει εκδρομούλες; Μια για τσουρέκια, μια για ποδήλατο, ας 
παλουκωθεί και λίγο στο σπίτι του, κοτζάμ πρωθυπουρ-
γός», είπε εκνευρισμένη η κυρα-Τασία.

«Δικαιολογήθηκε και είπε ότι ήταν μια προσωπική στιγ-
μή ανεμελιάς. Εμείς καιγόμαστε κι αυτός τρέχει ανέμελα 
στα βουνά, σαν τη Χάιντι, κατάλαβες;» απάντησε γελώ-
ντας ο Αντώνης.

«Στα βουνά πρέπει να πάμε όλοι εμείς για να σωθούμε, 
μου φαίνεται», είπε η μάνα του κι επέστρεψε στις δουλειές 
της.

Ο Αντώνης κοίταξε το ημερολόγιο που κρεμόταν στον 
τοίχο της κουζίνας και τράβηξε το τελευταίο χαρτάκι του 
Νοεμβρίου. Ένας νέος μήνας ξεκινούσε. Το αν θα ήταν εξί-
σου επεισοδιακός κι αυτός, θα φαινόταν στην πορεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Ημέρα 26: Στολίδια 

Μπήκε και ο Δεκέμβριος και η χώρα μετρούσε ήδη 
είκοσι πέντε μέρες επίσημης καραντίνας -με κά-

ποιες περιοχές να μετράνε λίγες μέρες παραπάνω, αφού σε 
εκείνες οι περιορισμοί ξεκίνησαν νωρίτερα. Ο κόσμος ανα-
ρωτιόταν αν θα περνούσαν όλοι και τα πρώτα τους Χρι-
στούγεννα εν μέσω λοκντάουν, μιας και τα πράγματα δεν 
έδειχναν και τόσο αισιόδοξα. Την Τρίτη -και πρώτη μέρα 
του μήνα- τα κρούσματα ήταν 2.186, σημάδι ότι η κατά-
σταση δεν βελτιωνόταν τόσο γρήγορα όσο περίμεναν οι ει-
δικοί.

Ο Αντώνης αποφάσισε ότι, αφού δεν βελτιωνόταν η κα-
τάσταση, έπρεπε να βελτιωθεί η διάθεση. Το μεσημέρι της 
Τετάρτης, λοιπόν, πήρε τη σκάλα και άρχισε να ψαχουλεύει 
στο πατάρι του σπιτιού. Η κυρα-Τασία στάθηκε από κάτω 
και τον κοιτούσε με απορία.

«Τι ψάχνεις;»
«Το δέντρο».
«Ποιο δέντρο;»
«Έχουμε πολλά δέντρα στο πατάρι; Το χριστουγεννιά-

τικο».
«Πώς σου ήρθε πάλι αυτό;»
«Δεκέμβριος μπήκε, να μη στολίσουμε για τα Χριστού-

γεννα;»
«Δυο χρόνια έχουμε να στολίσουμε δέντρο, όποτε στο 

έλεγα βαριόσουν. Τώρα που έχουμε καραντίνα σε έπιασε ο 
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πόνος; Ποιος θα το δει;»
«Εμείς θα το δούμε, ρε μάνα. Για εμάς στολίζουμε, όχι 

για τους άλλους», γύρισε και απάντησε εκείνος. «Φέτος 
που είναι δύσκολη περίοδος είναι που πρέπει να στολίσου-
με. Θα μας αλλάξει τη διάθεση».

«Ό,τι θες. Αλλά μετά εσύ θα τα μαζέψεις πάλι, εγώ δεν 
ανεβαίνω σε σκάλες», είπε εκείνη ανασηκώνοντας τους 
ώμους.

Το δέντρο βρέθηκε, τελικά, μέσα σε μια μακρόστενη 
κούτα. Είχε αντέξει πολλά χρόνια χρήσης, καθώς το είχαν 
αγοράσει την επόμενη χρονιά από τον θάνατο του πατέρα. 
Είχαν περάσει τα Χριστούγεννα εκείνα χωρίς γιορτές και 
στολίδια, λόγω πένθους, οπότε την επόμενη χρονιά η κυρα-
Τασία αποφάσισε να αγοράσει ένα νέο, μεγαλύτερο δέντρο 
για να το χαρούν περισσότερο. Το πρόβλημα ήταν ότι έπρε-
πε να το συναρμολογήσεις, βάζοντας τα κλαδιά ένα-ένα. 
Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που βαριόταν τις προηγού-
μενες χρονιές να το στολίσει ο Αντώνης, καθώς η μάνα του 
φώναζε πάντα εκείνον να πάει από το σπίτι να το αναλάβει.

Όταν ήταν μικρότερος, όμως, ήταν μια ιεροτελεστία που 
πάντα περίμεναν με τα αδέλφια του, με αδημονία. Έστη-
ναν το δέντρο όλοι μαζί και μετά τα παιδιά αναλάμβαναν 
να τοποθετήσουν τα στολίδια, με επικεφαλής τον Χρήστο, 
ο οποίος έδινε οδηγίες ώστε όλα να είναι συμμετρικά και 
με σωστές αποστάσεις μεταξύ τους -από τότε φαινόταν ότι 
θα γινόταν πολιτικός μηχανικός. Στο τέλος, η κυρα-Τασία 
τοποθετούσε το αστέρι στην κορυφή και άναβε τα λαμπά-
κια. Ήταν η πιο μαγική στιγμή της βραδιάς και, μέχρι να 
περάσουν οι γιορτές, τα παιδιά έπαιζαν και διάβαζαν πάντα 
μπροστά στο έλατο.

Σειρά είχαν τα στολίδια, τα φωτάκια και όλα τα υπόλοι-
πα χριστουγεννιάτικα ντεκόρ με τα οποία γέμιζε το σπίτι η 
μάνα του. Τα βρήκε χωμένα σε διάφορες κούτες και τσά-
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ντες, σε μια ντουλάπα. Θα ήταν υπερπαραγωγή ο στολι-
σμός. Ο Αντώνης χαμογέλασε. Δεν είχε στήσει ακόμα το 
έλατο κι η διάθεσή του είχε ήδη φτιάξει. Θα είχε τα ίδια 
αποτελέσματα και στη μάνα του. Έτσι νόμιζε, δηλαδή. 
Διότι η κυρα-Τασία είχε κατεβάσει μούτρα ως το πάτωμα.

«Τι έχεις;» ρώτησε ο Αντώνης την ώρα που προσπαθού-
σε να βρει ποιο κλαδί έμπαινε σε ποια εσοχή.

«Τίποτα δεν έχω», έκανε ξερά η μάνα του και στη συνέ-
χεια έφερε τα χέρια στη μέση. «Γέμισες όλο το σπίτι βελό-
νες, τον μπελά μας θα βρούμε με το δέντρο».

«Θα σκουπίσω εγώ μετά, μην ανησυχείς».
«Και θα έχουμε τώρα το δέντρο μέσα στη μέση;»
«Πάντα εδώ το βάζαμε το δέντρο. Τώρα σε ενοχλεί;»
«Να το στολίσεις στο δωμάτιό σου».
«Πας καλά; Χωράει το δέντρο στο δωμάτιό μου; Πού θα 

κοιμάμαι; Πάνω του, σαν την κουκουβάγια; Τι έχεις πάθει, 
μου λες;»

«Τι να το κάνουμε το στολισμένο δέντρο αν δεν έρθει 
κανείς φέτος;» είπε με παράπονο η κυρα-Τασία. «Ούτε τα 
εγγόνια θα δω ούτε κανέναν».

«Καταρχάς, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να 
έχει λήξει η καραντίνα».

«Ναι, καλά»
«Και να μην λήξει, θα τους δεις όλους από το τάμπλετ, 

όπως κάναμε και το Πάσχα. Και τότε μέσα ήμασταν, αλλά 
και την Ανάσταση γιορτάσαμε και τη γιορτή σου. Τι να κά-
νουμε; Το ξέραμε ότι αυτή η χρονιά θα κυλούσε διαφορε-
τικά».

«Ούτε δώρα για τα μικρά δεν μπόρεσα να αγοράσω».
«Δεν πειράζει, θα τους πάρεις διπλά του χρόνου», είπε ο 

Αντώνης κι έκανε ένα βήμα πίσω.
Το δέντρο είχε στηθεί, τώρα έμενε ο στολισμός. Η μάνα 

του πήγε και χώθηκε στο δωμάτιό της, σκυθρωπή και κα-
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τσούφα. Ο Αντώνης σκέφτηκε πως ίσως, τελικά, να μην 
ήταν τόσο καλή ιδέα όλο αυτό, αλλά τώρα δεν μπορούσε 
να κάνει πίσω. Μια σκέψη πέρασε από το μυαλό του, όμως. 
Πήγε κι εκείνος στο δωμάτιό του και πέρασε την επόμενη 
ώρα μπροστά στον υπολογιστή του.

Η κυρα-Τασία είχε λαγοκοιμηθεί στο κρεβάτι της, όταν 
άκουσε τον Αντώνη να τη φωνάζει απ’ έξω. Ανασηκώθη-
κε και έριξε μια ματιά στο ξυπνητήρι. Είχε περάσει κάνα 
τρίωρο, ευτυχώς δεν είχε χάσει και το έργο -όχι ότι θα την 
άφηνε η Ελένη να το χάσει, αφού πάντα της τηλεφωνούσε 
δέκα λεπτά πριν. Τεντώθηκε νωχελικά και πήγε να δει τι 
ήθελε ο άλλος και τη φώναζε. 

«Έτοιμο!» είπε ενθουσιασμένος ο Αντώνης και της έδει-
ξε το στολισμένο δέντρο.

«Μπράβο, και του χρόνου», είπε εκείνη ξερά και ανό-
ρεκτα.

«Έλα να το δεις από κοντά», είπε πάλι εκείνος και άπλω-
σε το χέρι προς το δέντρο.

«Τι να δω; Δεν είναι πρώτη φορά που βλέπω χριστου-
γεννιάτικο δέντρο».

Ο Αντώνης απλώς ξανάκανε την ίδια κίνηση με το χέρι, 
με το ίδιο ηλίθιο χαμόγελο στη φάτσα. Η κυρα-Τασία κού-
νησε το κεφάλι δυσανασχετώντας και πλησίασε για να 
του κάνει το χατήρι, με ένα ξινισμένο ύφος. Όταν έφτασε 
μπροστά στο δέντρο, όμως, κοντοστάθηκε και μισόκλεισε 
τα μάτια. Ανάμεσα στα συνηθισμένα στολίδια πρόσεξε και 
άλλα, καινούργια.

«Τι είναι αυτά;» ρώτησε παραξενεμένη και έφερε τη 
μούρη πιο κοντά, μέχρι που άνοιξε τα μάτια έκπληκτη.

«Παραπονέθηκες που δεν θα δεις κανέναν στις γιορ-
τές, οπότε τώρα θα τους βλέπεις όλους κάθε μέρα», είπε ο 
Αντώνης.

Σε διάφορα σημεία στα κλαδιά των δέντρων, κρέμονταν 
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φωτογραφίες από όλα τα μέλη της οικογένειας, τις οποίες 
ο Αντώνης είχε εκτυπώσει και είχε κόψει κυκλικά, ώστε να 
μοιάζουν από μακριά με χριστουγεννιάτικες μπάλες. Ήταν 
όλοι εκεί. Ο Χρήστος, η Σμαράγδα -για την οποία είχε 
διαλέξει τη χειρότερη φωτογραφία, φυσικά- και τα τρία 
παιδιά τους, η Αγγελική, ο Στέφανος, οι δυο κόρες τους, 
η αφεντομουτσουνάρα του -επιμελώς επεξεργασμένη στο 
Photoshop- η κυρα-Τασία. Υπήρχαν ακόμη και φωτογρα-
φίες του άντρα της και μερικές με όλη την οικογένεια μαζί, 
όταν τα παιδιά ήταν ακόμα μικρά.

Η κυρα-Τασία δεν είπε τίποτα, αλλά έδειχνε εμφανώς 
συγκινημένη. Κοίταξε και περιεργάστηκε τις φωτογραφίες 
μία-μία και σε μερικές από αυτές έβαλε τα γέλια. Το σημα-
ντικό ήταν ότι ο στόχος είχε επιτευχθεί: πλέον χαμογελούσε 
και αυτή.

«Το αστέρι;» τον ρώτησε κι έδειξε τη γυμνή κορυφή του 
δέντρου.

«Το αστέρι το βάζεις πάντα εσύ», απάντησε ο Αντώνης 
και της το έδωσε στα χέρια.

Εκείνη το τοποθέτησε στη θέση του κι ο Αντώνης έσβη-
σε το φως του σαλονιού. Πάτησε τον διακόπτη και τα φω-
τάκια του δέντρου άναψαν, σκορπίζοντας σε ολόκληρο τον 
χώρο το ζεστή, χρυσαφιά λάμψη τους.

«Και του χρόνου», είπε η κυρα-Τασία.
«Και του χρόνου», απάντησε κι ο Αντώνης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Ημέρα 29: Σάββας ο κατηραμένος 

Φαινόταν πως η πορεία της πανδημίας θα έπαιρνε 
πολύ σύντομα μια τροπή προς το καλύτερο. Και 

αυτό επειδή τα πρώτα εμβόλια ήταν πλέον έτοιμα, είχαν 
περάσει επιτυχώς τις κλινικές δοκιμές και, μάλιστα, ένα 
από αυτά είχε λάβει και έγκριση για χρήση στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

«Στους κρυόκωλους τους Άγγλους πήγαν και το έδωσαν 
πρώτα;» ήταν η πρώτη αντίδραση της κυρα-Τασίας. «Αυτοί 
φαγώθηκαν να φύγουν από την Ευρώπη, τελευταίοι έπρεπε 
να το πάρουν».

«Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πρέπει να πας να 
δουλέψεις εσύ. Θα έχει εξοντωθεί ο μισός πλανήτης σε ένα 
μήνα», είπε ο Αντώνης.

Μαζί με τα καλά νέα, φυσικά, έπρεπε να έρθουν και κά-
ποια δυσάρεστα, ώστε να διατηρηθεί η κοσμική ισορροπία. 
Έτσι, ανακοινώθηκε επισήμως η παράταση της καραντίνας 
στη χώρα  μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Όχι ότι δεν το περί-
μενε ο κόσμος, μιας και τα πράγματα δεν είχαν βελτιωθεί 
και πολύ. Συνεπώς, οι ελπίδες της κυρα-Τασίας για ελεύθε-
ρα Χριστούγεννα με όλο το σόι ελαττώθηκαν κατά πολύ.

«Μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το εμβό-
λιο. Ήδη έχουν αρχίσει να συζητάνε για εμβολιαστικά κέ-
ντρα και σ’ εμάς», είπε ο Αντώνης, προσπαθώντας να την 
καθησυχάσει.

«Ναι, σωθήκαμε τώρα. Είδαμε πόσο καλά τα οργανώ-
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νουν όλα σε αυτή τη χώρα», ήταν η απάντηση της μάνας 
του.

Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιον αντίλογο ο Αντώνης, 
αλλά κατά βάθος ήξερε ότι η μάνα του δεν είχε άδικο. Πά-
μπολλες φορές στο παρελθόν είχαν ανακοινωθεί μεγαλεπή-
βολα και εντυπωσιακά σχέδια, τα οποία στο τέλος κατέρ-
ρεαν. Δεν το είχαν και πολύ με τον προγραμματισμό στην 
Ελλάδα, με πιο πρόσφατο παράδειγμα εκείνο της πλατφόρ-
μας τηλεκπαίδευσης.

Η επόμενη μέρα ήταν Σάββατο, πέντε του μήνα. Η κυ-
ρα-Τασία, η οποία τελευταία είχε αναλάβει και χρέη Συνα-
ξαριστή, έσπευσε να ενημερώσει τον γιο της για το εορτο-
λόγιο της ημέρας.

«Σήμερα είναι του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου», είπε 
πάνω από το κεφάλι του.

«Δεν είναι λίγο πλεονασμός να είναι κάποιος και “άγιος” 
και “αγιασμένος”;» ρώτησε ο Αντώνης περιπαιχτικά.

«Κόψε τα χωρατά και πάρε τον Σάββα να του ευχηθείς, 
γιορτάζει σήμερα», απάντησε εκείνη.

«Συνειδητοποιείς ότι δεν ακούει, ε;»
«Να τον πάρεις στο Σκιπ εννοώ, όχι στο τηλέφωνο. Δεν 

είμαι χαζή».
«Θα τον πάρω μετά, το έχω προγραμματίσει. Έχω υπεν-

θύμιση στο κινητό μου για όλες τις γιορτές και τα γενέθλια, 
δεν περίμενα εσένα».

«Σας έχουν κάψει τα μυαλά τα τηλέφωνα κι οι υπολογι-
στές. Εμείς μια χαρά τα θυμόμασταν όλα στην εποχή μου, 
δεν είχαμε ανάγκη από μαραφέτια».

«Στην εποχή σου ήσασταν δέκα άτομα στον πλανήτη, γι’ 
αυτό», είπε ο Αντώνης και σηκώθηκε γρήγορα για ν’ απο-
φύγει τη σφαλιάρα που ερχόταν κατά πάνω του.

Πήγε στο δωμάτιό του, έστησε το λάπτοπ στο γραφείο 
και ξεκίνησε τη βιντεοκλήση με τον Σάββα. Η Μαίρη έμενε 
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μαζί του πλέον, οπότε δεν υπήρχε λόγος να καλέσει κι εκεί-
νη σε ομαδική κλήση. Θα την έβλεπε αναπόφευκτα. Το πα-
ράθυρο άνοιξε κι εμφανίστηκε ο Σάββας.

«Τι λέει; Χρόνια πολλά!» έκανε ο Αντώνης.
«Ευχαριστώ», απάντησε εκείνος.
«Η Μαίρη δεν είναι εκεί;»
«Έχει κατέβει στο διαμέρισμά της».
«Πήγε να πάρει ρούχα; Να την προσθέσουμε στη συνο-

μιλία;»
«Όχι, δεν πειράζει».
Ήταν προφανές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Φαινόταν 

από τα μούτρα του Σάββα. Ήταν κακόκεφος και έδειχνε 
σαν να είχε σπαστεί με κάτι. Τη θυμόταν πολύ καλά αυτή 
την έκφραση ο Αντώνης, ήταν το τελευταίο πράγμα που 
είχε δει πριν φάει τη γροθιά.

«Τι έχεις;» τον ρώτησε.
«Τίποτα, τσακωθήκαμε», ήταν η απάντηση.
Σύννεφα στον ορίζοντα. Η θέση του Αντώνη ήταν δύ-

σκολη, δεν ήθελε να πάρει το μέρος κανενός. Από την 
άλλη, όλοι γνώριζαν ποιανού το μέρος θα έπαιρνε, καθώς 
δεν ήταν και ο πιο αντικειμενικός παρατηρητής. Παρόλα 
αυτά, είπε να ρωτήσει.

«Τι έγινε;»
«Είπε στη μητέρα της ότι θα μείνουμε μαζί. Κι εκείνη 

έχει αντίθετη άποψη».
«Κι εσάς τι σας νοιάζει; Δικό της πρόβλημα, δεν της πέ-

φτει λόγος».
«Δεν είναι τόσο απλό. Δεν με συμπαθεί γενικά. Δεν με 

θέλει».
«Γιατί να μη σε θέλει;»
Ο Σάββας τον κοίταξε θλιμμένα.
«Εσύ γιατί λες;», είπε στο τέλος.
Ο Αντώνης έμεινε για λίγο σιωπηλός. Δεν είχε περάσει 
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ποτέ από το μυαλό του ότι ο Σάββας θα έπρεπε τις περισ-
σότερες φορές να παλέψει για να κερδίσει την αποδοχή των 
άλλων. Εκείνος τον είχε συνηθίσει όπως ακριβώς ήταν και 
όποτε έκαναν παρέα δεν περνούσε καν από το μυαλό του η 
αναπηρία του. Είχε ξεχάσει, όμως, ότι ζούσε σε μια χώρα 
όπου κάθε απόκλιση από αυτό που η κοινωνία είχε θεσπί-
σει ως “φυσιολογικό”, αντιμετωπιζόταν ως κουσούρι. Ήταν 
σχεδόν βέβαιος, μάλιστα, ότι η πρώτη σκέψη της μάνας της 
Μαίρης θα ήταν: «τι θα γίνει αν γεννηθούν κουφά τα εγγό-
νια μου»;

«Με τη Μαίρη γιατί τσακωθήκατε;» ρώτησε στη συνέ-
χεια.

«Της είπα ότι αφήνει τη μάνα της και την κάνει ό,τι 
θέλει. Κουβέντα στην κουβέντα, τσακωθήκαμε κι έφυγε».

«Θα της περάσει. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται», έκανε 
ο Αντώνης. «Κυρίως αυτά που έχουν ακόμα μάνες», πρό-
σθεσε στο τέλος γελώντας και κατάφερε να αποσπάσει 
έστω ένα χαμόγελο από τον Σάββα, το οποίο δεν κράτησε 
πολύ.

«Ίσως έχει δίκιο η μάνα της και πρέπει να βρει κάποιον 
καλύτερο», είπε και κατέβασε το κεφάλι.

«Μην το λες αυτό», απάντησε ο Αντώνης, αλλά γρήγο-
ρα συνειδητοποίησε ότι η νοηματική λειτουργεί μόνο αν σε 
κοιτάζει ο άλλος.

Άρχισε να κουνάει τα χέρια του πέρα δώθε μπροστά 
στην κάμερα, σαν μανιακός, προσπαθώντας να τραβήξει 
την προσοχή του Σάββα.

«Τι κάνεις, παιδάκι μου; Αεροβική;» ακούστηκε από το 
χωλ η μάνα του, η οποία τον κοιτούσε σαστισμένη.

Ο Αντώνης απλώς έκλεισε την πόρτα κι επανήλθε, αλλά 
ο Σάββας είχε τερματίσει τη συνομιλία. Δεν είχε νόημα να 
τον ξανακαλέσει, προφανώς ήθελε την ησυχία του. Έψαξε 
στις επαφές του και κάλεσε τη Μαίρη αυτή τη φορά. Της 



88

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

πήρε λίγη ώρα να απαντήσει.
«Καλημέρα, Αντώνη».
«Καλημέρα. Να χαίρεσαι το αγόρι σου».
«Ευχαριστώ, να είσαι καλά».
«Θα τον αφήσεις μόνο του στη γιορτή του;»
Η Μαίρη έκλεισε τα μάτια και ξεφύσηξε.
«Μιλήσατε, προφανώς».
«Με ξέρεις, ψοφάω για ίντριγκες».
«Εγώ φταίω. Αφήνω μια ζωή τη μάνα μου και μπαίνει 

στο μυαλό μου. Ήταν πάντα χειριστική και προσπαθούσε 
να με ελέγξει κι εγώ συνεχώς πάω και πέφτω στην παγίδα». 

«Κοίτα, δεν την ξέρω, ακούγεται σαν θαυμάσια γυναί-
κα», είπε ο Αντώνης γελώντας και συνέχισε, «αλλά αυτό 
που ξέρω είναι ότι ο Σάββας αυτή τη στιγμή αναρωτιέται 
μήπως η μάνα σου έχει δίκιο. Αν συμφωνούσε κάποιος με 
τη μάνα μου, θα άρχιζα να ανησυχώ για εκείνον. Πίστεψέ 
με, μιλώ εκ πείρας».

«Ακριβώς αυτή την επίδραση έχει η μάνα μου στους άλ-
λους ανθρώπους. Κι εγώ έχω φτάσει στα τριανταέξι μου 
και ακόμα προσπαθώ να κερδίσω την αποδοχή της».

 «Δεν χρειάζεσαι την αποδοχή κανενός. Είσαι ο πιο 
καλός κι ευγενικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ, αν η 
ίδια η μάνα σου δεν το ξέρει ήδη αυτό, τότε δεν θα το μάθει 
ποτέ. Δεν έχεις να της αποδείξεις τίποτα».

Η Μαίρη τον κοίταξε χωρίς να απαντήσει.
«Κι ο Σάββας είναι το καλύτερο παιδί και σε αγαπά-

ει», συνέχισε εκείνος. «Δεν έχω δει πιο ταιριαστό ζευγάρι. 
Είστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Την άλλη. Η μία για 
τον έναν; Γαμώτο, τα πήγαινα τόσο καλά, μέχρι που μπήκε 
η γραμματική στη μέση!»

Η Μαίρη έβαλε τα γέλια.
«Ευχαριστώ, Αντώνη μου», είπε. «Ξέρω ότι δεν σου 

ήταν εύκολο να το πεις αυτό».
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Εκείνος χαμογέλασε κάπως πικρά.
«Κοίτα, μεταξύ μας, το ότι έχεις κι εσύ ανισόρροπο σόι, 

σού αφαιρεί πόντους. Εννοώ, έχω ήδη μια τρελή μάνα στη 
ζωή μου, δεν χρειάζομαι και δεύτερη», είπε και γέλασαν 
και οι δύο αυτή τη φορά.

«Εντάξει, λοιπόν. Ώρα να κλείσω και να επιστρέψω 
πάνω, φαντάζομαι», είπε η Μαίρη.

«Μπράβο. Άντε, γιατί έχει τις μαύρες του ο άλλος. Μπο-
ρεί να κάνει καμιά τρέλα και να φάει κάναν υδατάνθρακα».

Η συνομιλία τερματίστηκε, αλλά τα γέλια της Μαίρης 
ακούγονταν ακόμα μέσα από το ταβάνι.
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Ημέρα 32: Τι-εν-ε

Η Τρίτη, οχτώ του μήνα, ήταν σημαντική μέρα για την 
υφήλιο. Ήταν η μέρα που ξεκίνησε ο εμβολιασμός 

του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρώτος άνθρω-
πος στον πλανήτη που έκανε το εμβόλιο ήταν μια ενενη-
ντάχρονη. Ο Αντώνης ήταν ενθουσιασμένος. Τα πράγματα 
θα πήγαιναν, επιτέλους, καλύτερα και σύντομα θα ερχόταν 
το εμβόλιο και στην Ελλάδα.

«Καιρός ήταν. Άντε, να χαρούμε λιγάκι».
Η κυρα-Τασία, ασφαλώς, είχε αντίθετη άποψη.
«Ναι, μεγάλη χαρά», είπε ξερά.
«Γιατί είσαι έτσι; Δεν την είδες τη γριά; Πρώτη το έκανε 

το εμβόλιο. Μια βδομάδα πριν κλείσει τα ενενήντα ένα, 
παρακαλώ».

«Καλά, κάτσε να δούμε αν θα προλάβει να τα κλείσει 
κιόλας».

«Γιατί να μην προλάβει; Έχουν περάσει από έλεγχο και 
δοκιμές τα εμβόλια. 95% αποτελεσματικότητα λέμε».

«Εμένα η Ελένη μού είπε ότι το βρήκαν πολύ γρήγορα 
το εμβόλιο και δεν είναι καλό σημάδι αυτό».

«Η Ελένη, η γνωστή λοιμωξιολόγος του δευτέρου ορό-
φου, που πριν τρία χρόνια προσπαθούσε να μας πείσει ότι 
είχε κολλήσει έμπολα στις Σέρρες; Σοβαρά μιλάμε τώρα; 
Να της πεις της Ελένης ότι ο λόγος που το βρήκαν το εμ-
βόλιο τόσο γρήγορα ήταν επειδή παρέκαμψαν την γραφει-
οκρατία κι έπεσε χρηματοδότηση από παντού. Μιλάμε για 
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πανδημία, όλα τα κράτη συμμετείχαν στην έρευνα».
«Ναι, αλλά πρέπει να τα δοκιμάσουν χρόνια για να είναι 

σίγουροι. Κι αν έχει παρενέργειες;»
«Οι σοβαρές παρενέργειες εμφανίζονται συνήθως μέσα 

σε μια εβδομάδα. Από κει και πέρα, όλα τα φάρμακα μπο-
ρεί να έχουν παρενέργειες σε βάθος χρόνου. Και το ντεπόν 
έχει, αλλά τα κατεβάζεις σαν καραμελίτσες».

«Εγώ δεν θα το κάνω», επέμεινε εκείνη.
«Ενενήντα χρονών η άλλη και δεν φοβήθηκε να το 

κάνει. Εσύ τι φοβάσαι;»
«Τι να φοβηθεί, παιδάκι μου εκείνη; Με το ένα πόδι 

στον άλλο κόσμο είναι, την έζησε τη ζωούλα της. Εγώ έχω 
ακόμα καιρό μπροστά μου μέχρι τα ενενήντα, θέλω να τα 
προλάβω».

«Πιο πιθανό είναι να μην τα προλάβεις χωρίς το εμβό-
λιο».

«Εγώ δεν το κάνω».
«Θα το κάνεις ακόμα κι αν χρειαστεί να σε πάω σηκω-

τή».
«Μπα, τι μας λες; Εδώ δεν με αναγκάζει το κράτος, θα 

με αναγκάσεις εσύ;»
«Το εμβόλιο της γρίπης δεν το κάνεις κάθε χρόνο;»
«Ε, και; Άλλο εκείνο».
«Την ίδια δουλειά κάνει κι αυτό. Σε προστατεύει από 

σοβαρή ασθένεια».
«Παιδάκι μου, δεν διαβάζεις τι λέει ο κόσμος;»
«Τι λέει πάλι ο κόσμος, ρε μάνα; Που έχει άποψη για 

όλα πια».
«Αυτό το εμβόλιο δεν είναι σαν τα άλλα, τα συνηθισμέ-

να».
«Τι έχει; Χαμηλά λιπαρά;»
«Έχει τι εν ε».
«Τι έχει;»
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«Τι εν ε! Κι αν το κάνεις σε αλλάζει. Αυτό θέλουν κι 
εκείνοι, να μας αλλάξουν όλους».

«DNA εννοείς;»
«Εγώ τα εγγλέζικα δεν τα έμαθα. Ό,τι και να έχει, δεν 

θέλω να το βάλουν μέσα μου».
«Μάνα, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά DNA έχεις ήδη 

μέσα σου».
«Από πότε;» φώναξε εκείνη.
«Από τότε που έβγαλε πόδια η πρώτη αμοιβάδα και 

βγήκε από το νερό, ρε μάνα!»
«Δεν ξέρω τι μου λες εσύ για αχιβάδες, εγώ δεν το κάνω. 

Δεν έχω όρεξη να ξυπνήσω ένα πρωί και να έχω πάθει με-
τάλλαξη».

«Τι μετάλλαξη, ρε μάνα; Τι νομίζεις; Ότι θα το κάνεις 
και θα αρχίσεις την επόμενη μέρα να αμολάς ιστούς σαν 
τον Σπάιντερμαν;»

«Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός».
«Ένας απ’ το χωριό».
«Εμβόλιο εγώ δεν κάνω», είπε η μάνα του χτυπώντας το 

πόδι κάτω. 
«Μην το κάνεις», είπε απότομα κι ο Αντώνης και γύρισε 

πάλι προς την τηλεόραση.
Η κυρα-Τασία τού έριξε μια πλάγια, αβέβαιη ματιά και 

κινήθηκε αργά προς την κουζίνα.
«Δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, άλλωστε», 

συνέχισε εκείνος δήθεν αδιάφορα. «Όσοι θέλουν κάνουν 
το εμβόλιο και όσοι δεν θέλουν θα παραμείνουν στο σπίτι 
τους μέχρι να αποκτήσει ανοσία ο γενικός πληθυσμός. 
Σιγά. Έναν με ενάμιση χρόνο το πολύ».

Ακούστηκαν διάφορα κατσαρολικά να πέφτουν στο πά-
τωμα. Η κυρα-Τασία μόλις είχε αλλάξει γνώμη.
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Ημέρα 35: Ο φυγάς

Εκείνη την Παρασκευή θα ανακοινώνονταν πάλι νέα 
μέτρα, εν όψει της εορταστικής περιόδου. Μόνο που 

το μυαλό και η προσοχή όλων στην πολυκατοικία είχαν 
στραφεί σε ένα διαφορετικό θέμα που είχε προκύψει. Το 
οποίο ξεκίνησε όταν η κυρα-Τασία άκουσε τη γειτόνισσα 
από δίπλα να φωνάζει τον άντρα της στον διάδρομο. 

«Τι έπαθες, Σταυρούλα;» ρώτησε από τη μισάνοιχτη 
πόρτα. 

«Μήπως είδες τον Απόστολο, Τασία μου;»
«Πού να τον δω όλη μέρα κλεισμένη μέσα; Γιατί; Τον 

έχασες;»
«Ήμουν στη βεράντα και άπλωνα τα ρούχα. Μπήκα και 

είδα την πόρτα ανοιχτή».
«Τι λες, παιδάκι μου; Εδώ γύρω θα είναι, δεν μπορεί να 

πήγε μακριά».
«Ποιος;» ρώτησε ο Αντώνης που εμφανίστηκε εκείνη τη 

στιγμή στο σαλόνι. 
«Χάθηκε ο Απόστολος», απάντησε η μάνα του. 
«Σοβαρά; Κοιτάξατε σε όλο το σπίτι;»
«Δεν είναι πουθενά, Αντώνη μου, έψαξα παντού. Κι η 

εξώπορτα ήταν ανοιχτή. Συνήθως την κρατώ κλειδωμένη 
και κρύβω και τα κλειδιά. Δεν ξέρω τώρα πώς ξεχάστηκα 
έτσι».

«Μάσκα φορούσε;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, ρε μάνα;»



94

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

«Ε, μην κολλήσει και τίποτα ο άνθρωπος».
Στη σκάλα εμφανίστηκε ο Ορέστης. 
«Επειδή σας άκουσα, από μένα δεν πέρασε, πάντως. Κα-

θόμουν έξω αρκετή ώρα», είπε.
«Ωραία, άρα είναι στο κτίριο ακόμα. Θα πάμε στους 

πάνω ορόφους με τον Ορέστη να δούμε», είπε ο Αντώνης. 
«Θα ανέβω με το ασανσέρ στον τέταρτο εγώ, εσύ πήγαινε 
από τις σκάλες, μπας κι έχει σταματήσει κάπου ενδιάμε-
σα».

«Α, πάλι εγώ θα ξεποδαριαστώ», μουρμούρισε ο Ορέ-
στης πηγαίνοντας προς τον δεύτερο. 

«Έλα, μην ανησυχείς, θα τον βρούνε», προσπάθησε να 
καθησυχάσει η κυρα-Τασία τη γειτόνισσα. 

Στον τέταρτο, ο Αντώνης χτύπησε στου Σάββα.
«Τι έγινε;» ρώτησε εκείνος απορημένος από την πρωινή 

επίσκεψη. 
«Ψάχνουμε τον κυρ-Απόστολο από τον πρώτο».
«Πού πήγε;»
«Ε, αν ξέραμε εδώ θα ήμουν;»
«Μήπως πήγε στην ταράτσα;»
«Αφού είναι συνέχεια κλειδωμένη η πόρτα».
Ο Σάββας ανέβηκε τα σκαλιά που οδηγούσαν στην τα-

ράτσα και πίεσε το πόμολο της μεταλλικής πόρτας, η οποία 
άνοιξε αβίαστα. 

«Ωχ, δεν είναι καλό αυτό», είπε ο Αντώνης. 
Εκείνη τη στιγμή κατέφτασε λαχανιασμένος κι ο Ορέ-

στης. 
«Πουθενά ο γέρος. Ρώτησα και τη Νάιλα αν τον είδε, 

αλλά τζίφος. Τι κάνετε εδώ;»
«Ετοιμαζόμαστε να κοιτάξουμε στην ταράτσα», απά-

ντησε ο Αντώνης. 
«Είναι δυνατόν να έφτασε μέχρι εδώ πάνω ο παππούς; 

Εδώ μου βγήκε εμένα η ψυχή να ανέβω, που έχω διασχίσει 
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ολόκληρη την Πανεπιστημίου με γόβες».
«Ε, ας σιγουρευτούμε», είπε ο Αντώνης. 
Ο Σάββας είπε κάτι στη νοηματική κι ο Αντώνης χλώ-

μιασε. 
«Τι είπε;» ρώτησε ο Ορέστης. 
«Ρώτησε αν υπάρχει πιθανότητα να βγήκε και να έπεσε 

κατά λάθος από κάτω».
«Κανονίστε να βρω τον παππού στο φωταγωγό και να 

μην ξανακοιμηθώ ποτέ μου», τσίριξε ο Ορέστης. 
Δέκα λεπτά αργότερα είχαν κατέβει και οι τρεις στο ισό-

γειο, αφού στο μεταξύ είχε κινητοποιηθεί κι ο Πελοπίδας, ο 
οποίος έλεγξε το λεβητοστάσιο. 

«Δεν τον βρήκατε;» ρώτησε η κυρα-Τασία. 
«Όχι», απάντησε ο Αντώνης. 
«Κοιτάξατε και στην ταράτσα;»
«Κοιτάξαμε».
«Ήταν εκεί;»
«Ναι, τον κρεμάσαμε να στεγνώσει. Αν ήταν, δεν θα τον 

φέρναμε μαζί, ρε μάνα;»
«Καλά ντε, μην αρπάζεσαι».
«Δεν βγάζει νόημα αυτό, παιδιά. Ορέστη, είσαι σίγου-

ρος ότι δεν τον είδες εσύ να κατεβαίνει;» ρώτησε ο Αντώ-
νης. 

«Ναι, καλέ, όλη την ώρα έξω καθόμουν», απάντησε 
εκείνος, αλλά αμέσως συνοφρυώθηκε, σαν να θυμήθηκε 
κάτι σημαντικό. «Βέβαια... πήγα στην τουαλέτα κάποια 
στιγμή. Πέντε λεπτά έλειψα μόνο, είναι δυνατόν να πρόλα-
βε να βγει έξω σε εκείνο το διάστημα;»

Οι υπόλοιποι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.
Η κυρία Σταυρούλα έφερε τα χέρια στο πρόσωπο και 

έβαλε τα κλάματα. 
«Χριστέ μου, τι θα κάνω; Πώς θα γυρίσει σπίτι αν βγήκε 

έξω;»
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Τη στιγμή εκείνη άνοιξε η εξώπορτα της πολυκατοικίας 
κι εμφανίστηκαν η Φλο και ο Στάθης, οι οποίοι επέστρεφαν 
από την πρωινή βόλτα με τον Σκύλο. 

«Α, να! Να βάλουμε τον δαίμονα να τον βρει», είπε φω-
ναχτά η κυρα-Τασία.

«Λαμπραντόρ είναι, ρε μάνα, όχι κυνηγόσκυλο».
«Μπα; Και τα λαμπατέρ δεν είναι σκυλιά, δηλαδή; Άλλα 

μπορούν και μυρίζουν ναρκωτικά, αυτό δεν μπορεί να βρει 
τον Απόστολο;»

«Εκείνα έχουν εκπαιδευτεί. Τι νόμιζες; Θα του δώσου-
με να μυρίσει μια κάλτσα του παππού και θα τον εντοπίσει 
μέσα στην πόλη, όπως στις ταινίες;»

«Γιατί; Εσύ δεν λες συνέχεια ότι τα σκυλιά είναι έξυ-
πνα;»

Γύρισαν και κοίταξαν όλοι τον Σκύλο, ο οποίος εκείνη 
την ώρα γλειφόταν επιμελώς ανάμεσα στα πίσω πόδια του.

«Είχα έναν φίλο που μπορούσε και το έκανε αυτό», ψι-
θύρισε ο Ορέστης στο αυτί του Αντώνη κι εκείνος έπνιξε με 
τη βία ένα απότομο γέλιο.

«Δεν νομίζω να μπορεί να βοηθήσει ο Σκύλος, κυρία 
Τασία, είναι λίγο χαζός», είπε ο Στάθης και η Φλο τού έριξε 
μια αγκωνιά στα πλευρά.

«Μη τον βρίζεις, άσχολ, θα τον γεμίσεις κόμπλεξ».
«Ωραία, θα κοιτάξουμε και έξω», είπε ο Αντώνης.
«Πού να ψάξουμε; Μπορεί να είναι οπουδήποτε», έκανε 

ο Σάββας.
«Ε, πόσο μακριά να πήγε; Με μπαστούνι περπατά ο άν-

θρωπος, αν χωριστούμε έχουμε πιο πολλές πιθανότητες να 
τον προφτάσουμε».

Ο Αντώνης, ο Σάββας, ο Στάθης και ο Ορέστης βγήκαν 
στο πεζοδρόμιο να οργανωθούν. 

«Ωραία. Εγώ θα κοιτάξω στην ευθεία προς τα αριστερά. 
Ο Σάββας στα δεξιά, ο Ορέστης θα πάρει το πάνω στενό 
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δεξιά κι ο Στάθης το αριστερό. Θα φτιάξουμε μια ομαδι-
κή συνομιλία και όποιος τον βρει πρώτος στέλνει μήνυμα 
στους υπόλοιπους. Σύμφωνοι; Σε είκοσι λεπτά ραντεβού 
πάλι εδώ».

Ο Αντώνης ήταν ο πρώτος που επέστρεψε στο σημείο, 
με το στόμα γεμάτο. Λίγο αργότερα ακολούθησε ο Σάββας.

«Τι είναι αυτό;» τον ρώτησε.
«Κοτόπιτα», απάντησε ο Αντώνης μπουκωμένος.
«Εμείς ψάχνουμε τον παππού κι εσύ πήγες να φας;»
«Κι εγώ τον έψαχνα. Δεν τον βρήκα. Αλλά βρήκα έναν 

καινούργιο φούρνο δυο στενά πιο κάτω».
«Σοβαρά τώρα;» έκανε ο Σάββας.
«Είναι πολύ ωραία, έχει και μπεσαμέλ», συνέχισε ο 

Αντώνης.
Δύο λεπτά αργότερα κρατούσε κι ο Σάββας μια κοτό-

πιτα στο χέρι και μπουκωνόταν. Όταν επέστρεψαν και οι 
άλλοι με άδεια χέρια, αποφάσισαν ότι είχε έρθει η ώρα για 
τα μεγάλα όπλα.

«Πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία για να εκδώσουν 
και Silver Alert. Πολύ χρόνο χάσαμε ήδη», είπε ο Ορέστης.

«Πώς θα το πούμε στην κυρία Σταυρούλα;» αναρωτήθη-
κε ο Αντώνης. «Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της».

Πέρασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και άφησαν 
πρώτα τον Ορέστη στην πόρτα του.

«Τη λυπάμαι την καημένη. Είναι μεγάλο ζόρι να προσέ-
χεις άνθρωπο με άνοια», είπε εκείνος και ξεκλείδωσε.

Με το που άνοιξε την πόρτα, έβγαλε μια τσιριχτή κραυ-
γή. Στο κατώφλι στεκόταν ο κυρ-Απόστολος με το μπα-
στούνι στο ένα χέρι και μια περούκα στο άλλο.

«Τι διάολο;» φώναξε ο Αντώνης.
«Θα γλίστρησε μέσα όσο ήμουν στην τουαλέτα. Δεν τον 

πήρα χαμπάρι», είπε ο Ορέστης, με το χέρι στην καρδιά.
Ο κυρ-Απόστολος, εμφανώς μπερδεμένος, κοίταξε τους 
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τέσσερις άντρες επιφυλακτικά.
«Είστε καλά, κύριε Απόστολε;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Τι κάνεις, Βασίλη μου; Καιρό έχω να σε δω», απάντησε 

εκείνος.
«Δεν είμαι ο Βασίλης, κυρ-Απόστολε, ο γιος του είμαι, 

ο Αντώνης».
«Ο Αντώνης;» ρώτησε ο γέρος με ένα ακόμα πιο μπερ-

δεμένο βλέμμα. «Πώς μεγάλωσες έτσι; Τι κάνει ο πατέρας 
σου;»

«Ο πατέρας μου...» ξεκίνησε να λέει ο Αντώνης, αλλά 
φάνηκε να διστάζει για λίγο. «Καλά είναι ο πατέρας μου, 
στέλνει χαιρετίσματα».

«Ανατρίχιασα, καλέ, από πού τα στέλνει;» είπε χαμηλό-
φωνα ο Ορέστης κι ο Στάθης τον σκούντηξε.

«Ελάτε να σας πάω σπίτι, κυρ-Απόστολε. Ανησύχησε η 
γυναίκα σας», είπε ο Αντώνης πάλι και τον έπιασε από το 
μπράτσο.

«Η Σταυρούλα; Δεν μπόρεσα να τη βρω. Αυτήν γύ-
ρευα», είπε πάλι ο γέρος.

«Το ξέρω. Θα σας πάω εγώ, σας περιμένει».
Ο Αντώνης έριξε ένα θλιμμένο βλέμμα στους άλλους.
«Τουλάχιστον είχαμε αίσιο τέλος», είπε ο Στάθης.
Η επανένωση του ηλικιωμένου ζεύγους ήταν συγκινητι-

κή και η κυρία Σταυρούλα δεν σταματούσε να τους ευχαρι-
στεί όλους για τη βοήθεια.

«Αυτά είναι τα δύσκολα στη ζωή», είπε η κυρα-Τασία, 
κλείνοντας την πόρτα. «Οι καραντίνες και τα χτικιά περνά-
νε, αυτά όχι. Δόξα τω Θεώ να λέμε που τα έχουμε ακόμα 
τετρακόσια».

Ο Αντώνης δεν μπορούσε να συμφωνήσει περισσότερο. 
Μπορεί να τραβούσε ζόρια με τη μάνα του, αλλά τουλάχι-
στον είχε την αυτονομία της. Και το σημαντικότερο: τον 
θυμόταν ακόμα.
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Ημέρα 38: Ο τρόπος είναι απλός

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν γεμάτη από σημαντικές 
εξελίξεις και αλλαγές, οι περισσότερες από τις οποί-

ες προκάλεσαν ακόμα μεγαλύτερο μπλέξιμο στον κόσμο. 
Και μιας και κομμάτι του κόσμου ήταν και η κυρα-Τασία, 
το μπλέξιμο έγινε αυτομάτως διπλάσιο για τον Αντώνη.

Για αρχή, το Σάββατο στις δώδεκα του μήνα, το φλέγον 
ζήτημα ήταν το πολυπόθητο εμβόλιο, το οποίο αναμενόταν 
σύντομα και στην Ελλάδα. Συνεπώς, έπρεπε ο κόσμος να 
αρχίσει να ενημερώνεται για το πώς θα γίνονταν οι εμβο-
λιασμοί και πώς θα έκλεινε ο καθένας το ραντεβού του. Ο 
τρόπος ήταν απλός. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τουλάχι-
στον.

«Τι πλατφόρμα είναι πάλι αυτή που λένε; Δεν καταλα-
βαίνω», είπε η κυρα-Τασία, η οποία ένιωθε να της έρχεται 
πονοκέφαλος, προσπαθώντας να βγάλει νόημα.

«Δεν χρειάζεται να καταλάβεις, έτσι κι αλλιώς τα ραντε-
βού θα κλείνονται αυτομάτως», είπε ο Αντώνης.

«Ποια ραντεβού; Πόσα θα είναι, δηλαδή;»
«Δυο δόσεις θα είναι το εμβόλιο, οπότε δύο και τα ρα-

ντεβού».
«Δυο φορές θα με τρυπήσουν; Απαπα!» έσκουξε εκείνη.
«Βελόνα είναι, ρε μάνα, όχι γεωτρύπανο. Δεν θα το κα-

ταλάβεις καν, ούτε της γρίπης το καταλαβαίνεις όταν στο 
κάνουν».

«Εγώ θα πάω στο φαρμακείο να μου το κάνει η Ματούλα».
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«Σε εμβολιαστικό κέντρο θα πας να το κάνεις. Δεν σου 
τα κάνει τα εμβόλια όποιος νά ‘ναι, έχουν ειδικευμένο προ-
σωπικό. Δεν άκουσες; Πάνω από χίλια εμβολιαστικά κέ-
ντρα θα ετοιμάσουν».

«Και πού θα είναι το κέντρο;»
«Εδώ δεν ξέρει η κυβέρνηση ακόμα, ρε μάνα, εγώ θα 

ξέρω; Κάτσε να έρθουν πρώτα τα εμβόλια και βλέπουμε. 
Δεν είναι ούτε η πλατφόρμα έτοιμη, ξέρεις πόσο καλά τα 
πάμε με την οργάνωση και τον προγραμματισμό».

«Και θα φτιάξουν χίλια κέντρα μέσα σε δυο βδομάδες; 
Καλά, περίμενε εσύ».

«Εντάξει, δεν θα τα χτίσουν από το μηδέν, σε κέντρα 
υγείας και κλινικές θα τα βάλουν, μάλλον. Φαντάζομαι 
έστω αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε ως λαός».

«Θα το κάνουμε όλοι μαζί το εμβόλιο;»
«Δεν νομίζω. Λογικά θα μας χωρίσουν σε ομάδες. Εσύ 

που έχεις και την καρδιά σου και είσαι και ηλικιωμένη παί-
ζει να το κάνεις πιο νωρίς».

«Πού θα ξέρουν ότι έχω την καρδιά μου;»
«Θα σε βρούνε από την άυλη συνταγογράφηση».
«Έχω εγώ τέτοιο πράμα;»
«Πώς σου τα γράφω τα φάρμακα από τον Μάρτιο, ρε 

μάνα; Πραγματικά, απορώ τι θα έκανες αν δεν είχες κι 
εμένα να τρέχω για τα πάντα».

«Μμμ, τι μας λες; Ανάγκη σε είχαμε».
«Α, ναι, ε; Για πες μου, ποιο είναι το ΑΜΚΑ σου;»
Εκείνη σάστισε. Το σκέφτηκε για λίγο και στη συνέχεια 

η μούρη της αγρίεψε.
«Έχω εσένα για αυτά, δεν χρειάζεται να τα ξέρω», φώ-

ναξε και πήγε γοργά στην κουζίνα, όσο ο Αντώνης καθόταν 
με ένα αυτάρεσκο χαμόγελο στον καναπέ.

Η Κυριακή και η Δευτέρα ήταν οι πολυαναμενόμενες 
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μέρες που θα άνοιγαν ξανά τα καταστήματα, για την εορτα-
στική περίοδο. Στο περίπου, δηλαδή, αφού το λιανεμπόριο 
ήταν πάλι ο μεγάλος χαμένος της υπόθεσης. Ναι μεν ο κό-
σμος θα μπορούσε να ψωνίζει, αλλά για να γίνει αυτό θε-
σπίστηκε ένας νέος τρόπος αγορών που είχε το ευφάνταστο 
-και παντελώς άσχετο- όνομα “click away”. Ο τρόπος ήταν 
και πάλι απλός. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τουλάχιστον.

«Δηλαδή, για να καταλάβω, θα παίρνεις τηλέφωνο στο 
μαγαζί, θα τους λες τι θες και μετά εκείνοι θα σου στέλνουν 
μήνυμα πότε να πας να το πάρεις;» ρώτησε η κυρα-Τασία.

«Ή θα μπορείς να παραγγέλνεις από το ίντερνετ», είπε 
ο Αντώνης.

«Και τι διαφορά έχει με πριν;»
«Η διαφορά είναι ότι τώρα θα μπορείς να πηγαίνεις εσύ 

να πάρεις τα ψώνια σου».
«Σιγά τη χαζομάρα. Πριν σου τα έφερνε ο κούριερ και 

δεν χρειαζόταν να κουνηθείς καν».
«Συνειδητοποιείς ότι οι κούριερ έχουν πήξει και οι πα-

ραδόσεις καθυστερούν, ε; Ο Χρήστος παρήγγειλε από τον 
Νοέμβριο τα δώρα των παιδιών για να είναι σίγουρος ότι 
θα τα έχει λάβει μέχρι τα Χριστούγεννα». 

«Και στα κομμωτήρια έτσι θα το κάνουμε;»
«Τι εννοείς, ρε μάνα; Θα παίρνεις τηλέφωνο στο κομ-

μωτήριο και θα σου λένε πότε να πας να παραλάβεις την 
κόμμωση; Τα θες και τα λες τώρα;»

«Ε, πού να ξέρω εγώ με τις βλακείες που βγάζουν κάθε 
λίγο και λιγάκι; Να μου κλείσεις και ραντεβού με το κομ-
μωτήριο, τώρα που το θυμήθηκα».

«Ναι, καλά. Άμα βρεις κενή θέση πριν τον Φλεβάρη, να 
με φτύσεις».

«Με ξέρει η κομμώτρια. Θα της πεις ότι είναι για μένα 
και θα με βολέψει κάπου».

«Μ’ αρέσει που έχεις δικτυωθεί στην αγορά. Πού πας 
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τώρα;»
«Σούπερ μάρκετ για ψώνια, πού θες να πάω; Ευκαιρία 

να πάρω και λεκάνη, επιτέλους!»
«Ναι, αφού τις περάσεις από οντισιόν πρώτα», είπε ο 

Αντώνης.
Η κυρα-Τασία κοντοστάθηκε για λίγο.
«Να κάνω κλικοβέ;»
Ο Αντώνης την κοίταξε παραξενεμένος.
«Τι είναι αυτό; Πολίτικο γλυκό;»
«Αυτό που τηλεφωνάς για να ψωνίσεις, ντε!»
«Κλικ ογουέι, ρε μάνα! Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις 

για το σούπερ μάρκετ, στέλνεις κανονικά μήνυμα όπως και 
πριν».

«Πάλι καλά».
Η κυρα-Τασία κοντοστάθηκε πάλι, λίγο πριν ανοίξει την 

εξώπορτα.
«Πρέπει να φοράω τη μάσκα στο κομμωτήριο;» ρώτησε.
«Εννοείται!» είπε κατηγορηματικά ο Αντώνης.
«Δεν θα ενοχλεί που θα την έχω στα μούτρα;»
«Γιατί; Σκοπεύεις να ξυριστείς κιόλας;»
«Βρε άντε από κει χάμω, βλαμμένο», απάντησε εκείνη 

κι έφυγε βροντώντας την πόρτα.
«Καλά, θα στο κλείσω εγώ το ραντεβού για τον επόμενο 

Σεπτέμβριο και θα έχεις γίνει σαν τον Τσουμπάκα στο ενδι-
άμεσο», μονολόγησε ο Αντώνης.
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Ημέρα 42: Το σίκουελ

Σαράντα δύο μέρες. Τόσο είχε διαρκέσει η καραντίνα 
του Μαρτίου. Και στις δέκα οχτώ του Δεκεμβρίου 

έκλεισαν πάλι σαράντα δύο μέρες καραντίνας, μόνο που 
αυτή τη φορά ο μετρητής δεν θα μηδενιζόταν. Η αλήθεια 
ήταν ότι ο Αντώνης δεν κατάλαβε πότε πέρασε ο καιρός. 
Ίσως έφταιγε ότι είχε συνηθίσει πια στον εγκλεισμό, ίσως 
να ευθυνόταν και το καρδιακό που υπέστη η μάνα του στην 
πρώτη καραντίνα, το οποίο έκανε τις μέρες να μοιάζουν 
γύρω στις δέκα ώρες μεγαλύτερες. Σημασία είχε ότι είχαν 
φτάσει σε ένα νούμερο-ορόσημο.

«Μου αρέσει που έλεγες ότι κι αυτή η καραντίνα τόσο 
θα κρατούσε», είπε πικραμένη η κυρα-Τασία από τον κα-
ναπέ. 

«Ε, πού να το φανταστώ κι εγώ ότι θα πήγαιναν τόσο 
χάλια τα πράγματα;» απάντησε ο Αντώνης από την καρέ-
κλα που ήταν σκαρφαλωμένος για να αλλάξει τη λάμπα στο 
χωλ. «Και να προετοιμαστείς για ακόμα χειρότερα».

«Γιατί; Τι θα γίνει;»
«Ε, τώρα που άνοιξαν τα μαγαζιά, να περιμένεις και κα-

τακόρυφη αύξηση στα κρούσματα. Το έχω σχεδόν σίγουρο 
εγώ».

Κατέβηκε από την καρέκλα και πάτησε τον διακόπτη. 
Το χωλ φωτίστηκε.

«Μια ανοίγουν τα μαγαζιά, μια τα σύνορα, θα ανοίξουμε 
και τον τάφο μας στο τέλος», είπε η κυρα-Τασία και χτύπη-



104

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

σε αμέσως το τραπεζάκι του σαλονιού.
«Υπερβολική, ως συνήθως».
«Δεν άκουσες, παιδάκι μου; Πάνω από τέσσερις χιλιά-

δες νεκρούς κλείσαμε σήμερα».
«Να σου υπενθυμίσω ότι σε άλλες χώρες έχουν σχεδόν 

τέσσερις χιλιάδες νεκρούς τη μέρα, έτσι; Πάλι καλά να λες. 
Άλλωστε, άκουσες τι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
27, 28 και 29 του μήνα ξεκινάνε οι εμβολιασμοί στην υπό-
λοιπη Ευρώπη. Αν όλα πάνε καλά, σε κάνα δίμηνο θα έχου-
με ξεμπερδέψει με την πανδημία».

«Ναι, και θα έχουμε πάθει μετάλλαξη όλοι».
«Το χαβά σου εσύ».
«Αν το κάνουν όλοι οι άλλοι το εμβόλιο, τότε μπορεί να 

μη χρειαστεί να το κάνω εγώ», είπε πονηρά η κυρα-Τασία.
«Καταρχάς, το ότι θα εμβολιαστεί ο κόσμος, δεν σημαί-

νει ότι δεν θα μπορούν ακόμα να κολλήσουν και να δια-
σπείρουν τον ιό. Εκείνοι θα είναι προστατευμένοι, εσύ όχι. 
Δεύτερον, δεν θα το κάνουν όλοι το εμβόλιο, προφανώς».

«Γιατί;»
«Διότι υπάρχουν πολλά κολλημένα μυαλά σαν το δικό 

σου εκεί έξω, που πιστεύουν τις φήμες και την παραφιλο-
λογία και θα αρνηθούν να το κάνουν».

«Μπα; Κι αφού εκείνοι δεν θα το κάνουν, γιατί να το 
κάνω εγώ;»

«Επειδή εσύ έχεις εμένα γιο. Σου αρκεί;»
«Άμα ήξερα τι θα τράβαγα, θα σε έδινα για υιοθεσία».
«Άμα ήξερα κι εγώ τι θα τράβαγα, θα άλλαζα θέση με 

άλλο μωρό στο μαιευτήριο...»



105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Ημέρα 43: Οικογενειακές ιστορίες

Μαύρα τα είχε βάψει το Σάββατο η κυρα-Τασία. 
Διότι από τη μια είχε χαρμόσυνα μαντάτα κι από 

την άλλη, η χαρά έμεινε μισή. Η ελπίδα της ότι η κυβέρνη-
ση θα χαλάρωνε λίγο παραπάνω τα μέτρα και ότι θα μπο-
ρούσε να απολαύσει το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με όλη 
την οικογένεια μαζεμένη στο τραπέζι βγήκε αληθινή. Και 
μετά πέταξε σαν καρακάξα, όταν έμαθε ότι οι οδηγίες έλε-
γαν πως το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν θα γινόταν μεση-
μέρι και ότι θα επιτρέπονταν μόνο μέχρι εννέα άτομα στο 
σπίτι.

«Εννιά; ΕΝΝΙΑ;» φώναξε θυμωμένη. «Τι να σου κά-
νουν εννιά άτομα; Ποιον να πρωτοκαλέσεις;»

«Ποιον θα καλούσες, δηλαδή; Την Εκλογική Περιφέ-
ρεια Β’ Αθηνών; Να λες πάλι καλά που σου επιτρέπουν να 
φέρεις και εφτά άτομα σπίτι».

«Εννιά», διόρθωσε εκείνη.
«Εννιά μαζί μ’ εσένα και μ’ εμένα. Άρα, εφτά πρόσθετα 

άτομα».
«Τι; Εδώ θα είσαι εσύ;» ρώτησε η μάνα του με φυσικό-

τητα και ο Αντώνης την κοίταξε με γουρλωμένα μάτια.
«Τι εννοείς; Πού θα είμαι;»
«Εσύ τα βαριέσαι τα οικογενειακά τραπέζια και τις μα-

ζώξεις, μια ζωή γκρινιάζεις όποτε καλώ κόσμο. Έλεγα μπας 
και έφευγες».

«Πας καλά; Θα με διώξεις χριστουγεννιάτικα από το 



106

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

σπίτι;» τσίριξε εκείνος.
«Ε, αφού εσένα σε βλέπω κάθε μέρα, τους άλλους όχι».
«Κι εγώ τι θα κάνω; Πού θα πάω;»
«Δεν έχεις κανέναν φίλο να πας;»
«Τι λες που θα φορτωθώ στον ξένο κόσμο γιορτινές 

μέρες; Δεν το κουνάω ρούπι. Εκτός αυτού, οι οδηγίες λένε 
ότι καλό είναι οι ηλικιωμένοι να μην παρευρίσκονται στο 
τραπέζι, οπότε μήπως να πας εσύ να γιορτάσεις με τη φίλη 
σου την Ελένη και να κάτσουμε οι υπόλοιποι εδώ;»

«Δεν το ήξερα να φύγω από το ίδιο μου το σπίτι», φώ-
ναξε εκείνη.

«Να διώξεις εμένα δεν έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, όπως 
και να έχει, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να έρθει κανείς. Αλλά 
αν επιμένεις, εγώ δεν θα πω όχι. Θα πρέπει, όμως, να δια-
λέξεις. Ή ο Χρήστος με την οικογένεια ή η Αγγελική με 
τη δική της. Και οι δυο δεν χωράνε, θα πρέπει να μείνουν 
κάποιοι εκτός -σίγουρα η Σμαράγδα, δηλαδή, και άλλο ένα 
άτομο. Εγώ προτείνω μια από τις μικρές της Αγγελικής. 
Όταν λείπει η μία, η άλλη ησυχάζει».

Η κυρα-Τασία παρακολουθούσε τόση ώρα το παραλή-
ρημα του Αντώνη με ερωτηματικό ύφος.

«Παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου; Θα αφήσουν το 
ένα παιδί μόνο του;»

«Εγώ μια πρόταση έκανα».
«Θα καλέσω τον Χρήστο και τη Σμαράγδα. Η Αγγελική 

έχει και τα πεθερικά της, οπότε μπορούν να κάνουν μαζί 
γιορτές. Ο Χρήστος θα γιορτάζει κιόλας».

«Συνεννοήσου πρώτα, διότι μπορεί να έχουν άλλα σχέ-
δια κι εκείνοι», είπε ο Αντώνης.

«Τι άλλα σχέδια; Τα Χριστούγεννα τα περνάμε με την 
οικογένεια», είπε δυνατά η κυρα-Τασία.

«Κι εκείνοι οικογένεια είναι μεταξύ τους. Δεν συναντή-
θηκαν τυχαία μια μέρα στο μετρό!» φώναξε κι ο Αντώνης.
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«Ναι, αλλά την Παραμονή τι θα κάνουμε; Ρεβεγιόν το 
μεσημέρι; Είναι πράγματα αυτά;»

«Αφού εμείς ποτέ δεν κάναμε ρεβεγιόν, τι σε νοιάζει; Το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι το είχαμε πάντα ανήμερα μεση-
μέρι, έτσι κι αλλιώς. Δεν αλλάζει τίποτα».

«Αλλάζει η ατμόσφαιρα. Ήξερες ότι Παραμονή βράδυ 
όλες οι οικογένειες ήταν μαζεμένες στο σπίτι κι έτρωγαν με 
το εορταστικό πρόγραμμα στην τηλεόραση».

Ο Αντώνης ξεφύσηξε δυνατά.
«Πρώτον: και τώρα όλες οι οικογένειες μαζεμένες στο 

σπίτι θα είναι, απλώς στο δικό της η κάθε μια. Δεύτερον: η 
τηλεόραση έχει να δείξει εορταστικό πρόγραμμα της προ-
κοπής από τότε που παίζονταν οι Τρεις Χάριτες. Κι εκείνο 
μας άρεσε επειδή δεν είχαμε μέτρο σύγκρισης. Οι γιορτές 
μας θα είναι σχεδόν ίδιες με πέρσι».

«Μπα; Κάλαντα δεν θα έχουμε, όμως», είπε απότομα η 
κυρα-Τασία.

«Λάθος μου», έκανε ο Αντώνης. «Οι γιορτές μας θα 
είναι καλύτερες από πέρσι. Διότι αυτή τη φορά θα κοιμη-
θούμε σαν άνθρωποι!»

«Τα κάλαντα είναι ευλογία».
«Τα κάλαντα θα ήταν ευλογία αν ερχόταν να στα πει ο 

αρχιεπίσκοπος. Όχι τα σκασμένα της γειτονιάς, που με το 
ζόρι έχουν μάθει δυο στροφές -κι εκείνες λάθος».

«Απαπα, τι είσαι εσύ, παιδάκι μου; Γερο-παράξενος 
έχεις γίνει από τώρα».

«Δεν είμαι εγώ παράξενος, οι άλλοι είναι τεμπέληδες 
και βαριούνται να μπούνε στο Google. Στην εποχή μου δεν 
είχαμε ίντερνετ, αλλά τα κάλαντα είχαμε μάθει να τα λέμε 
ολόκληρα κι ολόσωστα», είπε ο Αντώνης και στη συνέ-
χεια κοίταξε το κενό σοκαρισμένος. «Θεέ μου, μόλις είπα 
“στην εποχή μου”; Πραγματικά έχω αρχίσει να γίνομαι σαν 
εσένα».
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«Μακάρι να γινόσουν σαν εμένα. Δεν θα ήσουν μπου-
νταλάς, σαν τον πατέρα σου», είπε η μάνα του και επέστρε-
ψε στις δουλειές της.

«Στο τελικό στάδιο της μεταμόρφωσης θα ντύνομαι 
κυρα-Τασία τα βράδια και θα κυνηγάω Κινέζους στην 
Αθήνα...» μονολόγησε εκείνος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Ημέρα 45: Η Φλο και ο φλώρος

Γύρω στις δέκα και κάτι το βράδυ της Δευτέρας ακού-
στηκαν γυναικείες κραυγές από τον δρόμο. Ο Αντώ-

νης και η μάνα του κάθονταν στο σαλόνι εκείνη τη στιγμή 
και αμέσως πετάχτηκαν στο μπαλκόνι για να δούνε τι είχε 
συμβεί. Όταν συνειδητοποίησαν ότι οι φωνές ακούγονταν 
μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, ο Αντώνης 
έτρεξε αμέσως κάτω. 

«Τι έγινε, Τασία μου, τι φωνές ήταν αυτές;» ρώτησε η 
κυρία Σταυρούλα, η οποία είχε πεταχτεί από τον ύπνο και 
στεκόταν τώρα στην πόρτα της.

«Δεν ξέρω, Σταυρούλα μου, πάει να δει ο Αντώνης». 
Εκείνος βρήκε την εξώπορτα ανοιχτή και τον Ορέστη να 

στέκεται πάνω από τη Φλο, η οποία ήταν σωριασμένη στο 
πάτωμα. Η μούρη του ήταν κατάμαυρη, λες και είχε πασα-
λειφτεί με πίσσα.

«Τι έγινε;» ρώτησε παραξενεμένος. «Εσύ την τρόμα-
ξες;»

«Τι λες, καλέ; Τώρα βγήκα εγώ, άκουσα τις φωνές και 
τη βρήκα έτσι».

«Κι η μούρη σου τι έπαθε;»
«Μάσκα για τα μαύρα στίγματα είναι. Ξέρεις τι καλή 

δουλειά κάνει;»
«Σίριουσλι; Λίγη βοήθεια;» ρώτησε η Φλο από το πάτω-

μα, κοιτώντας και τους δύο με δολοφονικό βλέμμα.
Ο Αντώνης κι ο Ορέστης έσκυψαν αμέσως και τη βοή-
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θησαν να σηκωθεί. Τα πόδια της έτρεμαν και σχεδόν την 
πήγαν σηκωτή μέσα.

«Τι έπαθες;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Μου επιτέθηκε κάποιος», απάντησε εκείνη.
«Χριστέ μου, τι λες; Εδώ, μπροστά στην πόρτα;» ρώτη-

σε ο Ορέστης.
«Πήγα να ξεκλειδώσω και με άρπαξε ξαφνικά από πίσω, 

δεν ξέρω καν από πού ήρθε», είπε εκείνη και πήρε μερικές 
βαθιές ανάσες. 

Ήταν, προφανώς, σοκαρισμένη, οπότε ο Ορέστης τρά-
βηξε την πολυθρόνα από το σπίτι του για να τη βάλουν να 
κάτσει και της έφερε κι ένα ποτήρι νερό.

«Πάρε τηλέφωνο τον Στάθη να κατέβει», του είπε ο 
Αντώνης.

Η κυρα-Τασία και η κυρία Σταυρούλα ροβόλησαν γοργά 
γοργά τις σκάλες για να ενημερωθούν, διότι από εκεί που 
κάθονταν δεν άκουγαν τίποτα.

«Τι έγινε;» ρώτησαν εν χορώ.
«Κάποιος επιτέθηκε στη Φλο», είπε ο Αντώνης.
«Πω πω! Είσαι καλά, κορίτσι μου;» ρώτησε η κυρία 

Σταυρούλα.
«Ο Στάθης κατεβαίνει», είπε ο Ορέστης, βγαίνοντας από 

τη γκαρσονιέρα.
«Άχου!» έκανε η μάνα του Αντώνη όταν τον είδε.
«Νομίζω ήρθε η ώρα να ξεφλουδίσω τη μάσκα», είπε 

εκείνος.
«Τι έκανες τέτοια ώρα έξω, παιδάκι μου; Αφού έχει απα-

γορευτικό».
«Το απαγορευτικό ξεκινά στις δέκα πλέον, ρε μάνα. Δεν 

το άλλαξαν για την εορταστική περίοδο; Και τι να κάνει 
στο κάτω κάτω; Να μείνει όλη της τη ζωή κλεισμένη σπίτι 
επειδή κυκλοφορούν ζώα έξω;»

«Να παίρνεις και τον δαίμονα μαζί άλλη φορά για προ-
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στασία», είπε πάλι η μάνα του.
«Ο Σκύλος θα του έκανε χαρές του τύπου, είναι τελείως 

αγαθός», απάντησε η Φλο.
Η πόρτα του ασανσέρ άνοιξε κι εμφανίστηκε ο Στάθης, 

ο οποίος έτρεξε αμέσως στη Φλο.
«Τι έγινε, μωρό μου;»
«Κάποιος με άρπαξε όταν άνοιγα την πόρτα. Δεν ξέρω 

από πού ήρθε, μπορεί και να ήταν κρυμμένος απέναντι, 
στους κάδους. Έβαλε το ένα χέρι στο στόμα μου και με 
το άλλο με έπιασε από το στήθος και με τράβηξε προς τα 
πίσω».

«Παναγίτσα μου, πού έχουμε φτάσει;» έκανε η κυρία 
Σταυρούλα και σταυροκοπήθηκε. «Μήπως να καλέσουμε 
την αστυνομία;»

«Ναι, τεράστια βοήθεια θα είναι», είπε ειρωνικά ο 
Αντώνης. «Παίζει να μας κόψουν και πρόστιμο για συνω-
στισμό!»

«Τον είδες καθόλου;» ρώτησε ο Ορέστης.
«Φορούσε σκούφο και είχε και τη μάσκα, δεν κατάφερα 

να διακρίνω τίποτα».
«Τον μπελά μας έχουμε βρει με τον διάολο, ούτε τα μού-

τρα του άλλου δεν βλέπουμε», είπε η κυρα-Τασία. «Καλά 
που έβαλες τις φωνές και τον κοψοχόλιασες, κορίτσι μου».

«Δεν φώναξα εγώ», απάντησε η Φλο και την κοίταξαν 
όλοι σαστισμένοι.

«Τι εννοείς; Αφού ακούσαμε μια γυναίκα να ουρλιάζει», 
είπε ο Αντώνης.

«Δεν ήμουν εγώ. Αυτός ο ηλίθιος ήταν».
Η σαστιμάρα της ομήγυρης έγινε ακόμα πιο έντονη, 

οπότε η Φλο συνέχισε.
«Με το που με άρπαξε, του έριξα μια κουτουλιά με το 

πίσω μέρος του κεφαλιού. Μετά, όπως ήταν ζαλισμένος τον 
χτύπησα στη μύτη».



112

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

«Ανοιχτή παλάμη;» ρώτησε ο Στάθης.
«Εννοείται!» απάντησε η Φλο. «Και στο τέλος, του τρά-

βηξα και μια κλωτσιά στα παπάρια. Εκεί ήταν το σημείο 
που άρχισε να ουρλιάζει. Θα του έριχνα κι άλλες, αλλά το 
πόδι μου μπλέχτηκε στο λουρί της τσάντας μου κι έφαγα τα 
μούτρα μου».

«Συγγνώμη... εννοείς ότι μόνη σου έπεσες κάτω; Δεν σε 
έριξε καν εκείνος;» ρώτησε ο Ορέστης.

«Ναι, τυχερός ήταν ο λούζερ», απάντησε η Φλο, η οποία 
είχε ξαναβρεί το χρώμα της.

«Έχει κάνει μαθήματα αυτοάμυνας. Κραβ Μαγκά», είπε 
ο Στάθης.

Η κυρα-Τασία κοίταξε τον Αντώνη κι άνοιξε το στόμα, 
αλλά εκείνος την έκοψε, κάνοντας νόημα ότι θα τής εξη-
γούσε αργότερα.

«Το έβαλε στα πόδια φωνάζοντας, αν δεν είχα χτύπησει 
το γόνατο θα τον κυνηγούσα».

«Χριστέ μου, σχεδόν λυπάμαι τον τύπο τώρα», είπε ψι-
θυριστά στον Ορέστη ο Αντώνης.

«Αν κρίνω από την οκτάβα που έπιασε, μετά την κλω-
τσιά στα μπαλάκια έπαψε να είναι τύπος», απάντησε το ίδιο 
ψιθυριστά εκείνος.

«Ευχαριστώ, πάντως», είπε η Φλο χαμογελώντας και 
σηκώθηκε με τη βοήθεια του Στάθη.

«Θα τυπώσω το πρωί ανακοινώσεις και θα τις κολλήσω 
παντού στη γειτονιά, να έχουν όλοι το νου τους», είπε ο 
Στάθης. «Αν και δεν νομίζω να ξανατολμήσει να έρθει ο 
τύπος εδώ».

«Είναι περίεργη η γειτονιά, να προσέχεις», είπε η κυρία 
Σταυρούλα.

«Δεν είχαμε ποτέ τέτοια περιστατικά εμείς στην πολυ-
κατοικία, πάντως», πρόσθεσε η κυρα-Τασία. «Μόνο μια-
δυο φορές που είχαν σπάσει κάποιοι την πόρτα της γκαρ-
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σονιέρας».
«Συγγνώμη, τι;» ακούστηκε η τρομαγμένη φωνή του 

Ορέστη από το βάθος.
«Ε, ναι, είναι η πρώτη πόρτα που βλέπουν και είναι και 

κοντά στην έξοδο. Θα σκέφτονται ότι όλο και κάτι θα προ-
λάβουν να αρπάξουν στα γρήγορα», είπε ο Αντώνης.

«Καλέ, σταματήστε», είπε ικετευτικά ο Ορέστης.
«Αν φοβάσαι, έλα να κοιμηθείς σε μας», γέλασε ο Αντώ-

νης.
«Πας καλά, αγάπη μου; Τι να κάνω σε σένα; Στης Φλο 

θα πάω», απάντησε εκείνος.
Καληνυχτήθηκαν όλοι κι επέστρεψε ο καθένας στο σπίτι 

του. Εκτός από τον Ορέστη, ο οποίος έριξε πρώτα μια ερευ-
νητική ματιά από το τζάμι και στη συνέχεια διπλοκλείδωσε 
την είσοδο της πολυκατοικίας, πριν διπλοκλειδώσει και την 
πόρτα του και σπρώξει μπροστά της και την πολυθρόνα. 
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Ημέρα 46: Νέοι Μεταλλαγμένοι

Είκοσι δύο του Δεκέμβρη άνοιξε η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα για τα ραντεβού των εμβολιασμών. Η χώρα 

είχε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Φυσικά, κανείς δεν 
γνώριζε για την ώρα ότι η συγκεκριμένη ευθεία επρόκειτο 
να έχει μήκος κάμποσων χιλιομέτρων. Το μόνο που ήξερε ο 
κόσμος ήταν ότι μπορούσε να μπει στην πλατφόρμα και να 
βρει πληροφορίες για το νέο εμβόλιο και τον προγραμματι-
σμό, καθώς και απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα. Τα ίδια 
ερωτήματα τα είχε κι η κυρα-Τασία, φυσικά, και φρόντισε 
να τα απευθύνει ένα-ένα στον Αντώνη, ο οποίος κρατιόταν 
να μην αρχίσει να κοπανάει το τάμπλετ στο κούτελό του 
μέχρι να σπάσει -είτε το τάμπλετ, είτε το κούτελο.

«Και πότε θα μας το φέρουν το εμβόλιο;» ήταν η πρώτη, 
κρίσιμη ερώτηση.

«Δεν ξέρω, ρε μάνα. Όταν ξεμπερδέψουν με τα διαδικα-
στικά και έχουν την τελική έγκριση, μάλλον».

«Άμα περιμένουμε όλους αυτούς να συνεννοηθούν με-
ταξύ τους, σωθήκαμε. Δηλαδή εμάς πότε θα μας εμβολιά-
σουν;»

«Ο γενικός πληθυσμός θα ξεκινήσει εμβολιασμούς το 
πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου», απάντησε ο Αντώνης.

«Τι είναι ο γενικός πληθυσμός;»
«Όλοι εμείς, ρε μάνα. Οι πολίτες. Πριν από τον γενικό 

πληθυσμό, θα εμβολιαστούν πρώτα οι υγειονομικοί».
«Γιατί;»
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«Τι γιατί; Όλη μέρα μέσα στους ασθενείς είναι οι για-
τροί. Ξέρεις πόσοι έχουν πεθάνει από την αρχή της πανδη-
μίας επειδή κόλλησαν; Εννοείται πως πρέπει να κάνουν το 
εμβόλιο πρώτοι».

«Αμ, είδες; Στα έλεγα εγώ να γίνεις γιατρός, δεν ήθελες. 
Κάτσε περίμενε τώρα σαν το βόδι», έκανε η κυρα-Τασία 
κουνώντας το κεφάλι.

«Ναι, αυτός είναι ο κύριος λόγος για να γίνει κάποιος 
γιατρός», είπε εκείνος.

«Εγώ θα εμβολιαστώ τον Γενάρη, δηλαδή;» συνέχισε 
απτόητη η μάνα του.

«Δεν ξέρω ακόμα, λέμε. Θα βγει πρόγραμμα αναλόγως 
με την ηλικία και τα υποκείμενα νοσήματα που έχει ο καθέ-
νας. Εσύ θα είσαι μάλλον στην αρχή της λίστας, τα είπαμε 
αυτά».

«Και άμα το κάνω μετά είμαι έτοιμη να βγω έξω;»
«Όταν χτίσει ανοσία ο οργανισμός σου, ναι. Δεν θα το 

κάνεις το πρωί και το μεσημέρι θα είσαι έτοιμη για ρέιβ στα 
Οινόφυτα. Θα χρειαστούν κάποιες μέρες».

«Α, πάλι στο περίμενε, δηλαδή», είπε εκείνη κουνώντας 
το κεφάλι.

«Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα», είπε με στόμφο ο 
Αντώνης.

«Εγώ δεν θέλω να χτίσω τη Ρώμη, να πάω σε καμιά 
λαϊκή θέλω».

«Θα πας και στη λαϊκή κάποτε και στον χασάπη και στο 
χωριό κι όπου θέλεις. Όταν τελειώσουν οι εμβολιασμοί και 
υπάρξει ανοσία στην κοινότητα».

«Και είναι σίγουρα ασφαλές αυτό το πράμα; Δεν θα 
πάθω καμιά μετάλλαξη;»

Ο Αντώνης έτριψε το κούτελό του και ξεφύσηξε.
«Τόσοι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα στο 

εξωτερικό. Άκουσες να άρχισε κανένας να διαβάζει μυαλά 
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ή να περνά μέσα από τοίχους;»
«Ναι, γιατί αν πάθουν τίποτα θα μας το πούνε τα κανά-

λια, νομίζεις. Δεν θα το κρατήσουν κρυφό».
«Η Ελένη στο είπε κι αυτό;»
«Η Ελένη έχει ανιψιό δημοσιογράφο και ξέρει», είπε η 

κυρα-Τασία με ύφος.
«Ο ανιψιός της γράφει τα ωροσκόπια σε κουτσομπολί-

στικο σάιτ, με δουλεύεις; Το παλικάρι έχει το δημοσιογρα-
φικό εκτόπισμα ενός ημερολογίου τοίχου!»

«Καλά. Εσύ κορόιδευε. Όταν θα αρχίσουν να πέφτουν 
όλοι σαν τις μύγες από το εμβόλιο, θα με θυμηθείς».

«Ήδη πέφτουν όλοι σαν τις μύγες. Από τον κορωνοϊό! 
Με φορτηγά τα μεταφέρουν τα πτώματα στο εξωτερικό, το 
ξέχασες; Χθες είπαν στην τηλεόραση ότι ο ιός απέκτησε 
νέα μετάλλαξη. Ακόμα δεν μάθαμε καλά-καλά πώς δουλεύ-
ει και άρχισε ήδη να πετάει παραφυάδες. Το εμβόλιο θα 
παρέχει, τουλάχιστον, μια βασική προστασία».

Η κυρα-Τασία έδειξε σκεπτική.
«Έπαθε ο ιός μετάλλαξη;» ρώτησε δειλά.
«Ναι. Είδες; Αυτός την έπαθε χωρίς να εμβολιαστεί», 

ειρωνεύτηκε ο Αντώνης.
«Και τι είναι αυτή η μετάλλαξη;»
«Δεν ξέρω, με όλους τους ιούς συμβαίνει αυτό. Όσο 

περνά ο καιρός εξελίσσονται».
«Δηλαδή μπορεί να κάνω το εμβόλιο και να κολλήσω 

πάλι;»
«Έτσι κι αλλιώς μπορείς να κολλήσεις με το εμβόλιο, 

απλώς δεν θα πεθάνεις».
«Κι άμα το κάνω και κολλήσω το μεταλλαγμένο χτικιό 

τι θα πάθω;»
Ο Αντώνης ξεφύσηξε.
«Τελικά, όντως έπρεπε να είχα σπουδάσει γιατρός», μο-

νολόγησε, με το βλέμμα καρφωμένο στο πάτωμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
Ημέρα 49: Καραντινούγεννα!

Προπαραμονή Χριστουγέννων η διάθεση της κυρα-
Τασίας έπεσε στα τάρταρα. Ο λόγος ήταν ότι είχε 

μιλήσει με τον Χρήστο και την Αγγελική και είχε μάθει ότι 
κανείς τους δεν θα ερχόταν να φάνε μαζί τα Χριστούγεν-
να. Η Αγγελική θα περνούσε τις γιορτές με τα πεθερικά και 
τις κουνιάδες της. Ο Χρήστος και η Σμαράγδα είχαν απο-
φασίσει να τη βγάλουν οικογενειακώς, καθώς ο ένας γιος 
τους είχε ένα κρυολόγημα, το οποίο τους τρόμαξε. Αν και 
αποδείχθηκε εντελώς αθώο, είπαν να μην το ρισκάρουν και 
να μείνουν στο σπίτι. Η κυρα-Τασία, επομένως, κόντευε 
να φορέσει μαύρες πλερέζες. Ο Αντώνης ένιωσε μια μικρή 
ανακούφιση στην αρχή. Έβλεπε, όμως, ότι η μάνα του το 
είχε πάρει πολύ βαριά που θα περνούσαν μόνοι τους άλλη 
μια μεγάλη γιορτή.

«Υπομονή. Ξέραμε ότι αυτή η χρονιά θα ήταν δύσκο-
λη», της είπε το πρωί της παραμονής, που την είδε να περι-
φέρεται στο σπίτι μουτρωμένη.

Εκείνη απλώς τον κοίταξε και μούγκρισε.
«Μπορούμε να επαναλάβουμε ό,τι κάναμε το Πάσχα», 

πρότεινε ο Αντώνης.
«Σιγά μην κάτσουμε έξω στο μπαλκόνι χειμωνιάτικα», 

απάντησε απρόθυμα η μάνα του.
«Δεν νομίζω να έχει τόσο κακό καιρό».
«Δεν θέλω», είπε ξερά εκείνη.
«Εντάξει, τουλάχιστον δεν χρειάζεται να κουραστείς 
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τόσο πολύ, αφού θα είμαστε μόνο οι δυο μας. Δεν είναι 
ανάγκη να φτιάξεις πολλά πράγματα».

«Τα έχω ήδη αγοράσει όλα τα κρέατα, δεν θα τα αφήσω 
να πάνε χαμένα. Θα τα φτιάξω και ας έχουμε φαγητό για 
την επόμενη εβδομάδα».

Ο Αντώνης αναστέναξε, διότι ήξερε ότι η σχέση του με 
το φαγητό ήταν ταχυδακτυλουργική: το εξαφάνιζε. Η πε-
ποίθηση της μάνας του ότι θα τους έμενε φαγητό για μια 
εβδομάδα, με εκείνον στο σπίτι, ήταν υπέρμετρα αισιόδοξη 
και καθόλου ρεαλιστική.

Οι δυο τους, όμως, δεν ήταν οι μόνοι που θα περνούσαν 
τα Χριστούγεννα στην απομόνωση. Με μοναδική εξαίρεση 
την κυρία Σταυρούλα και τον κυρ-Απόστολο -τους οποίους 
θα έρχονταν να πάρουν τα παιδιά τους- οι υπόλοιποι ένοι-
κοι του κτιρίου δεν είχαν ιδιαίτερα σχέδια. Η οικογένεια του 
Πελοπίδα δεν ήταν για ξέφρενα γλέντια με την Κασσιανή 
εξαντλημένη από τις θεραπείες. Η Ελένη δεν τολμούσε να 
πάει στης κόρης της ούτε να καλέσει κόσμο, οπότε θα κα-
θόταν πάλι μόνη. Η Φλο και ο Στάθης δεν το είχαν και πολύ 
με τις θρησκευτικές γιορτές και η Μαίρη με τον Σάββα θα 
γιόρταζαν τετ-α-τετ, αφού δεν υπήρχε περίπτωση να φάνε 
τη μάνα της στη μάπα. Η οικογένεια του Φαρίντ ήταν ειδι-
κή περίπτωση, αφού ως Κόπτες γιόρταζαν τα Χριστούγεν-
να με το παλαιό ημερολόγιο, στις εφτά Ιανουαρίου.

Τέλος, ήταν και ο Ορέστης. Η δική του περίπτωση ήταν 
ακόμα πιο ιδιάζουσα, όπως διαπίστωσε ο Αντώνης το ίδιο 
μεσημέρι, επιστρέφοντας από τον μανάβη. Τον συνάντησε 
στο κλασικό σημείο, στην πολυθρόνα του, να διαβάζει ένα 
βιβλίο.

«Κι άλλα ψώνια;» ρώτησε ο Ορέστης όταν τον είδε φορ-
τωμένο με σακούλες γεμάτες χορταρικά.

«Η μάνα μου αποφάσισε ότι τα εφτά διαφορετικά φαγη-
τά που θα φτιάξει αύριο δεν ήταν αρκετά και είπε να προ-
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σθέσει και μια πίτα στο μενού, διότι πάντα κάνει πίτα τα 
Χριστούγεννα και ποιος είμαι εγώ που θα πάω κόντρα στην 
παράδοση, όπως μου είπε».

«Θα έρθει όλη η οικογένεια;»
«Κανείς δεν θα έρθει, οι δυο μας θα είμαστε. Κι έχει τις 

μαύρες τις, οπότε δεν θέλω να της πηγαίνω κόντρα. Επίσης, 
μου αρέσουν οι πίτες της».

«Δεν πειράζει. Η κοιλιά είναι γοητεία στον άντρα», είπε 
ο Ορέστης, κλείνοντας το μάτι.

«Αυτό πες το στους πυροσβέστες που θα έρθουν να 
με απεγκλωβίσουν μετά την καραντίνα. Εσύ τι θα κάνεις 
αύριο; Θα πας στους δικούς σου;»

«Είσαι με τα καλά σου; Οι δικοί μου δεν θέλουν να 
έχουν καμιά σχέση μαζί μου. Έχω κάμποσα χρόνια να τους 
μιλήσω».

«Αλήθεια; Κρίμα».
«Μπα, μη στενοχωριέσαι. Την οικογένειά σου, δυστυ-

χώς, δεν την επιλέγεις, πρέπει να αρκεστείς σε ό,τι σου 
δίνει το σύμπαν. Στη δική μου περίπτωση, έδωσε ένα κο-
πάδι ύαινες. Τις γιορτές τις περνούσα πάντα με τους φίλους 
μου. Οι φίλοι είναι η οικογένεια που διαλέγεις».

«Οπότε θα τη βγάλεις μαζί τους αύριο;»
«Ε, κάτι θα κάνω κι εγώ», είπε ο Ορέστης και χαμογέ-

λασε.
«Εντάξει. Καλά Χριστούγεννα αν δεν σε δω!»
«Καλά Χριστούγεννα!»
Ο Αντώνης ανέβηκε στο διαμέρισμα, αλλά κάτι τον 

έτρωγε.

Ξημέρωσαν Χριστούγεννα, λοιπόν, κι η κυρα-Τασία 
ήταν από νωρίς στο πόδι, κάνοντας τις ετοιμασίες 

της. Όσο κι αν φιλοτιμήθηκε ο Αντώνης να τη βοηθήσει, 
εκείνη τον έδιωχνε συνεχώς από την κουζίνα. Δεν ήθελε να 
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έχει κανέναν στα ποδάρια της όσο ασχολιόταν με τη μαγει-
ρική, όλα έπρεπε να γίνονται όπως τα ήθελε εκείνη και δεν 
εμπιστευόταν κανέναν άλλο. Πολύ περισσότερο τον Αντώ-
νη, που είχε μια τάση να κάνει του κεφαλιού του και να 
την εκνευρίζει. Νωρίς το μεσημέρι, τα πάντα ήταν σχεδόν 
έτοιμα, εκτός από την πίτα που αργοψηνόταν στον φούρνο. 
Η μάνα του εμφανίστηκε με δυο-τρία ταπεράκια.

«Θα πάω λίγο φαγητό επάνω στην Ελένη, που είναι 
μόνη της», είπε. «Δεν στρώνεις εσύ το τραπέζι σιγά σιγά, 
έτοιμο είναι το φαγητό σχεδόν».

«Το έχω στρώσει», είπε ο Αντώνης. 
Η μάνα του έριξε, ως συνήθως, μια ματιά, αφού δεν τον 

εμπιστευόταν να κάνει σωστά ούτε την παραμικρή δου-
λειά. Δικαίως, όπως φαινόταν, αφού είχε βάλει πολλά σερ-
βίτσια στο τραπέζι.

«Τι έκανες, παιδάκι μου; Ξεχάστηκες; Οι δυο μας είμα-
στε, πέντε πιάτα έβγαλες;»

«Άσε τα ταπεράκια στην κουζίνα, δεν θα σου χρεια-
στούν», είπε εκείνος.

«Δεν είναι για μένα τα ταπεράκια, για την Ελένη είναι».
«Θα φάει μαζί μας η κυρία Ελένη. Την κάλεσα εγώ 

χθες».
Η μάνα του τον κοίταξε με δυσπιστία.
«Η Ελένη; Θα έρθει να φάει μαζί μας; Αυτή δεν βγαίνει 

από το σπίτι ούτε για να πάει στην κόρη της, εδώ θα έρθει;»
«Την έπεισα εγώ».
«Βρε άντε από κει χάμω, που με παίρνεις στο ψιλό!» 

είπε η μάνα του και κινήθηκε προς την πόρτα, αλλά την ίδια 
στιγμή ακούστηκε το κουδούνι και πάγωσε στη θέση της.

Ο Αντώνης σηκώθηκε, την κοίταξε υπεροπτικά, με το 
φρύδι ανασηκωμένο και άνοιξε με ύφος την πόρτα. Στο 
κατώφλι στεκόταν, όντως, η φιλενάδα της μάνας του, φα-
σκιωμένη, με μια μάσκα να καλύπτει τη μισή μούρη της 



188 ΜΕΡΕΣ

121

και μια πιατέλα σπιτικά μελομακάρονα στο χέρι. Η κυρα-
Τασία έμεινε με το στόμα ανοιχτό.

«Έλα Χριστέ και Παναγία, τι κάνεις εσύ εδώ;» ρώτησε 
έκπληκτη.

«Ε, μέρα που είναι...» απάντησε εκείνη, «είπα να μην 
κάτσω σαν τη μαγκούφα πάλι. Μου είπε κι ο Αντώνης ότι 
θα έχω προστασία και με έπεισε».

«Τι προστασία;» ρώτησε η μάνα του και τον κοίταξε.
Εκείνος πήγε κι έβγαλε πίσω από μια πολυθρόνα ένα ορ-

θογώνιο κομμάτι πλεξιγκλάς που είχε προσαρμόσει σε δυο 
μεταλλικά στηρίγματα. Το στερέωσε πάνω στο τραπέζι.

«Ορίστε! Έξτρα προστασία! Τώρα μπορεί να φάει μαζί 
μας χωρίς να ανησυχεί!» είπε θριαμβευτικά.

Η κυρα-Τασία είχε ένα χαμόγελο μέχρι τ’ αυτιά. Μπορεί 
να μην έρχονταν τα άλλα παιδιά της, αλλά θα είχε τουλάχι-
στον τη φιλενάδα της για παρέα. Κάτι ήταν κι αυτό.

«Και τα άλλα δυο πιάτα;» ρώτησε.
«Κάλεσα και τη Μαίρη με τον Σάββα. Μόνοι τους είναι 

κι εκείνοι σήμερα έτσι κι αλλιώς. Και δεν υπήρχε περίπτω-
ση να περάσω την υπόλοιπη μέρα ακούγοντας εσάς να μι-
λάτε για το σήριαλ που βλέπετε».

«Δεν πειράζει, φαγητό έχουμε μπόλικο. Ας έρθουν και 
τα παιδιά».

Δέκα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε και το ζεύγος του τε-
τάρτου ορόφου. Ο Σάββας με ένα μπουκάλι κρασί στο χέρι 
και η Μαίρη με ένα πυρέξ με σουφλέ.

«Τέλεια. Αυτό που μας έλειπε ήταν περισσότερο φαγη-
τό», είπε ο Αντώνης.

«Εσύ μην φας», είπαν ταυτόχρονα και η Μαίρη και η 
κυρα-Τασία και στη συνέχεια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και 
γέλασαν.

«Ανατριχιαστικός συγχρονισμός», μονολόγησε ο Αντώ-
νης και στη συνέχεια στράφηκε προς τον Σάββα. «Τι λέει; 
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Έμεινες νηστικός μια μέρα για να γουρουνιάσεις σήμερα;»
«Δύο μέρες», έδειξε εκείνος με τα δάχτυλα.
«Ωραία, τώρα που ήρθαμε όλοι, καθίστε και σερβιρι-

στείτε», είπε η κυρα-Τασία.
Ο Αντώνης φάνηκε λίγο σκεπτικός. Εκείνο που τον 

έτρωγε την προηγούμενη μέρα, τώρα τον έτρωγε λίγο πε-
ρισσότερο.

«Μια στιγμή», είπε και πετάχτηκε έξω από το διαμέρι-
σμα.

«Πού πάει;» αναρωτήθηκε η μάνα του.
Εκείνος κατέβηκε φουριόζος τις σκάλες και χτύπησε την 

πόρτα του Ορέστη.
«Α, ωραία, εδώ είσαι ακόμα», του είπε όταν του άνοιξε.
«Ναι, τώρα ετοιμαζόμουν», είπε ο Ορέστης κάπως σα-

στισμένος. «Ήθελες κάτι;»
«Δεν έχεις κανονίσει τίποτα, ε;» ρώτησε ο Αντώνης και 

τον κοίταξε εξεταστικά.
Ο Ορέστης τον κοίταξε για λίγο σιωπηλός και στη συνέ-

χεια ξεφύσηξε κι άνοιξε την πόρτα του διάπλατα.
«Εντάξει, δεν είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που θα πε-

ράσω μόνος», είπε. «Θα δω καμιά ταινία και μπορεί να...»
«Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσεις μόνος σου χριστου-

γεννιάτικα», τον διέκοψε ο Αντώνης. «Θα έρθεις να φας 
μαζί μας».

«Δεν μου αρέσει να γίνομαι βάρος, ούτε να με λυπού-
νται, γι’ αυτό δεν είπα τίποτα».

«Δεν γίνεσαι βάρος, ούτε σε λυπόμαστε. Ξέρουμε ότι 
είναι περίεργη περίοδος, αν ήταν αλλιώς οι συνθήκες δεν θα 
ήσουν μόνος σήμερα. Είναι ήδη κι η Μαίρη με τον Σάββα 
σπίτι μου και η κυρία Ελένη. Μόνος σου το είπες χθες. Οι 
φίλοι είναι η οικογένεια που διαλέγεις».

Ο Ορέστης ξεφύσηξε πάλι και τον κοίταξε στα μάτια.
«Πολύ βρόμικο κόλπο να χρησιμοποιείς τα ρητά μου 
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εναντίον μου», είπε.
Δυο λεπτά αργότερα αντάλλαζε ευχές με τους υπόλοι-

πους. Η κυρα-Τασία είχε ήδη προσθέσει ένα ακόμα σερβί-
τσιο στο τραπέζι, πριν ανέβουν.

«Τι; Εγώ σε γέννησα», είπε στον Αντώνη όταν την κοί-
ταξε εντυπωσιασμένος.

Κι έτσι, το Χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζωμα 
συνέβη, ασχέτως αν τα μέλη της οικογένειας που καθόταν 
γύρω από το συγκεκριμένο τραπέζι δεν μοιράζονταν όλα το 
ίδιο γενετικό υλικό... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
Ημέρα 51: Εμβολιασμοί και σχολιασμοί

Tα Χριστούγεννα εκείνα είχαν σίγουρα διαφορετι-
κή αίσθηση από τα προηγούμενα. Και, παρόλο που 

τελικά τα πέρασαν με καλή παρέα, κουβέντα και μπόλικο 
γέλιο, ο Αντώνης και η μητέρα του τα ένιωσαν σαν μια συ-
νηθισμένη ημέρα. Αν δεν ήταν το έλατο και η χριστουγεν-
νιάτικη διακόσμηση, δεν θα καταλάβαιναν καν τη διαφορά 
από μια οποιαδήποτε Παρασκευή του έτους. Ήταν λες και 
οι δυο καραντίνες είχαν ξεπλύνει κάθε στοιχείο διαφορε-
τικότητας από τις γιορτές και τις επετείους. Φυσικό επα-
κόλουθο των μέτρων προστασίας, που ανάγκαζαν τους αν-
θρώπους να ζήσουν μια ρουτίνα και μια κανονικότητα άνευ 
προηγουμένου.

Δεν ήταν δύσκολο, λοιπόν, να επανέλθουν στην καθη-
μερινότητά τους όλοι. Και η καθημερινότητα, πλέον, είχε 
ως κύριο στοιχείο της τις συζητήσεις γύρω από την πανδη-
μία. Όμως, το επιμέρους θέμα που συζητιόταν περισσότερο 
εκείνο το διήμερο ήταν η πολυπόθητη άφιξη των πρώτων 
εμβολίων στην Ελλάδα -η οποία, μάλιστα, είχε συμβεί την 
ημέρα των Χριστουγέννων, κάπως σαν δώρο.

Φυσικά, η παραφιλολογία ξεκίνησε σχεδόν με το που 
φάνηκε το φορτηγάκι στον Προμαχώνα και οι γνωστοί μα-
ϊντανοί του διαδικτύου έσπευσαν να κριτικάρουν τα πάντα: 
από τον αριθμό των δόσεων και το πόσο ασφαλής ήταν ο 
τρόπος μεταφοράς, μέχρι τα αποθηκευτικά μέσα και τον 
προγραμματισμό των εμβολιασμών.
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«Ε, έχουν ένα δίκιο εδώ που τα λέμε», είπε η κυρα-
Τασία, η οποία δεν έχανε ποτέ ευκαιρία να καταθέσει κι 
εκείνη την αποψάρα της. «Τι να σου κάνουν δέκα χιλιά-
δες εμβόλια; Τόσο κόσμο έχουν να εμβολιάσουν. Άλλα μας 
έταζαν πριν».

«Η πρώτη παράδοση είναι, ρε μάνα. Θα γίνουν κι άλλες 
μέσα στο μήνα, μην ξεχνάς ότι η εταιρεία πρέπει να ετοιμά-
σει εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου και να τις διανείμει 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι το πέρασες το εμβόλιο; Τσάι, 
να το βράζουν χύμα μέσα στο καζάνι, όπως έκαναν στον 
στρατό;»

«Ναι, αλλά πότε θα εμβολιαστώ εγώ;»
«Εσύ μέχρι πριν μια εβδομάδα άκουγες για το εμβόλιο 

και στριφογυρνούσε το κεφάλι σου σαν της Λίντα Μπλαιρ 
στον Εξορκιστή. Τώρα σε έπιασε η βιασύνη να το κάνεις;»

«Όσο πιο γρήγορα το κάνω, τόσο πιο γρήγορα θα βγω 
από δω μέσα», είπε εκείνη.

Η αλήθεια ήταν ότι ο Αντώνης προτιμούσε να είναι 
βιαστική η μάνα του παρά αρνητική, οπότε η αλλαγή στη 
νοοτροπία της ήταν καλοδεχούμενη. Η άφιξη του εμβολί-
ου ήταν μια καλή αρχή, εκείνο που τους έφερε, όμως, πιο 
κοντά στην πραγματικότητα του επικείμενου τέλους της 
πανδημίας, ήταν οι πρώτοι εμβολιασμοί που έγιναν στη 
χώρα. Την Κυριακή, στις είκοσι επτά του μήνα, ολόκληρο 
το έθνος παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Κάποιοι με ανα-
κούφιση και ενθουσιασμό και κάποιοι, πιθανότατα, με κα-
πελάκια από αλουμινόχαρτο στο κεφάλι. Μια νοσηλεύτρια 
από τον “Ευαγγελισμό” ήταν η πρώτη ελληνίδα που έλαβε 
το εμβόλιο.

«Τον αντίχειρα γιατί τον σηκώνει;» ρώτησε η κυρα-Τα-
σία.

«Συμβολικά. Για να δείξει ότι δεν υπάρχει φόβος και 
όλα θα πάνε καλά».
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«Να δούμε σε κάνα μήνα αν θα τον σηκώνει πάλι ή θα 
της έχει πέσει στο πάτωμα», είπε ξανά η μάνα του και ο 
Αντώνης έβαλε τα γέλια -αν και ήξερε πως δεν έπρεπε να 
ενθαρρύνει τις συνομωσιολογικές εμμονές της.

Μέσα στα πρώτα πρόσωπα που έλαβαν το εμβόλιο ήταν 
και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο 
Πρόεδρος της Βουλής.

«Μμμ, αυτούς γιατί τους εμβολιάσανε; Γιατροί είναι;»
«Εντάξει, ρε μάνα, είναι η ηγεσία του κράτους, όπως και 

να το κάνουμε».
«Σάμπως βγαίνει καθόλου έξω η Προεδρίνα; Όλη μέρα 

κλεισμένη μέσα την έχουν και τη βγάζουν μόνο για χαιρε-
τούρες. Τώρα κόπηκαν κι αυτές».

«Συμβολικά είναι όλα. Θα εμβολιαστούν και οι αρχηγοί 
των κομμάτων και εκπρόσωποι της ηγεσίας του στρατού 
και...»

«Απαπά! Μια καθαρή φανέλα δεν είχε να φορέσει ο 
γυαλάκιας;» τον διέκοψε η μάνα του. «Με τη λεκιασμένη 
πήγε να εμβολιαστεί, μπροστά σε τόσο κόσμο;»

«Εντάξει, μπορεί να ίδρωσε ο άνθρωπος».
«Να γιατί σας λέμε μια ζωή οι μανάδες να φοράτε καθα-

ρά εσώρουχα».
«Σε περίπτωση που εμβολιαστούμε μπροστά σε κάμε-

ρα;»
«Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Αύριο μεθαύριο μπορεί να 

σε χτυπήσει κάνα αμάξι και να καταλήξεις στο νοσοκομείο. 
Να μην φοράς καθαρά εσώρουχα;»

«Ναι, ρε μάνα, αν με χτυπήσει αυτοκίνητο, η πρώτη μου 
έγνοια θα είναι αν φόρεσα καθαρό βρακί. Άσε που, όσο 
καθαρό και αν είναι, θα λερωθεί τη στιγμή που θα δω τον 
προφυλακτήρα να μου έρχεται στο κούτελο!»

«Μπα; Ο παπάς τι πήγε να κάνει εκεί;» πετάχτηκε πάλι 
η κυρα-Τασία.
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«Πήγε ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου».
«Δηλαδή αντί να πάει να εμβολιαστεί ο Αρχιεπίσκοπος 

έστειλε άλλον στη θέση του; Έτσι το κάνω κι εγώ το εμβό-
λιο, όσες φορές θες».

«Θα το κάνει κι εκείνος κανονικά όταν έρθει η ώρα του, 
φαντάζομαι».

«Το θέμα είναι να μην έρθει η ώρα του μια και καλή, 
πριν έρθει η ώρα του για το εμβόλιο. Έτσι που πέφτουν σαν 
τις μύγες οι παπάδες, δεν το έχω και απίθανο», είπε δηκτικά 
η κυρα-Τασία κι ο Αντώνης ανατρίχιασε.

«Εσύ έχεις γίνει πιο κυνική κι από μένα τελευταία», της 
είπε.

«Να πάρουμε και την Αγγελική τηλέφωνο μετά. Του 
Πρωτομάρτυρα Στέφανου είναι σήμερα, γιορτάζει ο γα-
μπρός σου», πέταξε εκείνη στο άσχετο.

«Εντάξει, επανήλθες στα φυσιολογικά σου...»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
Ημέρα 56: Ο Αρχοντας των Φλουριών

Μπορεί τα Χριστούγεννα να τα πέρασαν με φίλους, 
όμως η Πρωτοχρονιά είχε συμφωνηθεί να είναι 

αφιερωμένη στην οικογένεια. Η κυρα-Τασία έπλεε σε πε-
λάγη ευτυχίας, αφού θα έβλεπε τελικά από κοντά παιδιά κι 
εγγόνια. Υπήρχε, ασφαλώς, πάντα ο σκόπελος των περιο-
ρισμένων ατόμων, όμως είχαν σκεφτεί έναν τρόπο για να 
παρακάμψουν το εμπόδιο. Έτσι, ο Αντώνης και η μητέρα 
του θα πήγαιναν την παραμονή στο σπίτι του Χρήστου και 
της Σμαράγδας, ενώ την Πρωτοχρονιά θα ερχόταν στο δικό 
τους σπίτι η Αγγελική, ο Στέφανος και οι κόρες τους. Την 
αλλαγή του έτους θα την έκαναν αναγκαστικά οι δυο τους 
στο πατρικό.

«Θες να καλέσεις και την κυρία Ελένη, να μην είναι 
μόνη;» ρώτησε ο Αντώνης το πρωί της Τετάρτης, προπαρα-
μονή του νέου έτους. 

«Η Ελένη θα μείνει στην κόρη της. Εκεί θα αλλάξει τον 
χρόνο», απάντησε η μάνα του.

«Μπα; Για δες που ξεθάρρεψε κι άρχισε τα ξεπορτίσμα-
τα. Ήταν να μην κάνει την αρχή, θα της περάσουν όλες οι 
φοβίες στο τέλος».

«Σιγά μην της περάσουν. Μου ζήτησε το πλεξιγκλάς 
που της έβαλες τα Χριστούγεννα, για να το πάρει μαζί της. 
Θα το κρατάει μπροστά της για ασπίδα, είπε».

«Α, κατάλαβα. Θα πάει στην κόρη της ντυμένη ΜΑΤα-
τζής».
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«Θες εσύ να πεις στα παιδιά να έρθουν; Ίσα ίσα θα είμα-
στε με τους τρεις τους».

«Ο Ορέστης είπε ότι θα βρεθεί με φίλους και συναδέλ-
φους από το κλαμπ. Θα αλλάξουν τον χρόνο στο σπίτι μιας 
φίλης και θα μείνουν εκεί και Πρωτοχρονιά. Εκτός αν τους 
καρφώσει κανείς και την περάσουν στη ΓΑΔΑ. Η Μαίρη κι 
ο Σάββας θα περάσουν τη μέρα οι δυο τους».

Η κυρα-Τασία έσκυψε κι έβγαλε ένα στρογγυλό ταψί 
από τον φούρνο και το ακούμπησε στον πάγκο της κουζί-
νας. 

«Τι είναι αυτό;» ρώτησε ο Αντώνης. 
«Η βασιλόπιτα», απάντησε εκείνη. 
«Κι αυτό τι είναι;» ξαναρώτησε εκείνος, δείχνοντας ένα 

άλλο ταψί πάνω στο τραπέζι. 
«Η βασιλόπιτα», επανέλαβε εκείνη.
«Σε ζευγάρια τις φτιάχνεις τώρα; Στην Κιβωτό θα αλλά-

ξουμε τον χρόνο;»
«Ε, θα κόψουμε μια με τον Χρήστο και μια με την Αγ-

γελική».
«Ο Χρήστος μάς έχει καλέσει σπίτι του, λες να μην 

έχουν προνοήσει για βασιλόπιτα;»
«Μμμμ, αυτές τις έτοιμες που πάει και αγοράζει η Σμα-

ράγδα από τον φούρνο; Η δικιά μου είναι καλύτερη».
«Γιατί; Τα αυγά που χρησιμοποιείς είναι από χρυσές 

κότες;»
«Να μας κάνεις τη χάρη. Τα σπιτικά φαγητά είναι πάντα 

καλύτερα. Και της είπα της Σμαράγδας, άλλωστε, ότι θα τη 
φτιάξω εγώ τη βασιλόπιτα. Λέω να κάνω και μια χορτόπ...»

«Να κάτσεις στ’ αυγά σου!» τη διέκοψε ο Αντώνης. 
«Φαγητό θα έχουν, δεν χρειάζεται κάθε φορά να φτιάχνεις 
κι εσύ κάτι, λες και κάνετε διαγωνισμό».

Η κυρα-Τασία τον κοίταξε με μισό μάτι και δεν απάντη-
σε. Μόνο περίμενε μέχρι να φύγει από την κουζίνα και μετά 
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έτρεξε κι έβγαλε από το ψυγείο τη γέμιση της χορτόπιτας, 
την οποία είχε ήδη ετοιμάσει από το πρωί.

Τριάντα μία του μήνα, μεσημέρι, βρίσκονταν στο 
σπίτι του Χρήστου κι η κυρα-Τασία σχεδόν χοροπη-

δούσε από τη χαρά της. Είχε πέσει πάνω στα τρία εγγόνια 
της και δεν τα άφηνε να φύγουν από κοντά της, γεγονός 
το οποίο καθόλου δεν είχε χαλάσει τον Αντώνη, αφού είχε 
την ησυχία του. Αν μπορούσε ν’ αποφύγει και την ψιλοκου-
βέντα με τον αδελφό και τη νύφη του, θα ήταν ακόμα πιο 
ικανοποιημένος, αλλά είπε λόγω της ημέρας να κάνει μια 
παραχώρηση και να ανεβάσει τον δείκτη κοινωνικότητάς 
του από το μείον δώδεκα στο τέσσερα.

«Είχες καμιά πρόταση για το μαγαζί, Αντώνη;» ρώτησε 
η Σμαράγδα, η οποία έβρισκε πάντα το κατάλληλο πράγμα 
να πει για να του ανεβάσει την πίεση.

«Ε, όχι. Ποιος θα νοικιάσει κατάστημα μέσα στην καρα-
ντίνα; Εδώ άλλοι έχουν αρχίσει και κλείνουν τα δικά τους».

«Αν χρειαστείς, πάντως, καμιά βοήθεια με τα έξοδα του 
σπιτιού, εδώ είμαστε», είπε πάλι εκείνη και παραλίγο να 
της χώσει τη μούρη στην πιατέλα με τους κουραμπιέδες.

«Καλά είμαστε, Σμαράγδα», είπε όσο πιο συγκρατημένα 
μπορούσε. «Έχω αρκετά λεφτά στην άκρη και έχει και η 
μάνα μου τη σύνταξή της, δεν έχουμε πρόβλημα».

«Εντάξει, δεν έχεις και νοίκι να πληρώνεις εσύ, οπότε 
τι έξοδα να έχεις;» πετάχτηκε κι ο Χρήστος κι ο Αντώνης 
έριξε μια πλάγια ματιά και στην πιατέλα με τα μελομακά-
ρονα.

Ευτυχώς, ήρθε η ώρα του φαγητού και η συζήτηση 
στράφηκε ξανά στην καθημερινότητα. Μετά το φαγητό, η 
κυρα-Τασία έβαλε όλο καμάρι τη βασιλόπιτά της στη μέση 
του τραπεζιού.

«Άλλαξε ο χρόνος;» ρώτησε ο ένας γιος του Χρήστου.
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«Όχι, το βράδυ θα αλλάξει», απάντησε ο πατέρας του.
«Και τότε γιατί την κόβουμε από τώρα;» ρώτησε κι ο 

άλλος γιος.
«Επειδή το βράδυ δεν θα είναι εδώ η γιαγιά», απάντησε 

η μάνα του.
«Εκτός αν θέλετε να την κρατήσετε μαζί σας για κάνα 

μήνα», είπε χαμογελαστός ο Αντώνης, αλλά το χαμόγελο 
έσβησε όταν είδε τη μάνα του απέναντι, να τον κοιτάζει 
κρατώντας το μαχαίρι.

Ο Χρήστος το πήρε στο χέρι του, σταύρωσε την πίτα 
κατά το έθιμο και μετά κοντοστάθηκε.

«Με τι σειρά τα κόβουμε;» ρώτησε.
«Πρώτα του Χριστού, μετά της Παναγίας, μετά του 

Αγίου και μετά του σπιτιού και του φτωχού», είπε η κυρα-
Τασία.

«Σιγά μην κόψουμε και του Δημάρχου και του Νομάρ-
χη», πετάχτηκε ο Αντώνης.

«Εγώ λέω απλώς πώς είναι το έθιμο», έκανε εκείνη ση-
κώνοντας τους ώμους.

«Άμα κόψουμε όσα λέει το έθιμο, οι υπόλοιποι θα γλεί-
φουμε τα ψίχουλα που θα μείνουν στην πιατέλα».

«Έλα μάνα, θα κόψουμε του Χριστού και της Παναγί-
ας», είπε ο Χρήστος και πέρασε το μαχαίρι μέσα από την 
πίτα δυο φορές, «και αυτό είναι του Αγίου. Του σπιτιού δεν 
χρειάζεται, μοιράζεται σε μένα και στη Σμαράγδα».

«Άμα δεν τιμήσεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώ-
σει», είπε χαμηλόφωνα και με ύφος η κυρα-Τασία. 

«Ναι, θα πάθει υπογλυκαιμία το ταβάνι και θα τους 
έρθει στο κεφάλι», είπε ο Αντώνης. 

«Το επόμενο κομμάτι είναι δικό σου», είπε ο Χρήστος κι 
έδωσε το πιατάκι στη μάνα του. 

Εκείνη το πήρε ικανοποιημένη στα χέρια. 
«Μπα; Το έθιμο κανονικά λέει ότι πρώτα παίρνουν οι 
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σπιτονοικοκύρηδες, δεν σε βλέπω να διαμαρτύρεσαι», πε-
τάχτηκε πάλι ο Αντώνης. 

«Τίμα τη μάνα σου και τον πατέρα σου», του φώναξε 
εκείνη και πάτησε μια γερή δαγκωνιά στο κομμάτι, διατη-
ρώντας οπτική επαφή. 

Αφού μοιράστηκαν όλα τα κομμάτια ξεκίνησε η διαδι-
κασία ανασκαφής για το φλουρί με τα δάχτυλα, αφού οι 
μισοί είχαν σκάσει από το φαγητό και δεν μπορούσαν να 
κατεβάσουν ούτε μπουκιά. Η κυρα-Τασία άλλαξε χίλια 
χρώματα βλέποντας τη βασιλόπιτά της να κονιορτοποιείται 
τόσο βάναυσα, αλλά συγκρατήθηκε. 

«Το βρήκε κανείς;» ρώτησε η Σμαράγδα. 
Το φλουρί δεν ήταν στα κομμάτια των παιδιών, του 

Χρήστου ή της κυρα-Τασίας.
«Στου Χριστού θα είναι», είπε η κυρα-Τασία.
«Ο Χριστός να ξαναδοκιμάσει του χρόνου. Εδώ είναι!» 

είπε ο Αντώνης κι έδειξε το φλουρί στο κομμάτι του.
Οι υπόλοιποι ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκρο-

τήματα.
«Αυτό σημαίνει ότι θα έχεις γούρικη χρονιά», είπε η 

Σμαράγδα. «Μπορεί να νοικιάσεις το μαγαζί ή να βρεις 
δουλειά».

«Μπορεί να βρεις και γυναίκα», είπε ο Χρήστος και 
ύψωσε το ποτήρι του.

«Καλά. Φλουρί είναι, δεν κάνει και θαύματα», είπε η κυ-
ρα-Τασία και συνέχισε να τρώει το κομμάτι της αδιάφορα, 
ενώ οι υπόλοιποι την κοιτούσαν αποσβολωμένοι.

Το βράδυ, στις δέκα, μάνα και γιος είχαν επιστρέψει σπίτι 
τους. Αν και μπήκαν στον πειρασμό να κάνουν την αλλαγή 
του χρόνου στου Χρήστου, οι έλεγχοι στους δρόμους είχαν 
εντατικοποιηθεί λόγω των ημερών και δεν ήθελαν να το ρι-
σκάρουν. Το να ξεκινήσει η νέα χρονιά με πρόστιμο δεν θα 
ήταν και ο καλύτερος οιωνός. Με το που έδειξαν δώδεκα οι 
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δείκτες του ρολογιού, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν και μετά 
βγήκαν στο μπαλκόνι για να δούνε όσα από τα πυροτεχνή-
ματα μπορούσαν να δούνε στον ουρανό.

«Θες να πάμε στην ταράτσα;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Πας καλά, παιδάκι μου; Να μας βγάλει το μάτι καμιά 

ρουκέτα;»
Ήταν ευτυχές ότι δεν ανέβηκαν στην ταράτσα, φυσικά, 

διότι την ίδια ιδέα είχαν και ο Σάββας με τη Μαίρη, οι οποί-
οι -από την υπερβολική δόση ρομαντζάδας- είχαν καταλή-
ξει να βγάζουν εκείνοι τα μάτια τους σε ένα πεζούλι.

Τα πυροτεχνήματα ήταν περισσότερα και εντυπωσια-
κότερα από κάθε άλλη πρωτοχρονιά. Ίσως επειδή ήταν η 
πρώτη φορά που ολόκληρο το έθνος πραγματικά πανηγύ-
ριζε για τη λήξη ενός έτους. Υπήρχε μια αίσθηση ανακού-
φισης την οποία μπορούσες να νιώσεις διάχυτη στην ατμό-
σφαιρα. Η αίσθηση ότι κάτι πολύ κακό είχε τελειώσει και 
ανήκε πλέον στο παρελθόν και ότι το μέλλον θα μπορού-
σε μόνο καλύτερο να γίνει στο εξής. Όμως αυτή δεν είναι 
πάντα η αίσθηση που έχει κανείς στη χαραυγή ενός νέου 
έτους;

«Στα τσακίδια να πάει η κωλοχρονιά», είπε ο Αντώνης 
ατενίζοντας τον πολύχρωμο ουρανό. «Και του χρόνου λεύ-
τεροι».

«Εσύ παντρεμένος», πρόσθεσε η μάνα του.

Η μέρα της Πρωτοχρονιάς κινήθηκε στα ίδια επίπεδα 
με την προηγούμενη. Εγγόνια να τσιρίζουν, η κυρα-

Τασία να πετάει στα ουράνια και ο Αντώνης να κάνει ψιλο-
κουβέντα με την Αγγελική και τον Στέφανο.

«Παίζει κανένα νέο αίσθημα;» ρώτησε η Αγγελική με 
πονηρό ύφος.

«Πού να το βρει το νέο αίσθημα μέσα στην καραντίνα;» 
είπε ο Στέφανος.
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«Και τη Μάρθα μια χαρά την βρήκε στην προηγούμενη 
καραντίνα».

«Ναι, αλλά η Μάρθα ήταν παλιό αίσθημα, είχαν ήδη μια 
πρώτη επαφή στο παρελθόν», επιχειρηματολόγησε ο Στέ-
φανος. «Δεν είναι εύκολο να γνωρίσεις νέο κόσμο σε αυτές 
τις συνθήκες. Τα πάντα είναι κλειστά».

«Τα αυτιά μου θα ήθελα να είναι κλειστά», μονολόγησε 
ο Αντώνης.

«Άμα δεν ήταν μπουνταλάς δεν θα τον είχε παρατήσει η 
Μάρθα», πετάχτηκε η μάνα του από την κουζίνα.

«Δεν έχεις να ψήσεις τίποτα εσύ; Καμιά βασιλόπιτα για 
τους απέναντι, ξερωγώ;» φώναξε ο Αντώνης.

Ευτυχώς, για ακόμη μια φορά, το στρωμένο τραπέζι 
έσωσε την κατάσταση. Η συζήτηση στράφηκε πάλι στα 
ίδια θέματα με την προηγούμενη μέρα, τα οποία η κυρα-
Τασία έπρεπε να ξανασυζητήσει από την αρχή, αφού το 
κοινό ήταν πλέον διαφορετικό. Αυτή τη φορά ήταν ο Αντώ-
νης που έτρεξε κι έφερε τη βασιλόπιτα από την κουζίνα. Η 
κυρα-Τασία πήρε το μαχαίρι ενθουσιασμένη.

«Τι κάνεις;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Εγώ θα την κόψω, είμαι η νοικοκυρά του σπιτιού».
«Εσύ θα κόψεις ένα κομμάτι για κάθε πρόσωπο στη 

Βίβλο».
«Θα κόψω όσα λέει το έθιμο», τσίριξε εκείνη και σταύ-

ρωσε βιαστικά την πίτα.
Η Αγγελική έπνιξε ένα γέλιο και κοίταξε τον Αντώνη συ-

μπονετικά. Εκείνος απλώς αναστέναξε. Κάμποσα κομμάτια 
αργότερα, έφτασε η σειρά του.

«Εγώ θα βρω το φλουρί», είπε τσιριχτά η μια κόρη της 
Αγγελικής.

«Όχι, εγώ θα το βρω», τσίριξε και η άλλη.
«Φάτε τη σκόνη μου!» φώναξε ο Αντώνης και ύψωσε το 

χέρι του στον αέρα. Ανάμεσα στα δάχτυλα κρατούσε και 
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αυτό το φλουρί.
«Πάλι σε σένα έπεσε;» είπε η μάνα του έκπληκτη.
Ο Αντώνης έβαλε το χέρι στην τσέπη κι έβγαλε και το 

χθεσινό, πανομοιότυπο φλουρί.
«Δυο φλουριά; Α, θα έχεις πάρα πολύ καλή χρονιά, δη-

λαδή», είπε η Αγγελική.
«Εκτός αν τα δυο φλουριά αλληλοακυρώνονται, οπότε 

δεν θα αλλάξει τίποτα», είπε κι ο Στέφανος χαμογελαστός.
Η Αγγελική γύρισε και του έχωσε στο στόμα το κομμάτι 

της βασιλόπιτας.
«Δεν πειράζει, δεν πιστεύω σε αυτά έτσι κι αλλιώς», 

είπε ο Αντώνης. «Κι αφού έχω ήδη μαζέψει αρκετό γούρι, 
μπορώ να το μοιράσω ελεύθερα. Ένα για σένα...» είπε πάλι, 
σκύβοντας προς τη μια ανιψιά του και δίνοντάς της το ένα 
φλουρί, «...κι ένα για σένα», πρόσθεσε και έδωσε το δεύτε-
ρο φλουρί στην άλλη ανιψιά.

Εκείνες γούρλωσαν τα μάτια κι άρχισαν να χοροπηδάνε 
τσιρίζοντας.

«Τώρα θα έχουμε την τύχη του θείου Αντώνη», φώναξε 
η μικρότερη.

«Τα καημένα», μονολόγησε η μάνα του και δάγκωσε 
πάλι αδιάφορα το κομμάτι της, ενώ οι υπόλοιποι γύρισαν 
και την κοίταξαν ανέκφραστοι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
Ημέρα 58: Ντουμπάι Bye Bye

Δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές το 2021, 
αφού το πρώτο που αποφασίστηκε ήταν μια ακόμα 

παράταση της καραντίνας, από τις τρεις του Γενάρη. Η απα-
γόρευση κυκλοφορίας επέστρεψε στις εννέα το βράδυ και η 
μιζέρια επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα. Όχι για όλους, 
φυσικά. Διότι πάντα υπάρχουν εκείνοι που έχουν τα μέσα 
και τα λεφτά για να περνάνε καλύτερα ακόμα και στις πιο 
μαύρες περιόδους -εξοργίζοντας όλους τους υπόλοιπους.

Η κυρα-Τασία, φυσικά, ήταν απο πριν εξοργισμένη, 
αφού δεν είχε προλάβει να συνέλθει ακόμα από το πιο πρό-
σφατο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει λίγες μέρες νωρίτερα, 
όταν κάμποσοι κυβερνητικοί έκαναν εμβόλια που προορί-
ζονταν για το νοσηλευτικό προσωπικό. Τόσες κατάρες και 
μπινελίκια που ξεστόμισε εκείνη τη μέρα, δεν είχε πει στη 
ζωή της ολόκληρη. Ο Αντώνης, από την άλλη, διατηρούσε 
μια ζεν στάση, που την εκνεύριζε ακόμα περισσότερο.

«Υπάρχει λόγος να θυμώνεις τόσο; Θα αλλάξει κάτι;» 
της είχε πει. «Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα έρ-
χονταν τα πρώτα εμβόλια στην Ελλάδα ξέραμε ότι θα προ-
σπαθήσουν να τα καπαρώσουν οι πολιτικοί. Γιατί εκπλήσ-
σεσαι, λοιπόν;»

Το ίδιο ζεν ήταν και τώρα ο γιος της, με το επόμενο, πιο 
lifestyle σκάνδαλο που προέκυψε. Διάφοροι κοσμικοί και 
διάσημοι της χώρας αποφάσισαν να περάσουν την πρωτο-
χρονιά τους στο εξωτικό Ντουμπάι. Αυτό που προκάλεσε 
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περισσότερο, όμως, ήταν το θράσος με το οποίο ανέβασαν 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπόλικες φωτογραφίες 
από τις εξορμήσεις τους, σε μια περίοδο που όλοι οι άλλοι 
ήταν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους.

«Μα τι ρεζιλίκια είναι αυτά;» είπε η κυρα-Τασία βλέπο-
ντας τις ειδήσεις. «Πού είναι αυτό το Ντουμπάι πάλι;»

«Στα Αραβικά Εμιράτα», απάντησε ο Αντώνης.
«Στην Αραβία; Απαπα. Μέσα στη ζέστη και στην άμμο 

πήγαν; Σιγά τη διασκέδαση».
«Καλά, δεν την έβγαλαν και στην έρημο Γκόμπι, σε 

αντίσκηνα. Τις φωτογραφίες δεν τις είδες; Το Ντουμπάι θε-
ωρείται κοσμοπολίτικος προορισμός πια».

«Και το χτικιό δεν το φοβούνται; Ούτε ένας τους δεν 
φορούσε μάσκα».

«Το Ντουμπάι δηλώνει καθαρό από τον ιό και έχει τα 
πάντα ανοιχτά, χωρίς περιορισμούς. Τώρα, πόσο ισχύει 
αυτό, θα σε γελάσω. Μια χαρά κρούσματα έχουν κι αυτοί 
κάθε μέρα». 

«Εγώ αυτά τα πράματα δεν τα καταλαβαίνω, πάντως», 
ξεφύσηξε η κυρα-Τασία. «Εμάς δεν μας αφήνουν ούτε 
μέχρι το περίπτερο να πάμε χωρίς να στείλουμε αυτόν τον 
διάολο τον εσεμές. Αυτοί πώς πήγαν μέχρι εκεί;»

«Αν το περίπτερο ήταν στο Ντουμπάι, θα μπορούσες κι 
εσύ να πας, προφανώς».

«Τι να πάω να κάνω εγώ εκεί χάμω;»
«Ό,τι και αυτοί. Μόστρα».
«Μα με τι δικαιολογία πήγαν ταξίδι; Εμείς ούτε στο 

χωριό δεν μπορούμε να πάμε, αυτοί πήγαν σε ξένη χώρα;»
«Ρε μάνα, δεν ξέρω τι περιορισμοί ισχύουν στα ταξίδια. 

Αν το ψάξεις, μια χαρά βρίσκεις αιτιολογία για να φύγεις. 
Άλλωστε, οι πτήσεις εξωτερικού δεν απαγορεύονται. Αν η 
άλλη χώρα δέχεται τουρίστες, μπορεί να πάει όποιος θέλει. 
Τους συγκεκριμένους, αν τους κρατούσαν και μονίμως 
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εκεί, θα ήταν ακόμα καλύτερα για όλους μας».
«Αυτές τις αδικίες βλέπει ο κόσμος και θα ξεσηκωθεί».
«Ναι, αμέ. Ο κόσμος έχει φάει ξύλο από τους μπάτσους 

για ψύλλου πήδημα, έχει πληρώσει φόρους πάνω σε φό-
ρους κι έχει δει εγκληματική οργάνωση να μπαίνει στη 
Βουλή χωρίς να ξεσηκωθεί. Τώρα θα την κάνει την επανά-
σταση, που πήγαν στο Ντουμπάι πέντε ψωνάρες».

«Παιδάκι μου, πώς μπορείς να είσαι τόσο ήρεμος συνέ-
χεια;»

«Ρε μάνα, θα βγει κάτι αν τσαντιστώ; Εσύ γιατί πειρά-
χτηκες τόσο;»

«Μα δεν είναι άδικο; Εμείς κλεισμένοι μέσα κι εκείνοι 
να ταξιδεύουν για ρεβεγιόν;»

«Και τι σε νοιάζει εσένα; Εσύ γιατί νομίζεις σπάστηκαν 
οι περισσότεροι; Επειδή μερικοί τριτοκλασάτοι πήγαν στο 
Ντουμπάι για παρτάρες ή επειδή δεν έχουν κι οι ίδιοι τα 
λεφτά για να κάνουν ακριβώς το ίδιο;»

«Εμένα δεν με νοιάζουν ούτε τα λεφτά ούτε τα πάρτι. 
Καλά πέρασα με την οικογένειά μου. Αλλά με τρώει που σε 
αυτή τη χώρα δεν έχουμε όλοι ίδια μεταχείριση.»

«Σώπα. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους συμβαί-
νει αυτό. Βασικά, από τότε που εμφανίστηκε το ανθρώπινο 
είδος στον πλανήτη. Δεν έχουμε εμείς το μονοπώλιο στην 
κοινωνική ανισότητα».

«Καλά, θα τους δούμε όταν γυρίσουν πόσοι από αυτούς 
θα έχουν κολλήσει το χτικιό. Να δούμε αν θα τραβάνε φω-
τογραφίες τότε ή τα μαλλιά τους», είπε η κυρα-Τασία και 
σηκώθηκε από τον καναπέ. «Εγώ πάντως σε Ντουμπάγια 
και Αραβίες δεν πατάω το πόδι μου. Εκεί τις γυναίκες τις 
έχουν του πεταματού. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα».

«Ναι, καλύτερα περνάτε εδώ...» είπε κι ο Αντώνης -ψι-
θυριστά, όμως, διότι το τελευταίο που είχε όρεξη να κάνει 
ήταν να ξεκινήσει διαφορετική συζήτηση με τη μάνα του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
Ημέρα 61: Φώτα σβηστά

Μια γιορτή είχε απομείνει για να λήξει το Δωδεκα-
ήμερο κι εκείνη ήταν τα Θεοφάνεια. Η μέρα των 

Φώτων, πάντως, έφερε ξανά στο προσκήνιο το μαύρο σκο-
τάδι το οποίο κυριαρχούσε στα μυαλά ορισμένων. Αφ’ ενός 
η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να γίνουν κανονικά όλες οι λει-
τουργίες με τη συμμετοχή πιστών -παρά τις κυβερνητικές 
απαγορεύσεις. Αφ’ ετέρου, οι πιστοί κατέκλυσαν τα προαύ-
λια και τα εσωτερικά των ναών, προκειμένου να προμηθευ-
τούν αγιασμό. Και στη μέση, η Αστυνομία παρακολουθού-
σε μουδιασμένη, αποφεύγοντας να κάνει συστάσεις ή να 
μοιράσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Για μια ακόμη φορά, ο κόσμος μοιράστηκε στα δύο. Πι-
στοί και άπιστοι, νομιμόφρονες και αντιφρονούντες, φταί-
χτες και θύματα. Ο Αντώνης είχε πλέον κουραστεί από αυτό 
το επαναλαμβανόμενο αλληλοφάγωμα. Είχε αποδεχτεί το 
γεγονός ότι θα υπήρχαν πάντα εκείνοι που με τον έναν ή 
τον άλλον τρόπο θα υπονόμευαν τις προσπάθειες του συ-
νόλου. Εκείνος θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για 
να προφυλαχθεί ο ίδιος και η μάνα του και θα ήλπιζε ότι 
ο δρόμος τους δεν θα συναντιόταν με αυτόν κάποιου επι-
κίνδυνου. Κομματάκι δύσκολο, όμως, όταν ο επικίνδυνος 
μένει στο διπλανό διαμέρισμα.  

Εκείνο το πρωί, όταν ο Αντώνης αποφάσισε να βγει από 
το δωμάτιό του και να σύρει τα βήματά του μέχρι την κου-
ζίνα για τον πρωινό καφέ, μια έκπληξη τον περίμενε στο 
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σαλόνι. Ο κυρ-Απόστολος καθόταν σε μια πολυθρόνα και 
χάζευε στην τηλεόραση.

«Τι έγινε; Ξέχασε πάλι την πόρτα ανοιχτή η κυρία Σταυ-
ρούλα;» ρώτησε τη μάνα του χαμηλόφωνα.

«Όχι, καλέ. Μου τον έφερε εδώ να τον προσέχω λίγο 
εγώ όσο εκείνη πετάγεται στην εκκλησία να πάρει αγια-
σμό».

Τα μάτια του Αντώνη άνοιξαν διάπλατα, οπότε ο καφές 
ήταν πλέον περιττός.

«Ρε μάνα, σοβαρολογείς;» είπε έντονα. «Μην την αφή-
σεις μετά να μπει μέσα, πολύ περισσότερο χωρίς μάσκα. 
Θα γίνεται χαμός από κόσμο στην εκκλησία, δεν το κατα-
λαβαίνει κι αυτή;»

«Προσέχει η Σταυρούλα, δεν είναι χαζή».
«Τι προσέχει; Αυτή όποιον παπά δει μπροστά της θα 

τρέξει να του φιλήσει το χέρι. Θα μαζέψει δείγμα DNA από 
τη μισή Αρχιεπισκοπή Αθηνών!»

«Δεν τα κάνει αυτά πια, της το είπα κι εγώ. Θα φοράει 
τη μάσκα, θα πάρει τον αγιασμό και θα φύγει. Θα μου φέρει 
κι εμένα λίγο».

«Τι να τον κάνεις τον αγιασμό εσύ;» βρυχήθηκε ο Αντώ-
νης.

«Να τον αδειάσω στα μούτρα σου, μπας και σου έρθει 
η φώτιση».

«Να τον αδειάσεις στα δικά σου μούτρα, μπας και...»
Ο Αντώνης έκοψε τη φράση του στη μέση, καθώς ένιω-

σε μια ανεπαίσθητη κίνηση πίσω του. Γύρισε και είδε τον 
κυρ-Απόστολο να στέκεται στο χωλ, φανερά αποπροσανα-
τολισμένος.

«Απόστολε, έλα να κάτσεις πάλι στο σαλόνι», είπε 
απαλά η κυρα-Τασία και πήγε να τον πιάσει από το χέρι.

Εκείνος τραβήχτηκε απότομα και κοίταξε τους δυο τους 
με τα μάτια ορθάνοιχτα σε μια έκφραση τρόμου.
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«Πού είναι η Σταυρούλα;» ρώτησε.
«Στην εκκλησία πήγε, Απόστολε, θα γυρίσει όπου 

να’ναι, μην ανησυχείς», είπε πάλι με ήπιο τόνο η κυρα-Τα-
σία και πήγε να τον πιάσει από το χέρι.

«Όχι!» φώναξε εκείνος και ύψωσε απότομα το ξύλινο 
μπαστούνι του.

Η κοκάλινη λαβή χτύπησε με δύναμη το κρεμαστό φω-
τιστικό του χωλ, κάνοντας κομμάτια τη λάμπα και το χο-
ντρό γυαλί που την περίκλειε, μέσα σε μια μικρή βροχή 
από σπινθήρες. Ο Αντώνης έτρεξε ενστικτωδώς και κάλυψε 
τη μάνα του με το σώμα του, ενώ κομμάτια του γυαλιού 
προσγειώνονταν παντού -κυρίως στην πλάτη και το κεφάλι 
του. 

Ο θόρυβος και το απότομο σκοτάδι αναστάτωσε περισ-
σότερο τον ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος έτρεξε προς το σα-
λόνι, ουρλιάζοντας το όνομα της γυναίκας του με όλη τη 
δύναμη της φωνής του. 

«Χριστέ μου, τι έπαθε;» ρώτησε η κυρα-Τασία, η οποία 
φαινόταν να τα έχει εξίσου χαμένα.

Ο Αντώνης πλησίασε τον κυρ-Απόστολο με χέρια απλώ-
μενα, προσπαθώντας να τον ηρεμήσει, αλλά εκείνος -βλέ-
ποντας έναν παντελώς άγνωστο άντρα μπροστά του- τρό-
μαξε ακόμα περισσότερο. Συνέχισε να καλεί δυνατά τη 
γυναίκα του, ενώ ταυτόχρονα χτυπούσε με τη λαβή του 
μπαστουνιού το χοντρό τζάμι της μπαλκονόπορτας.

Μερικοί παραξενεμένοι γείτονες εμφανίστηκαν στα 
μπαλκόνια της απέναντι πολυκατοικίας. Ο Αντώνης θυμή-
θηκε το σκηνικό με τη διαμάχη ανάμεσα στη μάνα του και 
την Μαιρούλα2, μόνο που αυτή τη φορά τα πράγματα δεν 
ήταν κωμικοτραγικά, αλλά σκέτα τραγικά.

«Κύριε Απόστολε, η γυναίκα σας θα έρθει σε λίγο. Ο 
Αντώνης είμαι. Ο γιος του κύριου Βασίλη. Δεν με θυμά-

2 βλ. πρώτο βιβλίο, “42 μέρες”, κεφάλαιο 27
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στε;», είπε όσο πιο ήρεμα μπορούσε.
«Φύγε! Φύγε! Φύγε!» άρχισε να ουρλιάζει ο γέρος, κου-

νώντας βίαια πέρα δώθε το μπαστούνι, το οποίο διέλυε τα 
πάντα στην πορεία του.

Ένα κάδρο πετάχτηκε από τον τοίχο και προσγειώθη-
κε στον καναπέ, τα βιβλία στο ένα ράφι της βιβλιοθήκης 
έπεσαν με πάταγο στο πάτωμα, ενώ μερικά διακοσμητικά 
και μια κορνίζα εκτοξεύθηκαν τριγύρω κι έγιναν θρύψαλ-
λα. Η κυρα-Τασία έφερε τα χέρια της στο πρόσωπο κι έτρε-
ξε στην κουζίνα. Όταν η λαβή του μπαστουνιού μπλέχτηκε 
στη βαριά κουρτίνα του σαλονιού, ο Αντώνης βρήκε ευκαι-
ρία να αφοπλίσει τον γέρο και να τον βάλει να καθίσει στην 
πολυθρόνα.

Εκείνος, εξαντλημένος από αυτή την ξαφνική έκρηξη 
ενέργειας, έδειξε να ηρεμεί κάπως και όταν το βλέμμα του 
έπεσε στην τηλεόραση που έπαιζε, έπεσε πάλι σε αφασία. 
Ο Αντώνης πισωπάτησε όσο πιο αργά μπορούσε, μην τον 
τρομάξει πάλι, και πήγε να βρει τη μάνα του στην κουζίνα. 
Ανασαίνοντας ακόμα γρήγορα, έκατσε σε μια καρέκλα για 
να συνέλθει από το σοκ.

«Τι διάολο ήταν αυτό;» ρώτησε ξέψυχα τη μάνα του.
Ένιωσε κάτι να κυλά στον λαιμό του. Έβαλε το χέρι 

ασυναίσθητα και είδε ότι ήταν γεμάτος αίματα.
«Κόπηκες;» ρώτησε η κυρα-Τασία κι έτρεξε να βρέξει 

μια πετσέτα.
«Τι θα γίνει αν την ξεχάσει κι εκείνη καμιά μέρα και 

πάθει παρόμοια κρίση; Δεν μπορεί να τον κουμαντάρει πια 
μόνη της, γριά γυναίκα είναι κι αυτή».

«Και τι να κάνει; Να τον κλείσει σε ίδρυμα; Θα πεθά-
νουν κι οι δυο από τον καημό τους την ίδια μέρα», απά-
ντησε η μάνα του και του έδωσε τη νωπή πετσέτα. «Άμα 
δεν προλάβει να τους φάει το χτικιό πρώτα, δεν βλέπεις τι 
γίνεται στα γηροκομεία;»
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Πέντε λεπτά αργότερα ακούστηκε το κουδούνι. Ο Αντώ-
νης πήγε και κλείστηκε στο μπάνιο, διότι με τα νεύρα που 
είχε εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε τι θα έλεγε στην γειτόνισσα 
και δεν ήθελε να κάνει την κατάσταση χειρότερη. Εκτός 
αυτού, έπρεπε να απολυμάνει το κόψιμο στον λαιμό και να 
βάλει κι ένα τσιρότο.

Η κυρα-Τασία εξιστόρησε στην κυρία Σταυρούλα τι είχε 
συμβεί κι εκείνη κοίταξε το σκηνικό καταστροφής έντρο-
μη. Πήγε στο σαλόνι κι ο άντρας της πετάχτηκε σαν το ελα-
τήριο όταν την είδε.

«Πού ήσουν; Γιατί με άφησες;» κλαψούρισε όσο η μι-
κροκαμωμένη γυναίκα τον καθοδηγούσε προς την έξοδο, 
έχοντας τα χέρια της περασμένα στους ώμους του.

«Συγγνώμη, Τασία μου», ψέλλισε με δάκρυα στα μάτια 
όταν έφτασε μπροστά της.

«Μη σε νοιάζει, αυτός να είναι καλά. Δεν έγινε και τίπο-
τα, λίγο συμμάζεμα θέλει μόνο».

Ο Αντώνης εμφανίστηκε μετά από λίγο μπανταρισμένος 
και σκυθρωπός. Ένα κομμάτι γυαλί θρυμματίστηκε κάτω 
από το πόδι του και κοίταξε κάτω.

«Εντάξει είσαι εσύ; Η καρδιά σου;» ρώτησε τη μάνα 
του.

«Καλά είμαι, τρόμαξα λίγο μόνο. Δεν τον είχα ξαναδεί 
έτσι».

«Πήγαινε ξάπλωσε λίγο, θα καθαρίσω εγώ», είπε και 
πήρε τη σκούπα από τα χέρια της.

Για πρώτη φορά εκείνη δεν εξέφρασε καμία απολύ-
τως διαμαρτυρία και πήγε στην κρεβατοκάμαρά της, αφού 
πρώτα σήκωσε από κάτω τη φωτογραφία του μακαρίτη, 
από την κορνίζα που είχε σπάσει.

Ο Αντώνης έριξε μια ματιά στο λαβωμένο φωτιστικό 
του χωλ.

«Σήμερα τα Φώτα κι ο φωτισμός», μονολόγησε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
Ημέρες 61-86: Ιανός

Ο υπόλοιπος μήνας ήταν γεμάτος από ειδήσεις και 
εξελίξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Καλές τη μία μέρα και δυσάρεστες την επόμενη 
-ήταν λες και ο Ιανουάριος ήθελε να επιβεβαιώσει τη διττό-
τητα του ονόματός του. Ο Αντώνης και η μητέρα του είχαν 
συνηθίσει αυτά τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα πια, 
οπότε αντιμετώπιζαν κάθε εξέλιξη με τον ίδιο κυνισμό.

6 Ιανουαρίου
Οι ΗΠΑ ήρθαν πάλι στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χάσει 
πανηγυρικώς. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα ήταν 
νοθευμένα κι αρνιόταν πεισματικά να τα δεχτεί. Πράγμα 
το οποίο ήταν διασκεδαστικό για ολόκληρο τον πλανήτη. 
Και έγινε τρομακτικό όταν μια ομάδα ακροδεξιών οπαδών 
του εισέβαλε στο αμερικανικό Καπιτώλιο, με αποτέλεσμα 
να σημειωθούν, όχι μόνο αρκετές καταστροφές, αλλά και 
θάνατοι.

«Τι είναι αυτοί οι αγριάνθρωποι με τις προβιές;» ρώτησε 
έκπληκτη η κυρα-Τασία.

«Βλαμμένοι».
«Ναι, αλλά γιατί μπούκαραν εκεί;»
«Διότι έτσι τους είπε, έμμεσα, το μεγαλύτερο ρεντίκο-

λο στην ιστορία των ΗΠΑ. Προσπαθεί να ξεσηκώσει τους 
οπαδούς του για να κάνουν πραξικόπημα».
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«Απαπα, αυτοί είναι χειρότεροι από εμάς».
«Ναι, τους είδαμε και τους δικούς μας, με τις χλαμύδες 

και τις πανοπλίες. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι δικοί μας 
δεν γεμίζουν ούτε λεωφορείο, οπότε χλωμό να μπουκάρουν 
στη Βουλή».

Ως εκ των πραγμάτων, η άλλη σημαντική είδηση εκεί-
νης της ημέρας πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Αφορούσε ένα 
ακόμα εμβόλιο το οποίο είχε πάρει έγκριση για χρήση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Μοντέρνο το λένε;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Μοντέρνα», απάντησε ο Αντώνης. «Έτσι λένε την εται-

ρεία που το βγάζει».
«Και το άλλο που ήρθε σε μας πώς λέγεται;»
Ο Αντώνης αναστέναξε, καθώς ήξερε τι θα ακολουθού-

σε.
«Πφάιζερ», είπε, τονίζοντας τους φθόγγους.
«Τι λες, παιδάκι μου; Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω».
«Δεν χρειάζεται να το πεις, ρε μάνα, θα το κάνεις μόνο. 

Τι νομίζεις; Ότι θα πας και θα το παραγγείλεις σαν ουζο-
μεζέ;»

«Εγώ το μοντέρνο θα κάνω», επέμεινε εκείνη. «Ποιοι το 
έφτιαξαν;»

«Οι ΗΠΑ».
Η κυρα-Τασία γούρλωσε τα μάτια.
«Οι Αμερικάνοι; Δεν σφάξανε, να αρχίσω να φοράω κι 

εγώ προβιές και ν’ αλαλάζω στα καλά καθούμενα. Το άλλο 
θα κάνω, το Κάιζερ -πως το είπες».

10 Ιανουαρίου
Η ανακοίνωση μιας νέας μετάλλαξης του κορωνοϊού 

αναζωπύρωσε την ασιατοφοβία της κυρα-Τασίας, αφού 
το νέο στέλεχος εντοπίστηκε αυτή τη φορά στην Ιαπωνία. 
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Όσο και αν προσπαθούσε να της εξηγήσει ο Αντώνης ότι η 
μετάλλαξη έφτασε στη χώρα από τουρίστες, εκείνη ήταν 
ανένδοτη και βέβαιη ότι «όλοι εκείνοι εκεί πάνω είχαν 
κάνει συνασπισμό για να ξεκάνουν τον υπόλοιπο πλανή-
τη». Όταν η συζήτηση κατέληξε πάλι στη χρησιμότητα του 
Σινικού Τείχους - το οποίο θα μπορούσαν να το ξεχειλώ-
σουν λιγάκι για να πιάνει και την Ιαπωνία- ο Αντώνης την 
άφησε να παραμιλάει τα δικά της και πήγε να δει καμιά 
ταινία.

11 Ιανουαρίου
Το σημαντικότερο γεγονός της εγχώριας επικαιρότητας 

ήταν το πολυπόθητο άνοιγμα της πλατφόρμας εμβολια-
σμού. Οι πολίτες ηλικίας ογδόντα πέντε ετών και άνω μπο-
ρούσαν πλέον να κλείσουν το ραντεβού τους για να κάνουν 
την πρώτη δόση του εμβολίου. Το πόσοι από αυτούς είχαν 
την πρόθεση να το κάνουν ήταν ακόμα άγνωστο, βέβαια. Η 
κυρα-Τασία, πάντως, έδειχνε κάπως πιο χλωμή την ημέρα 
εκείνη, ίσως επειδή γνώριζε ότι σύντομα θα ερχόταν και η 
σειρά της.

Ταυτόχρονα με την πλατφόρμα, άνοιξαν ξανά και τα νη-
πιαγωγεία και δημοτικά της χώρας. Κανένας δεν καταλά-
βαινε τον λόγο, φυσικά, αφού ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα 
αναγκάζονταν να τα κλείσουν πάλι κακήν-κακώς. Οι μνή-
μες από τις ολόσωμες σχολικές μάσκες και τα μικροσκοπι-
κά παγουρίνο ήρθαν ξανά στην επιφάνεια. Αυτή τη φορά, 
όμως, η γελοιότητα τρίτωσε, όταν αποκαλύφθηκε ότι σε 
ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης είχε ζητηθεί από τα παιδιά 
να φέρουν μαζί και μια... κουβέρτα, αφού τα παράθυρα θα 
ήταν ανοιχτά για να αερίζονται οι τάξεις.

«Πάλι καλά που δεν τα βάζουν να μαζεύουν ξύλα και να 
ανάβουν φωτιά στη μέση της αίθουσας», είπε ο Αντώνης.
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«Εγώ έχω απορία αν έμαθαν τα παιδιά τίποτα από 
πέρσι», αναρωτήθηκε η κυρα-Τασία.

«Από τη σχολική ύλη; Μάλλον τίποτα. Σίγουρα, όμως, 
διδάχθηκαν πολλά για το πώς λειτουργεί το ελληνικό κρά-
τος!»

13 Ιανουαρίου
Από εκείνη τη μέρα κι έπειτα, τα νέα ήταν κυρίως άσχη-

μα. Ήταν λες και τα χαστούκια είχαν αρχίσει να πέφτουν 
απανωτά. Σε κάποιες περιπτώσεις κυριολεκτικά, αφού τη 
μέρα εκείνη κυκλοφόρησε η είδηση ότι ένας ελεγκτής στο 
μετρό έφαγε ξύλο από δυο νεαρούς.

«Μα γιατί τον έδειραν τον άνθρωπο;» ρώτησε η κυρα-
Τασία

«Τους έκανε παρατήρηση επειδή δεν φορούσαν μάσκα».
«Παιδάκι μου, αυτά τον τουλούμιασαν στο ξύλο. Είναι 

δυνατόν;»
«Ε, δεν ήμουν μπροστά ρε μάνα για να ξέρω τι ακριβώς 

ειπώθηκε. Ξέρεις πώς είναι και τα παιδιά στις μέρες μας, 
δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους».

«Ας τολμούσαν να το κάνουν αυτό στην εποχή μου και 
σου έλεγα εγώ. Με το κεφάλι ξυρισμένο γουλί θα ήταν 
τώρα και θα τα περιφέρανε στην πλατεία».

«Κάθε εποχή έχει τα καλά και τα κακά της. Ούτε ο εξευ-
τελισμός είναι διαπαιδαγωγικός».

«Εγώ μια χαρά μεγάλωσα», έκανε η κυρα-Τασία αναση-
κώνοντας τους ώμους.

Ο Αντώνης σκέφτηκε να της πει την ειλικρινή γνώμη 
του πάνω σε αυτή τη δήλωση, αλλά το πιο πιθανό ήταν να 
εισπράξει καμιά παιδαγωγική παντόφλα στα μούτρα...

14 Ιανουαρίου
Παρά το γεγονός ότι ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο 
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που ξεκίνησε τους εμβολιασμούς, η Μεγάλη Βρετανία ξε-
πέρασε σε σύνολο τους 101.000 νεκρούς τη μέρα εκείνη. 
Όπως φαινόταν, ο δρόμος προς την ανοσία της αγέλης ήταν 
ακόμα αρκετά μακρύς...

17 Ιανουαρίου
Μια μικρή ανάπαυλα στον κυκεώνα των άσχημων ει-

δήσεων ήταν η γιορτή του Αντώνη. Όχι ότι μπορούσε να 
κάνει και τίποτα το σπουδαίο εκείνη τη μέρα. Από το πρωί 
απαντούσε συνεχώς σε ευχές και τηλέφωνα. Η μάνα του, 
από την άλλη, έψαχνε πάντα αφορμή για να κάνει επίδειξη 
των μαγειρικών της γνώσεων, οπότε από νωρίς είχε χωθεί 
στην κουζίνα και μαγείρευε, ασχέτως αν θα τα έτρωγαν όλα 
οι δυο τους.

«Τη μια μου λες ότι χρειάζομαι δίαιτα και την άλλη 
φτιάχνεις δέκα φαγητά», είπε ο Αντώνης -όχι με ιδιαίτερο 
παράπονο, ασφαλώς.

«Σήμερα γιορτάζεις, θα κάνεις δίαιτα από αύριο. Έτσι κι 
αλλιώς περπατάς, θα τα κάψεις».

«Για να κάψω τα σημερινά πρέπει να περπατήσω ως την 
Πελοπόννησο!»

Τελικά περπάτησε το απόγευμα, αν και δεν κατάφερε να 
φτάσει πιο μακριά από το Μετς. Όταν επέστρεψε στην πο-
λυκατοικία, είδε την πόρτα του Ορέστη να ανοίγει απότο-
μα.

«Α, ωραία. Αν δεν σε πετύχαινα, θα ανέβαινα πάνω», 
του είπε ενθουσιασμένος.

«Γιατί;» ρώτησε ο Αντώνης.
Ο Ορέστης του έδωσε μια μικρή, χάρτινη σακούλα.
«Ένα μικρό δωράκι για την γιορτή σου».
Ο Αντώνης ξαφνιάστηκε.
«Δεν έπρεπε ρε συ».
«Ε, πως. Εσείς με είχατε και καλεσμένο τα Χριστούγεν-
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να. Δεν είναι τίποτα».
Ο Αντώνης άνοιξε την τσάντα κι έβγαλε από μέσα ένα 

μάλλινο κασκόλ.
«Τέλειο είναι, ευχαριστώ πολύ! Ό,τι πρέπει για όταν αρ-

χίσουν τα μεγάλα κρύα».
«Ήμουν ανάμεσα σε αυτό και ένα μπέιμπι ντολ, αλλά 

δεν ήξερα το νούμερό σου», απάντησε ο Ορέστης γελώ-
ντας.

Ο Αντώνης δεν γέλασε πολύ, διότι δεν ήταν και τόσο σί-
γουρος ότι ο γείτονας αστειευόταν.

19 Ιανουαρίου
Η αποκάλυψη ότι οι γιατροί στο Γουχάν πιέστηκαν από 

κυβερνητικά στελέχη να αποκρύψουν την εμφάνιση του 
κορωνοϊού, έκανε την κυρα-Τασία να αρχίσει τις σβούρες 
μέσα στο σπίτι.

«Τα έλεγα εγώ, δεν τα έλεγα; Οι Κινέζοι τα έκαναν όλα 
για να μας ξεπαστρέψουν», φώναζε και χτυπούσε τα χέρια 
της στα πόδια. «Τα έλεγε κι ο μακαρίτης ο Θωμάς, αλλά 
δεν τον πιστεύατε!»3

«Ο Θωμάς έλεγε ότι το έστησαν οι φαρμακοβιομηχανί-
ες, παρέα με τους Εβραίους. Μόνο την Κούφια Γη και τους 
ανθρώπους-σαύρες δεν είχε μπλέξει στη θεωρία του».

«Παιδάκι μου, εδώ το λένε ξεκάθαρα. Τους διέταξε η 
κυβέρνηση να μην μιλήσουν. Γιατί να το κάνουν αυτό;»

«Επειδή η Κίνα έχει προϊστορία με την απόκρυψη και 
το θάψιμο γεγονότων που βλάπτουν το κύρος της. Θυμάσαι 
τη σφαγή στην πλατεία Τιενανμέν; Οι Κινέζοι όχι, πάντως, 
διότι κανείς δεν μιλάει γι’ αυτήν πια στη χώρα. Μέχρι και 
στο Google έχουν απαγορεύσει να εμφανίζει πληροφορί-
ες».

«Εγώ ξέρω ότι δεν πλησιάζω ξανά Κινέζο», είπε κατη-

3 βλ. πρώτο βιβλίο, “42 μέρες”, κεφάλαιο 10



150

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

γορηματικά η κυρα-Τασία.
«Ναι, ενώ πριν στην πρεσβεία τους σύχναζες όλη μέρα. 

Άσε μας πια».

22 Ιανουαρίου
Τρεις μέρες αργότερα, ανακοινώθηκε άλλη μια παρά-

ταση του λοκντάουν, το οποίο -παράταση στην παράτα-
ση- κόντευε να φτάσει ήδη τις εκατό μέρες. Την ίδια μέρα 
άνοιξε και η πλατφόρμα εμβολιασμού για τις ηλικίες ογδό-
ντα με ογδόντα τέσσερα και κρύος ιδρώτας έλουσε ξανά 
την κυρα-Τασία, αφού εκείνη ανήκε στην αμέσως επόμενη 
ομάδα.

25 Ιανουαρίου
Στην Κρήτη εμφανίστηκαν εννέα κρούσματα της μετάλ-

λαξης του ιού, αλλά αυτό που έκανε την κυρα-Τασία να αρ-
χίσει να μοιράζει απλόχερα μούντζες στην τηλεόραση ήταν 
το γεγονός ότι δύο από αυτά σχετίζονταν άμεσα με ασθενή 
ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Ντουμπάι.

«Οι Αραβίες σάς μάραναν, ψωνάρες. Δεν μπορείτε να 
στρώσετε κώλο χάμω στην Ελλάδα, θέλατε ταξίδια και 
ρεβεγιόν στα Ντουμπάγια. Χτικιάρηδες, ε χτικιάρηδες!», 
φώναζε όλη την ώρα, ενώ ο Αντώνης άκουγε και γελούσε 
μόνος του στο δωμάτιό του.

26 Ιανουαρίου
Η συζήτηση περί κατάλυσης του Συντάγματος ήρθε ξανά 

στο προσκήνιο όταν η κυβέρνηση αποφάσισε εκ νέου την 
απαγόρευση συναθροίσεων άνω των εκατό ατόμων, μετά 
από τις ουρές και τον συνωστισμό που παρατηρήθηκαν σε 
αρκετά καταστήματα και εμπορικούς δρόμους. Ο Αντώνης 
δεν τόλμησε να πάρει πάλι θέση πάνω στο συγκεκριμένο 
ζήτημα. Αποφάσισε να αφήσει τους νομικούς να βγάλουν 
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το φίδι από την τρύπα.

27 Ιανουαρίου
Η Κίνα ξαναχτύπησε, σε ένα ομολογουμένως πιο γελοίο 

ζήτημα αυτή τη φορά, που έκανε την κυρα-Τασία να βγει 
από τα ρούχα της.

«Τι λένε αυτοί, καλέ; Το έχουν χάσει τελείως;»
«Τι έπαθες πάλι;»
«Τι είναι αυτό το πρωκτικό τεστ που κάνουν στην Κίνα;»
«Εσένα σαν τι σου ακούγεται;»
«Δηλαδή, δεν μας έφταναν όλα τα άλλα, τώρα θέλουν 

να μας χώνουν το ματσούκι εκείνο και στον πισινό;»
«Κι όμως, λένε ότι τα πρωκτικά τεστ είναι τα πιο αξιό-

πιστα».
«Κάνε μας τη χάρη. Μας κόλλησαν όλους, τώρα θέλουν 

να μας απαυτώσουν κιόλας;»
«Μπατονέτα είναι, ρε μάνα, όχι ο Γκουσγκούνης. Τι 

ανησυχείς, άλλωστε; Σου φαίνεται για κάτι που θα τολμού-
σαν να δοκιμάσουν οι γιατροί στη χώρα μας;»

«Να μου το θυμηθείς, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα 
με τους Κινέζους...»

30 Ιανουαρίου
Το Σάββατο εκείνο τα πράγματα σοβάρεψαν κι άλλο. 

Για αρχή, επέστρεψε ο παλιός, γνώριμος σιδηρόδρομος: ο 
Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας. Ταυτό-
χρονα, μπήκαν σε ισχύ νέα μέτρα για την καταπολέμηση 
της πανδημίας, η οποία μετά από τόσες μέρες καραντίνας 
δεν έδειχνε να πτοείται και πολύ. Ανάμεσα σε αυτά συ-
μπεριλαμβανόταν η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 
το απόγευμα για όσες περιοχές βρίσκονταν στην κόκκινη 
ζώνη, πλην της Αττικής η οποία, ως πρωτεύουσα, απολάμ-
βανε λίγη ελευθερία παραπάνω. Φυσικά, η ήδη μπερδεμένη 



152

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

κατάσταση είχε αρχίσει να περιπλέκεται ακόμα πιο πολύ 
για τους ταλαίπωρους κατοίκους της χώρας.

«Τα σχολεία θα είναι όλα ανοιχτά τώρα; Και τα Γυμνά-
σια και τα Λύκεια;» ρώτησε η κυρα-Τασία.

«Ναι, αλλά μόνο στις κίτρινες περιοχές. Στις κόκκινες 
θα λειτουργούν μόνο τα γυμνάσια».

«Άρα και τα δημοτικά θα είναι ανοιχτά στις κίτρινες και 
κλειστά στις κόκκινες;»

«Όχι, τα δημοτικά θα είναι παντού ανοιχτά έτσι κι αλ-
λιώς, ανεξαρτήτου χρώματος. Μόνο που στις κίτρινες θα 
λειτουργούν και τα γυμνάσια και τα λύκεια».

«Ποιος θα τα καταλάβει αυτά, μωρέ; Εγώ έχω κατα-
μπερδευτεί! Μια ανοίγουν, μια κλείνουν, μετά ανοίγουν τα 
μισά στο ένα χρώμα και κλείνουν τα άλλα μισά στο άλλο».

«Καλά, πού να σου εξηγήσω για το click in shop, δηλα-
δή», είπε ο Αντώνης γελώντας.

«Άλλο κλικ είναι αυτό πάλι;» φώναξε η μάνα του.
«Ναι, στο click away παραγγέλνεις το προϊόν και σου 

λένε πότε να πας να το παραλάβεις.»
«Και σε αυτό τι κάνεις;»
«Το παραγγέλνεις πάλι και σου ξαναλένε πότε να πας να 

το παραλάβεις. Μόνο που αυτή τη φορά μπορείς να μπεις 
και μέσα στο μαγαζί».

«Έλα Χριστέ και Παναγία, θα μας τρελάνουν τελείως».
«Τουλάχιστον δεν βαριόμαστε. Κάθε μέρα ανεβαίνει και 

μια καινούργια παράσταση στο θέατρο του παραλόγου».

31 Ιανουαρίου
Το κερασάκι στην τούρτα ήταν το πρώτο κρούσμα της 

νοτιοαφρικανικής παραλλαγής του ιού. Έτσι, άλλη μια πε-
ριοχή του πλανήτη βρήκε τη θέση της στη μαύρη λίστα της 
κυρα-Τασίας, η οποία έμοιαζε πλέον με Παγκόσμιο Άτλα.
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Την Κυριακή το βράδυ, ο Αντώνης ξήλωσε το τελευταίο 
χαρτάκι του Γενάρη από το ημερολόγιο τοίχου κι έριξε μια 
ματιά στον ωραιότατο άσο που περίμενε από κάτω.

«Πάει άλλος ένας μήνας. Ελπίζω ο Φλεβάρης να είναι 
καλύτερος», είπε.

«Με την ελπίδα θα μείνουμε πάλι...» είπε η κυρα-Τασία 
από τον νεροχύτη.





ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ζωή συνεχίζεται
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
Ημέρα 92: Φωτιά στα σαββατόβραδα

Δεν έδειχναν πολύ αισιόδοξα τα πράγματα ούτε για 
τον Φεβρουάριο, πάντως. Σίγουρα δεν είχε ξεκινή-

σει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αφού με το που μπήκε 
απαγορεύτηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα καρνα-
βάλια, βυθίζοντας τους Πατρινούς σε ακόμα μεγαλύτερη 
κατάθλιψη.

Και ενώ τα κρούσματα παρέμεναν σταθερά ανεβασμέ-
να στη χώρα, στο μέτωπο των εμβολίων η κατάσταση γι-
νόταν όλο και καλύτερη, αφού ακόμα ένα εμβόλιο ήρθε 
να προστεθεί στη λίστα, εκείνο με το περίεργο όνομα: 
AstraZeneca. Η κυρα-Τασία, πάντως, που είχε πια ζεσταθεί 
στην ιδέα του εμβολίου, είχε καταλήξει στο Κάιζερ -όπως 
το αποκαλούσε- που είχε και τα καλύτερα αποτελέσματα, 
σύμφωνα με τον Αντώνη.

Όσο όμως η κατάσταση δεν έδειχνε βελτίωση, τόσο γί-
νονταν συζητήσεις μήπως τα μέτρα δεν επαρκούσαν και 
έπρεπε να ενταθούν κι άλλο. Έτσι, μετά από αρκετές δια-
βουλεύσεις και αντιπαραθέσεις, οι ειδικοί κατέληξαν στο 
πιο λογικό συμπέρασμα: για να καταπολεμηθεί η εξάπλω-
ση του ιού, θα έπρεπε τα σαββατοκύριακα να ισχύει απαγό-
ρευση κυκλοφορίας από τις έξι το απόγευμα.

«Αυτοί κάνουν κάποιου είδους πείραμα, δεν εξηγείται 
αλλιώς», είπε παραξενεμένος ο Αντώνης.

«Τι πείραμα;» ρώτησε η μάνα του.
«Μετράνε την ανοχή του πληθυσμού στη βλακεία, δεν 
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ξέρω. Θέλουν να δούνε στα πόσα ηλίθια μέτρα θα τους πά-
ρουμε με τα γιαούρτια. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημά 
μας ήταν ότι το Σάββατο ήμασταν έξω μέχρι τις εννιά και 
συνωστιζόμασταν; Οπότε τώρα που θα συνωστιζόμαστε ως 
τις έξι ακόμα χειρότερα, τι θα αλλάξει;»

«Εγώ έχω σταματήσει ν’ ασχολούμαι», είπε η κυρα-Τα-
σία. «Είπαμε, να μας κλείσουν μέσα κι αυτοί κοντεύουν να 
μας κλείσουν στο φρενοκομείο».

Πέρα από το ότι η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε 
αντιδράσεις στον περισσότερο κόσμο, υπήρξαν εξαιτίας 
της και άλλες παρενέργειες. Μια από τις οποίες ξύπνησε 
τον Αντώνη στις έξι και τριάντα τρία το πρωί του Σαββά-
του εκείνου. Ένα σούσουρο έξω από το δωμάτιό του, τον 
έκανε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Άνοιξε την πόρτα, με την 
τσίμπλα στο μάτι, και αντίκρισε τη μάνα του να φοράει τη 
ζακέτα της.

«Τι κάνεις, ρε μάνα, εξίμιση το χάραμα; Πού πηγαίνεις;»
«Ετοιμάζομαι για το σούπερ μάρκετ».
«Θα ανεβάσεις τα ρολά;»
«Παιδάκι μου, το Σάββατο ανοίγουν από τις εφτά πια τα 

σούπερ μάρκετ. Πάω να προλάβω».
«Τι να προλάβεις;» φώναξε εκείνος. «Πόσο πλήθος πε-

ριμένεις να έχει εφτά το πρωί έξω από το σούπερ μάρκετ; 
Τι θα πάθεις αν πας τρεις ώρες αργότερα;»

«Σήμερα κλείνουν στις πέντε το απόγευμα. Θα γίνεται 
χαμός μετά, θα τρέξουν όλοι να ψωνίσουν».

«Έλα Χριστέ και Παναγία. Κάθε μέρα ψωνίζεις, δεν 
μπορείς να πάρεις τα πράγματα που θες μια και καλή κά-
ποια καθημερινή;»

«Τα λαχανικά και τα φρούτα τα θέλω φρέσκα εγώ».
«Τα λαχανικά και τα φρούτα είναι το ίδιο φρέσκα όποια 

μέρα και να τα αγοράσεις, από το ψυγείο τα βγάζουν, δεν 
το καταλαβαίνεις;» φώναξε πάλι ο Αντώνης, που δεν είχε 
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νιώσει μεγαλύτερη ανάγκη για ένα κουβά καφέ ποτέ πριν 
στη ζωή του.

Η μάνα του ήταν ανένδοτη. Εφτά παρά πέντε έγινε κα-
πνός. Ο Αντώνης βγήκε στο μπαλκόνι και ο κρύος αέρας 
που τον χαστούκισε, τον ξύπνησε μια και καλή.

«Βεβαιώσου ότι τα μάζεψαν σήμερα τα αγγουράκια από 
το μποστάνι», είπε στη μάνα του όταν την είδε να εμφανί-
ζεται στον δρόμο.

«Να μου λείπουν οι ειρωνίες σου», γάβγισε εκείνη από 
κάτω, χωρίς καν να γυρίσει να τον κοιτάξει.

Ο Αντώνης μπήκε πάλι μέσα για να κάνει τον καφέ του. 
Όταν συνειδητοποίησε ότι από εκείνο το σαββατοκύρια-
κο θα ήταν αναγκασμένος να επιστρέφει από τη βόλτα του 
στις έξι το απόγευμα και να τρώει τη μάνα του στη μάπα 
τρεις ώρες παραπάνω, μπήκε στον πειρασμό να γεμίσει τη 
μισή κούπα με κονιάκ...



159

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
Ημέρα 98: Κύβος ερρίφθη, μήνυμα ελήφθη

Η ζωή στη χώρα συνέχισε να κυλά με τον ίδιο ρυθμό 
πάνω-κάτω, με μόνη εξαίρεση κάποιες ελάχιστες 

συγκινήσεις, που έδιναν στην καραντίνα λίγο νόημα πα-
ραπάνω. Όπως, για παράδειγμα, την ανακοίνωση ενός ολι-
κού lockdown στην Αττική, από την Πέμπτη, έντεκα του 
Φεβρουαρίου, που αποτέλεσε αφορμή για μια ακόμα σειρά 
από ξεκαρδιστικά σχόλια από τον κόσμο.

«Λες και μέχρι σήμερα τρέχαμε στα λιβάδια και μαζεύ-
αμε παπαρούνες, ξερωγώ», έκανε ο Αντώνης όταν το άκου-
σε.

«Τι είναι αυτό το ολικό, πάλι; Σε καραντίνα δεν είμαστε 
έτσι κι αλλιώς;» ρώτησε η μάνα του, μπερδεμένη.

«Ναι, αλλά εκείνη ήταν η κανονική καραντίνα. Τώρα 
αυτή θα είναι ολικής άλεσης. Μπορεί μεθαύριο να ανακοι-
νώσουν και την σούπερ καραντίνα και να μας απαγορεύ-
σουν να βγαίνουμε και στα μπαλκόνια».

«Και τι κλείνει τώρα;»
«Ό,τι είχε απομείνει ανοιχτό: το λιανεμπόριο και τα σχο-

λεία».
«Άντε πάλι με τα σχολεία, άνοιξε-κλείσε. Άλλη δουλειά 

δεν κάναμε φέτος».
Η μεγαλύτερη συγκίνηση, όμως, ήρθε την επόμενη μέρα. 

Συγκίνηση για τον Αντώνη, δηλαδή, διότι για τη μάνα του 
ήταν σκέτος τρόμος. Το πρωί εκείνης της Παρασκευής η 
κυρα-Τασία έπλενε κάτι χόρτα, όταν ένα κουδούνισμα από 
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το κινητό της, της τράβηξε την προσοχή. Γύρισε και το κοί-
ταξε με καχυποψία, διότι ακόμα δεν είχε ξεχάσει την τρο-
μάρα που είχε πάρει στις αρχές της καραντίνας, με την ει-
δοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια στιγμή, εμφανίστηκε στην κουζίνα και ο Αντώ-
νης, με τα χέρια στις τσέπες και ένα περίεργο χαμόγελο στα 
μούτρα. Δεν της άρεσε της μάνας του το αυτάρεσκο υφάκι 
του, σχεδόν ποτέ δεν προμήνυε κάτι καλό.

«Κάτι έκανε αυτό πάλι», του είπε.
Ο Αντώνης πλησίασε και κοίταξε την οθόνη.
«Μήνυμα έλαβες», της απάντησε χαμογελαστός.
«Εγώ; Από ποιον;»
Εκείνος πήρε τη συσκευή, την ξεκλείδωσε και το έδειξε 

στη μητέρα του.
«Καλώς τα δέχτηκες», είπε χαμογελώντας.
«Τι έγινε;»
«Άνοιξε η πλατφόρμα εμβολιασμού για την ηλικία σου. 

Σου έκλεισα το ραντεβού για την πρώτη δόση και σου 
έστειλαν την επιβεβαίωση».

«Άχου!» έκανε η κυρα-Τασία
«Άσε τα άχου και τα Νετανιάχου. Τόσο καιρό το περιμέ-

ναμε το εμβόλιο».
«Εσύ το περίμενες, εγώ δεν ήθελα να το κάνω».
«Μην αρχίσουμε τα ίδια πάλι. Δεν θες να μπορείς να κυ-

κλοφορείς έξω πιο ασφαλής;»
«Γιατί; Σάμπως μας αφήνουν να βγούμε έξω; Εδώ μας 

έβαλαν καραντίνα μέσα στην καραντίνα».
«Κάποια στιγμή θα χαλαρώσουν τα μέτρα».
«Μα τώρα που χαλάει ο καιρός πήγες κι εσύ και το έβα-

λες; Γιατί δεν περιμέναμε να έρθει το καλοκαίρι;»
«Διότι μαζί με το καλοκαίρι θα έρθουν κι οι τουρίστες. 

Τώρα θα το κάνεις, ώστε σε ένα μήνα να έχεις ξεμπερδέ-
ψει».
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«Δεν είναι καλό σημάδι αυτό», είπε η μάνα του.
Ήταν γεγονός ότι τις μέρες εκείνες ένα ισχυρό κύμα κα-

κοκαιρίας -το οποίο είχε βαφτιστεί “Μήδεια”- είχε αρχίσει 
να σαρώνει τη χώρα. Οι σφοδρές χιονοπτώσεις και η από-
τομη πτώση της θερμοκρασίας είχαν προκαλέσει ήδη προ-
βλήματα σε διάφορες πόλεις και χωριά της επαρχίας και 
ακουγόταν ότι και η Αθήνα δεν θα τη γλίτωνε για πολύ. Η 
κυρα-Τασία δεν το έβλεπε αυτό ως καλό οιωνό. Ο Αντώ-
νης, από την άλλη, δεν συμμεριζόταν τους μεταφυσικούς 
ενδοιασμούς της.

«Δεν έχει σημασία. Δεκαέξι του μήνα έχεις το εμβόλιο. 
Θα σε πάω εγώ με το αμάξι».

«Και θα με γυρίσει η νεκροφόρα», είπε μέσα από τα δό-
ντια της η κυρα-Τασία.

Τα καιρικά φαινόμενα, πάντως, έδειχναν να είναι με τη 
μεριά της αυτή τη φορά, αφού από νωρίς το πρωί της 15ης 
Φεβρουαρίου είχε συμβεί κάτι σπάνιο: έπεφτε χιόνι στην 
Αθήνα. Και όπως όλα έδειχναν το ίδιο βράδυ, επρόκειτο να 
το στρώσει για τα καλά!
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
Ημέρα 102: Η άσπρη μέρα                            

Λες κι είχε συνεννοηθεί με τα στοιχεία της φύσης η 
κυρα-Τασία, αφού το πρωί της Τρίτης, δεκαέξι του 

μήνα -τη μέρα που ήταν να λάβει την πρώτη δόση του εμ-
βολίου- τα πάντα στην Αθήνα ήταν σκεπασμένα από ένα 
παχύ στρώμα χιονιού. Όπου έστρεφες το βλέμμα σου, 
έβλεπες μόνο άσπρο. Τα μπαλκόνια, οι σκεπές, τα δέντρα, 
τα αυτοκίνητα είχαν θαφτεί και το μόνο που διέκοπτε που 
και που τη νεκρική σιωπή ήταν μερικές χαρούμενες τσιρί-
δες παιδιών στο βάθος.

Εκείνη αγνάντευε έξω από το τζάμι με μια κούπα αχνι-
στό χαμομήλι στα χέρια κι ένα χαμόγελο ευτυχίας στο πρό-
σωπο. Της είχε ήδη ανακοινώσει ο γιος της πως οι πρώτοι 
εμβολιασμοί της ημέρας είχαν ακυρωθεί λόγω της κακο-
καιρίας και θα τους ερχόταν μήνυμα με το νέο ραντεβού.

«Εγώ στο είπα ότι δεν ήταν καλό σημάδι», είπε και τρά-
βηξε μια ρουφηξιά από την κούπα.

«Δεν σε βλέπω και πολύ συντετριμμένη», είπε ο Αντώ-
νης φορώντας ένα χοντρό μπουφάν και το κασκόλ που του 
είχε δωρίσει ο Ορέστης.

«Πού πηγαίνεις;» ρώτησε η μάνα του όταν τον είδε.
«Να δω το χιόνι, φυσικά. Θα τραβήξω και φωτογραφί-

ες», απάντησε εκείνος βάζοντας κι ένα σκουφί. «Θες να έρ-
θεις;»

«Πας καλά, παιδάκι μου; Μια τούμπα θέλω εγώ μόνο 
για να μείνω στον τόπο».
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«Σιγά, θα σε κρατάω».
«Δεν σφάξανε. Γλίτωσα από το εμβόλιο, δεν θα πάω από 

το χιόνι».
Ο Αντώνης κατέβηκε τα σκαλιά ενθουσιασμένος. Η 

πόρτα στο λεβητοστάσιο ήταν ανοιχτή, το ίδιο και η κε-
ντρική της πολυκατοικίας. Βγήκε έξω και πήρε μια βαθιά 
ανάσα παγωμένου αέρα. Ακριβώς δίπλα στην είσοδο της 
πολυκατοικίας δέσποζε ένας εντυπωσιακός χιονάνθρωπος 
με ξανθιά καρέ περούκα, ένα φούξια μπόα τυλιγμένο γύρω 
από το κεφάλι και ροζ γυαλιά ηλίου με στρασάκια. Απο τη 
γωνία εμφανίστηκε ο Ορέστης με μια αγκαλιά χιόνι.

«Δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία σε ποιον ανήκε ο 
χιονάνθρωπος», είπε γελώντας ο Αντώνης.

«Καταρχάς, δεν είναι χιονάνθρωπος. Είναι γκλαμουράν-
θρωπος», απάντησε εκείνος.

Από πίσω του έσκασαν μύτη και η Μόσι με τον Γκαμάλ, 
τα παιδιά του Φαρίντ και της Νάιλα, από τον τρίτο.

«Τη λένε Έλσα», είπε η Μόσι, η οποία κόλλησε μια χιο-
νόμπαλα στο στήθος του χιονάνθρωπου.

«Όπως στο Frozen», επεξήγησε ο αδελφός της και κόλ-
λησε άλλη μια δίπλα της, σχηματίζοντας έτσι κάτι που 
έμοιαζε με ζευγάρι χιονοστήθη.

«Ναι, ξέρω, είναι λίγο βασικιά», είπε ο Ορέστης γελώ-
ντας. «Α, βλέπω φόρεσες το κασκόλ που σου πήρα»!

«Ναι, τελικά χρησίμευσε, είδες;»
Κάτι συμπαγές τον χτύπησε απότομα στον σβέρκο κι 

έσπασε σε χίλια κομμάτια. Όταν ο πάγος άρχισε να κυ-
λάει στον σβέρκο του μέσα από το πουλόβερ, έβγαλε ένα 
μουγκρητό κι άρχισε να χοροπηδάει. Γύρισε και είδε τον 
Σάββα να του κουνάει το χέρι με ένα χαμόγελο απέραντης 
ευτυχίας.

«Είναι χειρότερος κι από τους ανήλικους μαθητές μου», 
φώναξε η Μαίρη, κρυμμένη πίσω από ένα αυτοκίνητο και 
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πασπαλισμένη πατόκορφα με χιόνι -σημάδι ότι ήταν ο προ-
ηγούμενος στόχος του Σάββα.

Ο Αντώνης πλησίασε προσεκτικά, με τα χέρια απλωμέ-
να, λες και κρατούσε ισορροπία. Μια καινούργια χιονόμπα-
λα έσκασε κατακόρυφα στο κεφάλι του, πατικώνοντας το 
σκουφί του. Στράφηκε προς τα πάνω σαστισμένος κι είδε 
τη μάνα του να χασκογελάει.

«Αχ! Στη χρώσταγα», του είπε.
«Κατεβείτε κάτω, κυρία Τασία, να χαρείτε το χιόνι!» 

φώναξε ο Ορέστης.
«Το χαίρομαι κι από δω πάνω, δεν πειράζει», είπε εκεί-

νη και πέταξε άλλη μια χιονόμπαλα στον γιο της, η οποία 
όμως προσγειώθηκε στο κεφάλι του Σάββα, που δεν είχε 
καν πάρει χαμπάρι τι γινόταν.

Εκείνος γύρισε τρομαγμένος και ξαπλώθηκε ατσούμπα-
λα στα πεζοδρόμιο.

«Θα έρθει πάνω τώρα και θα δεις», είπε γελώντας ο 
Αντώνης κι η μάνα του έσκουξε.

«Πολύ εύθυμη σας βλέπω σήμερα», της είπε η Μαίρη, 
βοηθώντας τον Σάββα ν’ ανασηκωθεί.

«Γλίτωσε το εμβόλιο, γι’ αυτό χαίρεται», είπε ο Αντώ-
νης. «Αλλά θα μεταφερθεί άλλη μέρα το ραντεβού, οπότε 
να μη χαίρεται πολύ», συμπλήρωσε, γυρισμένος προς τη 
μεριά της.

«Καλημέρα, Τασία μου, ντύσου καλά», ακούστηκε μια 
φωνή από τον δεύτερο όροφο και όλοι κοίταξαν προς τα 
πάνω.

Η κυρία Ελένη ήταν σκυμμένη πάνω από τα κάγκελα 
του μπαλκονιού της, φασκιωμένη λες κι ετοιμαζόταν να 
εξερευνήσει τον Αρκτικό Κύκλο. Φορούσε έναν μάλλινο 
σκούφο, κατεβασμένο μέχρι τα μάτια, χοντρό κασκόλ, κα-
λύμματα για τα αυτιά, πουλόβερ, παλτό και χοντρά γάντια.

«Τι κάνεις, Ελένη μου; Βγήκες να δεις το χιόνι;» είπε η 
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φιλενάδα της από τον πρώτο.
«Βγήκα, αλλά θα ξαναμπώ γιατί ήδη είχα έναν επίμονο 

βήχα το πρωί και δεν έχω όρεξη ν’ αρπάξω καμιά πνευμο-
νία. Έτσι πέθανε μια ξαδέλφη μου την τελευταία φορά που 
χιόνισε».

«Αλίμονο», είπε ο Αντώνης.
«Να κάνεις ζεστά να πιεις και να κάτσεις κοντά στο κα-

λοριφέρ», είπε πάλι η κυρα-Τασία.
«Το καλοριφέρ δεν ζεσταίνει πολύ, θα πάω να του κάνω 

παράπονα του Πελοπίδα».
«Εδώ είμαι κυρία Ελένη», εμφανίστηκε ξαφνικά το κε-

φάλι του διαχειριστή από κάτω. «Τα καλοριφέρ τα έχω και 
καίνε στο φουλ από νωρίς, αποκλείεται αυτό που λέτε».

«Α, δεν ξέρω, το δικό μου δεν καίει πολύ. Ψυγείο έχει 
γίνει το σπίτι».

Ο Πελοπίδας κάτι μούγκρισε και γύρισε να βρει τα παι-
διά του, τα οποία στο μεταξύ είχαν πάει να αρχίσουν χιονο-
πόλεμο με τα γειτονόπουλά τους.

Από το βάθος ακούστηκαν γαβγίσματα. Ένα μαύρο 
σκυλί σπίνιαρε στο παγωμένο οδόστρωμα, σέρνοντας από 
πίσω ένα νεαρό ζευγάρι.

«Απαρτία έχουμε πάλι», είπε ο Ορέστης.
«Σκύλε, γιου άσχολ. Θα με σκοτώσεις, τσιλ άουτ», φώ-

ναξε η Φλο προς το αφηνιασμένο λαμπραντόρ. Ο Στάθης 
είχε τη μούρη χωμένη στο κινητό.

«Μπέιμπ, αυτή να την ανεβάσω;» ρώτησε τη Φλο και 
της έδειξε την οθόνη.

«Αρ γιου κίντινγκ μι; Δεν βλέπεις πώς έχω βγει εδώ;» 
είπε εκείνη.

Στο μεταξύ τράβηξε πάλι το λουρί του Σκύλου, ο οποί-
ος χοροπηδούσε προσπαθώντας να πιάσει στο στόμα τις 
χιονόμπαλες που εκτοξεύονταν, μέχρι που μια από αυτές 
έσκασε πάνω στη μουσούδα του και μαζεύτηκε.
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«Βγήκατε για βόλτα;» ρώτησε ο Ορέστης.
«Βγήκαμε για φωτογραφίες, βασικά. Ανέβασα ήδη μία 

στο Ίνσταγκραμ. Με έχετε κάνει φόλοου;» ρώτησε η Φλο 
και κοίταξε εξεταστικά τους πάντες.

Εκείνοι, άρχισαν να ξεφουρνίζουν ταυτόχρονα διάφορες 
αμήχανες δικαιολογίες, αλλά η Φλο είχε ήδη κολλήσει κι 
εκείνη στο κινητό της, απαντώντας σε μηνύματα.

«Πάω στοίχημα ότι γράφει “χάσταγκ νο φίλτερ”», είπε 
ψιθυριστά ο Ορέστης κι ο Αντώνης γύρισε από την άλλη 
για να μην γελάσει.

«Έχετε κι εσείς θέμα με το ίντερνετ τελευταία;» ρώτησε 
ο Στάθης. «Η σύνδεσή μου έχει γίνει πολύ αργή. Κάθε από-
γευμα κατά τις πέντε ψιλοκολλάει το wifi για καμιά ώρα».

«Δεν ασχολούμαι και πολύ εγώ, δεν έχω τόσο χρόνο με 
τη δουλειά», είπε η Μαίρη.

«Η τηλεκπαίδευση φταίει, ολοι έχουν θέμα λίγο-πολύ», 
είπε ο Αντώνης.

«Ναι, αλλά είναι πρόβλημα όταν κάνεις λάιβ στρίμινγκ, 
μερικοί χρησιμοποιούμε το ίντερνετ για δουλειά», είπε ο 
Στάθης.

«Παιχνίδια δεν παίζεις;» ρώτησε ο Ορέστης.
«Είναι προφέσιοναλ γκέιμερ», πετάχτηκε με ύφος η 

Φλο.
«Χάσταγκ μπλεσντ», είπε χαμηλόφωνα ο Ορέστης κι 

ο Αντώνης γύρισε ξανά από την άλλη, ταυτόχρονα με τη 
Μαίρη αυτή τη φορά.

«Μπέιμπ, πάμε πάνω, γιατί αν σκάσει καμιά χιονόμπαλα 
στα μαλλιά μου, άι γουίλ λουζ μάι σιτ», είπε πάλι η Φλο 
και το ζευγάρι έσυρε τα βήματά του -και τον αφηνιασμένο 
Σκύλο- μέσα στο κτίριο, αφού πρώτα κατέβασαν τις μά-
σκες κι έβγαλαν μια γελοία σέλφι δίπλα στην Έλσα, τον 
γκλαμουράνθρωπο.

«Στο τέλος θα τους καταλαβαίνουμε μόνο με υπότιτ-
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λους», είπε ο Ορέστης, πριν φάει μια αδέσποτη χιονόμπα-
λα που προοριζόταν για τον Γκαμάλ και πάρει στο κυνήγι 
τα μικρά.

«Πώς τα περνάτε;» ρώτησε στη νοηματική ο Αντώνης.
«Όπως τα ξέρεις», απάντησε ο Σάββας.
«Ο Σάββας δουλειά από το σπίτι, εγώ στο σχολείο. Σή-

μερα έμεινε κλειστό, οπότε βρήκαμε ευκαιρία να ξεσκά-
σουμε», είπε η Μαίρη. «Εσύ; Πώς τα βλέπεις τα πράγμα-
τα;»

«Κουραστικά. Ελπίζω να μην τραβήξει πολύ ακόμα αυτή 
η ιστορία. Ήλπιζα ότι με τα εμβόλια θα μπαίναμε γρήγορα 
σε μια σειρά, αλλά με τον ρυθμό που το πάνε, θα ξεμπερδέ-
ψουμε σε κάνα εξάμηνο».

«Τουλάχιστον θα το κάνει η μάνα σου και θα σου φύγει 
ένα άγχος».

«Αντώνη, ακούς τι λέει η Ελένη;» ακούστηκε την αμέ-
σως επόμενη στιγμή η φωνή της μάνας του από το μπαλκό-
νι. «Μια συγχωριανή της έκανε το εμβόλιο, λέει, κι έμεινε 
μουγκή!»

«Τέλεια! Επιτέλους μια παρενέργεια της προκοπής!» 
φώναξε εκείνος.

Στη συνέχεια γύρισε και κοίταξε τη Μαίρη με ανασηκω-
μένο φρύδι.

«Εσύ πώς το βλέπεις; Λες να μου φύγει ένα άγχος ή να 
προστεθούν άλλα δέκα;»
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Ημέρα 104: Επιμονή                            

Μέσα στον πανικό και τη μαυρίλα της πανδημίας, συ-
νέβαιναν και μερικά γεγονότα που έδιναν μια νότα 

αισιοδοξίας στην ανθρωπότητα. Ελάχιστα πλέον, αλλά ση-
μαντικά. Μια από τις στιγμές-ορόσημο ήταν η προσγείω-
ση του ρόβερ Perseverance της NASA στον πλανήτη Άρη, 
μετά από ταξίδι σχεδόν επτά μηνών. Ο κόσμος ενθουσιά-
στηκε όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα βίντεο με 
ήχο και φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας από τον κόκκινο 
πλανήτη.

«Γιατί τον λένε κόκκινο τον πλανήτη;» πετάχτηκε η κυ-
ρα-Τασία.

«Μάνα, αν ετοιμάζεσαι να το πας πάλι στον κομμουνι-
σμό θα τα πάρω στο κρανίο!» είπε ο Αντώνης.

«Καλά ντε, μην αρπάζεσαι. Μη μάθουμε εμείς τίποτα 
για τα αστρονομικά, δηλαδή, στο σκοτάδι να μείνουμε. Και 
γιατί χαίρονται όλοι που πήγε αυτό το πράμα εκεί πάνω;»

«Με δουλεύεις; Πρόκειται για σημαντικό σταθμό στην 
εξερεύνηση του διαστήματος».

«Αφού ξαναστείλανε διαστημόπλοιο εκεί, τι διαφορετι-
κό έχει αυτό;»

«Αυτό είναι πολύ πιο εξελιγμένο. Θα μάθουμε περισσό-
τερα πράγματα».

«Ναι, αντί να στρώσουμε τον πλανήτη μας, κοιτάμε πώς 
θα κάνουμε σαν τα μούτρα μας και τους άλλους», είπε κυ-
νικά η κυρα-Τασία.
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Ο Αντώνης δεν μπορούσε να διαφωνήσει με αυτή τη δή-
λωση, οπότε κούνησε το κεφάλι.

«Και πώς είπες το λένε;»
«Πέρσι το φωνάζουν».
«Από την Περσία είναι;»
«Αμάν ρε μάνα. Χαϊδευτικό του Perseverance είναι. 

“Επιμονή” σημαίνει στα ελληνικά».
«Α, ωραίο όνομα. Αλλά εγώ ακόμα δεν καταλαβαίνω 

γιατί χαίρονται όλοι».
«Διότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην αποστολή αν-

θρώπων στον Άρη».
«Τι να κάνουμε στον Άρη, παιδάκι μου; Όλο πέτρες 

και χώμα είναι, άμα ήθελα να δω πέτρες θα πήγαινα στην 
Ακρόπολη».

«Έλεος, ρε μάνα. Τι σε χαλάει να μάθουμε περισσότερα 
για το σύμπαν γύρω μας;»

«Εδώ δεν ξέρουμε αν θα τη βγάλουμε εδώ χάμω μέχρι 
αύριο, το σύμπαν μάς μάρανε».

«Ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει εδώ, καλό είναι 
να έχουμε εναλλακτικές για το μέλλον».

«Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα; Θα κάνουμε σκατά 
τον έναν πλανήτη και θα τα μαζεύουμε για τον επόμενο;»

«Εντάξει, Πέρσι!» είπε ο Αντώνης απηυδησμένος.
Εκείνη τον κοίταξε σαστισμένη.
«Γιατί με λες έτσι;»
«Γιατί είσαι κι εσύ επίμονη. Επίμονη και κολλημένη!»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33
Ημέρα 108: Διπλό χτύπημα                            

Φάνηκε τυχερή μια φορά η κυρα-Τασία, όμως η τύχη 
της θα στέρευε κάποτε. Δευτέρα είκοσι δύο Φε-

βρουαρίου είχε μεταφερθεί το ραντεβού της για το εμβόλιο. 
Κι αυτή τη φορά δεν είχε χιόνια και κρύο για να τη σώσουν. 
Αίθριος καιρός και ηλιοφάνεια και τα μοναδικά σύννεφα 
είχαν μαζευτεί μέσα στο κεφάλι της.

«Μήπως να το βάλουμε άλλη μέρα;» είπε άλλη μια φορά 
ικετευτικά στον Αντώνη, ο οποίος εκείνη τη μέρα δεν ήταν 
ο γιος, αλλά ο δήμιος της.

Ανένδοτος εκείνος. Το εμβόλιο ήταν ασφαλές και θα το 
έκανε πάση θυσία. Αποδέχτηκε την μοίρα της. Η οποία, στο 
μυαλό της, ήταν μαύρη σαν του τσουκαλιού τον πάτο. Απο-
φάσισε, λοιπόν, να καλέσει συγγενείς και φίλους για έναν 
τελευταίο αποχαιρετισμό, σε περίπτωση που έμενε σέκος 
μετά την ένεση.

«Μα τι drama queen είσαι, τελικά», της είπε ο Αντώνης.
«Σαν τον Ορέστη;» ρώτησε εκείνη.
Ο Αντώνης απλώς ξεφύσηξε.
Πρώτα κάλεσε τον Χρήστο, τον πρωτότοκο. Μίλησε με 

εκείνον, μίλησε με τη Σμαράγδα, μίλησε και με τα τρία εγ-
γόνια με τη σειρά, δίνοντας συμβουλές και νουθεσίες.

«Έλεος, ρε μάνα. Δεν πάμε στο Βιετνάμ».
Σειρά είχε η Αγγελική. Μίλησε με εκείνη, ζήτησε να μι-

λήσει με τον Στέφανο, αλλά έλειπε, μίλησε με την πρώτη 
εγγονή, μίλησε και με τη δεύτερη, ρώτησε μήπως στο με-
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ταξύ είχε επιστρέψει κι ο Στέφανος για να μιλούσε και μαζί 
του...

«Μάνα, τώρα απλώς καθυστερείς επίτηδες. Τελείωνε, 
πρέπει να είμαστε στο ραντεβού είκοσι λεπτά νωρίτερα».

«Γιατί; Για να μου πάρουν μέτρα για την κάσα;» τσίριξε 
εκείνη.

Ο Αντώνης τράβηξε το τηλέφωνο από την πρίζα όταν 
του πρότεινε να πάρει τηλέφωνο και μια θεία του, με την 
οποία είχε να μιλήσει έξι χρόνια.

«Να σου πω, ο κυρ-Απόστολος και η κυρία Σταυρούλα 
από δίπλα το έκαναν το εμβόλιο. Τους είδες να έπαθαν τί-
ποτα; Κι εκείνοι είναι και κολλημένοι με την εκκλησία και 
παρόλα αυτά δεν έφεραν τόση αντίσταση».

«Τι αντίσταση να φέρουν μωρέ, τα σάψαλα; Αν τους βά-
λεις μπροστά σε ανεμιστήρα, φτερώνουν».

Ο Αντώνης γέλασε κι έστειλε ένα μήνυμα στο κινητό.
«Να μην πάρω και την Ελένη;» είπε η μάνα του καθώς 

την έσπρωχνε προς την πόρτα.
«Δεν χρειάζεται, θα τα πείτε με την Ελένη», απάντησε 

εκείνος.
«Πού θα τα πούμε;»
Με το που άνοιξαν την πόρτα, είδαν την Ελένη να στέκε-

ται μπροστά τους, σαν φάντης μπαστούνι με διπλή μάσκα 
και γάντια.

«Φτου!» έκανε ο Αντώνης.
«Πού το ήξερες;» τον ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Ήρθα να σε χαιρετήσω, Τασία μου», κλαψούρισε εκεί-

νη. «Κακώς το κάνεις αυτό, Αντώνη μου. Το εμβόλιο είναι 
επικίνδυνο, το λέει πολύς κόσμος αυτό».

«Ο κόσμος που το λέει αυτό έχει το IQ γαλότσας», απά-
ντησε εκείνος. «Σταματήστε να διαδίδετε ανακρίβειες. Το 
εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, το έχουν κάνει 
εκατοντάδες χιλιάδες ως τώρα. Θα το κάνετε κι εσείς».
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«Δεν σφάξανε! Εγώ είπα στην κόρη μου ότι δεν πρόκει-
ται να το κάνω».

«Ναι, ε; Να της το πείτε και τώρα!» είπε ο Αντώνης κι 
έκανε νόημα με το κεφάλι του προς τα δεξιά.

Η μάνα του και η φιλενάδα της γύρισαν και αντίκρισαν 
την κόρη της κυρίας Ελένης να ανεβαίνει τις σκάλες, με το 
κινητό στο χέρι.

«Α, δεν είπες ότι θα ανεβαίναμε μαζί επάνω;» ρώτησε 
εκείνη τον Αντώνη.

«Μας έκανε τη χάρη και κατέβηκε από μόνη της. Μπο-
ρεί να έχει έκτη αίσθηση», απάντησε εκείνος γελώντας.

«Τι κάνεις εσύ εδώ;» ρώτησε η Ελένη μπερδεμένη.
«Κανόνισα με τον Αντώνη να πας μαζί με τη μητέρα του 

για το εμβόλιο. Έτσι θα έχεις και τη φίλη σου για παρέα!»
«Άχου!» έσκουξε η κυρα-Τασία.
«Τι λες, μωρή;» ούρλιαξε η κυρία Ελένη και έκανε με-

ταβολή για να χωθεί στο ασανσέρ, αλλά πρόλαβε να την 
εμποδίσει ο Αντώνης.

Το τι χαμός έγινε το πρωινό εκείνο δεν περιγράφεται. 
Κλάματα, βρισιές, κραυγές, παρακάλια, απειλές για απο-
κλήρωση. Όλες οι πόρτες των διαμερισμάτων ήταν ανοι-
χτές κι ο κόσμος είχε βγει έξω. Μέχρι κι η Κασσιανή είχε 
αναζωογονηθεί από ένα αναπάντεχο κύμα ενέργειας κι είχε 
κρεμαστεί από την κουπαστή για ν’ ακούει καλύτερα.

Με τα πολλά, κατάφεραν να βάλουν την κυρία Ελένη 
στο αυτοκίνητο, αφού πρώτα το σώου επαναλήφθηκε και 
για τα γύρω κτίρια. Απροσδόκητος καταλύτης γι’ αυτό 
ήταν η κυρα-Τασία, η οποία βλέποντας τη φιλενάδα της να 
σπαρταράει σαν πέστροφα, αναρωτήθηκε αν φαινόταν κι 
αυτή το ίδια γελοία στα μάτια των άλλων. Έτσι, την πήρε 
παράμερα και της είπε ότι εμπιστευόταν τον γιο της και ότι 
θα έκανε πρώτη εκείνη το εμβόλιο ώστε να της δείξει ότι 
δεν είχε κάτι να φοβάται.
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«Άμα πέσω ξερή, σήκω και φύγε», της είπε.
«Θα θυσιαστείς για μένα;» ρώτησε η Ελένη με δάκρυα 

στα μάτια.
«Για κανέναν δεν θυσιάζομαι, παλαβιάρα. Εδω εμβολι-

άστηκε η ενενηντάχρονη στην Αγγλία, καλύτερο είναι το 
ραμολιμέντο από εμάς;»

Μπήκαν όλοι στο αυτοκίνητο του Αντώνη, παιδιά μπρο-
στά και μάνες πίσω. Όταν έφτασαν στο κέντρο, η κυρία 
Ελένη είχε χλωμιάσει τόσο που οι νοσηλεύτριες νόμιζαν 
ότι είχε πάει να εξεταστεί για ίκτερο. Γιος και κόρη συ-
μπλήρωσαν το σχετικό χαρτί όσο οι μάνες κάθονταν σε 
έναν πάγκο με βλέμμα τρόμου.

«Άμα πούμε στους γιατρούς ότι μας έφεραν με το ζόρι, 
θα μας αφήσουν να φύγουμε», είπε χαμηλόφωνα η κυρία 
Ελένη.

«Άμα κάνετε ότι πλησιάζετε προς την έξοδο, θα σας το 
κάνω το εμβόλιο εγώ, με φυσοκάλαμο», είπε ο Αντώνης με 
γυρισμένη την πλάτη.

Όταν ήρθε η μεγάλη στιγμή, η κυρα-Τασία τήρησε τον 
λόγο της και πέρασε πρώτη στο δωματιάκι. Όσο η νοσοκό-
μα ετοίμαζε τα απαραίτητα, ο γιατρός έριχνε μια ματιά στο 
χαρτί που είχαν συμπληρώσει και άρχισε τις ερωτήσεις για 
την καρδιά της και τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας.

«Δεν μου αρέσει όπως κοιτάζει, πολύ σκεφτικός είναι. 
Μήπως δεν κάνει να το κάνω;» ρώτησε η κυρα-Τασία τον 
Αντώνη ψιθυριστά.

«Δεν είναι σκεφτικός. Έχει φάει στη μάπα ήδη καμιά πε-
νηνταριά γριές σαν εσένα και σκέφτεται μήπως έκανε βλα-
κεία που άκουσε τη μάνα του κι έγινε γιατρός».

«Βρε, άντε από κει χάμω!»
Η κυρία Ελένη καθόταν σε έναν πάγκο απέναντι και 

παρακολουθούσε τα τεκταινόμενα με  γουρλωμένα μάτια. 
Όταν είδε τη νοσοκόμα με την σύριγγα, έσφιξε το χέρι της 
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κόρης της τόσο δυνατά, που εκείνη σκέφτηκε ότι μετά καλό 
θα ήταν να πεταγόταν και μέχρι τον ορθοπεδικό. Η κυρα-
Τασία έστριψε το κεφάλι προς τα δεξιά, αλλά το αγχωμένο 
βλέμμα της Ελένης άγχωνε κι εκείνη, οπότε το έστριψε στα 
αριστερά, αλλά έτσι θα έβλεπε τη νοσοκόμα με το ματσού-
κι στο χέρι. Οπότε είπε στη νοσοκόμα να της το κάνει, τε-
λικά, στο άλλο χέρι.

«Αποφάσισε, ρε μάνα. Δεν είναι κάδρο, να διαλέξεις 
τοίχο».

Η νοσοκόμα γέλασε.
«Δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι να νιώσει άνετα εκεί-

νη», απάντησε.
«Ορίστε. Ευγενικό και προκομμένο κορίτσι. Είσαι ανύ-

παντρη;» ρώτησε η μάνα του κι ο Αντώνης παραλίγο να 
αρπάξει τη σύριγγα και να της κάνει εκείνος το εμβόλιο, 
στο κούτελο.

Το ευτυχές ήταν ότι με τη στιχομυθία αυτή, η κυρα-Τα-
σία ούτε καν κατάλαβε το τσίμπημα.

«Τι, αυτό ήταν;» ρώτησε.
«Είδατε, δεν ήταν τίποτα», απάντησε η νοσηλεύτρια και 

πήγε σε ένα τραπεζάκι στο βάθος, αφού έριξε πρώτα και 
μια γρήγορη, πατόκορφη ματιά όλο νόημα στον Αντώνη.

«Ίσως να παρουσιάσετε κάποια ελαφρά συμπτώματα 
αργότερα. Λίγα δέκατα, ρίγη, πόνο στο χέρι. Σαν μια ελα-
φριά γρίπη, δεν θα κρατήσει πάνω από εικοσιτετράωρο», 
είπε ο γιατρός.

«Τώρα που το έκανα μου το λες;» είπε η κυρα-Τασία.
«Έλα ρε μάνα, όπως γίνεται και με το εμβόλιο της γρί-

πης είναι. Και πιθανότατα θα είσαι εντάξει».
Αφού βγήκαν έξω, κάλεσαν το όνομα της κυρίας Ελέ-

νης, τα πόδια της οποίας έτρεμαν σαν ζελέ. Ζήτησαν από 
την κυρα-Τασία να καθίσει για ένα εικοσάλεπτο σε μια κα-
ρέκλα και να περιμένει.
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«Γιατί να κάτσει;» ρώτησε η κυρία Ελένη την κόρη της 
πανικόβλητη.

«Προληπτικά το κάνουν, μήπως υπάρξει κάποια άμεση 
παρενέργεια, ώστε τουλάχιστον να βρίσκεται ακόμα κοντά 
σε ιατρικό προσωπικό», απάντησε εκείνη.

«Τι παρενέργεια;» έφριξε εκείνη.
«Δεν ξέρω, μαμά. Μπορεί να έχει κάποια αλλεργία και 

να μην το γνωρίζει, τα είπαμε αυτά».
«Ε, ωραία. Γιατί να μην το κάνω μετά το εικοσάλεπτο 

τότε, να σιγουρευτούμε πρώτα ότι δεν θα τα κακαρώσει η 
Τασία;»

«Μπα, που να φας τη γλώσσα σου, συφοριασμένη», είπε 
εκείνη και κουνήθηκε από τη θέση της, ενώ η υπόλοιπη αί-
θουσα κρατήθηκε να μην ξεσπάσει σε γέλια.

Με τα πολλά, η κυρία Ελένη πείστηκε να μπει μέσα και 
να καθίσει. Όταν ο γιατρός ρώτησε για υπάρχουσες παθή-
σεις, εκείνη ετοιμάστηκε να του απαριθμήσει μια αλφαβη-
τική λίστα με όλα τα νοσήματα που νόμιζε ότι είχε περάσει 
κατά καιρούς, από άνθρακα μέχρι ψώρα. Η κόρη της πλη-
σίασε απλώς και είπε κάτι ψιθυριστά στον γιατρό. Εκείνος 
έριξε μια ματιά στην κυρία Ελένη και κούνησε το κεφάλι 
συγκαταβατικά.

Μια πεντάλεπτη μάχη με τη νοσηλεύτρια, μερικές κλω-
τσιές στον αέρα και ένα σπαρακτικό ουρλιαχτό αργότερα, 
το εμβόλιο είχε γίνει και καθόταν κι εκείνη σε έναν πάγκο 
απέναντι από τη φιλενάδα της, με το ύφος μοιρολογίστρας.

«Είδες; Δεν ήταν τίποτα, τελικά», είπε η κυρα-Τασία.
«Οι μεταλλάξεις αργούν να φανούν», είπε η Ελένη και 

στράφηκε προς την κόρη της. «Άμα πεθάνω θα σε στοι-
χειώσω», της είπε.

«Και φάντασμα να γίνεις εσύ, δεν πρόκειται να βγεις 
ποτέ από το σπίτι, οπότε δεν ανησυχώ», απάντησε εκείνη, 
χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από το κινητό της.
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Η τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου είχε και μια 
δυσάρεστη επέτειο, καθώς την εικοστή έκτη του 

Φλεβάρη έκλεισε ένας χρόνος ακριβώς από τότε που ση-
μειώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα.

«Θυμάσαι που μου έλεγες τότε ότι δεν θα έχουμε πρό-
βλημα και είναι μακριά μας το χτικιό;» ρώτησε η κυρα-Τα-
σία. «Ε, να πού φτάσαμε τώρα».

«Πού να ήξερα πόσο θα στράβωνε η φάση στο μεταξύ;»
Έναν χρόνο αργότερα και οι μονάδες εντατικής θερα-

πείας ήταν πλέον γεμάτες κατά 90%, τα κρούσματα αυξά-
νονταν σταδιακά, ξεπερνώντας τις δύο χιλιάδες κάποιες 
μέρες, ενώ η καραντίνα πήρε άλλη μια ωραιότατη παράτα-
ση -κάτι που είχε γίνει πια ρουτίνα. Με απλά λόγια, μετά 
από τρεις μήνες συνεχούς εγκλεισμού και δύο μήνες εμβο-
λιασμών, τα πράγματα όχι μόνο δεν βελτιώνονταν, αλλά 
γίνονταν χειρότερα.

Πέρα από αυτά, μέχρι να τελειώσει ο μήνας η κυρα-Τα-
σία καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα. Διότι, παρότι δεν είχε 
καμία απολύτως παρενέργεια ή σύμπτωμα μετά τον εμ-
βολιασμό της -πέρα από έναν μικρό πόνο στο σημείο που 
έγινε η ένεση- εκείνη περίμενε ότι από στιγμή σε στιγμή θα 
συνέβαινε το μοιραίο. Αυτός που πλήρωσε τη νύφη ήταν ο 
Αντώνης, ο οποίος έπρεπε να έχει μια απάντηση για κάθε 
ερώτημα της μάνας του. Η οποία απάντηση κατέληξε να 
είναι πάντα η ίδια:
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«Στις πόσες μέρες είπαμε εμφανίζονται παρενέργειες;»
«Δεν ξέρω».
«Μπορεί να μείνω παράλυτη;»
«Δεν ξέρω».
«Πέρασαν τρεις μέρες. Είμαι ασφαλής τώρα;»
«Δεν ξέρω». 
«Τι ξέρεις πια;» ξέσπασε ένα πρωί η κυρα-Τασία.
«Να σε βάλω στο site του ΕΟΔΥ να διαβάσεις τις ερω-

ταπαντήσεις τους;»
«Όχι, εσύ να τα διαβάσεις και να μου τα πεις».
«Άμα με ενδιέφερε να τα διαβάσω, μπορεί και να έδινα 

για Ιατρική τελικά».
«Θα με βρεις στο πάτωμα καμιά μέρα και θα δεις», φώ-

ναξε εκείνη.
«Σε έχω ήδη βρει στο πάτωμα μια φορά, είμαι προετοι-

μασμένος ψυχολογικά. Δεν θα έχεις πρόβλημα, είπαμε, τε-
λείωσε. Θα κάνεις και τη δεύτερη δόση και θα είσαι μια 
χαρά».

Αν η κυρα-Τασία καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα, πά-
ντως, την ίδια στιγμή η φιλενάδα της καθόταν πάνω σε 
ενεργό ηφαίστειο. Διότι η υποχονδρίαση της κυρίας Ελέ-
νης είχε πλέον αναβαθμιστεί. Κάθε φορά που της ερχόταν 
από ένα απλό φτέρνισμα μέχρι ένα αθώο πονάκι σε κάποια 
κλείδωση, έτρεχε να πάρει τηλέφωνο την κόρη της και να 
την ενημερώσει πως ήταν η αρχή του τέλους. Η κόρη της, 
όμως -σε αντίθεση με τον Αντώνη- βρισκόταν σε απόσταση 
ασφαλείας και αρκούσε απλώς να απενεργοποιήσει το κι-
νητό της για να ησυχάσει.  Οι γείτονες, όμως, δεν είχαν την 
δυνατότητα αυτή.

Έτσι, το πόσο καλά θα κυλούσε και ο Μάρτιος στο σπίτι 
του Αντώνη και της κυρα-Τασίας, φάνηκε από το ποδαρικό 
που τους έκαναν την πρώτη μέρα του μήνα. Η κυρα-Τα-
σία φρόντιζε τις γλάστρες της, ο Αντώνης διάβαζε το βιβλίο 
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του στο σαλόνι και το κουδούνι άρχισε να βαράει ξαφνικά 
σαν παλαβό.

«Ποιος είναι;» είπε τρομαγμένη η κυρα-Τασία, από τη 
βεράντα.

«Πού θες να ξέρω;» είπε ο Αντώνης, αφήνοντας το βι-
βλίο κάτω.

«Τασίααα! Τασίαααα!» ακούστηκε η φωνή της κυρίας 
Ελένης έξω από την πόρτα.

«Η Ελένη είναι;» ρώτησε η μάνα του.
«Σσσς! Αν κάνουμε ησυχία ίσως νομίζει ότι λείπουμε», 

έκανε ο Αντώνης.
Το κουδούνι ακούστηκε πάλι, σε συνοδεία με χτυπήμα-

τα στην πόρτα αυτή τη φορά.
«Παιδάκι μου, άνοιξε να δούμε τι έπαθε. Μπορεί να την 

κυνηγάει κάποιος».
«Ωραία, αν περιμένουμε λιγάκι ακόμα, ίσως την πιά-

σει!»
Η κυρα-Τασία έριξε μια μούντζα στον γιο της και πήγε 

να ανοίξει. Η γειτόνισσα όρμησε μέσα στο διαμέρισμα και 
πήγε και ξαπλώθηκε δραματικά στον καναπέ, με το ένα χέρι 
στο κούτελο. Ο Αντώνης στραβοκοίταξε προς τα πάνω.

«Τι έπαθες, παιδάκι μου;» ρώτησε ανήσυχη η κυρα-Τα-
σία.

«Αχ, αυτό ήταν. Αυτό ήταν», είπε η Ελένη, κουνώντας 
το κεφάλι πέρα-δώθε, λες κι είχε κάποιο παραληρηματικό 
επεισόδιο.

Ο Αντώνης έκανε δυο βήματα πίσω, αποφασισμένος να 
μείνει αμέτοχος σε αυτή την τρέλα -ό,τι και αν ήταν αυτή 
τη φορά. Η μάνα του είχε άλλη άποψη.

«Πήγαινε φέρε ένα ποτήρι νερό στη γυναίκα. Τι έγινε, 
Ελένη μου;»

«Σας το είπα εγώ να μην το κάνουμε το εμβόλιο», φώ-
ναξε εκείνη. «Σας το είπα, δεν σας το είπα; Πάει τώρα, τε-
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λείωσα».
«Τι τελείωσες, παιδάκι μου; Τι έπαθες; Μια χαρά είμα-

στε κι εγώ κι εσύ».
Η κυρία Ελένη πετάχτηκε από τον καναπέ με γουρλωμέ-

να μάτια κι έφερε το δάχτυλό της στο μέτωπο.
«Το βλέπεις αυτό; Το βλέπεις;» τσίριξε.
Η κυρα-Τασία κι ο Αντώνης πλησίασαν σμίγοντας τα 

φρύδια και κοίταξαν προσεκτικά.
«Το σπυράκι;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Δεν είναι σπυράκι!» φώναξε εκείνη. «Δεν είναι έτσι τα 

σπυριά. Δεν εμφανίζονται έτσι, στα καλά καθούμενα!»
«Εμ... αυτό ακριβώς κάνουν τα σπυριά», είπε πάλι εκεί-

νος, για να εισπράξει ένα δολοφονικό βλέμμα.
«Ελένη μου, ένα απλό σπυρί είναι. Έχεις ξαναβγάλει 

σπυράκια».
«Γιατί το έβγαλα τώρα, με το που έκανα το εμβόλιο;»
«Μια βδομάδα πριν το κάνατε το εμβόλιο», είπε χαμη-

λόφωνα ο Αντώνης.
«Μπορεί να γεμίσω σπυριά και να αρχίσει να βγάζει 

φουσκάλες όλο μου το κορμί. Τι θα γίνει αν αρχίσει να λιώ-
νει το δέρμα μου;»

«Εκτός αν είστε Ναζί που μόλις άνοιξε την Κιβωτό της 
Διαθήκης, νομίζω ότι το δέρμα σας είναι ασφαλές», είπε ο 
Αντώνης και τον κοίταξαν παραξενεμένες και οι δυο γυ-
ναίκες. «Α, λάθος τάργκετ γκρουπ γι’ αυτή την αναφορά», 
πρόσθεσε εκείνος.

«Ελένη μου, ένα απλό σπυρί είναι. Να του βάλεις λίγο 
μέλι και λεμόνι και θα φύγει. Ή σκόρδο».

«Το σπυρί θες να διώξει ή να φτιάξει γλάσο για χοιρινό 
στο φούρνο;» ρώτησε ο Αντώνης γελώντας και η μάνα του 
τον έσπρωξε δυνατά.

«Φύγε από δω χάμω κι εσύ αν είναι να λες βλακείες όλη 
την ώρα»
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«Ευχαριστώ!» είπε εκείνος κι έτρεξε να κλειστεί στο 
δωμάτιό του.

«Τι σου είπε η κόρη σου;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Έχει το τηλέφωνο κλειστό η αχαΐρευτη. Κατάλαβες; 

Με πήγε με το ζόρι να μπολιαστώ και τώρα που ψυχορρα-
γώ εξαφανίστηκε. Το κουφάρι μου θα στείλει να μαζέψουν 
μόνο».

«Τι ψυχορραγείς κι εσύ; Μια ζωή υπερβολικιά, μια χαρά 
είσαι».

«Αυτό το πράμα», είπε η Ελένη, δείχνοντας πάλι το σπυ-
ράκι «είναι σίγουρα μεταδοτικό».

«Άμα είσαι τόσο σίγουρη, μωρή, τότε τι ήρθες εδώ; Να 
το κολλήσεις και σ’ εμάς;»

«Καλά να σας κάνω, εσείς φταίτε που έκανα το εμβό-
λιο».

«Να μας κάνεις τη χάρη, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ο Αντώ-
νης κι η κόρη σου τα κανόνισαν, αυτούς να πας να χτικιά-
σεις!»

«Τι θα κάνω;» είπε με απεγνωσμένο βλέμμα η κυρία 
Ελένη.

«Θα πας σπιτάκι σου, θα βάλεις κάτι πάνω στο σπυρί 
και θα ηρεμήσεις. Από το άγχος σου το έβγαλες. Συνέχεια 
ανησυχείς για το τίποτα. Πες μου μια φορά που νόμιζες ότι 
είχες κολλήσει κάτι και βγήκες σωστή. Μίλα και με κανέ-
ναν γιατρό».

«Καλά λες. Θα πάρω τον ανιψιό μου», είπε εκείνη και 
σηκώθηκε απότομα.

«Εκείνον που γράφει τα ζώδια;» ρώτησε τρομαγμένη η 
κυρα-Τασία.

«Όχι, μαρή, έχω πολλούς ανιψιούς. Έχω κι έναν που 
είναι γιατρός».

«Α, ωραία. Αυτόν να πάρεις. Τι γιατρός είναι;»
«Οφθαλμίατρος».
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Η κυρα-Τασία στάθηκε ανέκφραστη δίπλα στην ανοιχτή 
πόρτα, όσο η φιλενάδα της ανέβαινε γοργά τα σκαλιά.

«Τόσοι ανιψιοί, ένας δεν μπορούσε να γίνει ψυχίατρος;» 
μονολόγησε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35
Ημέρα 119: Οι ξένοι άνθρωποι                            

Από τα Θεοφάνεια, που συνέβη το περιστατικό με τον 
κυρ-Απόστολο, το ηλικιωμένο αντρόγυνο είχε εξα-

φανιστεί από την πολυκατοικία. Ο Αντώνης το παρατήρη-
σε ένα πρωί που, περνώντας από την είσοδο, πρόσεξε τους 
φακέλους που είχαν μαζευτεί στο γραμματοκιβώτιό τους.

«Μήπως πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στους γείτονες;» 
ρώτησε τη μάνα του.

«Ποιους απ’ όλους;»
«Τους διπλανούς. Έχουν εξαφανιστεί, είναι καλά;»
«Α, ο Απόστολος κι η Σταυρούλα; Δεν είναι εδώ. Έχουν 

πάει να μείνουν στον μεγάλο τους γιο για λίγο, ένα μήνα 
λείπουν σχεδόν».

«Δεν το είχα πάρει χαμπάρι».
«Ε, παίρνεις και τίποτα χαμπάρι εσύ εδώ μέσα; Εγώ στα 

λέω όλα, εσύ είσαι στον κόσμο σου».
«Να σου υπενθυμίσω ότι πρώτος είχα μάθει τι έπαιζε 

με τον Σάββα και τη Μαίρη και μια χαρά στο κράτησα και 
μυστικό».

«Μμμμ, σιγά. Ας μην μπαλαμουτιάζονταν στη μέση του 
διαδρόμου και σιγά μην τους καταλάβαινες. Ακόμα θα ξε-
ροστάλιαζες για χατήρι της».

Ο Αντώνης ένιωσε ένα μικρό τσιμπηματάκι στην καρ-
διά. Δεν θυμόταν να είχε σταματήσει και ποτέ να ξεροστα-
λιάζει για τη Μαίρη.

«Πώς και τους πήρε ο γιος τους;»
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«Ε, μάθανε τα παιδιά τους τι έγινε με τον Απόστολο. Και 
που χάθηκε τις προάλλες και που τον έπιασε κρίση. Δεν 
ήθελαν να τους έχουν μόνους τους εδώ στην καραντίνα. 
Νωρίς το θυμήθηκαν κι αυτοί. Τα παιδιά πρέπει να φροντί-
ζουν τους γονείς».

«Ναι, αυτός είναι ο μόνος λόγος ύπαρξης των παιδιών, 
άσε μας κι εσύ. Δεν είδα να πρήζεις τον Χρήστο και την 
Αγγελική να σε φροντίσουν».

«Με φροντίζεις εσύ».
«Ναι. Επειδή είμαι μπουνταλάς σαν τον πατέρα μου», 

είπε ψιθυριστά ο Αντώνης.
Η κυρα-Τασία σκούπισε τα χέρια της στην ποδιά, έκα-

τσε στο τραπέζι της κουζίνας και τον κοίταξε έντονα, ση-
μάδι ότι έπρεπε να καθίσει κι εκείνος, διότι υπήρχαν και 
άλλες εξελίξεις.

«Μου είπε η Σταυρούλα ότι τα παιδιά τους συζητάνε να 
βάλουν τον Απόστολο σε γηροκομείο», είπε με εμπιστευ-
τικό τόνο.

«Ε, κακό είναι;» ρώτησε εκείνος.
«Φυσικά και είναι κακό. Γιατί δεν τους παίρνουν εκείνα 

σπίτι τους να τους προσέχουν;»
«Ρε μάνα, ο κυρ-Απόστολος χρειάζεται ειδική φροντίδα. 

Τα παιδιά του έχουν οικογένεια, ποιον θα πρωτοκοιτάξουν; 
Και κακώς είχε μείνει μόνη της τόσο καιρό η κυρα-Σταυ-
ρούλα μαζί του. Θα έπρεπε να έχουν φέρει τουλάχιστον μια 
γυναίκα».

«Δεν της αρέσουν οι γυναίκες της Σταυρούλας», είπε 
ξερά η μάνα του.

«Δεν θα κοιμόταν μαζί της, για να προσέχει τον γέρο θα 
ερχόταν».

«Η Σταυρούλα δεν εμπιστεύεται ξένο άνθρωπο μες στο 
σπίτι της. Και καλά κάνει. Της έφεραν μια φορά γυναίκα 
και την έδιωξε την επόμενη μέρα. Δεν την ήθελε κι ο Από-
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στολος, δεν του αρέσουν οι άγνωστοι».
«Κάτι πρέπει να γίνει, όμως. Είναι ηλικιωμένοι κι οι 

δυο. Ο οίκος ευγηρίας είναι η καλύτερη λύση».
«Σας μεγαλώνουμε με θυσίες και στερήσεις για να μας 

πετάξετε σαν τα σκουπίδια σε ένα γηροκομείο. Αυτό είναι 
το ευχαριστώ, κατάλαβες; Αν δεν μας νοιάζεστε εσείς, θα 
μας νοιαστούν οι ξένοι;»

«Οι ξένοι πληρώνονται για να νοιαστούν. Και κανείς δεν 
σε πέταξε εσένα σε γηροκομείο, γιατί παραπονιέσαι; Καθέ-
νας αντιμετωπίζει τα προβλήματα όπως μπορεί καλύτερα. 
Τα παιδιά του κυρ-Απόστολου μέχρι εκεί μπορούν, τι να 
κάνουμε;»

«Μέχρι εκεί θέλουν, όχι μπορούν. Η εύκολη λύση είναι. 
Να ξεφορτωθούμε τα γερόντια, μην τα έχουμε στα πόδια 
μας».

Ο Αντώνης ξεφύσηξε σκεπτικός. 
«Πότε σκέφτονται να το κάνουν;» ρώτησε. 
«Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα. Θα περιμένουν να τε-

λειώσει όλο αυτό το κακό πρώτα. Δεν βλέπεις τι γίνεται με 
το χτικιό σε όλα τα γηροκομεία; Σαν τις μύγες πέφτουν οι 
γέροι».

Η κυρα-Τασία αναστέναξε και σηκώθηκε πάλι. 
«Η Σταυρούλα, πάντως, λέει ότι δεν θα τον αφήσει μόνο 

του. Αν τον κλείσουν σε ίδρυμα, θα πάει κι εκείνη μαζί του. 
Θα ξεριζωθούν στα γεράματα οι άνθρωποι».

«Θα έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και ανθρώπους να 
τους προσέχουν. Θα έχουν παρέα, άμεση ιατρική φροντίδα. 
Μη βλέπεις μόνο τα αρνητικά».

Η μάνα του κάγχασε και συνέχισε τις δουλειές της, 
οπότε ο Αντώνης σηκώθηκε και πήγε στο σαλόνι. Όταν 
είχε αρρωστήσει την πρώτη φορά η κυρα-Τασία, η πρώτη 
σκέψη των παιδιών ήταν να προσλάβουν μια γυναίκα να 
την φροντίζει μερικές ώρες τη μέρα και να αναλάβει και τις 
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δουλειές του σπιτιού. Εκείνη ήταν ανένδοτη. Δεν υπήρχε 
περίπτωση να αφήσει άλλη γυναίκα να πιάσει ξεσκονόπανο 
ή σφουγγαρίστρα στο σπίτι της, δεν πα να ήταν και με το 
ένα πόδι στο φέρετρο.

Έτσι ήταν μαθημένες οι γυναίκες της γενιάς της. Το να 
παραδεχτούν ότι χρειάζονταν βοήθεια, ότι δεν μπορούσαν 
πια να κουμαντάρουν το νοικοκυριό τους, το έβλεπαν σαν 
προσωπική ήττα. “Πατριαρχικά κατάλοιπα” σύμφωνα με 
τον Αντώνη, αλλά βαθιά μέσα του την κατανοούσε πλήρως. 
Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις ολόκληρη την ιδεολογία σου 
στα γεράματα. Είχε κάνει, όμως, μικρά βήματα η μάνα του 
και αυτό ήταν θετικό.

«Θες να καθαρίσω εγώ τις πατάτες;» της φώναξε από 
τον καναπέ.

«Να κάτσεις στ’ αυγά σου. Θα μου τα κάνεις όλα σαν τα 
μούτρα σου», ήρθε η απάντηση από μέσα. 

Ο Αντώνης ανασήκωσε τους ώμους. Μικρά βήματα. Μι-
κρούτσικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36
Ημέρα 123: Πάμε στον Αδωνι για κλωτσιές...                           

«Δ εν είμαστε με τα καλά μας, τι γίνεται πάλι εκεί 
χάμω;»

Ο τόνος της φωνής της μαρτυρούσε ότι κάτι εξωφρενικό 
είχε δει πάλι στην τηλεόραση η κυρα-Τασία. Ο Αντώνης 
έβγαλε τ’ ακουστικά από τ’ αυτιά και αφουγκράστηκε.

«Είπες κάτι;» φώναξε μετά από λίγο, όπως ήταν ξάπλα 
στο κρεβάτι του.

«Έλα να δεις, παιδάκι μου, τι γίνεται».
Άφησε το λάπτοπ στο κρεβάτι και σηκώθηκε ξεφυσώ-

ντας. Πήγε νωχελικά προς το σαλόνι, όπου η μάνα του κοι-
τούσε με προσήλωση την οθόνη.

«Τι κάνεις μέσα;» τον ρώτησε όταν τον είδε.
«Βλέπω μια ταινία να περάσει η ώρα. Γιατί, τι έγινε;»
«Εμφύλιος», απάντησε εκείνη και του έδειξε την τηλε-

όραση, στην οποία εκείνη τη στιγμή εμφανίζονταν πλάνα 
από φωτιές, κόσμο να τρέχει και κάμποσους αστυνομικούς.

«Πού είναι αυτό; Στο κέντρο;»
«Ποιο κέντρο, καλέ; Στη Νέα Σμύρνη».
«Στη Νέα Σμύρνη; Δεν πάμε καλά. Έχασε ο Πανιώνιος 

κάναν αγώνα;» 
«Ποιος Πανιώνιος, παιδάκι μου, τι λες;»
«Ε, όταν ακούς για συμπλοκές και μολότοφ στους δρό-

μους, η Νέα Σμύρνη δεν είναι κι από τα πρώτα μέρη που 
έρχονται στο μυαλό σου. Τι έγινε;»

«Τι λες εσύ να έγινε; Σκοτώνονται με τους αστυνομικούς 
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πάλι. Έκαναν οι πολίτες διαδήλωση κατά της αστυνομίας, 
πήγαν εκείνοι να τη σταματήσουν κι έγινε της μουρλής».

«Καλά έκανε ο κόσμος. Το σάπισαν προχθές στο ξύλο το 
παλικάρι στην πλατεία. Όταν έλεγα εγώ ότι έχει παραγίνει 
το κακό με την αστυνομοκρατία, με έλεγες υπερβολικό».

«Προχθές τους επιτέθηκαν άγνωστοι, είπαν, και ο νεα-
ρός πήγε να τους πάρει το όπλο», πετάχτηκε η μάνα του.

«Σιγά μην πήγε να τους κλέψει και τα νεφρά. Έτσι ισχυ-
ρίστηκαν εκείνοι. Οι αυτόπτες μάρτυρες άλλα είπαν, πά-
ντως. Και για τα πρόστιμα που μοίραζαν χωρίς λόγο και για 
το κλασικό, προκλητικό υφάκι που είχαν. Καλά κάνουν οι 
κάτοικοι και ξεσηκώνονται, έχει παρατραβήξει το κακό».

«Μπα; Δηλαδή καλά κάνουν και τα σπάνε όλα τώρα;» 
ρώτησε η κυρα-Τασία.

«Ρε μάνα, κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχειλίζει. Κι όταν 
είσαι αυτός που εισπράττει μια ζωή τις καρπαζιές, κάποια 
στιγμή θα αποφασίσεις να δώσεις και μερικές πίσω. Με ευ-
χολόγια και αναμμένα κεράκια και καθιστικές διαμαρτυ-
ρίες δεν αλλάζει ο κόσμος, μερικές φορές χρειάζεται και η 
βία».

«Άκου εκεί! Αυτό μας έλειπε, να μας βγεις και αναρχι-
κός στα γεράματα! Αυτόν τον καημένο αστυνομικό που τον 
έσπασαν στο ξύλο τον βλέπεις; Τι θα λέει η μάνα του;»

«Ό,τι λένε κατά καιρούς και οι μάνες των θυμάτων της 
αστυνομίας. Με δουλεύεις; Έχουν σαπίσει κόσμο και κο-
σμάκη στο ξύλο και μετά πάνε να τους βγάλουν αντιεξου-
σιαστές, κακοποιούς και τρομοκράτες. Έχουν σακατέψει, 
έχουν σκοτώσει. Νισάφι πια!»

Η κυρα-Τασία δεν απάντησε. Μόνο κοίταξε λοξά τον 
Αντώνη και έκανε έναν μορφασμό αποδοκιμασίας. Δεν της 
πολυάρεσαν αυτές οι ιδέες του τώρα τελευταία και δεν είχε 
όρεξη να τον δει καμιά μέρα με κουκούλα να σπάει βιτρίνες 
στην Πανεπιστημίου.
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«Εσύ παραπονιόσουν το Σάββατο που οι αστυνομικοί 
θα μπορούν πια να ελέγχουν αν έχουμε βγει για παροχή βο-
ήθειας», συνέχισε ο Αντώνης. «Όταν γράφουν πρόστιμο σε 
μια οικογένεια επειδή κάθονταν αντί να στέκονται σου φαί-
νεται πιο λογικό;»

«Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να βγούμε και στους δρόμους 
και να τα κάνουμε όλα λίμπα. Και διάλεξαν και μέρα. Πάνω 
από τρεις χιλιάδες κρούσματα είχαμε σήμερα».

«Ναι, τώρα σε έπιασε ο πόνος για τα κρούσματα. Των 
Φώτων που γέμισαν τα προαύλια των εκκλησιών, γαργάρα 
το έκανες».

«Να μας κάνεις τη χάρη! Στα Φώτα δεν άρχισαν οι γέροι 
να σπάνε βιτρίνες κι αυτοκίνητα. Κάθονταν ήσυχα ήσυχα 
στη γωνιά τους».

«Καλά, όχι όλοι. Ένας συγκεκριμένος γέρος μια χαρά τα 
έσπαγε στο σπίτι μας».

«Τι μου το θυμίζεις τώρα, πανάθεμά σε; Καλά ήσουν 
στο δωμάτιό σου τόση ώρα».

«Εσύ με φώναξες να έρθω!»
«Ε, δεν ήξερα ότι θα έπαιρνες το μέρος των μπαχαλά-

κηδων».
«Όταν θα πέσεις κι εσύ σε κάναν ψυχοπαθή μπάτσο θα 

δεις πόσο γρήγορα θ’ αλλάξεις στρατόπεδο».
Ο Αντώνης έκανε αναστροφή για να επιστρέψει στην 

ταινία του.
«Τη Σμαράγδα την πήρες τηλέφωνο για την γιορτή της; 

Στο είπα και το πρωί», φώναξε η μάνα του από πίσω.
«Προτιμώ να πεταχτώ για βόλτα στη Νέα Σμύρνη».



189

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37
Ημέρα 129: Κούλουμα                            

Δεκαπέντε Μαρτίου ήταν η Καθαρά Δευτέρα. Η κυ-
ρα-Τασία τα είχε βάψει πάλι μαύρα, αφού θυμόταν 

το περσινό τραπέζωμα4 και κατέβαζε μούτρα ως το πάτω-
μα. Το ίδιο τραπέζωμα θυμόταν κι ο Αντώνης κι ευχαρι-
στούσε τον Θεό που την περασμένη Παρασκευή είχε ανα-
κοινωθεί μια ακόμα παράταση της καραντίνας. Μέχρι το 
τέλος της ημέρας, όμως, θα νοσταλγούσε κι εκείνος την 
περσινή Καθαρά Δευτέρα...

«Μας πέθαναν πια. Κλείσαμε τετράμηνο μέσα. Πού θα 
πάει αυτή η κατάσταση;» αναρωτήθηκε η μάνα του.

«Μην ανησυχείς. Οι επόμενες δύο εβδομάδες μόνο είναι 
κρίσιμες», είπε ο Αντώνης γελώντας.

«Με δουλεύεις;»
«Εγώ; Εκείνοι το λένε συνέχεια. Τέλος πάντων, δεν 

έγινε κάτι. Θα φάμε μόνοι μας».
«Μήπως να πούμε στα παιδιά να έρχονται λίγοι λίγοι και 

να φεύγουν;»
«Τι λες, ρε μάνα; Αφού δεν επιτρέπεται πια να πάνε δύο 

χιλιόμετρα πέρα από τον τόπο κατοικίας. Δεν τα είπαμε 
αυτά;»

«Επιτρέπεται αν πούνε ότι έρχονται για βοήθεια».
«Τι σόι ανάγκη είναι αυτή, που έρχονται οικογενειακώς; 

Έπεσε το σπίτι πάνω μας και χρειάζονται χέρια για το σκά-
ψιμο; Αν πέσουν σε έλεγχο;»

4 βλ. πρώτο βιβλίο, “42 μέρες”, κεφάλαιο 9
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«Θα συνεννοηθούμε ότι είμαι βαριά άρρωστη κι αν 
έρθει αστυνόμος θα περιμένω στο κρεβάτι».

«Αχ, ναι! Να βάλουμε και πέντε άδεια κουτάκια από κι-
νίνα δίπλα σου και να βογκάς, να είναι σαν παλιά ελληνική 
ταινία! Πας καλά;»

«Και ποιος θα φάει τον ταραμά και το χταπόδι και την 
πατατοσαλάτα που έκανα;»

«Στόμα δεν έχω εγώ;»
Η κυρα-Τασία κοίταξε τον γιο της από πάνω μέχρι κάτω 

με ένα βλέμμα αποστροφής, που καθόλου δεν του άρεσε 
του Αντώνη.

«Ναι, αλλά λαγάνα δεν έχουμε», αρκέστηκε να πει.
«Θα πάω να πάρω από τον φούρνο όπως κάθε χρονιά. 

Άλλο;»
«Σαν αυτές που είχε φέρει η Σμαράγδα πέρσι, δεν έχει ο 

φούρνος. Με πιπεριά και ελιά και λιαστή ντομάτα».
«Ωραία. Κόψε και μια ντοματοσαλάτα και στούμπωσέ 

την μέσα στην κανονική λαγάνα, να σου περάσει ο καημός. 
Άλλο;» ρώτησε εκείνος πιο έντονα.

Προφανώς δεν είχε νόημα να συνεχίσει τη γκρίνια η κυ-
ρα-Τασία. Αποδέχτηκε το γεγονός ότι εκείνη η Σαρακοστή 
θα την έβρισκε μόνη με τον μεσαίο της γιο και πήγε να 
ετοιμάσει το τραπέζι. Όταν ο Αντώνης επέστρεψε από τον 
φούρνο, τη βρήκε στο τηλέφωνο.

«Μιλάω με τον Χρήστο», του είπε.
«Χαιρετίσματα πες του».
«Φιλιά κι από τον Αντώνη σε σένα και την Σμαράγδα», 

είπε η μάνα του.
«Μην ξεφεύγεις απ’ το σενάριο!» είπε άγρια ο Αντώνης 

από την κουζίνα.
Η κυρα-Τασία ήρθε στην κουζίνα μετά από λίγο κι άνοι-

ξε τη σακούλα για ποιοτικό έλεγχο.
«Πόσες λαγάνες πήρες; Δυο άτομα είμαστε».
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«Πήρα μια κανονική και πήρα και με ντομάτα που έβγα-
λε φέτος. Έτσι, για να μη λες ότι δεν σε προσέχω», απάντη-
σε ο Αντώνης κι έκοψε ένα κομματάκι για να μπουκωθεί.

Η μάνα του κρατήθηκε να μην χαμογελάσει.
«Ο Χρήστος θα πάει τα μικρά να πετάξουν αετό. Τουλά-

χιστον δεν μας το έκοψαν κι αυτό το έθιμο», είπε.
«Πού στο καλό θα πάνε; Μέσα στην πόλη είναι κι αυτοί».
«Έχουν πολλά υψώματα, όμως, εκεί που μένουν. Θα 

ανέβουν κάπου εκεί, είπε, που δεν έχει και σύρματα της 
ΔΕΗ».

«Ναι. Αυτοί κι άλλες οχτακόσιες οικογένειες που θα 
στιβαχτούν στα ίδια σημεία. Άλλο ένα πετυχημένο μέτρο 
ενάντια στον συνωστισμό. Λες και ξέρει να πετάει αετό ο 
Χρήστος», έκανε ο Αντώνης ειρωνικά.

«Πολιτικός μηχανικός είναι, γιατί να μην ξέρει;» πετά-
χτηκε αμέσως η μάνα του.

«Κτίρια σχεδιάζει, όχι αεροσκάφη!»
«Δεν πειράζει. Και να μην τα καταφέρει, αυτός τουλά-

χιστον έχει παιδιά να περάσει τη μέρα μαζί τους. Δεν είναι 
μαγκούφης».

«Αλίμονο, ο βασικότερος λόγος για να κάνει κάποιος 
παιδιά, είναι για να έχει παρέα στο πέταγμα του χαρταετού. 
Με την Αγγελική μίλησες; Έχει κι εκείνη παιδιά να μου τρί-
ψεις στη μούρη».

«Μίλησα, αλλά αυτοί θα κάτσουν σπίτι. Δεν ξέρει από 
χαρταετούς ο Στέφανος».

«Μα γιατί; Αφού είναι δικηγόρος, μπορεί να πείσει τον 
αετό να πετάξει μόνος του».

«Βρε, άντε από κει χάμω!»
Την ώρα του φαγητού συζητούσαν για τα συνηθισμέ-

να θέματα, τα οποία ο Αντώνης είχε βαρεθεί προ πολλού 
να συζητά. Αυτό ήταν το μόνο καλό με τα τραπεζώματα: η 
μάνα του ήταν πάντα απασχολημένη να μιλάει με τους άλ-
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λους και τον άφηνε λίγο στην ησυχία του.
«Άκουσες που έβγαλαν και νέο εμβόλιο;», του είπε κά-

ποια στιγμή. «Πήραν φόρα».
«Το άκουσα. Καλό είναι αυτό, να ξεμπερδεύουμε πιο 

γρήγορα».
«Ποιοι το έβγαλαν αυτό;»
«Η Johnson & Johnson».
Η κυρα-Τασία έμεινε με το στόμα ανοιχτό και ένα κομ-

μάτι λαγάνα με ταραμά μετέωρο μπροστά του. Ο Αντώνης 
την κοίταξε περίεργα.

«Σταμάτα τα χωρατά, βρε. Ποιοι το έβγαλαν;» τον ξα-
ναρώτησε.

«Σου είπα», απάντησε εκείνος πιο έντονα.
«Αυτοί με τα σαμπουάν; Τι δουλειά έχουν με τα εμβό-

λια;»
«Ρε μάνα, μια εταιρεία μπορεί να παράγει παραπάνω 

από ένα προϊόντα. Η συγκεκριμένη βγάζει και καταναλωτι-
κά αγαθά και φαρμακευτικά σκευάσματα».

«Να μου λείπει το βύσσινο! Να το κάνω και να βγάζω 
σαπουνάδες από τ΄αυτιά;»

«Εσύ έτσι κι αλλιώς έκανες άλλο, οπότε δεν σε απασχο-
λεί. Το συγκεκριμένο, όμως, απαιτεί μόνο μια δόση».

«Ε, φυσικά. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις δεύτερη».
«Άντε πάλι με την κινδυνολογία».
«Ποια κινδυνολογία, παιδάκι μου; Το άλλο, το Αστρο-

πελέκι...»
«AstraZeneca», τη διέκοψε ο Αντώνης.
«...αυτό, δεν είδες ότι σταμάτησαν να το κάνουν στην 

Ολλανδία επειδή πεθαίνει κόσμος;»
«Δεν πεθαίνει κόσμος, είχαν κάποια περιστατικά θρομ-

βώσεων που είναι μέσα στις ανεπιθύμητες παρενέργειες».
«Στην Ελένη πες το αυτό, που την είχα δυο ώρες στο 

τηλέφωνο το πρωί να με βρίζει πάλι».
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«Για μια ακόμα φορά: εσάς τι σας νοιάζει; Εσείς δεν κά-
νατε αυτό, κάνατε το “καλό”».

«Κανένα δεν έπρεπε να κάνουμε, μου φαίνεται».
«Προτιμούσες να το ρισκάρεις με τον ιό, ε; Να σου τύ-

χαινε και καμιά βρετανική παραλλαγή που είναι ακόμα πιο 
θανατηφόρα και να έβλεπες τα ραδίκια ανάποδα».

«Πού να την κολλήσω εγώ την βρετανική παραλλαγή; 
Ξέρω κανέναν άγγλο;»

Ο Αντώνης άφησε το πηρούνι στο πιάτο του κι έτριψε 
γερά τα μηνίγγια του.

«Γιατί πάω και μπλέκω σε αυτές τις συζητήσεις; Αφού 
ξέρω τι θα ακούσω κάθε φορά», μονολόγησε.

«Χαλβά θα φας;» τον ρώτησε η μάνα του, κρατώντας 
ένα μεγάλο κουτί στα χέρια.

«Πέτα τον όπως είναι στο κεφάλι μου...»
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Τετάρτη δεκαεπτά Μαρτίου πήγε η κυρα-Τασία να 
κάνει την δεύτερη δόση του εμβολίου της. Με τα 

συνολικά θύματα του κωρονοϊού στην Ευρώπη να έχουν 
ξεπεράσει τις εννιακόσιες χιλιάδες και τα κρούσματα στην 
Ελλάδα να σκαρφαλώνουν στις 3.456, ήταν ανακουφισμέ-
νη που είχε πλέον πλήρως εμβολιαστεί. Το ίδιο και ο Αντώ-
νης, που ένιωθε πως έφυγε ένα πρόσθετο άγχος από το κε-
φάλι του.

«Δηλαδή τώρα μπορώ να βγαίνω και να πηγαίνω όπου 
θέλω», είπε ενθουσιασμένη η μάνα του όταν έφυγαν από το 
εμβολιαστικό κέντρο.

«Ώπα, χαλάρωσε, Ντόρα Εξερευνήτρια! Θέλεις τουλά-
χιστον δεκαπέντε μέρες για να αποκτήσεις πλήρη ανοσία. 
Και μετά πάλι με μέτρο οι επαφές με τον κόσμο, μπορείς 
ακόμα να κολλήσεις και να μεταδώσεις τον ιό».

«Ναι, αλλά δεν κινδυνεύω τόσο».
«Κινδυνεύω εγώ, όμως. Δεν έχω εμβολιαστεί ακόμα!»
Όπως και την πρώτη φορά, είχαν πάλι για συνοδεία τους 

και την κυρία Ελένη, αυτή τη φορά χωρίς την κόρη της. 
Ήταν πιο εύκολο να την πείσουν να πάει για την δεύτερη 
δόση, κυρίως αφού είδε ότι δεν ήταν όλα τόσο τρομακτι-
κά όσο τα φανταζόταν. Όχι ότι δεν χρειάστηκαν πάλι δυο 
έξτρα νοσηλεύτριες για να την κρατάνε ακίνητη.

«Εσείς πώς είστε, κυρία Ελένη;» ρώτησε ο Αντώνης, 
κοιτώντας από τον καθρέφτη του αυτοκινήτου.
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«Ε, πώς να είμαι; Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα το μετανιώ-
σω στο τέλος».

«Άει, μαρή, πάλι ανησυχείς; Αφού είδες ότι δεν έπα-
θες κάτι την πρώτη φορά», είπε η κυρα-Τασία. «Και για το 
σπυρί χτυπιόσουν και έφυγε μόνο του την επόμενη μέρα».

«Οι μεταλλάξεις αργούν να φανούν, Τασία μου. Σε μερι-
κά χρόνια θα δούμε τι ζημιά έχω πάθει».

«Πόση ζημιά παραπάνω να πάθεις...» σκέφτηκε ο Αντώ-
νης.

Όταν έφτασαν πίσω στο σπίτι, οι δυο φιλενάδες έκατσαν 
να πιούνε τον καφέ τους, ενώ ο Αντώνης άραξε στον κα-
ναπέ με το τάμπλετ στο χέρι. Φυσικά, όσο και να ήθελε 
να επικεντρωθεί στο παιχνίδι που έπαιζε την ώρα εκείνη, 
τα αυτιά του είχαν συντονιστεί στη συζήτηση που γινόταν 
στην κουζίνα.

«Κλείσαμε και χρόνο, Τασία μου», είπε η κυρία Ελένη.
«Τι χρόνο;»
«Με τον ιό, ντε».
«Ε, τον είχαμε κλείσει από πριν. Πέρσι τον Φλεβάρη δεν 

ήρθε το χτικιό στη χώρα;»
«Ναι, αλλά στις δεκαεφτά του Μάρτη ήταν που μας μα-

ντρώσανε».
«Όχι, τα μαγαζιά έκλεισαν τότε, εμάς μας μάντρωσαν 

πιο μετά».
«Μάντρωμα σε άσυλο θέλετε», ψιθύρισε ο Αντώνης από 

τον καναπέ.
«Δηλαδή πότε τον κλείνουμε τον χρόνο;» ρώτησε η 

κυρία Ελένη.
«Αντώνη, πότε ήταν που μας βάλανε σε καραντίνα;» 

φώναξε η κυρα-Τασία.
«Γιατί, ρε μάνα; Θες να φτιάξεις τούρτα επετείου;» ήταν 

η απάντηση του.
Κάτι είπε χαμηλόφωνα η μητέρα του στη φίλη της, το 



196

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΠΕΣΛΗΣ

οποίο ο Αντώνης δεν άκουσε, αλλά ήταν σίγουρος ότι περι-
λάμβανε τη λέξη “μπουνταλάς”.

«Στις εικοσιτρείς του μήνα είχε ξεκινήσει το λοκντά-
ουν», πρόσθεσε αμέσως μετά, για να της κάνει το χατίρι.

«Είδες; Τότε θα κλείσουμε χρόνο», είπε θριαμβευτικά η 
κυρα-Τασία.

Το τηλέφωνο διέκοψε τον φωσκολικό διάλογο.
«Αντώνη, για σένα είναι», ακούστηκε η φωνή της κυρα-

Τασίας.
Εκείνος πετάχτηκε από τον καναπέ και πήγε να πάρει το 

ασύρματο από τη μάνα του.
«Ποιος είναι;» τη ρώτησε.
«Δεν ξέρω. Ένας άντρας», απάντησε εκείνη και του 

έδωσε τη συσκευή. «Άμα τον πάρει ποτέ γυναίκα, θα κερά-
σω τη γειτονιά», είπε μετά χαμηλόφωνα προς τη φιλενάδα 
της.

Ο Αντώνης κρατήθηκε να μην της υψώσει το μεσαίο 
δάχτυλο -κυρίως επειδή την είχε ικανή να του πετάξει την 
κούπα με τον καφέ στο κούτελο. Πήγε στο δωμάτιό του 
να μιλήσει με την ησυχία του κι επέστρεψε μετά από λίγα 
λεπτά.

«Ποιος ήταν;» ρώτησε η μάνα του όταν τον είδε.
«Κανείς, κάτι δικά μου», απάντησε λακωνικά εκείνος.
«Για το μαγαζί ήταν; Το θέλει;»
«Όχι, κάτι δικά μου, είπαμε».
«Ε, τι δικά σου είναι αυτά που δεν πρέπει να τα ξέρω 

εγώ, δηλαδή;».
Ο Αντώνης ξεφύσηξε. Η μάνα του θα μάθαινε έτσι κι αλ-

λιώς στο τέλος. Πάντα μάθαινε. Η πιο πετυχημένη τακτική 
της ήταν να του πρήζει τα σωθικά μέχρι να τα ομολογήσει 
όλα, οπότε αποφάσισε αυτή τη φορά να προσπεράσει εκεί-
νο το στάδιο.

«Για συνέντευξη ήταν το τηλέφωνο. Εντάξει, ικανοποι-
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ήθηκες;»
«Ποιος θα σου πάρει συνέντευξη;» ρώτησε παραξενεμέ-

νη η κυρία Ελένη.
«Η Όπρα!» απάντησε ο Αντώνης. «Συνέντευξη για δου-

λειά εννοώ».
«Τι δουλειά;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Σε ένα κατάστημα στο Κουκάκι, ως υπάλληλος. Τους 

άρεσε το βιογραφικό μου και απάντησαν».
«Έστειλες και βιογραφικό;» ρώτησε πάλι η μάνα του.
«Ε, έτσι γίνονται αυτά, ρε μάνα. Τι να έστελνα; Λουλού-

δια και σοκολατάκια;»
«Άμα τα έστελνες αυτά, μπορεί και να σε έπαιρναν σί-

γουρα», είπε η κυρία Ελένη.
«Τώρα σου ήρθε να ψάξεις για δουλειά; Μέσα στην κα-

ραντίνα;»
«Έχω στείλει κάμποσα βιογραφικά από όταν έκλεισα το 

μαγαζί. Έχω πάει και σε άλλα interviews».
«Πότε πρόλαβες;»
«Ε, εσύ τι νόμιζες; Ότι έβγαινα πάντα για περπάτημα;»
«Και γιατί δεν μου είπες τίποτα;»
«Γιατί σε ξέρω, ενθουσιάζεσαι με το παραμικρό εσύ. Κι 

ως τώρα είχα μόνο αρνητικές απαντήσεις. Ή καθόλου απα-
ντήσεις».

«Ε, αφού σου απάντησε αυτός είναι καλό, δεν είναι;» 
ρώτησε η κυρία Ελένη.

«Όχι απαραιτήτως. Μιλάνε με αρκετούς ενδιαφερόμε-
νους και επιλέγουν όποιον τους κάνει πιο πολύ. Ή είναι πιο 
νέος. Συνήθως το δεύτερο».

«Να τους παίρνεις με το καλό», είπε η μάνα του.
«Εντάξει, ρε μάνα, δεν τους τραβάω και μούντζα με το 

που μπαίνω στο γραφείο!»
«Όχι, αλλά να τους κάνεις και κάνα κομπλιμέντο, να 

τους φουσκώνεις λίγο τον εγωισμό».
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«Καλά λέει η μάνα σου, Αντώνη μου. Αυτά θέλουν δι-
πλωματία. Άμα δούνε ότι είσαι ευγενικός και πας με τα 
νερά τους, θα σε προτιμήσουν».

«Ε, βέβαια. Τι ξέρουν οι νέοι από αυτά; Είναι όλοι με μια 
μύτη ως εκεί πάνω. Εσύ θα τους δίνεις το χέρι, θα τους λες 
καλά λόγια για την επιχείρησή τους, ότι τους έχεις ακου-
στά και πάντα ήθελες να δουλέψεις εκεί... Ξέρεις, τέτοιες 
μαλαγανιές!»

«Σιγά μην τους γυαλίσω και τα παπούτσια με το μανί-
κι», είπε ο Αντώνης δυνατά.

«Ε, γι’ αυτό δεν σε παίρνει κανείς. Επειδή δεν ξέρεις να 
τους κουμαντάρεις».

«Συγγνώμη, πότε ψάξατε για δουλειά τελευταία εσείς οι 
δύο, που παριστάνετε και τις έμπειρες;»

«Εμείς τη γνώμη μας λέμε, εσύ κάνε ό,τι θες». 
«Καλά, λέω να δοκιμάσω την πατροπαράδοτη μέθοδο 

συνέντευξης και να αφήσω το γλείψιμο για όταν με πάρουν 
κάπου», απάντησε εκείνος.

«Πότε σου είπε να πας;»
«Αύριο στις δέκα το πρωί».
«Με το καλό», είπε η κυρία Ελένη.
Με το καλό θα πήγαινε αν δεν είχε κάνει αυτή τη συ-

ζήτηση με τη μάνα του ο Αντώνης. Διότι, ως συνήθως, κα-
τάφερε πάλι να μπει στο μυαλό του και να τον γεμίσει αμ-
φιβολίες. Μήπως, όντως, η τακτική του δεν ήταν σωστή; 
Μήπως ένας έπαινος ή κάποιο μικρό κοπλιμέντο έκαναν 
τον πιθανό εργοδότη του να τον κοιτάξει λίγο πιο θετικά; 
Άλλωστε, ποιος δεν έχει ανάγκη από κάποιον να του το-
νώνει το ηθικό και να αντιμετωπίζει τη ζωή με μια νότα 
αισιοδοξίας;

Αυτά σκεφτόταν όσο περίμενε σε μια καρεκλίτσα στην 
είσοδο του καταστήματος. Αυτά σκεφτόταν και όταν πέρα-
σε στο γραφείο του υπεύθυνου και έκατσε απέναντί του. 
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Αυτά σκεφτόταν και όταν άνοιξε το στόμα του και πέταξε 
την ατάκα: «Ωραία μάσκα!»

Ο άντρας απέναντί του φάνηκε να κομπλάρει. Φορούσε 
μια απλή, μαύρη μάσκα, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό. Ο Αντώνης ένιωθε ήδη κρύο ιδρώτα να κυλάει στον 
σβέρκο του. Προσπάθησε να σκεφτεί κάτι για να σώσει την 
κατάσταση, αλλά ο άντρας άρχισε τις ερωτήσεις. Ίσως δεν 
είχαν χαθεί όλα, μάλλον είχε προσπεράσει το ξεκάρφωτο 
σχόλιο του Αντώνη. Εκείνος, όμως, ήδη είχε αποσυντονι-
στεί και το μόνο που σκεφτόταν ήταν ο ηλίθιος εγκέφαλός 
του, που σε αγχωτικές καταστάσεις πετούσε όποια ατάκα 
του ερχόταν χωρίς να την φιλτράρει. Ήδη είχε καεί και με 
τη Μαίρη εξαιτίας του.

Όταν η συνέντευξη έληξε, οι δυο άντρες σηκώθηκαν και 
ο Αντώνης άπλωσε το χέρι του σε χειραψία. Το μετάνιωσε 
αμέσως μόλις το έκανε, κυρίως όταν είδε τον τύπο να κο-
μπλάρει δεύτερη φορά.

«Α, ναι, συγγνώμη!» έκανε νευρικά. «Ξέχασα ότι είμα-
στε σε πανδημία».

«Δεν πειράζει», απάντησε ο άντρας. «Κι εμένα μου πήρε 
καιρό να συνηθίσω να μην κάνω χειραψίες».

«Κρίμα, έχετε ωραία χέρια», πέταξε ο Αντώνης κι αμέ-
σως ένιωσε όλο το αίμα του να λιμνάζει στις πατούσες του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή ήταν η τελευταία φορά 
που μίλησε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και η τελευταία 
φορά που μίλησε για τα επαγγελματικά του με τη μάνα του.
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«Αντώνη, πού είναι η Τανζανία;»
Ο Αντώνης ανασήκωσε το πρόσωπο από το βι-

βλίο του και μόρφασε προβληματισμένος. Είχε συνηθί-
σει να δέχεται διάφορες περίεργες ερωτήσεις από τη μάνα 
του, αλλά μερικές φορές κατάφερνε να τον πιάσει εντελώς 
απροετοίμαστο. 

«Στο ντουλάπι με τα απορρυπαντικά κοίταξες;» φώναξε 
από το δωμάτιό του.

«Τι λες, παιδάκι μου;» ήταν η αναμενόμενη απάντηση.
«Τι καημός σε έπιασε με την Τανζανία στα καλά καθού-

μενα;» τη ρώτησε πηγαίνοντας στο σαλόνι. «Είπες να φρε-
σκάρεις τις γεωγραφικές σου γνώσεις;»

«Πέθανε ο πρόεδρός τους από το χτικιό. Το είπαν στις 
ειδήσεις».

«Και τι; Θες να στείλεις λουλούδια; Στην Αφρική είναι».
«Απλώς ρώτησα, κακό είναι;»
Η κυρα-Τασία είχε πάντοτε απορίες για διάφορα θέμα-

τα, ειδικά από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Το πρόβλημα 
ήταν ότι είχε και την απαίτηση από τον Αντώνη να διαθέτει 
τις απαραίτητες απαντήσεις. Αν οι ερωτήσεις της περιορί-
ζονταν στη Γεωγραφία, κάτι τέτοιο ίσως και να ήταν εφι-
κτό. Έλα, όμως, που εκείνη είχε πιο εξειδικευμένα θέματα 
να συζητήσει.

«Άκουσες τι είπαν;» ρώτησε πάλι τον Αντώνη.
«Για τον πρόεδρο της Τανζανίας;»
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«Όχι, πιο πριν. Είχαμε, λέει, πάνω από τετρακόσια κρού-
σματα από μεταλλαγμένα χτικιά».

«Τα μεταλλαγμένα χτικιά τι είναι; Συγκρότημα χέβι 
μέταλ;»

«Κατάλαβες τι εννοώ, μην παριστάνεις τον ανήξερο».
«Ωραία, ναι. Είχαμε πολλά κρούσματα από μεταλλά-

ξεις του ιού. Τι να κάνουμε τώρα; Αναμενόμενο δεν είναι 
κι αυτό;»

«Ναι, αλλά δεν λένε από ποιες μεταλλάξεις ήταν τα 
κρούσματα».

Ο Αντώνης αναστέναξε.
«Παίζει κάποιον συγκεκριμένο ρόλο;»
«Να μην ξέρουμε ποιοι μας κάνουν μεγαλύτερη ζημιά, 

να τους απαγορέψουμε να έρχονται;»
«Πόσες φορές θα την κάνουμε αυτή την συζήτηση, ρε 

μάνα; Η προέλευση της κάθε μετάλλαξης αναφέρεται στην 
χώρα που πρωτοπαρουσιάστηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι την 
βρετανική μετάλλαξη την κουβαλάνε μόνοι οι Βρετανοί 
και τη δανέζικη μόνοι οι Δανοί!»

«Υπάρχει και δανέζικη;» ρώτησε η μάνα του με γουρ-
λωμένα μάτια.

«Κατάλαβα. Κι άλλοι υποψήφιοι για τη μαύρη λίστα», 
έκανε ο Αντώνης.

Η κυρα-Τασία φάνηκε λίγο σκεπτική, οπότε εκείνος 
βρήκε ευκαιρία να ξεγλιστρήσει προς την κουζίνα.

«Η Δανία που είναι;» ακούστηκε μετά από λίγο η φωνή 
της.

«Στη Σκανδιναβία. Δίπλα στη Νορβηγία. Εκεί που θα 
προτιμούσα να είμαι εγώ αυτή την στιγμή», απάντησε ο 
Αντώνης με τη μούρη χωμένη στο ψυγείο.

«Πόσες μεταλλάξεις υπάρχουν;»
«Αμάν, ρε μάνα. Εργασία για το σχολείο κάνεις; Πού 

θες να ξέρω εγώ πόσες μεταλλάξεις υπάρχουν; Παραπάνω 
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από όσες θα θέλαμε, προφανώς».
«Με το παραμικρό αρπάζεσαι. Και πού ξέρω εγώ αν το 

εμβόλιο που έκανα είναι καλό και για τις μεταλλάξεις;»
«Μια χαρά δουλειά κάνει και σε αυτές, μην αγχώνεσαι».
«Πού το ξέρεις εσύ;»
«Δεν το ξέρω, οι γιατροί το λένε».
«Καλά».
Ακολούθησαν πάλι μερικές στιγμές ησυχίας, με την κυ-

ρα-Τασία να παρακολουθεί τις υπόλοιπες ειδήσεις και τον 
Αντώνη να μπουκώνεται με το τοστ που έφτιαξε.

«Ανοίγει κι άλλη πλατφόρμα αύριο, το άκουσες;» πετά-
χτηκε πάλι η μάνα του.

«Στο ίδιο δωμάτιο κάθομαι, λες να μην το άκουσα;»
«Γιατί την λένε υψηλού κινδύνου αυτή;»
«Επειδή έχει ηλεκτροφόρα καλώδια».
Η κυρα-Τασία γύρισε και τον κοίταξε παραξενεμένη. 

Μια μπουκιά από το τοστ πήρε λάθος στροφή στον λαιμό 
του Αντώνη κι άρχισε να βήχει.

«Επειδή με κοροϊδεύεις το έπαθες», είπε η μάνα του.
«Τα νοσήματα είναι υψηλού κινδύνου, όχι η πλατφόρ-

μα», είπε εκείνος, αφού κατάφερε να βρει την ανάσα του. 
«Εννοούν όσους έχουν πιο σοβαρές ασθένειες».

«Ποιοι είναι αυτοί;»
«Καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, όσοι έχουν κάνει μετα-

μοσχεύσεις ή έχουν θέματα με το αναπνευστικό. Μη μου 
ζητήσεις πλήρη λίστα κι εδώ».

«Εσύ πότε θα το κάνεις το εμβόλιο;»
«Έτσι όπως το πάνε, του χρόνου τέτοια μέρα».
Άλλο ένα μικρό διάλειμμα πολυπόθητης σιωπής.
«Μα βρήκανε χρονιά κι αυτοί να γιορτάσουν τα διακό-

σια της ελληνικής επανάστασης», έσκασε η επόμενη διακο-
πή από την κυρα-Τασία.

«Ε, φέτος καθόταν η ημερομηνία, ρε μάνα, τι να έκαναν; 
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Να μην μετρούσαν το 2020 επειδή ήταν κωλοχρονιά; Όχι 
ότι δεν θα ήταν καλή ιδέα, δηλαδή».

«Κι αυτόν τον κρυόκωλο τον Κάρολο γιατί τον κάλε-
σαν;»

«Οι Άγγλοι ήταν στο πλευρό μας κατά την Επανάσταση. 
Άσε που η μάνα του παίζει να ζούσε κιόλας τότε, οπότε 
είναι ταιριαστό που τον κάλεσαν».

«Εγώ ξέρω ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του Κολοκοτρώ-
νη».

«Τα κόκαλα του Κολοκοτρώνη τρίζουν έτσι κι αλλιώς 
επειδή τον χώσαμε στη φυλακή, σκασίλα του για τον γερο-
ντοπρίγκηπα». 

«Ε, ναι. Κάναμε κι εμείς πολλές χαζομάρες τότε ως 
λαός».

«Ενώ τώρα; Ιδιοφυίες!» είπε ο Αντώνης και επέστρεψε 
στο δωμάτιό του γελώντας.
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Ημέρες 134-140: «Για να καταλάβω...»                              

Η επόμενη εβδομάδα του Μαρτίου κύλησε με κάμπο-
σες συγκινήσεις και συναρπαστικές εξελίξεις. Δεν 

είχε παράπονο η κυρα-Τασία. Κάθε μέρα συνέβαινε και 
κάτι καινούργιο, οπότε είχε πάντα θέμα για συζήτηση. Και 
άπειρες απορίες. 

Το Σάββατο, στις είκοσι του μήνα, έμαθε για τη διανομή 
των δωρεάν σελφ τεστ στα φαρμακεία. 

«Για να καταλάβω, θα παίρνουμε εκείνο το ματσούκι 
και θα το χώνουμε μονάχοι μας μέσα στη μύτη και θα το 
στριφογυρνάμε;»

«Αυτό είναι το γενικό κόνσεπτ».
«Είναι με τα καλά τους; Σε λίγο θα μας βάλουν να κά-

νουμε και το εμβόλιο μόνοι μας».
«Τι σε νοιάζει εσένα, άλλωστε; Αυτό είναι για τους ερ-

γαζόμενους».
«Και τι το κάνουν μετά το ματσούκι;»
«Το πετάνε, ρε μάνα. Τι να το κάνουν; Κάδρο;»
«Το πετάνε έτσι στα σκουπίδια; Κι αν έχει το χτικιό;»
Ο Αντώνης απλώς σηκώθηκε και πήγε να πάρει το μπου-

φάν του. Ευτυχώς, το ίδιο Σάββατο, είχε επανέλθει η απα-
γόρευση κυκλοφορίας στις εννιά το βράδυ, οπότε είχε δι-
καιολογία να την κοπανήσει για κάμποση ώρα. Η μάνα του 
δεν πτοήθηκε και πολύ. Είχε άλλα δυο παιδιά για τις απορί-
ες της, οπότε πήρε κατευθείαν το ασύρματο στο χέρι. 
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Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο χαμό που 
είχε προκύψει με την επικείμενη επίταξη των ιδιω-

τικών κλινικών. 
«Για να καταλάβω, θα πάρουν τις ιδιωτικές κλινικές με 

το ζόρι και θα στέλνουν εκεί όσους έχουν το χτικιό;»
«Κάπως έτσι».
«Κι οι άλλοι άρρωστοι τι θα απογίνουν;»
«Θα μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία, φαντάζομαι».
«Εμ, τόσο καιρό προειδοποιούν οι γιατροί ότι θα γεμί-

σουν οι μονάδες. Τι έκανε η κυβέρνηση;»
«Αγόραζε καινούργια περιπολικά».
«Νεκροφόρες έπρεπε να αγοράζει».

Την Δευτέρα έσκασε μύτη και μια νέα μετάλλαξη 
-από το Βέλγιο αυτή τη φορά.

«Για να καταλάβω...»
«Όχι, δεν τη λένε βέλγικη επειδή την έχουν μόνο οι Βέλ-

γοι, μπορεί να την κολλήσει οποιοσδήποτε!» την πρόλαβε 
ο Αντώνης, ο οποίος από την αρχή είχε καταλάβει πώς θα 
εξελισσόταν η συζήτηση.

«Ε, εντάξει, τι φταίω εγώ; Ας μην την φώναζαν έτσι».
«Πώς να την φώναζαν, ρε μάνα; Ευτέρπη;»
«Πολύ ευέξαπτος έχεις γίνει τελευταία. Σε έχει βαρέσει 

κι εσένα η κλεισούρα στο κεφάλι».
«Ναι, η κλεισούρα φταίει...»

Την Τρίτη, είκοσι τρεις του Μαρτίου, ένα νέο αρνη-
τικό ρεκόρ ανακοινώθηκε -διπλό αυτή τη φορά: και 

σε κρούσματα και σε διασωληνωμένους ασθενείς. Ο Αντώ-
νης βρήκε λίγο την ησυχία του, καθώς η μάνα του απο-
φάσισε να πάρει τηλέφωνο τον Χρήστο και την Αγγελική 
και να μιλήσει με τη σειρά με όλα τα μέλη της οικογένει-
ας, ώστε να βεβαιωθεί ότι άπαντες ήταν καλά και πρόσε-
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χαν. Την προέτρεψε, μάλιστα, να επεκτείνει τις κλήσεις της 
και στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, ειδικά σε κάτι 
θείες με τις οποίες είχαν μήνες να επικοινωνήσουν. Μπορεί 
ο λογαριασμός του τηλεφώνου να ερχόταν φουσκωμένος, 
αλλά άξιζε τις δυο ωρίτσες ηρεμίας που ξέκλεψε εκείνη την 
ημέρα.

Το θέμα της Τετάρτης ήταν λίγο διαφορετικό από 
εκείνα που είχαν συνηθίσει κατά την περίοδο της 

πανδημίας. Ήταν μια ευχάριστη αλλαγή και για τους δυο 
τους και προερχόταν από την Αίγυπτο. 

«Για να καταλάβω, όλη αυτή η φασαρία γίνεται επειδή 
κόλλησε η μαούνα στον ισθμό;»

Ο Αντώνης, ξεφύσηξε, ως συνήθως.
«Δεν ξέρω τι να πρωτοδιορθώσω. Πρώτον, δεν είναι μα-

ούνα, πλοίο κοντέινερ είναι».
«Εγώ δεν τα μιλάω τα αγγλικά».
«Ωραία, εσύ να το λες “εμπορευματοκιβωτιοφόρο”, 

όπως είναι στα ελληνικά».
Η κυρα-Τασία άνοιξε το στόμα, αλλά το ξανάκλεισε 

μπερδεμένη.
«Επίσης, η διώρυγα του Σουέζ είναι, δεν είναι ισθμός».
«Το ίδιο είναι».
«Εμ... για την ακρίβεια, είναι το ακριβώς αντίθετο».
«Ας είναι ό,τι θέλει. Εγώ ξέρω ότι είναι μια ευθεία και 

πήγε ο άλλος και κόλλησε το καράβι στην ξέρα. Έτσι τα 
μοιράζουν τα διπλώματα εκεί χάμω;»

«Έχεις ιδέα πόσο στενή είναι η διώρυγα του Σουέζ και τι 
όγκο έχουν αυτά τα πλοία;»

«Κι ο ισθμός της Κορίνθου είναι στενός, αλλά μια χαρά 
περνάνε τα καράβια από εκεί. Εγώ σου λέω ότι αν στείλουν 
έναν δικό μας με ρυμουλκό, σε μια ωρίτσα θα το έχει τρα-
βήξει».
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«Δεν είναι σμαρτάκι να το ξεπαρκάρουν από την πυλω-
τή! Τετρακόσια μέτρα μήκος έχει».

Η κυρα-Τασία σιώπησε και κούνησε το κεφάλι εντυπω-
σιασμένη.

«Φαντάσου πόση ώρα τους παίρνει να το σφουγγαρί-
σουν», την άκουσε να μονολογεί μετά από λίγο ο Αντώνης, 
ο οποίος ένιωσε το ένα του μάτι να πεταρίζει. 

Η Πέμπτη και η Παρασκευή ήταν αφιερωμένες στο 
πιο πολυαναμενόμενο χάπενινγκ της χρονιάς, το 

οποίο είχε χάσει, αναγκαστικά, κάμποση από την προγραμ-
ματισμένη αίγλη του εξαιτίας της πανδημίας. Δεν ήταν 
άλλο από την επέτειο των διακοσίων ετών από την ελληνι-
κή επανάσταση του 1821.

Η κυρα-Τασία είχε στηθεί από το πρωί της 25ης Μαρτίου 
στην τηλεόραση για να παρακολουθήσει την παρέλαση και 
τις υπόλοιπες προγραμματισμένες εκδηλώσεις, οι οποίες εν 
μέσω μέτρων και απαγορεύσεων, ήταν σχετικά λιτές. Είχε 
πολύ υλικό να σχολιάσει, αλλά για καλή τύχη του Αντώνη, 
εκείνη τη μέρα είχε για παρέα και τη φιλενάδα της, οπότε 
τα έλεγαν μεταξύ τους και είχαν αφήσει εκείνον στην ησυ-
χία του. Όχι ότι, για μια ακόμα φορά, δεν του σηκωνόταν η 
τρίχα με αυτά που πετούσαν πού και πού. Φυσικά, πρώτη 
θέση στη συζήτησή τους είχε ο πρίγκηπας Κάρολος.

«Για να καταλάβω, άνοιξαν την Πινακοθήκη μόνο για 
την αφεντιά του;»

«Έτσι είναι αυτοί οι βασιλικοί, έχουν ειδικά προνόμια», 
είπε η κυρία Ελένη.

«Πού να ακούσεις τι φαγητά του έχουν ετοιμάσει μετά 
να φάει».

«Παραδοσιακά, φαντάζομαι», απάντησε η κυρία Ελένη.
«Τι παραδοσιακά, μαρή; Μπισκότα από σουπιές και κε-

φτεδάκια από γαρίδες θα τους ταΐσουν».
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«Απαπα, αηδίασα. Με άδειο στομάχι θα φύγουν οι άν-
θρωποι».

«Παιδάκι μου, μη νομίζεις. Κάτι τέτοιες αηδίες τρώνε οι 
πλούσιοι συνέχεια».

«Μα χάθηκε ο κόσμος να του φτιάξουν κανονικά κεφτε-
δάκια του ανθρώπου, να τα χαρεί;»

«Σιγά μην τον πήγαιναν και στη Συγγρού να φάει λου-
κάνικο απ’ την καντίνα», πετάχτηκε ο Αντώνης από την 
κουζίνα. «Γαλαζοαίματοι είναι, τι μενού περιμένατε;»

«Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι πιο ελληνικό, τέλος πά-
ντων. Κανέναν κόκορα με χυλοπίτες, κάνα γεμιστό, καμιά 
φασολάδα».

«Ναι, ρε μάνα. Φασολάδα θα τους τάιζαν, δεν θα χρειά-
ζονταν καν αεροπλάνο για να επιστρέψουν στη Βρετανία».

«Κάντε ησυχία τώρα, να ακούσουμε τι είπε στον λόγο 
του», είπε η κυρία Ελένη.

Άλλο που δεν ήθελε ο Αντώνης. Για λίγη ώρα ακουγό-
ταν μόνο η φωνή του πρίγκηπα. Μέχρι που έκανε το μοι-
ραίο λάθος.

«Μπουλουμπίνα την είπε, κακό χρόνο νά ‘χει;»
«Θα στριφογυρνά στον τάφο της η Λασκαρίνα».
«Αφού δεν σηκώθηκε από τον τάφο όταν την υποδύθηκε 

η Ντενίση, το σαρδάμ του Κάρολου δεν θα τη νοιάξει καν», 
είπε πάλι από την κουζίνα ο Αντώνης.

«Θα μπορούσε να το μάθει το όνομα σωστά πριν έρθει, 
Αντώνη μου. Ντροπή».

«Εδώ έμαθε κοτζάμ στίχους από τον εθνικό ύμνο, ας 
κάνει κι ένα λαθάκι στην προφορά. Δεν είναι κι εύκολα τα 
ελληνικά ονόματα».

«Άμα μπορούμε εμείς να μάθουμε τα αγγλικά, τότε μπο-
ρεί κι αυτός να μάθει τα ελληνικά», είπε η κυρα-Τασία.

«Α, ναι; Για να σας ακούσω εσάς να λέτε Μπένεντικτ 
Κάμπερμπατς».
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«Το εικοσιένα πολέμησε κι αυτός;»
«Όχι, με τους Αβέντζερς». 
Η κυρα-Τασία κι η φιλενάδα της κοιτάχτηκαν κι απλώς 

κούνησαν το κεφάλι. Μια ζωή τα μισά καταλάβαιναν από 
όσα τους έλεγε ο Αντώνης, γιατί να ήταν διαφορετική εκεί-
νη η μέρα;
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Ημέρα 144: Υποπτες συναλλαγές                              

Για πάρα πολύ καιρό τα πράγματα πήγαιναν από το 
κακό στο χειρότερο -σε πολλαπλά επίπεδα. Ο κόσμος 

είχε πια μπουχτίσει. Δεν έφταιγαν μόνο οι περιορισμοί και 
οι απαγορεύσεις ή το γεγονός ότι πολλοί βρίσκονταν πια 
στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Ήταν και η γε-
νική πεποίθηση ότι τόσες στερήσεις και θυσίες είχαν πάει 
στράφι, αφού η εικόνα όχι μόνο δεν βελτιωνόταν, αλλά χει-
ροτέρευε σταδιακά. Το αποκορύφωμα ήταν η προτελευταία 
μέρα του Μαρτίου, όπου τα κρούσματα στη χώρα έσπασαν 
κάθε ρεκόρ, φτάνοντας τις 4.340.

 Το ότι πολλές φορές ούτε οι ειδικοί δεν μπορούσαν να 
συμφωνήσουν μεταξύ τους ή οι αποφάσεις που λάμβαναν 
δεν έβγαζαν νόημα, είχε προκαλέσει έντονη δυσπιστία σε 
αρκετά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Ήταν πολλοί, λοι-
πόν, αυτοί που είχαν αρχίσει να αψηφούν απαγορεύσεις και 
μέτρα. Μάλιστα, με το Πάσχα να πλησιάζει και το καλοκαί-
ρι να περιμένει στην γωνία, οι πάντες είχαν την ίδια απορία: 
πότε θα ερχόταν η γλυκιά λύτρωση;

Προς το παρόν, μια άλλη λύτρωση είχε έρθει στην πο-
λυκατοικία, για την οικογένεια των διαχειριστών. Οι χη-
μειοθεραπείες της Κασσιανής είχαν ολοκληρωθεί και τα 
πράγματα έδειχναν αισιόδοξα. Η ίδια παρέμενε, φυσικά, 
κλεισμένη στο σπίτι της, αφού το ανοσοποιητικό της σύ-
στημα ήταν πλέον κλονισμένο.  

«Τώρα που άνοιξε κι η πλατφόρμα, να κλείσουμε να κά-
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νεις και το εμβόλιο», της είπε ένα πρωί ο Πελοπίδας.  
«Να ρωτήσουμε τον γιατρό, εγώ δεν πάω από μόνη 

μου», απάντησε εκείνη. 
«Ο γιατρός είπε ότι τα λευκά σου είναι καλά και μπορείς 

να το κάνεις. Μην κολλήσεις και τον ιό και τρέχουμε πάλι».
Δεν ήθελε να του φέρνει πια αντίρρηση η Κασσιανή. 

Μπορεί μετά από τόσα χρόνια γάμου να τρώγονταν σαν τον 
σκύλο με τη γάτα και να ένιωθε πως είχε σβήσει οριστικά 
η φλόγα μεταξύ τους, αλλά όταν αρρώστησε, ο Πελοπίδας 
επωμίστηκε όλα τα βάρη χωρίς παράπονο. Το νοικοκυριό, 
τα ψώνια, το μαγείρεμα, τα παιδιά και μαζί με όλα αυτά 
και τη φροντίδα της ίδιας. Παρότι σε πολλούς αυτό θα φαι-
νόταν αυτονόητο, για την Κασσιανή ήταν απόδειξη ότι ο 
άντρας της νοιαζόταν ακόμα για εκείνη. Θα μπορούσε, μά-
λιστα, να πει ότι ήταν και κάπως ρομαντικό όλο αυτό, αν 
δεν παρεμβάλλονταν κάθε λίγο και λιγάκι οι εμετοί της.

Μέσα από όλη αυτή την ιστορία, όμως, είχε συμβεί κάτι, 
το οποίο για τους γείτονες άγγιζε τα όρια τους θαύματος: 
η Κασσιανή και ο Ορέστης είχαν συμφιλιωθεί. Μέχρι κι 
ο Πελοπίδας είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί μονοσύλλαβες 
λέξεις, αντί για μουγκρητά, το οποίο ήταν μια κάποια πρό-
οδος για τα δεδομένα του. Κανείς από τους υπόλοιπους δεν 
γνώριζε, φυσικά, όσα είχαν διαδραματιστεί μεταξύ τους, 
κάτι που έκανε την κατάσταση ακόμα πιο αδιανόητη.

«Μυστήρια πράματα», είπε η κυρα-Τασία ένα βράδυ 
που μπήκε στο σπίτι.

«Τι θα ζήσουμε πάλι;» ρώτησε αμέσως ο Αντώνης.
«Πήγα να κατεβάσω τα σκουπίδια» ξεκίνησε να λέει 

εκείνη. 
«Πριν δεκαπέντε λεπτά. Πού πήγες να τα πετάξεις, στην 

Ηλιούπολη;» την διέκοψε ο Αντώνης.
«Με το που τα πέταξα κι έκανα να περάσω πάλι τον 

δρόμο, είδα που είχε κατέβει η Κασσιανή στο ισόγειο», συ-
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νέχισε εκείνη.
«Μπα; Καλά είναι; Τι είπε;»
«Δεν της μίλησα, καλά φάνηκε πάντως. Καθόμουν και 

κοιτούσα απ’ έξω».
«Καινούργιο σύστημα αυτό τώρα; Σε λίγο θα μου ζητή-

σεις και κιάλια για να κατασκοπεύεις από απόσταση».
«Παιδάκι μου, την είδα που στεκόταν μπροστά στου 

Ορέστη. Και μετά βγήκε κι εκείνος κι ήταν μεταξύ τους όλο 
γελάκια και νάζια. Και του έδωσε μια χαρτοσακούλα και 
μετά την έβαλε μέσα και δεν ξέρω τι έκαναν, αλλά ξανα-
βγήκε εκείνη με την ίδια χαρτοσακούλα και μετά άρχισαν 
πάλι τα χαχαχα-χουχουχου κι έφυγε. Τι ήταν αυτό;»

«Πού θες να ξέρω εγώ; Μπορεί να της πουλάει ναρκωτι-
κά», είπε ο Αντώνης γελώντας.

«Άχου! Τι λες, παιδάκι μου;»
«Τι σε νοιάζει, ρε μάνα, τι κάνουν; Να χαίρεσαι που δεν 

σκοτώνονται μεταξύ τους».
«Κατάλαβα», είπε εκείνη ενοχλημένη. «Θα πάρω την 

Ελένη να δω τι ξέρει».
«Ναι, να διασταυρώσετε πηγές και πληροφορίες. Κατί-

νες», είπε ο Αντώνης όσο η μάνα του έτρεχε να κλειστεί με 
το τηλέφωνο στο δωμάτιό της.

Με το που άκουσε την πόρτα να κλείνει, έτρεξε με 
τη σειρά του στο τάμπλετ, να ρωτήσει τη Μαίρη και τον 
Σάββα μήπως ήξεραν εκείνοι τι έπαιζε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42
Ημέρα 146: Πρωταπριλιά, το σίκουελ                               

Ξημέρωσε άλλη μια Πρωταπριλιά σε καραντίνα, 
κάτι που έμοιαζε με το πιο μακροσκελές και άνο-

στο αστείο της δεκαετίας. Ο κόσμος είχε χάσει από καιρό 
το χιούμορ του και το μόνο που απέμενε πλέον ήταν από-
γνωση, θυμός και μηδενική όρεξη για γέλια. Στο σπίτι του 
Αντώνη το καντηλάκι ήταν από νωρίς αναμμένο, υπενθυ-
μίζοντας τη μαύρη επέτειο του θανάτου του πατέρα του. 
Κάθε τέτοια μέρα όλη η οικογένεια έμοιαζε πάντα λίγο 
μουδιασμένη κι η κυρα-Τασία ήταν λιγομίλητη και σχεδόν 
χαμένη στις σκέψεις της. Αυτή την Πρωταπριλιά, όμως, ο 
Αντώνης κι η μάνα του είχαν κι έναν άλλο μακαρίτη να 
μνημονεύσουν. 

«Θυμάσαι τι έγινε πέρσι, με τον Θωμά; Το αστείο που 
του είχαν σκαρώσει;»5 ρώτησε η κυρα-Τασία εκεί που 
έτρωγαν σιωπηλοί.

Το πρόσωπο του Αντώνη έλαμψε. 
«Αν θυμάμαι; Είχε ξεσηκώσει ολόκληρο το κτίριο. Τους 

κοψοχόλιασε όλους έτσι όπως εμφανίστηκε με τη στολή».
«Ποιος να του την είχε σκαρώσει τη φάρσα;»
«Εγώ υποψιάζομαι τον Στάθη».
Το πρόσωπο της κυρα-Τασίας σκοτείνιασε.
«Τι θα έλεγε ο ταλαίπωρος, άραγε, με όλα αυτά που γί-

νονται τώρα;»
«Εσύ τι λες να έλεγε; Ότι το εμβόλιο μάς κάνει να φω-

5 βλ. πρώτο βιβλίο, “42 μέρες”, κεφάλαιο 22
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σφορίζουμε και να εκπέμπουμε ραδιοκύματα».
Η κυρα-Τασία ανακάτεψε αφηρημένα το φαγητό στο 

πιάτο της, με το πηρούνι.
«Πρέπει να πάμε και στον πατέρα σου. Να ανάψουμε το 

καντήλι του, μέρα που είναι», είπε στο τέλος.
«Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Θα το ψάξω και θα σου 

πω. Το πολύ να αρκεστείς στο καντηλάκι του σπιτιού και 
φέτος», απάντησε ο Αντώνης.

Η μάνα του δεν έφερε καμία αντίρρηση. Ούτε εκείνη 
είχε όρεξη για πολλά.

Μετά το φαγητό ο Αντώνης βγήκε για έναν περίπατο. 
Δεν τον χωρούσε ο τόπος πάλι και από το να κάθεται μέσα 
να βράζει στο ζουμί του, προτίμησε να πάρει λίγο αέρα. 
Δυστυχώς, πήρε περισσότερα απ’ όσα ήλπιζε.

Κατεβαίνοντας στην είσοδο της πολυκατοικίας είδε έξω 
τη Μαίρη, τη Μαιρούλα, η οποία μιλούσε με κάποιον στο 
κινητό. Από το βλέμμα και τις χειρονομίες της συμπέρανε 
ότι δεν ήταν κι από τις πιο χαρούμενες συζητήσεις. Πλη-
σίασε στην πόρτα μόνο όταν την είδε να ολοκληρώνει την 
κλήση. 

«Όλα καλά;» την ρώτησε.
«Όχι και τόσο. Μιλούσα με τη μητέρα μου».
«Δεν είχα καμιά αμφιβολία! Να υποθέσω ότι συζητού-

σατε το κλασικό της κόλλημα;»
«Εννοείται. Μόνο που έχει προκύψει και κάτι άλλο κι 

έχουν γίνει πιο περίπλοκα τα πράγματα».
Η ανάσα του Αντώνη κόπηκε για μια στιγμή. Γούστο 

είχε να ήταν καμία απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη εκείνο 
το άλλο που προέκυψε. 

«Τι συνέβη;» ρώτησε παλεύοντας να διατηρήσει την 
ψυχραιμία του. 

Η Μαίρη αναστέναξε.
«Δεν μπορώ να σου πω ακόμα».



188 ΜΕΡΕΣ

215

Ο Αντώνης ήταν πια σίγουρος. Στα αυτιά του ηχούσαν 
κουδουνίστρες.

«Θα σου το πούμε, δηλαδή, κάποια στιγμή, απλώς σή-
μερα δεν είναι η καταλληλότερη μέρα», συνέχισε η Μαίρη. 

«Γιατί;» ρώτησε πάλι ο Αντώνης. 
«Επειδή είμαι σίγουρη ότι θα νομίζεις πως σου κάνουμε 

πρωταπριλιάτικη φάρσα».
«Ωραία, οπότε θα έχω στο μυαλό μου πως ό,τι μου πεις 

δεν είναι ψέμα».
«Κατηγορηματικά», είπε η Μαίρη. 
«Απολύτως απόλυτα», πρόσθεσε εκείνος.  
«Εντάξει, λοιπόν. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να φύγουμε 

με τον Σάββα».
Ο Αντώνης σαν να ανακουφίστηκε λίγο. Άκυρη η εγκυ-

μοσύνη. Εκτός αν σκόπευαν να φύγουν για να κρύψουν το 
γεγονός ότι η Μαίρη ήταν έγκυος. Οι κουδουνίστρες επα-
νήλθαν.

«Θα πάτε ταξίδι;»
«Περίπου. Έγινε μια πρόταση στον Σάββα από την εται-

ρεία του και το σκέφτεται. Απλώς, αν δεχτεί, θα πρέπει να 
μετακομίσουμε και είναι μεγάλο βήμα και για τους δυο 
μας».

Η καρδιά του Αντώνη χοροπήδησε λες κι είχε βρεθεί 
ξαφνικά σε τρενάκι λούνα παρκ. 

«Να μετακομίσετε;» ρώτησε έκπληκτος. 
«Του πρότειναν μια καλή θέση στα γραφεία τους στη 

Θεσσαλονίκη, με τη νέα χρονιά. Είναι μεγάλη ευκαιρία».
«Στη Θεσσαλονίκη;» ρώτησε πάλι ο Αντώνης, σχεδόν 

ουρλιάζοντας αυτή τη φορά. «Εγώ νόμιζα θα αλλάζατε κα-
νονικό διαμέρισμα, όχι και γεωγραφικό!» 

«Ξέρεις ότι ο Σάββας έχει καταγωγή από εκεί. Το πατρι-
κό του είναι στους Αμπελόκηπους».

«Αμπελόκηπους έχει και στην Αθήνα», μουρμούρισε ο 
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Αντώνης.
«Το σπίτι είναι άδειο τα τελευταία χρόνια και οι δικοί 

του σκοπεύουν να το περάσουν στο όνομά του. Και θα εί-
μαστε αρκετά κοντά στα νέα γραφεία. Αλλά όπως είπα, όλα 
αυτά είναι υπό συζήτηση ακόμα».

«Κι εσύ; Το σχολείο;»
«Εξετάζω τις επιλογές μου. Υπάρχουν αρκετά ειδικά 

σχολεία στη Θεσσαλονίκη».
«Ναι, αλλά είναι μεγάλη απόφαση. Εννοώ... θα αλλά-

ξεις εντελώς τη ζωή σου».
«Όχι μόνο εγώ. Γι’ αυτό και το συζητάμε διεξοδικά. 

Όπως κατάλαβες, το ότι θα είμαστε μακριά από τη μητέρα 
μου μετράει στα συν», είπε χαμογελώντας η Μαίρη. 

Άντε να της έλεγε τώρα ο Αντώνης ότι αυτή τη φορά 
ήταν με το μέρος της μάνας της. Δεν μπορούσε να φαντα-
στεί την πολυκατοικία χωρίς αυτήν. Ο αναθεματισμένος 
μουσάτος έφταιγε για όλα! Της πήρε τα μυαλά με τα μπρά-
τσα και τους κοιλιακούς και τα κουταβίσια μάτια του και 
τώρα θα την έπαιρνε κι ολόκληρη και θα την πήγαινε πε-
ντακόσια χιλιόμετρα μακριά. 

«Και πότε θα γίνει αυτό;» ρώτησε.
«Πρέπει να κοπάσει πρώτα ο χαμός με την πανδημία».
«Α, οπότε σε καμιά εικοσαριά χρόνια. Πάλι καλά».
Η Μαίρη γέλασε. Ο Αντώνης χαμογέλασε απλώς αμή-

χανα.
«Είσαι εντάξει;» τον ρώτησε.
«Ναι, απλώς μου ήρθε λίγο απότομα. Εννοώ, μόλις μεί-

νατε μαζί στο ίδιο σπίτι, τώρα σκέφτεστε να αλλάξετε και 
πόλη; Θα μου λείψει η παρέα σας».

«Εντάξει, κάτσε να φύγουμε πρώτα και βλέπουμε».
Ο Αντώνης ξεφύσηξε και χαμογέλασε.
«Δίκιο έχεις. Θα το αντιμετωπίσουμε όταν -και αν- έρθει 

εκείνη η στιγμή. Το σημαντικό είναι να είστε εσείς χαρού-
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μενοι. Και μακριά από τη μάνα σου».
Η Μαίρη γέλασε. Στάθηκαν για λίγες στιγμές σιωπηλοί 

και στη συνέχεια την κάρφωσε με το βλέμμα του, λες και 
περίμενε κάτι. 

«Είσαι σίγουρη ότι δεν μου κάνεις πλάκα;» ρώτησε στο 
τέλος. 

Η Μαίρη ξεφύσηξε.
«Καλά το είπα ότι έπρεπε να περιμένω», μονολόγησε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
Ημέρα 150: Συμβιβασμοί                               

Δεν έβλεπε την ώρα ο Αντώνης να τελειώσει και αυτή 
η καραντίνα, να λήξει η πανδημία και να γίνουν όλα 

πάλι φυσιολογικά. Στην αρχή, δηλαδή. Διότι μετά τα μα-
ντάτα της Μαίρης, άλλαξε γνώμη. Όσο η χώρα βρισκόταν 
σε λοκντάουν, ο Σάββας θα παρέμενε στην Αθήνα και δεν 
θα υπήρχε ακόμα η ανάγκη να μετακομίσουν. Μπορεί να 
το συζητούσαν ακόμα, όπως είπε η Μαίρη, μα ήταν σχεδόν 
σίγουρο ότι στο τέλος θα το έπαιρναν απόφαση, οπότε τον 
αποχαιρετισμό τον είχε σίγουρο ο Αντώνης.

Πάντως, έτσι όπως εξελίσσονταν τα πράγματα στη 
χώρα, η λήξη της καραντίνας έμοιαζε ακόμα με σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας. Σε αρκετές πόλεις η κατάστα-
ση είχε χειροτερέψει τόσο που εφαρμόζονταν πιο σκληρά 
μέτρα. Στην Αθήνα, από την άλλη, οι ειδικοί για μια ακόμα 
φορά προσπαθούσαν να καταλήξουν σε κάποια απόφαση 
που να έβγαζε νόημα. Για την ώρα, τα καταστήματα -τα 
οποία είχαν μετατραπεί σε ακορντεόν- άνοιξαν και πάλι, με 
τα διάφορα “κλικ” να μπαίνουν ξανά σε ισχύ.

«Δηλαδή, τι έχει ανοίξει τώρα;» ρώτησε ένα πρωί η κυ-
ρα-Τασία.

«Ρε μάνα, δεν έχω ιδέα τι ανοίγει, τι κλείνει, πότε κλεί-
νει, πότε βγαίνουμε, πότε μπαίνουμε, πού μπορούμε να 
πάμε, πότε μπορούμε να πάμε και τι διάολο κλικ πρέπει να 
κάνουμε σε κάθε περίπτωση», ήταν η απεγνωσμένη απά-
ντηση του Αντώνη. «Κάθε εβδομάδα ανακοινώνουν νέα 
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μέτρα, καταργούν τα μέτρα της προηγούμενης και μια μέρα 
μετά αλλάζουν και τα νέα μέτρα και προσθέτουν κι αυτά 
που καταργήθηκαν. Έχω χάσει τον μπούσουλα πια».

«Δεν είσαι ο μόνος. Είδα τον Πελοπίδα τις προάλλες, 
ούτε αυτός ξέρει τι του γίνεται. Βγάζει τα παπούτσια έξω 
και τα δοκιμάζουν οι πελάτες του. Θα τα φορέσει κανείς 
και θα την κοπανήσει τρέχοντας, του είπα».

«Αποκλείεται. Τα παπούτσια του Πελοπίδα δεν είναι για 
τρέξιμο. Στα τρία μέτρα θα έχει μείνει η σόλα στο πεζοδρό-
μιο».

«Μίλησα και με την Σταυρούλα σήμερα».
«Α, ναι; Τι κάνουν;»
«Ε, τι να κάνουν κι αυτοί; Στον γιο της μένουν. Ο Από-

στολος έχει χειροτερέψει. Μόνο εκείνη αναγνωρίζει πλέον, 
με το ζόρι τρώει και πίνει, χρειάζεται βοήθεια για να περ-
πατήσει...»

Η κυρα-Τασία αναστέναξε.
«Μάλλον δεν θα τον αποφύγουν τον οίκο ευγηρίας», 

είπε ο Αντώνης.
«Μπορεί να καταφέρουν τελικά να την πείσουν τα παι-

διά της να φέρει γυναίκα σπίτι. Μπροστά στο ενδεχόμενο 
να τον κλείσουν κάπου, θα βάλει κι αυτή νερό στο κρασί 
της».

«Η ζωή είναι γεμάτη συμβιβασμούς. Μερικές φορές πρέ-
πει να αποδέχεσαι ότι δεν περνάνε όλα από το χέρι σου», 
είπε ο Αντώνης, κοιτώντας αφηρημένα το κενό.

Η μάνα του τον κοίταξε περίεργα. Πολύ στη φιλοσοφία 
το είχε ρίξει τελευταία κι όλο και τον έβλεπε κιόλας που 
τρωγόταν με τα ρούχα του.

«Εσύ κάτι έχεις», του πέταξε.
«Τι έχω;»
«Εσύ θα μου πεις. Σκέφτεσαι που δεν σου απάντησε κα-

νείς από τις συνεντεύξεις;»
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«Όχι, αλλά τώρα το σκέφτομαι ΚΑΙ αυτό, να είσαι 
καλά!»

«Εντάξει, κάτι θα βρεις. Δεν χάθηκε ο κόσμος».
Ο Αντώνης παραξενεύτηκε. Συνήθως η μάνα του δεν 

έχανε ευκαιρία να του υπενθυμίσει τις σπουδές που παρά-
τησε, ότι κλείστηκε στο μαγαζί του πατέρα του σαν χαζός 
και ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κάτι ανάμεσα σε δι-
ευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής και υπουργός Ναυ-
τιλίας ως τώρα.

«Για το μαγαζί σε πήρε κανένας;»
«Μπα, νέκρα. Ποιος θα ανοίξει κατάστημα τώρα που 

κλείνουν όλα;»
«Να ανοίξεις εσύ κάτι».
«Ναι, η πανδημία είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να 

ανοίξω μαγαζί. Καταρχάς, τα έχουμε πει αυτά. Τι ακριβώς 
μπορώ να ανοίξω εγώ; Δεν έχω καμιά εξειδίκευση».

«Μμμμ, είδαμε και εκείνους με τα εστιατόρια και τις 
καφετέριες τι εξειδίκευση έχουν. Άλλοι κάνουν τη δουλειά 
κι εκείνοι δηλώνουν επιχειρηματίες. Καλύτεροι είναι από 
σένα;»

«Η σύντομη απάντηση είναι “ναι”. Η μακροσκελής είναι 
ότι δεν έχω ούτε το κεφάλαιο ούτε τις επιχειρηματικές γνώ-
σεις ούτε τα κονέ και τις γνωριμίες».

«Το κεφάλαιο το έχω εγώ».
«Άσε μας, ρε μάνα, που θα επενδύσεις τις οικονομίες 

σου σε ένα μαγαζί που δεν ξέρω καν τι θα είναι ακόμα».
«Γιατί; Τι θα τα κάνω; Μαζί μου θα τα πάρω;»
«Καλά, θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Κάτσε να περά-

σει κι η καραντίνα και βλέπουμε. Ίσως πρέπει να διευρύνω 
λίγο παραπάνω την αναζήτησή μου».

«Τι εννοείς;»
«Ξέρω γω; Ίσως να αρχίσω να ψάχνω δουλειές και σε 

άλλες περιοχές».
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«Πού; Στον Ασπρόπυργο;» ρώτησε η μάνα του.
«Ε, Ασπρόπυργο, Σπάτα... Θεσσαλονίκη».
Η κυρα-Τασία γύρισε και του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο 

δυσπιστία. 
«Εσύ βαριέσαι να πας στην Βουλιαγμένη για μπάνιο το 

καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη θα πας να δουλέψεις;»
«Είπαμε: η ζωή είναι γεμάτη συμβιβασμούς».
Εκείνη ανασήκωσε απλώς τους ώμους. Είχε σταματήσει 

από καιρό να φέρνει αντίρρηση στις παλαβομάρες του γιου 
της.

«Άμα βρεις, πήγαινε όπου θες. Με το καλό».
«Θα δούμε όταν τελειώσει η καραντίνα».
Πολλά θα έβλεπαν όταν θα τελείωνε η καραντίνα. Η 

οποία, πλέον, δεν ήθελε ο Αντώνης να τελειώσει πολύ σύ-
ντομα...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44
Ημέρα 167: Happy birthday του γιου                               

Κύλησε και ο Απρίλιος, όπως κύλησε. Λίγο το μπάχα-
λο με τα περίφημα σελφ τεστ των φαρμακείων, τα 

οποία είτε ήταν λειψά είτε δεν είχαν σαφείς οδηγίες, λίγο οι 
νέες μεταλλάξεις του ιού που έσκαγαν από δω κι από κει, 
λίγο τα λύκεια που στις δώδεκα του μήνα άνοιξαν γι’ ακόμη 
μια φορά -υπήρχε πάντα κάτι για να ασχοληθεί ο κόσμος. 
Αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο της επικαιρότητας το κατα-
λάμβαναν πλέον τα εμβόλια. Ή καλύτερα, η διαμάχη που 
είχε ξεσπάσει γύρω από αυτά, καθώς ο κόσμος είχε χωρι-
στεί σε δύο στρατόπεδα.

Από τη μια πλευρά ήταν όσοι είχαν εμβολιαστεί ή σκό-
πευαν να κάνουν το εμβόλιο. Στην απέναντι πλευρά έστε-
καν οι αντιεμβολιαστές και όσοι είχαν ακόμα σοβαρούς εν-
δοιασμούς και φόβους. Και κάθε μια πλευρά ειρωνευόταν, 
κορόιδευε και εκφόβιζε την άλλη. Οι μεν μιλούσαν για ηλί-
θιους οι δε για πρόβατα. Οι από δω έκραζαν τους από κει 
και οι από κει έβριζαν τους από δω. Σύνηθες φαινόμενο σε 
μια χώρα που λατρεύει τους εμφυλίους, τις έριδες και τις 
άσκοπες διαμάχες.

Λάδι στη φωτιά έριχναν και οι διεθνείς εξελίξεις, όμως, 
με το εμβόλιο της AstraZeneca να βρίσκεται στο στόχαστρο 
πολλών κυβερνήσεων, οι οποίες απαγόρευσαν τη χρήση 
του μέχρι να λάβουν σαφή απάντηση για το πόσο ασφαλές 
ήταν. Δεν ήθελαν και πολύ οι Έλληνες. Έτρεξαν να ακυ-
ρώσουν μαζικώς τον εμβολιασμό τους με το συγκεκριμένο 
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σκεύασμα, ενώ τα υπόλοιπα εμβόλια έγιναν ανάρπαστα. 
Στις δεκαέξι του μήνα άνοιξε η πλατφόρμα εμβολια-

σμού για όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα και ο Αντώ-
νης, ο οποίος είχε ξεροσταλιάσει περιμένοντας την σειρά 
του, το μετάνιωσε που δεν είχε πλακωθεί στα ντόνατ και τις 
σοκολάτες τόσο καιρό, μπας και προλάβαινε να του κάτσει 
κάνας διαβήτης. 

«Η δικιά σου η πλατφόρμα πότε θα ανοίξει;» ρώτησε η 
μάνα του. 

«Πού να ξέρω; Εμάς παίζει και να μας ξέχασαν. Τόσος 
κόσμος ακυρώνει τον εμβολιασμό, δεν λένε κι αυτοί της 
κυβέρνησης να πάμε να το κάνουμε οι υπόλοιποι που θέ-
λουμε, τουλάχιστον». 

«Κι άμα σου τύχει να κάνεις το Αστροπελέκι;»
«Εμβόλιο να είναι κι ας είναι κι ο Αστραπόγιαννος».
«Δεν φοβάσαι;»
«Τι να φοβάμαι, ρε μάνα; Ξέρεις πόσο σπάνιο είναι να 

πάθω κάτι;»
«Οι πενηντάρηδες και πάνω κινδυνεύουν πιο πολύ».
«Δεν είμαι πενηντάρης!» φώναξε ο Αντώνης.
«Ε, δεν είσαι και μακριά», είπε δήθεν αδιάφορα η μάνα 

του.
Και να είχε άδικο, καλά θα ήταν. Όμως, πράγματι, βρι-

σκόταν πλέον πολύ κοντά στα πενήντα. Εικοσιδύο του 
μήνα γιόρτασε πάλι τα γενέθλιά του. Αν και δεν το έλεγες 
ακριβώς γιορτή, αφού δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έπεσαν 
μέσα στην καραντίνα. Όχι ότι τον ένοιαζε και πολύ τον 
Αντώνη, μιας και δεν είχε πολλή όρεξη για γιορτές. Σαρά-
ντα τεσσάρων έγινε και παραλίγο να τον πιάσει πάλι καμιά 
ξεγυρισμένη κρίση σαν εκείνη του Οκτωβρίου6. 

Φυσικά, λογάριαζε και πάλι χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή 
τη μάνα του. Νωρίς το απόγευμα εκείνης της Πέμπτης φώ-

6 βλ. δεύτερο βιβλίο, “187 μέρες”, κεφάλαιο 25
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ναξε τον Αντώνη στο μπαλκόνι. Εκείνος έσυρε τα βήματά 
του βαριεστημένος. 

«Πετάξου στο ανθοπωλείο να μου πάρεις ένα τσουβάλι 
λίπασμα», του είπε. 

«Αμάν, ρε μάνα. Τι το κάνεις τόσο λίπασμα; Τον Αμαζό-
νιο έχεις φυτέψει; Έλεγα να βγω για περπάτημα».

«Ε, περπατώντας δεν θα πας και στο ανθοπωλείο;»
Εκείνος μούγκρισε και πήγε να πάρει πορτοφόλι και 

κλειδιά. 
Δέκα λεπτά αργότερα ανέβαινε αγκομαχώντας τα σκα-

λιά, με το τσουβάλι αγκαλιά. Δεν είχε προλάβει να τα κλεί-
σει τα σαράντα τέσσερα κι ήδη ένιωθε ερείπιο. Έβαλε το 
κλειδί στην πόρτα, την έσπρωξε με τον ώμο και τη στιγμή 
που μπήκε μέσα τον υποδέχτηκε ένα ξαφνικό και δυνατό 
«Χρόνια πολλά» που τον έκανε να αναπηδήσει τρομαγμέ-
νος. 

Στο σαλόνι στέκονταν η μάνα του, παρέα με τον Ορέ-
στη, τον Σάββα και τη Μαίρη, η οποία κρατούσε και μια 
τούρτα στα χέρια. Ήταν όλοι χαμογελαστοί, εκτός από την 
κυρα-Τασία, η οποία συνειδητοποίησε ότι το σακί με το λί-
πασμα είχε πέσει στο πάτωμα από την τρομάρα του Αντώνη 
και είχε ανοίξει στα δυο.

«Μπα, πανάθεμά σε, πώς θα το μαζέψω όλο το χώμα 
από κάτω;»

«Να μην το μαζέψεις, να φυτέψεις παπαρούνες στο σα-
λόνι», απάντησε εκείνος. «Γι’ αυτό φαγώθηκες να με ξε-
φορτωθείς; Για να με κοψοχολιάσετε;»

«Έλα, γκρινιάρη, σταμάτα επιτέλους», είπε η Μαίρη γε-
λώντας. 

«Έχει κι ένα δίκιο ο άνθρωπος, είναι και μιας ηλικίας 
πια. Δεν κάνει να τον τρομάζουμε», πετάχτηκε κι ο Ορέ-
στης. 

Ο Αντώνης τού έριξε μια πλαγιά ματιά. Έτσι όπως ήταν 
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μικροκαμωμένος, μπορεί και να κατάφερνε να τον θάψει 
κάτω από το σκορπισμένο λίπασμα. Αφού τραγούδησαν το 
πατροπαράδοτο τραγούδι γενεθλίων κι έσβησε τα δυο τεσ-
σάρια που δέσποζαν στη μέση της τούρτας, η κυρα-Τασία 
έτρεξε να φέρει πιατάκια και κουτάλια. 

«Τι ευχή έκανες;» τον ρώτησε ο Σάββας. 
«Τα σαράντα τέσσερα έκλεισα, όχι τα τέσσερα», απά-

ντησε και οι υπόλοιποι γέλασαν. 
Εννοείται πως είχε κάνει ευχή, παρόλα αυτά. Κι εννο-

είται πως είχε ευχηθεί να μην έφευγε η Μαίρη για Θεσσα-
λονίκη. 

«Ποιος το κανόνισε όλο αυτό;» ρώτησε ο Αντώνης. 
«Η μητέρα σου. Με πήρε τηλέφωνο χθες και τα κανονί-

σαμε όλα», είπε η Μαίρη. «Εμείς φέραμε την τούρτα, διότι 
εκείνη δεν γινόταν να την πάρει, εκ των πραγμάτων». 

«Σιγά μην έφερνα γλυκό στο σπίτι και δεν το έπαιρνε 
χαμπάρι αυτός», ακούστηκε η μάνα του από την κουζίνα. 

«Πώς το έπαθες εσύ και κανόνισες τέτοια έκπληξη;»
«Ε, εσύ γκρίνιαζες ότι δεν γιορτάσαμε τα γενέθλιά σου 

πέρσι. Φέτος τα γιορτάζουμε, για να μη λες ότι σε ξεχνάω», 
είπε η μάνα του και στη συνέχεια στράφηκε προς τους άλ-
λους. «Κόψτε μεγάλα κομμάτια, γιατί ό,τι μείνει θα το φάει 
αυτός μετά και δεν είναι πια σε ηλικία για γλυκά».

Γέλασαν όλοι εκτός από εκείνον, που μπουκώθηκε κα-
τευθείαν μπας και φύγει η πικρίλα από το στόμα του. Μπο-
ρεί να μην είχε όρεξη για εορτασμούς ο Αντώνης, αλλά η 
αλήθεια ήταν ότι χάρηκε που είδε τους υπόλοιπους έστω 
και για λίγο. Λίγο πριν φύγουν όλοι πρόλαβε να ρωτήσει τη 
Μαίρη αν είχαν εξελίξεις στο θέμα που συζήτησαν. Εκείνη 
δεν έδειχνε και πολύ σίγουρη, πράγμα που τον χαροποίησε 
λιγάκι, ασχέτως αν δεν της το έδειξε. 

Ποιος ξέρει; Μπορεί και να είχαν δίκιο οι ταινίες, τελικά, 
και οι ευχές των γενεθλίων να έβγαιναν όντως αληθινές... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45
Ημέρα 172: Η τελική ευθεία                              

Λίγο πριν το τέλος του Απρίλη εντάθηκαν οι συζη-
τήσεις για λήξη της καραντίνας, η οποία πλέον είχε 

κρατήσει τόσο πολύ που κόντευε να γίνει αγαπημένη συ-
νήθεια. Μόλις μπήκε και η Μεγάλη Εβδομάδα, η κυρα-Τα-
σία είχε μια κρυφή ελπίδα ότι θα αποφασιζόταν νωρίτερα η 
άρση του λοκντάουν και θα έκαναν Πάσχα με όλη την οικο-
γένεια αυτή τη φορά. Παρόλα αυτά, τα πράγματα δεν είχαν 
βελτιωθεί και τόσο πολύ. Τα κρούσματα ήταν στα ύψη 
και οι θάνατοι ήταν ακόμη καθημερινό φαινόμενο. Όμως 
υπήρχε η πρόθεση, αμέσως μετά το Πάσχα, να λήξουν οι 
περισσότεροι περιορισμοί και να ανοίξει πλήρως το εμπό-
ριο και η εστίαση. Η χώρα είχε μπει στην τελική ευθεία για 
την έξοδο από την καραντίνα κι ο κόσμος ανυπομονούσε. 

«Λες να καταφέρουμε να κάνουμε Πάσχα όλοι μαζί;» 
ρώτησε η κυρα-Τασία την Μεγάλη Τρίτη, όσο παρακολου-
θούσαν τα νέα με τον Αντώνη. 

«Μην τρέφεις και πολλές ελπίδες. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο 
θα το είχαν ανακοινώσει πιο νωρίς. Θυμάσαι τι έγινε και τα 
Χριστούγεννα».

«Ε, τα Χριστούγεννα δεν είχαμε τα εμβόλια, όμως».
«Ναι, ενώ τώρα που τα έχουμε, τα κάνουμε».
Ήταν γεγονός ότι ο πανικός κατά των εμβολίων καλά 

κρατούσε, με αποτέλεσμα η AstraZeneca να μένει στα αζή-
τητα και τα ποσοστά των εμβολιασμένων να ανεβαίνουν με 
ρυθμό χελώνας. Κι όλα αυτά, ενώ η επικαιρότητα φρόντιζε 
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να υπενθυμίζει σε όλους ότι η πανδημία συνέχιζε απτόητη 
την επέλασή της. Η επόμενη χώρα που ένιωσε τα κοφτερά 
δόντια της ήταν η Ινδία, όπου τα κρούσματα και οι θάνα-
τοι έσπαγαν καθημερινώς το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Με 
ελάχιστους εμβολιασμούς, υποτυπώδες σύστημα υγείας 
και μηδαμινά αποθέματα εμβολίων, τα πράγματα έδειχναν 
όλο και πιο ζοφερά. Οι μαζικές αποτεφρώσεις των νεκρών 
ξύπνησαν περσινές μνήμες από την Ιταλία στο μυαλό του 
Αντώνη και της μάνας του. 

«Όπου φτωχός κι η μοίρα του», είπε η κυρα-Τασία κου-
νώντας το κεφάλι. 

«Ο κόσμος στην Ινδία αποδεκατίζεται κι εμείς έχουμε 
τα εμβόλια και τ’ αφήνουμε να πηγαίνουν χαμένα. Τέτοια 
προκλητικότητα».

«Ε, μα είναι κι εκείνοι μέσα στη βρόμα εκεί κάτω».
«Α, ωραία. Αφήσαμε τους Κινέζους και θα περιλάβουμε 

τους Ινδούς τώρα. Παραμένεις σταθερή στην Ασία, τουλά-
χιστον».

«Παιδάκι μου, αφού πάνε και κάνουν μπάνιο μέσα στον 
Γάντη. Άδικο έχω;»

«Γάγγη. Ποταμός είναι, όχι πλεκτό».
«Ποταμός είναι ο Αλιάκμονας, ο Γάντης είναι βούρ-

κος. Εκεί αδειάζουν όλα τα βρομόνερα και τα σκουπίδια 
και πάνε αυτοί και λούζονται. Πώς να μην αρρωστήσουν 
μετά;»

«Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα. Είδες το Ισραήλ και 
η Πορτογαλία; Μηδενικοί νέοι θάνατοι, χάρη στα εμβόλια. 
Κι εδώ καθόμαστε και συζητάμε στα σοβαρά αν πρέπει να 
το κάνουμε, επειδή κάτι έπαθαν τέσσερα άτομα στο ένα 
εκατομμύριο».

«Ναι, γιατί όλοι σκέφτονται ότι θα είναι στα τέσσερα 
άτομα. Δεν είδες η Ελένη;»

«Καλά, η φιλενάδα σου δεν είναι μετρό σύγκρισης. 
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Μόνο προστατίτιδα δεν μας έχει πει ότι έχει πάθει ακόμα». 
«Όσοι δεν το κάνουν το εμβόλιο, πάντως, κακό του κε-

φαλιού τους. Εγώ τουλάχιστον θα έχω την ησυχία μου τώρα 
που θα κουβαλήσουν πάλι όλους τους χτικιάρηδες εδώ».

«Καλά. Μας βλέπω για νέα καραντίνα το φθινόπωρο 
πάλι», είπε ο Αντώνης. 

«Εγώ μέσα δεν ξανακάθομαι. Να παλουκωθούν αυτοί. 
Θα συζητήσουν, λέει, κιόλας για τον διάολο τον εσεμές, 
αν θα τον καταργήσουν ή όχι. Αμήν, να φύγει πάλι ο βρα-
χνάς».

«Ας συζητήσουν ό,τι θέλουν. Σάμπως τους παίρνει κα-
νείς στα σοβαρά πλέον;»

«Μακάρι να μας άφηναν το Πάσχα», είπε θλιμμένα η 
κυρα-Τασία. 

«Έτσι όπως πάμε, ούτε τον Δεκαπενταύγουστο δεν θα 
έπρεπε να μας αφήσουν». 

«Φάε τη γλώσσα σου, πια. Δεν χαίρεσαι που θα μας αφή-
σουν ελεύθερους; Έξι μήνες κοντεύουμε στην κλεισούρα. 
Εγώ έγκωσα πια».

«Ναι, οκέι. Χαίρομαι. Πώς δεν χαίρομαι...» μονολόγησε 
άτονα ο Αντώνης. 

Τα μούτρα του, φυσικά, διαφωνούσαν κάθετα με τη δή-
λωση αυτή...
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46
Ημέρα 176: Χριστός Ανέστη εις διπλούν                               

Δεύτερο Πάσχα συνεχόμενο σε καραντίνα, όμως αυτή 
τη χρονιά η κυρα-Τασία ήταν αποφασισμένη να δει 

την οικογένειά της. Έστω και σε δύο δόσεις, όπως είχε συμ-
βεί και την Πρωτοχρονιά, αφού υπήρχε πάλι περιορισμός 
στον αριθμό των καλεσμένων. Εκείνο που είχε προκαλέσει 
τον θυμό της αυτή τη φορά, όμως, ήταν μια μικρή διαφορο-
ποίηση στο χρονοδιάγραμμα της εορτής.

«Πού ακούστηκε να γιορτάσουμε Ανάσταση στις εννιά 
το βράδυ;» βρυχήθηκε στο άκουσμα της είδησης.

«Συνειδητοποιείς ότι στα περισσότερα χωριά έτσι γίνε-
ται εδώ και δεκαετίες, έτσι;» πετάχτηκε ο Αντώνης. «Αν 
ένας παπάς καλύπτει πολλές ενορίες, πηγαίνει και κάνει τις 
ακολουθίες νωρίτερα».

Η μάνα του ξίνισε τα μούτρα της. Πολύ την τσάντιζε 
όποτε είχε δίκιο ο γιος της σε θρησκευτικά ζητήματα.

«Άλλο η επαρχία κι άλλο η Αθήνα, όμως. Δηλαδή αν 
κάναμε Ανάσταση στις δώδεκα, όπως πάντα, τι θα άλλαζε; 
Πιο εύκολα κολλάει το χτικιό τα μεσάνυχτα;»

«Μου αρέσει που ένα χρόνο μετά, ακόμα προσπαθείς να 
βρεις κάποια λογική στις αποφάσεις τους. Εγώ το προτιμώ 
έτσι, πάντως».

«Εσύ το προτιμάς γιατί θα φας νωρίτερα. Το νου σου 
στη μάσα το έχεις συνέχεια».

«Μέχρι τις δέκα το βράδυ μπορούμε να κυκλοφορούμε 
έτσι κι αλλιώς. Και να γινόταν η Ανάσταση στις δώδεκα, 
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δεν θα μπορούσες να πας».
«Ναι, λες και το τηρεί κανείς αυτό. Κάθε νύχτα στις 

πλατείες μαζεύονται όλοι και κάνουν πάρτι. Και πώς θα το 
πάρουμε το Άγιο Φως φέτος;»

«Πέρσι πώς το πήραμε, δηλαδή;»
Η κυρα-Τασία δεν απάντησε. Θα έμενε και δεύτερη χρο-

νιά το σπίτι χωρίς ευλογία. Γι’ αυτό πήγαιναν όλα κατά δια-
όλου κι ο γιος της από το κακό στο χειρότερο, όπως φαι-
νόταν. Αλλά πού θα πήγαινε; Δεν θα τέλειωνε κάποτε η 
πανδημία; Ολόκληρη την Ιερά Σύνοδο θα έφερνε για αγια-
σμό στο σπίτι.

«Τέλος πάντων. Τα κανόνισα με τα αδέλφια σου. Θα 
κάνουμε Ανάσταση στην Αγγελική και την Κυριακή του 
Πάσχα θα πάμε στον αδελφό σου, που θα ψήσει».

«Δεν θες να το κάνουμε όπως πέρσι; Να κάτσουμε σπι-
τάκι μας και να ψήσω εγ...»

«Να κάτσεις εσύ άμα θες! Εγώ θα πάω στα παιδιά μου», 
τον έκοψε η μάνα του.

«Εγώ δεν είμαι παιδί σου; Στο δρόμο με βρήκες;» μού-
γκρισε μέσα από τα δόντια του ο Αντώνης.

Είχε αποφασιστεί, λοιπόν. Το Σάββατο, πρώτη του 
Μαΐου, θα πήγαιναν από νωρίς στο σπίτι της Αγγελικής. 
Η μάνα του επέμενε γι’ αυτό, διότι έπρεπε να επιβλέψει το 
μαγείρεμα της μαγειρίτσας και να βεβαιωθεί ότι η κόρη της 
θα τα έκανε όλα σωστά. Όλοι γνώριζαν, ασφαλώς, ότι μόνο 
ένας τρόπος υπήρχε για να συμβεί αυτό. Όπως ήταν αναμε-
νόμενο, λοιπόν, με το που έφτασαν σπίτι της, η κυρα-Τα-
σία πέταξε την Αγγελική έξω από την κουζίνα και ανέλαβε 
εκείνη.

«Παραδέξου το, σχεδιασμένο το είχες», της είπε ο Αντώ-
νης γελώντας. 

«Απλώς ξέρω τη μάνα μας», απάντησε εκείνη, αράζο-
ντας στον καναπέ. 
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Το φαγητό ετοιμάστηκε κι έκατσαν να φάνε από νωρίς, 
παρά την γκρίνια της κυρα-Τασίας. 

«Στις δέκα πρέπει να είμαστε σπίτι είπαμε, ρε μάνα. 
Πρέπει να φάμε νωρίτερα, τι να κάνουμε;»

«Είναι λίγο περίεργο, πάντως, που τα κάνουμε όλα τόσο 
νωρίς φέτος», είπε ο Στέφανος. 

«Τουλάχιστον θα κοιμηθούμε και νωρίς και θα έχουμε 
προλάβει να χωνέψουμε», είπε ο Αντώνης. 

Στις εννιά ξεκίνησε ο μεγάλος χαμός. Βεγγαλικά, βαρε-
λότα, δυναμιτάκια, πυροτεχνήματα, γαβγίσματα, κλάματα 
και καπνοί. Φιλήθηκαν, ευχήθηκαν μεταξύ τους και στην 
εορτάζουσα μάνα τους και θυμήθηκαν την περσινή Ανά-
σταση, την οποία είχαν γιορτάσει όλοι από τα μπαλκόνια 
τους.

Επέστρεψαν στο σπίτι με μια περίεργη αίσθηση και οι 
δυο και άραξαν στο σαλόνι. Μέχρι τις δώδεκα το βράδυ, 
τουλάχιστον, όταν ξεκίνησε πάλι ο μεγάλος χαμός. Βεγγα-
λικά, βαρελότα, δυναμιτάκια, πυροτεχνήματα, γαβγίσματα, 
κλάματα και καπνοί. 

«Δεν το κάναμε ήδη αυτό;» αναρωτήθηκε ο Αντώνης. 
«Ο κόσμος γιορτάζει την Ανάσταση», απάντησε η μάνα 

του. 
«Και πριν τι γιόρτασε;»
«Τώρα γιορτάζει την κανονική Ανάσταση. Τι νόμιζες; 

Δεν αλλάζουν τα ήθη και τα έθιμα τόσο εύκολα, επειδή το 
είπαν οι άλλοι».

«Πες καλύτερα ότι έψαχναν ευκαιρία όλοι για να ξεσα-
λώσουν με τα δυναμιτάκια». 

«Τώρα νιώθω ότι έκανα Ανάσταση εγώ», είπε η μάνα 
του.

«Τρίωρη Ανάσταση πρώτη φορά κάνω εγώ, πάντως».
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Ημέρα 178: Πικρός καφές                               

Το Πάσχα ήρθε και πέρασε. Κάπως γρήγορα και αδι-
άφορα για τον Αντώνη, όπως συνέβαινε με όλες τις 

γιορτές και τις επετείους τελευταία. Ένιωθε λες κι είχε 
χάσει κάθε θέληση για ζωή. Από τη μία ήταν ο πολύμηνος 
εγκλεισμός που είχε αλλάξει άρδην τις ζωές όλων, από την 
άλλη η αίσθηση αβεβαιότητας για το μέλλον του. Και τώρα 
τελευταία είχε προστεθεί και αυτό το πιο πρόσφατο αγκάθι: 
η πιθανή μετακόμιση της Μαίρης. 

Άλλαζαν όλα διαρκώς και ασταμάτητα και ήθελε η ζωή 
να επανέλθει στο φυσιολογικό, επιτέλους. Μια μικρή αρχή 
έγινε στις 3 του Μαΐου, όταν άνοιξαν και πάλι τα καταστή-
ματα εστίασης. Με λιγότερα καθίσματα, αποστάσεις και με 
απαγορευμένη τη μουσική, κάτι το οποίο προκάλεσε πάλι 
έναν καταιγισμό από αρνητικά και ειρωνικά σχόλια. 

«Έχει γεμίσει το Facebook με φωτογραφίες από κόσμο 
που βγήκε να πιει καφέ», είπε ο Αντώνης χαζεύοντας στο 
τάμπλετ του. 

«Εσύ πώς και δεν πήγες;» ρώτησε η μάνα του.
«Δεν μου κάνει αίσθηση. Άσε που θα γίνεται χαμός πα-

ντού και θα είναι όλα γεμάτα».
«Συνήθισες μέσα, κακομοίρη μου. Τώρα κι αν θα μείνεις 

μαγκούφης», πέταξε η μάνα του. 
Καιρό είχε να τον αποκαλέσει έτσι κι είχε αρχίσει ν’ 

ανησυχεί ο Αντώνης. 
«Δεν είναι αυτό. Απλώς θα πέσουν όλοι με τα μούτρα 
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αυτές τις μέρες. Καφέδες, ποτά, φαγητό έξω. Λες κι αυτά 
είναι τα σημαντικότερα που...»

Ο ήχος ενός μηνύματος τράβηξε την προσοχή του. Σή-
κωσε το κινητό στα χέρια, το διάβασε και στη συνέχεια 
πήγε στο δωμάτιο του. Εμφανίστηκε λίγα λεπτά αργότερα, 
ντυμένος και περιποιημένος. 

«Για πού το έβαλες;» ρώτησε παραξενεμένη η μάνα του. 
«Πάω για καφέ με τα παιδιά. Μου έστειλε μήνυμα ο 

Σάββας».
«Πριν λίγο δεν είπες ότι δεν σου κάνει αίσθηση και θα 

γίνεται παντού χαμός;»
«Ε, ναι, αλλά πριν λίγο δεν είχα παρέα. Τώρα έχω». 
Όταν ο Αντώνης βγήκε από το διαμέρισμα η μάνα του 

σταυροκοπήθηκε.
Η αλήθεια ήταν ότι φαινόταν και στους τρεις κάπως 

εξωπραγματική αυτή η εμπειρία. Είχαν τόσο καιρό να καθί-
σουν σε κάποιο μαγαζί για καφέ ή ποτό που τώρα ένιωθαν 
λες κι ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Από την άλλη, μπορεί να 
ευθυνόταν και το γεγονός ότι, χωρίς μουσική να ακούγεται 
από τα ηχεία, μπορούσες πλέον να ακούσεις όλες τις συζη-
τήσεις από τα γύρω τραπέζια.

«Περίεργο είναι, ε;» ρώτησε ο Αντώνης.
«Για μένα δεν έχει καμία απολύτως διαφορά», έκανε ο 

Σάββας χαμογελώντας.
«Σιγά σιγά θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα», είπε 

η Μαίρη. «Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι η τελευταία 
χρονιά που μας ταλαιπωρεί τόσο αυτός ο ιός».

«Πώς περάσατε το Πάσχα;» την ρώτησε ο Αντώνης.
«Ας πούμε... επεισοδιακά», απάντησε εκείνη.
«Γιατί; Τι έγινε;»
«Κάναμε Ανάσταση με την μητέρα της», έκανε ο Σάβ-

βας και η όψη του σαν να έχασε λίγο το χρώμα της.
«Γιατί το κάνατε αυτό στον εαυτό σας;» ρώτησε πάλι τη 
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Μαίρη ο Αντώνης.
«Έπρεπε να συζητηθούν πολλά. Και να μπούνε κάποια 

πράγματα στη θέση τους».
«Διάλεξες την κατάλληλη περίοδο. Αυγά τσουγκρίσατε 

ή τα πετούσατε ο ένας στο κεφάλι του άλλου;»
«Και αυγά τσουγκρίσαμε και κεφάλια και ποτήρια στο 

τέλος. Το θέμα είναι ότι ειπώθηκαν κάποια πράγματα που 
έπρεπε να ειπωθούν και η μάνα μου, θέλει δεν θέλει, θα 
πρέπει να τα αποδεχτεί. Και τη νέα πραγματικότητα».

«Ποια είναι η νέα πραγματικότητα;» ρώτησε κάπως 
ανήσυχα ο Αντώνης.

Έπεσε σιωπή για λίγο και η Μαίρη με τον Σάββα κοιτά-
χτηκαν για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου.

«Δέχτηκα τη νέα θέση», έκανε ο Σάββας.
Ο Αντώνης δεν ήξερε τι να απαντήσει. Ή μάλλον, ήξερε. 

“Συγχαρητήρια” θα ήταν η σωστή απόκριση. Αλλά δεν 
ήθελε να το πει. Όχι εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον. Έμει-
νε σιωπηλός κοιτάζοντας το ζευγάρι που καθόταν απέναντί 
του. Εντελώς μηχανικά, πήρε ένα πακετάκι ζαχαρίνης και 
το άδειασε στην κούπα με τον καφέ του.

«Πρέπει να καταλάβεις ότι τέτοιες ευκαιρίες δεν έρχο-
νται συχνά για κάποιον όπως ο Σάββας», έσπασε τη σιωπή 
η Μαίρη. «Και νομίζω ότι χρειαζόμουν κι εγώ μια καινούρ-
για αρχή».

«Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσετε, το καταλαβαίνω. Εν-
νοείται ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, ειδικά στην εποχή που 
διανύουμε. Σκέφτομαι μόνο ότι κάναμε τόση παρέα τον τε-
λευταίο χρόνο -παρά τις αντίξοες συνθήκες- και τώρα θα 
φύγετε».

«Το ξέρω. Αλλά έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τότε. Δεν 
υπάρχει περίπτωση να φύγουμε πριν το νέο έτος και πολύ 
περισσότερο πριν τελειώσει η πανδημία. Άλλωστε, όπως 
είπες κι εσύ, ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα μέσα στις κα-
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ραντίνες. Είμαστε συνηθισμένοι, νομίζω, να μιλάμε πια 
μέσω κάμερας».

«Ναι, βέβαια είναι αλλιώς να ξέρεις ότι σε χωρίζουν τρεις 
όροφοι με τον άλλο κι αλλιώς πέντε ώρες με το τρένο».

Ο Σάββας έκανε νόημα ότι έπρεπε να πάει στην τουα-
λέτα και σηκώθηκε. Έπεσε ξανά μια αμήχανη σιωπή στο 
τραπέζι, η οποία ενισχυόταν από την έλλειψη μουσικής. 
Πρώτη φορά στενοχωριόταν ο Αντώνης που δεν είχε ένα 
δυνατό ηχείο πάνω από το κεφάλι του και δεν φανταζόταν 
ότι θα στενοχωριόταν ποτέ για κάτι τέτοιο.

«Έχουμε κι εμείς κάποια θέματα που πρέπει να συζητή-
σουμε», είπε η Μαίρη.

Ο Αντώνης ένιωσε να τον πιάνει ταχυπαλμία. 
«Δεν υπάρχει κάτι να πούμε, μην ανησυχείς. Όλα είναι 

καλά», είπε και πιέστηκε να χαμογελάσει. «Ό,τι και αν 
ήταν, πέρασε».

Πήρε άλλο ένα πακετάκι ζαχαρίνης και το έριξε στον 
καφέ.

«Θέλω να ξέρεις, πάντως, ότι εκτιμώ όσα έχεις κάνει για 
εμένα και τον Σάββα. Και την υποστήριξή σου».

«Ποια υποστήριξη; Σιγά!»
«Ε, όχι και σιγά. Κράτησες το μυστικό μας στην αρχή, 

ήσουν εκεί όποτε σε χρειαζόμασταν. Μέχρι και τη νοημα-
τική έκατσες κι έμαθες».

«Νιώθω λίγο λες κι έχεις αρχίσει να με αποχαιρετάς από 
τώρα», είπε ο Αντώνης. «Μήπως να αλλάξουμε θέμα και να 
πούμε κάτι πιο ευχάριστο;»

Η Μαίρη χαμογέλασε.
«Έχεις δίκιο. Ας πούμε κάτι άλλο. Έχεις σκεφτεί τι θα 

κάνεις με το μαγαζί σου;»
 Το βλέμμα του Αντώνη πάγωσε. Αυτό ήταν το πιο ευχά-

ριστο θέμα που μπορούσε να σκεφτεί; Άπλωσε το χέρι και 
άρπαξε άλλα δυο πακετάκια ζαχαρίνης.
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«Καλά, γλυκό δεν είπες να στον κάνουν;» ρώτησε η 
Μαίρη.

«Ναι, αλλά μάλλον θα έκανε λάθος η κοπέλα. Πιο πικρό 
καφέ δεν έχω πιει...»
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Ημέρα 180: Μπιλ Γκέιτς                               

Δέκα μέρες είχαν απομείνει μέχρι την έξοδο από την 
καραντίνα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αποφά-

σεις, τουλάχιστον. Η Πρωτομαγιά εκείνη -η οποία, λόγω 
Πάσχα, ήταν για την ακρίβεια τεταρτομαγιά- αποτελούσε 
και την έναρξη την αντίστροφης μέτρησης.

Ο κόσμος ήταν από τη μια ενθουσιασμένος που όλα θα 
τελείωναν και από την άλλη προβληματισμένος, διότι ου-
σιαστικά δεν είχαν αλλάξει και πολλά από όταν είχε ξεκι-
νήσει η νέα καραντίνα -πέρα από το ότι τουλάχιστον είχαν 
εμβολιαστεί δυο-τρία εκατομμύρια Έλληνες και το νούμε-
ρο ανέβαινε αργά, αλλά σταδιακά.

Το εμβόλιο, πάντως, είχε αποδειχθεί θαυματουργό στην 
περίπτωση της κυρίας Ελένης. Όχι μόνο λόγω της ανοσίας, 
αλλά κι επειδή την είχε κάνει άλλον άνθρωπο. Από τότε 
που είχε εμβολιαστεί είχε γίνει πιο κοινωνική και δεν κλει-
νόταν όλη μέρα στο σπίτι της. Όχι ότι πήγαινε και κάπου 
μακριά, μέχρι τον πρώτο όροφο κατέβαινε το πολύ. 

Ο Αντώνης είχε καλοδεχτεί αυτή την εξέλιξη, αφού, όσο 
περισσότερες ώρες περνούσε με τη φίλη της η κυρα-Τασία, 
τόσο λιγότερες ώρες περνούσε με εκείνον. Συν τοις άλλοις, 
υπήρχε και ένα μπόνους στην όλη υπόθεση: οι σπαρταρι-
στοί διάλογοι ανάμεσα στις δυο φιλενάδες. Όπως αυτός 
που εκτυλίχθηκε το βράδυ εκείνης της Τετάρτης.

«Τα έμαθες για αυτόν τον Κέιτς; Παίρνει διαζύγιο», είπε 
η κυρία Ελένη.
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«Ποιος είναι αυτός πάλι;»
«Εκείνος ο ζάμπλουτος που βάζει τα τσιπάκια στα εμβό-

λια. Τίποτα δεν ξέρεις πια;»
Ο ήχος από ένα σακουλάκι πατατάκια που άνοιξε, έκανε 

τις δυο γυναίκες να γυρίσουν το κεφάλι. Ο Αντώνης στεκό-
ταν από πίσω τους σιωπηλός - αλλά με ένα περίεργο μειδί-
αμα στο πρόσωπο- και τις κοιτούσε με αδημονία.

«Τον ξέρεις εσύ αυτόν που λέει η Ελένη;» ρώτησε η 
μάνα του.

«Τον Μπιλ Γκέιτς; Ακουστά τον έχω», απάντησε εκεί-
νος κι έχαψε ένα πατατάκι.

«Και γιατί χώρισε;» ρώτησε η κυρα-Τασία, την Ελένη 
αυτή τη φορά.

«Ποιος ξέρει. Όλο και κάποια κουτσουκέλα θα έκανε κι 
αυτός».

«Παιδιά έχουνε;»
«Τρία».
Η κυρα-Τασία κούνησε το κεφάλι θλιμμένη.
«Αυτά τα καημένα θα τα τραβήξουν όλα».
Ο Αντώνης παραλίγο να πνιγεί με ένα πατατάκι.
«Καλέ, αυτός δεν ξέρει τι έχει. Ζωή και κότα θα ζήσουν 

τα παιδιά του», είπε η κυρία Ελένη.
«Τα λεφτά δεν είναι το παν».
«Δεν είναι, αλλά καλύτερα να τα έχεις παρά να είσαι 

άφραγκος. Αυτός ασχολιόταν με τα κουμπιούτερ, λένε, κι 
έχει καλό κομπόδεμα στην άκρη. Μπλέχτηκε και με τα εμ-
βόλια τώρα, γύρευε τι θα έχει βγάλει κι από κει».

Ο ήχος από ένα κουτάκι αναψυκτικού διέκοψε πάλι τη 
συζήτηση. Οι δυο γυναίκες στράφηκαν προς τον Αντώνη. 
Αυτή τη φορά είχε φέρει και καρέκλα κι είχε κάτσει από 
πίσω τους, πάντα με το ίδιο χαζοχαρούμενο βλέμμα.

«Θα δεις κι εσύ το έργο;» ρώτησε η μάνα του. 
«Το βλέπω ήδη», απάντησε εκείνος. 
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Οι στιχομυθίες αυτές είχαν γίνει η μοναδική του διασκέ-
δαση τον τελευταίο καιρό. Το μόνο αρνητικό ήταν ότι τις 
συνόδευε πάντα με σνακ και είχε ήδη πάρει δυο κιλά...
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Ημέρα 183: Θα πέσει ο ουρανός

στα κεφάλια τους                              

Τα μάτια ολόκληρου του πλανήτη ήταν στραμμένα 
στον ουρανό εκείνο το Σάββατο. Δεν επρόκειτο να 

σημειωθεί έκλειψη ηλίου ούτε αναμενόταν το πέρασμα 
κάποιου κομήτη. Ο λόγος ήταν λίγο πιο απρόσμενος και 
τρομακτικός και έκανε και την κυρα-Τασία να θυμηθεί μια 
παλιά της κόντρα.

«Έλεος πια με αυτούς τους Κινέζους», αντήχησε η φωνή 
της στο σπίτι.

Ως συνήθως, ο Αντώνης εμφανίστηκε για να δει ποια 
καινούργια παράνοια τον περίμενε.

«Τι έκαναν αυτή τη φορά οι Κινέζοι;»
«Παιδάκι μου, μας έχουν βάλει όλους στο μάτι, δεν εξη-

γείται αλλιώς. Τώρα τους έφυγε ένας πύραυλος και θα μας 
έρθει ουρανοκατέβατος».

«Τι εννοείς;»
«Στείλανε έναν πύραυλο στο διάστημα και τώρα θα κα-

τέβει μόνος του και κανείς δεν ξέρει πού θα πέσει. Άκου 
πράματα!»

«Α, κάτι άκουσα. Κατασκευάζουν διαστημικό σταθμό κι 
έστειλαν το πρώτο τμήμα με αυτόν τον πύραυλο».

«Θα πάνε να μείνουν στο διάστημα; Καιρός τους ήτανε».
«Αμάν, ρε μάνα, άρχισες πάλι; Δεν τον φτιάχνουν τον 

διαστημικό σταθμό για να μετακομίσουν όλοι εκεί!»
«Μην το λες αυτό. Αυτοί μπορεί κάτι να ξέρουν και να 
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μην μας το λένε πάλι. Και για τον πύραυλο δεν το έλεγαν 
τόσες μέρες, τώρα το ξεφούρνισαν και ψάχνουν όλοι με τα 
τηλεσκόπια να δούνε σε ποιανού το κεφάλι θα έρθει».

Το κουδούνι ήχησε πεντέξι φορές, λες και κάποιος βια-
ζόταν να του ανοίξουν την πόρτα. Ο Αντώνης ήξερε μόνο 
ένα άτομο στο κτίριο που βαρούσε τα κουδούνια έτσι, σε 
στιγμές πανικού. Πήγε και άνοιξε.

«Χαίρετε, κυρία Ελένη», είπε χωρίς καν να κοιτάξει.
Η μικρόσωμη γυναίκα μπήκε φουριόζα στο διαμέρισμα.
«Ποιος χαίρεται; Δεν άκουσες τι έγινε;» φώναξε.
«Για τον πύραυλο των Κινέζων λες;» ρώτησε η κυρα-

Τασία.
«Ε, φυσικά. Πρέπει να κρυφτούμε. Τον περιμένουν να 

πέσει από ώρα σε ώρα».
«Το μεγαλύτερο κομμάτι του θα καεί με το που θα μπει 

στην ατμόσφαιρα, πώς κάνετε έτσι;»
«Το μεγαλύτερο, όχι όλο», είπε η κυρία Ελένη. «Όλο 

και κάτι θα περισσέψει να μας έρθει καπέλο. Να πάμε να 
κάτσουμε κάτω από κάνα υπόστεγο».

«Τι να σου κάνει, μαρή, το υπόστεγο άμα είναι να σου 
έρθει κατακέφαλα η ρουκέτα; Κάτω από τη γη πρέπει να 
κρυφτείς».

«Πού να πάμε που να είναι βαθιά;»
«Μοναστηράκι», είπε ο Αντώνης και οι δυο ηλικιωμένες 

γυναίκες γύρισαν και τον κοίταξαν.
«Στην αγορά;» ρώτησε η κυρα-Τασία.
«Στον σταθμό του μετρό. Νομίζω έχει το μεγαλύτερο 

βάθος από όλους. Εκεί θα είστε ασφαλείς».
Οι δυο φιλενάδες κοιτάχτηκαν.
«Λες να πάμε;» ρώτησε η κυρία Ελένη.
«Τι λες, παιδάκι μου, που θα τρέχουμε στο μετρό;» φώ-

ναξε η κυρα-Τασία. «Κοτζάμ πλανήτης, σε μας θα πάει και 
θα πέσει το ρημάδι; Μουντζωμένους μάς έχουν;»
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«Εγώ θα πάω», επέμεινε εκείνη. 
«Να πάρετε και φαγητό μαζί και νερό. Και φακούς και 

μπαταρίες», είπε ο Αντώνης.
«Γιατί;» ρώτησε η γειτόνισσα.
«Ε, ποτέ δεν ξέρετε. Μπορεί όσο είστε εκεί κάτω να 

πέσει στην Αθήνα ο πύραυλος, να καταστραφεί ο πολιτι-
σμός και να πρέπει να περιμένετε να καθίσει ο κουρνια-
χτός».

«Να πάρω και κάνα περιοδικό τότε», είπε η κυρία Ελένη 
προς τη φιλενάδα της, η οποία απλώς την μούντζωσε.

«Κάτσε στ’ αυγά σου, που σε πιάνει πανικός με το πα-
ραμικρό. Εδώ δεν κατάφεραν να μας ξεκάνουν με κοτζάμ 
κωρονοϊό, που δεν τον βλέπουμε κιόλας. Τον πύραυλο θα 
φοβηθούμε; Εκείνον, τουλάχιστον, θα τον δεις να έρχεται 
και θα προλάβεις να κρυφτείς».

Ο Αντώνης κοίταξε έκπληκτος τη μάνα του.
«Είναι πρώτη φορά που τον είπες “κορωνοϊό” και όχι 

“χτικιό”. Κάνεις πρόοδο», της είπε.
«Τόσο καιρό, θα μάθαινα να το λέω κι εγώ κάποτε».
«Έτσι, να κάνεις πρόβα για τους επόμενους που θα έρ-

θουν».
«Εκτός αν πάνε να μείνουν οι Κινέζοι στο διάστημα», 

απάντησε εκείνη και συνέχισε να παρακολουθεί τις ειδή-
σεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50
Ημέρα 1: Ενα κάποιο τέλος                              

Εκατόν ογδόντα οχτώ μέρες. Πάνω από έξι μήνες. 
Τόσο κράτησε η δεύτερη καραντίνα. Ξεκίνησε φθι-

νόπωρο και τώρα κόντευε να καλοκαιριάσει πάλι. Κανέ-
νας στην χώρα δεν φανταζόταν ούτε ότι θα τραβούσε τόσο 
ούτε ότι θα είχε τόσο πολλά σκαμπανεβάσματα. Αλλά να 
που είχε φτάσει, επιτέλους, κι εκείνη στο τέλος της. Χάπι 
εντ; Σίγουρα όχι, ειδικά αν λάμβανε κανείς υπόψη του ότι 
τίποτε δεν είχε τελειώσει. Η πανδημία συνεχιζόταν -ο ιός 
είχε καταπολεμηθεί μεν, δεν είχε νικηθεί ολοκληρωτικά δε. 
Ολόκληρες χώρες τελούσαν ακόμα υπό καραντίνα, άνθρω-
ποι πέθαιναν, το μέλλον ήταν αβέβαιο και η ζωή στον πλα-
νήτη είχε αλλάξει ριζικά.

Την Παρασκευή, δεκατέσσερις του Μαΐου, ο μετρητής 
στην Ελλάδα ξεκίνησε από την αρχή. Ο πενταψήφιος βρα-
χνάς είχε μπει ξανά στο ψυγείο και ο κόσμος ήταν πια ελεύ-
θερος να μετακινείται όπου θέλει. Σχεδόν, δηλαδή. Διότι το 
SMS είχε φύγει, αλλά δεν ίσχυε το ίδιο και για την τήρηση 
αποστάσεων, την τηλεργασία και την απαγόρευση κυκλο-
φορίας -έστω κι αν αυτή είχε μεταφερθεί αργά το βράδυ.

Τα περισσότερα μαγαζιά είχαν ανοίξει και οι παλιές συ-
νήθειες επέστρεφαν δειλά, όμως οι μάσκες, τα γάντια, τα 
αντισηπτικά κι οι εμβολιασμοί είχαν έρθει για να μείνουν 
για αρκετό διάστημα ακόμα.

Ήταν ένα κάποιο τέλος. Όχι ΤΟ τέλος, καθώς κανείς δεν 
μπορούσε να γνωρίζει από πριν τι θα ξημέρωνε η επόμενη 
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μέρα, ο επόμενος μήνας ή το ερχόμενο φθινόπωρο. Αν ο ιός 
επέστρεφε με νέα, ισχυρότερη μετάλλαξη που αψηφούσε 
τα εμβόλια; Ή αν μια εντελώς νέα πανδημία περίμενε στη 
γωνία; Αν αυτή ήταν η ζωή όλων στο εξής; Το μέλλον ήταν 
αβέβαιο, αλλά μπορούσαν, προσωρινά, να απολαύσουν 
όλοι αυτή τη μικρή νίκη. 

Περίπου όλοι. Η λήξη της καραντίνας είχε αφήσει μια 
γλυκόπικρη αίσθηση στον Αντώνη. Η χαρά της ελευθερί-
ας μετριαζόταν από τη συνειδητοποίηση ότι πλέον δεν είχε 
καμία δικαιολογία για να αφήνει τα υπόλοιπα προβλήματά 
του στην άκρη. Η κυρα-Τασία, φυσικά, έπλεε σε πελάγη 
ευτυχίας. Στα τέλη του μήνα θα έκανε και ο Αντώνης την 
πρώτη δόση του εμβολίου, οπότε εκείνη είχε αρχίσει ήδη 
να οργανώνει οικογενειακό τραπέζι -για ολόκληρη την οι-
κογένεια αυτή τη φορά. Για την ώρα, αυτό που έπρεπε να 
κάνουν και οι δύο ήταν να συνηθίσουν στα νέα δεδομένα 
και πάλι. 

«Τι θα κάνεις σήμερα;» ρώτησε η κυρα-Τασία το πρωί 
εκείνης της Παρασκευής. 

«Τι θα κάνω;»
«Δεν θα πας πουθενά;»
«Πρέπει να πάω κάπου;»
Η μάνα του σούφρωσε τα χείλη. 
«Τόσους μήνες μαντρωμένους μας είχαν, παιδάκι μου, 

μέσα θα κάθεσαι πάλι;»
«Εντάξει, ρε μάνα, χαλάρωσε. Πρώτη μέρα μετά την κα-

ραντίνα είναι, τι ήθελες; Να μπω κατευθείαν σε αεροπλάνο 
για Νικαράγουα;»

«Γιατί δεν βγαίνεις με τα παιδιά για ένα ποτό;»
«Τα παιδιά έχουν κανονίσει, δεν θα μπλέκομαι στα πόδια 

τους όλη την ώρα».
«Ε, πήγαινε μόνος σου. Τώρα που άνοιξαν και τα μπαρ, 

ευκαιρία είναι, μπας και γνωρίσεις και κάνα καλό κορίτσι».
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«Μου προτείνεις εσύ να πάω σε μπαρ για να γνωρίσω 
καλό κορίτσι; Ποια είσαι και τι έκανες στη μάνα μου;»

«Ε, εκεί που φτάσαμε, συμβιβάζομαι και με νύφη από 
μπαρ».

«Γιατί φαγώθηκες να βγω έξω; Έχεις κανονίσει να φέ-
ρεις γκόμενο στο σπίτι;»

«Βρε, άντε από κει χάμω, σατανά», φώναξε η μάνα του 
κι επέστρεψε στην κουζίνα. 

Ο Αντώνης την ακολούθησε.
«Θες να πάμε μαζί κάπου αύριο; Καμία εκδρομή; Διάλε-

ξε μέρος και πάμε», της είπε. 
«Δεν με βαρέθηκες τόσο καιρό; Με τις παρέες σου πρέ-

πει να βγαίνεις, που κοντεύεις να καλογερέψεις. Θα έρθει 
αύριο η Σμαράγδα, έτσι κι αλλιώς, και θα φέρει και τα παι-
διά».

«Ωραία. Να πάω μόνος μου εκδρομή, τότε», ψιθύρισε ο 
Αντώνης. 

«Να βγεις να χαρείς τη ζωή σου πριν μας ξανακλείσουν 
μέσα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει, εκεί που έχουμε φτάσει».

«Θα τη χαρώ και τη ζωή μου, μην ανησυχείς. Έχω χρόνο 
ακόμα».

«Κι ο πατέρας σου έτσι έλεγε και είδες. Κανείς μας δεν 
ξέρει πόσος χρόνος τού έχει πιστωθεί. Πάρε τη Μαίρη και 
τον Σάββα να πάτε εκδρομή».

Ο Αντώνης μελαγχόλησε. Το μεγαλύτερο σύννεφο στον 
ορίζοντα ήταν η αναπόφευκτη μετακόμιση. Με τη νέα χρο-
νιά, το ζευγάρι θα ξεκινούσε την καινούργια του ζωή στην 
συμπρωτεύουσα. Εκείνος είχε χάσει προ πολλού κάθε ελ-
πίδα να σμίξει κάποτε με τη Μαίρη -η συγκεκριμένη πόρτα 
είχε κλείσει οριστικά. Όμως τώρα έπρεπε να συνηθίσει και 
στην ιδέα ότι δεν θα την έβλεπε καν; Ίσως, όμως, και να 
ήταν καλό αυτό. Θα του δινόταν έτσι η δυνατότητα να την 
ξεπεράσει πιο γρήγορα και να προχωρήσει παρακάτω κι 
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εκείνος.
«Θα μπορούσαμε να πάμε οι τρεις μας κάπου για διακο-

πές», είχε προτείνει ο Σάββας λίγες μέρες πριν την έξοδο 
από το λοκντάουν. 

«Καλή ιδέα», είχε συμφωνήσει ο Αντώνης. 
Κι ας μην την θεωρούσε καθόλου καλή ιδέα, κατά 

βάθος. Η προοπτική να κρατάει όλη την ώρα το φανάρι στο 
ερωτευμένο ζευγαράκι δεν τον ενθουσίαζε και πολύ. Θα το 
άφηνε στο φλου, λοιπόν, κι αν κάποια στιγμή το πρότειναν 
εκ νέου, τότε ας το κανόνιζαν. Διαφορετικά, δεν σκόπευε 
από μόνος του να αναλάβει καμία πρωτοβουλία.

«Καλά, θα δω τι θα κάνω», απάντησε άτονα στη μάνα 
του και πήγε να κλειστεί στο δωμάτιο του. 

Θα έβλεπε τι θα έκανε. Κάποια στιγμή, θα το έκανε και 
αυτό. Θα έβαζε σε μια τάξη την ζωή του. Το σημαντικότερο 
ήταν ότι έχει έρθει ένα κάποιο τέλος σε όλη την ταλαιπωρία 
του τελευταίου έτους. Ίσως, λοιπόν, να μπορούσε να έρθει 
και μια κάποια αρχή;
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Ημέρα 1.883: «Δεν θα χαθούμε...»                               

Αυτή ήταν η τελευταία φράση που είπε η Μαίρη στον 
Αντώνη, πριν κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου. 

Η φράση που αντηχούσε στα αυτιά του όσο στεκόταν στον 
δρόμο κι έβλεπε το όχημα να χάνεται στον ορίζοντα. «Δεν 
θα χαθούμε!»

Η ζωή κάθε ανθρώπου, όμως, είναι γεμάτη από ανθρώ-
πους που «δεν θα χάνονταν», που «θα τα λέγανε κάποια 
στιγμή», που θα «έβγαιναν για έναν καφέ». Αυτά τα αθώα, 
καλοπροαίρετα, κατά συνθήκη ψεύδη που έχουμε μάθει να 
ανταλλάζουμε μεταξύ μας. 

«Δεν θα χαθούμε!» Όμως χάθηκαν. Αργά και σταδιακά, 
αλλά νομοτελειακά -διότι έτσι είναι η ζωή. Όταν μπαίνει 
ανάμεσα σε δυο ή περισσότερους ανθρώπους η απόσταση, 
το κενό καλύπτεται γρήγορα από νέα πρόσωπα, εμπειρίες 
και συνήθειες. Μέχρι η εικόνα του άλλου να θολώσει και 
να μην μείνει τίποτε άλλο, από μια ακόμη επαφή στη μνήμη 
του κινητού. Σίγουρα, υπήρχε πού και πού ένα σχόλιο ή ένα 
like στο Facebook, ή τα τυπικά ευχολόγια σε γιορτές και 
επετείους, όμως αυτά δεν καλύπτουν το κενό -ίσα ίσα που 
το μεγαλώνουν πολλές φορές. 

Πέντε χρόνια πέρασαν από εκείνο το απόγευμα. Βρέθη-
καν οι τρεις τους μερικές φορές στις αρχές, όταν εκείνη και 
ο Σάββας έρχονταν στην Αθήνα. Για έναν καφέ, ένα ποτό, 
ένα τραπέζωμα κάπου έξω. Αλλά ακόμα και αυτές οι επι-
σκέψεις αραίωσαν, ώσπου σταμάτησαν εντελώς. Και στο 
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τέλος, η Μαίρη, η Μαιρούλα -με τα κυματιστά, κατακόκκι-
να μαλλιά- έγινε μια ανάμνηση που πάντα ξυπνούσε στον 
Αντώνη ένα πικρό αίσθημα απώλειας.

Η πανδημία πέρασε, ο πλανήτης είχε πια ορθοποδήσει 
στα πέντε χρόνια που ακολούθησαν και οι άνθρωποι έδει-
χναν πλέον λίγο περισσότερη εκτίμηση στα απλά και καθη-
μερινά πράγματα. Στο μεταξύ είχαν αλλάξει πολλά και στη 
ζωή του Αντώνη. Κάποια ευχάριστα, κάποια δυσάρεστα 
και κάποια τραγικά. Βρήκε μια δουλειά, βρήκε και μια νέα 
σχέση -άντεξε με το ζόρι δυο χρόνια και στις δύο. Στο τέλος 
αποφάσισε ν’ ακολουθήσει τη συμβουλή της μάνας του και 
να αξιοποιήσει το μαγαζί. Άνοιξε μια καφετέρια, την οποία 
γέμισε βιβλία και ζεστές γωνιές για διάβασμα. Σύντομα 
είχε γίνει στέκι βιβλιόφιλων και περνούσε κι εκείνος το με-
γαλύτερο κομμάτι της μέρας του εκεί. Ειδικά όταν, πάνω 
στον τρίτο χρόνο, απέμεινε μόνος του στο πατρικό.

Η κυρα-Τασία έφυγε απρόσμενα μια νύχτα. Ήσυχα, 
στον ύπνο της, λες κι ήθελε -έτσι για αλλαγή- ν’ αποφύγει 
τα πολλά δράματα. Ο Αντώνης επέλεξε να ανακαινίσει το 
σπίτι και να παραμείνει εκεί. Όλες οι αναμνήσεις του, άλ-
λωστε, βρίσκονταν κλεισμένες μέσα σε εκείνους τους τοί-
χους. Και οι καλές και οι άσχημες.

Και η ζωή συνεχίστηκε χωρίς άλλες εκπλήξεις. Ήσυχη 
και μέτρια -απολύτως ταιριαστό, αφού ήταν ανέκαθεν μια 
μετριότητα κι εκείνος. Μέχρι το τηλεφώνημα που έλαβε 
εκείνο το απόγευμα του Ιουλίου του 2026, το οποίο ήρθε 
να ταράξει πάλι τα νερά. Η γνώριμη γυναικεία φωνή στην 
άλλη άκρη της γραμμής, τού προκάλεσε ένα μικρό σκίρτη-
μα. 

«Τι κάνεις;»
«Όλα καλά. Εσείς;»
«Καλά κι εμείς. Έχουμε τόσο καιρό να τα πούμε...» 
Η Μαίρη και ο Σάββας θα έρχονταν στην Αθήνα. Θα 
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ήταν μια ευκαιρία να βρεθούνε ξανά, να πούνε τα νέα τους, 
να θυμηθούνε τα παλιά.

«Πόσο θα καθίσετε;»
«Καμιά δεκαριά μέρες. Να κανονίσουμε να βγούμε οι 

τρεις μας για ένα ποτό ένα βράδυ. Έχουμε πολύ έδαφος να 
καλύψουμε. Τρεις ή τέσσερις;» ρώτησε με νόημα η Μαίρη.

«Τρεις ακόμα», απάντησε ο Αντώνης. «Με τόσο τρέξιμο 
που είχα με το μαγαζί τα τελευταία τρία χρόνια, πού να βρω 
χρόνο για ο,τιδήποτε άλλο;»

«Θα βρεις. Τώρα που έχεις μπει σε μια σειρά πια, θα το 
λύσεις και αυτό. Δεν έμεινε και τίποτε άλλο, άλλωστε».

«Όταν φτάσετε, να με πάρεις να κανονίσουμε».
«Θα σε πάρω». 
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«Θυμάσαι πού βρισκόμασταν πριν πέντε χρόνια;» 
ρώτησε η Μαίρη τον Αντώνη, με ένα νοσταλγικό 

χαμόγελο.
«Εγώ στον πρώτο όροφο κι εσύ στον δεύτερο;» απάντη-

σε ο Αντώνης κι εκείνη γέλασε. 
«Ξέρεις πώς το εννοώ», του είπε.
«Ναι, ξέρω. Πού βρισκόμασταν ως άνθρωποι, ως έθνος, 

ως είδος και ως κόκκοι άμμου στο αχανές σύμπαν. Προ-
σπαθώ να μην το σκέφτομαι».

«Γιατί;»
«Ε, δεν διάλεξες καλή περίοδο κι εσύ. Αν με ρωτούσες 

για δέκα χρόνια πριν, ευχαρίστως να το συζητούσαμε».
«Δεν ήταν κι η καλύτερη περίοδος για εμάς, ε;»
«Για ολόκληρο τον πλανήτη».
Η Μαίρη κοίταξε το μελαχρινό αγοράκι που έπαιζε στα 

πόδια της. Εκείνο ανασήκωσε για λίγο το βλέμμα του, 
στράφηκε προς τον Αντώνη και τέντωσε το δάχτυλο.

«Μπαμπάς», φώναξε. 
Ο Αντώνης έβαλε τα γέλια. 
«Μη σε ακούσει ο πατέρας σου να το λες αυτό, ακόμα 

θυμάμαι τη μελανιά στο μάτι!» είπε στο παιδί, το οποίο τον 
κοιτούσε ανέκφραστο.

«Τον μπερδεύει το μούσι», είπε και η Μαίρη γελώντας.
«Να ο μπαμπάς σου», είπε ο Αντώνης κι έδειξε προς το 

μέρος του Σάββα, ο οποίος ερχόταν με δυο κούπες καφέ 
στο χέρι. «Αν ήμουν όρθιος θα καταλάβαινες τη διαφορά».
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«Είσαι χαζός», είπε ο Σάββας γελώντας.
«Φίλε, δεν θα συνηθίσω ποτέ να ακούω τη φωνή σου», 

είπε ο Αντώνης. «Νομίζω σε προτιμούσα μόνο με τη νοη-
ματική. Άσε που μπορούσαμε να μιλήσουμε πίσω από την 
πλάτη σου χωρίς να μας ακούσεις!»

Η Μαίρη κι ο Σάββας γέλασαν.
«Είναι πολύ ωραίο το μαγαζί, πάντως. Μπράβο! Χαίρο-

μαι που βρήκες τον δρόμο σου κι εσύ», είπε εκείνη.
«Ναι. Πέρασα από σαράντα κύματα, αλλά το πήρα από-

φαση τελικά. Δεν γινόταν να το δώσω σε κάποιον άλλο 
μετά από τόσα χρόνια».

«Για πες, πώς είναι η ζωή στην πολυκατοικία; Τι κάνουν 
οι υπόλοιποι, είναι όλοι εκεί ακόμα;»

«Οι περισσότεροι. Είχαμε πολλές εξελίξεις. Για τον κυρ-
Απόστολο και τη γυναίκα του τα ξέρετε, είχαμε μιλήσει 
τότε. Έναν χρόνο μετά βίας την έβγαλε ο κυρ-Απόστολος 
στο γηροκομείο πριν πεθάνει».

«Θυμάμαι, ναι. Κι η κυρία Σταυρούλα ακολούθησε έξι 
μήνες μετά;»

«Ναι. Από το μαράζι της πήγε. Θυμάμαι πόσο βαριά το 
είχε πάρει τότε κι η μάνα μου».

«Τι κρίμα...»
«Αλλά τουλάχιστον έχεις γείτονα τον Ορέστη τώρα».
«Ναι, αν και το σκέφτηκε πολύ για να πάρει το σπίτι 

τους. Βλέπεις, πέθανε εκεί η κυρα-Σταυρούλα και τον θυ-
μάσαι τον Ορέστη τι προληπτικός είναι».

«Την γκαρσονιέρα τι την έκανε;» ρώτησε ο Σάββας. 
«Έχει μετατραπεί επισήμως στο καμαρίνι του. Έτσι κι 

αλλιώς και πριν οι περούκες και τα ρούχα του έπιαναν όλο 
τον χώρο, δεν άλλαξε κάτι».

«Βρε τον Ορέστη. Ο Πελοπίδας κι η Κασσιανή είναι 
ακόμα εκεί;» ρώτησε η Μαίρη.

«Ναι -αιώνιοι διαχειριστές. Η κυρία Ελένη είναι που 
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έφυγε. Πήγε να μείνει στο χωριό της και στο διαμέρισμα 
έχει έρθει η εγγονή της. Ο Φαρίντ και η Νάιλα είναι ακόμα 
στο κτίριο, επίσης. Στον τέταρτο είχαμε εξελίξεις».

«Τι εξελίξεις;»
«Στο διαμέρισμα του Σάββα μένει τώρα ένας τενόρος. 

Ζούμε μεγάλες στιγμές. Ειδικά όταν κάνει πρόβες και τον 
πλακώνει στα βρισίδια ο Πελοπίδας. Και η Φλο με τον 
Στάθη τα χάλασαν».

«Έλα ρε, αλήθεια;»
«Ναι, του έδωσε τα παπούτσια στο χέρι μια μέρα και 

τον έδιωξε, αλλά κράτησε τον Σκύλο. Τώρα τα έχει με έναν 
ντραμίστα, μπασίστα -θα σε γελάσω. Έναν ακούρευτο με 
τατουάζ μανίκι, τέλος πάντων».

«Το παλιό μου διαμέρισμα;» ρώτησε η Μαίρη.
«Το δικό σου το νοίκιασε ένας φοιτητής για δυο χρόνια. 

Τώρα είναι πάλι άδειο».
Έκατσαν για λίγο σιωπηλοί και κοιτάχτηκαν.
«Για όλους μας είπες, εκτός από σένα», είπε στο τέλος η 

Μαίρη. «Εσύ είσαι καλά;»
Την κοίταξε για λίγο και στη συνέχεια χαμογέλασε.
«Όλα καλά», είπε. «Συνήθισα πια».
«Θέλαμε να έρθουμε με τον Σάββα», είπε εκείνη και χα-

μήλωσε το βλέμμα. «Όταν μάθαμε για τη μητέρα σου. Αλλά 
ήταν δύσκολη περίοδος και για εμάς. Εγώ ήμουν στον μήνα 
μου και δεν μπορούσα να ταξιδέψω, ο Σάββας είχε την επέμ-
βαση για το κοχλιακό εμφύτευμα. Λίγες μέρες μετά ήρθε και 
τούτος εδώ», είπε και χάιδεψε το κεφάλι του μικρού.

«Δεν πειράζει, καταλαβαίνω, ήξερα ότι ήταν δύσκολο. 
Και για να είμαι ειλικρινής, καλύτερα που δεν ήρθατε. Δεν 
ήμουν κι εγώ στα καλύτερά μου εκείνες τις μέρες. Κάποιες 
φορές μπαίνω στο σπίτι και έχω την εντύπωση ότι θα την 
δω να χτυπιέται στον καναπέ για κάτι που άκουσε στις ει-
δήσεις».
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Η Μαίρη γέλασε.
«Έχεις πολλά να θυμάσαι από αυτήν, τουλάχιστον».
«Αυτό ισχύει. Ειδικά το πώς με έβριζε!» 

Ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη μέρα, 
για φαγητό και ποτό. Ο μικρός θα έμενε με την για-

γιά του και θα είχαν όλο το βράδυ να αναπληρώσουν, όσο 
γινόταν, τον χαμένο χρόνο. Ο Αντώνης γύρισε νωρίτερα 
στο σπίτι εκείνη τη μέρα. Μπήκε μέσα, πέταξε κατευθείαν 
τα παπούτσια του κι έπεσε βαρύς στον καναπέ.

Το μάτι του έπεσε στο τηλεκοντρόλ. Πολύ σπάνια έβλε-
πε τηλεόραση πλέον, αλλά εκείνη τη βραδιά ήθελε να ξε-
χαστεί εντελώς. Την άναψε και άφησε τις ειδήσεις να παί-
ζουν, όπως τότε που καθόταν και τις παρακολουθούσε με 
τη μάνα του. Γλάρωσε για λίγο κι ένιωσε τα μάτια του να 
κλείνουν, με τη φωνή του παρουσιαστή να τον νανουρίζει 
στο βάθος.

«Έλεος πια με αυτούς τους Κινέζους», άκουσε τη φωνή 
της μάνας του στην πολυθρόνα.

Άνοιξε τα μάτια του και έστρεψε ήρεμα το κεφάλι προς 
τη μεριά της. Δεν ήταν κανείς εκεί. Στην οθόνη της τηλεό-
ρασης προβάλλονταν γνώριμα πλάνα αρχείου από ανθρώ-
πους με λευκές στολές και μάσκες. Η είδηση μιλούσε για 
την εμφάνιση ενός νέου στελέχους γρίπης στην επαρχία 
Τσιανγκσί της Κίνας, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχία 
στους ειδικούς.

Ο Αντώνης κοίταξε τη χρυσή κορνίζα που βρισκόταν 
πάνω σε ένα ράφι του σαλονιού. 

«Πάλι τα ίδια, ρε μάνα;» ρώτησε με ένα γλυκόπικρο χα-
μόγελο. 





Ενα μακάβριο έθιμο περιλαμβάνει την εκταφή, αλλά
και την προσωρινή νεκρανάσταση ενός αγαπημένου προσώπου...
Η μορφή του Χριστού εμφανίζεται σε ένα σημάδι από μούχλα και 
βυθίζει ένα χωριό της Κεφαλονιάς στην ομαδική παράνοια...
Ενα απλό τηλεπαιχνίδι εξελίσσεται σε διαδραστικό εφιάλτη...
Ο θρύλος ενός νεκρού παιδιού που τριγυρνά στα σκοτάδια, 
ζωντανεύει σε ένα χωριό της λίμνης Πλαστήρα...
Ενα δάσος μοιάζει να προσπαθεί να εξολοθρεύσει τους κατοίκους
ενός παρακείμενου χωριού...

Δώδεκα ιστορίες μυστηρίου και φρίκης -μία για κάθε μήνα του
έτους- που διαδραματίζονται σε διάφορες περιοχές και χρονικές
περιόδους της Ελλάδας. Εχοντας ως κοινή βάση τους
το παραφυσικό στοιχείο ή αρχαίους θρύλους που κανείς ποτέ δεν
άκουσε, είναι φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους.
Μέχρι που μια τελευταία, δέκατη τρίτη ιστορία θα τις ενώσει όλες
με τον πιο απροσδόκητο τρόπο.

Τι είναι αυτό που παραμονεύει πίσω από την κλειδωμένη πόρτα
του αρχοντικού στο Μαρκόπουλο;




