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1. Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Η Βασιλική Παρθένη Ηλιοπούλου κατέβηκε από 
το σπίτι της, το ρετιρέ διαμέρισμα της οικογε-
νείας στην οδό Παρθενώνος, και προχώρησε 

προς τη ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, που ήταν λίγα μέ-
τρα πιο πάνω. Ο καιρός ήταν σχετικά καλός για τέλη 
Μαρτίου με μια ευχάριστη λιακάδα. Ο βαρύς φετινός 
χειμώνας είχε υποχωρήσει επιτέλους, αφού είχε αφή-
σει πίσω του προβλήματα και θύματα που δεν είχαν 
αντέξει το πολικό ψύχος που είχε γονατίσει και την 
Ευρώπη με πρωτόγνωρα ακραία καιρικά φαινόμενα. 
Οι θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές με αποτέλεσμα να 
έχουν ντύσει ή καλύτερα να έχουν πνίξει στα χιόνια 
όλη τη γηραιά ήπειρο προκαλώντας τεράστια προβλή-
ματα στις συγκοινωνίες, τις μετακινήσεις και τις πτή-
σεις στα παγωμένα αεροδρόμια που είχαν μετατραπεί 
σε παγοδρόμια. Προβλήματα μεγάλα και στα νοικοκυ-
ριά που έπρεπε να ξοδέψουν πολύ περισσότερα για τη 
θέρμανση, που δεν τα είχαν πια λόγω της δεινής οικο-
νομικής κρίσης που δοκίμαζε ιδιαίτερα τους Έλληνες, 
αλλά και τους άλλους λαούς του ευρωπαϊκού Νότου. 
Μια κρίση που είχε φέρει σκληρά μέτρα λιτότητας με 
μειώσεις μισθών και συντάξεων φέρνοντας τον κόσμο 
και ιδιαίτερα τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυ-
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νταξιούχους στα όριά τους. Τα οριζόντια μέτρα δημο-
σιονομικής «εξυγίανσης» είχαν πλήξει τις πιο αδύναμες 
κοινωνικές ομάδες αφήνοντας στο απυρόβλητο, όπως 
πάντα άλλωστε, τους μεγάλους φοροφυγάδες, που η φο-
ροεισπρακτική μηχανή του κράτους δεν μπορούσε ή δεν 
ήθελε να ελέγξει. Αυτούς τους ασυνείδητους φοροφυγά-
δες που πλούτιζαν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου 
που καλούταν πάντα ν’ αναπληρώσει τα ελλειπή έσοδα. 

Η Βασιλική είχε αποφασίσει να περπατήσει σήμερα 
μέχρι το γραφείο του άντρα της, του μεγαλοδικηγόρου 
Παναγιώτη Ηλιόπουλου που ήταν στην οδό Πανεπι-
στημίου 56. Είχε ξεκινήσει πιο νωρίς από το σπίτι της 
έτσι ώστε να είναι εκεί στις έντεκα η ώρα, ακριβώς τη 
στιγμή που θα ήταν το ραντεβού με τον συμβολαιογρά-
φο για τη γονική παροχή που θα έκαναν στον γιο τους 
Αριστοτέλη. Θα μεταβίβαζαν στον γιο τους την ψιλή 
κυριότητα του σπιτιού τους, στην Παρθενώνος. Το σπί-
τι αυτό ήταν το πατρικό της Βασιλικής. Ένα μεγάλο 
οροφοδιαμέρισμα, ρετιρέ, που είχε αγοράσει ο πατέ-
ρας της πριν από πολλά χρόνια σε μια από τις πρώτες 
καλές πολυκατοικίες επιπέδου, που είχε μελετήσει και 
κατασκευάσει ο γνωστός αρχιτέκτονας Αριστείδης Ιω-
αννίδης. Απ’ την τεράστια βεράντα τους είχαν το προ-
νόμιο να βλέπουν την Ακρόπολη και τον λόφο του Φι-
λοπάππου. Είχαν αποφασίσει να δώσουν αυτό το σπίτι 
στον γιο τους, αφού για την κόρη τους τη Μυρτώ, δύο 
χρόνια μεγαλύτερη απ’ τον Αριστοτέλη, είχαν φρο-
ντίσει κι είχαν αγοράσει ένα μεγάλο διαμέρισμα στο 
Κολωνάκι. Η Μυρτώ εγκαταστάθηκε σ’ αυτό το σπίτι 
πριν από πέντε χρόνια, όταν παντρεύτηκε τον μεγά-
λο της έρωτα, τον Ιάκωβο ∆ημητριάδη, ο οποίος ήταν 
φιλόλογος όπως και η Μυρτώ. Τον είχε γνωρίσει στο 



11

Κλεμμένες ζωές

Πανεπιστήμιο όταν σπούδαζαν, εκείνος ήταν ήδη τρι-
τοετής, όταν η Μυρτώ άρχιζε να σπουδάζει. Γνωρίστη-
καν τυχαία κι αμέσως υπήρξε μια έλξη και μια χημεία 
μεταξύ τους. Ο έρωτάς τους άντεξε στο χρόνο και στις 
διάφορες δοκιμασίες που πέρασαν, και έτσι, ύστερα 
από εννέα χρόνια ανέβηκαν τα σκαλιά της Εκκλησίας 
και ενώθηκαν επισήμως ενώπιον Θεού και ανθρώπων. 
Ο πατέρας τους είχε φροντίσει κι είχαν προσληφθεί και 
οι δύο, πρώτα ο Ιάκωβος και μετά και η Μυρτώ, στο 
γνωστό ιδιωτικό εκπαιδευτήριο του Κωνσταντίνου 
Οικονομίδη στο Ψυχικό, όπου δούλευαν ήδη αρκετά 
χρόνια. Το δικηγορικό γραφείο του Παναγιώτη Ηλιό-
πουλου ανελάμβανε κατ’ αποκλειστικότητα τις υποθέ-
σεις του εκπαιδευτηρίου Οικονομίδη εδώ και χρόνια. 
Ο Ηλιόπουλος, που ήταν δικτυωμένος με τη δικαστι-
κή διαπλοκή, είχε καταφέρει να τον προστατεύσει σε 
διάφορες υποθέσεις που αντιμετώπιζε: σε εργασιακά, 
φορολογικά κυρίως όμως σε θέματα παράνομων και 
αυθαίρετων οικοδομικών επεκτάσεων που είχε κάνει 
κατά καιρούς, προκειμένου να καλύψει τις κτηριακές 
ανάγκες του εκπαιδευτηρίου του, που διαρκώς μεγά-
λωναν. Ο Οικονομίδης τού το χρωστούσε και φυσικά 
ανταποκρίθηκε θετικά όταν του ζήτησε να βολέψει τον 
γαμπρό και την κόρη του στο εκπαιδευτήριό του στο 
Ψυχικό. Άλλωστε, τα δυο παιδιά ήταν πολύ καλοί φι-
λόλογοι με λαμπρές σπουδές και μεταπτυχιακά.

Ο Αριστοτέλης που είχε ακολουθήσει τον κλάδο της 
νομικής, όπως ήταν άλλωστε και ο διακαής πόθος των 
γονιών του, είχε ήδη αρκετές επιτυχίες ως δικηγόρος 
παρά το νεαρό της ηλικίας του. Ο πατέρας του καμά-
ρωνε τον γιο του, που κάποτε θα τον διαδεχόταν και 
θ’ αναλάμβανε τη διεύθυνση του μεγάλου δικηγορι-
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κού γραφείου. Το γραφείο αυτό το είχε στήσει και το 
είχε αναδείξει σ’ ένα από τα μεγαλύτερα των Αθηνών 
ο Αριστοτέλης Παρθένης που το κληροδότησε μετά 
στον γαμπρό του τον Ηλιόπουλο, αφού η κόρη του 
δεν ανταποκρίθηκε στην επιθυμία του να σπουδάσει 
στη Νομική. ∆υστυχώς, δεν είχε προφτάσει να δει και 
τον αγαπημένο του εγγονό να σπουδάζει στη Νομική. 
Η Βασιλική είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον γιο της. Είχε 
τ’ όνομα του πατέρα της, αλλά και τα χαρίσματά του. 
Έμοιαζε στον παππού του πάρα πολύ. Ήταν ψηλός 
και καστανόξανθος, είχε την κοψιά και τη γοητεία του. 
Στα τριάντα του τώρα, ήταν περιζήτητος στο γυναικείο 
φύλο αν και ήταν άτυπα λογοδοσμένος με την πανέμορ-
φη κόρη του γνωστού επιχειρηματία Γιώργου Βέργου, 
την εικοσιεξάχρονη Αντιγόνη, απόφοιτο της πληροφο-
ρικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η Αντιγόνη είχε ερω-
τευτεί από την πρώτη στιγμή το αρρενωπό παλικάρι.

Η Βασιλική προχωρούσε και οι σκέψεις διαδέχονταν 
η μία την άλλη. Ανησυχούσε για τα παιδιά της που εί-
χαν γεννηθεί σ’ ένα περιβάλλον κι είχαν συνηθίσει σ’ 
ένα επίπεδο ζωής, που δεν θα μπορούσαν να διατηρή-
σουν μ’ αυτά που συνέβαιναν τώρα. Λόγω αυτής της 
οικονομικής κρίσης, που απειλούσε να υποβαθμίσει τη 
ζωή και το μέλλον τους. Ήδη ο άντρας της αντιμετώπι-
ζε αρκετή μείωση στη δουλειά τους στο γραφείο. Είχε 
φτάσει τώρα στην πλατεία Συντάγματος που χτες είχε 
πραγματοποιηθεί η μεγάλη διαδήλωση- συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας για τα μέτρα λιτότητας που η κυβέρνηση 
ήταν αναγκασμένη να εφαρμόσει λόγω της κρίσης και 
του μνημονίου που είχε συμφωνηθεί με τους ευρωπαί-
ους ετέρους- δανειστές μας και το ∆ιεθνές Νομισματικό 
Ταμείο. Μια εντυπωσιακή συγκέντρωση σε όγκο και 
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παλμό από αγανακτισμένους πολίτες που βίωναν την 
ανατροπή και την υποβάθμιση της ζωής τους από την 
δραστική μείωση των μισθών και των συντάξεών τους. 
Κυρίως, όμως, από την ανεργία που είχε σκαρφαλώ-
σει σε επίπεδα ρεκόρ, ιδιαιτέρως στους νέους, που θα 
ζούσαν σ’ ένα κόσμο στειρωμένο από όνειρα. Στους 
νέους που έβλεπαν με απογοήτευση πως τα διάφορα 
επιστημονικά και επαγγελματικά τους διπλώματα και 
εφόδια ήταν παντελώς άχρηστα μπροστά σ’ αυτή την 
πρωτοφανή κρίση. Μπροστά στ’ ακάματο θεριό της βι-
οπάλης. Ένας κόσμος απελπισμένος κι αβοήθητος που 
καλούταν να πληρώσει «το μάρμαρο» αντί των υπεύ-
θυνων πολιτικών, οικονομικών εγκεφάλων και μεγα-
λόσχημων φοροφυγάδων, που διαχρονικά με τα λάθη, 
τις παραλήψεις και τις απίστευτες ρεμούλες τους είχαν 
οδηγήσει τη χώρα σ’ αυτή τη δεινή οικονομική κατά-
σταση. Ένας κόσμος που τον είχαν βάλει στη μέγγενη 
και δεν σταματούσαν να γυρίζουν το μοχλό και να τον 
σφίγγουν, ακόμα πιο πέρα κι από τα όριά του. Ήταν 
μια ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που δυστυ-
χώς όμως είχε καταλήξει κι αυτή σε απίστευτα έκτρο-
πα, σε καταστροφές και στις ασχήμιες των γνωστών- 
άγνωστων κουκουλοφόρων. Των αναρχικών ––παντός 
είδους– που τους ενώνει η βία και το αδυσώπητο μίσος, 
που τρυπώνουν ύπουλα μέσα σ’ αυτές τις συγκεντρώ-
σεις για να τις ακυρώσουν και να τις αμαυρώσουν. 
Καταστρέφουν, ρημάζουν και προκαλούν απίστευτες 
ζημίες σε δημόσια κτήρια, τράπεζες αλλά και σε μα-
γαζιά και αυτοκίνητα ιδιωτών, πολιτών που δεν τους 
έφταιξαν σε τίποτα για να βλέπουν με οδύνη να κατα-
στρέφεται το βιος τους και να απειλείται η ζωή τους. 
Αυτοί οι περιθωριακοί ανεγκέφαλοι που έχουν κάνει 
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τη βία ιδεολογία και τον μηδενισμό και την καταστρο-
φή, αρχή και «πιστεύω» τους, ίσως γιατί δεν μπόρεσαν 
να κάνουν κάτι θετικό και χρήσιμο στη ζωή τους και 
προσπαθούν ν’ επιβεβαιωθούν μ’ αυτές τις ακραίες και 
άδικες πράξεις βίας. «Τίποτα δεν κάνει τον άνθρωπο 
τόσο μικρό όσο η ματαιότητα και η επιθυμία του να 
φαίνεται σπουδαίος», λέει ο Βερλαίν. Θύματα εκμε-
τάλλευσης ίσως κι αυτοί, πολλές φορές, των σκοτεινών 
διαδρομών και επιδιώξεων κομμάτων, ακραίων ιδε-
ολογιών, που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κι 
αυτές τις επαίσχυντες μεθόδους για πολιτικά οφέλη. Η 
κεντρική πλατεία της Αθήνας και οι γύρω δρόμοι πα-
ρουσίαζαν θλιβερό θέαμα. Παντού μαυρισμένα αποκα-
ΐδια, ιδιαίτερα στους κάδους απορριμμάτων, από τις 
μολότοφ και τις φωτιές που είχαν προκαλέσει οι μοι-
ραίοι «πρωταγωνιστές» της κοινωνικής αναρχίας. Σπα-
σμένες βιτρίνες σε καταστήματα και σε τράπεζες, πυρ-
πολημένα νεοκλασικά κτίρια, σπασμένα μάρμαρα από 
τα πεζοδρόμια και τις σκάλες της πλατείας και τα δη-
μόσια κτήρια που αποσπάστηκαν βίαια με σφυριά και 
σιδερολοστούς για να προστεθούν στο οπλοστάσιο της 
ντροπής. Σ’ ένα πόλεμο τελικά, ενάντια στον ίδιο το 
λαό που αγωνιζόταν και διεκδικούσε τα αυτονόητα. 
Που προσπαθούσε να περισώσει ό,τι μπορούσε από τη 
λαίλαπα των άδικων οριζόντιων μέτρων. Μέτρων, που 
τον οδηγούσαν στην ανεργία, στη φτώχια και τελικά 
στην εξαθλίωση, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους πα-
ντός είδους φοροφυγάδες. Αυτούς που μαζί με τους πο-
λιτικούς θα έπρεπε να πληρώσουν τον λογαριασμό του 
οικονομικού αδιεξόδου στον οποίο είχαν οδηγήσει τη 
χώρα. Να πληρώσουν το κόστος της παρακμής και της 
σήψης που είχαν προκαλέσει.
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Η Βασιλική προχωρούσε προβληματισμένη και λυ-
πημένη απ’ αυτή την εικόνα καταστροφής, που θύμιζε 
πεδίο μάχης. Παντού υπήρχε αστυνομία σε επιφυλακή 
και τα συνεργεία του ∆ήμου, που μάταια προσπαθού-
σαν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Σίγουρα θα περ-
νούσε αρκετός καιρός για να επουλωθούν όλες αυτές 
οι πληγές και να ξαναβρεί η πλατεία και η γύρω περι-
οχή τη συνηθισμένη της όψη και τους κανονικούς της 
ρυθμούς. Το θέαμα και η κατάσταση ήταν πολύ χειρό-
τερη απ’ ό,τι είχε φανταστεί το προηγούμενο βράδυ 
παρακολουθώντας τις ειδήσεις στα κανάλια της τη-
λεόρασης. Ειδήσεις που ψυχοπλάκωναν κάθε φορά, 
αφού δεν υπήρχε πια τίποτα ευχάριστο ν’ ακούσει κα-
νείς. Κρίση, κρίση παντού, οικονομική, κοινωνική και 
κρίση θεσμών και αρχών που συμπλήρωνε το γκρίζο 
τοπίο μέσα στο οποίο έπρεπε να παλέψει κανείς για 
να επιβιώσει.

Επιτάχυνε το βήμα της, είχε δει αρκετά, ήθελε να ξε-
φύγει για να φτάσει το γρηγορότερο στα γραφεία του 
άντρα της. Προχώρησε, είχε φτάσει τώρα στην Πανεπι-
στημίου. Σε λίγο έμπαινε στο νούμερο 56. Στον δεύτερο 
όροφο βρίσκονταν τα γραφεία τους.

«Καλημέρα κυρία Ηλιοπούλου καλωσήρθατε», την 
υποδέχτηκε η γραμματέας του άντρα της.

«Καλημέρα Μάγδα, τι κάνεις; Ήρθα λίγο πιο νωρίς, 
ο άντρας μου είναι εδώ;»

«Όχι κυρία Ηλιοπούλου, είχε μια σημαντική δίκη 
σήμερα, όπως ίσως θα ξέρετε, όμως έχει μικρό νούμερο 
και πιστεύω πως δεν θ’ αργήσει. Περάστε να καθίσε-
τε στο γραφείο του ώσπου να έρθει. Να σας ετοιμάσω 
έναν καφέ».

«Όχι Μάγδα, σ’ ευχαριστώ, έχω πιει ήδη ένα, δεν θέλω 
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να πίνω και πολλούς καφέδες, αρκετά μας ακονίζουν τα 
νεύρα όσα βλέπουμε γύρω μας αυτόν τον καιρό».

«Α, κατάλαβα θα περάσατε από την Πλατεία Συ-
ντάγματος που έγινε χαμός χθες».

«Ναι, δυστυχώς, δεν ξέρω αλλά αυτό που είδα 
έμοιαζε περισσότερο με πόλεμο που αν συνεχιστεί 
δεν θ’ αφήσει τίποτα όρθιο. Το θλιβερό είναι πως τα 
τελευταία χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές αφού 
κανένας, ούτε το κράτος, ούτε η αστυνομία, ούτε οι δυ-
νάμεις καταστολής τέλος πάντων δεν μπορούν να μας 
απαλλάξουν απ’ αυτά τα κοινωνικά «καρκινώματα» 
που είναι συγχρόνως θύτες και θύματα. Που καπελώ-
νουν αρνητικά κάθε φορά τις δίκαιες διεκδικήσεις του 
κόσμου που υποφέρει. Αλλά ας τ’ αφήσουμε αυτά, έτσι 
κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, απλώς 
αναπαράγουμε τη μιζέρια που βιώνουμε. Πες μου, ο 
Αριστοτέλης είναι εδώ ή έχει κι αυτός καμιά δίκη;»

«Όχι μαμά εδώ είμαι, καλωσήρθες», είπε μπαίνοντας 
στο γραφείο του πατέρα του όπου καθόταν ήδη η μη-
τέρα του.

«Εγώ σας αφήνω να τα πείτε», είπε η Μάγδα κι 
έριξε μια κλεφτή ματιά στον Αριστοτέλη που την πα-
ρακολούθησε καθώς έβγαινε από το γραφείο. Σίγου-
ρα υπήρχαν αξιοθέατα καθώς προχωρούσε καμαρωτή 
φεύγοντας με την αψεγάδιαστη φιγούρα της, τις άψο-
γες γάμπες της και τις προκλητικές καμπύλες των γο-
φών της. Η Βασιλική ακολούθησε το βλέμμα του γιού 
της και προβληματίστηκε. Αυτό το θηλυκό ήταν σκέτος 
πειρασμός κι ο Αριστοτέλης, στα τριάντα του, σίγουρα 
θα ήταν ευάλωτος στα θέλγητρα αυτού του κοριτσιού. 
Ανησυχούσε για τη σχέση του με την Αντιγόνη, που 
ήταν ήδη κάτι σαν αρραβωνιαστικιά του με τις ευλογί-
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ες και των δύο οικογενειών που έβλεπαν πόσο ταιρια-
στός θα ήταν ένας τέτοιος γάμος για τα παιδιά τους.

«Ο μπαμπάς είπε πως δεν θ’ αργήσει, ελπίζω να είναι 
εδώ όταν έρθει ο κύριος Φώτης, ο συμβολαιογράφος».

«Και εγώ το ελπίζω αγόρι μου για να γυρίσω έγκαι-
ρα στο σπίτι να σας ετοιμάσω κάτι για φαγητό. Άλλω-
στε ελπίζω να μην κρατήσει πολύ αυτή η διαδικασία 
του…» ∆εν πρόφτασε να ολοκληρώσει τη φράση της, η 
πόρτα χτύπησε και μπήκε η Μάγδα.

«Συγγνώμη που σας διακόπτω, μου τηλεφώνησε ο 
κύριος Ηλιόπουλος γιατί χρειάζεται κάποια στοιχεία 
από έναν παλαιότερο φάκελο του κυρίου Μάνεση που 
τον μελετούσε το πρωί πριν πάει στην Ευελπίδων. Κύ-
ριε Αριστοτέλη μόλις ήρθε και ο κύριος Μπαξεβάνης 
και σας περιμένει στο γραφείο σας».

«Εντάξει Μάγδα, πάω, εσύ βρες το φάκελο που σου 
ζήτησε ο μπαμπάς. Μαμά σ’ αφήνω για λίγο, δεν θ’ αρ-
γήσω κι εγώ».

«Κάνε τη δουλειά σου παιδί μου, έλα Μάγδα, μήπως 
σ’ εμποδίζω εδώ που κάθομαι; Αν είναι να σηκωθώ».

«Καθόλου κυρία Ηλιοπούλου, σε κάποιο συρτάρι 
θα τον έχει, το πρωί τον κοιτούσε». Πλησίασε κι άρ-
χισε να ψάχνει ανοίγοντας τα συρτάρια. «Α, να, εδώ 
είναι», είπε κι έβγαλε ένα χοντρό φάκελο που έγραφε 
«Υπόθεση Μάνεση». Τον πήρε κι έφυγε.

Η Βασιλική που την παρατηρούσε όσο έψαχνε στα 
συρτάρια, είχε δει πως ένα απ’ όλα κάτω κάτω δεν είχε 
κλειδί όπως όλα τ’ άλλα. ∆οκίμασε να τ’ ανοίξει, αλλά 
ήταν κλειδωμένο. Ξαφνικά, χτύπησε το τηλέφωνο με 
την προσωπική του γραμμή, που ήταν σε ξεχωριστή συ-
σκευή από τη μεγάλη τηλεφωνική συσκευή του γραφεί-
ου με τα πολλά πλήκτρα που δεχόταν τα τηλέφωνα του 
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γραφείου και τον συνέδεε με όλους όσοι δούλευαν στα 
γραφεία. Το σήκωσε ξαφνιασμένη από το έντονο κου-
δούνισμα ν’ απαντήσει. «Παρακαλώ», είπε και περίμε-
νε, αλλά απάντηση δεν πήρε. «Ναι, λέγετε παρακαλώ, 
ποιος είναι;», ρώτησε κι αντί απάντησης άκουσε τον 
ήχο του τηλεφώνου που έκλεισε. Ακούμπησε τ’ ακου-
στικό παραξενεμένη. Ποιος ήταν αυτός που δεν θέλησε 
να μιλήσει μόλις άκουσε τη φωνή της κι όχι προφανώς 
του άντρα της που θα περίμενε ν’ ακούσει. ∆εν πρόλα-
βε να ολοκληρώσει τη σκέψη της και το τηλέφωνο ξα-
ναχτύπησε. Αλλά κι αυτήν τη φορά δεν πήρε απάντη-
ση και μάλιστα το έκλεισαν αμέσως μόλις απάντησε. 
Ποιος ξέρει, ίσως να δοκίμασαν να δουν μήπως είχαν 
κάνει λάθος στον αριθμό την πρώτη φορά. ∆εν ήταν η 
πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο και στο σπί-
τι έπαιρναν καμιά φορά όταν δεν λειτουργούσαν τα 
γραφεία κι όταν το σήκωνε εκείνη δεν απαντούσαν. 
Προφανώς θα έκαναν λάθος, απαντούσε ο άντρας της 
αδιάφορα όταν εκείνη τον ρωτούσε.

Η Βασιλική προβληματιζόταν συχνά με τον άντρα 
της. Κάτι η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του πολλές 
φορές απέναντί της. Κάτι οι απότομες μεταστροφές 
του και τ’ αδικαιολόγητα νεύρα του και τέλος τα με-
ταμεσονύχτια επαγγελματικά ραντεβού του και γεύμα-
τα, την έκαναν να πιστεύει πως ο άνθρωπος αυτός είχε 
και τη σκοτεινή του πλευρά. Όποτε του παραπονιόταν 
και προσπαθούσε να συζητήσει μαζί του αυτά τα προ-
βλήματα, εκείνος το γύριζε αλλού, ότι δήθεν ήταν πολύ 
πιεσμένος από τη δουλειά του και ξεσπούσε όπου έβρι-
σκε και ζητούσε συγγνώμη. Αλλά ύστερα από λίγο τα 
ξεχνούσε όλα κι έκανε πάλι τα ίδια.

Το βλέμμα της Βασιλικής έπεσε ξανά στο κλειδωμέ-
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νο συρτάρι, καθώς αναρωτιόταν τι να είχε κλειδώσει 
μέσα ο άντρας της. Ξαφνικά την είχε πιάσει μια περι-
έργεια ύστερα και κι από τα δύο αναπάντητα τηλε-
φωνήματα. Άνοιξε ένα ένα τα συρτάρια του μεγάλου 
γραφείου του. Σ’ ένα από αυτά, στο βάθος, βρήκε κάτω 
από κάτι φακέλους μια μικρή δερμάτινη κλειδοθήκη με 
διάφορα κλειδιά. Ένα από αυτά ήταν ίδιο με τα κλειδιά 
των συρταριών του γραφείου. Το πήρε και το δοκίμασε 
στο κλειδωμένο συρτάρι που άνοιξε αποκαλύπτοντας 
ένα παλιό ντοσιέ χωρίς τίτλο κι ένα κουτί. Η Βασιλική 
άνοιξε το κουτί που είχε μερικές φωτογραφίες και γράμ-
ματα μέσα σε φακέλους. Το ντοσιέ είχε επίσης μερικά 
γράμματα από μια γυναίκα που υπέγραφε με τ’ όνομα 
«Χρυσάνθη». Πήρε το ντοσιέ στα χέρια της τα οποία 
είχαν αρχίσει να τρέμουν από την ταραχή της και την 
αγωνία μήπως κι εμφανιστεί κανείς στην πόρτα κι άρ-
χισε να διαβάζει μερικά από αυτά βιαστικά και κάθετα. 
Είχε πάθει σοκ, έτρεμε ολόκληρη, κοιτούσε τις φωτο-
γραφίες στο κουτί ενώ η καρδιά της κόντευε να σπάσει, 
χωρίς να πιστεύει τα ίδια τα μάτια της. Οι φωτογραφί-
ες και τα γράμματα, όσα μπόρεσε να διαβάσει έστω κι 
έτσι, αποκάλυπταν –αν είναι ποτέ δυνατόν– ότι ο Πανα-
γιώτης, ο άντρας της, είχε και μια δεύτερη οικογένεια μ’ 
αυτή τη Χρυσάνθη που είχε μια κόρη και δύο εγγόνια.

Το χτύπημα ήταν απρόσμενο, μεγάλο κι η Βασιλική 
προσπαθούσε να ελέγξει τον εαυτό της και το «τσου-
νάμι» των συναισθημάτων που κόντευαν να πνίξουν 
και τις τελευταίες αντοχές της. Πήρε ένα γράμμα με τον 
φάκελο που είχε τη διεύθυνση αυτής της γυναίκας και 
μια φωτογραφία που ήταν προφανώς αυτή με την οι-
κογένεια της κόρης της και τα έχωσε στην τσάντα της. 
Μετά έβαλε βιαστικά, όσο πιο γρήγορα μπορούσε, το 
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ντοσιέ και το κουτί στο συρτάρι κι αφού το κλείδωσε 
έβαλε την κλειδοθήκη εκεί που την είχε βρει. Έτρεμε 
ολόκληρη από την ταραχή της, από την καταιγίδα που 
ξαφνικά είχε πλήξει τη ζωή της. Όλα είχαν γκρεμιστεί 
ξαφνικά γύρω της κι εκείνη προσπαθούσε να σταθεί 
όρθια ανάμεσα στα ερείπια. Συνειδητοποιούσε ξαφνι-
κά, ότι χρόνια τώρα ζούσε μέσα στο ψέμα και την υπο-
κρισία χωρίς να υποψιάζεται τίποτα. Πόσα μπορούσαν 
να συμβούν και να χωρέσουν σε μια μέρα. Για πρώτη 
φορά δεν ήξερε πού πατούσε, ο μοναδικός άνθρωπος 
που αγάπησε, εμπιστεύτηκε και τελικά παντρεύτηκε 
ήταν ένας άγνωστος, ένας αδίστακτος που είχε μια δεύ-
τερη ζωή σε υπόγειες διαδρομές της απιστίας και της 
παρανομίας. Σ’ αυτή την ηλικία τώρα ένιωθε ξαφνικά 
πως δεν έζησε ποτέ πραγματικά. Η πόρτα του γραφείου 
που άνοιξε την τάραξε ακόμη πιο πολύ. Ο Αριστοτέλης 
μπήκε μέσα και τα έχασε με την όψη και το χρώμα της 
μητέρας του που τον κοιτούσε σε κατάσταση πανικού, 
αλαφιασμένη, αναστατωμένη και κατακόκκινη. Όλο 
το αίμα είχε ανέβει στο κεφάλι της και τα μηνίγγια της 
χτυπούσαν σαν σφυριά, λες και το αίμα προσπαθούσε 
να δραπετεύσει από τις φουσκωμένες της φλέβες.

«Τι έχεις μαμά μου, είσαι καλά;», ρώτησε κι έσπευσε 
κοντά της ανήσυχος. Οι δυο τους είχαν μια ιδιαίτερη 
σχέση αγάπης κι αδυναμίας ο ένας στον άλλο.

«Καλά είμαι αγόρι μου», απάντησε αδύναμα με μια 
φωνή που λες και δεν ήταν η δικιά της. «∆εν ξέρω κάτι μ’ 
έπιασε, μάλλον μια στομαχική διαταραχή», συμπλήρωσε 
γιατί είδε πόσο ανήσυχος την κοιτούσε ο Αριστοτέλης. 
«Κάτι θα με πείραξε, μην ανησυχείς θα μου περάσει».

«Μήπως θέλεις να τ’ αναβάλουμε, να σε πάω στο 
σπίτι να ξαπλώσεις, να ηρεμήσεις, να συνέλθεις;»
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«Όχι, όχι αγόρι μου θα συνέλθω σε λίγο, μην ανη-
συχείς θα μου περάσει», είπε κι άνοιξε τα χέρια της 
και τον τράβηξε κοντά της. Εκείνος την αγκάλιασε 
τρυφερά, προσπαθώντας να καταλάβει τι μπορεί να 
συμβαίνει. Η Βασιλική χώθηκε στην αγκαλιά του, την 
είχε ανάγκη, ήξερε τουλάχιστον πως αυτός δεν θα την 
προδώσει ποτέ.

«Αγόρι μου γλυκό», ψιθύρισε και τον χάιδεψε τρυ-
φερά, κάνοντας μια υπέρτατη προσπάθεια να συγκρα-
τήσει τα δάκρυά της που ήταν έτοιμα να κυλίσουν σαν 
τη βροχή της καταιγίδας που είχε μαυρίσει τον ουρανό 
της ζωής της. Πήρε δύναμη από το τρυφερό αγκάλιασμα 
του παιδιού της. Όχι δεν ήταν ψέμα όλη της η ζωή, είχε 
τα παιδιά της που την αγαπούσαν πραγματικά. Άφησε 
τον Αριστοτέλη που είχε «αφουγκραστεί» τις δονήσεις 
και την ταραχή της μάνας του, χωρίς να μπορεί να φα-
νταστεί τι ήταν αυτό που την είχε ταράξει τόσο πολύ.

«Πώς είσαι κορίτσι μου;» τη ρώτησε ανήσυχος, όπως 
την έλεγε σε στιγμές τρυφερότητας. «Είσαι καλύτερα 
τώρα;»

«Ναι αγάπη μου, είμαι πολύ καλύτερα τώρα, σε λίγο 
θα μου έχει περάσει εντελώς». Η πόρτα χτύπησε και 
μπήκε η Μάγδα για ν’ αναγγείλει πως είχε έρθει ο κύριος 
Πρωτόπαπας, ο συμβολαιογράφος με τη γραμματέα του.

«Να περάσουν», έσπευσε να πει η Βασιλική, θέλο-
ντας να προφτάσει τυχόν παρέμβαση του γιου της. 

Ο συμβολαιογράφος μπήκε μέσα με τη γραμματέα 
του, αυτή θα διάβαζε το συμβόλαιο και ύστερα από τις 
σχετικές χαιρετούρες κάθισαν όλοι στο μεγάλο τραπέ-
ζι των συνεργασιών που βρισκόταν εκεί απ’ τον καιρό 
του Αριστοτέλη Παρθένη, του πατέρα της Βασιλικής. Ο 
Παρθένης είχε στήσει από την αρχή αυτό το δικηγορικό 
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γραφείο και το είχε αναδείξει σ’ ένα από τα μεγαλύτερα 
της Αθήνας. Ο συμβολαιογράφος πήρε τις ταυτότητές 
τους και συμπλήρωσε τα στοιχεία τους στο συμβόλαιο.

«Εγώ θα πρότεινα ν’ αρχίσουμε την ανάγνωση του 
συμβολαίου της γονικής παροχής και εντωμεταξύ θα 
έρθει και ο φίλτατος Παναγιώτης, που άλλωστε έχει 
διαβάσει το αντίγραφο που του έχω στείλει. Τι λες και 
’σύ Αριστοτέλη;»

«Ναι, ναι μπορούμε ν’ αρχίσουμε», απάντησε αμέ-
σως πάλι αντί του Αριστοτέλη η Βασιλική που ήθελε 
να τελειώνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Την έπνι-
γε, θαρρείς, ο αέρας εκεί μέσα. Ο νους της ήταν σ’ εκεί-
νο το κλειδωμένο συρτάρι που είχε κλειδώσει και τη 
ζωή της με το αμαρτωλό περιεχόμενο της ντροπής. ∆εν 
ήξερε αν θα είχε τη δύναμη και την ψυχραιμία να δει 
και ν’ αντιμετωπίσει ήρεμα αυτόν τον άνθρωπο που 
ξαφνικά είχε γίνει ξένος, άγνωστος, απόμακρος.

Η Μάγδα τους έφερε καφέδες και η διαδικασία ανά-
γνωσης άρχισε.

Η Βασιλική καθόταν εκεί, αλλά ήταν απούσα, ο 
νους της ήταν αιχμάλωτος της μεγάλης αποκάλυψης 
που ανέτρεπε ολόκληρη τη ζωή της. ∆εν ήξερε και δεν 
μπορούσε να φανταστεί πώς θα μπορούσε να διαχει-
ριστεί αυτό το συνταρακτικό μυστικό της δεύτερης οι-
κογένειας του άντρα της. Ένα πράγμα ήξερε σίγουρα, 
πως τίποτα πια δεν θα ήταν όπως πριν. Σαν να είχε 
τελειώσει ξαφνικά η ζωή της, τουλάχιστον αυτή που 
ήξερε ή νόμιζε πως ήταν μέχρι τώρα.

Ο Αριστοτέλης παρατηρούσε πάντα προβληματι-
σμένος τη μητέρα του. Σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό 
είχε συμβεί, κάτι που την είχε ταράξει και την απα-
σχολούσε. Το έβλεπε, το ένιωθε παρόλο που η μητέρα 
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του του χαμογελούσε καθησυχαστικά κάθε φορά που 
διασταυρώνονταν τα βλέμματά τους. Κάποια στιγμή η 
πόρτα άνοιξε και μπήκε ο Ηλιόπουλος.

«Συγγνώμη για την αργοπορία», δικαιολογήθηκε. 
«Είχαμε και διακοπή στην έδρα που χασομέρησε όλη τη 
διαδικασία», χαιρέτησε και κάθισε κι αυτός στο τρα-
πέζι. Η Βασιλική δεν είχε σηκώσει τα μάτια της να τον 
κοιτάξει, φοβόταν τον εαυτό της και τις αντιδράσεις της.

Επιτέλους, ύστερα από λίγο, η ανάγνωση του συμ-
βολαίου τελείωσε και άρχισαν οι υπογραφές ανάλογα 
με τη σειρά αναφοράς τους στο συμβόλαιο, σ’ όλες τις 
σελίδες και στις παραπομπές των διορθώσεων και συ-
μπληρώσεων που είχαν γίνει. Ο Αριστοτέλης είχε τώρα 
την ψιλή κυριότητα στο πατρικό σπίτι της μητέρας του 
στην Παρθενώνος. Την επικαρπία θα την είχαν οι γο-
νείς του όσο ζούσαν.

Μαζί με τον συμβολαιογράφο σηκώθηκε αμέσως κι 
η Βασιλική κι αφού ευχήθηκε τα καλορίζικα στον γιο 
της, δήλωσε πως έπρεπε να φύγει αμέσως.

«Καλά, δεν κάθεσαι λίγο να τα πούμε;», πρότεινε ο 
άντρας της. Γύρισε και τον κοίταξε, σαν να τον έβλεπε 
για πρώτη φορά. Το βλέμμα της ήταν ψυχρό, γυάλινο 
όσο κι αν προσπαθούσε.

«Όχι, θα φύγω», απάντησε αμέσως, «άφησα κάτι 
δουλειές στη μέση, στο σπίτι».

«Θα σε πάω εγώ μαμά», είπε αμέσως ο Αριστοτέλης 
που έπιανε τον ηλεκτρισμό στην ατμόσφαιρα.

«∆εν χρειάζεται αγόρι μου, σίγουρα θα έχεις δου-
λειά, θα πάρω ένα ταξί».

«∆εν υπάρχει καμιά περίπτωση μαμά, θα σε πάω εγώ».
Ο Ηλιόπουλος κοίταξε τη γυναίκα του και μετά τον 

γιο του, κάτι έπιανε στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα, 
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κάτι έπαιζε, αλλά δεν ήξερε και δεν μπορούσε να φα-
νταστεί τι.

Η Βασιλική αποχώρησε σκυθρωπή και σκοτεινια-
σμένη απ’ τα γραφεία του άντρα της. Είχε την εντύπω-
ση πως αποχωρεί κι αποχαιρετά τη μέχρι τώρα ζωή της. 
Αυτή η καταιγίδα που είχε ξεσπάσει σήμερα ξεκινούσε 
από το παρελθόν και θα έριχνε τις αστραπές και τους 
κεραυνούς της στο παρόν και το μέλλον. Το μέλλον που 
τώρα φαινόταν αβέβαιο και σκοτεινό. Η βαριά κρίση 
που μάστιζε τη χώρα είχε επεκταθεί τώρα απρόσμενα 
κι αναπάντεχα και στην προσωπική ζωή και στο σπιτι-
κό της οικογένειας του Παναγιώτη Ηλιόπουλου.
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2. ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Όλα είχαν αρχίσει πριν από πολλά χρόνια, όταν 
ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, νεαρός ασκούμε-
νος δικηγόρος, είχε κατορθώσει να προσλη-

φθεί, στο ονομαστό στην Αθήνα, δικηγορικό γραφείο 
του Αριστοτέλη Παρθένη. Γόνος αγροτικής οικογένει-
ας από τον Πύργο της Ηλείας, με καταγωγή του πατέρα 
του από την Αμαλιάδα, είχε καταφέρει να περάσει στη 
Νομική του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Φιλόδοξος και 
επίμονος σπούδασε χωρίς να χάσει χρονιά, παίρνοντας 
το δίπλωμά του κανονικά, στα πέντε χρόνια. Σ’ αυτό 
τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ ότι στην Αθήνα εγκατα-
στάθηκε στο σπίτι της θείας του της Ελευθερίας, αδελ-
φής του πατέρα του, που είχε παντρευτεί κι έμενε με 
τον άντρα της στα Άνω Πατήσια. Ο Γιάννης Καναβός, 
ο άντρας της θείας του, δημόσιος υπάλληλος, εφορια-
κός, είχε γνωρίσει την ωραία Ελευθερία σε διακοπές κι 
από τότε είχε χάσει τη δική του ελευθερία. Η γνωριμία 
τους είχε εξελιχθεί σε σφοδρό έρωτα που ύστερα από 
δύο χρόνια κι αρκετά ταξίδια στον Πύργο της Ηλίας, 
στο σπίτι της, τους είχε οδηγήσει στα σκαλιά του Αγί-
ου Νικολάου της Μητρόπολης της πόλης του Πύργου. 
Φυσικά εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, όπου δούλευε 
ο Γιάννης, στο πατρικό του σπίτι στα Άνω Πατήσια. 
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Μόνο που αυτός ο γάμος δεν ευλογήθηκε με τον ερχομό 
παιδιών που και οι δύο ήθελαν πάρα πολύ και όχι από 
ευθύνη της Ελευθερίας. Έτσι, όταν ύστερα από χρόνια 
ήρθε στην Αθήνα ο Παναγιώτης για να σπουδάσει στη 
Νομική η Ελευθερία άνοιξε την αγκαλιά και το σπίτι 
της για να δεχτεί και να φιλοξενήσει τον αγαπημένο 
της ανιψιό. Αλλά και για τον Γιάννη, τον άντρα της, 
ήταν μια ευχάριστη αλλαγή στη ζωή και στην καθημε-
ρινότητά τους ο ερχομός του νεαρού παλικαριού. Ήταν 
το παιδί που θα ήθελαν να έχουν κι έτσι τον αγκάλια-
σαν και τον κανάκεψαν από την πρώτη στιγμή. Ο Πα-
ναγιώτης έξυπνος και γαλίφης ανταποκρίθηκε σ’ αυτή 
την αγάπη. Έτσι, ήταν από την αρχή των σπουδών του 
στο ζεστό οικογενειακό περιβάλλον της θείας του και 
δεν βίωσε τις περιπέτειες τις δυσκολίες άλλων φοιτη-
τών από την επαρχία που ταλαιπωρούνται νοικιάζο-
ντας γκαρσονιέρες ή δωμάτια ή ακόμη στις φοιτητικές 
εστίες, με τις άθλιες πολλές φορές συνθήκες. Είχε πάντα 
το ζεστό σπιτικό φαγητό, την περιποίηση και το δικό 
του δωμάτιο, που το είχαν τακτοποιήσει ανάλογα για 
να ζει και μελετάει άνετα. Οι γονείς του στον Πύργο, 
όπου πήγαινε βέβαια στις διακοπές και στις μεγάλες 
γιορτές, ήταν ήσυχοι κι ευγνωμονούσαν την Ελευθε-
ρία και τον άντρα της που τον είχαν σαν παιδί τους. 
Συχνά έστελναν δώρα, πεσκέσια και τ’ αγροτικά τους 
προϊόντα και ιδιαίτερα το λάδι απ’ τις ελιές τους. Τα 
δώρα αυτά τα κουβαλούσε στην Αθήνα συνήθως ο μι-
κρότερος αδελφός του Παναγιώτη, ο Βαγγέλης, που 
τρελαινόταν να βρεθεί για κανένα Σαββατοκύριακο 
στην πρωτεύουσα. Ο Παναγιώτης τον ξεναγούσε στα 
αξιοθέατα και τα στέκια της Αθήνας. Η μπαρότσαρκά 
τους τελείωνε αργά κι ο Βαγγέλης μάθαινε πολλά από 
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τον έμπειρο αδελφό του και τον άνετο τρόπο που πλη-
σίαζε και μιλούσε στα θηλυκά. Ο Βαγγέλης που είχε 
τελειώσει το Λύκειο, πήγαινε τώρα σε μια σχολή για 
λογιστές και φοροτεχνικούς στον Πύργο, γιατί δύο φο-
ρές που είχε δώσει εξετάσεις στις Πανελλήνιες δεν τα 
είχε καταφέρει. Παράλληλα βοηθούσε τους γονείς του 
στις αγροτικές δουλειές. Τ’ όνειρό του όμως ήταν όταν 
τελειώσει, ν’ ανέβει να δουλέψει κι αυτός στην Αθήνα. 
Ήταν η εποχή που η Αθήνα τραβούσε σαν μαγνήτης 
τα παιδιά από την επαρχία, γιατί είχε να τους προσφέ-
ρει έναν άλλο τρόπο ζωής με δυνατότητες και διασκε-
δάσεις που φυσικά δεν είχαν στην επαρχία. ∆υστυχώς 
πολλά απ’ αυτά τα παιδιά δεν έβρισκαν το δρόμο τους 
και χάνονταν μέσα στο λαβύρινθο της τεράστιας πολι-
τείας. Αυτά που χωρίς δουλειά και στήριξη κατάληγαν 
σε σκοτεινά μονοπάτια κι ατραπούς για να καταντή-
σουν τελικά περιθωριακοί και προβληματικοί, αλλά 
και χρήστες και βαποράκια των καταστροφικών ουσι-
ών. Ευτυχώς για τον Βαγγέλη, υπήρχε ο μεγάλος αδελ-
φός και η θεία του η Ελευθερία που θα τον βοηθούσαν 
όταν θα έφτανε η ώρα ν’ ανεβεί στην Αθήνα για να 
δοκιμάσει την τύχη του.

Εντωμεταξύ ο Παναγιώτης είχε καταφέρει με τις 
γαλιφιές και τον τρόπο του να σκλαβώσει τους θείους 
του, που τον έβλεπαν πια σαν δικό τους παιδί. Είχε κα-
ταφέρει εκτός των άλλων παροχών να παίρνει κι ένα 
χαρτζιλίκι από τον θείο Γιάννη εκτός απ’ αυτό που του 
έστελνε η οικογένειά του. Αυτό τον βοηθούσε να είναι 
άνετος στις σχέσεις του με τα κορίτσια που ήταν η με-
γάλη του αδυναμία. Χωρίς να παραμελεί τα μαθήματά 
του, έβρισκε αρκετό χρόνο ν’ ασχοληθεί με τα θηλυ-
κά που «χτυπούσε» με κάθε ευκαιρία. Οι σχέσεις του 
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ήταν πάντοτε επιφανειακές και επιπόλαιες, ποτέ δεν 
έπαιρνε τίποτα στα σοβαρά. Είχε αρκετές κατακτήσεις 
και λόγω της εμφάνισής του, αλλά κυρίως λόγω του 
θράσους που διέθετε. Τα θηλυκά ήταν γι’ αυτόν κάτι 
σαν βιολογική ανάγκη. Τον ενδιέφερε το σεξ και όχι 
ο έρωτας. Ήθελε να περνάει απλώς καλά, σε αντίθεση 
με τα κορίτσια, που, πολλές φορές, έκαναν όνειρα και 
σχέδια ώσπου να καταλάβουν και να προσγειωθούν 
απότομα και ανώμαλα, όταν έχανε το ενδιαφέρον του 
και τις «σχολούσε», χωρίς να δίνει καμιά σημασία στα 
δικά τους αισθήματα.

Το στρατιωτικό ακολούθησε σχεδόν αμέσως μετά το 
τέλος των σπουδών του. Για δύο χρόνια περίπου, έκανε 
τη στρατιωτική του θητεία σαν έφεδρος ανθυπολοχαγός 
μετά τη βασική του εκπαίδευση. Χαμένος χρόνος, αφού 
το απαρχαιωμένο σύστημα στον στρατό δεν αξιοποιού-
σε τις όποιες επιστημονικές ή επαγγελματικές γνώσεις ή 
ακόμη τις δεξιότητες των στρατευμένων επ’ ωφελεία της 
πατρίδας και του κράτους. ΟΙ φαντάροι και οι έφεδροι 
αξιωματικοί περνούσαν τις ημέρες τους με μια ανούσια 
και άχρηστη καθημερινότητα στα στρατόπεδα, «σκοτώ-
νοντας» στην κυριολεξία την ώρα τους. Το μόνο όφελος 
ήταν η γυμναστική, η αναγκαστική σκληραγωγία της 
στρατιωτικής ζωής, για πολλά καλοκακομαθημένα παι-
διά. Αλλά βέβαια και η ομαδική ζωή και η συναναστρο-
φή παιδιών με διαφορετική κοινωνική, οικονομική και 
μορφωτική προέλευση. Αυτό βοηθούσε πολλούς, που εί-
χαν τον ανάλογο δέκτη, να ξεπεράσουν προκαταλήψεις, 
ρατσισμούς και ταμπού και ν’ αναπτύξουν μια συντρο-
φικότητα που καταργούσε τις διαφορές.

Ο Παναγιώτης δεν πέρασε και άσχημα στον στρατό, 
αφού είχε το ταλέντο να πλησιάζει και να τα πηγαίνει 
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καλά με τους ανωτέρους του. Όμως ανυπομονούσε ν’ 
απολυθεί για ν’ αρχίσει τον αγώνα για την επαγγελμα-
τική επιτυχία, το χρήμα και την κοινωνική καταξίωση.

Μετά την απόλυσή του πήγε για λίγο στον Πύργο, 
στους δικούς του, που τον περίμεναν πώς και πώς και 
μετά κατέβηκε στην Αθήνα να ψάξει για δουλειά. Με 
τη βοήθεια του θείου του κι ύστερα από πολλές προ-
σπάθειες είχε βρει μια θέση ασκούμενου δικηγόρου στο 
δικηγορικό γραφείο του Λευτέρη Κανελλόπουλου, κο-
ντά στον Άγιο Λουκά, στα Πατήσια. Όμως, δεν ήταν 
αυτό που ζητούσε. Μικροδιαφορές και αντιδικίες που 
σίγουρα δεν θα τον βοηθούσαν να διευρύνει ουσιαστι-
κά τις γνώσεις του και τον επαγγελματικό του ορίζο-
ντα. Κοιτούσε διαρκώς και για αρκετό καιρό τις αγ-
γελίες στις εφημερίδες, ψάχνοντας για κάτι καλύτερο, 
ώσπου το μάτι του έπεσε σε μια αγγελία του γνωστού 
δικηγορικού γραφείου του Αριστοτέλη Παρθένη. Ζη-
τούσαν ασκούμενους δικηγόρους ύστερα από μια διεύ-
ρυνση του γραφείου και των δραστηριοτήτων τους. Ο 
Παναγιώτης έτρεξε αμέσως με την εφημερίδα στο χέρι 
στα γραφεία τους στην Πανεπιστημίου 56, αφήνοντας 
πίσω του με μια δικαιολογία, τις δουλειές της ημέρας.

Όταν ανέβηκε στα εντυπωσιακά γραφεία τους, η 
γραμματέας τον πληροφόρησε πως ο Παρθένης ήταν 
στα δικαστήρια και πιθανόν θ’ αργούσε, καλό θα ήταν 
να ξαναπεράσει αργά το απόγευμα, που σίγουρα θα 
τον έβρισκε εκεί. Ο Παναγιώτης δεν ήθελε να φύγει, 
θα τον περίμενε να έρθει όσο και ν’ αργούσε, ήθελε να 
είναι ο πρώτος που θα έβλεπε ο Παρθένης όταν θα ερ-
χόταν στο γραφείο.

«Επειδή έρχομαι από μακριά, είπε αόριστα, θα σας 
πείραζε αν καθόμουν εδώ ήσυχα, ώσπου να έρθει ο κύ-
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ριος Παρθένης; Ξέρετε…», πρόσθεσε αμέσως με το πιο 
γλυκό του χαμόγελο, «έχω κάτι να ετοιμάσω», κι έδειξε 
την τσάντα του. «Αν φύγω και ξαναέρθω θα χάσω τις 
ώρες μου στο πήγαινελα. ∆εν πρόκειται να σας ενο-
χλήσω –ειλικρινά καθόλου–. Θα είμαι ήσυχος και φρό-
νιμος», συμπλήρωσε χαμογελώντας. Η γραμματέας τα 
είχε χάσει, δεν ήξερε τι να κάνει μ’ αυτόν τον επίμονο 
νεαρό που χαμογελούσε τόσο ωραία.

«Τι να σας πω, κανονικά δεν…»
«Το ξέρω και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα», τη διέκοψε 

πριν ολοκληρώσει τη φράση της. «Να, θα κάτσω εδώ 
στη γωνία και θα περιμένω χωρίς να σας ενοχλήσω».

Η Χρυσούλα, όπως λεγόταν η γραμματέας, κατά-
λαβε πως δεν είχε άλλη επιλογή από το να δεχτεί την 
παρουσία του εκεί. Της ήταν δύσκολο να τον διώξει με 
τόση ευγένεια κι επιμονή που το ζητούσε. Του προσέφε-
ρε ένα φλιτζάνι καφέ από τον έτοιμο που είχαν πάντα 
και γύρισε στη δουλειά της. Ο Παναγιώτης έβγαλε ένα 
φάκελο απ’ την τσάντα του κι άρχισε να τον μελετάει 
για να δείξει ότι πράγματι είχε δουλειά όπως είχε πει.

Πέρασαν αρκετές ώρες, που δεν περνούσαν καθό-
λου γρήγορα, ώσπου να φανεί ο Παρθένης. Στο μεσο-
διάστημα μπαινόβγαιναν διάφοροι, υπάλληλοι του 
γραφείου, πελάτες που είχαν διάφορα ραντεβού, αλλά 
και κάποιοι νεαροί δικηγόροι που ενδιαφέρονταν για 
τις θέσεις των ασκούμενων. Η Χρυσούλα τους έδιωχνε 
για να έρθουν αργότερα, όπως είχε επιχειρήσει και μ’ 
αυτόν. Τελικά η ώρα ήταν τρεις σχεδόν, όταν γύρισε ο 
Παρθένης, που έσπευσε να τον ακολουθήσει στο γρα-
φείο του η Χρυσούλα. Ήταν ένας ψηλός καστανόξαν-
θος άντρας με γκρίζους κροτάφους, που του πρόσθε-
ταν κύρος και γοητεία.
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«Τι έχουμε Χρυσούλα»; ρώτησε τη γραμματέα του 
προχωρώντας προς το γραφείο του.

«Έχουμε διάφορα κύριε Παρθένη, θα σας ενημερώ-
σω αμέσως», απάντησε η γραμματέας του ακολουθώντας 
τον με το ντοσιέ της γεμάτο χαρτιά. Περνώντας έκανε 
νόημα στον Παναγιώτη να κάτσει, καθώς τον είδε να ση-
κώνεται. Μπήκαν στο γραφείο κι έκλεισαν την πόρτα.

Θα πέρασε πάνω από μισή ώρα ώσπου να βγει η 
Χρυσούλα, εντωμεταξύ τα τηλέφωνα δεν είχαν σταμα-
τήσει να χτυπάνε.

Πέρασε αρκετή ώρα ώσπου να τον ειδοποιήσει η 
Χρυσούλα ότι μπορεί να περάσει στο γραφείο του 
Παρθένη, στο μεταξύ είχαν έρθει άλλοι δύο νεαροί δι-
κηγόροι που περίμεναν κι αυτοί σύμφωνα με τις οδη-
γίες της Χρυσούλας. Ο Παναγιώτης μπήκε στο μεγάλο 
γραφείο του Παρθένη κι αφού αυτοσυστήθηκε έβαλε 
τα δυνατά του να τον εντυπωσιάσει. Την ήθελε πολύ 
αυτή τη θέση σ’ αυτό το ονομαστό δικηγορικό γραφείο. 
Του μίλησε για τις σπουδές του που τις είχε τελειώσει 
στα προβλεπόμενα πέντε χρόνια και με πολύ καλούς 
βαθμούς, όπως φαινόταν κι από το πτυχίο του και τ’ 
άλλα πιστοποιητικά των σπουδών του. Ήθελε πάρα 
πολύ να μαθητεύσει σ’ ένα τόσο αξιόλογο δικηγορικό 
γραφείο με το κύρος, την πείρα, την καταξίωση και τ’ 
όνομα που είχε ο Αριστοτέλης Παρθένης. Ακόμα δεν 
τον ενδιέφερε τόσο ο μισθός του, σ’ αυτό το θέμα θα 
δεχόταν ό,τι κι αν του πρότειναν. Τόνισε ακόμη, πως 
γι’ αυτόν δεν θα υπήρχε ωράριο, αλλά μόνο οι ανάγκες 
της δουλειάς και του γραφείου. Το μόνο που ζητού-
σε ήταν να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, ν’ 
ασχοληθεί και να μάθει στην πράξη όσο το δυνατόν 
περισσότερα πράγματα από τις ενδιαφέρουσες υποθέ-
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σεις σαν κι αυτές που σίγουρα χειριζόταν το γραφείο. 
∆ουλειά είχε ήδη, αλλά δεν τον ικανοποιούσε γιατί γι’ 
αυτόν το θέμα ήταν η δικηγορία επιπέδου, με αξιόλο-
γες υποθέσεις του ποινικού δικαίου.

Ο Παρθένης χαμογελούσε και του έκανε διάφορες 
ερωτήσεις. Του είχε κάνει εντύπωση και διασκέδαζε με 
την επιμονή και τον τρόπο που προσπαθούσε να τον 
πείσει ο νεαρός για να τον προσλάβει. Σίγουρα επρό-
κειτο για έναν πολύ έξυπνο και φιλόδοξο νέο άνθρωπο 
που είχε όρεξη για μάθηση και δουλειά. Ακόμα είχε κι 
αυτό το ευχάριστο παρουσιαστικό που σε συνδυασμό 
με την ευχέρεια που είχε στο λόγο, θα τον έκανε σίγου-
ρα αποτελεσματικό στα δικαστήρια. Εκείνο που χρει-
αζόταν λοιπόν ήταν η κατάλληλη επιστημονική κα-
τάρτιση και στην πράξη. Παρ’ όλα αυτά δεν του είπε 
αμέσως το ναι, αλλά επιφυλάχτηκε να του απαντήσει 
αφού ολοκληρώσει τις συναντήσεις του και με τους άλ-
λους υποψήφιους συναδέλφους του.

Ο Παναγιώτης έφυγε εκείνη την ημέρα αισιόδοξος 
από τη συνάντησή του με τον Παρθένη, αφήνοντας τ’ 
όνομα και το τηλέφωνό του στη Χρυσούλα που του 
ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Η αναμονή που του φάνηκε ατελείωτη, κράτησε ευ-
τυχώς μόνο τρεις ημέρες. Η Χρυσούλα του τηλεφώνησε 
για να του ανακοινώσει πως ήταν ο ένας από τους δύο 
που ο Παρθένης είχε αποφασίσει να προσλάβει. Θα 
έπρεπε να περάσει από το γραφείο για να τακτοποι-
ήσουν τα της πρόσληψης, αφού σε λιγότερο από ένα 
μήνα, την πρώτη του επόμενου μήνα, θα ξεκινούσε να 
εργάζεται στο γραφείο. 

Ο Παναγιώτης έβαλε τα δυνατά του για να αντα-
ποκριθεί στις ανάγκες και τις προκλήσεις της δουλειάς 
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και του γραφείου. Η επιλογή του Παρθένη δικαιώθη-
κε πλήρως, ο νεοφώτιστος ήταν εργατικός, πρόθυμος, 
ακούραστος κι αποτελεσματικός. Στάθηκε επάξια δί-
πλα στο αφεντικό του και τους άλλους δικηγόρους του 
γραφείου, στις δικαστικές αίθουσες. Όταν συμπλήρωσε 
σαράντα παραστάσεις ως ασκούμενος δικηγόρος στα 
δικαστήρια και ύστερα από δεκαοκτώ μήνες, που ήταν 
ο προβλεπόμενος χρόνος, έδωσε εξετάσεις στο Εφετείο, 
σε μια επταμελή επιτροπή από δικηγόρους και δικα-
στές. Πρώτα γραπτά σ’ ένα Σαββατοκύριακο γιατί τότε 
υπάρχουν ελεύθερες αίθουσες. Τα αποτελέσματα βγή-
καν σε δεκαπέντε ημέρες, όπως προβλέπεται από τον 
κανονισμό και όσοι περνούσαν έδιναν προφορικές εξε-
τάσεις ανάλογα με τη σειρά τους. Ο Παναγιώτης ήταν 
ένας από αυτούς.

Τα τελικά αποτελέσματα βγήκαν έπειτα από ένα 
μήνα, ως συνήθως. Πήρε το πιστοποιητικό του ότι πέ-
τυχε στις εξετάσεις, που του άνοιγε πια το δρόμο για 
τη δικηγορία κι αμέσως έτρεξε να κάνει την αίτησή 
του για την εγγραφή του στον ∆ικηγορικό Σύλλογο. 
Βέβαια, πρώτα είχε τακτοποιήσει την εγγραφή του και 
την πληρωμή στο ταμείο των Νομικών αφενός κι αφετέ-
ρου στο ταμείο πρόνοιας δικηγόρων Αθηνών. Έτσι θα 
πάρει την άδεια άσκησης επαγγέλματος με την οποία 
θα έχει πλέον το δικαίωμα να παρίσταται μόνος του 
στα δικαστήρια πρώτου βαθμού, δηλαδή στο Ειρηνο-
δικείο και στο Πρωτοδικείο.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια θα μπορούσε να κά-
νει αίτηση στο ∆ικηγορικό Σύλλογο, αφού πλήρωνε 
τα προβλεπόμενα, να μπορεί να παρίσταται και στο 
Εφετείο, δηλαδή να γίνει δικηγόρος «παρ’ Εφέταις». 
Σ’ αυτήν τη βαθμίδα θα έμενε άλλα πέντε χρόνια και 
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μετά θα γινόταν δικηγόρος «παρ’ Αρείω Πάγω» και θα 
έβγαζε και την ανάλογη ταυτότητα.

Ο Παναγιώτης ήταν αποφασισμένος να πραγματο-
ποιήσει όλα αυτά τα βήματα για ν’ ανεβεί, όταν θα ερ-
χόταν το πλήρωμα του χρόνου, όλα αυτά τα σκαλοπά-
τια της επαγγελματικής ιεραρχίας.

Οι δικοί του από τον Πύργο, όπως και οι θείοι του, 
η Ελευθερία και ο Γιάννης, στους οποίους εξακολου-
θούσε να μένει, παρακολουθούσαν με ικανοποίηση την 
επαγγελματική πρόοδο του κανακάρη τους.

Στον Πύργο, βέβαια, πήγαινε τώρα πολύ πιο σπάνια 
και για λίγο. Συνήθως κανένα Σαββατοκύριακο γιατί 
η επαγγελματική ενασχόληση δεν του επέτρεπε πια ν’ 
απομακρύνεται από την Αθήνα. Φυσικά δεν έπαψε κα-
θόλου να ασχολείται με το γυναικείο φύλο, που ήταν η 
μεγάλη του αδυναμία.

Λίγο καιρό μετά την πρόσληψή του στο γραφείο του 
Παρθένη, είχε γνωρίσει ένα κορίτσι που για πρώτη φορά 
τον είχε κάνει να σκέφτεται και να αισθάνεται κάτι πολύ 
περισσότερο από τη βιολογική του ανάγκη για σεξ. Η 
Χρυσάνθη Μαγγίνα ήταν υπάλληλος-γραμματέας στο 
υποθηκοφυλακείο της Αθήνας. Ο Παναγιώτης την πρό-
σεξε αμέσως, από την πρώτη φορά που πήγε εκεί. Η Χρυ-
σάνθη ήταν μια πολύ ωραία κοπέλα με γαλανά μάτια 
και καστανά, πλούσια μαλλιά. Ανεπιτήδευτη και σχεδόν 
άβαφη, ξεχώριζε για τη φυσική της ομορφιά. Ο Παναγιώ-
της πήγαινε συχνά στο υποθηκοφυλακείο για δουλειές 
του γραφείου. Για έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας ακινή-
των, διαφόρων πελατών, που χρειάζονταν πάντα πριν 
από τις όποιες αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, αλλά 
και για την εγγραφή υποθηκών για τη λήψη δανείων 
από τράπεζες κ.λπ. Έτσι είχε την ευκαιρία να βλέπει τη 
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Χρυσάνθη και να κάνει το γνωστό του παιχνίδι. Όμως, 
αυτήν τη φορά τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα ως 
συνήθως. Η Χρυσάνθη δεν ήταν μόνο ένα πολύ όμορφο 
κορίτσι, ήταν και πάρα πολύ σοβαρό και συγκροτημένο 
άτομο, γι’ αυτό και δεν ανταποκρίθηκε, όπως περίμενε ο 
Παναγιώτης στην πολιορκία και στο στενό μαρκάρισμα 
του καρδιοκατακτητή. Αυτό όμως, αντί ν’ αποθαρρύνει 
τον Παναγιώτη, τον είχε πεισμώσει περισσότερο. Έπρε-
πε οπωσδήποτε να την κατακτήσει, χρησιμοποιώντας 
κι άλλα μέσα, εκτός από το γνωστό του «οπλοστάσιο». 
Έπρεπε να την πείσει ότι ενδιαφερόταν σοβαρά γι’ αυ-
τήν. Πως δεν την έβλεπε σαν μια περιπέτεια με ημερο-
μηνία λήξης, αλλά ότι αισθανόταν πράγματα που δεν 
είχε νιώσει ακόμη για άλλη γυναίκα. Στην πραγματικό-
τητα δεν ήξερε ούτε ο ίδιος αν αυτά που της έλεγε ήταν 
αλήθεια. Η αλήθεια ήταν πως φοβόταν να αποδεχθεί τι 
πραγματικά αισθανόταν γι’ αυτό το ξεχωριστό κορίτσι.

Η πολιορκία κράτησε αρκετό καιρό, όσο χρειάστη-
κε για να πιστέψει η Χρυσάνθη πως ο Παναγιώτης είχε 
καλές προθέσεις και εννοούσε αυτά που έλεγε. Η σχέση 
τους ήταν και για τους δύο συγκλονιστική. Η Χρυσάν-
θη τον εμπιστεύτηκε κι άφησε τον εαυτό της ελεύθερο 
κι απροστάτευτο, σ’ αυτόν τον πρωτόγνωρο έρωτα για 
τον Παναγιώτη, αφού για πρώτη φορά βίωνε κάτι τόσο 
δυνατό και απόλυτο. Αλλά και ο Παναγιώτης είχε αρ-
χίσει να την ερωτεύεται, πράγμα που το απολάμβανε, 
αλλά συγχρόνως τον ενοχλούσε μέσα του γιατί ένιωθε 
ότι χάνει την ανεξαρτησία του. Ζούσανε το όνειρο κά-
νοντας δειλά δειλά σχέδια για το κοινό τους μέλλον. 
Ένα μέλλον στο οποίο είχε αρχίσει να πιστεύει σιγά 
σιγά και ο Παναγιώτης ώς τη στιγμή που γνώρισε τη 
Βασιλική, τη μοναχοκόρη του αφεντικού του.
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Η Βασιλική Παρθένη τέλειωσε τις σπουδές της στην 
Ακαδημία Ενδυματολογίας του Μονάχου και γύρισε 
στην Αθήνα ύστερα από τέσσερα χρόνια σπουδών. Ο 
πατέρας της την ήθελε στη Νομική, για να την έχει κο-
ντά του στο γραφείο που αργότερα θα το αναλάμβα-
νε. Η Βασιλική όμως δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για 
τη Νομική και τη δικηγορία. Και μόνο η σκέψη της 
επιστήμης αυτής την απωθούσε με όλους αυτούς τους 
ατελείωτους τόμους νομολογίας που έβλεπε στο γρα-
φείο του πατέρα της. ∆εν ήθελε να έχει σχέση ούτε με 
νόμους, ούτε με παρανόμους. ∆εν ήθελε τις δύσκολες 
σπουδές και μετά τα ατελείωτα δικαστήρια με κάθε 
λογής αντίδικους και φιλόδικους. Αντίθετα από μικρή 
είχε ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά, το θέατρο, την έβδο-
μη τέχνη αλλά και για τη μόδα και γενικά την τέχνη 
της ένδυσης. Έτσι όταν τελείωσε το Λύκειο ζήτησε από 
τους γονείς της να τη βοηθήσουν να σπουδάσει ενδυμα-
τολογία που ήταν ένα επάγγελμα, μια ενασχόληση που 
θα της έδινε μεγάλη χαρά. Οι γονείς της δεν μπόρεσαν 
να τη μεταπείσουν για ν’ ακολουθήσει τη Νομική, όπως 
διακαώς ήθελε ο πατέρας της. Αποφάσισαν τελικά να 
σπουδάσει στην Ακαδημία Ενδυματολογίας του Μο-
νάχου. Αυτή τους την απόφαση την πήραν γιατί στο 
Μόναχο ζούσε με την οικογένειά του ο αδελφός του 
πατέρα της, ο θείος της, Αντώνης Παρθένης.

Ο Αντώνης Παρθένης δεν ήταν άνθρωπος των γραμ-
μάτων και δεν μπόρεσε να σπουδάσει όπως ο αδελφός 
του. Ασχολήθηκε αρχικά με διάφορες δουλειές, αλλά 
τα πράγματα ήταν γενικά πολύ δύσκολα τη δεκαετία 
του πενήντα. Ήταν η εποχή που πολλοί Έλληνες έφευ-
γαν μετανάστες στη Γερμανία αναζητώντας εργασία, 
δοκιμάζοντας την τύχη τους στη ξενιτιά. Τα πρώτα 
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χρόνια, που δεν ήξερε και τη γλώσσα, εργάστηκε σε 
διάφορες βοηθητικές δουλειές και περισσότερο σ’ εστι-
ατόρια και μπιραρίες. Ύστερα από λίγα χρόνια γνώρι-
σε την Ίνγκε, τη μετέπειτα γυναίκα του. Ζούσαν μαζί 
και αφού ταίριαζαν αποφάσισαν να παντρευτούν. 
∆ούλεψαν και αγωνίστηκαν μαζί και μετά από μερικά 
χρόνια ύστερα από θυσίες και οικονομίες άνοιξαν το 
δικό τους εστιατόριο στη «Sedanstrasse», κοντά στον 
ανατολικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου, στον 
«Ostbahnhof». Η «Ακρόπολη», όπως  ονόμασαν το 
εστιατόριό τους είχε γίνει γρήγορα το αγαπημένο στέκι 
των Ελλήνων μεταναστών, που δεν ήταν λίγοι σ’ αυτή 
την περιοχή. Εκεί βρήκαν μια γωνιά ελληνική, με ανά-
λογη διακόσμηση, μουσική και προπαντός ελληνική 
κουζίνα. Πελάτες έγιναν ακόμη και πολλοί άλλοι ξένοι 
και Γερμανοί που είχαν δοκιμάσει την ελληνική κουζί-
να, τα μαγειρευτά φαγητά και τα διάφορα μεζεδάκια 
που τους είχαν ξετρελάνει. Το μαγαζί δούλευε καλά, με 
σταθερή πελατεία, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα 
να έχουν μια σχετική οικονομική άνεση.

Η οικογένεια του αδελφού του στο Μόναχο ήταν 
και ο βασικός λόγος που ο Παρθένης έδωσε την συγκα-
τάθεσή του για να σπουδάσει η Βασιλική εκεί. Ήξερε 
ότι θα είναι σε καλά χέρια στο σπίτι του αδελφού του, 
που θα την πρόσεχε σαν κόρη του και φυσικά δεν θα 
της έλειπε τίποτα.

Οι σπουδές της Βασιλικής στην Deutsche Bekleidungs- 
Akademie, στην Ohmstrasse 15, κοντά στο Πανεπιστή-
μιο του Μονάχου, διήρκεσαν τέσσερα χρόνια. Ήταν 
σπουδές όπως ακριβώς τις έχει ονειρευτεί η Βασιλική. 
Η διαμονή της στο Μόναχο κι όσα μάθαινε στην Ακα-
δημία, άνοιξαν τους ορίζοντές της και της έδωσαν την 
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ευκαιρία να γνωρίσει πράγματα, ανθρώπους και αρχές 
που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της και την ολοκλή-
ρωσαν σαν προσωπικότητα. Στην Ελλάδα κατέβαινε 
πάντα γεμάτη νοσταλγία στις διακοπές και στις μεγά-
λες γιορτές, όταν συνέπιπταν οι αργίες με τις γερμανι-
κές. Γέμιζε  τις μπαταρίες της και χαιρόταν τους γονείς 
της που τις έλειπαν. 

Τέσσερα χρόνια πέρασαν και η Βασιλική πήρε το 
πτυχίο της και γύρισε στην Αθήνα, έτοιμη ν’ ασχοληθεί 
με την ενδυματολογία στο θέατρο, που ήταν τ’ όνει-
ρό της. Όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια γι’ αυτήν. Στο 
γραφείο του πατέρα της ήρθε την πρώτη φορά ύστερα 
από ένα επαγγελματικό ραντεβού που είχε με τη μεσο-
λάβησή του, στο θέατρο της Βάσως Μανωλίδου στην 
Πανεπιστημίου, όπου θα συνάντησε και γνώρισε τον 
Παναγιώτη. Μια γνωριμία που άλλαξε την πορεία και 
τα σχέδια και των δύο για το μέλλον τους. Ο Πανα-
γιώτης εντυπωσιάστηκε από την κόρη του αφεντικού 
του. Θαμπώθηκε απ’ την κομψή κι αριστοκρατική Βα-
σιλική. Το κοφτερό του μυαλό πήρε γρήγορες στροφές 
ανάποδες και ίσιες. «Η Βασιλική είναι η μοναχοκόρη 
του Παρθένη, μοναδική κληρονόμος ακόμα κι αυτού 
του γραφείου και όχι μόνο», σκέφτηκε. Οι σκέψεις του 
προχώρησαν γρήγορα, ύπουλα, χωρίς αναστολές και 
ηθικούς φραγμούς. Έπρεπε οπωσδήποτε να την πλευ-
ρίσει, να τη γοητεύσει, να την κατακτήσει! Αν του κά-
τσει, αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία της ζωής του και της 
επαγγελματικής του καριέρας. 

Η Χρυσάνθη πέρασε ξαφνικά σε δεύτερο πλά-
νο, «ξεθώριασε». Όλα αυτά που είχαν ζήσει μαζί, τα 
σχέδια που είχαν κάνει για το κοινό τους μέλλον τού 
φαίνονται τώρα μακρινά και καθόλου ρεαλιστικά. Θα 
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βρει έναν τρόπο να τακτοποιήσει αυτό το θέμα. «Στο 
κάτω κάτω», σκέφτηκε με απύθμενο εγωκεντρισμό και 
κυνισμό, «δεν θα είναι η πρώτη σχέση που δεν ευδοκί-
μησε, που δεν θα είχε συνέχεια όπως και τόσες άλλες». 
Τώρα έπρεπε να επικεντρωθεί σ’ αυτήν τη νέα προο-
πτική που ανοιγόταν μπροστά του.

Αλλά και τη Βασιλική δεν την άφησε αδιάφορη η 
συνάντησή της με τον αρρενωπό νεαρό δικηγόρο. Ο 
Παναγιώτης βρήκε πρόσφορο έδαφος και επιστράτευ-
σε όλη τη γοητεία και την πείρα που είχε με τα θηλυκά. 
Κάθε φορά που συναντούσε τη Βασιλική, που τώρα 
πια ερχόταν με κάθε ευκαιρία στο γραφείο, προχωρού-
σε με σταθερά, προσεκτικά βήματα ώστε να πετύχει το 
σκοπό του διακριτικά και αθόρυβα. Ήθελε πρώτα να 
είναι βέβαιος, να σιγουρευτεί για τα αισθήματα της Βα-
σιλικής πριν μάθει κανείς τίποτα και ιδιαίτερα ο Παρ-
θένης, που θα είχε τα σχέδιά του για την κόρη του. Έτσι 
πέρασαν κάποιοι μήνες που ο Παναγιώτης το «έπαιζε» 
σε διπλό ταμπλό και με τα δυο κορίτσια, ώσπου να σι-
γουρευτεί για τη Βασιλική. Άλλωστε, δεν του ήταν κα-
θόλου εύκολο να δώσει ένα τέλος στη σχέση του με τη 
Χρυσάνθη, που του έχει δοθεί ολοκληρωτικά κι αφού 
κι αυτός ένιωθε πράγματα γι’ αυτήν. Πράγματα βέβαια 
που δεν ήταν αρκετά δυνατά για να σταματήσουν το 
ανέντιμο διπλό παιχνίδι που έπαιζε.

Όταν η σχέση του με τη Βασιλική προχώρησε, αφού 
δεν μπόρεσε τελικά ν’ αντισταθεί στη γοητεία και το 
στενό μαρκάρισμα αυτού του έμπειρου αρσενικού, 
το ειδύλλιό τους έγινε γνωστό και στους γονείς της. Η 
μητέρα της είχε καταλάβει εδώ και αρκετό καιρό πως 
κάτι συνέβαινε με την κόρη της. Η ερωτευμένη κοπέ-
λα, που πρώτη φορά βίωνε τέτοιο ερωτικό πάθος, στα 
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έμπειρα χέρια του Παναγιώτη, άνοιξε την καρδιά της 
στη μητέρα της. Όταν εκείνη έμαθε ποιος ήταν ο άντρας 
που είχε ερωτευτεί η κόρη της, δεν ήξερε εάν έπρεπε να 
στεναχωρηθεί ή να χαρεί, αφού φοβόταν τα χειρότερα.

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος ήταν ο νεαρός φιλόδο-
ξος δικηγόρος στον οποίο είχε αναφερθεί κάποιες φο-
ρές ο άντρας της, όπως και για άλλους εργαζομένους 
στο γραφείο του. «Έπρεπε να μιλήσει με τον άντρα 
της, εκείνος τον ήξερε καλά και σίγουρα η γνώμη του 
θα ήταν καθοριστική για τη σχέση της μοναχοκόρης 
τους», σκέφτηκε.

Και η κατάλληλη ευκαιρία θα ήταν το Σαββατοκύ-
ριακο που θα πήγαιναν στο εξοχικό τους στην Ανά-
βυσσο. Εκεί θα έβρισκε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί 
του. Η Βασιλική δεν τους είχε ακολουθήσει κι αυτήν τη 
φορά, όπως γινόταν συχνά τώρα τελευταία που ο νους 
της ήταν  στο πώς θα ήταν όσο περισσότερο μπορούσε 
με τον Παναγιώτη.

«Αριστοτέλη έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό 
και δεν ξέρω πώς να σου το πω, πρόκειται για τη Βα-
σιλικούλα μας».

«Α, κατάλαβα, σ’ ακούω».
«Τι κατάλαβες, τι θέλεις να πεις;»
«Τίποτα δεν θέλω να πω, εσύ θέλεις να μου πεις κάτι 

Ντίνα, σ’ ακούω λοιπόν».
Η Ντίνα δίσταζε, δεν ήξερε πώς θ’ αντιδρούσε ο 

άντρας της.
«Η Βασιλικούλα μας είναι ερωτευμένη», είπε επιτέ-

λους μια κι έξω για να το βγάλει από μέσα της. Ο Παρ-
θένης δεν αντέδρασε καθόλου, περιμένοντας ν’ ακού-
σει τη συνέχεια που είχε αρχίσει να φαντάζεται.

«Λοιπόν», είπε μόνο, περιμένοντας τη συνέχεια.
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«Είναι ερωτευμένη μ’ αυτόν τον Παναγιώτη που 
έχεις στο γραφείο σου κι απ’ ό,τι φαίνεται είναι πολύ 
σοβαρό. Ποτέ δεν την έχω δει έτσι. Εγώ φοβόμουν μή-
πως μπλέξει με κανέναν εκεί έξω τέσσερα χρόνια κι 
αυτή έμπλεξε μόλις πάτησε το πόδι της στην Αθήνα. 
Θα μου πεις τώρα, τυχερά είναι αυτά. Εσύ το ξέρεις 
αυτό το παιδί, τι είδους άνθρωπος είναι, από πού κρα-
τά η σκούφια του; Έχω τόση αγωνία μην κακοπέσει το 
κορίτσι μας. Πες μου σε παρακαλώ, έχω τόση αγωνία».

«Τι να σου πω κι εγώ δεν ξέρω. Κάτι είχα καταλάβει 
από τις συχνές επισκέψεις της στο γραφείο. ∆εν φαντα-
ζόμουνα βέβαια ότι έχουμε τέτοιο σοβαρό ειδύλλιο. Η 
Βασιλική είναι ακόμη πολύ μικρή, άσε να δούμε πώς 
θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πόσο θα κρατήσει αυτός 
ο ενθουσιασμός. Όσο για το παιδί που λες, ο Παναγιώ-
της είναι καλός και πρόθυμος στη δουλειά του, καλός 
δικηγόρος, εργατικός και πολύ φιλόδοξος. Τώρα σαν 
χαρακτήρας ποτέ δεν ξέρεις, λίγο γυναικάς μου φαίνε-
ται, αλλά βέβαια ποιος δεν είναι στην ηλικία του».

«Τι θα κάνουμε Αριστοτέλη, πώς θα το χειριστούμε;»
«Άκουσε Κωνσταντίνα, ηρέμησε, προς το παρόν δεν 

θα κάνουμε τίποτα, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούμε να 
κάνουμε και τίποτα αυτήν τη στιγμή. Ο Ηλιόπουλος 
δεν είναι κανένας τυχάρπαστος, είναι δικηγόρος και 
φαίνεται να έχει όλο το πακέτο, γι’ αυτό θα περιμέ-
νουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. 
Εάν αντιδράσουμε τώρα αρνητικά λόγω της ηλικίας 
της σίγουρα θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα όπως 
συμβαίνει συνήθως. Γι’ αυτό είναι καλύτερα να περι-
μένουμε και να έχουμε το νου μας. Να δούμε πόσο σο-
βαρή θ’ αποδειχθεί η σχέση τους. Ανοχή και αναμονή 
λοιπόν και βλέποντας και κάνοντας».
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Οι γονείς της Βασιλικής δεν μπορούσαν να φαντα-
στούν πόσο γρήγορα θα προχωρούσαν όλα, γιατί δεν 
ήξεραν καλά τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη που είχε 
καταστρώσει το σχέδιό του ψυχρά και ψύχραιμα για 
την κατάκτηση της Βασιλικής που ήταν το κλειδί για 
να ξεκλειδώσει την κληρονομιά του Αριστοτέλη Παρ-
θένη. Εντωμεταξύ η σχέση του με τη Χρυσάνθη είχε αρ-
χίσει να περνάει τις συμπληγάδες της αδιαφορίας και 
της αποστασιοποίησης. Η Χρυσάνθη είχε καταλάβει 
πως κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Παναγιώτη, αλλά 
φυσικά δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί σε καμιά πε-
ρίπτωση αυτό που συνέβαινε.

Ο Παναγιώτης προσπαθούσε όλο αυτό τον καιρό 
να βρει μια ευκαιρία να μιλήσει στη Χρυσάνθη, να βρει 
τρόπο να δικαιολογήσει τ’ αδικαιολόγητα. Όμως ήταν 
δύσκολο έως αδύνατο να βρει κάτι πειστικό. Κι από 
την άλλη μεριά η αγάπη κι η τρυφερότητα της Χρυ-
σάνθης τον αφόπλιζε κι έκανε τα πράγματα πιο δύσκο-
λα. Ήξερε πόσο ευαίσθητη και συναισθηματική ήταν. 
Πόσο δύσκολο θα ήταν ν’ αντέξει ένα τέτοιο χτύπημα, 
ένα τέτοιο σοκ.

Κάποια στιγμή πήρε τη μεγάλη απόφαση να της μι-
λήσει, γιατί έπρεπε να τελειώνει, γιατί η σχέση του με 
τη Βασιλική έχει προχωρήσει και δεν μπορούσε να τ’ 
αναβάλλει άλλο.

Ήταν ένα χειμωνιάτικο βραδινό του Φλεβάρη κι ο 
Παναγιώτης οδηγούσε το αυτοκίνητό του κάτω από 
καταρρακτώδη βροχή που τον εμπόδιζε να βλέπει κα-
θαρά έξω, αφού και η μεγάλη ταχύτητα των υαλοκα-
θαριστήρων δεν προλάβαινε να του εξασφαλίσει στοι-
χειώδη ορατότητα. Ορατότητα όμως δεν είχε γενικώς 
εκείνο το βράδυ καθώς φανταζόταν την επερχόμενη 
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δεύτερη θύελλα και καταιγίδα πολύ πιο βίαια απ’ αυτή 
των καιρικών φαινομένων, όταν θα μιλούσε για χωρι-
σμό στη Χρυσάνθη.

«Θεέ μου, τι καιρός ειν’ αυτός αγάπη μου, δεν έπρε-
πε να έρθεις, δεν ξέρεις τι αγωνία τράβηξα και πόσο 
ανησύχησα».

Ο Παναγιώτης κάθισε βαρύθυμος, κάποτε χαιρόταν 
με την αγάπη και τη στοργή αυτού του κοριτσιού, τώρα 
τον ενοχλούσε αυτή η αφοσίωση. Ένιωθε πως ήταν δέ-
σμιος αυτής της αγάπης που τώρα την έβλεπε μόνο σαν 
εμπόδιο στα σχέδιά του. Έπρεπε να καθαρίσει το το-
πίο, δεν πήγαινε άλλο αυτή η κατάσταση, το είχε πάρει 
απόφαση. Τις σκέψεις του διέκοψε η Χρυσάνθη. «Από 
τη μια ανησυχούσα κι από την άλλη ήθελα τόσο πολύ 
να έρθεις, γιατί έπρεπε να μιλήσουμε».

Ο Παναγιώτης την κοίταξε παραξενεμένος. «Να μι-
λήσουμε, τι εννοείς, τι να πούμε;»

«∆εν ξέρω αγάπη μου πώς να σου το πω, είμαι τόσο 
συγκλονισμένη, τόσο αναστατωμένη».

«Μα τι να μου πεις; Μίλα καθαρά να καταλάβω».
«Παναγιώτη σήμερα ήταν η δεύτερη φορά που δεν 

πήγα στη δουλειά, ήμουν στο νοσοκομείο, είχα ένα δεύ-
τερο ραντεβού μ’ ένα άλλο γυναικολόγο να μ’ εξετάσει».

Ο Παναγιώτης είχε αναστατωθεί, δεν είναι δυνατόν, 
σκέφτηκε, μόνο αυτό μου έλειπε τώρα. «Λοιπόν, λοι-
πόν, τι συμβαίνει;» ρώτησε ανυπόμονα.

«Είμαι έγκυος Παναγιώτη, αυτό συμβαίνει και μά-
λιστα τεσσάρων μηνών σχεδόν. ∆ύο γυναικολόγοι μου 
είπαν ακριβώς τα ίδια πράγματα».

Ο Παναγιώτης δεν πίστευε στ’ αυτιά του, είχε φρι-
κάρει εντελώς. Απ’ αλλού το περίμενε κι απ’ αλλού 
του είχε έρθει. Τον τελευταίο καιρό έκανε έρωτα με 
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τη Βασιλική χωρίς να παίρνει πάντα προφυλάξεις, θέ-
λοντας να προκαλέσει μια εγκυμοσύνη που θα έβαζε 
το νερό στ’ αυλάκι και θα επιτάχυνε τις εξελίξεις. Και 
τώρα αυτό, κοιτούσε τη Χρυσάνθη και προσπαθούσε 
να κρατήσει την ψυχραιμία του. «Μα πώς, τεσσάρων 
μηνών σχεδόν είπες, αν κατάλαβα καλά και μου το λες 
τώρα, ύστερα από τόσο καιρό».

«Σου το λέω τώρα, γιατί τώρα το έμαθα κι εγώ. Συ-
γκεκριμένα πριν από λίγες μέρες, όταν άρχισα να νιώ-
θω κάπως. Όπως ξέρεις ποτέ δεν είχα σταθερό κύκλο 
με την περίοδό μου. Πότε είχα και πότε δεν είχα, γι’ 
αυτό και δεν έδινα ιδιαίτερη σημασία. Πολλές φορές 
ξεχνούσα πότε είχα τελευταία φορά περίοδο, αυτό είχε 
συμβεί και τώρα και δεν θα πήγαινε καθόλου ο νους 
μου, όπως σου είπα, αν δεν ένιωθα παράξενα τις τε-
λευταίες ημέρες. Να μην στα πολυλογώ, πήγα και πήρα 
ένα απ’ αυτά τα τεστ εγκυμοσύνης που έχουν τα φαρ-
μακεία κι όταν το έκανα βγήκε θετικό. Καταλαβαίνεις 
τι ταραχή πέρασα και περνάω ακόμη. Τελικά έκλεισα 
ένα ραντεβού με γυναικολόγο που αφού μ’ εξέτασε μ’ 
όλα τα σχετικά μου είπε τ’ αποτελέσματα. Αλλά δεν 
αρκέστηκα μόνο σ’ αυτόν, πήγα και σ’ άλλο γυναικο-
λόγο να πάρω μια δεύτερη γνώμη να σιγουρευτώ και 
όντως κι αυτός μου είπε τα ίδια πράγματα.

Ο Παναγιώτης βρισκόταν σε απόγνωση, ένιωθε 
εγκλωβισμένος, παγιδευμένος. ∆εν ήξερε τι να πει, πώς 
ν’ αντιδράσει. Αυτό ξεπερνούσε κάθε εφιαλτική φαντα-
σία. Προσπάθησε να συγκρατηθεί, να φαίνεται και να 
το παίξει ήρεμος. Να το χειριστεί και να το διαχειριστεί 
όπως θα έπρεπε. Τα έβαλε και με τον εαυτό του που πολ-
λές φορές δεν είχε πάρει τις ανάλογες προφυλάξεις, όταν 
ήταν σε μεγάλα κέφια ύστερα από μερικά ποτηράκια 
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κρασί, παρά τις αντιρρήσεις της Χρυσάνθης που φοβό-
ταν ακριβώς πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί.

«Κοίτα Χρυσάνθη, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι 
και να σκεφτούμε με νηφαλιότητα τι θα κάνουμε. Αν 
ήταν άλλες οι συνθήκες αυτό το νέο θα μ’ έκανε πολύ 
ευτυχισμένο, όμως τώρα δεν είμαστε έτοιμοι ν’ αντιμε-
τωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ένα παιδί είναι πολύ 
μεγάλη ευθύνη που εμείς δεν μπορούμε ακόμη να την 
αναλάβουμε. Πρέπει πρώτα να προετοιμάσουμε τις 
προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σ’ ένα τέτοιο απο-
φασιστικό βήμα. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά είναι 
πολύ νωρίς ακόμη, γι’ αυτό πρέπει…»

Τώρα ήταν η σειρά της Χρυσάνθης να φρικάρει, δεν 
τον άφησε να ολοκληρώσει γιατί κατάλαβε και φοβό-
ταν αυτά που θ’ άκουγε. «Κοίτα Παναγιώτη πριν πεις 
αυτό που φαντάζομαι πως θέλεις να πεις, πρέπει να 
σου πω πως και οι δύο γιατροί ήταν κατηγορηματικοί, 
δεν υπάρχει περίπτωση διακοπής της εγκυμοσύνης για 
δύο λόγους. Πρώτον γιατί είναι αρκετά προχωρημέ-
νη, μιλάμε για ένα σχηματισμένο παιδάκι, μια ζωούλα 
που ζει μέσα μου και δεύτερον γιατί μια διακοπή της 
κύησης τώρα θα ήταν επικίνδυνη και για μένα λόγω 
κατασκευής της μήτρας μου, αλλά περισσότερο για το 
μέλλον αφού θα ήταν πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο 
να έχω μια ομαλή εγκυμοσύνη για ν’ αποκτήσω παιδί.

Αυτή ήταν η χαριστική βολή για τον Παναγιώτη. 
Έβλεπε τώρα πως δεν είχε καμιά διέξοδο, καμία λύση ή 
διαφυγή απ’ το τεράστιο πρόβλημα που είχε προκύψει 
ξαφνικά, γιατί αυτός βέβαια μόνο σαν τέτοιο το έβλε-
πε. «Όχι ρε γαμώτο, όχι αυτό, όχι τώρα», σκέφτηκε και 
τον έπιασε απελπισία. Σήμερα είχε έρθει με την απόφα-
ση να της μιλήσει για να χωρίσουν, πράγμα που τώρα 
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είχε γίνει τρομακτικά δύσκολο αν όχι αδύνατο. Όχι ρε 
γαμώ την τύχη μου, σκεφτόταν και δεν ήξερε πια πώς 
ν’ αντιδράσει, τι να πει, τι να κάνει. Νέμεση, ατυχία, 
δικαιοσύνη, το εύστροφο μυαλό του είχε σταματήσει 
να δουλεύει, όπως οι δείκτες ενός ρολογιού που έμεινε 
από μπαταρία. Ήταν δικηγόρος και το μόνο που ήξερε 
τώρα ήταν ότι δεν έπρεπε να διακινδυνεύσει τίποτα 
προς το παρόν. Έπρεπε να σκεφτεί, να το χωνέψει, να 
κερδίσει χρόνο, να αξιολογήσει τη νέα κατάσταση, να 
ανασυνταχθεί πριν πει ή κάνει κάτι. Η Χρυσάνθη τον 
έβλεπε προβληματισμένο και τόσο απόμακρο ξαφνικά 
και έσφιγγε η καρδιά της. Γύρισε και την κοίταξε και 
κατάλαβε τι θα ένιωθε, τι θα σκεφτόταν, επιστράτευσε 
όση ψυχραιμία του είχε απομείνει ακόμη για να της μι-
λήσει ήρεμα. «Κοίτα Χρυσάνθη μου ήρθε λίγο απότομα 
όπως καταλαβαίνεις. Όπως και ’σύ ξέρεις δεν ήμασταν 
ακόμη έτοιμοι ν’ αναλάβουμε τέτοιες ευθύνες. Θέλω το 
χρόνο μου να το σκεφτώ, να δω τι θα κάνουμε, πώς θα 
το αντιμετωπίσουμε».

«Μα τι μου λες τώρα Παναγιώτη, δεν υπάρχουν και 
πολλοί τρόποι για ν’ αντιμετωπίσει κανείς μια τέτοια 
κατάσταση! Αλλά τέλος πάντων εσύ ξέρεις, τι να πω».

«θα τα πούμε Χρυσάνθη, θα τα πούμε σύντομα», 
είπε και σηκώθηκε. «Φεύγω τώρα γιατί αύριο πρωί, 
πρωί έχω δικαστήριο και πρέπει ακόμα να μελετήσω 
τη δικογραφία και να προετοιμαστώ».

Έφυγε εκείνο το βράδυ σαν κλέφτης, μέσα στη θύελ-
λα και στη βροχή που βέβαια δεν ήταν τίποτα μπροστά 
σ’ αυτήν τη θύελλα και την καταιγίδα που είχε ξεσπά-
σει μέσα του.

Η Χρυσάνθη έμεινε μόνη πίσω, απογοητευμένη και 
τρομαγμένη από τη στάση και την ψυχρότητά του. Για 
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πρώτη φορά την είχε πιάσει κάτι σαν πανικός, μια ανα-
σφάλεια για το τι την περίμενε απ’ εδώ και πέρα. Οι φό-
βοι της δυστυχώς θα επιβεβαιώνονταν σύντομα. Ο Πανα-
γιώτης αδίσταχτος και ψυχρός είχε αποφασίσει, παρ’ όλα 
αυτά, να μην εγκαταλείψει το σχέδιό του για τη Βασιλι-
κή, που μάλιστα προχωρούσε πολύ καλά. Στη Χρυσάν-
θη έλεγε διάφορες δικαιολογίες αναβάλλοντας πάντα να 
πάρει την οποιαδήποτε απόφαση και να δεσμευθεί. Μια 
δεύτερη εγκυμοσύνη, αυτή της Βασιλικής, ήρθε σαν κα-
ταλύτης να επισπεύσει τα πράγματα και τις εξελίξεις.

Οι γονείς της μετά το σοκ που βίωσαν και την τα-
ραχή που προκάλεσε το γεγονός, συμβιβάστηκαν ανα-
γκαστικά και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για το 
γάμο με τον Παναγιώτη, που δήλωνε με «γενναιότητα» 
ότι είναι έτοιμος ν’ αναλάβει τις ευθύνες του.

Ο γάμος έγινε αναγκαστικά βιαστικά κι έτσι η μο-
ναχοκόρη του Αριστοτέλη Παρθένη πήρε τον πολλά 
υποσχόμενο νεαρό δικηγόρο Παναγιώτη Ηλιόπουλο 
που εγκαταστάθηκε σώγαμπρος στο μεγάλο σπίτι της 
οικογενείας Παρθένη. 

Ο Παναγιώτης έκανε αυτό το γάμο χωρίς τύψεις και 
ενδοιασμούς για τη Χρυσάνθη, η οποία βίωσε με δρα-
ματικό τρόπο τη μέγιστη απογοήτευση της ζωής της. 
Όλο αυτό το διάστημα που ετοιμαζόταν για τον γάμο 
με τη Βασιλική, εξακολουθούσε να παραμυθιάζει τη 
Χρυσάνθη με διάφορες δικαιολογίες. Εκείνη περήφανη 
από τη φύση της, δεν ζήτησε τίποτα από τον Παναγιώ-
τη περιμένοντας ν’ αποφασίσει αυτός το τι θα κάνει. 
Κάποια στιγμή όμως τη «χτύπησε κεραυνός», καθώς 
τυχαία έμαθε από την κοσμική στήλη μιας εφημερί-
δας, πως ο μεγαλοδικηγόρος Αριστοτέλης Παρθένης 
πάντρεψε τη μοναχοκόρη του με τον συνεργάτη του, 
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τον νεαρό δικηγόρο Παναγιώτη Ηλιόπουλο. Ο κόσμος 
γκρεμίστηκε γύρω της, δεν μπορούσε να πιστέψει στα 
μάτια της, το σοκ ξεπέρασε τις δυνάμεις της. Σωριάστη-
κε λιπόθυμη κάτω κι οι συνάδελφοί της στο υποθηκο-
φυλακείο, θορυβημένοι και λόγω της εγκυμοσύνης της, 
κάλεσαν ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο 
του Ευαγγελισμού που εφημέρευε. Εκεί οι γιατροί δι-
απίστωσαν ότι περνούσε έναν σοβαρό νευρικό κλονι-
σμό και προσπάθησαν με ηρεμιστικά και την κατάλ-
ληλη φαρμακευτική αγωγή να τη συνεφέρουν, γιατί 
φοβήθηκαν μήπως είχε επιπτώσεις και στην εγκυμοσύ-
νη της. Το μωρό της Χρυσάνθης σώθηκε, όμως εκείνη 
έχασε την ψυχή της και την πίστη της στους ανθρώπους 
αλλά και την όρεξή της για τη ζωή. 

Το μόνο που την κράτησε ζωντανή ήταν αυτό το 
παιδάκι που μεγάλωνε μέσα της. Αυτή η καρδούλα που 
χτυπούσε μέσα της κρατώντας και τη δική της καρδιά 
ζωντανή.

Ποτέ δεν φανταζόταν πώς μπορεί να υπάρχει τόσος 
αμοραλισμός, τόσο ψέμα, τέτοια υποκρισία. Άλλη στη 
θέση της θ’ αντιδρούσε βίαια, παρορμητικά, οργισμένα 
και μ’ όλο το δίκιο της. Θα έτρεχε να τον καταγγείλει, 
να τον καταστρέψει κι εκείνον και τον γάμο του. Όχι 
όμως η Χρυσάνθη, η πίκρα ατσάλωσε τη θέλησή της, 
την περηφάνια και την αξιοπρέπειά της. Στάθηκε όρ-
θια για ν’ αντιμετωπίσει την προδοσία, την κοινωνική 
κατακραυγή για την εγκυμοσύνη της. Τις πιέσεις και τ’ 
αναπάντητα ερωτηματικά των δικών της και του φιλι-
κού και του κοινωνικού της περίγυρου.

Ο Παναγιώτης είχε το θράσος και την αναισθησία 
να πάει να τη βρει για να της εξηγήσει τα ανεξήγητα ή 
καλύτερα τ’ αυτεξήγητα. 
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Μια μέρα, γυρνώντας από τη δουλειά της, τον βρήκε 
να την περιμένει έξω από την πόρτα της. Προσπάθησε 
μάταια να τον διώξει, να τον αποφύγει με κάθε τρό-
πο, όμως δεν στάθηκε δυνατό. Στο τέλος αναγκάστηκε 
να τον ακούσει αφού δεν δίστασε να εισβάλει με το 
ζόρι στο σπίτι της, σπρώχνοντας την πόρτα της που 
προσπάθησε να του κλείσει μπαίνοντας μέσα στο σπίτι 
της. Οι δικαιολογίες και το σενάριο που της διηγήθηκε 
ήταν σαθρό και ψεύτικο σαν τον ίδιο. 

Σε μια στιγμή αδυναμίας είχε υποκύψει κι είχε 
ανταποκριθεί στη συνεχή πολιορκία και το ερωτικό 
παιχνίδι της κακομαθημένης μοναχοκόρης του Παρ-
θένη, όταν βρέθηκαν αργά ένα απόγευμα, μόνοι στα 
γραφεία. Μια φορά που αποδείχθηκε μοιραία αφού η 
Βασιλική έμεινε έγκυος, πράγμα που εξομολογήθηκε 
στους δικούς της πριν καν τον ενημερώσει και μάλι-
στα με τρόπο που τον καθιστούσε μοναδικό υπεύθυνο. 
Ο Παρθένης ήταν κάθετος και κατηγορηματικός, δεν 
θα επέτρεπε τίποτα άλλο για την κόρη του παρά μόνο 
την ανάληψη των ευθυνών του και την άμεση αποκα-
τάστασή της. Βασανίστηκε ώσπου να πάρει την κρίσι-
μη απόφασή του, γιατί αν δεν το έκανε θα καταστρε-
φόταν η καριέρα και η ζωή του. Θα έχανε τη δουλειά 
του, αλλά το χειρότερο θα έκλειναν όλες οι πόρτες γι’ 
αυτόν. Βρισκόταν τώρα σε τραγική κατάσταση, αφού 
δεν είχε άλλη επιλογή από το να πληρώσει το μοιραίο 
λάθος που είχε κάνει σε μια στιγμή αδυναμίας.

Η Χρυσάνθη που δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, 
τον άκουγε κι αναρωτιόταν πώς μπόρεσε να πέσει τόσο 
έξω και ν’ αγαπήσει ένα τέτοιο άνθρωπο. Την πονού-
σε πολύ γιατί ο Παναγιώτης ήταν ο πρώτος μεγάλος 
έρωτάς της και δεν ήταν εύκολο, όσο και να το ήθελε, 
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ν’ απεξαρτηθεί απ’ αυτόν από τη μια στιγμή στην άλλη, 
ακόμα και τώρα που ήξερε τι άνθρωπος ήταν. Τον 
άφησε να πει όλες τις γελοίες δικαιολογίες του χωρίς 
να ξοδέψει ούτε μια λέξη, ούτε μια ματιά γι’ αυτόν τον 
μοιραίο άνθρωπο που είχε κλέψει τη ζωή της.

Είπε πολλά εκείνο το βράδυ ο Παναγιώτης. Επιστρά-
τευσε όλη τη δικολαβική του δεινότητα για να δικαιολο-
γήσει τα αδικαιολόγητα. Κάποια στιγμή είχε την εντύπω-
ση πως προσπαθούσε να πείσει τον ίδιο τον εαυτό του, 
για να ξεφύγει από τις τύψεις και τις ενοχές που ένιωθε 
βλέποντας αυτό το μαραμένο λουλούδι, που το μόνο του 
αμάρτημα ήταν ότι τον εμπιστεύτηκε και τον αγάπησε.

Πέρασαν δύσκολες μέρες, ατελείωτες, βασανιστικές 
ώρες, στιγμές απόγνωσης κι απελπισίας για τη Χρυσάνθη 
που προσπαθούσε παρ’ όλα αυτά να σταθεί όρθια. Να 
σταθεί όρθια για τη ζωούλα που σε λίγο θα ερχόταν στο 
κόσμο για να δώσει ξανά νόημα και σκοπό στη ζωή της. 

Ο Παναγιώτης όλο αυτό το διάστημα, γεμάτος τύ-
ψεις αλλά και εντυπωσιασμένος απ’ την περήφανη κι 
αξιοπρεπή στάση της Χρυσάνθης που δεν έκανε τίπο-
τα απ’ όσα θα μπορούσε να κάνει για να δημιουργήσει 
προβλήματα στο γάμο του, επεδίωκε να είναι κοντά 
της. Η Χρυσάνθη προσπαθούσε να τον αποφύγει με 
όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει. Μόνη, ψυχολογικά 
ευάλωτη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, είχε αφεθεί στη 
μοίρα της μ’ αυτόν τον μοιραίο άνθρωπο που ωστό-
σο ήταν, είτε το ήθελε είτε όχι, ο πατέρας του παιδιού 
που θα έφερνε στον κόσμο. Αυτόν τον αδίσταχτο άν-
θρωπο που ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής της κι από 
τον οποίο παρόλη την οργή και την περιφρόνηση που 
ένιωθε, δεν μπορούσε όσο κι αν το ήθελε ν’ αντιδράσει 
δυναμικά και να ελευθερωθεί τώρα.
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Ο Παναγιώτης απέκτησε σε λίγο καιρό, με διαφορά 
μερικούς μήνες, δύο κόρες. Μία, πρώτα από τη Χρυ-
σάνθη και μετά μία από την πανευτυχή Βασιλική που 
φυσικά δεν υποψιάζεται τίποτα απ’ την επαίσχυντη 
διπλή ζωή του άντρα της. Ο Παναγιώτης παίζει άψογα 
το ρόλο του ερωτευμένου και ευτυχισμένου συζύγου 
και τώρα πατέρα, με την ανύποπτη Βασιλική.

Τα χρόνια περνούσαν και παγίωναν καταστάσεις και 
σχέσεις ανάγκης κι εξάρτησης που συντηρούσαν πληγές 
κι αρρωστημένες αγάπες που πάλευαν πάντα με τη λογι-
κή, την αξιοπρέπεια και την τραυματισμένη περηφάνια.

Ο Παναγιώτης απέκτησε κι έναν γιο, τον Αριστο-
τέλη, που συμπλήρωσε την οικογενειακή ευτυχία με τη 
Βασιλική. Η Βασιλική ούτε να φανταστεί δεν μπορού-
σε σε πόσο σαθρή και άδικη βάση στηριζόταν αυτή η 
εικονική πραγματικότητα της ευτυχίας. Ο ευτυχισμέ-
νος οικογενειάρχης έβλεπε παράλληλα και προσπα-
θούσε να είναι κοντά με τη Χρυσάνθη και την κόρη 
τους, την Κυριακή. Η Χρυσάνθη ήταν γι’ αυτόν η πρώ-
τη γυναίκα που τον έκανε να νιώσει κάποια πράγματα 
που δεν είχε βιώσει ποτέ με τις άλλες επιπόλαιες σχέ-
σεις που είχε γι’ αυτό δεν ήθελε να τη χάσει. Ίσως ήταν 
και γι’ αυτόν η πρώτη αγάπη, που τη θυσίασε ψυχρά 
και κυνικά κυνηγώντας το συμφέρον του. Κυνηγώντας 
την επαγγελματική, την οικονομική και την κοινωνική 
επιτυχία με κάθε θεμιτό κι αθέμιτο μέσο. Όμως δεν ήθελε 
να την αφήσει. Η σκέψη πως μπορούσε να βρει τη δύνα-
μη και να γυρίσει σελίδα και με τον καιρό να φτιάξει τη 
ζωή της με έναν άλλο άντρα του ήταν φοβερά δυσάρε-
στη. Την ήθελε δικιά του κι αυτή, ζήλευε και μόνο στη 
σκέψη ότι θα μπορούσε να είναι με κάποιον άλλο.

Η Χρυσάνθη με τον καιρό συνήθισε, κουράστηκε 
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και αποδέχτηκε αυτή την κατάσταση αφού δεν είχε πια 
τη δύναμη και τη δυνατότητα να παλέψει, να τον διώ-
ξει, αλλά ούτε και να κοιτάξει κάποιον άλλο άντρα.

Η κόρη τους, η Κυριακή, μεγάλωνε πιστεύοντας, 
όπως της είχαν πει, πως ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος 
ήταν ο καλός φίλος του πατέρα της, που σκοτώθηκε σε 
τροχαίο δυστύχημα πριν καν μάθει πως η Χρυσάνθη, 
που ετοιμαζόταν να την παντρευτεί, ήταν έγκυος.

Στον επαγγελματικό τομέα ο Παναγιώτης εξαργύ-
ρωνε το τίμημα της προδοσίας του. Ήταν πλέον ο επί-
σημος διάδοχος του Αριστοτέλη Παρθένη που καμά-
ρωνε για τον άξιο γαμπρό του που «κάλπαζε» με τις 
επαγγελματικές του επιδόσεις και επιτυχίες. Τέσσερα 
χρόνια μετά την απόκτηση της άδειας ασκήσης επαγ-
γέλματος για τα δικαστήρια πρώτου βαθμού, Ειρηνο-
δικείο και Πρωτοδικείο, είχε κάνει αίτηση στο ∆ικη-
γορικό Σύλλογο, πληρώνοντας τα προβλεπόμενα και 
είχε γίνει δικηγόρος «παρ’ εφέταις». Για να μπορεί να 
παρίσταται και στο Εφετείο. Σ’ αυτήν τη βαθμίδα έμει-
νε πέντε χρόνια, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 
και μετά έγινε δικηγόρος «παρ’ Αρείω Πάγω», που είναι 
και το τελευταίο σκαλοπάτι της δικηγορικής ιεραρχίας, 
όπως έγραφε τώρα και η επαγγελματική του ταυτότητα.

Τη μεγάλη όμως αναβάθμιση τη βίωσε όταν ο Παρ-
θένης αποσύρθηκε από την ενεργό δράση λόγω ηλικί-
ας. Ο Παναγιώτης κληρονόμησε το γραφείο στο οποίο 
έγινε πλέον ο απόλυτος άρχων, όπως ακριβώς το είχε 
ονειρευτεί.

Η εποχή του Ηλιόπουλου θα σηματοδοτήσει ριζικές 
αλλαγές στο δικηγορικό γραφείο και ιδιαίτερα μετά 
τον θάνατο του Παρθένη. Αλλαγές στη λειτουργία των 
γραφείων, στις σχέσεις με τους υπαλλήλους και τους 
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συνεργάτες, τους ασκούμενους δικηγόρους και ιδιαίτε-
ρα στο πελατολόγιο. Τώρα θα προσλάβει στο γραφείο 
και τον αδελφό του, τον Βαγγέλη, για τα λογιστικά και 
τα οικονομικά με τράπεζες κ.λπ. Ο Βαγγέλης ταλαιπω-
ρείται, χρόνια τώρα, από δουλειά σε δουλειά ως λογι-
στής με βασικούς μισθούς και δύσκολες συνθήκες. Βέ-
βαια κι ο αδελφός του ο Παναγιώτης θα τον προσλάβει 
με μισθό κατώτερο κι απ’ αυτούς της πιάτσας. Μισθό με 
τον οποίο ο Βαγγέλης θα καλύπτει δύσκολα τις ανάγκες 
της οικογένειάς του, που αποτελείται από τη γυναίκα 
του τη Χριστίνα και την κόρη του την Ευτυχία.

 Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος επιδίωξε και τελικά 
μπήκε στο σκοτεινό κύκλωμα της διαπλοκής δικηγό-
ρων και δικαστικών λειτουργών όπου κυκλοφορεί το 
μαύρο χρήμα. Όπου αναδεικνύονται αθώοι και ένοχοι 
κατά το δοκούν. Όπου κρίνονται οι δικαζόμενοι ανά-
λογα με τα οικονομικά συμφέροντα, που είναι το βα-
σικό –αν όχι και το μοναδικό– κριτήριο των επίορκων 
δικαστών όταν ανεβαίνουν στην έδρα.

Ο Ηλιόπουλος απόκτησε σιγά σιγά το ανάλογο όνο-
μα στην πιάτσα. Τον πλησίαζαν κάθε είδους «ευυπό-
ληπτοι πολίτες». Πολίτες που επιδίδονται στη φοροδι-
αφυγή, στην εισφοροδιαφυγή, στη διακίνηση μαύρου 
χρήματος, στη δημιουργία αυθαιρέτων κτισμάτων και 
κατασκευών. Ακόμη στη χρήση και κυρίως εμπορία ου-
σιών εφήμερης ευφορίας που οδηγούν πολλούς ανεγκέ-
φαλους και απελπισμένους εραστές του πρόσκαιρου 
ευδαιμονισμού, στον αφανισμό και τελικά στο θάνατο. 
Αυτά βέβαια είναι τα ψηλά γράμματα του συμβολαί-
ου της επαγγελματικής και οικονομικής επιτυχίας για 
τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο που με τον καιρό γίνεται 
όλο και πιο κυνικός και αδίστακτος. Γι’ αυτόν μετράει 
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μόνο η επιτυχία, το χρήμα με κάθε μέσο, με κάθε κό-
στος. Οι έννοιες της ηθικής, της δικαιοσύνης, της επαγ-
γελματικής δεοντολογίας είναι απλώς για τους άλλους, 
τους αδύναμους, που δεν έχουν το θάρρος ή καλύτερα 
το θράσος να τις ξεπεράσουν και ν’ αναμετρηθούν με 
τέτοιου είδους προκλήσεις και κινδύνους.

Με τον καιρό ο Ηλιόπουλος δικτυώθηκε και έγινε ει-
δικός, μαέστρος σε τέτοιου είδους ενορχηστρωμένες εκ 
των προτέρων δράσεις και αποφάσεις. Ήξερε βέβαια 
να φυλάει τα νώτα του και ν’ αξιοποιεί στο έπακρο τις 
σχέσεις διαπλοκής σε όλα τα επίπεδα. Μπορούσε να το 
παίζει σε πολλά ταμπλό, τόσο στην ιδιωτική, όσο και 
στην επαγγελματική του ζωή.

Όλα πήγαιναν καλά, χρόνια και χρόνια, ως αυτό 
το μοιραίο πρωινό που η αστοχία του, η ατυχία του 
για πρώτη φορά, η αίσθηση της σιγουριάς που τον είχε 
κάνει απρόσεκτο, άνοιξε μαζί με το συρτάρι των επτα-
σφράγιστων μυστικών της ζωής του τους ασκούς του 
Αιόλου. Η μοίρα, η σύμπτωση ή ίσως η νέμεση αποκά-
λυψαν στη Βασιλική την παράλληλη κρυφή ζωή αυτού 
του αδίστακτου καιροσκόπου.

Το κουβάρι της απίστευτης αυτής ιστορίας άρχισε 
να ξετυλίγεται αμείλικτο καθώς οι μάσκες έπεφταν και 
αποκάλυπταν το σκοτάδι πίσω από τη λαμπερή πρό-
σοψη, που δεν έχει καμία σχέση με τη θλιβερή πραγμα-
τικότητα.
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Η Βασιλική φόρεσε μια ζεστή ρόμπα και βγήκε 
στη βεράντα να πιει τον καφέ της. Να πάρει 
λίγο καθαρό αέρα και ν’ αποτοξινωθεί από την 

σκουπιδοτηλεόραση που μετάνιωνε κάθε φορά που 
την άνοιγε. Ν’ αποτοξινωθεί απ’ όλους αυτούς τους με-
γαλόσχημους και μεγαλόστομους πολιτικούς, που τους 
καλούσαν από το πρωί οι γνωστοί δημοσιογράφοι που 
αναπαράγουν στο γυαλί τη μιζέρια της εποχής. Ν’ απο-
τοξινωθεί απ’ αυτούς που φαρμάκωναν και μπέρδευ-
αν ακόμη περισσότερο τον κόσμο, με τους ατελείωτους 
καυγάδες και τις αλλοπρόσαλλες απόψεις τους κατά 
το δοκούν. Όλοι είχαν την αλάνθαστη συνταγή για την 
έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση στην οποία 
αυτοί μας είχαν οδηγήσει. Όλοι ήταν σίγουροι και δογ-
ματικοί με τις απόψεις και τις λύσεις που πρότειναν. 
Ωστόσο εκείνος που καλείτο κάθε φορά να πληρώσει 
το μάρμαρο από τις λανθασμένες επιλογές τους, ήταν 
ο λαός. Έβλεπε κανείς πως το μόνο που τους ενδιέφερε 
ήταν το κομματικό και το προσωπικό τους συμφέρον. 
∆εν τους ενδιέφερε ούτε η Ελλάδα, ούτε οι Έλληνες 
αλλά μόνο η εξουσία, πάση θυσία. Οι κυβερνώντες 
προσπαθούσαν να πλασάρουν όλα αυτά τα σκληρά κι 
επαχθή μέτρα του μνημονίου, τους φόρους, τα χαρά-
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τσια, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τις απολύσεις 
σαν επώδυνα αλλά αναγκαία μέτρα για να ξεπεράσου-
με την κρίση. Για να ορθοποδήσουμε επιτέλους και οι 
θυσίες μας να μην πάνε στράφι. Τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης, όπως συνήθως, είχαν ανώδυνες, σωτήριες 
λύσεις για όλα και υπόσχονταν τα πάντα στους πάντες. 
Και το χειρότερο πόνταραν στην αποτυχία των όποιων 
προσπαθειών γίνονταν για να έρθουν αυτοί στην εξου-
σία να μας σώσουν. Ένας φαύλος κύκλος που στένευε 
πνίγοντας κι ακυρώνοντας στην κυριολεξία τις θυσίες, 
τις ελπίδες, τα όνειρα, και τις προοπτικές ενός λαού και 
ιδιαίτερα των νέων. Ενός λαού που παρακολουθούσε 
απελπισμένος όλους αυτούς τους ανεύθυνους και επι-
κίνδυνους ανθρώπους να μαλώνουν και να βρίζονται 
στα παράθυρα της ντροπής χωρίς τύψεις και αυτοκρι-
τική για τις δικές τους ευθύνες. Οι λίγοι που ξεχώριζαν 
για το ήθος τους κι αποτελούσαν τις φωτεινές εξαιρέ-
σεις δεν ήταν δυστυχώς αρκετοί για να σώσουν και ν’ 
αλλάξουν την κατάσταση.

 Η ώρα κόντευε δέκα, οι άντρες του σπιτιού είχαν φύ-
γει ήδη για το γραφείο. Ήταν οι πρώτες μέρες τ’ Απρί-
λη κι η αυγινή δροσιά κρατούσε ακόμη. Χώθηκε σε μια 
πολυθρόνα του καθιστικού της βεράντας και ρούφηξε 
μια γουλιά απ’ τον πικρό της καφέ που μοσχοβολούσε 
φρεσκοφτιαγμένος. Άφησε το βλέμμα της να πλανηθεί 
γύρω γύρω στην υπέροχη θέα που είχε από τη μεγά-
λη βεράντα του ρετιρέ διαμερίσματός τους, από την 
Ακρόπολη έως τον λόφο του Φιλοπάππου. Προσπάθη-
σε να καθαρίσει το νου και την ψυχή της απ’ όλα αυτά 
κι από τις μαύρες σκέψεις που είχαν κάνει κατάληψη 
μέσα της, μετά τη συνταρακτική αποκάλυψη που είχε 
κάνει στο γραφείο του άντρα της. Μια αποκάλυψη που 
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άδειασε τη ζωή της. Που τη συγκλόνισε και κλόνισε την 
πίστη της στους ανθρώπους κι άλλαξε το οικογενεια-
κό τους τοπίο. Τώρα ήξερε πως ο έρωτας ανεβάζει και 
κατεβάζει, γεννά και σκοτώνει, αλώνει ζωές. Μοιραία 
ήταν αναγκασμένη τώρα ν’ ανοίξει διαμάχη για το χθες 
και το σήμερα και καταλάβαινε ότι είχε χάσει και το 
αύριο. Το πιο δύσκολο όμως ήταν ότι εξακολουθούσε 
να συμβιώνει μ’ έναν άνθρωπο που τώρα της φαινόταν 
ξένος και εξαιρετικά δυσάρεστος. ∆εν ήξερε και δεν 
μπορούσε ν’ αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει και πώς θα 
χειριστεί αυτό το μυστικό που ανέτρεψε τη ζωή της. 
Στη σκέψη της ήταν τα παιδιά της, δεν ήθελε ν’ αναστα-
τώσει και τη δική τους τη ζωή, ωστόσο κάποια στιγμή 
θα έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις της και να το αντι-
μετωπίσει. Της ήταν αδύνατο να εξακολουθήσει να ζει 
μ’ αυτόν τον άνθρωπο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. 
Άλλωστε, όσο κι αν προσπαθούσε, ήξερε πως δεν θα 
μπορούσε να είναι μαζί του έστω και συμβατικά.

Ο Παναγιώτης είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει 
καλά, ότι κάτι είχε στραβώσει ξαφνικά με τη γυναίκα 
του, αλλά δεν ήξερε και δεν μπορούσε να φανταστεί 
τι. ‘Όταν τη ρωτούσε εκείνη απαντούσε με υπεκφυγές 
και δικαιολογίες. Σήμερα το πρωί είχαν πάλι την ίδια 
συζήτηση, λίγο μετά που έφυγε ο γιος τους ο Αριστοτέ-
λης, που σήμερα βιαζόταν γιατί έπρεπε να είναι έγκαι-
ρα στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια, όπου είχε μια δι-
κάσιμο με μικρό νούμερο.

«Βασιλική σ’ έχω ρωτήσει πολλές φορές τις τελευταί-
ες ημέρες κι απάντηση δεν έχω πάρει. Συμβαίνει κάτι, 
σε απασχολεί τίποτα; πες μου επιτέλους να καταλάβω 
κι εγώ τι παίζει κι είσαι έτσι κακόκεφη κι αμίλητη;»

«Τι να παίζει Παναγιώτη, τίποτα δεν παίζει. Έχεις 
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κανένα λόγο ν’ ανησυχείς τόσο πολύ; Σου είπα, μ’ έχουν 
πιάσει πάλι αυτές οι ημικρανίες μου που είναι εξαιρετι-
κά δυσάρεστες αφού δεν περνούν παρ’ όλα τα παυσί-
πονα που παίρνω. Τι να κάνω δεν μπορώ να είμαι ευ-
χάριστη όταν πονάω και να έχω όρεξη για κουβέντες».

«Αυτό είναι μόνο ή υπάρχει και κάτι άλλο που δεν 
θέλεις ή δεν μπορείς να μου πεις;»

«Όχι Παναγιώτη, εγώ δεν έχω τίποτα που να μην μπο-
ρώ να το πω. Μου κάνει όμως εντύπωση πώς εσύ κάνεις 
τέτοιες σκέψεις. Σίγουρα θα έχεις τους λόγους σου».

Ο Παναγιώτης, πονηρός και καχύποπτος, έπιανε 
αυτές τις αδέσποτες μπηχτές της γυναίκας του και προ-
βληματιζόταν, αλλά βέβαια δεν μπορούσε όσο κι αν το 
έψαχνε να φανταστεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Έφυγε κι 
αυτό το πρωινό πολύ μπερδεμένος, όπως κι όλες αυτές 
τις τελευταίες ημέρες, γιατί δεν πίστευε πως η αλλαγή 
συμπεριφοράς της οφειλόταν μόνο στις όποιες ημικρα-
νίες θα μπορούσε να έχει.

Προβληματισμένος όμως ήταν και ο γιος της, ο Αρι-
στοτέλης, που παρακολουθούσε τη μητέρα του από 
εκείνο το περίεργο πρωινό στο γραφείο που είχε αλλά-
ξει ξαφνικά η διάθεση κι η συμπεριφορά της και ιδιαί-
τερα προς τον πατέρα του, όπως είχε διαπιστώσει τις 
τελευταίες ημέρες. Την έβλεπε λυπημένη κι απόμακρη, 
όσο κι αν προσπαθούσε να το κρύβει και πολλές φορές 
πιο τρυφερή μαζί του, ιδιαίτερα όταν τη ρωτούσε επί-
μονα τι της συμβαίνει, εκείνη τον αγκάλιαζε και προ-
σπαθούσε να διασκεδάσει τις ανησυχίες του. Ο Αρι-
στοτέλης καταλάβαινε από τον τρόπο που αντιδρούσε 
η μητέρα του πως είχε ανάγκη, από στοργή και τρυφε-
ρότητα κι αυτό τον μπέρδευε ακόμη περισσότερο.

Η Βασιλική βρισκόταν πραγματικά σε αδιέξοδο. 
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∆εν έβλεπε πώς θα μπορούσε ν’ αντιμετωπίσει αυτή την 
κατάσταση χωρίς ν’ ανοίξει πληγές γύρω της, στα αγα-
πημένα της πρόσωπα, στα παιδιά της. Όμως ήταν μια 
υπόθεση που φυσικά δεν μπορούσε με τίποτα να την 
αγνοήσει, να την ξεχάσει, να την αφήσει έτσι. Μια υπό-
θεση που αργά ή γρήγορα έπρεπε να την ξεκαθαρίσει.

Τα μάτια της είχαν σταματήσει τώρα απάνω στον 
Παρθενώνα. Την ηρεμούσε αυτή η εικόνα, αυτή η με-
γαλόπρεπη απλότητα κι αρμονία αυτού του διαχρο-
νικού μνημείου της ανθρώπινης διανόησης και της τέ-
χνης. Η λιτή δωρική του μορφή επιδρούσε απάνω της 
καταπραϋντικά θαρρείς, καθώς υψώνονταν επάνω στο 
βράχο της Ακρόπολης, μακριά κι έξω απ’ τις ανθρώπι-
νες αδυναμίες και μικρότητες. Μνημείο της ανθρώπινης 
υπέρβασης, του μέτρου και του κάλλους.

Η Βασιλική είχε ηρεμήσει λίγο με τις ευεργετικές 
αυτές σκέψεις και το μεγαλείο του αρχαίου Ναού που 
ελαχιστοποιούσε το μέγεθος των δικών της προβλημά-
των κι απάλυνε τις γκρίζες διαδρομές της σκέψης της. 
Όχι δεν έπρεπε να βιαστεί ν’ αποφασίσει εν θερμώ. 
Έπρεπε να ηρεμήσει, να μάθει, να καταλάβει πώς ήταν 
δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Μια σκέψη 
τριγύριζε διαρκώς τις τελευταίες ημέρες στο μυαλό της. 
Μια σκέψη που δεν ήθελε να την εμπιστευτεί ούτε στον 
ίδιο τον εαυτό της. Μια σκέψη επίμονη που όσο κι αν 
την απωθούσε και να την πολεμούσε ήταν πάντα εκεί 
από την πρώτη στιγμή που είχε κάνει τη μοιραία απο-
κάλυψη. Ήθελε να επισκεφτεί και να γνωρίσει αυτή τη 
γυναίκα που είχε το θράσος να είναι μ’ ένα παντρεμένο 
άνθρωπο τόσα χρόνια. Να μάθει ποια είναι, πώς είναι 
και τη σχέση που είχε με τον άντρα της, ποιος ξέρει 
πόσο καιρό. Ήταν κάτι παραπάνω από την εύλογη πε-
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ριέργεια που είχε. Ήθελε να δει, ν’ ακούσει, να κατα-
λάβει και να εκτιμήσει αυτήν τη σχέση. Βέβαια είχε ένα 
φόβο μέσα της, δεν ήξερε τι θ’ αντιμετωπίσει. Φοβόταν 
μήπως συναντήσει μια αδίστακτη γυναίκα που από τη 
στιγμή που δεν θα ήταν πια μυστική η σχέση της με τον 
άντρα της, δημιουργούσε προβλήματα στην οικογέ-
νειά της. Ήθελε ακόμη να μάθει για την κόρη αυτής της 
γυναίκας που απ’ ό,τι κατάλαβε από τα λίγα που είχε 
προλάβει να διαβάσει στα γράμματα εκείνη τη μοιραία 
μέρα ήταν και κόρη του Παναγιώτη. Ήθελε να μάθει 
την ηλικία της για να συμπεράνει και την ηλικία αυτής 
της σχέσης. Ακόμα να μάθει αν την είχε αναγνωρίσει 
κι ένα σωρό άλλες απαντήσεις στα ερωτηματικά που 
τη βασάνιζαν. Ήταν αποφασισμένη να ρισκάρει αυτήν 
τη συνάντηση ό,τι κι αν σήμαινε αυτό. Έστω κι αν το 
μάθαινε ο Παναγιώτης, στο κάτω κάτω εκείνος έπρεπε 
να ντρέπεται για όλο αυτό το σκηνικό και όχι εκείνη. 
Είχε πάρει την τελική απόφασή της, θα πήγαινε αύριο 
κιόλας να συναντήσει αυτήν τη γυναίκα. Ό,τι ήταν να 
γίνει ας γινόταν μια ώρα νωρίτερα. ∆εν μπορούσε ν’ 
αντέξει πια αυτή την αβεβαιότητα. 

Την επομένη, αμέσως μόλις έφυγαν ο Παναγιώτης 
κι ο Αριστοτέλης, η Βασιλική ετοιμάστηκε και κατέ-
βηκε κάτω. Περπάτησε λίγο μέχρι να βρει ταξί, μπήκε 
μέσα κι έδωσε τη διεύθυνση αυτής της γυναίκας στο 
Παγκράτι, στον ταξιτζή. 

Παρόλο που το σκεφτόταν τόσες ημέρες, τώρα που 
πλησίαζε η ώρα της συνάντησης η καρδιά της χτυπού-
σε δυνατά από την ταραχή της. Αναρωτιόταν αν ήταν 
σωστό αυτό που πήγαινε να κάνει. Φοβόταν κι ευχόταν 
συγχρόνως να λείπει από το σπίτι της, για να έχει την ευ-
καιρία να το ξανασκεφτεί πιο ψύχραιμα. Τις αντιφατι-
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κές αυτές σκέψεις της διέκοψε ο ταξιτζής που σταμάτη-
σε μπροστά σε μια πολυκατοικία στην οδό Ιφικράτους. 
«Φτάσαμε κυρία, εδώ είναι το νούμερο που θέλετε».

«Α, ναι, ευχαριστώ», είπε αμήχανα η Βασιλική, πλή-
ρωσε, κατέβηκε και στάθηκε αναποφάσιστη μπροστά 
στην είσοδο της πολυκατοικίας. Τελικά πήρε την από-
φαση και πλησίασε να βρει τ’ όνομα αυτής της γυναί-
κας στα κουδούνια. Το βρήκε τελικά κάπου στη μέση, 
Χρυσάνθη Μαγγίρα κι από κάτω ένα άλλο όνομα μαζί, 
Πέτρος Λυκούδης. Ποιος ήταν αυτός πάλι, μάλλον ο 
γαμπρός της, σκέφτηκε. Έχει γούστο να είναι και κά-
ποιος άλλος μαζί της, τι θα έκανε τότε κι αυτή δεν ήξε-
ρε. Βέβαια ήταν ώρα που ο καθένας θα ήταν στη δου-
λειά του και μ’ αυτή τη σκέψη αποφάσισε να χτυπήσει 
το κουδούνι. Το δάχτυλό της δεν πρόφτασε να πατήσει 
το κουδούνι κι η εξώθυρα της πολυκατοικίας άνοιξε. 
Ήταν μια νεαρή κοπέλα που την κοίταξε ερωτηματικά.

«Ψάχνετε κάποιον;» τη ρώτησε χαμογελαστή, έτοιμη 
να βοηθήσει.

«Ναι, ευχαριστώ, την κυρία Μαγγίρα», απάντησε η 
Βασιλική δισταχτικά, λες και της έλεγε το μυστικό της.

«Α, μάλιστα την κυρία Χρυσάνθη, θ’ ανέβετε στον 
δεύτερο όροφο, αμέσως δεξιά από το ασανσέρ».

Η Βασιλική την ευχαρίστησε και πέρασε μέσα, πήρε 
το ασανσέρ κι ανέβηκε στον δεύτερο όροφο, ενώ την είχε 
πιάσει ταχυπαλμία. Χτύπησε το κουδούνι και περίμενε και 
πραγματικά δεν ήξερε αν ήθελε να της ανοίξει κάποιος.

Η πόρτα άνοιξε και μια γυναίκα καλοβαλμένη, 
γύρω στα εξήντα, την κοίταξε ερωτηματικά. Η Βασι-
λική αναγνώρισε τη Χρυσάνθη, όπως την είχε δει στη 
φωτογραφία. «Συγγνώμη», είπε τρακαρισμένη, «θα 
ήθελα να δω την κυρία Χρυσάνθη Μαγγίρα».
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«Εγώ είμαι», απάντησε η Χρυσάνθη, «τι θα θέλατε 
ακριβώς;»

«Ζητώ συγγνώμη για την ξαφνική αυτή επίσκεψη, 
αλλά δεν είχα τηλέφωνό σας για να επικοινωνήσω και 
να συνεννοηθώ μαζί σας. ∆εν ξέρω αν είναι κατάλληλη 
η ώρα. Ήθελα να σας δω, να σας γνωρίσω και να μιλή-
σω μαζί σας».

«Για ποιο θέμα κυρία, ποια είστε;» ρώτησε σοκα-
ρισμένη η Χρυσάνθη, γιατί μια σκέψη πέρασε σαν 
αστραπή από το μυαλό της.

«Είμαι η Βασιλική Ηλιοπούλου κυρία Μαγγίρα κι 
όπως σας είπα, ήθελα να σας γνωρίσω και να μιλήσω 
μαζί σας. Φυσικά δεν είστε υποχρεωμένη να με δεχτείτε 
αφού ήρθα απρόσκλητη. Το μόνο που θέλω να σας πω 
εκ προοιμίου είναι ότι ο σύζυγος μου δεν γνωρίζει τί-
ποτα γι’ αυτή μου την επίσκεψη. ∆εν γνωρίζει καν ότι 
έμαθα για σας».

Η Χρυσάνθη κοιτούσε αυτή την απρόσκλητη επι-
σκέπτρια και προσπαθούσε να κρατήσει την ψυχραι-
μία της, για να μην φανεί η μεγάλη ταραχή που της 
προκαλούσε η παρουσία της.

«Κυρία Ηλιοπούλου ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω, 
όμως για όνομα του Θεού μη στέκεστε έτσι στην πόρτα. 
Αφού ήρθατε περάστε μέσα να τα πούμε», πρόσθεσε 
και της έκανε χώρο να περάσει.

«Σας ευχαριστώ», απάντησε η Βασιλική και πέρα-
σε στο καθιστικό της σαλοτραπεζαρίας, που ήταν λιτό 
και απλό αλλά με γούστο επιπλωμένο.

«Καθίστε», της πρότεινε η Χρυσάνθη και της έδειξε 
τον μεγάλο καναπέ. Η Βασιλική κάθισε και το βλέμμα 
της πλανήθηκε στο χώρο που τελείωνε στις βεραντόθυ-
ρες που ήταν σχεδόν κλειστές με τις κουρτίνες. Παντού 
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γύρω υπήρχαν φωτογραφίες από δύο χαριτωμένα παι-
δάκια, ένα αγοράκι κι ένα μικρότερο κοριτσάκι, προ-
φανώς τα εγγόνια της Χρυσάνθης.

«Τι να σας προσφέρω, θα θέλατε ένα καφέ; πριν από 
λίγο έκανα του φίλτρου».

«Σας ευχαριστώ, δεν θέλω να σας βάλω σε κόπο».
«Μα τι κόπος, έτοιμος είναι, ένα λεπτό και έφτασα», 

πρόσθεσε η Χρυσάνθη και βγήκε από μια πλαϊνή πόρ-
τα της τραπεζαρίας που σίγουρα θα ήταν της κουζίνας. 
Οι δύο γυναίκες πήραν μια ανάσα καθώς έμειναν για 
λίγο μόνες κι ανασυντάχθηκαν για ν’ αντιμετωπίσουν 
την περίεργη κατάσταση. Είχαν αρχίσει με ευγένειες 
και τυπικούρες γιατί καμιά από τις δύο δεν ήθελε ν αγ-
γίξει, προς το παρόν, την ουσία αυτής της αναπάντεχης 
συνάντησης.

Η Χρυσάνθη γύρισε μ’ ένα δίσκο με καφέ, ζάχαρη 
και γάλα. «∆εν ξέρω πώς τον πίνετε», είπε και ακού-
μπησε τον δίσκο σ’ ένα τραπεζάκι.

«Σκέτο, πικρό, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό», 
απάντησε η Βασιλική κι έβαλε λίγο καφέ στο φλιτζάνι 
της. Η Χρυσάνθη κάθισε απέναντι της σε μια πολυθρό-
να και κοιτούσε αυτή την κομψή γυναίκα που κάποτε 
είχε πάρει ξαφνικά τη θέση της δίπλα στον Παναγιώτη, 
σίγουρα χωρίς να ξέρει τίποτα.

«Λοιπόν σας ακούω κυρία Ηλιοπούλου».
Η Βασιλική την κοίταξε, τη ζύγιασε και σκέφτηκε 

ότι δεν ήταν αυτή που περίμενε να δει. Ήταν μια ωραία 
κυρία με επίπεδο και προσωπικότητα απ’ ό,τι τουλά-
χιστον φαινόταν. Στα μάτια της διέκρινε μια, αδιόρατη 
σχεδόν, έκφραση μελαγχολίας.

«∆εν ξέρω από πού ν’ αρχίσω κυρία Μαγγίρα, για 
μένα ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση να έρθω να 
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σας δω. Ακόμη δυσκολότερο μου είναι να σας μιλήσω 
γι’ αυτά που εδώ και λίγες μέρες τυχαία έμαθα και μ’ 
έχουν συγκλονίσει. ∆εν ξέρετε πώς είναι και τι σημαί-
νει ν ‘ ανακαλύπτεις ξαφνικά πως ολόκληρη η καλοσι-
δερωμένη ζωή σου στηρίζεται σ’ ένα τεράστιο κι απί-
στευτο ψέμα. Πως ο άντρας της ζωής σου στον οποίο 
έδωσες την αγάπη, την πίστη και τα νιάτα σου είχε μια 
δεύτερη οικογένεια που συνυπήρχε, ποιος ξέρει πόσα 
χρόνια, μαζί με την υποτίθεται ευτυχισμένη οικογένειά 
του. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. 
Ήθελα λοιπόν να γνωρίσω αυτή τη γυναίκα που είχε 
μπει ανάμεσα σ’ ένα ζευγάρι και σε μια ευτυχισμένη 
οικογένεια. Ν’ ακούσω τις δικαιολογίες που θα μπο-
ρούσε να έχει.

Το πρόσωπο της Χρυσάνθης σκλήρυνε κι ένα πικρό 
χαμόγελο άλλαξε την όψη της.

«Κυρία Ηλιοπούλου», τη σταμάτησε, «πριν συνε-
χίσετε θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μια συμβουλή. 
Απ’ ό,τι καταλαβαίνω μάθατε κάποια πράγματα, αλλά 
όχι την αλήθεια, όχι όλη την αλήθεια, γι’ αυτό μη λέτε 
πράγματα για τα οποία θα μετανιώσετε μετά».

«Να μετανιώσω, μα τι μου λέτε τώρα, ασφαλώς δεν 
είμαι εγώ εκείνη που πρέπει να μετανοήσει για κάτι. 
Εγώ δεν έβλαψα κανέναν, ούτε εμβόλισα τη ζωή του. 
Το μόνο για το οποίο μετανόησα είναι ότι εμπιστεύτη-
κα αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά εσείς, εσείς πώς μπορέ-
σατε να έχετε σχέση με τον άντρα μιας άλλης γυναίκας; 
σ’ αυτό θέλω να μου απαντήσετε».

Θα σας απαντήσω κυρία Ηλιοπούλου. Θα σας απα-
ντήσω και σ’ αυτό και σε πολλά άλλα για να προστα-
τεύσω και σας και μένα από μια δυσάρεστη συζήτηση 
που θα μας πικράνει περισσότερο. Αν μπορεί ακόμη να 
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μας πικράνει κάτι ύστερα απ’ όσα έχουμε βιώσει στη 
ζωή μας, τουλάχιστον εγώ. Όμως σας προειδοποιώ, θα 
είναι πολύ δυσάρεστα αυτά που θ’ ακούσετε για τον 
άντρα σας. Ίσως θα ήταν καλύτερα για σας να μην τ’ 
ακούσετε ποτέ κι εγώ να μην αναγκαστώ να τα πω, 
όπως δεν το έκανα τόσα χρόνια για να μην ξύσω πλη-
γές. Πιστέψτε με δεν θα είναι εύκολο ούτε για σας, ούτε 
για μένα ν’ ανοίξουμε αυτό το θλιβερό κεφάλαιο της 
ζωής μας». «Μα τι μου λέτε τώρα, είναι δυνατόν να μην 
θέλω να μάθω την αλήθεια ότι κι αν σημαίνει αυτό. 
Αρκεί να είναι η αλήθεια, ολόκληρη η αλήθεια, κατα-
λαβαίνετε τι θέλω να πω».

«Καταλαβαίνω πολύ καλά, από μένα θ’ ακούσετε 
την αλήθεια, ολόκληρη την αλήθεια, όπως είπατε. Πι-
στέψτε με δεν θα είναι καθόλου δύσκολο για σας να 
το κρίνετε, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Προη-
γουμένως αναρωτηθήκατε πόσα χρόνια κρατάει αυτή 
η υπόθεση. Τον Παναγιώτη τον γνώρισα δύο χρόνια 
περίπου πριν τον συναντήσετε εσείς. Με πολιορκού-
σε αρκετό καιρό στο Υποθηκοφυλακείο, όπου ήμουν 
διορισμένη και δούλευα μετά τις σπουδές μου. Ήταν 
επίμονος και ακούραστος και δεν το έβαζε ποτέ κάτω. 
Πέρασε μεγάλο διάστημα ώσπου να τον εμπιστευτώ, 
βλέπεις τότε δεν είχα ούτε σχέσεις, ούτε εμπειρίες και 
φοβόμουν πολύ. Ο Παναγιώτης ήταν ο πρώτος μου έρω-
τας τον οποίο εμπιστεύτηκα κι άφησα εντελώς αθωρά-
κιστο τον εαυτό μου. Έδειχνε κι εκείνος ερωτευμένος 
όσο κι εγώ και με τον καιρό είχαμε αρχίσει να κάνουμε 
σχέδια για το κοινό μας μέλλον, για γάμο, για οικογέ-
νεια. Ξαφνικά σταμάτησε να μιλάει γι’ αυτά, άλλαξε, 
σαν να ήταν αλλού κι εγώ δεν ήξερα τι να υποθέσω. 
Τότε περίπου ανακάλυψα ότι ήμουν έγκυος από δική 
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του ευθύνη παρ’ όλες τις δικές μου προειδοποιήσεις και 
αντιρρήσεις γιατί πολλές φορές δεν έπαιρνε τις ανάλο-
γες προφυλάξεις. Ήμουν ήδη τεσσάρων μηνών έγκυος 
όταν το αντιλήφθηκα λόγω μιας ανωμαλίας που είχα 
στον κύκλο μου. Ήταν μια κύηση που για πολλούς λό-
γους μου απαγόρευσαν οι γιατροί να διακόψω όπως 
ήθελε ο Παναγιώτης και τότε άρχισε η αντίστροφη μέ-
τρηση. Όμως καλύτερα να πάρουμε τα πράγματα με τη 
σειρά, αν έχετε χρόνο και τη διάθεση να ακούσετε για 
να καταλάβετε πώς συνέβησαν όλα αυτά».

«Ναι, βέβαια, θέλω ν’ ακούσω όλη αυτή την ιστορία 
που ακούγεται απίστευτη», συμφώνησε η Βασιλική 
που είχε ήδη σοκαριστεί από τα λίγα που είχε ακούσει.

Η Χρυσάνθη της διηγήθηκε όλο αυτό το χρονικό 
αυτής της τραγικής σχέσης με τον Παναγιώτη. Τις προ-
σπάθειές του στην αρχή να την πείσει και να την κα-
τακτήσει. Την περίοδο που όλα έδειχναν ότι πήγαιναν 
καλά. Την ξαφνική αλλαγή της συμπεριφοράς του. Την 
εγκυμοσύνη της και τις κοροϊδίες του ώσπου να μάθει 
απ’ την εφημερίδα ότι παντρεύτηκε την μοναχοκόρη 
του Αριστοτέλη Παρθένη, που την οδήγησαν στο νο-
σοκομείο με ισχυρό σοκ. Το θράσος του να επιστρέ-
ψει και τις γελοίες δικαιολογίες του, ότι αυτός ήτανε 
το θύμα αφού η Βασιλική τον είχε βιάσει σχεδόν στο 
γραφείο, μια φορά που έτυχε να μείνουν μόνοι. Την 
εγκυμοσύνη της και τις απειλές του Παρθένη για να 
την παντρευτεί. Ότι υπέκυψε για να μην καταστρα-
φεί η επαγγελματική του καριέρα και η ζωή του. Όλο 
το σκηνικό με τα χοντροκομμένα ψέματα και τις σα-
θρές δικαιολογίες του. Ακόμα τι προσπάθειες έκανε ν’ 
απαλλαγεί επιτέλους απ’ αυτόν τον αδίστακτο άνθρω-
πο, παρ’ όλο το παιδί που είχανε μαζί και κάποια στιγ-
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μή, όταν θα είχαν επουλωθεί οι πληγές της, να γυρίσει 
σελίδα και να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Μάταια, όλα 
μάταια, ο Παναγιώτης χρησιμοποίησε όλα τα μέσα, με 
απίστευτο κι αδικαιολόγητο πείσμα, για να μείνει κο-
ντά της και να μην αφήσει κανέναν να την πλησιάσει.

Με τα χρόνια η κούραση, η απογοήτευση και η 
απελπισία την κατέβαλαν. ∆εν είχε πια ούτε τη δύναμη 
ούτε το κουράγιο ν’ αντισταθεί κι αναγκάστηκε ν’ ανε-
χτεί αυτή την κατάσταση αφού δεν είχε άλλη επιλογή.

Ο Παναγιώτης μπαινόβγαινε στο σπίτι για να βλέπει 
την κόρη του, που το μόνο που ήξερε γι’ αυτόν ήταν πως 
ήταν ένας καλός οικογενειακός φίλος. Ένας φίλος του 
πατέρα της, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα πολύ 
πριν γεννηθεί κι ενώ ετοιμάζονταν να παντρευτούν.

Η Βασιλική άκουγε και δεν πίστευε στ’ αυτιά της. 
Το σοκ ήταν τεράστιο γι’ αυτήν. Ξαφνικά ανακάλυπτε 
πως ο σύντροφος της ζωής της ήταν ένα τέρας, ένας 
αδίστακτος συμφεροντολόγος. Ένας κυνικός κι ανήθι-
κος φαλλοκράτης, χωρίς αρχές και ηθικούς φραγμούς. 
Κοιτούσε αυτήν τη γυναίκα-όμηρο που είχε έρθει να 
επιτιμήσει και να επιπλήξει για ανηθικότητα και τώρα 
έβλεπε πως αυτή ήταν το μεγάλο θύμα αυτού του αν-
θρώπου, που στην κυριολεξία της είχε κλέψει τη ζωή. 
Τι ψέματα, τι βρωμιές, τι υποκρισία, τι θράσος, δεν 
ήξερε τι να πρωτοσκεφτεί και τι να πρωτοθαυμάσει σ’ 
αυτόν τον χυδαίο άνθρωπο που σίγουρα την ξεγέλασε 
με αγάπες κι έρωτες, χωρίς ίσως να νιώσει κάτι πραγ-
ματικά μέσα του γι’ αυτήν.

«Τι να πω Χρυσάνθη», είπε αυθόρμητα ξεχνώντας 
τον πληθυντικό, «καταλαβαίνεις πόσο σοκαρισμένη 
είμαι μ’ όλα αυτά τα απίστευτα που ακούω, ιδιαίτε-
ρα τα ψέματα που είπε για μένα και τον πατέρα μου, 
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που ήταν περήφανος και αξιοπρεπής άνθρωπος. ∆εν το 
χωράει ο νους μου πώς μπόρεσε να πει τέτοια τεράστια 
ψέματα με τόση ευκολία. ∆εν μπορείς να φανταστείς τι 
προσπάθειες έκανε για να με πλησιάσει, να με γοητεύσει 
και να πείσει ότι ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί μου».

«Μην κουράζεσαι Βασιλική, τα ξέρω κι εγώ από 
πρώτο χέρι. Τα βίωσα κι εγώ ώσπου να πετύχει το 
σκοπό του», απάντησε η Χρυσάνθη, καταργώντας κι 
αυτή με τη σειρά της τον πληθυντικό. «Με είχε πείσει 
κι εμένα πως ήταν ερωτευμένος και για κάποια περίο-
δο φαινόταν ότι το πίστευε κι αυτός κι όλα πήγαιναν 
καλά. Προφανώς μέχρι τη στιγμή που γνώρισε εσένα, 
τη μοναχοκόρη του Αριστοτέλη Παρθένη και κατάλα-
βε ότι ανοίγονται άλλες προοπτικές γι’ αυτόν. Ξέχασε 
και αγάπες και υποσχέσεις και υποχρεώσεις προκειμέ-
νου να πετύχει το σκοπό του, να γίνει ο διάδοχος του 
Παρθένη παίρνοντας τη μοναχοκόρη του. Το πέτυχε με 
τη βοήθειά σου, μη υπολογίζοντας τίποτα και κανένα 
γιατί γι’ αυτόν το μόνο που μετράει είναι το χρήμα και 
η επιτυχία. Προς Θεού μη νομίσεις ότι σε κατηγορώ για 
κάτι. Εσύ δεν ήξερες τίποτα, πώς θα μπορούσες άλλω-
στε να φανταστείς κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και δεν θέλησα 
να χαλάσω και τη δική σου ζωή. Θα μπορούσα να έρθω 
να σου μιλήσω με την κοιλιά στο στόμα, να χαλάσω 
τον γάμο σου, δεν το έκανα και δεν μετανόησα ποτέ 
γι’ αυτό. Βλέπεις εγώ έμαθα για τον γάμο σας κατό-
πιν εορτής στην κυριολεξία, δεν είχε πια νόημα. Ίσως 
αν το μάθαινα πριν από  το γάμο να ερχόμουν να σου 
μιλήσω. Να σου πω με τι άνθρωπο είχες μπλέξει, να σε 
προφυλάξω. Μετά όμως ήταν πολύ αργά και μάλιστα 
όταν έμαθα ότι ήσουν και έγκυος. Απλώς θα χαλούσα 
και τη δική σου ζωή, χωρίς να μου έχεις φταίξει εσύ 
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σε τίποτα. Αυτό δεν το ήθελα και δεν το έκανα. Θα το 
είχα βάρος στη συνείδησή μου. ∆εν του ζήτησα ούτε 
καν ν’ αναγνωρίσει την κόρη του, γιατί δεν ήθελα να 
το μάθει και να πληγωθεί και το παιδί μου. Τον ήθελα 
έξω από τη ζωή μου αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα».

«Χρυσάνθη τι να πω, λυπάμαι πολύ για τις σκέψεις 
που έκανα για σένα. ∆εν ήξερα, πως θα μπορούσα άλ-
λωστε. Ήρθα εδώ να γνωρίσω μια “αδίστακτη” γυναί-
κα που διατηρεί δεσμό μ’ ένα παντρεμένο άνθρωπο».

«Τι δεσμό Βασιλική», γέλασε πικρά η Χρυσάνθη, ο 
Παναγιώτης έρχεται πια, αραιά και πού, όλο και λιγό-
τερο τον τελευταίο καιρό, να δει την κόρη και τα εγγό-
νια του σαν οικογενειακός φίλος. Και δεν ξέρω πραγ-
ματικά αν το κάνει γιατί νιώθει την ανάγκη να τους δει 
ή απλώς από τύψεις για να καθησυχάζει τη συνείδησή 
του, αν του έχει μείνει ίχνος απ’ αυτό το είδος, που δεν 
ξέρω αν είχε ποτέ. ∆εν του ζήτησα ποτέ τίποτα, για-
τί αυτό θα σήμαινε ότι αποδέχομαι την παρουσία του 
εδώ στη ζωή μας και δεν έχει κάνει και τίποτα ουσι-
αστικά για μας. Φέρνει μόνο κάτι δωράκια στα παι-
διά σαν φίλος της οικογένειας που έρχεται να τα δει. 
∆όξα τω Θεώ εγώ δούλευα ώσπου να πάρω τη σύνταξή 
μου. Τα παιδιά μου δουλεύουν επίσης. Η Κυριακή μου 
είναι πολύ καλή κομμώτρια, η πρώτη στο μαγαζί που 
δουλεύει κι ο γαμπρός μου έχει ευτυχώς δικό του ταξί, 
από τον συγχωρεμένο τον πατέρα του και το δουλεύει 
δύο βάρδιες μαζί μ’ ένα φίλο του κι έτσι τα φέρνουμε 
βόλτα. ∆εν έχω παράπονο στις δύσκολες αυτές εποχές 
που βιώνουμε. Έχουμε και οι τρεις κάποιο, έστω μι-
κρό εισόδημα έτσι όπως μας το έχουν πετσοκόψει κι 
αντιμετωπίζουμε τα έξοδα ειδικά με τα εγγονάκια μου. 
Η κόρη μου, που είναι τώρα τριάντα τεσσάρων ετών, 
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γεννήθηκε πέντε μήνες, περίπου, πριν από τη δική σου, 
έχει δύο παιδάκια, τον Κωστάκη επτά ετών, πρωτά-
κι στο ∆ημοτικό και τη Χρυσάνθη πέντε ετών,  που 
πάει στα προνήπια. Αυτά τα δύο εγγονάκια μου είναι, 
πίστεψέ με, όλη μου η χαρά κι η παρηγοριά μου. Τα 
φωτεινά προσωπάκια τους έριξαν φως στη μαυρίλα 
που είχα μέσα μου και μ’ έκαναν να ξεχάσω αυτά που 
πέρασα στη ζωή μου».

«Να σου ζήσουν Χρυσάνθη, να τα χαίρεσαι. Βλέπω 
εδώ τις φωτογραφίες τους, είναι κουκλάκια. Έχω κι 
εγώ μια εγγονούλα τεσσάρων ετών από την κόρη μου 
και περιμένω να μου κάνουν και κανένα αγοράκι».

Οι δύο γυναίκες, θύματα του ιδίου ανθρώπου, είχαν 
πλησιάσει η μία την άλλη, αφού οι πικρές αλήθειες της 
ζωής τους είχαν γεφυρώσει τις αποστάσεις, τις διαφο-
ρές και τις αντιπαλότητες που θα μπορούσαν να έχουν. 
Έβλεπαν πως εκείνος που τις έβλαψε ήταν αυτός ο μοι-
ραίος άνθρωπος που είχαν την ατυχία να βρεθεί στο δρό-
μο τους, χωρίς αυτές να έχουν καμιά ευθύνη ούτε τότε 
ούτε τώρα. Ήταν η ώρα της αλήθειας, αυτής που έπρεπε 
να δεχτούν χωρίς προκαταλήψεις και εμπάθεια. «Λέγε 
την αλήθεια στον εαυτό σου και τότε θα δεις ότι δεν μπο-
ρείς να πεις ψέματα σε κανένα», είχε πει ο Σαίξπηρ. 

Είπαν πολλά εκείνη την ημέρα οι δυο γυναίκες. Μί-
λησαν ιδιαίτερα για τα παιδιά και τα εγγόνια τους. 
Άδειασαν την ψυχή τους σε ευήκοα ώτα, κατάλαβαν 
περισσότερα και συμφώνησαν να κρατήσουν μυστική 
αυτή τους τη συνάντηση που είχε ρίξει φως στα σκοτά-
δια της σκέψης και της ψυχής τους. ∆εν ήθελαν, προς το 
παρόν τουλάχιστον, να ταράξουν και τη ζωή των παι-
διών τους, ώσπου ν’ αποφασίσουν τι θα κάνουν, ιδιαί-
τερα η Βασιλική. Η Βασιλική που έπρεπε να συνεκτι-
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μήσει όλες τις παραμέτρους αυτής της υπόθεσης πριν 
αντιμετωπίσει κατά μέτωπο αυτόν τον άνθρωπο. Τον 
άνθρωπο αυτό που ξαφνικά από σύντροφος της ζωής 
της, με τα όποια προβλήματα υπήρχαν κατά καιρούς, 
είχε μεταβληθεί σε εφιάλτη. Έναν εφιάλτη που ακύρω-
νε αναδρομικά ό,τι είχε ζήσει ή καλύτερα ό,τι πίστευε 
ότι είχε ζήσει μαζί του στη ζωή της.


