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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΛΗΣ

Η τελευταία θυσία
Μυθιστόρημα





 Κι αν είναι
κι έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι,
κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δένδρα

για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια,
μη φοβηθείς το χαλασμό. Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα,

ξεσπέρμεψέτο, χέρσωσε το περιβόλι, κόψ’ το,
και χτίσε κάστρο απάνου του και ταμπουρώσου μέσα,
για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα,

π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για να ’ρθει,
κι όλο συντρίμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων.

Φτάνει μια ιδέα να σ’ το πει, μια ιδέα να σ’ το προστάξει,
κορόνα ιδέα, ιδέα σπαθί που θα είν’ απάνου απ’ όλα.

Κωστής Παλαμάς
«Οι Πατέρες»





Σ’ όσους κι όσες πόνεσαν, μάτωσαν
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου,

αλλά η σεμνότητα κι ανιδιοτέλειά τους
δεν τους επέτρεψε να εξαργυρώσουν

την όποια προσφορά τους.
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1.

Η Ελένη αναγκάστηκε να παρκάρει το άσπρο Φια-
τάκι της στη Μαυροματαίων, λίγο πριν στρίψει για τη 
∆ροσοπούλου, αφού η θερμοκρασία της μηχανής ανέ-
βαινε πολύ και το βεντιλατέρ δεν έδειχνε να δουλεύει, 
όπως της είπε ο Ρωμανός, ο συμφοιτητής της, που τη 
συνόδευε, όπως κάθε βράδυ, στο δρόμο για το σπίτι, κι 
ανοίγοντας το καπό έριξε μια ματιά στα πεταχτά.

«Θα σου έλεγα να το αφήσεις κάπου εδώ, κι έρχεσαι 
αύριο με κανέναν μηχανικό!» τη συμβούλεψε. «Υπάρχει 
περίπτωση να κάψεις τις φλάντζες, άμα συνεχίσεις!» 
πρόσθεσε, κι εκείνη υπάκουσε χωρίς καλά-καλά να 
καταλαβαίνει τι ήταν όλα αυτά που της έλεγε. Έτσι, το 
παράτησε εκεί, παρκάροντάς το όπως-όπως και πήγε 
με τα πόδια το υπόλοιπο της διαδρομής μέχρι το σπίτι, 
ένα μικρό διαμέρισμα που της είχε αγοράσει ο πατέρας 
της στην Κυψέλη, στην Επτανήσου, κοντά στον Άγιο 
Γεώργιο, μια μικρή απόσταση που έκανε άλλωστε του-
λάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κυρίως όταν πήγαι-
νε στον «Πανελλήνιο» για να γυμναστεί. 

Είχε γεννηθεί στο Άργος η Ελένη και είχε μεγαλώσει 
εκεί, αλλά την περιοχή αυτή της Αθήνας, την Κυψέλη, 
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την ήξερε καλά. H μητέρα της ήταν Κυψελιώτισσα και 
η θεία της η Ευτέρπη, αδερφή της μητέρας της, χήρα 
από χρόνια, ζούσε ακόμα εκεί στο δικό της διαμέρισμα, 
τεσσάρι ρετιρέ στην Πιπίνου, απ’ την πάνω μεριά της 
Πατησίων, όπου είχε φιλοξενηθεί πολλές φορές η ίδια 
όταν ερχόταν στην Αθήνα με τη μητέρα της και την 
έτρεχε η θεία της σε γιατρούς, επειδή ήταν φιλάσθε-
νη. Τότε, ο πατέρας της έλεγε πως η συχωρεμένη ήταν 
«κατά φαντασίαν ασθενής» και πως τσάμπα πετούσαν 
ένα κάρο λεφτά στους γιατρούς κάθε λίγο και λιγάκι, 
αλλά τελικά αποδείχτηκε πως η μαμά είχε δίκιο, αφού 
η ζωή της ήταν σχετικά σύντομη. Και πάλι όμως, ο πα-
τέρας της επέμενε πως τη «φάγανε οι γιατροί και τα 
πολλά φάρμακα που έπαιρνε χωρίς λόγο». 

Μετά, εκείνος βρήκε μιαν άλλη γυναίκα, κατά πολύ 
νεότερή του και παντρεύτηκε για δεύτερη φορά, πράγ-
μα που ώθησε την Ελένη στο να προσφεύγει στη φιλο-
ξενία της θείας της αρκετά συχνά, μαθαίνοντας έτσι, 
λίγο-λίγο, πως η θεία Ευτέρπη, τώρα που δεν υπήρχε 
η μητέρα της να την συγκρατήσει, να την εμποδίζει να 
βγάζει τον αληθινό της χαρακτήρα, ήταν τελικά δύ-
στροπη και καταπιεστική, κάτι που χειροτέρεψε με το 
θάνατο του άνδρα της κι οδήγησε την Ελένη στο να 
μη θέλει να μείνει μαζί της. Όταν έγινε φοιτήτρια, την 
έκανε ν’ απαιτήσει να ζει μόνη της κάπου αλλού. Αυτό 
το «κάπου αλλού» κατέληξε τελικά να είναι αυτό το 
μικρό και πολύ βολικό διαμέρισμα που ζούσε τώρα, με 
μοναδικό ελάττωμα το ότι ήταν στην ίδια γειτονιά με 
τη θεία της, πράγμα που στην αρχή έμοιαζε με πλεο-
νέκτημα, αφού δεν ήξερε κανέναν άλλον σ’ ετούτη τη 
μεγάλη πόλη, την πρωτεύουσα. Αλλά όταν η Ελένη 
ανακάλυψε πως η γειτνίαση αυτή έφερνε εμπόδια στην 
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ελευθερία που ήθελε να έχει στις σχέσεις της με τ’ αρ-
σενικά, μιας κι η θεία της δεν δίσταζε να «πετάγεται» 
απ’ εκεί ό,τι ώρα της κάπνιζε, «για να δει πως είναι, 
πως περνάει τ’ αγαπημένο της κοριτσάκι» και της κα-
τέστρεψε αρκετές βραδιές που είχε προγραμματίσει να 
τις περάσει με ανδρική παρέα, άρχισε να σκέφτεται να 
μετακομίσει. ∆εν το έκανε ακόμα, και ίσως να μην το 
κατάφερνε ποτέ, αφού ο πατέρας της απείλησε πως θα 
της έκοβε το μηνιάτικο αν προχωρούσε σ’ αυτό, πράγ-
μα που την έκανε να θυμώσει. Αλλά σήμερα είχε έναν 
ακόμα λόγο να είναι τσαντισμένη μαζί του, διότι όντας 
συμβολαιογράφος και μάλιστα προσκείμενος ιδεολογι-
κά στο καθεστώς των εθνοσωτήρων, απολαμβάνοντας 
την εύνοιά τους, όλα τα συμβόλαια των ευνοημένων της 
κατάστασης γίνονταν στο γραφείο του, οπότε και συμ-
μετείχε στο «φαγοπότι» οικονομώντας τρελά λεφτά, δεν 
της αγόρασε ένα καινούργιο αμάξι καταπώς μπορούσε, 
αλλά πήρε τούτο το μεταχειρισμένο σαραβαλάκι και 
την έκανε να ταλαιπωρείται τώρα χωρίς λόγο.

«Αύριο!» της είπε ο Ρωμανός καθώς την καληνύχτι-
ζε, «θα ρωτήσω τον πατέρα μου για κανένα μηχανικό 
της προκοπής που να μπορεί να μας εξυπηρετήσει!» 
Προφανώς, το «μας» είχε την έννοια ότι ο Ρωμανός που 
έμενε κι ο ίδιος στην Κυψέλη ήταν επίσης άμεσα ενδι-
αφερόμενος, αφού σαν μόνιμος συνοδός της στ’ αμάξι, 
απέφευγε κι ο ίδιος την ταλαιπωρία της συγκοινωνίας 
για να γυρίσει στο σπίτι του όταν τελείωναν τα μαθή-
ματα στη Νομική, όπου ήταν συμφοιτητές. 

«Έγινε!» συμφώνησε η Ελένη και τον καληνύχτισε. 
Ο Ρωμανός ήταν καλό παιδί, έκαναν παρέα κι ήταν 
πάντα πρόθυμος να την εξυπηρετήσει σ’ οποιαδήπο-
τε ανάγκη της παρουσιαζόταν, αλλά αυτή του ακρι-
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βώς η προθυμία την έκανε να νευριάζει κάποιες φορές, 
αφού καταλάβαινε τον βαθύτερο λόγο της, την αγάπη 
που της είχε δίχως ποτέ να μιλήσει γι’ αυτήν. Και καλά 
έκανε, αφού αδυνατούλης καθώς ήταν, κοντός μάλλον 
και χωρίς καμιά ιδιαιτερότητα στην εμφάνιση – με την 
εξαίρεση της φλόγας που έκαιγε μόνιμα στα καστανά 
μάτια του και φανέρωνε μια θερμή ιδιοσυγκρασία – 
ήταν μακριά απ’ το ιδανικό προφίλ του άνδρα που φα-
νταζόταν πως θα την συγκινούσε ερωτικά. Αλλά πάλι, 
της άρεσε να τον έχει δίπλα της, να την προσέχει, να 
την νοιάζεται. Ό,τι κι αν ήθελε, ό,τι κι αν είχε ανάγκη, 
εκείνος έτρεχε αμέσως να εκτελέσει την επιθυμία της. 
Και ακριβώς γι’ αυτό πίστευε πως αύριο, απαρέγκλιτα, 
ο Ρωμανός θα της είχε βρει το άτομο που χρειαζόταν 
προκειμένου να τακτοποιηθεί το θέμα που προέκυψε 
με το Φιατάκι της. Ήταν σίγουρη!

Έβγαλε τα ρούχα της κι έπεσε στο κρεβάτι μόλις 
μπήκε στο σπίτι. Η κακοκεφιά της είχε φτάσει στο ζε-
νίθ και της έφερνε πονοκέφαλο. 

Την ώρα που βάρυναν τα μάτια της κι ετοιμάζονταν 
να κοιμηθεί, χτύπησε το τηλέφωνο. ∆ίχως να το θέλει, 
της έφυγε μια βρισιά. «Ποιος να είναι τέτοια ώρα», γκρί-
νιαξε καθώς γυρνούσε το σώμα της προς το κομοδίνο, 
όπου και η συσκευή του τηλεφώνου, αλλά και το ρολόι. 
Τελικά δεν ήταν αργά! Αντίθετα, ήταν μόλις εννιά η ώρα 
και αυτός που καλούσε ήταν οπωσδήποτε μέσα στα πα-
ραδεκτά όρια και βέβαια δεν μπορούσε να ξέρει το χάλι 
της, αφού χάλι ήταν να πέφτει για ύπνο από τόσο νωρίς.

«Ανησύχησα, κουκλίτσα μου!» ακούστηκε η φωνή της 
θείας της μέσα απ’ το ακουστικό. «Μη μου το ξανακά-
νεις αυτό, σε παρακαλώ! Τρελάθηκα απ’ την ανησυχία!»
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«Τί σου έκανα, ρε θεία;» ρώτησε η Ελένη με συγκρα-
τημένη οργή.

«Νόμιζα πως κάτι έπαθες, αγάπη μου!» απάντησε 
η θεία μ’ εξεζητημένη τρυφερότητα, κάτι που πάντα 
έκανε την Ελένη να θυμώνει. «Νόμιζα πως έπαθες κάτι, 
εκεί που έμπλεξες με τους αριστερούς, και γι’ αυτό δεν 
ήρθες, όπως είχαμε συνεννοηθεί!»

Η Ελένη θυμήθηκε ξαφνικά την υπόσχεση που της 
είχε δώσει και προτίμησε να παραβλέψει την κουβέντα 
της για το μπλέξιμο, μια κουβέντα που πολλές φορές 
την έκανε ν’ αρπάζεται μαζί της. Πράγματι, της είχε 
υποσχεθεί πως θα πήγαινε από νωρίς στο σπίτι της θεί-
ας της, αφού είχε τα γενέθλιά της η Ευτέρπη, έκλεινε 
τα εξήντα, και της ετοίμαζε τραπέζι, να τα γιορτάσου-
νε μαζί, μιας κι άλλον συγγενή δεν είχε πια κοντά της. 
∆αγκώθηκε!

«Για αύριο είναι, θείτσα μου!» της απάντησε λέγο-
ντας ψέματα. «Για την Τετάρτη είναι! Για αύριο!» πρό-
σθεσε και μην αντέχοντας να κρατήσει τη γλώσσα της 
σχετικά με το «μπλέξιμο» συνέχισε δίχως όμως να είναι 
επιθετική τούτη τη φορά. «∆εν είναι όλοι οι φοιτητές 
αριστεροί, θεία! Σου το έχω πει χιλιάδες φορές! Στο Πα-
νεπιστήμιο πάνε αυτοί που θέλουν να σπουδάσουν, να 
γίνουν επιστήμονες! Όχι οι επαναστάτες!»

«Εσύ, αγάπη μου, δεν χρειάζεσαι σπουδές!» επέμει-
νε η θεία. «Εμείς, δόξα τω Θεώ, λεφτά έχουμε! Τί να 
τις κάνεις τις σπουδές; Γιατί να κουράζεσαι; Με την 
προίκα που διαθέτεις, μπορείς να παντρευτείς όποιον 
επιστήμονα διαλέξεις! Αλλά …, τέλος πάντων! Κεφάλι 
αγύριστο είσαι! Ίδια ο πατέρας σου, δυστυχώς! Αυτό 
που βάζεις στο μυαλό σου, αυτό κάνεις! Τέλος πάντων!» 
αναστέναξε με θεατρική έμφαση. 
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«Όμως, κάνεις λάθος!» ξαναγύρισε αμέσως στην 
κουβέντα της. «Σήμερα, Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 1973, 
είναι τα γενέθλιά μου που τα πέρασα μόνη μου, κα-
τάμονη, αφού με ξέχασες ολότελα. Κάνεις λάθος! Και 
αυτό είναι ένα ακόμα στην ατέλειωτη σειρά λαθών 
που με αδικούν!» τελείωσε το κατηγορητήριό της με τη 
σχεδόν μόνιμη επωδό, η οποία εμπεριείχε την αόριστη 
απειλή της αναίρεσης της διαθήκης της, την οποία η 
Ελένη θα κληρονομούσε. «Λάθος σου είναι να νοιάζε-
σαι μόνο για τον εαυτό σου! Να μη δίνεις δεκάρα για 
τους άλλους!» πρόσθεσε για να κάνει το νόημα της 
προηγούμενης φράσης της ακόμα πιο καθαρό.

«Είσαι άδικη, θείτσα μου!» αντέτεινε η Ελένη κι ας 
ήξερε πως έλεγε ψέματα γι’ άλλη μια φορά, πως η θεία 
Ευτέρπη είχε απόλυτο δίκιο. «Με την κατάσταση που 
επικρατεί εκεί έξω, με τους φοιτητές στους δρόμους, 
στο Πολυτεχνείο, μήτε να περάσω μπορούσα, μήτε 
και να σκεφτώ τίποτε άλλο απ’ το πώς θα γλιτώσω. 
Εδώ, κόντεψε να καεί τ’ αυτοκίνητό μου», πρόσθεσε 
εκμεταλλευόμενη το πρόβλημα που της παρουσίασε τ’ 
αμάξι της «και ήρθα με τα πόδια, παρατώντας το στην 
τύχη του!»

«Αχ, κοριτσάκι μου!» άρχισε να μυξοκλαίει η θεία 
της απ’ την άλλη μεριά του σύρματος. «Αχ, αγάπη μου 
γλυκιά! Θησαυρέ μου! Γι’ αυτό ανησύχησα τόσο πολύ! 
Άκουσα τα νέα και φοβήθηκα, αγάπη μου! Το κορι-
τσάκι μας, είπα, η Ελενίτσα μας, που είναι φοιτήτρια, 
θα βρει κι αυτή τον μπελά της! Τί το ήθελες, αγάπη μου, 
να μπεις σ’ αυτά τα πράγματα;» 

Η θεία Ευτέρπη παραληρούσε κι η Ελένη την άκου-
γε με το ζόρι, ενώ όλο και πιο πολύ της ερχόταν να κα-
τεβάσει τ’ ακουστικό και να δώσει ένα τέλος στο μαρ-
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τύριο αυτό. ∆εν γινόταν όμως! Η θεία ήταν ικανή να 
χαλάσει τον κόσμο. Αποφάσισε να πάει με τα νερά της, 
να της δώσει την ικανοποίηση πως μετράει ο λόγος της.

«Να σου πω την αλήθεια, θείτσα μου, ομολογώ πως 
είναι στιγμές που αναρωτιέμαι κι εγώ για το ίδιο πράγ-
μα. Θα μπορούσα τώρα, όπως λες, να…» δίστασε λίγο, 
αφού δεν της ερχόταν να το ξεστομίσει, ούτε καν στ’ 
αστεία, «…να παντρευτώ έναν καλό άνθρωπο, να εί-
μαι βασίλισσα στο σπίτι μου, να περνώ ζωή και κότα!» 
Σταμάτησε, γιατί η φωνή της είχε γλιστρήσει σε τόνο 
ειρωνικό και η θεία θα μπορούσε να καταλάβει πως 
την κορόιδευε.   

«Ποτέ δεν είναι αργά, κουκλίτσα μου! Ποτέ! Χαίρο-
μαι που άρχισες να το συζητάς! Ξέρεις, θα μπορούσα 
να σε βοηθήσω κι εγώ λιγάκι. Έχω γνωριμίες, ξέρεις, 
στην καλή κοινωνία. Θα μπορούσα…»

«Θεία Ευτέρπη!» Η Ελένη δεν άντεχε άλλο κι έβαλε 
τη φωνή. «Θα μπορούσες, είμαι σίγουρη, να μ’ αφήσεις 
να κοιμηθώ τώρα, να ξεκουραστώ! ∆εν χαθήκανε οι μέ-
ρες! Μπορούμε, νομίζω, να τα ξαναπούμε αυτά!»

«Καλά, αγάπη μου!» μαζεύτηκε η θεία. «Κοιμήσου, 
αφού το χρειάζεσαι! Κοιμήσου, να ξεκουραστείς! Και 
όνειρα γλυκά!»

«Καληνύχτα και σε σένα, θεία! Και χρόνια πολλά! 
Να τα εκατοστίσεις!» είπε κι έκλεισε το τηλέφωνο προ-
τού η θεία της ξεκινήσει κάποια άλλη συζήτηση. Ύστε-
ρα, έσβησε το φως κι αποκοιμήθηκε προτού καν ακου-
μπήσει το κεφάλι στο μαξιλάρι της.
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2. 

Το κουδούνι της πόρτας χτυπούσε επίμονα εδώ και 
ώρα διακόπτοντας μια σειρά από ακατανόητα έως τρε-
λά όνειρα που ενώ καταλάβαινε, έστω και κοιμισμένη 
που ήταν, ενώ ένιωθε πως τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα 
μπορούσε να έχει σχέση με την πραγματικότητα, δεν 
ήταν παρά μια σειρά από μίνι-εφιάλτες οι οποίοι έρχο-
νταν εντελώς αναίτια – αφού προβλήματα δεν είχε – να 
της χαλάσουν τον ύπνο, την έκαναν ν’ ανοίγει τα μάτια 
κάποιες φορές για να πιάσει επαφή με το οικείο της πε-
ριβάλλον και να πει στον εαυτό της πως δεν τρέχει τί-
ποτα το ανησυχητικό, πως μπορεί να ξανακοιμηθεί ήσυ-
χα. Όμως αυτά, κατά περίεργο τρόπο, ξαναγυρνούσαν, 
και μάλιστα, σαν συνέχεια του ίδιου αυτού ενοχλητικού 
ονείρου απ’ το οποίο πολεμούσε να ξεφύγει, μην αφήνο-
ντάς την να ησυχάσει αληθινά μέχρι που χάραξε. 

Έτσι, θάρρεψε τώρα πως το ασταμάτητο χτύπημα 
του κουδουνιού ήταν ένας ακόμα εφιάλτης και δεν 
έδινε σημασία. Μέχρι που έφτασε να δει μέσα σ’ ένα 
ακόμα όνειρο πως σηκώθηκε απ’ το κρεβάτι της, πως 
πήγε στην πόρτα κι άνοιξε, αλλά κανείς δεν ήταν στην 
είσοδο, κανείς δεν φαίνονταν να στέκεται εκεί μπρο-
στά, προσέχοντας μάλιστα πως τίποτα δεν έμοιαζε με 
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τον μουντό διάδρομο και το κλιμακοστάσιο που ήξε-
ρε, ενώ το κουδούνι δεν έπαυε να χτυπάει και να την 
τρελαίνει. Ύστερα από κάποια ώρα όμως, κατάφερε 
επιτέλους να συνειδητοποιήσει πως τούτη τη φορά τα 
πράγματα ήταν διαφορετικά, πως δεν ήταν όνειρο και 
μ’ ένα απότομο τίναγμα κατάφερε επιτέλους να ξεγλι-
στρήσει απ’ την επίμονη αρπάγη του ύπνου και ν’ ανοί-
ξει τα μάτια της. Έβαλε μια ρόμπα, έτριψε τα μάτια της 
για να φύγει η θολούρα του ύπνου και κοίταξε απ’ το 
ματάκι της πόρτας. Η θεία Ευτέρπη ήταν εκεί έξω κι 
έδειχνε πολύ αναστατωμένη. 

«Παναγία μου!» σκέφτηκε η Ελένη, «να ένας εφιάλ-
της που δεν μπορώ να αποτινάξω! Τί την έπιασε και 
μου κουβαλήθηκε εδώ πρωινιάτικα»;

Γύρισε το κλειδί και άνοιξε, δίνοντάς της έτσι τη δυνα-
τότητα να ορμήσει μέσα στο διαμέρισμα σαν σίφουνας.

«Αμάν, ρε κορίτσι μου! Αμάν!» έβαλε τη φωνή. «Μέχρι 
που ν’ ανοίξεις μου βγήκε η ψυχή στο στόμα! Είπα, θα 
πεθάνω απ’ την αγωνία σήμερα!» πρόσθεσε σ’ έξαλλη κα-
τάσταση και χίμηξε ακόμα παραμέσα, δήθεν για ν’ αφή-
σει ένα κουτί που κρατούσε στα χέρια και την βάραινε. 

Η Ελένη, π’ είχε απομείνει άναυδη στο χολ, ένιωσε 
το αίμα της ν’ ανεβαίνει απότομα στο κεφάλι της, αι-
σθάνθηκε τα μηλίγγια της να χτυπούν δυνατά από τον 
ξαφνικό θυμό που την συνεπήρε. Έκλεισε την πόρτα, 
πήρε δυo βαθιές ανάσες για να ξαναβρεί τον εαυτό της, 
όσο το μπορούσε, κι ακολούθησε τη θεία της. Τη βρή-
κε να κάθεται σε μια καρέκλα, δίπλα στο τραπέζι της 
κουζίνας, φανερά πιο ήρεμη, μάλλον επειδή διαπίστω-
σε, έτσι όπως προχωρούσε όλο και πιο μέσα στο χώρο 
και κοιτούσε με προσοχή δεξιά-αριστερά, πως η Ελένη 
ήταν μόνη της στο σπίτι. 
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«Είσαι με τα καλά σου, θεία Ευτέρπη;» ρώτησε με 
ύφος που έδειχνε την ενόχλησή της απ’ την όλη υπόθε-
ση. «Τί σ’ έπιασε και ήρθες πρωί-πρωί, να μου χτυπάς 
το κουδούνι θαρρείς κι έπιασε φωτιά η πολυκατοικία; 
Ούτε να κοιμηθώ δεν μ’ αφήνεις!»

«Κατ’ αρχάς, δεν είναι πρωί!» άρχισε να λέει η θεία 
της με ύφος επιτιμητικό. «Ο ήλιος έχει πιάσει κορφή 
στον ουρανό, αγάπη μου! Μεσημέρι είναι! ∆εν το πήρες 
είδηση;»

Η Ελένη γύρισε το κεφάλι και κοίταξε το ρολόι στον 
τοίχο. Πράγματι, ήταν περασμένες δώδεκα.

«Και τι μ’ αυτό, θεία;» της αντιγύρισε με διάθεση για 
καυγά. «Μήπως έχω παιδάκια που πρέπει να τα ταΐσω 
και να τα στείλω σχολείο; ∆εν έχω το δικαίωμα να κοι-
μηθώ λίγο παραπάνω, να μου φύγει ο πονοκέφαλος; 
Γιατί ν’ ανησυχήσεις; ∆εν το καταλαβαίνω! Ειλικρινά 
δεν το καταλαβαίνω!»

«Μα, παιδάκι μου, χτυπούσα τόση ώρα και δεν μου 
άνοιγες! Φυσικό ήταν να πάει το μυαλό μου στο κακό!»

«Γιατί;» επέμενε η Ελένη που δεν καταλάβαινε. «Για-
τί να πάει το μυαλό σου στο κακό;»

«Με συγχωρείς, κοριτσάκι μου,» άρχισε να λέει η 
θεία ενώ άρχισε να λύνει την κορδέλα που κρατούσε 
το κουτί κλειστό, «θέλεις να πεις πως δεν είναι φυσι-
κό ν’ ανησυχήσω, όταν σου χτυπάω το κουδούνι τόση 
ώρα χωρίς ν’ απαντάς, κι εγώ σκέπτομαι πως μπορεί 
να παρασύρθηκες απ’ τα κομμούνια και να βρίσκεσαι 
τώρα στις φασαρίες μέσα και στον χαμό που γίνεται;»

«Ποιές φασαρίες, καλέ θεία, ποιό χαμό; Ποιά κομ-
μούνια; Τι μου λες και δεν καταλαβαίνω;» 

«Βάλε τις ειδήσεις, παιδάκι μου! Βάλε ν’ ακούσεις 
και να φρίξεις, που βρήκανε αφορμή όλοι οι κομμου-
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νιστές και ξεσηκωθήκανε, βγήκανε στους δρόμους και 
καταστρέφουν την Αθήνα!» απάντησε με σιγουριά για 
την αλήθεια των πληροφοριών που μετέφερε η Ευτέρ-
πη, ενώ επιτέλους κατάφερε ν’ ανοίξει το κουτί, να βγά-
λει έξω, και ν’ ακουμπήσει στο τραπέζι δυο δοχεία με 
φαγώσιμα. «Σου έφερα φαγητό, κοριτσάκι μου γλυκό, 
να έχεις να τρως για να μη χρειαστεί να βγεις καθόλου 
έξω!» πρόσθεσε.

Η Ελένη ήξερε τις υπερβολές της θείας της, ήξερε βέ-
βαια και τα αισθήματα που έτρεφε για οτιδήποτε και 
οποιονδήποτε ερχόταν σε αντίθεση με το στρατοκρα-
τικό καθεστώς, αφού ο μακαρίτης ο άντρας της ήταν 
στρατιωτικός, ήταν αντισυνταγματάρχης, καραβανάς 
μ’ όλη τη σημασία της λέξης, με τα περισσότερα γα-
λόνια κερδισμένα πάνω στον Γράμμο και στο Βίτσι 
για τα «ανδραγαθήματά» του, που δεν έχανε ευκαιρία 
να τ’ αναφέρει σ’ οποιαδήποτε περίπτωση του ερχό-
ταν βολικά, και μάλιστα διανθισμένα μ’ όλο και πιο 
πολλές λεπτομερειακές περιγραφές της ηρωικής του 
δράσης, κάνοντας τελικά την τρίχα τριχιά. Και πάνω 
σ’ αυτή τη βάση, η Ελένη δεν έδωσε και πολύ σημα-
σία στα όσα άκουσε. Τελευταία, οι φοιτητικές – και όχι 
μόνο – εκρήξεις απέναντι στο καθεστώς είχαν ενταθεί 
μιας και ο Παπαδόπουλος είχε αποφασίσει να οδηγή-
σει τη χώρα πίσω στον κοινοβουλευτισμό, έτσι όπως 
τον καταλάβαινε βέβαια και τον ήθελε ο ίδιος και οι 
υπ’ αυτόν. Είχε μάλιστα τραβήξει απ’ τη ναφθαλίνη κι 
είχε ξαναφέρει στο προσκήνιο για τον λόγο αυτόν τον 
Μαρκεζίνη, χρίζοντάς τον Πρωθυπουργό, έτσι για να 
έχουμε να λέμε. Αυτή η «φιλελευθεροποίηση» άφηνε 
κάποια περιθώρια αντίδρασης στον μέχρι τότε κατα-
πιεσμένο κόσμο και με τούτη ή την άλλη αφορμή ξε-
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κινούσαν αντιδράσεις, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες 
οι οποίες ασφαλώς και καταπνίγονταν «αυθωρεί και 
παραχρήμα» με την επέμβαση της Αστυνομίας και το 
ανελέητο ξυλοκόπημα των διαδηλωτών, τις συλλήψεις 
και τη διακοπή της αναστολής της στράτευσης στην πε-
ρίπτωση των φοιτητών.

«Έλα, ρε θεία! Άρχισες πάλι τις υπερβολές!» γέλασε 
η Ελένη. «∆εν παύεις ποτέ να βλέπεις “κομμούνια κι 
επαναστάτες” που θέλουν να διαλύσουν την Ελλάδα, 
θέλουν να πάρουν τα σπίτια του κόσμου, θέλουν να 
μας στείλουν στη Σιβηρία και …»

«Σου απαγορεύω να μου μιλάς έτσι!» έβαλε τη φωνή 
η Ευτέρπη. «Ακούς! Σου το απαγορεύω! Εσύ μόλις βγή-
κες απ’ τ’ αυγό σου! ∆εν έχεις ιδέα τι τραβήξαμε εμείς 
μέχρι να απαλλαγούμε απ’ αυτόν το βραχνά! ∆εν έχεις 
ιδέα τι πάθαμε εμείς, η γενιά μας, απ’ αυτούς όλους του 
ληστοσυμμορίτες, που εσύ τους υπερασπίζεσαι σήμερα, 
ακούς τις διαβολές τους και θαρρείς πως είναι άνθρω-
ποι να τους εμπιστεύεσαι!»

«∆εν θέλω να σε συγχύσω, καλή μου θείτσα», της 
αντιγύρισε με πείσμα η Ελένη, «αλλά εγώ ακούω πως 
έγινε μάλλον το αντίθετο. Εσάς όλους που “τραβήξατε 
τα πάνδεινα”, όπως λες, σας βλέπω καλοβολεμένους, 
σας βλέπω με περιουσίες και καλή ζωή, τα παρτάκια 
σας, τα χαρτάκια σας και όλα τα τοιαύτα, ενώ αυτοί 
δεν μπορούνε να κάνουν τίποτα δίχως το πιστοποιητι-
κό εθνικοφροσύνης που βέβαια δεν είναι δυνατόν να 
πάρουν απ’ την Ασφάλεια».

«Μάλιστα! Ώρες είναι να μας πεις πως αποφάσισες 
να γίνεις δικηγορίνα για να υπερασπίζεσαι όλους αυ-
τούς τους δήθεν αδικημένους!» την ειρωνεύτηκε η θεία 
της, κάτι που έκανε συχνά άμα δεν εύρισκε άλλο τρόπο 
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ν’ απαντήσει σ’ αυτά που της έλεγαν και δεν τη συνέφε-
ραν βέβαια. «Ώρες είναι να μας πεις πως εμείς είμαστε οι 
κακοί, εμείς που σε μεγαλώσαμε σαν πριγκίπισσα και 
σου δώκαμε ό,τι καλύτερο για να γίνεις άνθρωπος, να 
μπορείς τώρα να μας “ευχαριστείς” με τον τρόπο σου 
αυτόν, να μας κατηγορείς έτσι όπως σε μάθανε αυτοί οι 
… που τους κάνεις παρέα, τους φέρνεις και καμιά φορά 
στο σπίτι σου για να …» Η Ευτέρπη είχε πάρει φόρα 
και παραλίγο να έλεγε αυτά που θα κατέστρεφαν ίσως 
τη σχέση της με την ανιψιά της αν δεν χτύπαγε ξανά το 
κουδούνι της εξώπορτας για να τη σταματήσει.

Η Ελένη πάλι, που κατάλαβε τι ήθελε να πει η θεία 
της κι άρχισε να σκέπτεται να της δώσει τα δώρα της 
πίσω και να την ξαποστείλει, ένιωσε ανακούφιση που 
το χτύπημα του κουδουνιού τη συγκράτησε, δεν την 
άφησε να ολοκληρώσει την κουβέντα της, που ακό-
μα κι αν δεν απείχε απ’ την αλήθεια δεν ήθελε να την 
ακούσει, αφού η θεία της θα την ξεστόμιζε σαν κατη-
γορία προστυχιάς και θα την ανάγκαζε να αντιδράσει 
βίαια και να τσακωθεί μαζί της.

«Ορίστε!» Αναφώνησε η θεία που όσο κι αν καταλά-
βαινε πως έπρεπε να σταματήσει, να βάλει φρένο στις 
κακογλωσσιές της, ο χαρακτήρας της δεν την άφηνε. 
«Να σηκωθώ καλύτερα να φύγω προτού έρθω πρόσωπο 
με πρόσωπο με κανέναν απ’ αυτούς και του τα σύρω!»

«Ποιούς αυτούς; Ποιούς αυτούς, θεία;» ξέσπασε 
τώρα η Ελένη. «Ο φουκαράς ο Ρωμανός είναι, που ανέ-
λαβε να μου βρει μηχανικό για το κωλοαυτοκίνητο! 
∆εν φτάνει που τρέχει να με βοηθήσει το παιδί, ο μόνος 
που κάνει κάτι για να με βοηθήσει, και θα του τα σύ-
ρεις αποπάνω; Εεε, όχι! Καλύτερα να φύγεις!»

Το κουδούνι ξαναχτύπησε, αλλά ετούτη τη φορά 
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ήταν η πόρτα του διαμερίσματος και η Ελένη, που είχε 
ήδη κατευθυνθεί προς τα κει, την άνοιξε. Ο Ρωμανός 
στεκόταν αμήχανα μπροστά της, μπορεί που άκουσε 
κάτι απ’ όσα είχαν ειπωθεί τελευταία – καταπώς σκέ-
φτηκε η Ελένη – και έδειχνε απρόθυμος να μπει. 

«Καλώς τον!» Η Ελένη ανακάλυψε πως δεν είχε κα-
μιά δυσκολία να είναι κάτι παραπάνω από πρόσχαρη 
μαζί του. «Μπες μέσα! Έλα να γνωρίσεις τη θεία μου 
που έτυχε να περνάει από δω!» Τον έπιασε απ’ το χέρι 
και τον τράβηξε μέσα. 

«Μιαν άλλη φορά!» γρύλισε η Ευτέρπη καθώς τους 
προσπέρασε και βγήκε στον διάδρομο. «Θα τα ξα-
ναπούμε!» πρόσθεσε σε διφορούμενο τόνο κι ύστερα 
άνοιξε την πόρτα του ασανσέρ και πάτησε το κουμπί 
για το ισόγειο.

«Τί της έκανες;» ρώτησε ο Ρωμανός με περισσή αφέλεια.
«Εγώ δεν της έκανα τίποτα!» του απάντησε η Ελένη. 

«Εκείνη μου κάνει διάφορα κάθε φορά που με βλέπει. 
∆εν ξέρω που θα καταλήξουμε οι δυο μας, αλλά από 
τότε που πέθανε η μάνα μου, δηλαδή η αδερφή της, της 
μπήκε στο μυαλό πως μπορεί να κάνει κουμάντο στη 
ζωή μου. Και να φανταστείς πως η μάνα μου δεν το 
προσπάθησε ποτέ! Συμβουλές, ναι! Μου έδινε συμβου-
λές! Εντολές, ποτέ!»

«Σου φέρνει όμως και ωραίο φαγάκι!» σχολίασε ο Ρω-
μανός που το βλέμμα του έπεσε στο περιεχόμενο του πα-
κέτου. «Και γλυκάκι, βλέπω! Μπορώ να δοκιμάσω λίγο;»

«Άμα σου αρέσει, φά’ το!» Η Ελένη κούνησε αδιά-
φορα τους ώμους. «Εγώ, ξέρεις, δεν τρώω γλυκά! Μπο-
ρείς να το φας μέχρι να πάω να πλυθώ και να ντυθώ!» 
Τόση ώρα, είχε ξεχαστεί, δεν είχε δώσει σημασία στο 
γεγονός ότι ήταν ακόμα με το νυχτικό της. 
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Ο Ρωμανός έψαξε και βρήκε ένα κουταλάκι, έβγαλε 
το γλυκό στο τραπέζι κι άρχισε να τρώει ενώ ο θόρυ-
βος του νερού που έτρεχε στο μπάνιο φανέρωνε πως 
η Ελένη πλενότανε. Τελείωσε, έπλυνε το κουταλάκι, 
το σκούπισε και έβγαλε το πακέτο του για να κάνει 
ένα τσιγάρο. Τράβηξε ένα και το έβαλε στο στόμα του, 
αλλά προτού προλάβει να το ανάψει άκουσε τη φωνή 
της Ελένης που τον καλούσε να μπει στο μπάνιο. Του 
φάνηκε παράξενο και δίστασε προτού ανοίξει την 
πόρτα, κοντοστάθηκε εκεί μπροστά της, ρωτώντας την 
αν άκουσε καλά.

«Έλα μέσα!» του απάντησε εκείνη σε απόλυτα φυσιο-
λογικό τόνο. «Θέλω να μου δώσεις την πετσέτα μου που 
ξέχασα. Άμα βγω από δω θα γεμίσω το πάτωμα νερά!»

Ο Ρωμανός μπήκε διατηρώντας τη διστακτικότητά 
του και για μια στιγμή τα έχασε ολωσδιόλου βλέποντάς 
την να στέκει μπροστά του, ανάμεσα στους αραιούς 
ατμούς που γέμιζαν τον χώρο, ολόγυμνη και το βρεγ-
μένο κορμί της να γυαλίζει από φρεσκάδα και νιάτα. 

«Συγγνώμη!» τραύλισε αμήχανα κι έστριψε το πρό-
σωπό του προς την άλλη μεριά, για να μην την κοιτά-
ζει, αλλά τούτο δεν τον βοήθησε καθόλου γιατί ο κα-
θρέφτης που ήταν εκεί, πάνω απ’ τον νιπτήρα, παρ’ ότι 
σχετικά θολός, αντανακλούσε την ίδια εικόνα.

«Έλα, μην κάνεις σα να μην έχεις δει ποτέ σου γυμνή 
γυναίκα!» τον μάλωσε η Ελένη που διασκέδαζε αφά-
νταστα με τη σεμνότητά του και την αμηχανία που του 
προκαλούσε. «∆ώσε μου την πετσέτα γιατί άρχισα να 
κρυώνω!»

Ο Ρωμανός, ενεργώντας σαν ρομπότ, την πήρε και 
της την έδωσε. Αμέσως μετά γύρισε να φύγει, αλλά η 
Ελένη τον συγκράτησε. 
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«Μη φεύγεις! Σε χρειάζομαι!» του είπε κι εκείνος 
έμεινε ακίνητος να την κοιτάζει καθώς σκούπιζε το 
αγαλματένιο κορμί της, τα στητά της στήθια και την 
κοιλιά της, σάμπως να έκανε το πιο φυσικό πράγμα 
στον κόσμο. «Σκούπισε μου την πλάτη!» του είπε δί-
νοντάς του την πετσέτα και γυρίζοντας το σώμα της 
ανάλογα προς την μεριά του. Τώρα, ο Ρωμανός έβλεπε 
την «πίσω πλευρά του φεγγαριού», τα ολοστρόγγυλα 
ημισφαίριά της σ’ ελάχιστη απόσταση από τον ανδρι-
σμό του που διογκώθηκε προξενώντας του ακόμα με-
γαλύτερη ταραχή. Της σκούπισε την πλάτη μαλακά και 
με προσοχή αποφεύγοντας να κατεβάσει τα χέρια πιο 
κάτω. Μετά, εντελώς αυθόρμητα, δίχως καν να σκεφτεί 
τι έκανε, έσκυψε και ακούμπησε τα χείλια του τρυφερά 
στο σβέρκο της, λίγο πιο κάτω, στη ραχοκοκαλιά της, 
και τα κράτησε εκεί για κάποια δευτερόλεπτα, αρκε-
τά όμως για να κάνουν την Ελένη να αισθανθεί ένα 
ρίγος που διαπέρασε όλο της το κορμί και το έκανε 
να τρεμουλιάξει από ευχαρίστηση. Η Ελένη κατάλαβε 
πως το παιχνίδι π’ είχε αποφασίσει να παίξει έπαιρνε 
μιαν άλλη τροπή, πως λίγο ακόμα και θα έβρισκε τον 
εαυτό της στην αγκαλιά του Ρωμανού, πράγμα που 
δεν θα γινόταν μόνο και μόνο γιατί ο νεαρός φίλος της 
δεν θα δίσταζε να προχωρήσει στον δρόμο που εκείνη, 
έτσι για την πλάκα της υπόθεσης τον προκάλεσε, αλλά 
διότι η ίδια ξαφνικά ανακάλυπτε πως μια τέτοια εξέ-
λιξη δεν θα τη δυσαρεστούσε. Κάτι τέτοιο όμως, επει-
δή ακριβώς θα είχε ξεκινήσει από εκείνη, με την πολύ 
τολμηρή ιδέα που της μπήκε στο μυαλό – πιο πολύ σε 
αντίδραση των όσων είχε υπονοήσει η θεία της σε βά-
ρος της και που η ίδια ήθελε ν’ απορρίψει, αποδεικνύ-
οντας πως δεν αποβλέπει πάντα στη σεξουαλική σχέση 
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αλλά στη φιλία – θα ανέτρεπε τη συλλογιστική της και 
παραπέρα θα κατέστρεφε μάλλον τη φιλική της σχέση 
με τον Ρωμανό.

«∆εν μου είπες», γύρισε απότομα και τον ρώτησε 
ενώ έπαιρνε την πετσέτα από τα χέρια του και τύλιγε 
το σώμα της, μην αφήνοντας πια να φαίνονται παρά 
μόνο οι γυμνοί της ώμοι και τα πόδια της απ’ τα γόνα-
τα και κάτω. «Τί απέγινε με τον μηχανικό;» 

«∆εν χρειάζεται μηχανικός!» απάντησε εκείνος κά-
νοντας ένα βήμα πίσω, κατακόκκινος από ντροπή, ίσως 
διότι η στύση του ήταν καταφάνερη. «Ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων χρειάζεται! Έτσι μου είπε ο πατέρας μου». 

«Και τί κάνουμε μ’ αυτό;» ρώτησε η Ελένη παριστά-
νοντας πως δεν πήρε είδηση το τεράστιο φούσκωμα 
που είχε στο παντελόνι του. «Θα μπορέσουμε, λες, να 
βρούμε κάποιον;» συνέχισε την κουβέντα της κάνοντας 
πως δεν έβλεπε το αληθινά εντυπωσιακό σε σχέση με 
τη σωματική του διάπλαση εξόγκωμα που διαγράφηκε 
ακόμα πιο καθαρά όταν εκείνος, στην προσπάθειά του 
να το κρύψει, γύρισε στο πλάι. 

«Υπάρχει ένας εδώ κοντά», της είπε, ενώ δεν είχε 
ακόμα καταφέρει να ξανακερδίσει την αυτοκυριαρχία 
του. «Υπάρχει ένα ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων εδώ 
κοντά, λίγο πιο πάνω απ’ τον Άγιο Γεώργιο. Πέρασα 
απ’ εκεί πριν έρθω εδώ και τον ρώτησα για τ’ αμάξι 
σου. Μου είπε …»

«Άκου!» τον διέκοψε κάπως άγαρμπα η Ελένη, που κι 
η ίδια ένιωθε λίγο άσχημα τώρα. «Πήγαινε μέσα να ψή-
σεις κανένα καφεδάκι μέχρι να ντυθώ, που κρυώνω κιό-
λας, κι έρχομαι να τα πούμε με την ησυχία μας. Εντάξει;»

Ο Ρωμανός γύρισε και βγήκε απ’ το μπάνιο δίχως 
δεύτερη κουβέντα, μάλλον ανακουφισμένος που θα 
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απομακρύνονταν λίγο από κοντά της, θα έπαυε να βλέ-
πει την τόσο προκλητική της εικόνα, η οποία ηλέκτριζε 
τη φαντασία του, την τροφοδοτούσε μ’ αλλεπάλληλα 
ερεθίσματα και τον έφτανε μέχρι του σημείου να πονά-
ει εκεί κάτω, εκεί όπου είχε επικεντρωθεί κάθε νευρική 
απόληξη του σώματός του. Έξω, θα του δινόταν η δυνα-
τότητα να ελευθερωθεί απ’ τη σαγήνη της και ν’ ασχο-
ληθεί με κάτι άλλο, κάτι άσχετο, για να ηρεμήσει ίσως. 

Σε λίγο, όταν η Ελένη μπήκε στην κουζίνα, όπου 
κυριαρχούσε το άρωμα του φρεσκοψημένου καφέ, ο 
Ρωμανός ήταν σχετικά ήρεμος και την περίμενε για να 
τον πιούνε μαζί.

«Τί λέγαμε, λοιπόν;» ξεκίνησε την κουβέντα η Ελένη 
καθώς σήκωνε το φλιτζάνι της και το έφερνε προς τα 
κατακόκκινα, σαρκώδη χείλη της, που στα μάτια του, 
έτσι όπως τα έβλεπε ακριβώς πάνω απ’ το κατάλευκο 
της πορσελάνης, έμοιαζαν με μαγιάτικο τριαντάφυλλο 
π’ άνοιγε τα πέταλά του και άνθιζε εκείνη ακριβώς τη 
στιγμή. Αν υπήρχε τρόπος να διαβάσει η Ελένη τη σκέ-
ψη του αυτή την ώρα, θα τον άκουγε να επαναλαμβά-
νει στον εαυτό του ξανά και ξανά τη φράση: «Θεούλη 
μου! Πόσο πολύ την αγαπώ! Θα μπορέσω άραγε να της 
μιλήσω ποτέ για την αγάπη μου; Θα μπορέσω;»

«Έεε! Τί έχεις; Γιατί δεν μιλάς; Έπαθες κάτι;» Η Ελέ-
νη έδειξε ν’ ανησυχεί.

«Τίποτα δεν έχω!» τη διαβεβαίωσε ο Ρωμανός. «Τί-
ποτα! Απλά, σκεφτόμουνα κάτι άλλο!» πρόσθεσε κρύ-
βοντας την αλήθεια και αυτόματα επαναφέροντας μ’ 
αυτόν τον τρόπο στο μυαλό του τις σκέψεις που τον 
κατατρύχανε όλο σχεδόν το βράδυ, προτού πέσει τελι-
κά, κοντά στα χαράματα, στο κρεβάτι του και βυθιστεί 
σε κείνον τον ανήσυχο ύπνο ο οποίος διήρκεσε ελάχι-
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στες ώρες, σκέψεις που χρειάστηκε να βρεθεί σήμερα 
κοντά της -και μάλιστα στον βαθμό που δεν περίμενε 
ποτέ, μήτε ονειρεύτηκε καν- για να τον εγκαταλείψουν 
προσώρας.

Ξαναγύρισαν αμέσως στο μυαλό του αυτές οι ίδιες 
σκέψεις που είχαν ξεκινήσει να τον απασχολούν από 
καιρό, αλλά εντάθηκαν πρόσφατα και τον κατακυ-
ρίευσαν όταν τα μαντάτα που κυκλοφορούσαν, στην 
αρχή σαν ανεπιβεβαίωτες φήμες κι αργότερα σαν ολο-
ένα αυξανόμενη και συγκεκριμένη πληροφόρηση, τον 
έβγαλαν αποβραδίς στον δρόμο, οδηγώντας τα βήματά 
του σιμά στον πολιορκημένο αυλόγυρο του Πολυτε-
χνείου. Τότε, οι σκέψεις αυτές που γιγαντώθηκαν απ’ 
τα αισθήματα που τον πλημμύρισαν σαν είδε όλον αυ-
τόν τον κόσμο να γεμίζει τον χώρο, σαν άκουσε τις φω-
νές τους ενάντια στη μισητή χούντα, μεταλλάχτηκαν 
σ’ ερωτηματικά που έπιασαν να τον βασανίζουν για 
τη στάση που έπρεπε να κρατήσει εκείνος απέναντι σ’ 
αυτό που είχε αρχίσει, αυτό που ο ίδιος ήλπιζε πως τε-
λικά θα ξεσπούσε, αλλά δίχως ν’ αναρωτηθεί ποτέ για 
τη δική του, ή μη συμμετοχή.

«Κάτι άλλο;» ρώτησε η Ελένη μ’ ένα χαμόγελο γεμά-
το υπονοούμενα. «Σαν τι άλλο; Μπορώ να μάθω;»

«Σκεφτόμουν την κατάσταση!» αποκρίθηκε εκείνος 
παίρνοντας σοβαρό ύφος. «Έχει εκτραχυνθεί η κατά-
σταση, ξέρεις! Έχει ξεφύγει! Νομίζω πως πάμε για κάτι 
σοβαρό! Κάτι πολύ σοβαρό που δεν θ’ αργήσει να έρθει. 
Και όταν έρθει, θα είναι βίαιο! Θα είναι τραυματικό!»

Τα λόγια του αυτά, αλλά και το ύφος του, γεμάτο 
προβληματισμό, την έκανε ν’ ανησυχήσει. ∆εν θυμόταν 
να είχε δει ποτέ της τον Ρωμανό σε τέτοια διάθεση! Και 
οπωσδήποτε, όλα αυτά που έλεγε δεν ήταν εύκολο να 
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τα ερμηνεύσει! Σε ποιο πράγμα αναφερόταν άραγε; Μή-
πως δεν έπρεπε να τον προκαλέσει, όπως τον προκάλε-
σε; Μήπως ο Ρωμανός είχε κάποιο ψυχολογικό πρόβλη-
μα που ήταν σε ύπνωση κι εκείνη άθελά της το ξύπνησε;

«Για ποιο πράγμα μιλάς ακριβώς;» τον ρώτησε με το 
χαμόγελο σβηστό.

«Πιες τον καφέ σου και πάμε να τελειώνουμε τη 
δουλειά με τ’ αυτοκίνητο!» της ζήτησε. «Όσο καθυστε-
ρούμε, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει!» πρόσθεσε.

«Θα ήθελα να πάψεις να μιλάς με γρίφους και να 
μου εξηγήσεις αμέσως, να μου πεις καθαρά για τι πράγ-
μα ακριβώς μιλάς!» απαίτησε η Ελένη και η φωνή της 
έδειχνε πως δεν υπήρχε χώρος για κάτι άλλο έξω απ’ 
αυτό που ζητούσε.

«Άκου!» ξεκίνησε παίρνοντας ένα ύφος που θαρρείς 
πως του προσέθετε χρόνια. «Εκεί έξω, αυτή την ώρα 
που μιλάμε, υπάρχει σε εξέλιξη μια έκρηξη ενάντια στη 
Χούντα, ένας λαϊκός ξεσηκωμός που απλώνεται δυνα-
μικά πέρα απ’ τον χώρο μας, πέρα απ’ τον φοιτητικό 
και σπουδαστικό κόσμο. Πέρασα απ’ το Πολυτεχνείο 
πριν έρθω εδώ και είδα κόσμο πολύ, είδα μεγάλους 
ανθρώπους, εργάτες, υπαλλήλους, νοικοκυρές να μα-
ζεύονται εκεί και να δηλώνουν συμπαράσταση στους 
δικούς μας εκεί μέσα!»

«Στους δικούς μας;» τον διέκοψε η Ελένη που στο 
μυαλό της ήρθαν οι κουβέντες της θείας της για τα 
μπλεξίματά της με «κομμούνια». «Μήπως είσαι κομ-
μουνιστής;» τον ρώτησε συνοδεύοντας την ερώτησή 
της μ’ ένα χαμόγελο, πιο πολύ επειδή φαντάστηκε την 
έκφραση της θείας της αν τυχόν μάθαινε κάτι τέτοιο.

Ο Ρωμανός σταμάτησε την κίνηση που έκανε, σήκω-
σε το φλιτζάνι του για να πιει μια γουλιά καφέ και την 
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κοίταξε σα να την έβλεπε για πρώτη φορά, παραβλέπο-
ντας ακόμα και το χαμόγελό της.

«∆εν κατάλαβα!» είπε και άφησε το φλιτζάνι στο τρα-
πέζι σάμπως να ήθελε να φύγει. «Τί ερώτηση είναι αυτή; 
Μήπως εννοείς πως όποιος δεν θέλει να έχει δικτάτορες 
πάνω στο κεφάλι του είναι κομμουνιστής; ∆εν μπορεί 
να είναι απλά δημοκράτης; Να θέλει να έχει λόγο σ’ ότι 
αφορά τη διακυβέρνηση του κράτους; Να θέλει να συ-
ναποφασίζει το μέλλον της χώρας που είναι ταυτόχρονα 
το δικό του μέλλον και το μέλλον των παιδιών του;»

«Καλά, μην αρπάζεσαι!» Η Ελένη σήκωσε τα χέρια 
ψηλά για να δείξει πως δεν είχε πρόβλημα. «Μια μα-
λακία είπα, που με το λέγε-λέγε μου καρφώσανε στο 
μυαλό οι δικοί μου! ∆ηλαδή η θεία μου! Αυτή που μόλις 
γνώρισες! Γίνεται καμιά φορά!»

«Τί είναι αυτό που γίνεται καμιά φορά; Το να λες 
μια μαλακία, ή να σου καρφώνουνε οι δικοί σου τις 
απόψεις τους;» ρώτησε ο Ρωμανός με κάποια ένταση 
στη φωνή.

«Και τα δύο, καλέ μου! Και τα δύο! Παράξενο σου 
φαίνεται; Ή μήπως εσύ είναι πάνω απ’ όλα αυτά; Εί-
σαι τόσο δυνατός και έξυπνος που δεν μπορούν να σ’ 
επηρεάσουν οι άλλοι, και πάνω απ’ όλους οι δικοί σου; 
Τόσο προσεκτικός που δεν λες, ή δεν κάνεις κάποια 
μαλακία ποτέ;» Τώρα ήταν η σειρά της Ελένης να ανε-
βάσει τους τόνους. 

Ο Ρωμανός σηκώθηκε όρθιος. 
«Γιατί σηκώθηκες;» τον ρώτησε η Ελένη.
«Πάμε να πάρουμε το αυτοκίνητό σου απ’ εκεί προ-

τού αρχίσουν οι φασαρίες και το χάσεις!» 
«Και η κουβέντα που ξεκινήσαμε;» τον προκάλεσε 

η Ελένη. «Έτσι θα γίνεται κάθε φορά που αρχίζουμε 
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κάτι; Θα τα παρατάς και θα φεύγεις; Είναι η δεύτερη 
φορά που το κάνεις σήμερα!»

Ο Ρωμανός την πλησίασε αργά, με τα μάτια καρ-
φωμένα στα δικά της. Η φλόγα που έκαιγε μέσα του 
έδειχνε καθαρά πως είχε πάρει κιόλας την απόφαση να 
προχωρήσει σε κάτι που μέχρι τώρα φοβόταν ν’ αντι-
μετωπίσει και διαρκώς το ανέβαλε. Στάθηκε μπροστά 
της, έσκυψε από πάνω της κι έβαλε τα χέρια στις μα-
σχάλες της, αναγκάζοντάς την να σηκωθεί και να φέρει 
το πρόσωπό της κοντά στο δικό του. 

«Έχεις δίκιο!» είπε με μια βραχνάδα στη φωνή, ενώ 
η ανάσα του, καυτή απ’ την έξαψη, της έλουζε το πρό-
σωπο. «Πρέπει επιτέλους ν’ αρχίσω να φέρομαι σαν 
άντρας! Μόνο έτσι θα μπορέσω να κερδίσω το σεβασμό 
σου! Ένα θηλυκό σαν και σένα δεν μπορεί να ανεχτεί 
τίποτα λιγότερο από τον σωστό άντρα! Έτσι δεν είναι;» 

«Έτσι ακριβώς!» του απάντησε κι εκείνη με την ίδια 
βραχνάδα στη φωνή, την ίδια έξαψη, καθώς το ίδιο 
εκείνο φούσκωμα στο παντελόνι του που έβλεπε προη-
γουμένως ακουμπούσε τώρα, ή καλύτερα της πίεζε την 
κοιλιά. «Έτσι ακριβώς!» ξαναείπε, και του πρόσφερε 
τα χείλια της.




