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Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται 
κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου ( Ν. 2121/1993 
όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  σήμερα  )  και  τις 
διεθνείς  συμβάσεις  περί  πνευματικής  ιδιοκτησίας. 
Απαγορεύεται  απολύτως  η  άνευ  γραπτής  αδείας  του 
εκδότη  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  ή  μέσο  αντιγραφή, 
φωτοανατυπωση,  και  εν  γένει  αναπαραγωγή, 
αναμετάδοση,  παρουσίαση  στο  κοινό  σε  οποιαδήποτε 
μορφή  (  ηλεκτρονική,  μηχανική  ή  άλλη  )  και  εν  γένει 
εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. 

Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι 
εντελώς συμπτωματική.
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ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΤΣΑ

Εγώ Ήμουν Κορίτσια

2



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τι  είναι  η  ζωή;  Για  μένα,  όπως  μου   ‘χει 
προσάψει  ο  σύζυγός  μου,  είναι  ένα  λούνα πάρκ. 
Εμένα πάλι πολύ μου αρέσει αυτή η οπτική. Λούνα 
πάρκ,  χαρά, διασκέδαση, γέλια, και απογοήτευση 
ή κούραση όταν φεύγεις.

Γι’   αυτό  τα  παιδιά  τρελαίνονται  για  λούνα 
παρκ, μέχρι τουλάχιστον την ενηλικίωσή τους. Μετά 
δεν  ξέρω  πώς  και  ποιος  κατεβάζει  αυτόν  τον 
γαμημένο τον διακόπτη και δεν σε ενδιαφέρει πια, 
δεν έχεις χρόνο δεν, δεν, δεν.

Εγώ προσωπικά  δεν  σταμάτησα  να  πηγαίνω 
ποτέ. Όταν δε, αδυνατούσα να πάω, έρχονταν αυτό 
σε μένα…..

Πως;  
Έχω  μια  φιλενάδα  που  το  κανονίζει.  Πολλές 

φορές συμμετέχω στο σχεδιασμό. Άλλες φορές όχι. 
Εκείνη στήνει όλο το σκηνικό, το μύλο, το τρενάκι 
του  τρόμου,  το  καρουζέλ  και  πάντα  τα 
συγκρουόμενα καταμεσής. 

Εμένα  μου  κλείνει  τα  μάτια  με  μια  μαύρη 
κορδέλα,  γιατί    είμαι    κι  επιρρεπείς   στο   να 
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κρυφοκοιτάζω και με αφήνει στο σημείο εκκίνησης. 
Μου  σκάει  ένα  φιλάκι  στο  μάγουλο,  α!  μου  ‘χει 
τρομερή αδυναμία και είναι ως τώρα τουλάχιστον, 
πολύ γενναιόδωρη μαζί μου, και το παιχνίδι αρχίζει.

Ξέχασα να σας πω το όνομά της. Μοίρα τη 
λένε… 
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Έσκυψε  να  δέσει  το  λουράκι  του  πέδιλου. 
Χαμογέλασε βλέποντας το λογότυπο της εταιρείας 
DIOR.

«Τελικά  είμαι  και  γαμώ  τις  γυναίκες».  Μέχρι 
τώρα τουλάχιστον οι επιθυμίες της γινόταν διαταγές 
για τον εκάστοτε μαλάκα.

«Όχι  παίζουμε  Παπαδόπουλε.  Γαμιέμαι  που 
γαμιέμαι να αφήνει και κάτι το όλο τουρλουμπούκι.»

Ο  εκάστοτε  αυτήν  την  φορά  ήταν  ο 
Παπαδόπουλος.  Από φάτσα δεν έλεγε και  πολλά, 
ίσως και  από  τσέπη όχι,  αλλά  με  την  Στέφη όλα 
ήταν  οκ.  Ότι  ήθελε,  να  σου  το  χέρι  βαθιά  στην 
τσέπη ο Παπαδόπουλος.

- Τι θέλει το μωρό;
Καλλυντικά – καλλυντικά, ρούχα – ρούχα.
Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη, τίναξε πίσω τα 

μπουκλωτά μακριά της μαλλιά και….
- Άννα φεύγω!
- Για να σε δω;
- Ορίστε, παίρνουμε έγκριση;
- Τι έγκριση ρε κορίτσι μου,  με το μισό βυζί 

έξω;
- Άννα, δε μας χέζεις; Στη δουλειά πάω.
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- Καλά, καλά, δεν έχω όρεξη για τσακωμούς, 
ευτυχώς δεν είναι εδώ ο πατέρας σου…

- Γιατί μωρέ τι έκανα;  Όλες έτσι ντύνονται.
Βουτάει τα τσιγάρα  και το κινητό της και ανοίγει 

την πόρτα.
- Φιλιά!

Κατεβαίνει  προσεκτικά  την  σκάλα,  γιατί  ήταν  και 
απότομη,  γαμώ την  τύχη  μου  για  σπίτι.  Αιγάλεω 
σου λέει!  Δεν γινόταν να ‘ταν πουθενά πιο σικ; Δύο 
στενά πιο πέρα αρχίζει η Santa Barbara.

   Ανοίγει  την  εξώπορτα  και  βγαίνει  στο 
πεζοδρόμιο.

Ευτυχώς  δεν  είναι  καμιά  από  τις  κατινάρες 
γειτόνισσες  που  «γεια  σου  κορίτσι  μου,  στις 
ομορφιές  σου  είσαι»  λένε και  εννοούν  που  πας 
μωρή έτσι παλιοτσουλί.

Η  Στέφη στα  είκοσι,  ωραία  γυναίκα, 
εντυπωσιακή. Ένα ογδόντα σχεδόν με τέλεια χυτά 
πόδια  και  ένα  καταπληκτικό  πρόσωπο.  Μάτια 
μεγάλα,  βαθιά,  εκφραστικά,  χείλη  σαρκώδη,  ένα 
υπερθέαμα… και το ήξερε!!!
Σταμάτησε ένα ταξί και μπήκε μέσα.

- Πλατεία Ελευθερίας.
- Όπου θέλει το κουκλί.
«Άι το διάολο μαλάκα». Ρε πούστη σε όλα τα 
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λιγούρια  πέφτω  γαμώ  την  τύχη  μου.  Αλλά  τι 
περιμένεις απ’ το Αιγάλεω που παίρνω ταξί, ποιος 
θα σταματούσε; Ο ιπτάμενος και gentleman; 

Όση   ώρα    οδηγούσε   ο    ταξιτζής 
λοξοκοιτούσε   απ’  τον  καθρέφτη   μπας  και 
αποσπάσει  κανένα βλέμμα της  υψηλοτάτης,  αλλά 
μάταια. 
Αχ  κακομοίρη  μου  τι  να  σου  κάνω; 
Ας  είχες  κάτι  σε  πολυτελές  ΙΧ,  και που ξέρεις;  

- Που ακριβώς κοπελιά;
- Λίγο πιο κάτω…… Εδώ όπου μπορείτε!!!

Κατέβηκε κρατώντας το αντίτιμο  και  του το δίνει 
απ’  το  παράθυρο.  Αυτός  το  παίρνει  χαϊδεύοντας 
φευγαλέα το χέρι της.

Άντε βρε, κάτι ήταν κι αυτό!  

Ανεβαίνει  προσεκτικά  το  πεζοδρόμιο.  «Μη 
γαμήσουμε  και  το  πέδιλο,  φρεσκαδούρα  ντε»  και 
σπρώχνει την πόρτα του Joice café. 

- Καλησπέρα σε όλους.
- Καλώς την, απαντάει η Μαίρη.

Καλησπερίζουν και κάποιοι γνωστοί θαμώνες.
- Έλα  να  σου  παραδώσω  ταμείο  γιατί 
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βιάζομαι.
- Κάτσε καλέ να κάνω έναν καφέ!
- Έλα ρε σου λέω.
Της μετράει τα χρήματα στο τσαντάκι και φεύγει 

βιαστικά.

Η  Στέφη δουλεύει εκεί κάνα εξάρι μήνες. Τους 
πέντε  από αυτούς  τα  έχει  με  τον  Παπαδόπουλο. 
Τον  πρώτο  εξ  αυτών,  με  τον  Πάνο και  τον 
Παπαδόπουλο ταυτόχρονα.

Όπου Πάνος, η πρώτη της σοβαρή σχέση αλλά 
δεν έλεγε να αποφασίσει να την παντρευτεί, ήθελε 
να παρατείνει κι αυτός την ελευθερία του.

Γέλαγε από πάνω ο Θεός.
Α ρε καημένε  Πάνο,  μια  παράταση είναι  όλα, 

μια  γαμημένη  παράταση,  γιατί  στο  τέλος  όλα 
γίνονται όπως ήταν να γίνουν εξαρχής…

Στο  μεταξύ  να  σου  και  ο  Παπαδόπουλος, 
μπαίνει στο μαγαζί του.
Καμαρώνει για την γκόμενα που έβγαλε. Δουλεύει 
στο μαγαζί του η Στέφη και ήρθε στη ζωή της, να 
της πει όσα δεν της είχε πει κανένας μαλάκας έως 
τώρα.

«Ότι γουστάρεις για πάρτη σου. Το μαγαζί για 
σένα μανάρι μου».

Άμα  σε  κωλοχτυπήσει  η  καψούρα,  χέστα  και 
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τον  Παπαδόπουλο  τον  είχε  κωλοχτυπήσει  για  τα 
καλά.

Δεν λέω, είχε πάρει αρκετές ωραίες γκόμενες, 
βοηθούσε  και  το  μαγαζί  βλέπεις,  αλλά  σαν  την 
Στέφη καμιά. Η Στέφη ήταν άλλο πράγμα.

Και  μόνο  που  σκεφτόταν  τις  πίπες  που  του 
‘παιρνε στα κλεφτά πίσω στο κουζινάκι του bar, του 
κοβόταν τα πόδια.  Μη σου πω για  τα  γαμήσια… 
έχανε τον κόσμο.

 
Στην αρχή τη γούσταρε στα κρυφά, του τρέχανε 

τα  σάλια,  αλλά  ήταν  βλέπεις  και  γκόμενα  του 
κολλητού του.

Α! και ο Παπαδόπουλος είχε μια αρχή «Η φιλία 
πάνω απ’ όλα».
Πάνω απ’ όλα, εκτός απ’ το καυλί του που ήταν λίγο 
πιο πάνω απ’ όλα τα άλλα.
Του κάνε και η καριόλα τα γλυκά μάτια, πολύ ήθελε;
Και  να σου Παπαδόπουλος από παρηγορητής στα 
προβλήματα  του  Πάνου και  της  Στέφης,  πρώτος 
γαμιάς πίστα.

Στην  αρχή  κρυφογαμιόταν  όταν  ο  Πάνος δεν 
ερχόταν από το στέκι τους μετά όμως πήγε και του 
τα ξέρασε η ίδια η Στέφη.
Κόκαλο ο Πάνος. Κεραμίδα.
Ήταν που ήταν λίγο στυφός με τις γυναίκες, ήρθε 
και έδεσε.
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Πουτάνα την ανέβαζε, πουτάνα την κατέβαζε.
Μεγάλη μπουκιά φάε….

Σήμερα  ήταν  μια  συνηθισμένη  μέρα.  Αρκετός 
κόσμος μπήκε, άλλοι για καφέ άλλοι για ποτό και 
κάποιοι και για τα δύο ελπίζοντας να φλερτάρουν, 
όσο  τους  έπαιρνε  τουλάχιστον,  με  τη  Στέφη.  Ως 
συνήθως μαζί με το τελευταίο ποτό, τέλειωναν και 
οι ελπίδες. Δεν πειράζει, κι αύριο μέρα είναι. 

Όταν έφυγε κι ο τελευταίος…

- Τι κάναμε ρε Στέφη από ταμείο;
- Καλά είναι, αύριο θέλω να πάμε να δω μια
      τσάντα.
- Πάλι τσάντα ρε Στέφη;
- Αν δεν μπορείς την αγοράζω  και μόνη μου.
- Είπα εγώ ρε κάτι τέτοιο; Πάμε αύριο πρωί.
- Καλά.

Βγαίνουν,  κλειδώνει  ο  Παπαδόπουλος και 
κατευθύνονται στο αυτοκίνητο.

Σκύβει και της ρουφάει τα χείλη.
- Είναι αργά ρε μωρό μου νυστάζω.
- Θα σε ξυπνήσω εγώ καύλα μου.
«Είναι και η τσάντα ρε πούστη μου στη μέση».
- Και γω γουστάρω, αλλά δε θέλω να αργήσω, 

η Άννα φώναζε πάλι χθες…
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Δεν  ήταν  ότι  δεν  την  έβρισκε  με  τον 
Παπαδόπουλο,  αλλά  πάντα  θα  έπεφτε  στις 
συγκρίσεις,   αν  εξαιρέσουμε  ότι  ήταν  πιο 
προικισμένος,  σε όλα τα άλλα ήταν πιο «μικρός» 
από  τον  Πάνο.  Μα  να  μη  θέλει  και  αυτός  ο 
γαμημένος να παντρευτεί.

«Να μη βιάζεσαι» έλεγε.
- Αφού σ’ αγαπάω ρε χαζούλι, δεν είμαστε

           καλά  έτσι; Τι θα αλλάξει με ένα γάμο;
- Ρε Πάνο θα αλλάξουν όλα, σπίτι τώρα όλο 
      γκρίνιες είναι οι γονείς μου.
- Αφού ρε Στέφη τους έχω γνωρίσει, μια χαρά
      ανθρωπάκια είναι.
- Ναι μπροστά σου τι να πουν, αλλά εμένα με
      πρήζουν κάθε μέρα…

Με το ένα και με τ’ άλλο περνούσαν οι μέρες, 
να  τα  ταξάκια  για  την  Πλατεία  Ελευθερίας,  να  τα 
βράδια  με  το  δίσκο  στο  χέρι,  να  τα  γαμήσια  το 
βράδυ  με  το  Παπαδόπουλο.  Ειδικά  εάν  είχε 
σταμπάρει η Στεφούλα καμιά καινούργια «αγορά».

Το  μεροκάματο,  μεροκάματο,  δραχμή  δεν 
ξόδευε,  μόνο  κάνα  τσιγάρο  αν  πλήρωνε  και  τα 
καφεδάκια της όταν έβγαινε με τις φίλες της. 

Όλα  στην  καβάτζα  η  Στεφούλα.  Ετοίμαζε  το 
κομπόδεμα  για  τις  «δύσκολες»  ή  για  να 
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«διευκολυνθεί»  όταν  με  το  καλό  θα  άδειαζε  τον 
Παπαδόπουλο.  Γιατί  ότι  θα  τον  άδειαζε  ήταν 
σίγουρο.  Το  ‘ξερε  άλλωστε  απ’  την  πρώτη  φορά 
που ξεκίνησε το φλερτ κάτω απ’ τη μύτη του Πάνου.

Καλός  ήταν  για  την  ώρα.  Δικό  του  μαγαζί, 
κυμπάρης με τα λεφτά, καλός και στο πήδημα, την 
είχε και στα όπα όπα τι άλλο ήθελε; Τίποτα προς το 
παρόν. Καλά ήταν. Ήθελε όμως ο Παπαδόπουλος.

Ρε  πως  τα  φέρνει  έτσι  η  ζωή!  Αλλού  να 
σπέρνεις και αλλού να φυτρώνει.

Στενός  κορσές  ο  Παπαδόπουλος  για  να 
γνωρίσει τους γονείς της Στέφης. Και να συζητήσεις 
για  να μείνουν  μαζί,  να τι  ωραία που θα ‘ταν  να 
ξυπνάει κάθε μέρα βλέποντάς την να και…

- Ρε  Στεφούλα τι  θέλει  ο  άνθρωπος  εντέλει 
απ’   τη ζωή! Να αράξει.

- Τι να αράξει ρε Παπαδόπουλε, καράβι είναι;
- Έλα ρε ματάκια μου γλυκά. Τι ωραία που θα 

‘ναι να ‘χουμε την φωλίτσα μας.
- Την έχουμε και τώρα.
- Ναι αλλά τα βράδια πάντα φεύγεις.
- Και τι  να πω ρε στους δικούς μου, ότι  θα 

μείνω το βράδυ στη φωλίτσα του αφεντικού 
μου;

- Γι’ αυτό  σου  λέω,  κανόνισε  να  έρθω από 
εκεί  να  τελειώνει  το  πανηγύρι,  να 
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παντρευτούμε.
- Είμαι μικρή ακόμη για τέτοια.
- Άλλες έχουν και παιδιά στην ηλικία σου.
- Εμένα  πάλι  τρέμει  η  Άννα να  μη 

γκαστρωθώ από τώρα.
- Με τον  Πάνο όμως δεν είχε πρόβλημα εάν 

εκείνος ήθελε να παντρευτείτε;
Σιωπή.
 «Αϊ γαμήσου μαλάκα και εσύ και αυτός»
- Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου;
- Τότε  δεν  μίλαγε  η  Στέφη   αλλά  η 

ανωριμότητά  της.  Άκου γάμους.  Για τέτοια 
είμαστε;  Εδώ σου ‘χω πει  ότι  ο  μπαμπάς 
μου  δεν  είναι  καλά  και  ότι  τρέχουμε 
συνέχεια για εξετάσεις, πλάκα μου κάνεις;

Πάσο ο Παπαδόπουλος. Α! όλα κι όλα, θέματα 
υγείας  είναι  πάνω απ’ όλα.  Άλλωστε  είχαν  καιρό 
μπροστά τους, νέοι ήταν…

Που  να  ‘ξερες  Παπαδόπουλε  ότι  μόλις  είχες 
χτυπήσει  τις  τελευταίες σφραγίδες στο διαβατήριό 
σου και κατευθυνόσουν για την αίθουσα αναμονής 
ή μάλλον για το λιμάνι μιας και σ’ αρέσουν και τα 
«καράβια».
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Κοντοστάθηκε  λίγο  έξω  απ’  τη  βιτρίνα  της 
καφετέριας για να τις εντοπίσει.

«Γαμώτο και δεν γουστάρω καθόλου να φτάνω 
πρώτη.»

«Κάτσε να πεταχτώ απέναντι να πάρω τσιγάρα 
μπας και έρθουν εν τω μεταξύ.»

Παίρνει τα τσιγάρα της και ένα πακετάκι trident, 
τραβολογάει  το σελοφάν, βγάζει  μια τσίχλα και τη 
χώνει βιαστικά στο στόμα.

Φτάνει στην πόρτα του καφέ και μπαίνει μέσα. 
Σκανάρει με το βλέμμα της το χώρο και εντοπίζει ως 
εκ θαύματος δυο χέρια να της κάνουν νόημα.

«Ευτυχώς εδώ είναι»
- Γεια σας κορίτσια
- Άντε ρε  Στέφη,  άργησες,  σε μια  ώρα έχω 

μάθημα.
- Δεν  την  ξέρεις  μωρέ  τη  μαλάκω όλο  έτσι 

κάνει.
- Όχι  ρε  κορίτσια,  άργησα  να  φύγω απ’ το 

σπίτι γιατί είχαμε προβλήματα!
- Πως πάει ο πατέρας σου;
- Χεσ’ τα,  πώς να πάει;  Ο γιατρός λέει  ένα 

χρόνο  αλλά  γαμώτο  μου  έχει  ήδη  μείνει 
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μισός.
Δάκρυσαν τα μάτια της. Αυτά τα βαθιά υπέροχα 

μάτια, δάκρυσαν από πραγματική θλίψη και πόνο, 
συνειδητοποιώντας ότι τελικά ήταν θέμα χρόνου να 
χάσει τον πατέρα της.

Τον  πατέρα  της  που  παρόλο  που  ήταν 
αυστηρός  την  είχε  στα  πούπουλα.  Όχι  σαν  την 
Άννα, τη μάνα της που ήταν όλο μπηχτές.
Του κατηχητικού η  Άννα αλλά καπάτσα, οι κεραίες 
της  δούλευαν στο φουλ και  παρόλο που δεν  της 
αναγνωρίστηκε σχεδόν ποτέ, η διαίσθησή της ήταν 
αλάνθαστη.

Δάκρυσαν λοιπόν τα ματάκια της Στέφης, αυτήν 
τη φορά αληθινά, γιατί τις περισσότερες φορές ήταν 
μια  τεχνική  που  είχε  καλά  δουλέψει  και  που 
συνήθως τ’ αποτελέσματά της ήταν εκπληκτικά.
Πόσες  φορές  δεν χτυπιόταν  κυριολεκτικά 
υποστηρίζοντας τα λεγόμενά της με τέτοιο σθένος, 
ας μην είχαν την παραμικρή δόση αλήθειας,  ώστε 
στο  τέλος  έμπαινε  στο  πετσί  του  ρόλου,  ίσως τα 
πίστευε κιόλας.

Κάμφθηκαν λοιπόν,  παρότι  αληθινά είπαμε  αυτήν 
τη φορά  και οι όποιες γυναικείες αντιστάσεις.

- Στέφη μου έχεις δίκιο, συγνώμη,
- Ελάτε  κορίτσια.  Στέφη,  Τέτη αλλάζουμε 

θέμα να ξεφύγει και το μυαλό μας.
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- Τι έγινε σήμερα, όλα καλά;
- Καλάθια,  αυτό το σκατόπαιδο όλο αλλαγές 

στις ώρες μου κάνει το μαλακισμένο.
Η Τέτη ήταν καθηγήτρια μαθηματικών, αδιόριστη και 
παρέδιδε  ιδιαίτερα  σε  παιδάκια,  κακομαθημένα 
παιδάκια  τις περισσότερες φορές.

- Γιατί  ρε μαλακισμένο δεν του λες ότι  έχεις 
άλλο ιδιαίτερο αυτήν την ώρα;

- Ναι  ρε  καλά  λέει,  τελευταία  όλο  τέτοια 
καψόνια σου κάνει.

- Δεν θέλω ρε να το χάσω. Θέλω να ανοίξω 
το κύκλο μου όχι να τον συρρικνώσω.

- Εσύ τι κάνεις, ρεπό είχες;
- Τι λες παιδάκι μου. Ρεπό; Γιατί αρρώστησα 

ή πέθανα;
- Α,  τη  συνεχίζει  τη  βιόλα  του  ο 

Γεωργόπουλος;
Ο Γεωργόπουλος ήταν το αφεντικό της Νατάσσας, 
ιδιοκτήτης ενός  καταστήματος κινητής τηλεφωνίας 
και εκμεταλευτής της ανάγκης των εργαζομένων του 
για  τα  ψίχουλα  που  ο  ίδιος  αποκαλούσε  μισθό. 
Έκανε  ότι  περνούσε  απ’  το  χέρι  του  ώστε  οι 
υπάλληλοι  να  συμπληρώνουν  τουλάχιστον 
δεκάωρο πριν σχολάσουν.

- Όχι  μόνο  τη  συνεχίζει  αλλά  κάνει  ότι 
περνάει  απ’  το  χέρι  του  να  μας 
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καθυστερήσει κι άλλο.
- Άντε παράτα τα ρε.
- Θα  μου  δώσεις  εσύ  εκείνα  που  θα  μου 

λείψουν; Σήμερα ήρθε και το τηλέφωνο που 
είχα παραγγείλει.  Ήδη το μισό του μισθού 
το χρωστάω στον Γεωργόπουλο.

- Α ωραία είσαι ρε. Φεσώθηκες για να πάρεις 
τηλέφωνο;

- Δεν σας είπα, τάξτε μου.
- Λέγε ρε….
- Μια σκατούλα πατημένη μωρή που θες και 

τάξιμο. Θα σε πάω  με το αυτοκίνητο σπίτι 
αντί  να  σε  αφήσω να  περπατήσεις  καμιά 
δεκαριά τετράγωνα ως εκεί.

- Ποιος ήρθε σήμερα απ’ το μαγαζί;
- Ποιος;
- Θα πεις καμιά φορά;
- Αυτός.
- Ποιος αυτός ρε;
(Σιωπή)
- Ο πρώην σύζυγός σου!
- Ο πρώην καριόλης μου θέλεις να πεις.
- Anyway.  Ήρθε  λοιπόν να  παραγγείλει  ένα 

τηλέφωνο πανάκριβο.
- Πού σκατά δουλεύει ρε αυτός;
- Πού δουλεύει ρε, πωλητής είναι στη wella.
- Τι λες ρε, πόσα λεφτά βγάζει δηλαδή;
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- Δε ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ούτως 
ή  άλλως  εκείνη  η  σκατοκαριόλα  είναι 
φορτωμένη.

- Πως πάει με το διαζύγιο;
- Έχουμε άλλη μία παράσταση στο δικηγόρο 

μετά από έξι  μήνες και τέλος, πάπαλα.
- Άντε μπράβο,  μπας και ξεκολλήσεις καμιά 

ώρα.
- Γιατί ρε βλάκα με βλέπεις κολλημένη με τον 

μαλάκα;
- Να σου πω ρε άνετη, τότε γιατί δε του ‘δινες 

το διαζύγιο να πάει να γαμηθεί ο μαλάκας;
- Γιατί κι αυτός ήταν με το ένα πόδι εδώ και 

το  άλλο  πόδι   εκεί.   Μη  νομίζεις  σαν 
τουρίστας  ήταν  εκεί,  τα  ρούχα  και  τα 
παπούτσια της σεζόν έπαιρνε μαζί του. 

- Ναι ρε αλλά έκανε και παιδί με την άλλη την 
πουτάνα.

- Άι στο διάολο μη μου το θυμίζεις, μ’ αρέσει 
που  εμείς  φυλαγόμασταν,  τον  μαλάκα.  Το 
φαντάζεσαι  ρε;  Ένα  χρόνο  κλείσαμε 
παντρεμένοι  και  τα  έμπλεξε  με  κείνο  το 
τσουλί. Τι σκατά είχε, μέλι;

- Λεφτά παιδί μου, ο προικοθήρας.
- Μια  χαρά  του  κάθισε  του  φιλόσοφου,  δεν 

είναι και πολύ φανατικός με τη δουλειά!
- Όσο το σκέφτομαι ότι έφαγα τόσο χρόνο σε 
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εκείνο το γαμημένο μαγαζί που είχε ανοίξει, 
πουλώντας  αξεσουάρ  μαλλιών  στην  κάθε 
κατίνα!

- Τέλος  των  αφιερώσεων  κορίτσια.  Πως  τα 
πας  με  τον  γιατρό  μαθηματικέ  μου;  Τη 
λύσατε την εξίσωση;

- Καλά,  τελικά  ο  Σάκης  είναι  και  γαμώ  τα 
παιδιά.

- Και γιατρός κωλόφαρδη.
- Χθες πήγαμε για φαγητό στο κινέζικο, μετά 

για ποτό και μετά ήρθε σπίτι.
- Ουάου! Γουστάρω τρελά!
- Άντε ρε, καλός;
- Καλύτερα δε γίνετε. Ρε πούστη μου έχει ένα 

εργαλείο, θεϊκό.
Γέλια.
- Καλά μωρή, εσύ κάθε φορά σε μεγαλύτερο 

πέφτεις;
- Ρε σοβαρά μιλάω.

Έτσι  πέρασε άλλο ένα μεσημέρι  στο καφέ με 
την αχώριστη παρέα.

Το  καφεδάκι  ήταν  κάτι  σαν  αντιβίωση,  είχε 
καθιερωθεί  μετά  το  χωρισμό  της  Τέτης με  το 
«φιλόσοφο» Φαίδων.

Παρόλο  που  κάνανε  από  πριν  παρέα  ως 
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ζευγάρια μαζί με την Στέφη  και τον Πάνο, το δέσιμο 
ήρθε  όταν  τελικά  χώρισε  με  τον  Πάνο που  ήταν 
ξάδελφος της Τέτης και κολλητός του Φαίδων.

Η Νατάσσα τους πέτυχε στα χωρίσματα. Ήταν 
καλή παρηγορήτρια, ήξερε να θάβει και έξοχα. Αυτό 
ήταν. Έγιναν αχώριστες.

Το αγαπημένο τους θέμα ήταν οι άντρες, πόσο 
μαλάκες δηλαδή ήταν όλοι τους. Τι κάνει ο καθένας 
τους, πόσα λεφτά έχει, πόσο την έχει.

Τώρα  που  οι  χωρισμοί  τους  είχαν  πάρει  το 
δρόμο τους, είχαν ισορροπήσει και αυτές λιγάκι.
Γιατί πώς  να το κάνουμε, δύο χωρισμοί ταυτόχρονα 
δεν ήταν και λίγο. Είχαν περάσει και τόσα χρόνια 
σαν ομάδα. Παρέα μαζί, διακοπές μαζί...

Όταν  λοιπόν  μας  τελείωσε  ο  Πάνος  και  ο 
Φαίδων, βγήκε τόσο δηλητήριο όσο για ν' ανοίξεις 
μια φαρμακοβιομηχανία και τι φαρμακοβιομηχανία, 
πολυεθνική  παρακαλώ!  Βγήκαν  όλα  αυτά  τα 
μικρόψυχα  συναισθήματα  που  κάτω  πολύ  βαθιά 
χωμένα υπάρχουν σε όλους μας, περιμένοντας την 
κατάλληλη στιγμή να βγουν στην επιφάνεια.

Ο  Πάνος και κερατάς και δαρμένος. Όχι ότι κι 
αυτός ήταν απ' τα ήσυχα παιδιά. Τις έπινε τις κρύες 
μπυρίτσες του που και που. Όπου κρύα μπυρίτσα 
είναι το ξενοπήδημα που το είχε βαφτίσει έτσι μια 
άλλη ψυχή κι αυτή ξαδέλφη του Πάνου, η Αντιγόνη 
που  από  μόνη  της  είναι  ένα  ολόκληρο 
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μυθιστόρημα.
Άλλο όμως αυτός!  Αυτός ήταν άνδρας και αν 

μη  τι  άλλο  διακριτικός.  Δε  σουλατσάριζε  στα 
επίμαχα προάστια. Η παραλιακή ήταν μια χαρά.
Μα να τον κερατώσει η Στέφη με τον κολλητό του ε 
άι στο διάολο να πάνε και οι δυο τους.
Αυτά ο Πάνος δεν τα σήκωνε! Τουλάχιστον  όχι με 
την πρώτη προσπάθεια. 

Ο  Φαίδων της  Τέτης τα  έμπλεξε με  μια 
συνάδελφό  του.  Λίγο  ταιριάζανε  και  στα 
“φιλοσοφικά”  τους,  λίγο  που  είχε  βαρεθεί  και  την 
“φασολάδα” καθημερινά, τι το θες;
Για  καμιά  “μπυρίτσα”  κρύα  την  είδε  κι  αυτός, 
γκαστρώθηκε όμως η άλλη και άρχισαν τα όργανα.
Σα ναυτικός πηγαινοερχόταν από της μιας στο σπίτι 
στης άλλης.
Όντας  βολεψάκιας  του  πήρε  πολύ  χρόνο  να 
αποφασίσει που θα κατοικοεδρεύσει τελικά.
Τέτη  συνάδελφος σημειώσατε μηδέν δύο.
Η Τέτη που ανέχθηκε όλα τα πηγαινέλα του.
Η Τέτη που μέχρι και τη βαλίτσα του έφτιαχνε για να 
πάει στην άλλη με τα σωβρακάκια του ατσαλάκωτα.
Η  Τέτη που κάλυπτε έντεχνα και τις απουσίες του 
στο σορολόι.

- Καλέ που είναι ο Φαίδωνας, όλο μόνη σου 
σε βλέπουμε.
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- Λείπει ταξίδι με την  εταιρία.
- Πάλι;  Και  την  περασμένη  βδομάδα  δεν 

έλειπε;
- Πάλι.  Έχουνε  μπλέξει  με  εκθέσεις  στο 

εξωτερικό.
Η  Τέτη παρόλο  που  ήταν σε  διάσταση,  ήταν 

πάντα διαθέσιμη για ένα αναμνηστικό γαμήσι.
Που να μην της βγει  ο  οχετός που μάζευε και οι 
πίκρες που κατάπινε.

Άσε  που  έχασε  κι  έναν  σκασμό  λεφτά  στις 
χαρτούδες  της  περιοχής  μπας  και  της 
«ξεκαρφώσουν» το  κρεβάτι.  Κάρφωμα,  λέγανε  τα 
απανταχoύ  μέντιουμ  τα  μάγια  που  έκανε  τάχα  η 
συνάδελφος του Φαίδωνα για να διαλύσει τον γάμο 
τους  και  να  πάρει  εκείνη  τη  θέση  της  Τέτης  στο 
πλευρό του. 
Μάταια,  το  είχε  καρφώσει  γερά  η  άλλη  με  το 
μούλικό της. 
Στο διάολο κι αυτή κι αυτός.
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3

Άλλη μια χαλαρή έως υποτονική νύχτα πέρασε 
στο μαγαζάκι του Παπαδόπουλου. Μια νύχτα που ο 
καθένας  μετρούσε  τις  ώρες  να  τελειώσει.  Ο 
καθένας για τους δικούς του λόγους.

Μέχρι  να  κάνει  ο  Παπαδόπουλος  ταμείο,  η 
Στέφη  έφερε  μια  γύρα  τα  τραπέζια  και  μάζευε 
ποτήρια. Ποτήρια που τα άφηνε κληρονομιά για την 
πρωινή  βάρδια.  Σιγά  μην  καθόταν  να  τα  πλύνει 
κιόλας. Πολύ θα τους έπεφτε. 

«Τι να σας κάνω βρε κορίτσια, ας τον παίρνατε 
και εσείς από τον Παπαδόπουλο. Χά χά.»

Οι άλλες δυο που κάνανε βάρδια εκεί, ήταν μες 
τα νεύρα  με την Στεφούλα αλλά δεν τόλμαγε καμία 
τους να  παραπονεθεί.  Όχι  μόνο  αυτό,   αλλά  τη 
«γλύφανε» κιόλας  γιατί  είχαν καταλάβει πως εδώ 
πέρα  εκτός απ΄ την Στέφη, κουμάντο κάνει πάλι η 
Στέφη.    Από πίσω της βέβαια το φτυάρι  έπεφτε 
σύννεφο.  

- Έτοιμος Στέφη φεύγουμε.
- Ναι άντε γιατί βιάζομαι.
- Δε θα πάμε σπίτι μου;
- Όχι ρε δεν θα πάμε, δεν είπαμε δεν θέλω ν’ 
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αφήνω την  Άννα μόνη της τώρα που είναι 
άρρωστος  ο μπαμπάς;

- Καλά  ρε  μωρό  μου  αλλά  εμείς  δεν 
βλεπόμαστε καθόλου!

- Άσε  ρε  Παπαδόπουλε  όλη  την  ώρα  μαζί 
είμαστε!

- Εδώ στη δουλειά; Να το χέσω.
- Δε με καταλαβαίνεις καθόλου.
- Σε καταλαβαίνω ρε μωρό μου αλλά μήπως 

συμβαίνει κάτι άλλο;
- Τι άλλο δηλαδή; Σπίτι δουλειά, δουλειά σπίτι 

είμαι.  «Αν  εξαιρέσουμε  τα  μεσημεριανά 
καφεδάκια  του  τρίο  και  τις 
μπουζουκότσαρκες τα βράδια.»

- Καλά ρε μωρό μου, πάμε.

Σε δέκα λεπτά την άφηνε κάτω απ’ το σπίτι της.
- Καληνύχτα μωρό μου.
- Καληνύχτα  καύλα  μου!  Θα  σου 

τηλεφωνήσω αργότερα.
- Θα  κάτσω  λίγο  με  την  Άννα και  θα 

ξαπλώσω. Είμαι πτώμα. Θα τα πούμε αύριο 
ναι;

Σκύβει και του σκάει ένα ζουμερό φιλί στα χείλη. 
Ήρθε και ρίγησε ο Παπαδόπουλος. Πάνε περίπατο 
και οι αμφιβολίες πάνε όλα.

«Έχει  δίκαιο το  μωρό μου.  Δεν είναι  και  λίγα 
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αυτά που τραβάει!
Τώρα στηρίζει  ψυχολογικά αλλά και οικονομικά το 
σπίτι,  τουλάχιστον  μέχρι  να  βγει  η  σύνταξη,  είτε 
αναπηρική  είτε  όταν  επέλθει  το  αναπόφευκτο, 
χηρείας. Πόσα ν’ αντέξει το μωρό μου, πόσα!»

Η  Στέφη βέβαια πεντάρα τσακιστή δε χαλούσε για 
το σπίτι.
Η  Άννα και ο κος Γιώργος είχαν άλλωστε κάνει τα 
κουμάντα τους….

Μόλις μπήκε σπίτι, έτρεξε για να δει κρυμμένη 
πίσω  απ’  την  κουρτίνα  τον  Παπαδόπουλο  να 
στρίβει στην επόμενη γωνία. 
Πρώτα άνοιξε την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που 
κοιμόνταν  ο  πατέρας  της.  Φαινόταν  ήρεμος  έτσι 
μικροσκοπικός  που  είχε  απομείνει, 
κουλουριασμένος στο κρεβάτι του. Έσκυψε και τον 
φίλησε τρυφερά. Εκείνος ανοιγόκλεισε τα μάτια του.

- Όλα  καλά  μπαμπάκα  μου,  όλα  καλά! 
Καληνύχτα τώρα θα τα πούμε το πρωί με το 
καφεδάκι μας.

Πήγε  βιαστικά  στο  σαλόνι,  φίλησε  την  Άννα, 
που παρακολουθούσε μια δακρύβρεχτη ταινία στην 
τηλεόραση, θαρρείς και  δεν είχε χορτάσει δάκρυα 
απ’ το δικό τους δράμα και έτρεξε να ετοιμαστεί.

- Θα βγείτε;
- Ναι, άσε με και έχω αργήσει.
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- Πού θα πάτε τέτοια ώρα;
- Εκεί που όλα ξεκινούν αυτήν την ώρα.
- Μπουζούκια;
- Ναι μανούλα, μπουζούκια.
- Αχ  βρε  κορίτσι  μου,  κάτσε  και  λίγο  σπίτι 

σου.
-    Κάθεσαι εσύ και για τις δυο μας. Άμα δεν 

βγω τώρα πότε θα βγω;
- Να σ’ άκουγε κανείς, θα ΄λεγε  πως είσαι και 

στερημένη.
- Μια ζωή την έχουμε Άννα.
- Ότι πεις! Τα μάτια σου δεκατέσσερα, τόσα 

ακούμε!  Χαμός  γίνεται  έξω,  όλοι  οι 
ανώμαλοι τέτοιες ώρες κυκλοφορούν.

- Τι  λες  ρε  Άννα; Τι  είναι  οι  ανώμαλοι 
βρικόλακες και φοβούνται τη μέρα; Σύνελθε! 
Τι  είμαι,  καμιά  ηλίθια  να μην ξέρω τι  μου 
γίνεται;

- Ηλίθια δεν είσαι αλλά το έξυπνο πουλί από 
τη μύτη πιάνεται.

- Δεν  είμαι  ποτέ  μόνη  μου.  Πάψε  να 
ανησυχείς.

Πιάνει το κινητό.
- Έλα ρε, σε δέκα λεπτά είμαι έτοιμη.
- Οκ ξεκινάμε.

Σε  λιγότερο  από  είκοσι  λεπτά  ήταν  έτοιμη  και 
καθόταν στο αυτοκίνητο με τα κορίτσια, όλο έξαψη 
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για τη νυχτερινή τους έξοδο που μόλις  άρχιζε…
- (ΣΤ) Ρε κορίτσια νιώθω πάλι σαν πρωτάρα. 

Πολύ τον γουστάρω τον Fotis.
- (Ν) Το καταλάβαμε.
- (Τ) Πιο συχνά πάμε Fotis απ’ ότι super Mar-

ket.
- (ΣΤ) Έλα ρε, ωραία δε περνάμε;
Περιττό βέβαια να πούμε πως τα κορίτσια είχαν 

κάνει τα κονέ τους. Είχαν γνωριστεί με τους πάντες 
στο  μαγαζί,   πορτιέρηδες,  μετρ,  σερβιτόρους, 
βοηθούς…

Η  Τέτη  πάτησε  απότομα  το  φρένο  ακριβώς 
μπροστά απ’ την είσοδο του μαγαζιού. Βγήκαν όλες 
τους απ’ το αυτοκίνητο αφήνοντας τα κλειδιά στον 
παρκαδόρο για τα υπόλοιπα.

- Καλώς τις όμορφες.
- Έλα, έλα ας τ’ αυτά! 
Του γυρνάει η Στέφη. Το βλέμμα της όμως άλλα 

έλεγε. Άφηνε υποσχέσεις….
Άλλωστε  όσοι  την  περιτριγύριζαν  στο  περίμενε 
ήταν!  Μα  καημένε  Λευτέρη,  μπορεί  να  ήσουν 
πρώτος στη τάξη  μετρ  αλλά δε παύει  να ήσουν 
ένας σερβιτόρος. Τι τύχη να ‘χες;

«Δες  τον  λιγούρη  πως  κάνει!  Ας  είναι,  τη 
δουλειά μας να κάνουμε».
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- Τι τραπέζι έχουμε; Ρώτησε απαιτητικά η 
όμορφη Στέφη.

- Το καλύτερο, ελάτε.
Μπροστά  ο  μετρ,  η  Στέφη,  πίσω  ο  υπόλοιπος 
συρμός Τέτης  Νατάσσας.

Το δρόμο πάντα άνοιγε  το  βαρύ πυροβολικό. 
Καθώς περνούσαν μέσα από τα κενά που άφηναν 
τα  γεμάτα  τραπέζια,  τα  βλέμματα  των  θαμώνων 
έπεφταν πάνω τους.
Γλάρωναν οι  άντρες και  οι  γυναίκες τους  έχωναν 
αθέατες  τσιμπιές  συμμόρφωσης  κάτω  απ’  το 
τραπέζι.
Συνηθισμένα τα κορίτσια περπατούσαν σαν να ήταν 
πρωταγωνίστριες σε αβάντ πρεμιέρ.

- Ορίστε! Μπροστινό.
- Ναι, αλλά πλάι.
- Τι να κάνω ρε  Στέφη; τα φάτσα κάρτα 

κάνουν πολλά λουλούδια.
- Καλά καλά δικαιολογίες. Αν ήθελες…

Ταπεινωμένος ο Λευτέρης, πάλι την έχασε την 
ευκαιρία,  έφυγε  για  να  στείλει  μπουκάλι  και  τα 
παρελκόμενα στο τραπέζι.

- (Τ) Ρε  συ, πάλι δε σου αρέσει;
- (ΣΤ) Πως, καλό είναι.
- (Τ)  Τότε  τι  του  σπας  τα  αρχίδια  κάθε 
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φορά;
- (ΣΤ) Γάμησέ τον μωρέ μη νομίζει  πως 

του ‘χουμε και υποχρέωση.
- (Ν)  Γεια  σου ρε  Στέφη!   Καλά λέει  ρε 

Τέτη, μπας  και  να  του  πάρουμε  και 
τσιμπούκια για το κωλοτράπεζο;

- (Τ) Έλα ρε Νατάσσα τι είναι  αυτά που 
λες;

- (Ν) Τι είναι; Δε φτάνει που του κάνουμε 
κατάσταση. Μόνο τα λουλούδια που μας 
ρίχνουν  οι  γύρω  μαλάκες  φτάνει  και 
περισσεύει.

- (Τ) Καλά δεν έχεις άδικο.
- (ΣΤ) Ρε και λίγα λες.

Να σου το μπουκαλάκι καταμεσής,  να σου και 
τα ξηροκάρπια, ξεκίνησε η βραδιά.

Μέχρι  την  ώρα  που  βγήκε  ο  Fotis να 
τραγουδήσει  το τραπέζι είχε γεμίσει γαρύφαλλο.

Βγήκε και ο πολλά βαρύς στην πίστα ήρθε και 
μέλωσε το πράμα.
Η  Στέφη καρφωμένα  τα  μάτια  της  πάνω  του. 
Κράταγε  τα  χείλη  μισάνοιχτα  σε  ένα  ελαφρύ 
χαμόγελο,  τον  έρανε  και  με  τα  γαρύφαλλα  που 
είχαν άλλοι πληρωμένα.

Ήρθε αυτός μπροστά τους.
- Καλησπέρα  στις  κυρίες!  λέει  ανάμεσα 
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στο άσμα.
Στην  υγειά  σου  του  κάνουν  τα  κορίτσια  με  τα 
ποτήρια τους στο χέρι.
Να και οι αφιερώσεις με υπονοούμενα.
Όλο το βράδυ από πάνω τους ο Fotis. Που και που 
έκανε και καμιά γύρα απ’ τα άλλα τραπέζια έτσι για 
ξεκάρφωμα.  Το  μάτι  του  όμως  όταν  έπεφτε  στο 
τραπέζι τους έβγαζε σπίθες.

- (ΣΤ)  Ρε  κορίτσια  πρέπει  να  γουστάρει 
τρελά.

- (Ν) Ναι, άντε τώρα να του ζητήσεις 
      αυτόγραφο.
- (ΣΤ) Καλά λες.
- (Τ) Τι λες μωρή, μη κάνεις καμιά 
      βλακεία.
- (ΣΤ) Γιατί βλακεία;
- (Τ) Τι θα του πεις. Υπογράψτε μου ένα
      αυτόγραφο στο μπράτσο;
- (ΣΤ) Κοίτα χρυσή μου εγώ τ’ αυτόγραφα
      αλλού τα μαζεύω.
- (Ν)  Μην  την  ακούς  άμα  γουστάρεις, 

αυτός σε πάει με χίλια.
- (ΣΤ) Κάνε πλάκα να σπάσω τα μούτρα 

μου.
- (Ν)  Δεν  υπάρχει  περίπτωση  στο 

υπογράφω.
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- (Τ) Καλά έχετε τρελαθεί παντελώς.
- (Ν) Κοίτα, μην κάνεις εσύ την ηθική. Άμα 

γούσταρες  εσύ,  τώρα  θα  ‘σουν  στο 
καμαρίνι του.

- (ΣΤ)  Καλά  σου  λέει,  ξεχνάς  πως  την 
έπεσες στο Γιάννη;

- (Τ) Καλά αυτός, δεν ήταν σε πίστα.
- (Ν)  Όχι  σε  πίστα  δεν  ήταν,  ήταν  σε 

γάμο όμως,  με τα παιδάκια του,  με τα 
όλα του. Χέσε μας.

Το γλέντι συνεχίστηκε ακατάπαυστα για πολλή 
ώρα  ακόμη  και  μια  νεαρή  τραγουδίστρια 
αντικατέστησε τον  Fotis στην πίστα.

- (ΣΤ) Πάω τουαλέτα θα ‘ρθει καμιά;

Μάλλον  η  ερώτηση  δεν  έχριζε  απάντησης 
καθότι  πριν την ολοκληρώσει είχε κιόλας σηκωθεί 
από το τραπέζι.
Πέρασε σαν φίδι ανάμεσα απ’ τα άλλα τραπέζια και 
κατευθύνθηκε στις τουαλέτες.
Μπήκε  μέσα  βιαστικά.  Έσκυψε  κάτω  και  με  τα 
δάχτυλά της άρχισε να φουντώνει τα μαλλιά της. Τα 
τίναξε απότομα πίσω. Επιθεώρησε το αποτέλεσμα 
«Απαίχταμπλ. Κάτσε να φρεσκάρω και το κραγιόν. 
Θα σε κάνω εγώ να τα δεις όλα». 
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Έχωσε το χέρι της μέσα απ’ το σουτιέν και έστρωσε 
καλύτερα το στήθος της. Παρότι το στήθος της ήταν 
μεγάλο και ζουμερό χρησιμοποιούσε και  ενίσχυση 
ώστε να φαίνεται έτοιμο να ξεχυθεί από το σφίξιμο 
του σουτιέν.

Βγήκε απ’ τις τουαλέτες και ενώ κατευθυνόταν 
προς το τραπέζι, αλλάζει πλεύση και βάζει πλώρη 
για τα καμαρίνια.

- Θέλετε κάτι; 
Τη  ρωτάει  ένας  νεαρός,  μάλλον  βοηθός 

σερβιτόρου που κρατούσε ένα δίσκο με ξέχειλα από 
αποτσίγαρα τασάκια.

- Εσύ τι λες να ήρθα ως εδώ να σε βοηθήσω 
με τις γόπες;

Έσκυψε  το  κεφάλι  του  το  παιδάκι  και  την 
προσπέρασε χωρίς να πει τίποτε άλλο.
Δεν  είχε  καμιά  όρεξη  να  βρει  τον  μπελά  του. 
Άλλωστε κι αυτό το ψωρομεροκάματο το είχε πολύ 
ανάγκη.

Η  Στέφη την  ήξερε  καλά  αυτήν  την  συνταγή. 
Μιλούσε  στους  άλλους  από  θέση  ισχύος  και  οι 
εννέα στους δέκα ψάρωναν. 
Πως διασκέδαζε με αυτό το παιχνίδι!
Πολύ το γούσταρε να φέρνει σε δύσκολη θέση τους 
άλλους.
Προχώρησε λίγο παρακάτω στο σκοτεινό διάδρομο 
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μέχρι που βρήκε τη πόρτα που έψαχνε.
«Fotis».
Κοντοστάθηκε  λίγο,  πήρε μια  ανάσα και  χτύπησε 
την  πόρτα.  Καμιά  απάντηση.  Ξαναχτύπησε  πιο 
δυνατά. Τίποτα.
«Τι διάολο, έφυγε;»
Γυρίζει το χερούλι και σπρώχνει μαλακά την πόρτα 
προς τα μέσα. Bingo.

Το  βλέμμα  της  περιεργάστηκε  γρήγορα, 
γρήγορα τον χώρο. Σχεδόν άδειος.
Μια μπάρα με κρεμασμένα ρούχα, από κάτω κουτιά 
παπουτσιών.  Ένας  καθρέφτης  με  λίγα  προϊόντα 
περιποίησης  πάνω.  Δύο  οικογενειακές 
φωτογραφίες, «και τι μ’ αυτό χέστηκα».
Στην άκρη ένας καναπές και  πάνω του… ο  Fotis 
ξαπλωμένος.
«Τι διάολο, δε μ’ άκουσε;»
Πλησίασε  και  τότε  είδε  ότι  κάτι  καλωδιάκια 
ξεφύτρωναν  από  τα  αφτιά  του.  Τα  μάτια  του 
κλειστά. Έσκυψε και τον ακούμπησε μαλακά στους 
ώμους.
Τινάχτηκε ξαφνιασμένος.

- Τι στο καλό! 
Το πρόσωπό του από τις εκφράσεις έκπληξης 

και τσατίλας άρχισε να παίρνει το γνώριμο ύφος της 
πίστας.

- Καλώς την.

33



- Γεια, είμαι η Στέφη.
- Γεια σου Στέφη είμαι ο Fotis.

Ξέσπασαν και οι δυο σε γέλια.
- Πειράζει που ήρθα; Ενοχλώ;

«Άμα το ήθελε μπορούσε να γίνει  πολύ ευγενική, 
όχι παίζουμε».

- Και βέβαια όχι, χαρά μου που σε γνωρίζω κι 
από κοντά.

- Γιατί, με έχεις προσέξει;
- Δεν  ήταν  και  τόσο  δύσκολο.  Τρεις 

γυναικάρες πρώτο τραπέζι πίστα.
- Είσαι  καταπληκτικός.  Έχουμε κολλήσει  και 

ερχόμαστε  όποτε  μπορούμε  για  να  σε 
ακούσουμε.

- Κι εμένα μου αρέσεις.
- Μη πάει το μυαλό σου…
- Κι εμένα μου αρέσεις! Την ξαναδιέκοψε.
Σηκώθηκε  όρθιος  να  την  επιθεωρήσει 

καλύτερα. Τι τα θες λίγο πιο πάνω απ’ τον ώμο της 
έφτανε. Ήταν όμως ο Fotis.

«Καλά  ρε  πούστη  αν  ποτέ  καταλήξουμε  στο 
κρεβάτι να δω πως θα με κουμαντάρει. Μήπως να 
το κόψω εδώ; Να μείνω με την απορία; Δε γαμιέται 
ένας πάνω ένας κάτω».
Όχι που θα ‘μενε εκεί. Μα το καλύτερο της ήταν η 
κατάκτηση,  η  άνευ  όρων  παράδοση  των 
αρσενικών.  Πως είναι  η  αράχνη;  Α!  γειά  σου.  Τα 
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φτιάχνουμε, πηδιόμαστε κι όταν πλέον χορτάσουμε 
τα ένστικτά μας, άμα λάχει σε τρώμε κιόλας.

− Kοίτα, δεν μπορώ να μείνω πολύ. Δεν θέλω 
να δίνω δικαιώματα.

− Το δικαίωμα το έχεις δώσει ήδη.
− Γιατί;
− Δε νομίζω πως δεν έχεις κελαηδήσει στις

            φίλες σου το λόγο που έρχεστε συνέχεια!
− Δεν είναι έτσι, εγώ....
− Άκου να δεις Στέφη, έτσι είναι και αυτό το

            γουστάρω. Φαίνεσαι από μακριά ότι είσαι 
            αντράκι. Τα θέλω σου τα περνάς με
            τσαμπουκά.

− Δεν θα ‘λεγα πως πέφτεις και πολύ έξω.
− Μάλλον και λίγα λέω.

Πέρασε το χέρι του μέσα απ' τα μαλλιά της και 
έφερε μια τούφα κοντά στο πρόσωπό του. Πήρε μια 
βαθιά ανάσα μέσα απ' τις μπούκλες που είχε στο 
χέρι του.

− Υπέροχα. Απλά υπέροχα.
Δάγκωσε ελαφρά τα χείλη της και έσκυψε λίγο τα 
μάτια.

− Ευχαριστώ.
− Θέλω να τα πούμε κάπου αλλού.
− Κι εγώ το θέλω.
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− Δε γουστάρω να σε χαραμίσω εδώ. Όχι 
            μόνο για τώρα...

− Δε χαραμίζομαι εγώ σε ξεπέτες.
− Το ξέρω, το βλέπω αλλά μην μου πεις πως

            δε με γουστάρεις και συ σαν τρελή. Μην 
            πεις τίποτα. Δε σου πάει εσένα να 
            παραδέχεσαι. Το βλέπω όμως πρόστυχή 
            μου Στέφη.

− Το βλέπεις;
− Το βλέπω. Ναι, το βλέπω. Το βλέπω στο

            βλέμμα σου, το βλέπω στον ήχο της φωνής
            σου, το βλέπω στις ρώγες σου που        
            κοντεύουν  να τρυπήσουν το φόρεμα.

Αχ βρε Foti μου, που να μην τις δεις τις ρόγες! 
Δεν χρειάζονταν να σκύψεις κιόλας, στο ύψος των 
ματιών σου ήτανε. Κοίτα βρε πως μεριμνά η φύσις 
και κλείνει όλα τα κενά.
Κάπου χρησίμευσε που ‘σουν pocket size.
Είδες;

Έσκυψε στο αυτί της.
“Ρε πούστη η ανάσα του βγάζει  φωτιές.  Με καίει. 
Δεν θα αντέξω για πολύ”.

      −   Και ξέρεις  κάτι Στέφη; Βάζω στοίχημα πως
          άμα γονατίσω και χωθώ κάτω από το 
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          φουστανάκι σου   ( Ε, εντάξει δεν τα είχε 
          προβλέψει κι όλα στην εντέλεια η φύση, εδώ 
          χρειαζόταν  να σκύψει ) ίσα που θα προλάβω
          να ρουφήξω τα πρώτα σου χύσια.
Αυτό ήταν! Μετά βίας κρατιόταν να μη τελειώσει.
Ο  Fotis πισωπάτησε  ένα  βήμα.  Χαμογελούσε  με 
μια  ειρωνεία  να  το  πεις;  Σιγουριά  να  το  πεις; 
Πάντως ξέροντας τι θα επακολουθούσε.
Μαστόρισσα η Στέφη στα φλερτ. Πρωτομάστορας ο 
Fotis.
Της γύρισε την πλάτη, έπιασε το τηλέφωνο του απ' 
το καναπέ.

− Δώσε μου τον αριθμό σου.
Βγήκε πάλι στο χώρο του μαγαζιού.

− (Ν)  Που ήσουν ρε ηλίθια;
− (ΣΤ) Τουαλέτα.
− (Ν)   Λέγε ρε, αφού πήγα και γώ τουαλέτα.
− (ΣΤ) Κορίτσια πήγα.
− (Τ)   Και;
− (Ν)  Έλα μη στα βγάζουμε με το τσιγκέλι.
− (ΣΤ) Ένα θα σας πω. Εγώ και ο άρχοντας 

            της πίστας θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
− (Τ)   Δώσατε ραντεβού;
− (ΣΤ) Όχι θα τηλεφωνηθούμε.
− (Τ)   Σε φίλησε;
− (Ν)   Άντε ρε αυτοί γαμήθηκαν.
− (ΣΤ) Όχι ρε βλάκα που γαμηθήκαμε στο
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            πεντάλεπτο. Σιγά.
− (Ν) Άσε ρε Στέφη, τότε γιατί είσαι

            ξαναμμένη;
− (ΣΤ)  Γιατί  ο  καριόλης  μου  γάμησε  τον 

εγκέφαλο.   Τον  πάω  με  χίλια  αλλά  θέλω  να  το 
ευχαριστηθώ.  Θα  ακούει  το  όνομα  Στέφη και  θα 
λυγίζουν τα γόνατά του.

Τι να πει κανείς! Έτσι τα είπε η  Στέφη και ως 
συνήθως έτσι τα πίστεψε κιόλας.
Το σίγουρο είναι πως άμα ήθελε ο Fotis η Στέφη θα 
το ‘χε πνίξει το κουνέλι. Τώρα γιατί δεν έγιναν έτσι 
τα  πράγματα;  Ε;  πόσα  κουνέλια  ν'  αντέξει  ένας 
άνθρωπος σε μια νύχτα. Χώρια ότι είχε και νόμιμη 
σύζυγο με σταθερές απαιτήσεις.

Το 'χε πιάσει η νόμιμη το νόημα. Τον άρμεγε 
κάθε βράδυ πριν φύγει  για δουλειά.  Κι  όταν λέμε 
τον  άρμεγε  δεν  εννοούμε  οικονομικά  αλλά 
σεξουαλικά. Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά.
Τα μισά πάντως τα είχε.

Στο  μπουζουξίδικο  πήγαν  άλλες  δυο  φορές. 
π.γ.  -  προ γαμησιού – και πολλές φορές και  στο 
μέλλον.
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3:20 π.μ. 
ξημερώματα στο όχι και πολύ
μακρινό μέλλον.

Η οθόνη του τηλεφώνου της αναβόσβηνε.
− (ΣΤ) Ναι;
− (F)  Παράτα τες κι έλα στην είσοδο. Θα 

            περάσω με τ' αυτοκίνητο.
− (ΣΤ) Που είσαι;
− (F)   Βγήκα, είμαι στο αμάξι.
− (ΣΤ) Έρχομαι.

Έπιασε τα τσιγάρα και το τηλέφωνό της πάνω από 
το τραπέζι και…

− Κορίτσια φεύγω.
− Που πας, τι έγινε;
− Ο Fotis.

Όχι που δεν θα τις παρατούσε. 
Βγήκε απ' το μαγαζί, έκανε το γύρο του αυτοκινήτου 
και χώθηκε στη θέση του συνοδηγού. Εκείνος την 
κοίταξε με νόημα και χαμογέλασε ελαφρά.
Πάτησε γκάζι, τ' άλογα του κινητήρα μούγκρισαν και 
το αυτοκίνητο ξεχύθηκε στη Συγγρού.

− (ΣΤ) Που πάμε;
− (F) Να παίξουμε.
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Έσκυψε και της δάγκωσε τα χείλη.
Σε  δέκα  λεπτά  έφτασαν  σε  ένα  πολυτελέστατο 
ξενοδοχείο της παραλιακής.
“Α ρε Στέφη είσαι θεά! Άλλο να γαμιέσαι στη χλίδα 
και  άλλο  στο  δυαράκι  του  Παπαδόπουλου  στο 
Αιγάλεω”.

Ο Fotis σταμάτησε το αυτοκίνητο στην κεντρική 
είσοδο, ο παρκαδόρος τον αντικατέστησε στη θέση 
του οδηγού και εξαφανίσθηκε.
Πέρασαν μέσα απ' τη σάλα και κατευθύνθηκαν στη 
ρεσεψιόν.  Ο  ρεσεψιονίστ  με  επαγγελματικό 
χαμόγελο  τους  καλησπέρισε  και  του  ‘δωσε  ένα 
κλειδί  στο  χέρι.  Δεν  κοίταξε  καθόλου τον  αριθμό, 
έπιασε την  Στέφη απ' τη μέση και κατευθύνθηκαν 
στο ασανσέρ.
Η πόρτα άνοιξε αυτόματα. 
Πέρασαν μέσα. Έπαιζε κλασική μουσική. 
Έτσι είναι τα καλά ξενοδοχεία Στέφη μου! Η πόρτα 
ξανάνοιξε στον όροφο προορισμού.

 Παχιά  ανοιχτόχρωμη  μοκέτα  κάλυπτε  τους 
διαδρόμους. Οι τοίχοι  ήταν γεμάτοι πίνακες λες κι 
ήσουν σε εικαστική έκθεση.

Προχώρησαν  μερικά  μέτρα  προσπερνώντας 
μικρά σαλονάκια που είχαν πάνω τους φοντανιέρες 
με ελβετικές μάλλον πραλίνες. Έστριψαν δεξιά και 
σταμάτησαν μπροστά από την πόρτα με τον αριθμό 
512. 
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Ξεκλείδωσε  την  πόρτα  και  πέρασε  πρώτος 
μέσα  βάζοντας  το  μπρελόκ  του  κλειδιού  στην 
υποδοχή ρευματοδότησης  του δωματίου.  Αμέσως 
φως  από  διάφορα  πορτατίφ  και  απλίκες 
πλημμύρισε το χώρο.
Ποιο  χώρο  δηλαδή,  το  πολυτελέστατο  μάλλον 
διαμέρισμα. Το βλέμμα της Στέφης έτρεξε λαίμαργα 
γύρω γύρω. Το μάζεψε όμως τάχιστα. Δεν ήθελε να 
καταλάβει ότι πρώτη φορά ερχόταν αντιμέτωπη μ' 
αυτήν τη χλιδή.
Όλα αστραφτοκοπούσαν,  οι  καναπέδες φαίνονταν 
ότι ήταν πανάκριβοι καθώς και αναπαυτικότατοι.
Το χαλί!  Δεν  είχε  ξαναδεί  ποτέ  της  τόσο  μεγάλο 
χαλί, κάλυπτε σχεδόν όλο το σαλόνι.

− Καλώς ήρθες στο σπίτι μου! Διέκοψε τις
            σκέψεις της.

− Εδώ μένεις;
− Ναι εδώ και δύο χρόνια!

Εδώ και δυο χρόνια τα ξημερώματα! 
Γιατί το πρωί πήγαινε στην αρμεκτική μηχανή που 
ήταν πιστοποιημένη με ISO της εκκλησίας.
 Α! όλα κι όλα. Πάνω απ’ όλα ήταν οικογενειάρχης 
με την γυναίκα του, τα παιδάκια του αλλά τι να σου 
κάνει ο έρμος; 
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Μέσα στη νύχτα παλεύει για τον επιούσιο, μέσα στο 
μέλι…κι όπως όλοι γνωρίζουμε άμα βουτήξεις μια 
φορά το δαχτυλάκι σου είναι όπως λέμε μια δοκιμή 
θα  σε  πείσει.  Ε  του  Fotis πολύ  του  άρεσε  να 
πείθεται  γι  αυτό   εδώ  και  δυο  χρόνια  νοίκιασε 
σταθερά ένα δοκιμαστήριο.

− Είναι πολύ όμορφα.
− Καλά είναι.

Κατευθύνθηκε  στο  μπαρ  κι  έβαλε  δύο  ουίσκι  με 
πάγο. Της πρόσφερε το ένα.
Άφησε  τη  τσάντα  της  στο  καναπέ  και  πήρε  το 
ποτήρι στα χέρια της.

− Στην υγειά σου Στέφη.
− Στην υγειά μας.
− Πάω να ρίξω λίγο νερό πάνω μου, δεν 

            αργώ.
Της γύρισε την πλάτη και μπήκε στο μπάνιο.
Τώρα λοιπόν είχε την ευκαιρία να περιεργαστεί το 
χώρο.  Όλα  τα  αντικείμενα  διακόσμησης  ήταν 
πανάκριβα,  το  home cinema τελευταίας 
τεχνολογίας.

 “Που  βρίσκομαι  ρε  πούστη;  Πως  ζούνε  οι 
άνθρωποι;  Δηλαδή  αυτοί  καλά  κάνουν  και  ζούνε 
έτσι,  εμείς τι  κάνουμε. Εμείς γαμώ το κέρατό μου 
που βαλτώσαμε στα γαμημένα δυτικά προάστια. Α' 
όλα κι όλα Παπαδόπουλε αυτό το κέρατο κακώς το 
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χάνεις! Έπρεπε να 'σουν από μια μεριά να βλέπεις. 
Μπορεί να 'σουν και περήφανος για το μωρό σου. 
Όπως και να το κάνουμε πρέπει να έχεις αυτό το 
κάτι για να μπεις σ' αυτήν την ελίτ. Κι εγώ το έχω 
και με το παραπάνω”.

Αχ  βρε  Στεφούλα  μου  εσύ  και  το  κάτι 
παραπάνω σου. Αυτό το παραπάνω που όμως δεν 
είχες καταλάβει ότι μπορούσες να το εξαργυρώσεις 
μόνο  στα  ταμεία  των  γαμημένων  δυτικών 
προαστίων γιατί παραέξω ήταν σαν μια πιστωτική 
κάρτα με περιορισμένο όριο. Ένα όριο που άρχιζε 
στο κρεβάτι και τελείωνε όχι και πολύ μακριά από 
αυτό.
Ο Fotis βγήκε απ' το μπάνιο. Ολόγυμνος.

− Τον κοίταξε αγέρωχα η Στέφη.
− Θα μπεις και εσύ;
− Ναι θέλω και εγώ να φρεσκαριστώ λίγο.

Την τράβηξε άγρια από τα μαλλιά και της δάγκωσε 
πάλι τα χείλη.

− Μην αργείς δεν μπορώ να περιμένω άλλο.
− Δεν αργώ δυο λεπτά θα κάνω. 

“Δε  μπορείς  να  περιμένεις!  Και  εγώ  γιατί  δε  το 
βλέπω αυτό;  Κανονικά  θα  'πρεπε  να  φαίνεται  το 
πόσο με θέλει. Εδώ κάτι δεν πάει  καλά αν κρίνω 
απ' αυτό που βλέπω, είναι σαν να έχει  συνάντηση 
με τη σειρά του στις ντουζιέρες του στρατοπέδου”.

43



“Δε γαμιέται, θα δείξει”.

Το μπάνιο ήταν το κάτι άλλο, αλλά η Στέφη δεν 
είχε  ούτε  το  χρόνο,  ούτε  τη  διάθεση  να  το 
περιεργαστεί όπως θα ήθελε σε άλλη περίπτωση.
Σε  λίγα  λεπτά  βγήκε  τυλιγμένη  με  μια  αφράτη 
πετσέτα.

− Που  είσαι;  τον  φώναξε  όταν  όλο 
απογοήτευση  δεν  τον  βρήκε  να  την 
περιμένει έξω απ' το μπάνιο.

− Εδώ είμαι, έλα καύλα μου. Της απάντησε 
            μέσα από τη κρεβατοκάμαρα.
Ήταν  ήδη  ξαπλωμένος  στη  μέση  ενός  τεράστιου 
κρεβατιού,  το  βλέμμα  του  ήταν  καρφωμένο  στην 
τηλεόραση  που  έδειχνε  μια  τσόντα  όπου  η 
πρωταγωνίστρια αγωνιούσε να τα βγάλει πέρα με 
τρεις.  Τι  να  πει  κανείς;  Να  τη  λυπηθεί;  Να  τη 
ζηλέψει;  Ένα  πάντως  ήταν  το  σίγουρο.  
Πάσα είσοδος κατειλημμένη...
«Ξάπλωσε  εδώ»  της  είπε,  «δεν  θέλω  να  κάνεις 
τίποτα». 
Ξάπλωσε  η  Στέφη,  δεν  έκανε  τίποτα...  προς  το 
παρόν.  Άρχισε να της γλείφει  και  να της πιπιλάει 
ένα ένα όλα τα δάχτυλα των ποδιών της. “Τέλεια” 
σκέφτηκε.
«Θα περάσουμε υπέροχα.»Και υπέροχα περάσανε! 
Αν  εξαιρέσεις  ότι  χρειάστηκε  κάνα  μισάωρο 
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φιλότιμες προσπάθειες της μαστόρισσας Στέφης να 
τον φέρει σε θέση μάχης”.
“Πιάστηκε ο αυχένας μου γαμώτο”.
Όμως την αντάμειψε με το παραπάνω...
Τα είδε όλα η Στέφη η μαστόρισσα. Κάλεσε βέβαια 
και  ενισχύσεις  ο  μάστορας.  Ένα  σιλικονάτο 
φιλαράκι τριάντα εκατοστών παρακαλώ.
Όχι παίζουμε!
Πάσα είσοδος κατειλημμένη και η Στέφη.
Το ευχαριστήθηκαν και το χόρτασαν και οι δύο. Ο 
ένας έκανε και όνειρα, ο άλλος πάλι όχι.

Η  Στέφη σκεφτόταν πως θα οργανώσει την έξοδό 
τους για φαγητό. Ήθελε βλέπεις να τον μοστράρει, 
πως  κάνεις  με  το  καινούριο  σου  αυτοκίνητο,  να 
έτσι. 
Ο  άλλος  πάλι  για  την  ώρα  ήθελε  απλώς  να 
κοιμηθεί. Να κοιμηθεί χωρίς την  Στέφη δίπλα του. 
Δεν ήθελε μπλεξίματα. «Ωραίο γκομενάκι η  Στέφη, 
δε λέω, φωτιά σκέτη η πουτάνα, όχι, δεν του είπε 
σε τίποτα αλλά ως εκεί.  Δεν είχε καμιά όρεξη για 
παραπέρα,  για συζητήσεις.  Αυτός ήταν αλλού και 
το αλλού δεν χώραγε αμφισβήτηση».
Τσικιτιμπλόμ! 
Μεταμορφώθηκε  η  Στέφη από  πρωτοκλασάτη 
περσόνα  του  Αιγάλεω  σε  περσόνα  VIP.  Έτσι 
αισθάνονταν τουλάχιστον, λες και βγαίνοντας απ’ το 
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δωμάτιο του  Fotis ψεκάστηκε  με  ένα  λαμπριντικό 
πολυτελείας όλο χρυσόσκονη.

Έτσι  είναι  βρε  παιδί  μου,  πουλί  με  πουλί 
διαφέρει. Το ένα πασαλείβει και το άλλο γλασάρει.
Ο  εκτοξευτής   Fotis πάντως  είχε  άλλη  άποψη. 
Εκείνος  πασάλειψε.  Εάν  το  φοντάν  είχε  άλλη 
άποψη, λίγο τον ένοιαζε. 
 

Πέταγε  η  Στέφη  τις  επόμενες  μέρες.  Είχε 
φτιάξει  η  διάθεσή  της.  Μέχρι  που  της  έβγαινε 
αβίαστα να είναι ευγενική με όλους. Με όλους εκτός 
απ' τον Παπαδόπουλο. Αυτός της φαινόταν πλέον 
πολύ  λίγος.  Κι  όσο  αυτός  προσπαθούσε  να  την 
πλησιάσει τόσο ξενέρωνε η Στέφη.

− Πάμε  κοριτσάρα  μου  σπίτι;  Πάμε  να  σε 
φτιάξω έτσι όπως μόνο εγώ ξέρω;

«Αμ δε, μόνο εσύ! Πως να φτιαχτείς σε ένα δυάρι 
πρώτου  ορόφου  που  επιπρόσθετα  βλέπει  σε 
ακάλυπτο;»
Πώς αντί να περπατάς πάνω σε πανάκριβα χαλιά 
να μετράς τα επτά βήματα πάνω στο μωσαϊκό που 
χωρίζουν την κρεβατοκάμαρα με το άθλιο μπάνιο;

− Δεν έχω όρεξη σήμερα.
− Και πότε θα 'χεις όρεξη ρε Στέφη;
− Οχού! Σου 'χω πει δε θέλω να με πιέζεις. Δε

            μπορώ. Δεν είμαι καλά, πόσες φορές θα
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            στο πω!
− Ναι αλλά δε μου λες και τι έχεις.
− Τίποτα που αφορά εμάς πάντως. Αφού το

            ξέρεις. Έχουμε μπλέξει άγρια με τα
            νοσοκομεία.

− Εντάξει μωρό μου. Θέλεις να πάμε για
            ψώνια να σου φτιάξω τη διάθεση;

− Όχι είμαι οκ. Δεν χρειάζομαι τίποτα.
Κανονικά αυτό και μόνο ήταν κόκκινος συναγερμός, 
γιατί  η  Στέφη πάντα  κάτι  ήθελε,  πάντα  κάτι 
χρειαζόταν. Απλά σε αυτή τη φάση δεν της έκανε 
και ο σπόνσορας.

Ο σπόνσορας απ' τη πλευρά του συνεριζόταν 
τη θλίψη της αγαπημένης του και χόρευε κι αυτός 
στους  ρυθμούς  της,  περιμένοντας  να  περάσει  η 
μπόρα. Άλλωστε οι μπόρες πάντα περνούν. Καμιά 
φορά όμως μας παίρνουν κι εμάς μαζί, ειδικά άμα 
δε φροντίζουμε να είμαστε προφυλαγμένοι.
Και ο Παπαδόπουλος, ο μάγκας, ο επιχειρηματίας, 
ο πρώην άσπονδος κολλητός του Πάνου και  νυν 
σπόνσορας της Στέφης, δεν ήταν!
Τι να σου κάνει και η μπόρα;

Η  αλήθεια  πάντως  ήταν,  ότι  όντως  η  Στέφη 
πηγαινοερχόταν στα νοσοκομεία  γιατί  πράγματι  ο 
πατέρας της μετρούσε τις τελευταίες του μέρες στο 
μάταιο  τούτο  κόσμο.  Όταν  όμως  έφευγε  από  το 
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άρρωστο με την πνιχτή μυρωδιά του νοσοκομείου 
χώρο, θαρρείς και κλείδωνε σε άλλη κατεύθυνση το 
μυαλό της.
Είχε βαλθεί να ανέβει στην κορυφή. 
Νυσάφι,  το  μόνο  που  κατάφερνε  ήταν  να 
σκαρφαλώνει στο τεράστιο κρεβάτι του Fotis.
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Όταν πέθανε τελικά ο πατέρας της, ήρθε, παρά 
τις αντίθετες προβλέψεις  και κατέρρευσε.

Παρ' ότι η πολύμηνη ταλαιπωρία του της έδωσε 
όλο το χρόνο να το συνειδητοποιήσει,  ο  χαμός του 
της  προκάλεσε  μία  χωρίς  προηγούμενο  έκρηξη 
συναισθημάτων.  Πρώτη  φορά  στη  ζωή  της  ένιωσε 
τόσο μόνη, τόσο ευάλωτη, τόσο απαρηγόρητη.

Στην  κηδεία  του  πατέρα  της  ήρθαν  και  ο 
Παπαδόπουλος και ο Πάνος.

Ο  Πάνος τον είχε ζήσει τον κύριο Γιώργο. Τόσα 
χρόνια  ήταν  με  την  κόρη του.  Τόσα χρόνια  εκείνος 
περίμενε να τη συνοδεύσει στην εκκλησία και να την 
παραδώσει στον Πάνο.

− Συλλυπητήρια Στέφη.
Άπλωσε τα χέρια και τον αγκάλιασε τρυφερά.
− Αχ ρε Πάνο! Ξέσπασε σε κλάματα εκείνη.
Κούρνιασε  το  πρόσωπό της  στον  ώμο  του.  Το 

γνώριμό του άρωμα πλημμύρισε τα ρουθούνια της. 
Ανάσαινε  με  όλη  της  τη  δύναμη  να  γεμίσουν  τα 
πνευμόνια της άρωμα, να γεμίσουν αναμνήσεις.

«Αχ ρε Πάνο και τι δε θα ‘δινα να ‘ταν αλλιώς τα 
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πράγματα. Αχ ρε Πάνο να μην έχανα τον πατέρα μου. 
Αχ ρε Πάνο να 'χαμε παντρευτεί. Αχ ρε Πάνο αχ.»

Ήρθε  και  πνίγηκε  από τα  αλλεπάλληλα κύματα 
συναισθημάτων  που  την  πλημμύρισαν.  Ένα 
παρελθόν γλυκόπικρο, ένα μέλλον που δεν ήρθε έτσι 
όπως ήθελε.

Ταυτόχρονα με το αντίο για τον πατέρα της ήρθε 
και το οριστικό αντίο για τον Παπαδόπουλο.

Σιγά σιγά άρχισαν όλα να μπαίνουν και πάλι στο 
ρυθμό τους. Βρήκε καινούρια δουλειά, τα μεσημέρια 
ένα  πεταχτό  καφεδάκι  με  τις  κολλητές  και  όποτε 
μπορούσαν ποτό στο Fotis.

Συνήθως το ποτό συνοδευόταν μετά και από ένα 
καλό  πήδημα.  Ως  εκεί!  Είπαμε  ήταν  και  εκείνη  η 
γαμημένη  οικογενειακή  φωτογραφία  στον  καθρέφτη 
απ' το καμαρίνι.

“Δε  βαριέσαι,  και  εγώ  ελεύθερος  σκοπευτής 
είμαι”. Και τι σκοπευτής άμα έβαζε κανέναν στο μάτι 
δεν  γλίτωνε  με  τίποτα.  Όχι  ότι  ήταν  και  δύσκολο, 
γυναικάρα  γαρ  ήταν  και  δυναμίτης  πλέον  στο 
κρεβάτι... κόλλαγαν οι άντρες πάνω της, πως κολλούν 
σε κάτι εντομοκτόνες ταινίες οι μύγες; Α! Γεια σου.

50



Δόκτωρ Δημήτρης

Σκυμμένος ο γυναικολόγος προσπάθησε να της 
πάρει κυτταρικό δείγμα για τεστ παπ.

− Έλα λίγο πιο μπροστά Στέφη.
− Που μπροστά δηλαδή; κοντεύω να έρθω στα 

μούτρα σου.
Με  το  Δημήτρη το  γυναικολόγο της  αισθανόταν 

πολύ άνετα. Δεν σου 'δινε την αίσθηση του γιατρού 
ήταν πάντα πολύ φιλικός και επεξηγηματικός. Χώρια 
που  ήταν  πάντα  εκεί  να  την  “ξελασπώνει”  από 
διάφορα “παράσημα” που κέρδιζε από καμιά ξεπέτα.

− Στέφη φαντάζομαι  ότι  χρησιμοποιείς 
ανελλιπώς προφυλακτικό έτσι;

− Έτσι! Εσύ;
− Εγώ; Στο λέω γιατί βλέπω πάλι έναν ερεθισμό 

από μύκητες. Όχι τίποτα σπουδαίο  βέβαια.
− Εσύ πάντα προσεκτικός είσαι;
“Την καριόλα μου την πέφτει”.
− Στέφη εδώ συζητάμε για σένα.
− Άκου Δημήτρη κι εγώ για μένα σου λέω.
− Τι μου λες δηλαδή;
− Ότι  μ’ αρέσει  το  πήδημα και  γι'  αυτό  πάντα 

είμαι προσεκτική.
− Οκ.
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− Αλλά θέλω να σου πω και κάτι ακόμη.
− Όπως;
− Όπως μου την έχει δώσει τώρα και πολύ θα 

γούσταρα  έτσι  όπως  σε  βλέπω  χωμένο 
ανάμεσα  στα  πόδια  μου  να  με  κάνεις  να 
τελειώσω κιόλας.

Εκείνη ήδη είχε αρχίσει να χαϊδεύεται.
Τι  τα  θες,  κατάπιε  κι  ο  γιατρός  τους  όποιους 

δισταγμούς κι έπεσε στο ψητό.
Πρώτη  φορά η  γυναικολογική  του  καρέκλα  γνώριζε 
τέτοιες δόξες, πρώτη φορά που το επόμενο ραντεβού 
μπήκε μέσα με μια ώρα καθυστέρηση.

Αχ, Δημήτρη!
Μη δεις κάποιο αγκίστρι να χορεύει προκλητικά να το 
τσακώσεις αμέσως. 
Τι είσαι ψάρι;
Ψάρι είσαι και σύ φίλε μου όπως είμαστε όλοι.
Θα μου πεις γιατί; 
Έπαθα τίποτα; 
Καλά δεν πέρασα; 
Πως! Και τίποτα δεν έπαθες και καλά πέρασες αλλά;
Αλλά τι;
Συγχαρητήρια  βρε!  Μόλις  εξασφάλισες  κι  εσύ  τη 
συμμετοχή σου στη ‘’θεία κωμωδία’’.
Στη θεία ποια; 
Στη θεία απ’ το Σικάγο. 
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Τι ποια θεία; 
Δεν μας νοιάζει ποια θεία.  
Μας νοιάζει η παράσταση και εσύ μόλις πέρασες το 
κάστινγκ επιλογής ηθοποιών. 
Α, ωραία πράγματα, όχι  μόνο θα παίξεις ένα μικρό 
ρολάκι  αλλά  θα  συνυπογράψεις  και  μέρος  του 
σεναρίου.
Α ρε δόξες. 
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Βγήκε  από το  μπάνιο,  πήρε  το  τσαντάκι  με  τα 
μανό και βολεύτηκε στη πολυθρόνα.
Έβαλε ένα  cd να παίζει. Ξεκίνησε να περιποιείται τα 
νύχια της αλλά κάθε τραγούδι της έφερνε δάκρυα στα 
μάτια.
Σκατά! 
Δεν  ήταν  ευτυχισμένη,  δεν  ήταν  χαρούμενη.  Οι 
σκέψεις της έτρεξαν πάλι στο Πάνο. 
Προσπαθούσε να θυμηθεί τις κακές τους στιγμές.
Αδύνατο. “Πρέπει να υπήρχαν. Δεν θυμάμαι τίποτα! 
Μου λείπει”.
Της  έλειπαν  τα  βράδια  που  ακούγανε  μουσική  και 
κείνη του τραγουδούσε.
Της έλειπαν οι βόλτες τους, οι διακοπές, τα χάδια του. 
Όλα της έλειπαν.
Όλα πια είχαν τελειώσει. Αυτή τον είχε παρατήσει για 
τον καλύτερό του φίλο.
Αυτός  μετά  την  οργή,  την  απογοήτευση,  την 
προδοσία που γεύτηκε καλά μες στο πετσί του είχε 
επιδοθεί  σ’  έναν  αγώνα  εξευτελισμού  της  Στέφης. 
Βράδια  ατέλειωτα   αναλωνόταν  στην  ψυχανάλυση 
όλων  των  γυναικών  –  Στέφης  –  για  το  πόσο 
υπολογίστριες, ηλίθιες, καριόλες ήταν.
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Συνοδοιπόρος σε αυτές του τις πραγματείες ήταν 
τις πιο πολλές φορές ο Φαίδων, ο φιλόσοφος. Μπορεί 
το σχήμα να είχε αποτύχει όμως είχαν βρει ο ένας στο 
πρόσωπο του άλλου έναν πραγματικό φίλο.
Αχ βρε καημένε Πάνο.
Αχ βρε καημένε Φαίδων.

Όταν πια κουράστηκε να θάβει τη  Στέφη άφησε 
μια πορτούλα στην ψυχή του. Από αυτήν την μικρή 
χαραμάδα ήρθε και φώλιασε μέσα η Ελενίτσα.
Ελενίτσα όνομα και πράμα.

Η Ελενίτσα ήταν μια πολύ συμπαθητική κοπέλα, 
χαμηλών  τόνων,  ισορροπημένη  χωρίς  κομπασμούς 
αλλά είχε ένα φοβερό ελάττωμα…
Όσο έβλεπε το βιολογικό της ρολόι να πλησιάζει στο 
κόκκινο, είχε πατήσει καλά τα τριάντα, τόσο έσφιγγε 
τον κλοιό γύρω απ’ τον υποψήφιο γαμπρό,   Πάνο. 
Χωρίς  να  φαίνεται  ιδιαίτερα  πιεστική  είχε  μπει  στη 
ζωή του Πάνου και ετοίμαζε, δυστυχώς μόνο στο δικό 
της μυαλουδάκι, το μελλοντικό σκηνικό του δικού τους 
σπιτιού.

Σε  αυτήν  της  την  προσπάθεια  είχε  αρωγό  το 
βαρύ πυροβολικό. Την αδερφή και τη μάνα του Πάνου 
που επιτέλους σε αντίθεση με τη Στέφη έβλεπαν ότι η 
μελλοντική νύφη τους ήταν ευγενική, λογική, αρκετά 
εμφανίσιμη και προπαντός του χεριού τους.
Τον είχε τον Πάνο σαν πασά. 

Τι  θέλει  ο  Πάνος νοικοκυρά;  νοικοκυρά  η 
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Ελενίτσα,  συζήτηση;  φιλόσοφος  η  Ελενίτσα, 
εκδρομές; φυσιολάτρης η Ελενίτσα, πήδημα; εταίρα η 
Ελενίτσα.
Και  εδώ  που  τα  λέμε  την  είχε  στρώσει  ωραία  ο 
Πάνος. Είχε δέσει και η παρέα ξανά με το φιλόσοφο 
καθότι το τσουλί του  Φαίδωνα έκανε καλή παρέα με 
την  Ελενίτσα,  που  όντας  χαμαιλέοντας 
προσαρμοζόταν  στις  όποιες  πρωτοβουλίες  του 
Πάνου.

Για  τρία  χρόνια  όλα  έδειχναν  πως  η  ζωή  είχε 
επανορθώσει και είχε σβήσει τις πληγές του  Πάνου. 
Πραγματικά  ήταν  ευτυχισμένος  και  μπορεί  να  μην 
σχεδιάσανε ποτέ τις λεπτομέρειες του γάμου με την 
Ελενίτσα  αλλά  την  άφηνε  και  έκανε  τα  δικά  της 
όνειρα.  Όνειρα στολισμένα με μικρά μικρά ανθάκια, 
αρωματισμένα  με  λεβάντα,  με  γλυκές  μουσικές 
ανακατεμένες με παιδικές φωνούλες. 
Όμορφα  πράγματα,  νοικοκυρεμένα  στοιχισμένα  το 
ένα πίσω απ το άλλο σαν στρατιωτάκια.
Έτσι τα ονειρευόταν η Ελενίτσα, βελούδινα κι απαλά 
όλα. Κι έτσι θα γινόταν εάν άφηνε ο Πάνος πλοηγό 
την Ελενίτσα σ’ αυτήν τη ζωή. 
Μια σωστή οικογένεια δεν οραματίζονται όλοι; 
Ένα  λιμάνι,  ένα  απάγκιο  να  μην  χρειάζεται  ν’ 
ανησυχείς  για  πράγματα  αυτονόητα.  Όπως  στις 
ορχήστρες που όλοι έχουν το δικό τους ρόλο, τα δικά 
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τους  πλαίσια  και  οι  σολίστες  δημιουργούν  ήχους, 
μουσικές. 
Μουσικές που τόσο αγαπούσε ο Πάνος. 

…Το τηλέφωνο άρχισε να χτυπάει.
- (Π) Παρακαλώ
… Τίποτα
- (Π) Παρακαλώ…
Μια γνώριμη μελωδία πλημμύρισε το ακουστικό.
«Τα είχα όλα μια φορά μα ‘θελα παραπάνω… 
τι να τα κάνω όλα αυτά
απόψε που, απόψε που σε χάνω»
- (Π) Ποιος είναι;
Η γραμμή έκλεισε.
Μια  μικρή  βελονίτσα  άρχισε  να  δίνει  τσιμπιές 

στην καρδούλα του Πάνου.
«Δε μπορεί»
Κι όμως μπορούσε!!! 
Μπορούσε κι ερχόταν με μια φόρα συγκλονιστική 

έτοιμο να παρασύρει τα πάντα, έτοιμο να ισοπεδώσει 
τα πάντα. Όπως η καταιγίδα. Άμα είσαι μες στο σπίτι 
σου  όλα  καλά,  ανάβεις  και  το  τζακάκι  σου, 
χουζουρεύεις  και  στον  καναπέ  σου…  Άμα  όμως 
ανοίξεις  την  εξώπορτα  και  ακόμα  χειρότερα,  άμα 
βγεις έξω το λιγότερο που μπορείς να πάθεις είναι να 
γίνεις μούσκεμα, το χειρότερο να πάθεις πνευμονία. 
Και  άντε  άμα  το  πάρεις  γρήγορα  χαμπάρι  θα  σε 
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πλακώσει  ο  θεράπων  στις  αντιβιώσεις  και  θα  τη 
σκαπουλάρεις,  όταν  όμως  έχεις  καρδιολογικές 
αρρυθμίες… εκεί  τα πράγματα σκουραίνουν… και ο 
Πάνος είχε.

Τα τηλεφωνήματα συνεχίστηκαν για αρκετό καιρό. 
Ο Πάνος ήτανε σίγουρος πλέον ότι ήταν η Στέφη.

Το  χέρι  της  έτρεμε  πάνω  απ’  το  ακουστικό,  η 
καρδιά της κόντευε να σπάσει. Τον ήθελε τόσο πολύ, 
μπορεί και να τον αγαπούσε. Όμως αυτήν την φορά 
ήθελε  να  είναι  προσεκτική.  Σαν μια  κεντήστρα που 
μελετάει την κάθε της κίνηση μη και της φύγει καμιά 
σταυροβελονιά  στον  τόσο  λευκό  και  προπάντων 
εύθραυστο καμβά της.

- (Π) Εμπρός
- (ΣΤ) Τα είχα όλα μια φορά

    μα ‘θελα παραπάνω
    τι να τα κάνω όλα αυτά
    απόψε που, απόψε που σε χάνω…

Και  είχε  η  πουτάνα  μια  μελωδική  φωνή  σαν 
βάλσαμο. Σαν μυρωδάτο ανθόνερο ήρθε και ράντισε 
την  καρδούλα  του  Πάνου που  σαν  κουραμπιεδάκι 
απότιστο ακόμη ετοιμαζόταν να τυλιχτεί στην άχνη.

Πάνε  οι  εγωισμοί  περίπατο,  λύγισαν  τα  πόδια 
του.
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- Στέφη;
- Εγώ είμαι Πάνο.
- Τι κάνεις;
- Είμαι καλά. Εσύ;
- Καλά είμαι. Τι μου θύμησες κορίτσι μου…
- Θυμάσαι τα βράδια που σου τραγουδούσα;
- Θυμάμαι, όπως θυμάμαι και πολλά άλλα.
- Μη τα σκαλίζουμε τώρα, εγώ έτσι πήρα να δω 

τι κάνεις. Πέρασε τόσος καιρός.
- Τόσα χρόνια Στέφη.
- Και  τι  μ’  αυτό.  Δυο  άνθρωποι  που  έχουν 

μοιραστεί τόσα πολλά δε γίνονται ξαφνικά και 
δυο ξένοι!

- Ξαφνικά; Τι ξαφνικά ρε κορίτσι μου.
- Πες  μου  τώρα  πως  τα  περνάς,  που 

βρίσκεσαι;

Όχι πως δεν ήξερε που βρισκόταν. Όχι πως δε 
γνώριζε πως η Ελενίτσα ήτανε έτοιμη να τραβήξει το 
σκοινί  και  να πιαστεί  το πουλί  στο δόκανο. Ποια; η 
Ελενίτσα. Η Ελενίτσα του ένα κι εξήντα, η Ελενίτσα με 
τα  κοντά  αγορίστικα  μαλλιά,  η  Ελενίτσα  με  το 
μικροσκοπικό  στήθος,  η  Ελενίτσα  με  το  τίποτα 
ιδιαίτερο πάνω της. 

Ε, όχι!
Τα τηλεφωνήματα συνεχίστηκαν για αρκετό καιρό 

και  οι  συζητήσεις  αναλωνόταν  σε  θέματα 
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καθημερινότητας, θέματα που δεν πονούσαν.
Ο  Πάνος είχε βρει  έναν συνομιλητή και παρόλο 

που δεν  είχε  και  πολλά να  του πει,  του  πρόσφερε 
πάντα μια πρωτόγνωρη δροσιά, μια ξεγνοιασιά.

Η  Στέφη πάλι  διακριτικά  βολιδοσκοπούσε  τη 
δύναμη της αντιπάλου Ελενίτσας, τα αδύνατα σημεία 
ώστε το τελευταίο χτύπημα να ήταν καίριο και  λίαν 
αποτελεσματικό.

 Δεν άργησε και η μέρα όπου συναντηθήκανε για 
καφεδάκι.
Μα βγαίνει  ο  αμνός με το λύκο για  καφεδάκι  Πάνο 
μου;  Γιατί;  Θα  μου  πεις  τίποτα  δεν  είναι  αδύνατο! 
«Πρέπει  να  κάνουμε  υπέρβαση»,  αγαπημένο  μότο 
του Πάνου. Αδύνατο δεν είναι να πιει το προβατάκι το 
καφέ του. Ίσα  ίσα πλάκα έχει.
Αδύνατο είναι να γυρίσει στο μαντρί του ζωντανό…

Ε ρε και ξύπνησαν τα πάντα μέσα του. Η  Στέφη 
είχε αλλάξει  προς το πολύ καλύτερο. Είχε βάλει και 
κάποια κιλά που τόνιζαν ακόμη πιο  έντονα τις  ήδη 
ζουμερές της καμπύλες. Όχι ότι χρειαζόταν βέβαια για 
να συγκινηθεί ο Πάνος.

- Γεια σου κορίτσι μου, είσαι καλά;
-  Γεια  σου  Πάνο.  Τον  αγκάλιασε  με  όλη της  τη 

δύναμη και  του  ‘σκασε ένα πεταχτό μεν  αλλά 
ιδιαίτερα ζουμερό φιλί στα χείλη.

- Που πάμε;
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- Πάμε στο καφέ, στο λόφο του Προφήτη Ηλία;
- Να θυμηθούμε τα παλιά;
- Γιατί όχι;
«Θα στα θυμίσω εγώ για τα καλά και τα παλιά και 

τα καινούρια».
Και  τα  θυμήθηκε  βέβαια  όλα  ο  Πάνος.  Σαν 

χείμαρρος  τον  παρέσυρε  η  Στέφη,  σαν  χείμαρρος 
ορμητικός  μα  τόσο  γοητευτικός  μέσα  από  την 
επικινδυνότητά του…

Το  grand finale παίχτηκε στο Σκαραμαγκά, στην 
Αίγλη,  ένα  αρκετά  καλού  επιπέδου  ξενοδοχείο 
γαμιστρώνα .  Ξάπλωσε η  Στέφη στο διπλό κρεβάτι 
και το γέμισε κυριολεκτικά.
Τι να πρωτογευτεί ο Πάνος, τι να πρωτο………., όλα 
του  τα  ‘χε  διαθέσιμα.  Όσο  για  να  χορτάσει,  το  ‘χε 
ξεχάσει.

Ανέκαθεν  δεν  τη  χόρταινε  αυτήν  τη  γυναίκα. 
Ανέκαθεν ξεκολλούσε από πάνω της μόνο όταν αυτή 
είχε χορτάσει και αυτός είχε στραγγίσει.
Απλά τέλεια.
Ήρθαν  όλα  τούμπα  στο  μυαλό  του  Πάνου.  Είχε 
κλειδώσει άσχημα. Προσπαθούσε να αποσυμπιεστεί 
με  κάθε  λογικό  τρόπο  μόνο  που  η  λογική  έλειπε 
διακοπές.
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Όταν τρως το αγαπημένο σου γλυκάκι και ιδίως 
όταν  έχεις  λιγωθεί  απ’  τα  σιρόπια,  ε  πώς  να  το 
κάνουμε;  Θέλεις,  αν  όχι  να  το  μοιραστείς,  να 
μοιραστείς αυτήν σου την εμπειρία με τον καλύτερό 
σου φίλο.

- (Π)  Τι  να  κάνω  ρε  μαλάκα,  πες  μου.  Έχω 
κολλήσει με τη γαμιόλα άσχημα.

- (Φ) Τι να σου πω φίλε μου, όπου χτυπάει η 
καρδιά σου.

- (Π) Πονάει η καρδιά μου ρε Φαίδων μετά από 
αυτά  που  μου έκανε  η  σκατοκαριόλα.  Κάτω 
απ’  τη  μύτη  μου  πηδιόταν  με  τον 
Παπαδόπουλο. Ξεφτίλα έγινα στους πάντες.

- (Φ) Ποια ξεφτίλα ρε μαλάκα; Σε ποιον. Όλοι 
κερατάδες  είναι  απλά  οι  μισοί  δεν  το 
γνωρίζουν.

- (Π) Ευχαριστώ φίλε μου, με βοηθάς πολύ.
- (Φ)  Δεν  εννοούσα  αυτό.  Μην  το  παίρνεις 

στραβά.
- (Π) Πιο ίσια δε γίνεται. Όλοι ξέρουν.
- (Φ) Και; Τόσα χρόνια είστε χώρια. Θέλω όμως 

να μου πεις, που θα πάει αυτό;
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- (Π) Που θα πάει; Στο διάολο. Ξέρω εγώ; Τι με 
ρωτάς τώρα.

- (Φ)  Δε  μιλάω για  το  μακρινό μέλλον,  μιλάω 
για τώρα. Με την Ελένη τι γίνεται;

- (Π) Άσε φίλε μου. Μια της λέω ότι  δεν είμαι 
καλά, μια της λέω ότι έχω  δουλειά.

- (Φ) Εσύ. Εκείνη τι σου λέει;
- (Π)  Ανησυχεί,  τι  να  πει.  Διακριτική  όπως 

πάντα περιμένει.
- (Φ) Περιμένει τι; Να σου περάσει η κάψα με 

την Στέφη;
- (Π) Τρελός είσαι;  Περιμένει  γιατί πιστεύει  ότι 

περνάω  μια  φάση  και  χρειάζομαι  το  χρόνο 
μου.

- (Φ) Το χρόνο σου γιατί,  για να αποφασίσεις 
αν θα την αφήσεις με τα προσκλητήρια στο 
χέρι;

- (Π) Τι εννοείς;
- (Φ)Εννοώ ότι η κοπέλα έχει προγραμματίσει 

το μέλλον της μαζί σου και είναι σίγουρη ότι 
όλα είναι θέμα χρόνου, ενώ εσύ έχεις πέσει με 
τα μούτρα ανάμεσα στα μπούτια της  Στέφης, 
που  παρεμπιπτόντως  είναι  και  η 
προηγούμενη σοβαρή σου σχέση.

- (Π)  Και  τι  να  της  πω ρε  μαλάκα,  αφού δεν 
είμαι σίγουρος.

- (Φ)  Νομίζω  ότι  έχει  δικαίωμα  να  ξέρει.  Να 
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αποφασίσει στην τελική αν είναι διατεθειμένη 
να σ’ αφήσει να επιλέξεις.

- (Π) Δε ξέρω, πραγματικά δε ξέρω.

Ούτε  η  Ελενίτσα  δεν  ήξερε.  Είχε  πελαγώσει  κι 
αυτή. Δεν ήξερε πώς να χειριστεί τον  Πάνο. Ένιωθε 
έναν  αδιόρατο  κίνδυνο  να  πλησιάζει,  αλλά  δεν 
μπορούσε να εντοπίσει την κατεύθυνση παροχής του. 
Απ’ την άλλη ούτε  στη Γωγώ,  αδελφή του  Πάνου, 
ούτε στη μάνα του έδειχνε ανήσυχη. Δεν ήθελε κιόλας 
να  τσαλακωθεί  η  αξιοπρέπειά  της  ανοίγοντας  τα 
χαρτιά της στη Γωγώ.
Λάθος Ελενίτσα μου, λάθος.
Αφού βλέπεις στον ορίζοντα σύννεφα, δεν σου λέω 
να ντυθείς σαν κρεμμύδι, αλλά μια ομπρελίτσα καλά 
ήταν να ‘παιρνες. Και η Γωγώ δεν ήταν ομπρελίτσα… 
ομπρέλα  θαλάσσης  ήταν.  Εφόσον  η  γνώμη  της 
μέτραγε πολύ, μα πάρα πολύ για το Πάνο.
Anyway Ελενίτσα,  στη ζωή ήρθαμε για να μάθουμε 
και όχι για να προνοούμε.
Πάραυτα  για  να  μην  την  αδικήσουμε  κιόλας,  μια 
προσπάθεια την έκανε.

 
- Παρακαλώ;
- Δάφνη;
- Καλημέρα Ελένη. Τι κάνεις;
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- Καλά, εσύ πως είσαι, η μικρή, ο Φαίδων;
- Τα  ίδια  και  τα  ίδια.  Χαθήκατε  ρε.  Πότε  θα 

κανονίσουμε να βγούμε;
- Εδώ ρε  Δάφνη χαθήκαμε και μεταξύ μας, η 

παρέα μας μάρανε.
- Τι εννοείς χαθήκατε;
- Έχουμε να βρεθούμε με το Πάνο πόσες μέρες 

αλλά κι όταν είμαστε μαζί είναι σα χαμένος.
- Χαμένος  είναι  μια  ζωή  Ελένη  ο  Πανούλης, 

τώρα θα βρεθεί;
- Σοβαρά σου μιλάω. Ρε Δάφνη, συγνώμη που 

σε ρωτάω, δε θέλω να σε φέρω σε δύσκολη 
θέση, αλλά μήπως ξέρεις κάτι;

- Τι  συγνώμη  ρε  Ελένη,  δεν  υπάρχουν 
συγνώμες  σ’  αυτά  αλλά  ειλικρινά  δεν  ξέρω 
τίποτα.

- Επειδή ο Φαίδων είναι κολλητός του…
- Πραγματικά δεν ξέρω αλλά θα μάθω και θα 

σου πω. Μην ανησυχείς.

Κι έμαθε. Αλλά δεν είπε…
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- (Φ) Ήρθα αγάπη μου…
- (Δ) Καλώς τον!
- (Φ) Πάω να κάνω ένα ντουζάκι, βαλε εσύ να 

φάμε και έρχομαι.
- (Δ) Άσε τα ντουζάκια και κάτσε εδώ.
- (Φ) Τι συμβαίνει ρε μωρό μου;
- (Δ) Εσύ πες μου τι συμβαίνει με τον Πάνο;
- (Φ) Α!
- (Δ) Μου τηλεφώνησε η Ελένη

Κάθισε  λοιπόν  ο  Φαίδων και  της  έκανε  μια 
ανασκόπηση  των  γεγονότων  αλλά  και  των 
αντικρουόμενων συναισθημάτων του Πάνου.

- Πώς γίνεται  ρε  Φαίδων κι  εσείς  οι  δυο όλο 
μπερδεμένοι είστε;

- Ποιοι εμείς οι δυο ρε; Τι δουλειά έχω εγώ;

Έσβησε το τσιγάρο που κρατούσε στο τασάκι. Το 
μαύρο τασάκι  που  της  είχε  κάνει  δώρο η  Ελενίτσα 
στις διακοπές τους στην Σκόπελο.  

«Τι να σου κάνω ρε Ελένη κι εγώ τα σκάτωσες με 
τους  καθωσπρεπισμούς  σου.  Θέλει  και  την  κατινιά 
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της η πουτάνα η ζωή για να την κουμαντάρεις! Δεν 
πάνε όλα με τον σταυρό στο χέρι! Γιατί δες τώρα πού 
καταντήσαμε,  εγώ με το τασάκι  απ’ την Σκόπελο κι 
εσύ με το φανάρι στο χέρι .»

- Με τη Στέφη. Αν είναι δυνατόν!
- Μη σου ξεφύγει κάτι. Μην ανακατευτείς.
- Ναι  αλλά  η  άλλη  περιμένει,  της  έδωσα  το 

λόγο μου να μάθω και να της πω.
- Θα μιλήσω πρώτα στον Πάνο.
- Ναι, αλλά πες του ότι ξέρω.

Η  Δάφνη,  νυν  γυναίκα  του  Φαίδωνα είχε 
προηγούμενα με  τη  Στέφη.  Πέρα ότι  η  Στέφη ήταν 
φίλες με την πρώην γυναίκα του  Φαίδωνα την  Τέτη, 
είχαν  βρεθεί  για  ένα  μικρό  χρονικό  διάστημα 
συνάδελφοι με τη  Στέφη στην ίδια εταιρία εισαγωγής 
γυναικείων αξεσουάρ.

Η  Δάφνη  ήταν διευθύντρια  στην  εταιρία  και 
προστατευόμενη  του  ιδιοκτήτη  της.  Η  Στέφη 
νεοπροσληφθέν στέλεχος που με την παραίνεση του 
Φαίδωνα μπήκε κάτω απ’ την αιγίδα της Δάφνης και 
διδάχθηκε όλα τα μυστικά αλλά και  τις  βρομιές  της 
εταιρίας.  Όταν η  Στέφη ένιωσε σιγουριά μέσα στην 
εταιρία  και  ευνοούμενη  του  ιδιοκτήτη  άρχισε  να 
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ροκανίζει εκ των έσω την καρέκλα της Δάφνης. 
Λάθος  Στέφη μου. Γιατί δε σέρνει μόνο το δικό σου 
«νινί» καράβι…
Σε  αυτήν  την  περίπτωση  έσερνε  και  της  Δάφνης. 
Μάλιστα όχι το «νινί» της αλλά και μόνο η μυρωδιά 
του,  καθότι  ο  ιδιοκτήτης  της  εταιρείας,  της  είχε 
παραδοθεί άνευ όρων.

Όταν λοιπόν ο Μαβίλης, ο  ιδιοκτήτης κάλεσε την 
Δάφνη για να της πει αυτά που του ανέφερε η Στέφη 
υποθάλποντας  τη  Δάφνη ότι  τον  συκοφαντούσε, 
εκείνη  κατάφερε  εν  ριπή  οφθαλμού  όχι  μόνο  να 
ανατρέψει το σε βάρος της κλίμα αλλά και θιγμένη να 
το πισωγυρίσει στη Στέφη.

- Θωμά μου αν δε φύγει αυτό το τσουλί απ’ την 
εταιρεία,  εγώ  παραιτούμε.  Μας  έχει  κάνει 
μπάχαλο εδώ μέσα, στο τέλος θα μας βάλει 
να τσακωθούμε και αναμεταξύ μας.

- Δάφνη μου μη με φέρνεις σε δύσκολη θέση. 
Την έδιωχνα κι αύριο το πρωί, αλλά ο Πάνος 
είναι πολύ καλός μας πελάτης και φοβάμαι ότι 
θα στραβώσει.

- Τότε άσ’ το πάνω μου και θα τη «φύγουμε» 
από μόνη της.

- Κάνε  ότι  θέλεις.  Αφού  ξέρεις  ότι  δεν  σου 
χαλάω χατίρι.
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Και  δεν  της  χάλασε.  Κι  έκανε  ότι  ήθελε  και  η 
Στέφη από σταθερή σε ένα πόστο άρχισε κάθε δυο 
μέρες  ν’  αλλάζει  μαγαζί  όπου  έκανε  προβολή  και 
προώθηση των προϊόντων της εταιρίας.

Τώρα να σε δω κορίτσι μου πόσο εύκολο είναι να 
ξεκινάς  το  πρωί  απ’  το  Αιγάλεω  να  πηγαίνεις 
Ηλιούπολη,  μια  ώρα  και  κάνα  εικοσάλεπτο  στην 
καλύτερη, το μεσημέρι το μαγαζί να κλείνει στις δυο 
και στις πέντε να πρέπει να σαι εκεί γιατί ξανανοίγει; 
Με  το  που  εμπέδωσε  το  δρομολόγιο  άλλαξε  ο 
σχεδιασμός  της  διευθύντριας  και  η  διαδρομή  ήταν 
Αιγάλεω – Μενίδι και τούμπλαλιν.

Μια βδομάδα άντεξε να κάνει το κορίτσι λάστιχο, μετά 
υπέβαλε σιωπηρά την παραίτησή της.
Το λόγο που τη στρίμωξαν τόσο άγρια, αναγκάζοντάς 
την σε παραίτηση τον έμαθε χρόνια μετά.

Της Στέφης η Δάφνη δεν της είχε κρατήσει κακία 
άλλωστε  εκείνη  είχε  κερδίσει  στη  σύγκρουση  αλλά 
γενικώς της έφερνε μια ξινίλα, μια δυσπεψία.
Από  την  περίφημη  συνεργασία  της  Δάφνης με  τη 
Στέφη είχαν  αλλάξει  πολλά  στην  επαγγελματική 
πορεία  της  πρώτης.  Εκείνη  είχε  τελικά  παραιτηθεί 
από την εταιρία και για κάποια χρόνια είχε το δικό της 
κατάστημα δερματίνων ειδών. Μετά το έκλεισε για να 
εισχωρήσει σε μια χρηματοοικονομική εταιρία  όπου ο 
Φαίδων  είχε  αναλάβει  την  κεντρική  διεύθυνση  και 
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παράλληλα  την  ευθύνη  ανάπτυξης  των 
υποκαταστημάτων.  Έτσι  βρέθηκε  πάλι  διευθύντρια 
μεν, άνευ χαρτοφυλακίου δε, καθότι το συγκεκριμένο 
υποκατάστημα  υφίστατο  καθαρά  και  μόνο  για 
φορολογικούς λόγους της μητρικής. Τα καθήκοντά της 
ήταν το απολύτως τίποτα, απλά έπρεπε να ανοίγει το 
τερματικό κάθε μέρα από τις 10:00 έως τις 16:00 και 
όλα αυτά για έναν ιδιαίτερα παχυλό μισθό. 

Άλλη  μια  μέρα  λοιπόν  με  τα  μάτια  καρφωμένα 
στις  μετοχές  που  άλλαζαν  πρόσημα  με  έναν 
εξωφρενικό ρυθμό περιμένοντας να περάσει η ώρα 
μόνο  που  η  ώρα  θα  περνούσε  σήμερα  κάπως 
διαφορετικά.
Ένα χτύπημα του θυροτηλέφωνου θα σηματοδοτούσε 
αυτήν την αλλαγή.

“ Δεν είμαστε καλά έχει γούστο να ήρθε κανένας 
ξώφαλτσος πελάτης ” 

- Παρακαλώ;
- Ο Πάνος είμαι
Πάτησε το κουμπί για ν’ ανοίξει η εξώπορτα και 
σε  λιγότερο  από  δυο  λεπτά  εκείνος  στέκονταν 
έξω από την πόρτα του γραφείου.

- Καλημέρα Δάφνη.
- Καλημέρα και σε σένα Πάνο. Δεν είναι εδώ ο 

Φαίδων, σου ‘πε ότι θα ‘ρθει από εδώ; Κάνω 
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καφέ;
- Φτιάξε καφεδάκι. Για σένα ήρθα.
- Για μένα; Τι συμβαίνει;
- Με σένα τίποτα. Εγώ τα ‘χω κάνει σκατά.
- Κατάλαβα, για τη Στέφη λες;
- Γάμισέ τα.
- Κάτσε να κλειδώσω την πόρτα του γραφείου 

να  τα  πούμε.  Όποιος  θέλει  ας  χτυπάει  το 
κουδούνι.

Πήγε στο κουζινάκι, άνοιξε το ντουλάπι και πήρε 
δυο φλυτζανάκια του espresso. Τα ξανάβαλε πίσω και 
πήρε δυο ποτήρια. Η υπόθεση είχε ζουμί, τι να κλάσει 
μια τζούρα καφέ, εδώ ήθελε δύο fredo cappuccino ex-
tra large.

- Μπράβο ρε Δάφνη. Τράβηξε μια γερή γουλιά 
καφέ. Ωραίος καφές…

- Ναι  μπράβο  μου,  είναι  LAVAZZA ROSA 
φρεσκοαλεσμένος  από  ποικιλία  ARABICA η 
εσπρεσιέρα  μου  βγάζει  15  BAR πίεση,  το 
γάλα  είναι  κρύο  με  1% λιπαρά,  θέλεις  κάτι 
άλλο;

Τον πιάσανε τα γέλια γιατί ήξερε και αυτός και η 
Δάφνη όπως φάνηκε, ότι μπορούσε να αναλύει τα του 
καφέ για κάνα μισάωρο αναβάλλοντας την συζήτηση 
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που  θα  επακολουθούσε.  Θαρρείς  και  θα  άλλαζε 
τίποτα. Θαρρείς και  θα ξεμπερδευόταν μ’ αυτόν τον 
τρόπο.
Ένα  ήταν  σίγουρο  ότι  αυτήν  τη  στιγμή  αισθανόταν 
σαν να τον είχαν σύρει σε απολογία. 
Ούτε και ήταν σίγουρος ότι ήθελε ν’ ακούσει τη γνώμη 
της.  Άλλωστε  με  τη  Δάφνη δεν  υπήρξαν  ποτέ 
κολλητοί.  Ήταν απλά η γυναίκα του φίλου του.  Μια 
γυναίκα που δεν ήταν καν του γούστου του ή μήπως 
ήταν;  Όχι  ήταν  σίγουρος,  αυτό  που  του  άρεσε  στη 
Δάφνη ήταν  ότι  τις  περισσότερες  φορές  σκεφτόταν 
σαν  άντρας.  Είχε  θα  έλεγες  μια  κυνική  στάση 
απέναντι στα πράγματα. Μια στάση που την αποκτάει 
κανείς όταν έχει υπάρξει για σειρά ετών κυνηγός. Ναι 
εδώ έμοιαζαν πολύ ο Πάνος με τη Δάφνη.

Γιατί,  πολλοί  φίλοι  του  Πάνου διατύπωναν  ότι 
ήταν  κυνηγοί  αλλά  μάλλον  εξέφραζαν  την  επιθυμία 
τους  να  είναι.  Αυτή  εδώ  η  γυναίκα  ήταν  ένας 
καθαρόαιμος  κυνηγός,  εκτελεστής.  Πίσω  από  την 
καθωσπρέπει  βιτρίνα  της,  το  πάντα  λίγο  γλαρό 
βλέμμα της έκρυβε  φονικά ένστικτα. Άλλωστε και ο 
φίλος του είχε, παρά τις δικές του παραινέσεις και του 
ίδιου αμφιβολίες, εγκλωβιστεί ισοβίως ή τουλάχιστον 
μέχρι ν’ αποφασίσει εκείνη να τον απεγκλωβίσει.

Ναι, σ’ αυτό θεωρούσε ότι μοιάζανε πολύ μεταξύ 
τους.  Αυτό  του  άρεσε  σ’  αυτήν,  όχι  βέβαια  ότι  θα 
μπορούσε ποτέ να έχει  μια τέτοια γυναίκα πλάι του 
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αλλά ήταν σίγουρος ότι  η ψυχρή λογική της θα τον 
βοηθούσε τα μέγιστα. Ήθελε να την ρωτήσει ανοιχτά 
τι  θα έκανε αυτή στη  θέση του.  Και  ναι,  δεν ήξερε 
ακριβώς  το  γιατί  αλλά  θα  ακολουθούσε  τυφλά  τις 
συμβουλές  της.  Αυτό  ήταν  σίγουρο.  Ενστικτωδώς 
έψαχνε τη λύση απ’ τα χείλη της Δάφνης.

Καμιά φορά ο άνθρωπος, τι καμιά φορά δηλαδή, 
σχεδόν  πάντα,  ενώ  είναι  έτοιμος  να  πέσει  απ’  το 
γκρεμό,  ψάχνει  το άλλοθι  στα χέρια κάποιου άλλου 
που  θα  τον  σπρώξει  μαλακά  προς  τα  εκεί.  Και  τα 
χέρια  της  Δάφνης ήταν  πρόθυμα.  Όχι  από 
συνειδητότητα, αλλά από συναίσθημα.

- Λοιπόν;
- Τι λοιπόν ρε Δάφνη, έχω μπλέξει.
- Αχ  Πάνο μου, είδηση θα ήταν να μην ήσουν 

μπλεγμένος. Τι κάνει η Ελένη, χαθήκατε…
- Καλά είναι. Τι καλά δηλαδή, γι’ αυτό ήρθα να 

σου μιλήσω.
- Τι συμβαίνει, πρέπει ν’ ανησυχώ;
- Ν’ ανησυχείς;  Όχι βέβαια, εσύ όχι, η Ελένη 

όμως;
- Λέγε  παιδάκι  μου,  τσιγκέλι  πρέπει  να 

δουλέψει για να στο βγάλω;
- Ξέρεις  μιλάω  πάλι  με  τη  Στέφη.  Τι  μιλάω 

δηλαδή; Έχουμε επαφές.
- Τι μου λες;
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- Δεν δείχνεις έκπληκτη.
- Παρόλο  που  σε  μένα  δεν  αρέσουν  οι 

εκπλήξεις έχω πάψει να εκπλήσσομαι εδώ και 
χρόνια. Όλα μες τη ζωή είναι Πάνο.

 
Και μήπως δεν είναι έτσι; 
Παιδάκι μου, μη γλύφεις εκεί που φτύνεις!
Θαρρείς όμως ότι  σε τραβάει η ίδια η μυρωδιά του 
δικού σου σάλιου και τρέχεις να τα μαζέψεις λες και 
δεν  έχεις  πλεόνασμα τούτου  στο  στόμα  σου.  Είναι 
ένα παιχνίδι που σου στήνει η ζωή για να σε βλέπει 
να ξεφτιλίζεσαι κι εκείνη να γελάει με τον τρόπο που 
απεμπολείς την τόσο εύθραυστη αξιοπρέπειά σου.

Και  να  ‘σαι  εσύ  ως  σύγχρονος  Greg Louganis 
παίρνεις  φόρα  και  πηδάς  στην  ολυμπιακών 
διαστάσεων  πισίνα  του  ασυνείδητου,  σαν  να  είναι 
γεμάτη, όχι από χλωριωμένο νεράκι αλλά από σκατά, 
να πιάσεις το κομματάκι  χρυσού που πήρε το  μάτι 
σου να βυθίζεται.
Μπορεί να το βρεις μπορεί και όχι. Ένα είναι σίγουρο, 
ότι είσαι πλέον γεμάτος σκατά.

Κράτησε με τα χέρια του το κεφάλι του και κοίταξε 
το πάτωμα.

- Αχ Θεέ μου.
- Άσε το Θεό και τις Παναγίες και λέγε,
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- Τι να πω ρε  Δάφνη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Η 
Ελένη είναι εκεί σταθερή, με μια σιγουριά που 
είχα χρόνια να νιώσω.

- Η Στέφη;
- Η Στέφη μου ξύπνησε όλο το παρελθόν.
- Τι σκοπεύεις να κάνεις;
- Αν ήξερα δεν θα ‘μουν εδώ.
- Ψάχνεις τη μαγική λύση σ’ εμένα;
- Όχι ρε Δάφνη, αλλά…
- Άσε τη λογική και πες μου τι αισθάνεσαι για…
- Με την  Ελένη είναι  όλα  ήρεμα,  όλα  σχεδόν 

προγραμματισμένα.  Ξέρω που θα  μου βγει. 
Περνάω  καλά  μαζί  της.  Ίσως  την  αγαπάω 
κιόλας. Δεν ξέρω. Είναι σαν να έχω αράξει σε 
μια  πανέμορφη  λίμνη  που  όμως  είναι 
οριοθετημένη,

- Απ’ τη φύση της.
- Ναι απ’ τη φύση της.
- Παλιά δεν έδειχνε να σ’ ενοχλεί. Ίσως ήταν και 

προσόν.
- Ίσως  και  τώρα  δεν  μ’  ενοχλεί  αν  το  δω 

προσωπικά.  Αλλά  ρε  γαμώτο,  μπαίνω  στην 
παγίδα και κάνω συγκρίσεις. Η μια είναι σαν 
λίμνη και η άλλη σα θάλασσα.

- Πλατιά,  πότε  ήρεμη  και  πότε  άγρια  αλλά 
πάντα γοητευτική.

- Ακριβώς.
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- Καταλαβαίνω καλά πως νιώθεις.
- Και;
- Κοίτα να δεις  Πάνο,  με  ρωτάς τι  πρέπει  να 

κάνεις ή τι θα έκανα εγώ.
- Δε ξέρω, λέγε ότι σου έρχεται.
- Λοιπόν  εγώ  θα  διάλεγα  τη  λίμνη  γιατί  από 

θάλασσες  χορτάσαμε.  Θα  προτιμούσα  μια 
ζωή  ήρεμη  έστω  και  flat από  τις  όποιες 
συγκρούσεις μου επιφύλασσε μια θάλασσα. Η 
παραμικρή  ανισορροπία  μου  προκαλεί 
τρομερό  εκνευρισμό,  με  αγχώνει  και  κατ’ 
επέκταση με θλίβει. Εσύ όμως δεν είσαι εγώ. 
Αν ήμουν εσύ θα διάλεγα τη θάλασσα με τις 
εξάρσεις  και  τις  συγκινήσεις  που  σου 
προσφέρει.  Παρόλο  που  η  Ελένη  μου  είναι 
ιδιαιτέρως συμπαθής και απ’ την άλλη για τη 
Στέφη δεν  τρέφω  και  τα  καλύτερα 
συναισθήματα, επιλέγω Στέφη.

- Στέφη;
- Ναι γιατί πιστεύω ότι με την Ελένη θα ζήσεις 

μεν όμορφα αλλά πάντα θα σε τρώει πως θα 
ήταν αν είχες επιλέξει τη θάλασσα.

- Α ρε Δάφνη, ωραία τα τοποθετείς.
- Α ναι, για τους άλλους όλα είναι ξεκάθαρα στο 

μυαλό μου.
- Δεν  ξέρω  πραγματικά  δε  ξέρω  πώς  να  τα 

ξεκαθαρίσω. Εσύ γιατί θα διάλεγες τη λίμνη;
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- Σου είπα. Πάνο να ξέρεις είσαι πολύ τυχερός 
και ας μη το καταλαβαίνεις.

- Τυχερός;
- Ναι. Εγώ δεν είχα αυτήν την επιλογή. Εγώ μια 

ζωή θα παλεύω με τα κύματα. Και ξέρεις κάτι; 
Μπορεί να ξέρω καλό κολύμπι, αλλά δεν έχω 
πάντα τη διάθεση να ανοίγομαι στα βαθιά.

Έσκασε ένα πονηρό χαμογελάκι η μοίρα, όλα τα 
λεφτά. Πόσα πράγματα θα έπαιρναν άλλη πορεία αν 
η Δάφνη δεν ήταν από ένστικτο κυνηγός;
 Χα  χα.  Μόλις  είχε  πυροδοτήσει  το  φιτίλι.  Αλλά  το 
φιτίλι  ήταν  μακρύ  και  αν  κάτι  δεν  το  έσβηνε  στο 
χρόνο, η έκρηξη θα ήταν αναπόφευκτη.

Ο  Πάνος είχε  υποσχεθεί  ότι  θα  ξεκαθάριζε  τη 
θέση του στην Ελένη. 
Ο λόγος δεν κρατήθηκε. 
Η Ελένη έμεινε με ένα  γιατί; 
Το τηλεφώνημα απ’ τη Δάφνη δεν έγινε ποτέ.

Έτσι ο  Πάνος και η  Στέφη άρχισαν να ζουν τον 
παραθαλάσσιο έρωτά τους. Άρχισαν πάλι να κάνουν 
όνειρα για το  μέλλον. Η Στέφη δηλαδή γιατί ο Πάνος 
ως συνήθως απολάμβανε τη βαρκάδα αδιαφορώντας 
για το προορισμό.
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Αυτή την φορά το  Cafe Suntan είχε στηθεί στο σπίτι 
της Τέτης. Ένα διώροφο στον Κορυδαλλό. Ατταλείας 
και  Κρέμη  γωνία.  Στο  ισόγειο  έμενε  η  μαμά,  στο 
ρετιρέ ο αδελφός και ανάμεσά τους η Τέτη. Σάντουιτς 
κατάσταση δηλαδή με την μαμά θυρωρό να επιβλέπει 
το  έμπα  και  το  έβγα.  Πάλι  καλά  γιατί  μέχρι  τους 
πρώτους μήνες του γάμου της με τον Φαίδωνα έκανε 
και μπούκες,  «μια πόρτα είμαστε, μήπως χρειάζεστε 
ένα χέρι βοηθείας;»

Καθισμένες  λοιπόν  στο  μοντέρνο  μεν,  λάκα 
μαύρη  δε  σαλόνι  της  Τέτης  είχαν  στήσει 
ψιλοκουβεντούλα ακαδημαϊκού πάντα επιπέδου.

 
- (ΣΤ) Τι θα γίνει ρε πούστη μου. Για πόσα 

χρόνια ακόμη θα είμαι γκόμενά του; 
-  (Τ)    Α έτσι είναι ο ξαδερφούλης μου. Αργά 

παν’      τα ζα.
-  (ΣΤ) Γάμισέ το, το αργά. Το πάνε δε βλέπω.
-  (Ν)    Δεν σου ‘χει κάνει καμιά κουβέντα;
-  (ΣΤ  Όχι ρε κορίτσια όλο εγώ τον πιέζω.
-  (Τ)   Και τι λέει;
- (ΣΤ) «Άρχισες πάλι τα ίδια;» «Μας κυνηγάει 

κανείς;»
- (Ν)  Ρε συ γιατί δε μένεις έγκυος;
- (ΣΤ)  Να  σου  πω ξέρεις  πως  το  σκέφτομαι; 

αλλά ο καριόλης δεν πυροβολεί μέσα.
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- (Τ)  Μαλάκας είναι;
- (ΣΤ) Πρέπει, πρέπει να σκεφτώ κάτι έξυπνο.

Και  σκέφτηκε.  Ξεκίνησε  να  παίρνει 
αντισυλληπτικά  χάπια.  Να  παίρνει,  τι  να  παίρνει 
δηλαδή τα πέταγε ένα ένα καθημερινά στην τουαλέτα. 
Δώσ’ του πυροβολούσε ο Πάνος εντός.

Ήταν  και  ασυγκράτητος,  ο  μέγας  εραστής.  Οι 
θεωρίες  του  για  μεγαλύτερη  απόλαυση  χωρίς 
κουστούμι  βρήκαν  ένθερμο  υποστηρικτή  στην  όλο 
κατανόηση Στέφη! 

Το σχέδιο είχε μπει σε εφαρμογή. Σήμερα ήταν η 
σειρά της Νατάσσας για φιλοξενία καθότι είχε πέσει 
αφραγκιά  στην  παρέα.  Όχι  από  έσοδα  αλλά  από 
έξοδα  καθότι  χρηματοδοτούσαν  την  Νατάσσα  για 
μέγα σκοπό.

- (ΣΤ) Έχουμε κανονίσει να πάμε τριήμερο στο 
Δερβένι.

- (Τ)   Έλα ρε ωραία.
- (ΣΤ) Ωραία δε λες τίποτα. Θα τον πεθάνω στο 

πήδημα τον πούστη που θα πάει δεν θα με 
γκαστρώσει; 

- (Ν)    Καλή επιτυχία ρε!
- (ΣΤ) Ευχαριστώ. Πω, πω δεν φτάνει που δεν 

πίνω νεσκαφέ, τον έκανες κι αεροπλάνο, δεν 
πίνεται ρε αυτός ο καφές.
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Σηκώνεται και κατευθύνεται στην κουζίνα. Ανοίγει 
την πόρτα του ψυγείου και παίρνει ένα μπουκάλι 
να βάλει νερό αλλά έξαφνα θυμάται. 
- Νατάσσα;
- Ti;
- Έλα εδώ ρε χαμένο και πες μου ποιο νερό να 

χρησιμοποιήσω γιατί δεν έχω καμιά όρεξη να 
πιω μουνόνερο…

Όπου  μουνόνερο  είναι  ο  μέγας  σκοπός  που 
λέγαμε. Ένα τζιμάνι μεταφυσικό χαρτομαντομέντιουμ 
την είχε πείσει πως για να είναι μαζί της αμετάκλητα ο 
άντρας της θα πρέπει να πίνει για κάνα μήνα νεράκι 
με  το  οποίο  πρώτα  έχει  πλύνει,  καταλάβατε  τι. 
Απίστευτο; Κι όμως!

Βλέπεις  βρε  κουτό  πως  έχεις  την  δύναμη  να 
αλλάξεις το πεπρωμένο σου, βλέπεις;
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Δερβένι

Έκλεισαν με ένα φιλικό ζευγάρι τη Φωτεινή και το 
Γιώργο δωμάτια σ’ ένα πολύ όμορφο παραθαλάσσιο 
ξενοδοχείο. 

Όπου  Γιώργος  και  Φωτεινή,  ένα  ζευγάρι 
υπερθέαμα. Τι να πρωτοπώ! 

Βιβλίο γράφεις με τη ζωή τους! 
Ένα  μικρό  ρεζουμέ  όμως  αξίζει.  Οι  γονείς  του 

Γιώργου του είχαν παραχωρήσει το σπίτι που έμενε 
με τη Φωτεινή και τα παιδιά τους. Μετά, ο Γιώργος και 
η Φωτεινή προέβησαν σε μια εικονική αγορά αυτού, 
παίρνοντας ένα δάνειο που θα εξοφλούσαν σε είκοσι 
χρόνια. 
Τι τα ‘καναν τα λεφτά; 
Αυτός  πήρε  ένα  πανάκριβο  αυτοκίνητο  και  αυτή 
φούσκωσε  βυζιά,  κώλους  και  ισοπέδωσε  κοιλίτσα! 
Γιατί, οι πλαστικοί κλέφτες θα γίνουν;   

Επιστροφή λοιπόν στο Δερβένι.
Αυτήν  την  φορά  όμως  η Στέφη  δεν  έδινε  σημασία 
ούτε στα ωραία έπιπλα, ούτε στη διαρρύθμιση, ούτε 
τίποτα. Είχε βαλθεί να μείνει έγκυος.
Ξύπνησε  πρωί  πρωί  και  σήκωσε  το  τηλέφωνο  να 
συνδεθεί με τη reception.

- Καλή σας μέρα τι θα θέλατε;
- Καλημέρα θα μπορούσαμε να έχουμε πρωινό 
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στο δωμάτιο;
- Πολύ ευχαρίστως! Πείτε μου τι καφέ θέλετε.
- Δύο ελληνικούς μέτριους. Ευχαριστώ.

Σε  δέκα  λεπτά  ακούστηκε  ένα  χτύπημα  στην 
πόρτα.
      - Το πρωινό σας.

- Ευχαριστώ.
Πήρε  το  δίσκο και  κατευθύνθηκε  στο  τραπεζάκι 
που είχε στο σαλόνι του δωματίου. Έτρεξε μέσα 
στο  δωμάτιο  και  πήρε  απ’  την  τσάντα  της  το 
καρτελάκι  με  τα  αντισυλληπτικά.  Πίεσε  το 
αλουμίνιο να βγάλει το χάπι…
- Καλημέρα μωρό μου.
Πετάχτηκε απ’ τον τρόμο της
- Αχ ρε Πάνο, με κατατρόμαξες.
- Γιατί ρε μωρό μου ποιον περίμενες;
Η καρδιά της πήγαινε να σπάσει, κρύος ιδρώτας 

άρχισε να την περιλούζει.
Τον αγκάλιασε και άφησε τη χούφτα της ν’ ανοίξει 

ελευθερώνοντας το χαπάκι για να πέσει στο πάτωμα. 
Εκείνο έπεσε. 

Εκείνος το είδε.
- Το χάπι σου.
- Ω  ρε  γαμώτο  παραλίγο  να  το  ‘χανα  μόλις 

ετοιμαζόμουν να το πιω.
Ο Πάνος καθόταν υποχόνδριος, πήγε στο μπάνιο, 
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άνοιξε τη βρύση και της το έπλυνε.
- Ορίστε, έτοιμο για κατανάλωση.
Τι να κάνει το κορίτσι το κατάπιε.
Όταν λίγο αργότερα ο  Πάνος μπήκε στο μπάνιο 

εκείνη  τηλεφώνησε  έντρομη  στο  Δημήτρη  το 
γυναικολόγο της. 

- Δημήτρη σώσε με.
- Έλα Στέφη  καλημέρα, τι έγινε, τι έπαθες;
- Κατάπια ένα «χάπι».
- Τι σημαίνει κατάπιες;
- Σημαίνει  ότι  το  είδε  κι  αναγκάστηκα  να  το 

καταπιώ!
- Όχι ρε γαμώτο.
- Τι έγινε πες μου γρήγορα τι να κάνω.
- Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Ασ’ το τώρα και 

βλέπουμε…  Πες  μου  ποιας  μέρας  το  χάπι 
πήρες;

- Της 21ης, έχει σημασία;
- Ναι γιατί όσο πιο πίσω είναι, τόσο λιγότερες 

ορμόνες  έχουν.   Ας  ελπίσουμε  ότι  δεν  θα 
συμβεί τίποτα.

- Σαν  τι  δηλαδή  μπορεί  να  συμβεί;  Λέγε 
γρήγορα, δεν έχω χρόνο.

- Σαν ας πούμε να διαταραχθεί ο κύκλος σου 
και  να  σου  έρθει  περίοδος  πριν  την 
αναμενόμενη ημερομηνία.

- Καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα; Δεν 
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μπορώ να πάρω κάτι απ’ το φαρμακείο;
- Όχι κορίτσι μου, δε γίνεται.

Αχ  Στέφη μου  ο  Θεός  αγαπάει  τον  κλέφτη, 
αγαπάει  και  τον νοικοκύρη.  Σίγουρο δεν ήταν ότι  ο 
Πάνος ήταν  ο  νοικοκύρης  αλλά  βέβαιο,  απολύτως 
βέβαιο, η Στέφη ήταν ο κλέφτης.

Μέχρι το βράδυ θέλεις οι ορμόνες που δούλεψαν, 
θέλεις η ψυχολογία της  Στέφης που είχε φτάσει στο 
ναδίρ… τσουκ ήρθε η περίοδος της Στέφης.

Απογευματάκι με τη φιλενάδα της, χαλαρές και οι 
δυο τους,  μάλλον όχι  και  οι  δύο γιατί  η  Στέφη είχε 
κολλήσει  στο  θέμα  που  την  έκαιγε.  Τίποτα  δεν 
μπορούσε να την αποσπάσει από εκεί, ούτε η ταινία 
που  προσπαθούσε  να  παρακολουθήσει  ούτε  η 
γαβάθα με τα πατατάκια που κόντευε απ’ τα νεύρα 
της ν’ αδειάσει. 

      
- Τι θα κάνω γαμώτο πως θα μείνω έγκυος;
- Πως  κάνει  έτσι  ρε  φιλενάδα;  Τι  ήθελες  να 

πιάσεις τζακ ποτ με την πρώτη;
- Ποια πρώτη ρε Τέτη; Το λιγότερο μέρα παρά 

μέρα τον είχα στο πήδημα.
- Ναι αλλά ήπιες και το «χάπι».
- Κι άμα; Εδώ άλλες το παίρνουν κανονικά και 
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τσουπ να σου η έκπληξη.
- Καλά εσύ τι ψάχνεις, το ένα τοις εκατό;
- Κάτσε  να  μου  τελειώσει  η  περίοδος  και  θα 

σου πω!  

Την έπιασε ένα νευρικό γέλιο που δε μπορούσε 
να το σταματήσει.

- Τι έγινε ρε τι σκέφτηκες πάλι;
- Γελάω  γιατί  ο  Πάνος με  το  ρυθμό  που 

πηδιόμαστε  είναι  μες  την  καλή  χαρά.  Θα 
σκέφτεται ότι έτσι θα ‘ναι φαίνεται η ζωή μας 
από εδώ και πέρα.

- Που να ‘ξερε!
- Ναι μωρέ το μαλάκα, αυτός νομίζει ότι η μέρα 

αρχίζει  και  τελειώνει  με  sex, κάτσε όμως να 
μείνω έγκυος και θα σου πω εγώ. Αίτηση θα 
κάνει.

- Θα παίρνει και αριθμό πρωτοκόλλου;
- Μωρέ  τι  αριθμό,  μέσον  βουλευτικό  θα 

χρειάζεται.

Έτσι πέρασαν τρεις μήνες, ο Πάνος μες τη  χαρά, 
η  Στέφη μες  την  τσατίλα.  Τι  έμενε  μετά  τον 
πυροβολισμό ξαπλωμένη για μισή ώρα στο κρεβάτι. 
Τι  θερμομετρήσεις  έκανε  για  να  βρει  τις  γόνιμες 
μέρες. Τίποτα.

85



       Στο  γυναικολόγο

-   Δημήτρη μήπως μου ‘χει μείνει κάνα κουσούρι 
απ’ την έκτρωση;

- Τι είναι αυτά που λες, που ζεις, στη δεκαετία 
του εξήντα;

- Τι είναι αυτά που λέω; Εσύ να μου πεις! Πως 
είναι δυνατόν να μη μένω έγκυος;

- Τυχαίνει ρε κορίτσι μου.
- Ε πόσες φορές θα τυχαίνει;
- Υπάρχουν  ζευγάρια  που  προσπαθούν 

χρόνια.
- Α  αυτό  μου  ‘λειπε  να  βγω  στη  σύνταξη 

περιμένοντας να πιάσω παιδί.
- Σου ‘χω ξαναπεί,  δεν θέλει  άγχος.  Το στρες 

είναι  ένας  απ’  τους  σοβαρότερους 
ανασταλτικούς παράγοντες.

- Βρε  μήπως  και  έχει  πρόβλημα  το  σπέρμα 
του;

- Αυτό  δε  μπορώ  να  στο  πω  αλλά  στο 
παρελθόν είχες μείνει έγκυος απ’ τον Πάνο, ή 
όχι;

- Βρε απ’ τον  Πάνο ήταν αλλά έχουν περάσει 
και πόσα χρόνια.

- Κοίτα,  κανονικά  πρέπει  να  κάνει  ένα 
σπερμοδιάγραμμα.

- Πολύ ωραία! Θα του πω «Ρε  Πάνο μου δεν 

86



πας  να  κάνεις  ένα  σπερμοδιάγραμμα  γιατί 
ενώ εγώ δεν παίρνω το χάπι, εσύ τελειώνεις 
πάντα μέσα, παρόλα αυτά δε βλέπω φως;»

- Τι να σου πω  Στέφη. Αυτά τα πράγματα δεν 
γίνονται ερήμην. Μήπως πρέπει να κάνουμε 
καμιά σοβαρή κουβεντούλα μαζί του.

- Ποια κουβεντούλα; Ο Πάνος δεν παίρνει από 
τέτοια. Θα γίνει έξαλλος. Άσε κάτι θα σκεφτώ.

      Και σκέφτηκε!...

Στο γυναικολόγο τηλεφωνικώς

-     Δημήτρη η Στέφη είμαι.
- Σε κατάλαβα, έχουμε κάποιο ευχάριστο;
- Όχι μωρέ τι ευχάριστο, σκέφτηκα όμως κάτι.
- Σε ακούω.
- Θα φέρω μαζί  τον  Πάνο να  κάνω ένα  test 

pap.
- Πάλι;
- Άκουσέ  με  «τον  διέκοψε  η  Στέφη».  Θα  τον 

φέρω λοιπόν μαζί, εσύ θα μου διαγνώσεις ως 
συνήθως μύκητες και θα πούμε ότι το σπέρμα 
του  είναι  τοξικό  και  ότι  πρέπει  να  κάνει 
εξετάσεις  γιατί  μάλλον  αυτό  ευθύνεται  που 
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εγώ ταλαιπωρούμε συνεχώς με μύκητες.
- Δεν γίνονται αυτά.
- Γίνονται,  το  έψαξα  στο  internet και  υπάρχει 

περίπτωση να συμβαίνει.
- Ναι  Στέφη αλλά  άλλες  οι  μεν  εξετάσεις  και 

άλλο το σπερμοδιάγραμμα. 
- Μα δεν θα του το πούμε. Εμάς μας νοιάζει να 

πάρουμε δείγμα.
- Θα πάμε φυλακή, δεν γίνονται αυτά.
- Άσε  τώρα  τις  ηθικολογίες.  Φυλακή  θα 

πήγαινες  και  όταν  με  πήδαγες  στη 
γυναικολογική  καρέκλα  αν  ήθελα.  Τώρα  σε 
‘πιασαν οι σεμνοτυφίες.

- Τι ανακατεύεις τώρα το παρελθόν.
- Το ανακατεύω γιατί θέλω να φτιάξω το μέλλον 

μου και συ θα με βοηθήσεις.
- Τέλος πάντων. Το δείγμα πρέπει να το δώσει 

σε κάποιο κέντρο ο ίδιος.
- Ναι αλλά εκεί θα καταλάβει τι συμβαίνει.
- Άσε  με  να  σκεφτώ.  Θα συνεννοηθώ με  μια 

γνωστή μου ώστε να μη πάρει στα χέρια του 
τις απαντήσεις που πρέπει και να πάρει μόνο 
ότι αφορά στην τοξικότητα.

- Θα περιμένω να με ενημερώσεις.

Όχι που ο Δημήτρης θα στεκόταν στο ύψος των 
περιστάσεων.  Ποιος  όρκος  του  Ιπποκράτη  και 
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ποια  δεοντολογία.  Όλα  πήγαν  περίπατο  κάτω 
από τις πιέσεις της Στέφης. Όχι γιατί φοβόταν το 
παρελθόν.  Άλλωστε  η  Στέφη δεν  ήταν  και  η 
μοναδική ασθενής του που πήδηξε. Ήταν όμως η 
μοναδική αν εξαιρέσεις την Ηρώ, πρώην ασθενής 
και  νυν  δεύτερη  σύζυγός  του,  που  πολύ  θα 
γούσταρε να ξαναπηδήξει.
Και μια φωνούλα μέσα του, του έλεγε πως αυτό 
δεν θα ‘ταν δύσκολο μετά απ’ την εξυπηρέτηση 
που του ζητούσε. 

Όπως αρχίζουν όλα τα ωραία έτσι αρχίζει κι 
αυτό.  Ένα ηλιόλουστο απογευματάκι ξεκινήσανε 
για το ιατρείο του Δημήτρη. Κι όλα εναρμονισμένα 
για να κάνει το κάρμα τη δουλειά του. 
Ούτε  κίνηση  στο  δρόμο  ούτε  τίποτα.  Παρκινγκ 
κατά παραγγελία, σχεδόν έξω απ’ το ιατρείο. Ο 
Πάνος  κεφάτος  μιας  και  απέφυγε  κάθε  πιθανή 
ταλαιπωρία που φανταζόταν.
Είδες όμως βρε παιδί  μου;  και  η φαντασία μας 
φτάνει μόνο μέχρι εκεί που της το επιτρέπουμε.

- (ΣΤ) Πάνο, να σου γνωρίσω το Δημήτρη, το 
γυναικολόγο μου.

- (Δ)  Χάρηκα,  η  Στέφη μου  έχει  μιλήσει  για 
σένα, είσαι βλέπεις η μεγάλη της αγάπη.
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- (Π) Κι εγώ χάρηκα.

Τι χάρηκες κατακαημένε Πάνο; Χάρηκα λέμε στον 
βοηθό του εκτελεστή που ετοιμάζεται να σου πάρει το 
κεφάλι;
Καλά θα μου πεις όχι και το κεφάλι!
Το κεφάλι δεν ήτανε, αλλά ήτανε ο άνθρωπος που θα 
σου άλλαζε όλη σου τη ζωή.
Τώρα όμως  που το  σκέφτομαι  δεν  είναι  σίγουρο… 
μήπως θα πρέπει να τον ευγνωμονείς για την αλλαγή 
της  ζωής  σου;  Αλλιώς  θα  συνέχιζες  να  πετάς  από 
λουλούδι  σε  λουλούδι  απομυζώντας  τη  γύρη  τους. 
Δεν ξέρω τελικά τι θα ήταν καλύτερο. 
Εσύ θα μας πεις όταν δεις το παζλ τελειωμένο….

Μόλις τελείωσαν οι  τυπικούρες...

- Στέφη δε περνάμε μέσα να σε δω λιγάκι;
- Ναι, βέβαια.  Είπε εκείνη και σηκώθηκε.

Τα πόδια του γιατρού τον πήγαιναν δεν τον πήγαιναν. 
Πώς κάνεις έτσι μωρέ Δημητράκη και το παγκάρι της 
εκκλησίας να έκλεβες ,πιο ψύχραιμος θα ‘σουν...
Μόλις  έκλεισε  την  πόρτα  του  διπλανού  δωματίου, 
εξεταστηρίου,  ήρθε και κατέρρευσε.

- Στέφη δε μπορώ, τρέμουν τα πόδια μου.
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- Καλά,  καλά δε θα σε βάλουμε να τρέξεις  και 
μαραθώνιο.

- Ειλικρινά σου λέω δεν αισθάνομαι καλά.

Κρύος ιδρώτας  τον  είχε  περιλούσει.  Γιατί  ο  Δρ. 
Δημήτρης  μπορεί  να  ήταν  λιγάκι  μπερμπαντάκος 
αλλά όλα κι όλα, κομπιναδόρος δεν υπήρξε ποτέ.

- Όχου  πώς  κάνεις  έτσι  μωρέ;  Κοίτα,  θα 
κάτσουμε λίγο και μετά θα βγούμε και θα πεις 
αυτά που συνεννοηθήκαμε.

- Σκάσε μη μιλάς δυνατά θα μας ακούσει.
- Α, δε πας καλά εσύ!
Ο Δρ έσκυψε και κοίταξε απ’ τη κλειδαρότρυπα. Ο 

Πάνος  καθόταν  ακόμη  στην  πολυθρόνα  του 
περιμένοντας.

- Κάθεται!
- Εμ  τι  νόμιζες  καημένε  ότι  θα  ‘κοβε  βόλτες 

περιμένοντας να του ζητήσουμε να μας δώσει 
σπέρμα για εξέταση; Έλα τώρα σήκω.

- Τι  λες!!!  Εγώ  δεν  το  κουνάω ρούπι  απ’  τη 
κλειδαρότρυπα μέχρι να βγούμε.

Μετά  από  κάνα  τέταρτο  κατάφερε  να  τον 
ξεκολλήσει από εκεί και να τον σύρει μέχρι το γραφείο 
όπου τους περίμενε αμέριμνος ο Πάνος.
Κάθισε  η  Στέφη στην  άλλη  πολυθρόνα  κάθισε  κι 
εκείνος πίσω απ’ το γραφείο του. Τι κάθισε δηλαδή, 
βούλιαξε κυριολεκτικά μέσα και καθότι δεν  ήταν και 
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το πρώτο μπόι, στο τέλος ίσα που ξεχώριζε το κεφάλι 
του απ’ το γραφείο.

- Λοιπόν; Ρώτησε ο Πάνος.
      Σιγή.
- Λοιπόν; Επανέλαβε και η Στέφη κοιτώντας τον 

Δρ επίμονα στα μάτια.
- Στέφη όπως σου είπα έχουμε πάλι μύκητες.
- Άντε πάλι,  κατάλαβα είπε ο  Πάνος που είχε 

κάνει πολλές θεραπείες κι αυτός παρέα με την 
Στέφη.

- Και; Είπε η Στέφη.
- Λοιπόν όπως είπα και στην  Στέφη μέσα, μια 

τέτοια  επαναλαμβανόμενη  υποτροπή  εγείρει 
υποψίες για το αίτιο που τις προκαλεί.

- Δηλαδή;
- Δηλαδή Πάνο, υπάρχει μια πιθανότητα, μικρή 

βέβαια, το δικό σου το σπέρμα να είναι τοξικό.
- Τοξικό τι είναι αυτά που λες. Έλα Χριστέ και 

Παναγία.
- Μην  πανικοβάλλεσαι  δεν  είναι  έτσι  όπως 

ακούγεται.
- Πως είναι δηλαδή;
- Μπορεί  σε  επαφή  που  είχες  με  άλλες 

γυναίκες αυτό να μην είχε γίνει καν αντιληπτό 
λόγο  του  υψηλού  επιπέδου  ανοσίας  που 
περιείχε το ph του κόλπου τους, να στο πω 
δηλαδή απλά.
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- Α πολύ απλά.  Δεν  μου το  ‘λεγες  εξ’ αρχής; 
Πλάκα μου κάνεις γιατρέ;

- Όχι,  δεν κάνω πλάκα και δεν είναι  κάτι  που 
δεν  αντιμετωπίζεται.  Σου  λέω  απλά  ότι  η 
Στέφη με το ιστορικό που έχει είναι επιρρεπείς 
σε  μολύνσεις  και  μυκητιάσεις  και  αν  όντως 
εσύ  έχεις  τοξικότητα  αυτό  δεν  πρόκειται  να 
επιλυθεί μόνο με αντιμυκητισιακή αγωγή.

- Τι κάνουμε δηλαδή;
 
Γύρισε  και  κοίταξε  απεγνωσμένα  την  Στέφη. 

Εκείνη  με  ένα  ανεπαίσθητο  νεύμα  του  ‘δωσε  το 
σπρώξιμο που χρειαζόταν για να δώσει στον Πάνο τη 
λύση στο πιάτο.

- Πρέπει να κάνουμε μια εξέταση στο σπέρμα 
σου για τοξικότητα.

- Εξέταση;
- Ναι  δεν  είναι  τίποτα.  Θα  σε  στείλω  σε  ένα 

κέντρο  που  συνεργάζομαι.  Είναι  υπόθεση 
πέντε  λεπτών  και  αν  είναι  όντως  τοξικό  θα 
κάνεις  μια  θεραπεία  οπότε  και  λύνουμε  το 
πρόβλημα.

- Υπόθεση πέντε λεπτών; Συγνώμη γιατρέ που 
θα  σου  μιλήσω έτσι  αλλά  εγώ μαλακία  δεν 
τράβηξα  όσο  ήμουν  μικρός.  Τώρα  στα 
γεράματα θα το κάνω;
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- Καλά, μην κολλάς. Εδώ γίνεται για λόγους
      υγείας. Το κέντρο είναι εξειδικευμένο.

Στο κέντρο γονιμότητας

Μην κολλάς Πάνο μου! 
Πάρε τώρα το ποτηράκι απ’ τη νοσοκόμα κι άντε στο 
καμαράκι να το γεμίσεις. Χα χα.

Το δωματιάκι ήταν ότι πρέπει. Ότι πρέπει  για να 
αισθανθείς  εντελώς  μαλάκας.  Μια  πολυθρόνα,  ένα 
κρεβάτι  κι  ένα  τραπεζάκι.  Πάνω στο  τραπεζάκι  μια 
στοίβα  περιοδικά  με  πορνό  περιεχόμενο  μπας  και 
σου σηκωθεί. Νισάφι. Μες τα νεύρα ο Πάνος.

«Ά ρε Πάνο που κατάντησες. Κι απ’ έξω η κοπέλα 
να περιμένει  να της παραδώσεις τους καρπούς της 
προσπάθειάς  σου.  Είναι  και  αυτή  η  γαμημένη  η 
μουσική, για στάσου, θυμήθηκα, είναι η ίδια μουσική, 
Σαξόφωνο    που  παίζει  επαναλαμβανόμενα  στα 
περισσότερα σούπερ μάρκετ την ώρα που ψωνίζεις».

«Τέλος. Αυτό ήταν! Φεύγω. Άι  στο διάολο και ο 
γιατρός και η Στέφη.»

Άνοιξε την πόρτα απ’ το δωματιάκι  και  πήρε το 
δρόμο  της  επιστροφής  προς  τη  ρεσεψιόν. 
Πλησιάζοντας  είδε  τη  νοσοκόμα  ακουμπισμένη 
χαλαρά στο πάσο να συνομιλεί με έναν νεαρό μάλλον 
γιατρό. Μιλούσαν χαμηλόφωνα και χαμογελούσαν.
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Ε βέβαια και εγώ αν έβλεπα να μπαινοβγαίνουν 
στα δωματιάκια κάποιοι  τύποι  κυριολεκτικά μαλάκες 
και εγώ θα χαμογελούσα.

Μαζεύοντας όση αξιοπρέπεια του είχε απομείνει..

- Με συγχωρείτε
- Όλα εντάξει; ρώτησε η νοσοκόμα.
- Τίποτα εντάξει.
- Μην  ανησυχείτε.  Πάρτε  όσο  χρόνο 

χρειάζεστε...
( κάθε μαλάκας, θέλει το χρόνο του )

- Όχι δεν καταλάβατε, απλούστατα δεν μπορώ, 
δεν  μ’ ενδιαφέρει.  Μήπως θα μπορούσα να 
σας  το  φέρω  εγώ  το  δείγμα  απ’  το  σπίτι 
κάποια άλλη στιγμή;
( υπάρχει και μαλάκας delivery; )

- Όχι  κύριε  αυτό  είναι  αδύνατο.  Βλέπετε  το 
σπέρμα  πρέπει  να  παραμείνει  σε 
θερμοκρασία  υψηλή  μέχρι  να  εξεταστεί, 
διαφορετικά καταστρέφεται.
( μαλάκας thermodelivery; )

- Δεν πειράζει. Όπως βλέπω δε μπορούμε να 
συνεργαστούμε.

- Όπως νομίζετε. 

Απα πα κύριε Πάνο! Θα σας μαλώσω.

95



Γιατί τι έγινε ρε παιδιά;
Τι ήταν αυτό;
Ποιο αυτό;
Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε!
Ε, τι;
Τι;  Τι  νόμισες  ότι  τις  συνεργασίες  θα  τις 
αποφασίσεις  εσύ;  Όχι  κύριε.  Έχεις  συστήσει 
εταιρία και ο εταίρος έχει άλλη γνώμη… χα χα.

Στο σπίτι

- Α, ρε Πάνο τι να σου πω.
- Τι να μου πεις μωρέ ηλίθια; Πήγαινε εσύ να 

αυτοχαμουρευτείς  στο  καμαράκι.  Αρκετά 
μαλάκας ένιωσα.

- Και τι θα γίνει;
- Τι  να  σου  πω  ας  γυρίσουμε  στο 

κουστουμαρισμένο.
- Τι στο προφυλακτικό; Δεν είσαι καλά.
- Αλλά; Πώς θα γίνει;
- Άσε  θα  μιλήσω  με  το  Δημήτρη,  κάτι  θα 

σκεφτεί.
- Ναι για μίλα του. Μπορεί αυτήν τη φορά να 

προτείνει  να  μου  τον  φορέσει  κανένας 
αράπης. Που ξέρεις μπορεί και ο κώλος μου 
να είναι τοξικός και οι κλανιές που αφήνω να 
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ευθύνονται  για  την  τριχόπτωση  που 
παρουσιάζεις τελευταία.

- Άσε τις μαλακίες.

Μετά από μέρες διαβουλεύσεων Στέφης – Τέτης - 
Νατάσσας, Στέφης  - Δρ, Δρ – διαγνωστικού κέντρου 
βγήκε το πολυπόθητο πόρισμα.

Το σπέρμα της αυτού Μεγαλειότητας ήτο δυνατό 
να  παρθεί  εντός  της  οικίας  του  και  να  διακομισθεί 
τοποθετημένο σε ισοθερμικό περιβάλλον στο κέντρο 
διάγνωσης εντός τριάντα λεπτών.

Έτσι λοιπόν στήθηκε η επιχείρηση διάσωσης του 
μέλλοντος της Στέφης. 
Όχι παίζουμε.

Καθότι βεβαίως ο Πάνος δεν το έπαιζε το άθλημα 
ούτε  όταν ήταν μικρός,  παρενέβην η φίλτατη  Στέφη 
και  με  τη  πολύτιμη  συμβολή  των  χεριών  και  του 
στόματός της πάρθηκε το πολυπόθητο δείγμα.
Εκείνο  αφού  εκσφενδονίστηκε  σε  έναν  ταπεινό 
ουροσυλλέκτη,  τοποθετήθηκε  σε  ένα  ασφαλές 
θερμικά μονωμένο περιβάλλον που ο ίδιος ο  Πάνος 
είχε κατασκευάσει από φελιζόλ.

Έτσι λοιπόν ο  Πάνος με τη καύλα ακόμη νωπή, 
πήρε το παπάκι,  για να μη βρει κίνηση και ξεφύγουμε 
απ’ το  καθορισμένο  τριαντάλεπτο  και  κατευθύνθηκε 
στο διαγνωστικό κέντρο που του είχαν υποδείξει και 
τον  περίμενε  η  γνωστή  καθ’  όλα  συνεννοημένη 
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νοσοκόμα.
Έτσι λοιπόν έβαλε κι εκείνος το χεράκι του για να 

στρωθεί  το  μέλλον  της  Στέφης...  και  το  δικό  του 
φυσικά!!!
Σε  μερικές  μέρες  βγήκαν  τ’  αποτελέσματα  που 
εννοείται παρέλαβε ο Δρ Δημήτρης.
Το σπέρμα δεν είχε κανένα πρόβλημα, πληροφορία 
που ενδιέφερε τη Στέφη.
Το  σπέρμα  δεν  ήταν  τοξικό!  Πληροφορία  που 
ενδιέφερε  τον  Πάνο κι  έκανε  πως ενδιέφερε  και  τη 
Στέφη.
Όλα καλά, όμως παρέμενε το εξής θέμα.
Η Στέφη δεν έφτανε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

- Κοίτα θεωρώ πως σου ‘χει γίνει εμμονή.
- Μα πέρασαν τόσοι μήνες.
- Τι  τόσοι  μήνες  Στέφη.  Τρεις  μήνες  έχουν 

περάσει.
- Δεν ξέρω Δημήτρη, σκέψου κάτι γιατί θα μου 

στρίψει.
- Τι  να  σκεφτώ  άλλο;  Βγάλαμε  τις  μέρες 

ωορρηξίας οπότε επικεντρώσου σε αυτές και 
προπάντων  μην  αγχώνεσαι.  Όλα  θα  πάνε 
καλά.

Και πήγαν.
Στη  δεύτερη  μέρα  καθυστέρησής  της  πήγε  για 
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πολλοστή φορά στο φαρμακείο να αγοράσει ένα τεστ 
εγκυμοσύνης.
Η  φαρμακοποιός  μετά  βίας  κρατιόταν  να  μην 
ξεσπάσει σε γέλια, αλλά δε μπορούσε ν’ αφήσει και 
ασχολίαστο το γεγονός.

- Το ξέρεις το ανέκδοτο «αφού σε πειράζει  ρε 
φιλαράκι τι το κάνεις;»

- Άσε  τις  εξυπνάδες  Πόπη  –  όπου  Πόπη  η 
φαρμακοποιός της γειτονιάς – και πιάσε ένα 
τεστ εγκυμοσύνης μη του γαμήσω του μαλάκα 
ότι έχει και δεν έχει.

- Καλά ρε βλάκα δεν παίρνεται προφυλάξεις και 
κάθε  μήνα  ανησυχείς  μήπως  έχεις  μείνει 
έγκυος;

- Δεν ανησυχώ, έγκυος θέλω να μείνω και δε 
μπορώ, το μαλάκα.

- Α!...
Πήρε λοιπόν το test  και  βουρ για  την τουαλέτα 

του σπιτιού της.
Αφού λοιπόν το  κατούρησε  καλά καλά μέτρησε 

υπομονετικά μέχρι το χίλια για να ανοίξει τα μάτια της 
κάνοντας συγχρόνως και δύο τρία τάματα σε όποιον 
άγιο της ερχόταν πρόχειρα στο μυαλό.

Α! Με τους αγίους τα είχε πάντα καλά η  Στέφη. 
Και  τα  τάματά  της  τα  ξεπλήρωνε  χωρίς  πολλές 
καθυστερήσεις.  Πόσες  φορές  δεν  είχε  πάει  στο 
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μοναστήρι για να ανάψει τρία κεράκια τριφύτιλα στη 
χάρη τους; Αξημέρωτα ξεκινούσε σέρνοντας μαζί της, 
όχι  πως δεν ήθελε κι  αυτή,  τη κακομοίρα την Άννα 
που ούτως ή άλλως ήτανε πολύ της εκκλησίας.

Άνοιξε  λοιπόν  τα  μάτια  της  και  η  δεύτερη 
πολυπόθητη  κουκίδα  έκανε  την  εμφάνισή  της  στο 
τεστ.

«Θεέ  μου  δεν  το  πιστεύω!  Σ’  ευχαριστώ,  σ’ 
ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ!!!
Καλού κακού όμως πετάχτηκε πάλι στο φαρμακείο να 
αγοράσει και δεύτερο.

-   Καλά, τι τα κάνεις παιδάκι μου τα τρως; Να το 
κατουρήσεις πρέπει.

- Έλα, έλα άσε τ’ αστεία Πόπη.

Τρία  τρία τ’ ανέβηκε τα σκαλιά και περίμενε και 
κάνα  μισάωρο  στην  τουαλέτα  για  να  μπορέσει  να 
εξασφαλίσει μερικές σταγόνες ούρων.
Πάλι δύο κουκκίδες ροζ.
Πάνος – Στέφη 0-1.

Τι να κάνει τώρα που να το πρωτοπεί; Πουθενά! 
Πήρε βιαστικά το Δημήτρη τηλέφωνο.

- Δημήτρη η Στέφη είμαι. Το τεστ βγήκε θετικό.
- Μπράβο κορίτσι  μου πολύ χάρηκα.  Πήγαινε 

να  κάνεις  όμως  και  μια  χοριακή  να  ‘μαστε 
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σίγουροι.
- Ποια χοριακή! Το απόγευμα θα ‘ρθω απ’ το 

ιατρείο.

Όταν λοιπόν έκανε και τον υπέρηχο στο ιατρείο 
του  γυναικολόγου,  βεβαιώθηκε  πλέον  εκατό  τοις 
εκατό ότι ήτανε έγκυος.
Οπότε έμειναν οι εξής εκκρεμότητες

Α. Να το ξεφουρνίσει στο Πάνο.
Β. Να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη.  

Στο σπιτάκι μας

- Πάνο αγάπη μου, είμαι έγκυος.
- Όρεξη έχεις Στέφη μου.
- Αλήθεια σου λέω έκανα τεστ εγκυμοσύνης. 

Και λέγοντας αυτά ανοίγει την τσάντα της και χώνει το 
μπαστουνάκι κάτω απ’ τη μύτη του.

- Κοίτα, δύο ροζ κουκκίδες.
- Τι είναι αυτό ρε Στέφη; Πότε το έκανες;
- Πέρσι  αλλά  είπα  να  στο  εμφανίσω  σήμερα 
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που είσαι στις καλές σου. Τι λες μωρέ πότε να 
το ‘κανα; σήμερα το πρωί το ‘κανα.

- Γιατί;
- Τι γιατί ρε Πάνο; γιατί είχα καθυστέρηση.
- Πως είχες καθυστέρηση και γιατί έσπευσες να 

πάρεις το τεστ αφού παίρνεις το χάπι;
- Κι όμως είχα δύο μέρες καθυστέρηση και...... 

Κι όπως ξέρεις υπάρχει μια πιθανότητα έστω 
στις  χίλιες  μία  και  με  το  χάπι  να  μείνεις 
έγκυος.

- Και μείς πιάσαμε το ένα τοις χιλίοις;
Τι λε ρε παιδί μου και δε παίζαμε κάνα τζόκερ;
Θα πιάναμε το τζακποτ.

- Αυτό έχεις να πεις;
- Όχι, έχω κι άλλα να πω...
- Για λέγε. «Όχι ρε καριόλη που θα σ’ άφηνα».
- Έχω να πω πως είμαι σίγουρος πως μου την 

είχες στημένη.
- Τι λες ρε Πάνο; «Χαχά το έξυπνο πουλί απ’ τη 

μύτη πιάνεται... μαλάκα».
- Τι θες να μου πεις ρε Στέφη ότι ενώ έπαιρνες 

κανονικά το χάπι τώρα είσαι έγκυος;
- Κοίτα η αλήθεια είναι ότι ξέχασα να πάρω ένα.
- Ξέχασες; Τι πάει να πει ξέχασες και γιατί δε μ’ 

ενημέρωσες;
- Ρε  αγάπη  μου  δεν  το  θεώρησα  τόσο 

σημαντικό. Τι διάολο τόσο άτυχοι θα ‘μασταν;
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- Οπότε έχουμε και λέμε: Πρώτον υπάρχει μία 
πιθανότητα  και  με  χάπι  να  μείνεις  έγκυος, 
δεύτερον εσύ ξέχασες να  πάρεις  ένα  οπότε 
αυξήθηκαν  οι  πιθανότητες  πράμα  που  είμαι 
σίγουρος πολύ σ’ εξυπηρετεί.

- Μ’ εξυπηρετεί; Σε τί; «Άντε και γαμήσου».
- Σε εξυπηρετεί  γιατί  έτσι  θεωρείς πως θα με 

δέσεις κοντά σου.
- Πλάκα κάνεις έτσι;
- Όχι  δε  κάνω  καθόλου  πλάκα.  Εγώ  πάντως 

στο  λέω δεν  θέλω  παιδί  και  θέλω  όσο  πιο 
γρήγορα να τελειώνουμε μ’ αυτό.

- Αυτό ξέχασέ το. Δεν υπάρχει  περίπτωση να 
ρίξω το παιδί.

Εδώ Πάνο έπρεπε να παίξεις  joker γιατί  όντως 
είχες περισσότερες πιθανότητες  να χτυπήσεις  jack 
pot παρά να ρίξει η Στέφη το παιδί.

Όπως ήταν φυσικό, ο Πάνος εν μέσω πανικού και 
τσατίλας  συγκάλεσε  το  συμβούλιο  των  αρρένων 
φίλων του μπας και βρεθεί λύση.
Όπου συμβούλιο,  Φαίδων, Νίκος, Χρήστος και γιατί 
όχι και Ζαφείρης.
Πήγε λοιπόν στην εταιρία επενδύσεων που ιδιοκτήτης 
της  ήταν  ο  Χρήστος,  εκεί  δούλευε  ο  Φαίδων και  ο 
Ζαφείρης. 
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Ο  Νίκος;  Ο  Νίκος  ήτανε  αστυνομικός.  Στα  χαρτιά 
δηλαδή  μόνο  γιατί  στολή  εδώ και  δεκαεπτά  χρόνια 
που  ήτανε  στο  σώμα  δεν  είχε  φορέσει!!!   Δούλευε 
στην  ασφάλεια  υψηλών  προσώπων  σε  κάποιον 
ευρωβουλευτή  που  ήταν  συνεχώς  στο  εξωτερικό. 
Όταν  λοιπόν  εκείνος  αποφάσιζε  να  επισκεφτεί  τη 
γενέτειρά του και το σπίτι του στην Κηφισιά, δούλευε 
και ο Νίκος γιατί  έπρεπε να τον παραλάβει  από το 
αεροδρόμιο  και  να  τον  μεταφέρει  όπου  ήθελε  για 
αυτές τις τρεις μέρες που κρατούσε το ταξίδι του στην 
Ελλάδα.
Αυτό  επαναλαμβανόταν  μία  φορά  το  μήνα  αλλά 
«γαμώ τη τύχη μου γαμώ τώρα βρήκε να ‘ρθει  και 
αυτός που έχω δουλειά; Τι να πω ρε πούστη μου όλη 
η γκαντεμιά σε μένα;»
Έτσι αισθανόταν ο Νίκος μονίμως αδικημένος απ’ τη 
ζωή. Το μόνο που τον ευχαριστούσε ήταν η εμφάνισή 
του,  γιατί ήταν ωραίο παιδί ο  Νίκος, ωραίος αν δεν 
άνοιγε το στόμα του και πέταγε κοτσάνες. Αλλά είτε 
έτσι  ή  αλλιώς  τη  δουλειά  του  την  έκανε,  γκόμενες 
έβγαζε με το τσουβάλι – σαβουρογάμης γαρ – και το 
βούρλο η  γυναίκα του ήταν και  ευχαριστημένη που 
είχε τέτοιο άντρα δίπλα της. Το μόνο μελανό σημείο 
στη σχέση τους ήταν πως, πότε  πότε έχανε κάποια 
χοντρά λεφτά στο χρηματιστήριο. 

Αυτή λοιπόν η ενασχόλησή του, ήταν καθημερινή και 
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έτσι γνωρίστηκε και με τους υπόλοιπους στην εταιρία 
επενδύσεων.

Ο  Ζαφείρης  άλλη  διάνοια  κι  αυτός,  αφού 
αποχώρησε οικειοθελώς απ’ τη θέση διευθυντή που 
κρατούσε σε ένα υποκατάστημα μεγάλης τράπεζας, 
προσχώρησε κι αυτός στην εταιρεία και το μόνο που 
κατάφερε εκεί είναι, να είναι μονίμως απορημένος «Τι 
να κάνω τώρα;»,  να ξύνεται  συνεχώς πάνω απ’ το 
πληκτρολόγιο του υπολογιστή γεμίζοντάς το λίγδα και 
πιτυρίδα και να μπλοκάρει, πατώντας άσχετα μεταξύ 
τους πλήκτρα, όλο το σύστημα.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Ζαφείρης ένα γεροντοπαλίκαρο 
που  έμενε  μαζί  με  τη  μανούλα  του  σε  μια  μικρή 
μονοκατοικία στη Νίκαια, μέχρι τη στιγμή που εκείνη 
αποφάσισε  ν’  αφήσει  το  μάταιο  τούτο  κόσμο 
αφήνοντας  όμως  πίσω  της  μια  τεράστια 
παρακαταθήκη,  τον  Ζαφείρη  ή  αλλιώς  «τσουκ 
τούρου». Το τσουκ τούρου είχε καθιερωθεί ως όνομα 
πλέον  ενώ  στη  πραγματικότητα  ήταν  ο  ήχος  που 
έκανε  ο  υπολογιστής  όταν  εκείνος  πατούσε  δύο 
άσχετα μεταξύ τους πλήκτρα.

Το τρίτο μέλος του συμβουλίου ήταν ο Χρήστος 
που ήταν όπως είπαμε και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού.
Ο Χρήστος ήταν πολύ καλό παιδί, γενναιόδωρος και 
κυμπάρης.  Σε όλα του.  Την ίδια άποψη βέβαια δεν 
είχε και η γυναίκα του γιατί ενώ κόντευε να χρονίσει ο 
γιος  τους  εκείνος  έγινε  για  δεύτερη  φορά  πατέρας 
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από  άλλη  γυναίκα.  Πλέον  είχαν  περάσει  αρκετά 
χρόνια,  εκείνος  είχε  αναγνωρίσει  το  παιδί  που  είχε 
εκτός  γάμου  και  εκείνη  είχε  αποδεχτεί  το  γεγονός. 
Αυτό ήταν βέβαια ένα μεγάλο αγκάθι στη σχέση τους 
που  σε  κάθε  ευκαιρία  έβγαινε  ως  όπλο  πάνω στο 
τραπέζι.  Πολλά  χρόνια  αργότερα  αυτό  ακριβώς  το 
αγκάθι έμελλε να τινάξει και το γάμο τους στον αέρα.

Αυτό  λοιπόν  το  έγκριτο  συμβούλιο 
συμπεριλαμβανομένου και του Φαίδων, συστήθηκε ή 
μάλλον  καλύτερα  βρέθηκε  συστημένο  για  να 
βοηθήσει τον Πάνο...

- (Π)  Την  πουτάνα  με  δόλωσε.  Το  είχε 
προγραμματίσει.

- (Ν)  Εγώ το  ‘χω πει  και  θα  το  λέω,  όλες  οι 
γυναίκες είναι καριόλες.

- (Π) Αυτή ένα παραπάνω.
- (Χρ.) Πως κάνεις έτσι ρε μαλάκα ας πάει να το 

ρίξει.
- (Π) Μου το ξέκοψε.
- (Ν) Ε τότε πες της να πάει να γαμηθεί.
- (Χρ.)  Κάτσε  ρε  μαλάκα  κι  εσύ,  δε  λέγονται 

αυτά έτσι.
- (Π) Έχω μπλέξει, δεν το πιστεύω την καριόλα.
- (Φ) Να μιλήσω κι εγώ;
- (Π) Ναι φίλε μου.
- (Φ) Άκου λοιπόν πως έχουν τα πράγματα. Ας 

υποθέσουμε ότι όπως λες σε δόλωσε που για 

106



μένα καλά έκανε.
- (Π) Γιατί καλά;
- (Φ) Γιατί τι περίμενες ότι θα σ’ άφηνε η Στέφη 

για  δεύτερη φορά να κάνεις το κέφι σου; Αν 
δεν  το  ‘κανε,  δε  θα  το  ‘παιρνες  ποτέ 
απόφαση.

- (Π) Τι είναι αυτά που λες; Ούτε τώρα το ‘χω 
πάρει απόφαση.

- (Φ) Ναι  αλλά  είσαι  προ  τετελεσμένων 
γεγονότων,  γιατί  διαφορετικά  και  σε  μια 
δεκαετία  εργένης  θα  ‘σουν  με  την  Στέφη 
γκόμενα.  Δες το λίγο μεταφυσικά,  ότι  η  ζωή 
σου ανοίγει ένα άλλο πεδίο.

- (Π) Δεν το θέλω αυτό το πεδίο ρε φίλε. Εγώ 
δεν έχω δηλαδή το δικαίωμα της επιλογής;

- (Φ)  Α όχι,  αυτό  το  έχεις.  Εκτός  απ’  το  να 
μείνεις  τελικά  μαζί  της  μπορείς  να 
αποχωρήσεις  δίνοντας  όμως  το  στίγμα  ότι 
ξεκόβεις παντελώς όποια και αν είναι τελικά η 
απόφασή  της.  Ούτε  τηλέφωνο,  τίποτα. 
Αναλαμβάνεις μόνο τα έξοδα της γέννας και 
μετά αντίο οριστικό.

- (Χρ.) Τι είναι  αυτά που του λες. Έτσι και το 
αναγνωρίσει, η άλλη θα τον μπλέξει. Θα τον 
τρέχει μια ζωή.

- (Φ) Είναι ήδη μπλεγμένος.
- (Ν) Κάν’ την με ελαφρά.
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- (Ζ)  Να  της  πεις  ότι  εάν  θέλει  να  ‘στε  μαζί 
πρέπει  να  το  ρίξει  και  αργότερα  όταν  το 
θέλετε και οι δύο το ξαναδοκιμάζετε.

- (Φ,Χρ, Ν) ΤΣΟΥΚ  ΤΟΥΡΟΥ
- (Π) Ευχαριστώ Ζαφείρη....

Αυτού του είδους τα συμβούλια συνεχίστηκαν επί 
μακρόν χωρίς ποτέ καμιά είδους κατάληξη.

Ο Πάνος απείχε από οποιαδήποτε συνάντηση με 
την  Στέφη και  γενικώς υπήρχε μια παγωμάρα άνευ 
προηγουμένου.

Ρυθμιστικό ρόλο προσπάθησε να διαδραματίσει 
και η Γωγώ αλλά οι περιστάσεις και τα γεγονότα είχαν 
ξεφύγει απ’ τον έλεγχο. Έναν έλεγχο που τόσο πολύ 
αγαπούσε η Γωγώ. Δηλητηρίασε κι αυτή,  όχι βέβαια 
και τόσο άδικα, την ψυχή του αδερφού της. Δηλαδή, 
ότι  η  φαντασμένη ψεύτρα του την είχε στήσει  καλά 
την παγίδα και ο ρομαντικός νέος των τριάντα πέντε 
Μαϊων έπεσε μέσα αμαχητί.

Χα, χα. Τι νόμιζες Πανούλη ότι η ζωή θα σ’ άφηνε 
εσένα αλώβητο να παίζεις με τα συναισθήματα και τις 
ζωές των άλλων; 
Για κάτσε τώρα στην αντίπερα όχθη να αγναντεύεις 
αυτά που οι άλλοι αποφάσισαν για σένα.
Γιατί η Στέφη είχε αποφασίσει να το τραβήξει μέχρι το 
τέρμα.  Η  Άννα παρόλο  το  αλαμπρατσέτα  και  το 
καθημερινό αλισβερίσι που είχε με την εκκλησία, της 

108



πρότεινε  και  τη  διέξοδο  της  διακοπής  της  κύησης. 
Ανένδοτη  η  Στέφη και  αφού  το  κορίτσι  της  είχε 
αποφασίσει  να  κουβαλήσει  μόνη  της  το  σταυρό, 
εκείνη  θα  στεκόταν  στο  πλάι  της,  μαχητής.  Έτσι 
λοιπόν μάνα και κόρη άρχισαν να κάνουν σχέδια για 
την ομαλή έκβαση της εγκυμοσύνης, τον τοκετό και 
αργότερα το μεγάλωμα του παιδιού.

Η Στέφη  βέβαια κατά κόσμον είχε αποφασίσει τα 
παραπάνω.  Μέσα  της  ήταν  σίγουρη  ότι  με  κάποιο 
τρόπο θα έφερνε κοντά της και τον Πάνο. Σε αντίθετη 
περίπτωση,  ας  μη  γελιόμαστε,  θα  είχε  οδηγηθεί 
τάχιστα  στα  σκαλιά  ενός  ιδιωτικού  μαιευτηρίου  για 
έκτρωση όπως άλλωστε είχε κάνει και στο παρελθόν.

Ο  Πάνος όμως δεν  άργησε  να  ανοίξει  πάλι  τις 
διόδους επικοινωνίας με την  Στέφη.  Θέλεις  λίγο ότι 
μεγάλωνε  στη  κοιλιά  της  το  παιδί  του,  θέλεις  ότι 
κωλόπαιδο δεν ήταν, αλλά πάνω απ’ όλα ήταν αυτή η 
γαμημένη η καψούρα που δεν έλεγε να του περάσει.
Ενώ για ένα μήνα είχε εξαφανισθεί στο Φάληρο όπου 
ήταν  το  σπίτι  της  Γωγώς,  ακολούθησε  το  πρώτο 
τηλεφώνημα στην Στέφη.

- Καλημέρα Στέφη, είσαι καλά;
Και βέβαια ήταν καλά. Έφτανε και μόνο αυτό για να 
βεβαιωθεί ότι όχι απλώς είχε κερδίσει μια μάχη, είχε 
κερδίσει τον πόλεμο.

Πέρασαν άλλοι δύο μήνες από τότε και ο  Πάνος 
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μετακόμισε στο σπίτι  της  Στέφης και  της  Άννας.  Το 
σπίτι  του  στη  Νίκαια  ήτανε  πιο  παλιό  και  η  Στέφη 
χρειαζόταν  τη  βοήθεια  της  μάνας  της  τώρα  που 
άρχισε να βαραίνει.  Πάνω απ’ όλα όμως η διαμονή 
του εκεί του εξασφάλιζε την άνεση  να την κοπανάει 
όταν  κάτι  δεν  πήγαινε  καλά.  Αυτό  συνέβαινε 
τουλάχιστον  μια  φορά  το  δεκαήμερο  και  διαρκούσε 
δυο με τρεις μέρες.

Όλα  είχαν  πάρει  το  δρόμο  τους  ίσως όχι  τόσο 
παραμυθένια  όσο  τα  είχε  η  Στέφη ονειρευτεί  αλλά 
τουλάχιστον ο  Πάνος είχε αποδεχθεί  το γεγονός ότι 
θα γινόταν πατέρας.
Για γάμο ούτε λόγος.

Μια όμως κατά τα άλλα τυπική εξέταση υπερήχου 
έμελλε να φέρει τα πάνω κάτω.
Τα ποσοστά να γεννηθεί το παιδί τους με σύνδρομο 
down παραήταν υψηλά και το ρίσκο, μη αποδεκτό.

Μετά  το  θάνατο  του  πατέρα  της  ίσως  ήταν  η 
δεύτερη και τελευταία φορά που η Στέφη κατέρρευσε.
Έχασε  κυριολεκτικά  τον  κόσμο  κάτω  απ’  τα  πόδια 
της. Αυτό το ενδεχόμενο ούτε που το είχε φανταστεί. 
Οι  χειρότεροι  εφιάλτες της δεν περιείχαν ένα τέτοιο 
σενάριο.
Ένιωσε ηττημένη ίσως για πρώτη φορά στη ζωή της. 
Τίποτα  δεν  μπορούσε  να  την  παρηγορήσει.  Ούτε 
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ακόμη και η έκρηξη συναισθημάτων απ’ τη μεριά του 
Πάνου που  τη  διαβεβαίωνε  ότι  θα  είναι  για  πάντα 
μαζί. Όλα της ήταν αδιάφορα, μαύρα και μοιραία.

Την λύση βρήκε πάλι ο Δημήτρης, ο γυναικολόγος 
που  τους  παρέπεμψε  σε  ένα  εξειδικευμένο  κέντρο 
διάγνωσης του συνδρόμου που είχε την έδρα του στο 
Λονδίνο.

Η  Στέφη αρχικά  ούτε  ήθελε  να  ακούσει,  είχε 
αποφασίσει να προχωρήσει σε έκτρωση.
Η Τέτη η κολλητή της, της πρότεινε να πάνε μαζί εκεί 
για να εξαντλήσουνε όλα τα ενδεχόμενα.
Δεν είχε πια τα κουράγια. Για ποιο λόγο να έκανε ένα 
τέτοιο ταξίδι;

Πριν την τελική απόφαση υπήρξε μια συνάντηση 
στην Καστέλα στον Πειραιά του Πάνου και της Στέφης 
με  το  Φαίδωνα και  τη  Γωγώ.  Στο  μπιστρό  που 
κάθισαν  το  κλίμα  ήτανε  βαρύ,  η  Στέφη έκλαιγε 
συνεχώς απαρηγόρητη. Η Γωγώ δεν έτεινε ούτε μια 
φορά το χέρι της να της χτυπήσει απαλά την πλάτη. 
Καθόταν  εκεί  άκαμπτη,  σαφώς  στεναχωρημένη  γι’ 
αυτά όμως που πέρναγε ο αδελφός της.

- (Γ)  Νέοι  είστε  βρε παιδιά,  έχετε  όλη τη ζωή 
μπροστά σας. Εγώ συμφωνώ με τη Στέφη, ότι 
καλύτερα  να  το  τελειώνει  εδώ  και  να  μη 
παρατείνει  άλλο  την  αγωνία  και  τη 
στεναχώρια της.
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- (Π) Αφού ρε παιδιά υπάρχει μια ελπίδα γιατί 
να μη την εξαντλήσουμε;

- (Γ)  Δε ξέρω  Πάνο, εγώ τη γνώμη μου είπα, 
κάντε ότι νομίζετε.

- (Π) Φαίδων εσύ τι λες;
- (Φ) Πάνο στο είπα και νωρίτερα το πιστεύω 

και  τώρα.  Γιατρός  είναι,  δεν  είναι  Θεός.  Να 
πάτε. Άλλωστε εγώ στη θέση σας θα έπαιρνα 
και  δεύτερη και  τρίτη γνώμη ακόμη και  εδώ 
στην Αθήνα.

Έτσι λοιπόν το ταξίδι προγραμματίστηκε και έγινε 
τελικά με την  Στέφη κυριολεκτικά να την έχουν σύρει 
σε αυτήν την επιλογή.

Εδώ  η  μοίρα  τους  έπαιξε  ένα  πολύ  περίεργο 
παιχνίδι.

Από  τη  μία  ο  Πάνος όντως  σίγουρος  ότι 
παγιδεύτηκε από την Στέφη έκανε αυτό το ταξίδι, όχι 
πιστεύοντας ότι θα βγει κάτι θετικό, αλλά ξεπλένοντας 
από  πάνω  του  ότι  τύψεις  θα  μπορούσε  να  του 
επιφέρει μια ενδεχόμενη άμβλωση. «Δεν φταίω εγώ, 
η μοίρα ήρθε και έδωσε τη λύση της θείας δίκης».

Απ’  την  άλλη  η  Στέφη κρατώντας  ακόμη  το 
τρόπαιο της νίκης της επί του  Πάνου στα χέρια της 
είχε  έρθει  αντιμέτωπη  με  την  πιο  σκληρή  τιμωρία. 
Ενός παιδιού που θα της θύμιζε σε όλη της τη ζωή, 
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τους κανόνες του fair play.
Αν όμως υπήρξε μια φορά στη ζωή της τυχερή η 

Στέφη, αυτή ήταν εδώ. Γιατί παρόλο που ξεκίνησε με 
τις  χειρότερες  των  προδιαγραφών  το  αποτέλεσμα 
ήταν ένα δώρο Θεού.  Το παιδί  μετά από μια σειρά 
εξετάσεων φαινόταν ότι δεν είχε τίποτα το επιλήψιμο.

Με τον καιρό η Στέφη άρχισε πάλι ν’ αποκτά την 
αυτοκυριαρχία  της  και  μέχρι  να  φτάσει  η  ώρα  της 
γέννας ήταν πάλι  η  γνωστή  Στέφη.  Όλος ο κόσμος 
έπρεπε να γυρίζει γύρω από αυτήν.

Να μας ζήσει!!!!!!
Όσοι  πρόλαβαν  και  είδαν  μητέρα  και  μωρό  στο 
μαιευτήριο πρόλαβαν. Οι υπόλοιποι πήραν αναβολή 
για μετά από σαράντα μέρες. Μην και πιάσει το κακό 
το μάτι τον θησαυρό της.
Όχι ότι η Στέφη πίστευε σε τέτοιες παπαριές... Στόχος 
της ήταν η Γωγώ και γιατί όχι και η μάνα του Πάνου.
«Ποτέ  τους  δε  με  χώνεψαν,  ποτέ  τους  δε  με 
αποδέχθηκαν ως αντάξια του  Πάνου, θα τους δείξω 
εγώ!!!!»
Έτσι  άρχισε  ένας  πόλεμος  απ’  την  πλευρά  της 
Στέφης, προς το σόι του Πάνου.

Για σαράντα μέρες δεν  πάτησε κανείς τους στο 
σπίτι.  Όσο για τις δικές της φίλες ερχόταν μια χαρά 
και το πρωί. Αυτό βέβαια δεν το γνώριζε ο Πάνος που 
αποδέχθηκε τις προκαταλήψεις της Στέφης.
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Το σαρανταήμερο του αποκλεισμού ήταν απ’ τις πιο 
ανέμελες  περιόδους  της  ζωής  της.  Μόλις  έφευγε  ο 
Πάνος το  πρωί  για  τη  δουλειά  τσουπ  να  την  για 
καφεδάκι η Στέφη με τις κολλητές.

- Α  ρε  Στέφη καλά  του  την  έφραξες  του 
ξαδερφούλη μου.

- Όχι  παίζουμε.  Καλά  την  είχε  δει  κοκοράκι 
τόσα  χρόνια,  ας  πληρώσει  τώρα  και  το 
λογαριασμό.

- Θα του το πεις;
- Ναι,  δεν  έχω  πρόβλημα  να  το  παραδεχτώ 

τώρα πια.
- Φιλενάδα εγώ με το Σάκη θα στο βαφτίσουμε 

το παιδί.
- Γουστάρω, αλήθεια θέλεις;
- Πως δε θέλω ρε. Δε ξέρεις πόσο χάρηκα με τη 

γέννησή του.
- Ξέρω  ρε  Τέτη!  Σου  εύχομαι  μέσα  από  την 

καρδιά μου να γίνετε και σεις σύντομα γονείς.
Όπως  αντιλαμβάνεστε,  στο  διάστημα  που 
προηγήθηκε  και  η  Τέτη  παντρεύτηκε  τον  Σάκη 
σβήνοντας το παρελθόν δια παντός ή τέλος πάντων 
μουτζουρώνοντάς το.

- Μακάρι!  Έχω  κουραστεί  πια  με  αυτές  τις 
ορμόνες και τις  αποτυχίες.
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- Έλα ρε όλα θα πάνε καλά.
- Και να φανταστείς πως ο άλλος ο μαλάκας, ο 

Φαίδων έχει κάνει δυο παιδιά.
- Πού τον θυμήθηκες τώρα;
- Ντρέπομαι που το λέω αλλά έχει κολλήσει το 

μυαλό μου ρε Στέφη. Αυτός να ‘χει στρώσει τη 
ζωή του και εγώ τίποτα;

- Πρέπει να αποβάλλεις το άγχος.
- Το πιστεύεις ότι ακόμη θέλω να τον εκδικηθώ;
- Και βέβαια το πιστεύω αλλά τώρα πια...
- Όχι, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται 

κρύο.
- Δηλαδή;
- Θα μπορούσες να κάνεις τα πάντα για μένα;
- Εννοείτε, εκτός από φόνο.
- Ξέρεις τι  σκεφτόμουν. Πολύ θα ‘θελα να τον 

πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Εσύ μιλάς που 
μιλάς μαζί του έτσι δεν είναι;

- Ναι εντάξει, δεν είμαστε και κολλητοί.
- Θέλω να βρεις έναν τρόπο να του την πέσεις, 

δεν  είναι  και  δύσκολος,  αυτός  πάντα  ήταν 
επιρρεπής στον ποδόγυρο και να το μάθει η 
άλλη η γαμιόλα.

- Τι λες ρε Τέτη;
- Ναι,  ναι.  Άκου  να  δεις  να  τον  πας  σε  ένα 

ξενοδοχείο που θα έχουμε επιλέξει και να τον 
τραβήξουμε βίντεο να το στείλουμε στην άλλη.
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- Τι λες μωρή τρελή, δε γίνονται αυτά.
- Και βέβαια γίνονται εκτός αν δε θέλεις να με 

βοηθήσεις.
- Να σε βοηθήσω να κάνεις τι;
- Να τους πληρώσω με το ίδιο νόμισμα.
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Τα βαφτίσια  έγιναν με κάθε λαμπρότητα το ίδιο 
και  ο  γάμος.  Αμέ.  Όχι  που δεν θα τα  κατάφερνε η 
Στεφάρα να κουκουλώσει τον Πανούλη. 
Δέκα ήθελε σαν κι αυτόν.
Όχι  μόνο  την  παντρεύτηκε  αλλά  ξόδεψε  και  μια 
περιουσία για το γεγονός. Ήθελε βλέπεις η αγάπη του 
να μπει στο μάτι ολονών. Και όχι μόνο...

Ο  Πανούλης  σαν  καλός  οικογενειάρχης  πήρε 
αμπάριζα  τις  τράπεζες  και  έβγαλε  ένα  στεγαστικό 
δάνειο  για  αγορά  κατοικίας.  Οροφοδιαμέρισμα 
παρακαλώ, στη Νίκαια βέβαια, αλλά δε βαριέσαι δε 
μπορείς να τα ‘χεις και όλα σ’ αυτήν τη ζωή.

Όταν  ήθελε  η  Στέφη  να  γευτεί  πολυτέλειες, 
πήγαινε μια βόλτα απ’ το μαγαζί του Fotis. 

Βλέπεις οι  κακές συνήθειες δε κόβονται.  Δε ΄πα 
να ‘χε  παντρευτεί,  το ξενοκαβάλημα δε τ’ άφηνε με 
τίποτα.  Της  έφτιαχνε  το  εγώ  της,  την  ντομπάριζε. 
Ήτανε  βέβαια  πιο  προσεκτική  απ’ ότι  συνήθιζε  στο 
παρελθόν αλλά το ίδιο θρασύτατη.

Ένα  βράδυ  που  κανονίσανε  να  πάνε  πάλι 
μπουζούκια  με  τις  κολλητές  ο  Πάνος εξέφρασε την 
επιθυμία να τις συνοδέψει. «Δε γαμιέται και τι έγινε;» 
Κάλεσε  την  μπέιμπυ  σίτερ   Άννα  σπίτι  και  πήγανε 
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όλοι μαζί στον Fotis.
Του  Πάνου δε  του  φάνηκε  περίεργο  που  στο 

μαγαζί την ξέρανε και οι πέτρες. Απ’ τη μια ήξερε πως 
η αγάπη του είχε αδυναμία στον  Fotis, απ’ την άλλη 
ήξερε  το  τονάζ  της  Στέφης  και  την  ταραχή  που 
προκαλούσε στο αντίθετο φίλο. Άλλωστε αυτός είναι 
και ένας λόγος που ήτανε μαζί της.

Πρώτο  τραπέζι  λοιπόν  η  παρέα,  ο  Fotis να 
αφιερώνει τραγούδια και να ‘σου η  Στέφη πάνω στο 
τραπέζι. 

Τι  τον  θέλεις  τον  Πάνο, λίγο  το  ποτό,  λίγο  ότι 
ήθελε να φανεί ποιος το πηδάει αυτό το μωρό... έκανε 
σύμβαση με τις λουλουδούδες και το πανέρι πήγαινε 
σύννεφο.

Όταν  τελείωσε  η  πρώτη  εμφάνιση  του  Fotis 
κατέβηκε και  η  Στέφη από το τραπέζι.  Αφού γέμισε 
τον  Πάνο φιλιά  πήγε να σενιαριστεί στις τουαλέτες, 
είχε  γίνει  άλλωστε  μούσκεμα  στον  ιδρώτα  απ’  το 
χορό.

Όταν γύρισε μετά από κανένα τέταρτο:
- Που ήσουνα ρε μωρό μου; Άργησες.
- Είχε  κόσμο,  περίμενα  στην  ουρά...  σου 

έλειψα;
- Πολύ!
Πήρε  τα  τσιγάρα  της  η  Στέφη   κι  άναψε  ένα 

ρουφώντας  αχόρταγα  τις  πρώτες  τζούρες.  Τέτοιες 
ώρες τραβιέται η πουτάνα η νικοτίνη.
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Σκύβει λοιπόν η άλλη τσατσά της παρέας και της 
ψιθυρίζει στ’ αυτί.

- (Ν)  Που ήσουνα μωρή τόση ώρα;  μπας και 
τον έπαιρνες;

- (ΣΤ) Γιατί έχουν τίποτα τα μαλλιά μου;
- (Ν) Τι λες μωρή τρελή;
- (ΣΤ) Σκάσε μωρή και λέγε! Φαίνεται τίποτα;

Όχι  που  δεν  θα  την  έκανε  η  Στεφούλα  ευκαιρίας 
δοθείσης.
Α  ρε  Πανούλη  και  να  ΄ξερες...  και  κερατάς  και 
δαρμένος.  Κερατάς  εντάξει  θα  μου  πεις,  αλλά 
δαρμένος;

Ε, το ξύλο ήρθε μετά, στην πληρωμή, γιατί καλά 
έριχνε τα λουλουδάκια στην αγάπη του αλλά όταν του 
‘ρθε  ο  λογαριασμός,  κόντεψε  να  πάθει  εγκεφαλικό. 
Τέσσερα χιλιάρικα σε γαρίφαλα, ε όχι!

Μετά  από  πολλή  ώρα   διαπραγματεύσεων, 
παρενέβει  ο  ίδιος  ο  Fotis και  κατέβασε  το  ποσό 
σχεδόν στα μισά, που όμως ούτε αυτά είχε μαζί του 
και εγγυήθηκε πάλι ο  Fotis για τη φερεγγυότητά του 
ώστε  να  τα  πληρώσει  την  επομένη.  Πράμα  που 
έκανε. 
Άρχοντας ο Fotis! 
Τσάμπα του ‘χανε προσάψει αυτόν τον τίτλο;
Α,  δε  θέλω  να  βγαίνεις  Πανούλη  μου  και  στην 
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αναφορά. Είδες που βγαίνει και κάτι καλό, απ’ το να 
μοιράζεσαι που και που τη γυναίκα σου; 
Εδώ άλλοι τη μοιράζονται τσάμπα!!!
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Όλα  ήτανε  σχεδόν  έτοιμα  για  να  μπούνε  στο 
καινούργιο τους σπίτι.
Εκείνη  περίπου  την  εποχή  άρχισαν  να 
αποκαθίστανται  και  οι  σχέσεις  του  Πάνου με  το 
Φαίδωνα. Γιατί μετά από εκείνο το συμβούλιο και τη 
συνάντηση στην Καστέλα, ο Πάνος είχε κόψει σχεδόν 
κάθε  επικοινωνία  μαζί  του.  Ήτανε  που  είχε  την 
πεποίθηση ότι ο Φαίδων έπαιρνε πάντα το μέρος της 
Στέφης, δικηγόρο των γυναικών τον είχε αποκαλέσει. 
«Ο ξερόλας ακόμη και εκεί τον έξυπνο ήθελε να κάνει 
τσαλαπατώντας τον εγωισμό μου.» Όπως και να ‘χε 
το θέμα, ο Πάνος ήταν εκεί όπως το είχε προβλέψει ο 
φιλόσοφος. Παντρεμένος, πατέρας, δανειολήπτης. Τι 
άλλο μπορούσε να ζητήσει κανείς απ’ τη ζωή;

Τη  μέρα  που  είχαν  τελειώσει  και  τα  βαψίματα, 
συναντήθηκαν στο καινούριο σπίτι, μετά από χρόνια 
και  η  Στέφη με  τη  Δάφνη.  Είχαν  μιλήσει  κάνα  δυο 
φορές  στο  τηλέφωνο  αλλά  οι  σχέσεις  τους 
περιοριζόταν  εκεί.  Ο  συνδετικός  κρίκος  παρέμενε  ο 
Πάνος με το Φαίδων ή μάλλον καλύτερα ο Φαίδων με 
τη Στέφη. Ο Φαίδων όλα τα χρόνια της γνωριμίας του 
μαζί  της  ήτανε  πάντα  ιδιαίτερα  διαχυτικός  με  τη 
Στέφη, μάλιστα  εάν  δεν  τους  ήξερε  κανείς,  η 
διαχυτικότητα έφτανε στα όρια της παρεξήγησης.  Ο 
Πάνος δεν είχε πρόβλημα μ’ αυτό, μάλιστα γελούσε 
κιόλας.  Η  Δάφνη  ήταν  σχεδόν  αδιάφορη  αν 
εξαιρέσουμε τις  φορές που έβρισκε πολύ γελοία  τη 
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συμπεριφορά  του  άνδρα  της.   «Ολόκληρος 
μαντράχαλος και σαλιαρίζει σαν σχολιαρόπαιδο». 
Τι να πεις Δάφνη μου, ότι δεν κάνει κανείς μικρός του 
βγαίνει  μετά.  Μετά  ξαφνιαζόμαστε  με  τους 
γεροντοέρωτες.  Εκεί  τουλάχιστον  υπάρχει  και  η 
δικαιολογία  της  γεροντικής  άνοιας,  εδώ;   Εδώ  η 
ξιπασιά βαφτίστηκε  αβρότητα και παιχνίδισμα.
Έτσι  λοιπόν  την  ώρα  που  ανέβαινε  η  Δάφνη  στον 
έβδομο  όροφο  να  τους  συναντήσει,  της  ανοίγει  η 
Στέφη όλο χαμόγελα την  πόρτα  και  ο  Φαίδων από 
πίσω της...

- (Φ)  Αχ  βρε  αγάπη μου  δεν  είναι  αυτό  που 
νομίζεις…..

- (Δ) « Άρχισε πάλι»
- (ΣΤ) Καλημέρα Δάφνη, τι κάνεις;
- (Δ)  Α,  πολύ  ωραίο  το  σπίτι  σας.  Καλημέρα 

Στέφη μου.
- (Φ) Αγάπη μου να σου εξηγήσω. Συνεχίζει το 

«χιούμορ» του ο Φαίδων.
- (Δ) Δεν έχεις να εξηγήσεις τίποτα αγάπη μου! 

Κι εγώ από γαμήσι γυρνάω.
- (ΣΤ) Καλά του είπες Δάφνη...

Εν  τω  μεταξύ  ο  φιλόσοφος  και  η  Δάφνη  είχαν 
μετακομίσει  στην  επαρχία  για  μια  καλύτερη  ζωή. 
Πουλώντας μια μονοκατοικία στην Αθήνα είχαν κτίσει 
ένα  ωραίο  σπίτι  σε  ένα  λόφο με  θέα  τη  θάλασσα. 
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Συγχρόνως  ο  φιλόσοφος  είχε  πάρει  παράταση  της 
απραξίας  του,  μιας  και  εκεί  δικαιολογημένα  οι 
δουλειές ήταν περιορισμένες.

Άρχισε  λοιπόν  να  αναπτύσσεται  και  μια  άλλη 
σχέση, σχέση διακοπών των δύο ζευγαριών.

Η  πρόβα  τζενεράλε  έγινε  στη  Σκιάθο  όπου 
περάσανε ένα τετραήμερο παρέα. Άλλωστε και οι δύο 
οικογένειες είχανε πλέον παιδιά και μάλιστα κοντά σε 
ηλικία.

Μια μέρα που η κουμπάρα της ήρθε απ’ το σπίτι 
της για κουτσομπολιό και το καθιερωμένο καφεδάκι, 
όση ώρα η Στέφη τον έφτιαχνε, εκείνη καθισμένη στον 
καναπέ πήρε να ρίξει μια ματιά στο άλμπουμ με τις 
φωτογραφίες που βρήκε παρατημένο στο τραπεζάκι 
του σαλονιού.

«Α το φίδι το κολοβό! Όσο εγώ έβραζα με το ζουμί 
μου  εκείνη  έκανε  δημόσιες  σχέσεις.  Και  τι  σχέσεις! 
Ωραία  φίλη!»  ξεροκατάπιε  μια  δυο  φορές  να 
ανακτήσει την ψυχραιμία της η Τέτη και…

- (Τ) Μπα μπα δε μας τα ‘πες όλα;
- (ΣΤ)Ποια όλα ρε φιλενάδα;
- (Τ) Έκανες διακοπές παρέα με τον μαλάκα και 

την καριόλα;
- (ΣΤ) Α, του  Πάνου ήταν η ιδέα. Μιλήσανε με 

το  Φαίδων καθώς επέστρεφαν από Σκόπελο 
και  τους  κάλεσε  να  ‘ρθουν  για  λίγο  Σκιάθο 
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που ήμασταν εμείς .
- (Τ) Τι λέτε καλέ!
- (ΣΤ) Ναι ρε,  για να ‘χει κι ο μικρός  παρέα.
- (Τ) Για λέγε λοιπόν κανένα κουτσομπολιό.
- (ΣΤ) Τίποτα ιδιαίτερο. Πιο πολύ με το Φαίδων 

τα  λέγαμε.  Αυτή  έχει  και  ένα  ύφος 
συγκεκριμένο...

- (Τ) Ναι ξέρω, βορείων προαστίων! Μη χέσω. 
Τουλάχιστον έκανες τίποτα να σε θυμούνται;

- (ΣΤ) Τι να κάνω ρε βλάκα; Αυτά θέλουν χρόνο 
και εμείς ήμασταν τρεις μέρες μαζί.

(Τ) «Την καριόλα δε μου τα λέει όλα, έχει γούστο 
να γίνουν και κολλητές με την άλλη!»

(ΣΤ) «Α, ρε Τέτη δεν θα ξεκολλήσει ποτέ το μυαλό 
σου,  απ’  τη  χυλόπιτα  που  ‘φαγες!  Δε  λες  να  τη 
χωνέψεις ρε πούστη».

Στα δυο επόμενα χρόνια συνέβησαν κι άλλα στη 
ζωή της Στέφης.

Απέκτησε  κι  άλλο  αγοράκι  με  τον  Πανούλη,  τα 
καθημερινά  καφεδάκια  με  τις  κολλητές  συνεχιζόταν, 
είχε παχύνει λιγάκι, είχε κόψει και τα μαλλιά της. Αυτά! 
Για κάτσε ένα λεπτό... Τα καλοκαίρια της ή μάλλον πιο 
συγκεκριμένα  τον  Αύγουστό  της  τον  πέρναγε  στο 
σπίτι του Φαίδων και της Δάφνης
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Ταιριάξανε καλά ως παρέα, χαλαρά με τ’ αστεία 
τους, τις βόλτες τους, τη θάλασσά τους!!!
Στη  θάλασσα  πήγαιναν  όλοι  παρέα  αλλά  ούτε  ο 
Φαίδων ούτε η Στέφη είχαν καλή σχέση με αυτήν, έτσι 
εκεί  χωριζόταν  σε  δυο  γκρουπάκια.  Οι  μεν  που 
πήγαιναν με τα παιδιά στις ξαπλώστρες και μέσα στο 
νερό  και  οι  δε  που  αράζανε  στο  πιο  πάνω 
καφενεδάκι.
Θέλει και πολύ; 
Λίγο η διαχυτικότητα του  Φαίδων λίγο η άνεση της 
Στέφης αναπτύχθηκε  μεταξύ  τους  κάτι  παραπάνω 
από οικειότητα.
Όλη την ώρα ψουψουψού και  μουμουμού δεν τους 
έπαιρνε  και  για  παραπάνω  βλέπεις  εν  όψει  των 
συνθηκών.
Φρόντισαν όμως να φτιάξουν οι ίδιοι κατάλληλες τις 
συνθήκες  ανανεώνοντας  το  ραντεβού  για  τον 
Οκτώβριο. 

Πως κάνουν κάθε καλοκαίρι τα πρωϊνάδικα όταν 
τελειώνει η σεζόν; 
Να έτσι. 

Εννοείται πως τα τηλέφωνα έπαιρναν και έδιναν. 
Αυτό  βέβαια  δεν  προκάλεσε  υποψίες  σε  Πάνο και 
Δάφνη, καθότι δεν ήταν και κάτι ασυνήθιστο. Βέβαια 
που τους έχανες που τους έβρισκες;....

Γυρνώντας απ’ τη δουλειά και μπαίνοντας σπίτι 
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…
- (Δ) Ηello! Που μιλάς ρε αγάπη μου;
- (Φ)  (Γελάκια)  Ξέρεις  μωρέ  σε  κείνη  την 

καριόλα την Στέφη.
- (ΣΤ)  (Γελάκια  κι  απ’  την  άλλη  άκρης  της 

γραμμής) Χαιρετίσματα και φιλιά δώσ' της.
- (Φ) Χαιρετίσματα απ’ την Στέφη.
- (Δ) Επίσης.
- (Φ) Στέφη σ’ αφήνω, τα λέμε.
Έκλεισε το τηλέφωνο και πήγε να πάρει αγκαλιά 
τη γυναίκα του.
- Καλά ρε, τι λέτε θέλω να ξέρω όλη την ώρα;
- Μαλακίες μωρέ, τι να λέμε;
- Καλά  αυτό  είναι  σίγουρο,  αλλά  ποιες  είναι 

αυτές οι μαλακίες;
- Τίποτα μωρέ έτσι γενικά, λίγο για τον  Πάνο, 

λίγο για την Τέτη.
- Τι κάνει αυτή, παντρεύτηκε;
- Τώρα! Έχουν περάσει πόσα χρόνια. Μάλλον 

είναι έγκυος αυτήν τη φορά!
- Άντε  μπράβο!!!  Να στρώσει  κι  αυτή  τη  ζωή 

της μπας κι αραιώσει τις μούντζες που ρίχνει 
προς τα εδώ.

- Πες το ψέματα.

Τον Οκτώβριο λοιπόν ο Φαίδων προφασιζόμενος 
ότι θα πήγαινε Αθήνα να μιλήσει για μια δουλειά πήγε 
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ένα ταξιδάκι όπου και συναντήθηκε με την Στέφη. 
Γιατί; κι αυτό δουλειά δεν είναι;
Εκείνη απ’ την άλλη κανόνισε ως συνήθως μια έξοδο 
με  τις  φίλες  στα  μπουζούκια.  Έτσι  λοιπόν  έγινε  η 
μοιραία  συνάντηση  σε  κάποιο  ξενοδοχείο  της 
παραλιακής όπου ζήσανε τον έρωτά τους. 

Από  κομπάρσοι  λοιπόν  της  ζωής  γίνανε 
πρωταγωνιστές! 
Αυτό  το  απαγορευμένο λοιπόν  πόσο νόστιμο είναι! 
Αυτή με τον καλύτερο φίλο του άντρα της, «γεια σου 
ρε Πάνο με τα ωραία σου» κι αυτός με τη γυναίκα του 
καλύτερού του φίλου.

Ο Φαίδων βέβαια γυρνώντας σπίτι του υιοθέτησε 
τη χρήση προφυλακτικού γιατί είχε κι ένα ατυχηματάκι 
με την Στέφη! 
Όταν ο έρωτας είναι παράφορος ρε παιδί μου! 
Εκτός λοιπόν από την ανεπανάληπτη εμπειρία που 
αποκόμισε,  κληρονόμησε  και  κάτι  μύκητες,  έτσι  για 
αναμνηστικό.

Δεν  θέλω  γκρίνιες!  Και  πάλι  τυχερός  είσαι.  Ο 
άλλος  έτρεχε  για  σπερμοδιάγραμμα.  Ζητάς  και  τα 
ρέστα τώρα;
Αχάριστε!

Να σου πάλι τα τηλεφωνήματα έπεσαν βροχή. 
Αυτήν τη φορά όμως όχι και τόσο κομψά μιας και το 
ζήτημα ήταν να θεραπευτεί ο Φαίδων με την μέθοδο 
της τηλεϊατρικής. Τη λύση έδωσε η Στέφη στέλνοντας 
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του  τα  φάρμακα  με  courier.  Και  πριν προλάβει  η 
Δάφνη  να  συνδέσει  το  παζλ  μιας  περίεργης 
συμπεριφοράς,  της  το  ξεφούρνισε.  Μάλιστα  τον 
έπιασε τέτοια κρίση συνείδησης που ήθελε να τα πει 
και του Πάνου.
Έτσι η Δάφνη αντί να αντιδράσει στο ίδιο το γεγονός 
άρχισε  να  επιχειρηματολογεί  ώστε  να  διασωθεί  η 
οικογενειακή γαλήνη του Πάνου.

Τι  να  πω τώρα;  Και  σένα  τώρα  σε  ‘πιασαν  οι 
μεγαλοψυχίες σου; Όταν  έμπαινες σφήνα στο γάμο 
του Φαίδωνα, καλά ήταν;   

Καμιά φορά η ιδία μας η απραξία είναι κινητήριος 
δύναμη που μας ωθεί σε πράξεις που ως μόνο στόχο 
έχουν να μας ξεβολέψουν απ’ το καναπεδάκι  όπου 
έχουμε αράξει, φαρδαίνοντας τον κώλο μας.

Α ρε Δάφνη. Είναι η δεύτερη φορά που πας να 
παίξεις καθοριστικό ρόλο στη ζωή του Πάνου.  Γιατί;

Βέβαια  η  έκρηξη  ειλικρίνειας  του  Φαίδωνα δεν 
ήταν  και  τόσο  ανιδιοτελής...  Υπήρχε  και  η  άλλη 
πλευρά βλέπεις...
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«Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την 
αφήνει». Σοφή κουβέντα όποιος και να την είπε.

Έφτιαξε  το  καφεδάκι  της  σε  μεγάλη κούπα,  να 
φθουρίσει,  και  κατευθύνθηκε  στο  δωμάτιό  της.  Τα 
παιδάκια της όμως είχαν άλλη άποψη.

- (Κ)  Μαμά  ο  Γιώργος  όλο  μου  παίρνει  τα 
παιχνίδια.

- (Γ) Ο Κωστής είναι χαζός.
- (Κ) Μαμά με είπε χαζό.
- (ΣΤ)  Τέρμα  και  οι  δύο  σας.  Βάλτε  να  δείτε 

κανένα DVD γιατί αλλιώς δεν έχει βόλτα. Έχω 
να μιλήσω με τη νονά στο τηλέφωνο και θέλω 
ησυχία.

Πήγε  λοιπόν στην  κρεβατοκάμαρα και  βούλιαξε 
στο αφράτο κρεβάτι. Άνοιξε και την τηλεόραση ώστε 
να σκεπάζεται η φωνή της.

- Τέτη;
- Έλα κορίτσι μου, τι κάνεις;  
- Καλά είμαι εσύ;  
- Πώς  να  τα  πάω,  όλη  μέρα  στο  κρεβάτι  τη 

βγάζω, όπως μου ‘χει πει ο γιατρός.
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- Δύσκολα ε;
- Εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερο αλλά τι να 

κάνω;  Κάνω  τ’  αδύνατα  δυνατά  να  τα 
καταφέρω αυτήν τη φορά.

Ήταν άλλη μια προσπάθεια εξωσωματικής και η 
Τέτη ήταν αποφασισμένη να κάνει  οποιαδήποτε 
θυσία για να καταφέρει να βγάλει εις πέρας αυτήν 
την εγκυμοσύνη.
- Έλα, όλα καλά θα πάνε.
- Πες μου τι κάνεις, τα παιδιά;
- Όλοι καλά είμαστε, δόξα το Θεό.
- Α,  όχι  γενικότητες.  Πες  μου  κανένα  νέο. 

Σύνδεσε  με  μωρή  με  τον  έξω  κόσμο,  έχω 
αραχνιάσει εδώ.

- Έχω να σου πω κάτι καλό.
- Λέγε, περί τίνος πρόκειται.
- Για το Φαίδων.
- Για λέγε;
- Έγινε;
- Τι έγινε;
- Θυμάσαι τι μου ‘χες ζητήσει;
- Τι σου είχα ζητήσει;
- Να την πέσω στο Φαίδωνα;
- Τι λες βρε βλαμμένο, τώρα το θυμήθηκες;
- Τι πειράζει; έχω λίγη χρονοκαθυστέρηση.
- Ας τα αυτά μωρή σε μένα, που το ‘κανες γιατί 

στο είχα ζητήσει.
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- Έλα ρε, γιατί;
- Μην  επιμένεις  ρε  στις  μαλακίες  που  μου 

σερβίρεις και λέγε. Τι θέλεις να μου πεις ότι 
τράβηξες και video;

- Όχι.
- Είδες;  λέγε τώρα.
Έτσι  λοιπόν  έγινε  και  η  Τέτη συνέταιρος  στο 

ατόπημα της Στέφη. Η πληροφορία αυτή προς στιγμή 
της ήταν άχρηστη της Τέτης αλλά εδώ που τα λέμε μια 
μικρή ικανοποίηση την  πήρε.  Που να φανταστεί  ότι 
της Δάφνης ούτε που ίδρωσε τ’ αφτί της. Κι ευτυχώς, 
γιατί  εδώ  που  τα  λέμε  η  αδιαφορία  της  μιας  θα 
τσάκιζε κυριολεκτικά τα νεύρα της άλλης. 

« Άντε μωρέ που σε ‘πιασαν οι ευαισθησίες για 
μένα!  Φαταούλα,  μια  πρόσθεση  έκανες  στα 
κατορθώματά  σου γιατί στην έδωσε και επειδή είσαι 
και ξεβράκωτη, ήθελες να τη μοιραστείς μαζί μου. Μη 
χέσω!»

Μάζευε εσύ όμως Τέτη μου κι ας είν’ και ρόγες. 
Αυτές  οι  ταπεινές  ρογίτσες  μπορεί  εάν  φυλαχθούν 
σωστά, αύριο να σου δώσουν κρασί. Αν όχι τότε το 
σίγουρο είναι ότι θα δώσουν ξύδι. 
Αχρείαστο να ‘ναι.  χι χι.
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Μετά  από  λίγο  καιρό  γέννησε  και  η  Τέτη το 
παιδάκι της και αφού ξεπετάχτηκε και αυτό λιγάκι και 
μπορούσε  να  το  αφήνει  στη  μαμά  της  κι  εκείνη, 
άρχισαν πάλι  οι  συναντήσεις  και  οι  έξοδοι  του  τρίο 
Στούτζες. Όλα κυλούσαν ήρεμα, ώσπου...

- (Τ)  Στέφη κανόνισε  να  βρεθούμε  έχω 
πρόβλημα.

- (ΣΤ) Κι εγώ θα σε ‘παιρνα, τι έγινε;
- (Τ) Πήρα ένα μήνυμα στο κινητό χθες βράδυ 

και το ίδιο μου είπε και η Νατάσσα σήμερα το 
πρωί.

- (ΣΤ) Κι εγώ έλαβα μήνυμα από κάποιον που 
μου ‘λεγε για το Fotis.

- (Τ) Από ποιον;
- (ΣΤ) Δε ξέρω αλλά ήταν όλο καρφιά.

Η συνάντηση των τριών γυναικών αντί  να ρίξει 
φως  στην  όλη  κατάσταση  που  είχε  δημιουργηθεί, 
περιέπλεξε ακόμη χειρότερα τα πράγματα. 

Και  οι  τρεις  είχαν  λάβει  μηνύματα  που 
αφορούσαν την προσωπική τους ζωή και μάλλον δεν 
ήταν  και  τόσο  κολακευτικά.  Εν  ολίγοις  υπήρχε 
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κάποιος,  γιατί  κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για 
άνδρα,  που  ήξερε  αρκετά  πράγματα  απ’  τις  ζωές 
τους. Πράγματα που θα μπορούσαν να τινάξουν την 
μπάγκα  στον  αέρα.  Γιατί;  Γιατί  δεν  ήταν  πράγματα 
που  αφορούσαν  βέβαια  το  βιογραφικό  τους. 
Αφορούσαν  αποκλειστικά  το  κρεβάτι  τους.  Και  τι 
κρεβάτι!!!!!

Γιατί τα κορίτσια είχαν πολλά κοινά μεταξύ τους, 
ένα από αυτά ήταν ότι  ήταν επιρρεπής στο κέρατο. 
Όχι βέβαια να το τρώνε αλλά να το φοράνε. Για την 
ακρίβεια  το  είχαν  αναγάγει  σε  άθλημα  και  είχαν 
αναπτύξει  και  μεταξύ  τους...  πως  να  το  πω,  μια 
ευγενή άμυλα.

- (Τ)  Ποιος  είναι  αυτός  ο  καριόλης  γαμώ  το 
κέρατό του και πως τα ξέρει αυτά;

- (ΣΤ) Ρε μήπως και σας έχει ξεφύγει τίποτα σε 
κάνα φίλο και μας παίζει έτσι;

- (Ν) Τι λες ρε, λέγονται αυτά; Εγώ μόνο σε σας 
έχω πει τα πάντα.

- (ΣΤ) Μήπως ρε βλάκα σου έχει ξεφύγει τίποτα 
για  μας;  Καμιά  φορά  στη  ροή  του  λόγου 
μπορεί να συμβεί.

- (Ν) Τι είναι αυτό που λες; Και τα δικά μου τα 
γαμήσια και αυτά στη ροή μου φύγανε;

- (Τ)  Έχει  δίκιο.  Νομίζω  ότι  δεν  πρέπει  να 
φαγωνόμαστε  μεταξύ  μας.  Άλλος  είναι  ο 
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εχθρός.
- (ΣΤ) Ναι αλλά ποιος; Απ’ το πρωί προσπαθώ 

να τον καλέσω αλλά το ‘χει κλειστό.
- (Τ) Κι εγώ το ίδιο. Μια φορά χτύπησε και μου 

το ‘κλεισε στα μούτρα ο μαλάκας.
- (ΣΤ)  Θα  πάρω  στη  Cosmote  να  ρωτήσω 

μήπως και βρούμε άκρη.
- (Ν)  Άδικος  κόπος.  Το  χω  κάνει  ήδη.  Είναι 

καρτοκινητό.
- (Τ) Τι θα κάνουμε ρε;
- (ΣΤ) Ας περιμένουμε. Τι θα κάνει, θα βαρεθεί 

κάποια στιγμή.

Έλα  όμως  που  δε  βαρέθηκε!  Καθημερινώς  τα 
μηνυματάκια έπεφταν βροχή. Πανικός είχε επέλθει σε 
όλη την ομάδα. Οι συναντήσεις πολλαπλασιάστηκαν 
μπας  και  βρούνε  κάποια  λύση  γιατί  το  φαινόμενο 
άρχισε  να  παίρνει  διαστάσεις  χιονοστιβάδας.  Ενώ 
αρχικά  τα  μηνύματα  έπαιρναν  κι  έδιναν  σε  ώρες 
αιχμής, δηλαδή τα πρωινά, τώρα δεν είχαν ωράριο.

Ο  εκνευριστικός  ήχος  του  εισερχόμενου 
μηνύματος  μπορούσε  να  χτυπήσει  οπουδήποτε  και 
οποτεδήποτε.  Ο  αθεόφοβος,  τι  διάολο  δεν  είχε  με 
τίποτα άλλο ν’ ασχοληθεί; Πότε κοιμότανε;

Αποτέλεσμα  ήταν  και  οι  εν  λόγω  κερατάδες  ν’ 
αρχίσουν  να  υποψιάζονται  για  το  περιεχόμενο  των 
μηνυμάτων.  Εξαίρεση αποτέλεσε  πάλι  ο  Πάνος τον 
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οποίο όμως φρόντισε να τον ενημερώσει εγκαίρως η 
Στέφη μη και του ‘ρθουν τα μαντάτα από αλλού.

- Άσε  ρε  Πάνο με  το  μαλάκα  που  ‘χουμε 
μπλέξει.

- Καλά ρε  Στέφη που βρήκε αυτός τον αριθμό 
των κινητών σας;

- Έλα μου ντε! Εσύ πες μου.
- Ε καλά μη δίνετε και τόση σημασία κανένας 

ψυχάκιας θα ‘ναι.
- Ναι αλλά ποιος είναι και γιατί το κάνει;
- Ε δε θα κάνουμε και ψυχανάλυση στον κάθε 

ανώμαλο που κυκλοφορεί! Στην τελική τι είναι 
αυτά που σας γράφει και έχετε αναστατωθεί 
τόσο;

- Μαλακίες,  βρισιές  και  σεξουαλικά 
υπονοούμενα  σε  μένα.  Στις  άλλες  έχει  μπει 
πιο βαθιά.

- Δηλαδή;
- Δηλαδή έχει γράψει για πράγματα που έχουν 

συμβεί  στο  παρελθόν  και  απ’ ότι  κατάλαβα 
απειλεί να τα κοινοποιήσει στους άντρες τους.

- Κατάλαβα.  Τι  να  κάνουμε  η  καριολιά 
πληρώνεται.

- Τι λες ρε Πάνο;
- Τι να πω; Τι θέλεις,  να σκεφτώ τρόπους να 

σώσω την υπόληψη της ξαδέλφης μου και της 
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άλλης της...
- Έλα ρε Πάνο.
- Δε μου λες ρε Στεφούλα, μπας κι έχεις και συ 

πράγματα να κρύψεις;
- Άσε μας ρε Πάνο.
- Τότε προς τι αυτός ο κακός χαμός;
 
Αμ τι νόμιζες Πάνο, πως η καμπάνα θα χτυπούσε 

μόνο για τους άλλους; Δεν έχεις ακούσει εσύ πως άμα 
πιάσει φωτιά το διπλανό σου σπίτι κινδυνεύει και το 
δικό σου;

Ε  λοιπόν  αυτό  νόμιζε.  Βλέπεις  θεωρούσε  τον 
εαυτό του τυχερό, μιας και η ζωή, πλέον ελάχιστων 
εξαιρέσεων του τα ‘χει φέρει δεξιά, παρότι αριστερός 
ιδεολογικά.

Δεν άργησε να ενημερωθεί και ο Φαίδων μιας και 
τα μηνύματα αφορούσαν κι αυτόν.

- (ΣΤ) Μπας και τα στέλνεις εσύ βρε χαμένε;
- (Φ) Τι λες βρε ηλίθια που τα στέλνω εγώ. Και 

καλά σε σένα των αλλωνών το τηλέφωνο που 
το βρήκα;

- (ΣΤ) Ξέρω γώ ρε Φαίδων; Έχω μπερδευτεί.
- (Φ) Και για ποιο λόγο να έκανα κάτι  τέτοιο; 

Άλλη όρεξη δεν είχα. Άσε με ρε Στέφη, έχω τα 
δικά μου προβλήματα. Μήπως εσύ άνοιξες το 
στοματάκι  σου  και  κελάηδησες  πουθενά 
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αλλού;
- (ΣΤ) Όχι ρε. Ειδικά για μας δε το ξέρει κανείς.
(να φιλήσω τώρα σταυρό ή να τ’ αφήσω για μετά; 
Ας το για μετά!)
- (Φ) Ο Πάνος τι λέει;
- (ΣΤ)  Προς το παρόν τίποτα.  Φοβάμαι  όμως 

μήπως  του  στείλουν  κι  αυτουνού  κανένα 
μήνυμα.

- (Φ) Δεν  υπάρχει  περίπτωση!  Κάποια   από 
εσάς έχει μιλήσει και αλλού. 

- (ΣΤ) Που αλλού ρε Φαίδων;
- (Φ) Που θες να ξέρω; το σίγουρο είναι  πως 

υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση.
- (ΣΤ)  Δεν  ξέρω,  δεν  ξέρω,  φοβάμαι  και  για 

σένα.
- (Φ) Για μένα τι;
- (ΣΤ) Μήπως αρχίσει να απλώνεται η σκατίλα.
- (Φ) Κανόνισε να με μπλέξεις!
- (ΣΤ) Τι φταίω εγώ;
- (Φ) Άσε  τώρα,  το  πού  φταις,  σίγουρα  το 

γνωρίζεις  καλύτερα  από  μένα  γαμώ  τον 
αντιθεό μου γαμώ!

Να  την  λοιπόν  η  αφορμή  που  χρειάστηκε  ο 
Φαίδων για  να  τα  ξεράσει  όλα  στη  Δάφνη.  Ήθελε 
βλέπεις να διασφαλίσει τα δικά του κεκτημένα. Και το 
σενάριο ήταν το συνηθισμένο.
Αυτή του την είχε πέσει. Εκείνος δεν ξέρει πως αλλά 
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κολακεύτηκε.
Τι τα θες; Τι τα γυρεύεις; Έγινε!

- (Δ) Καλά βρε βλάκα κι εσύ, με τη γυναίκα του 
φίλου σου; Ωραίος φίλος είσαι.

- (Φ) Κι εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Μάλλον θα 
πρέπει να του μιλήσω.

- (Δ) Δε πας καλά! Έκανες τη μια μαλακία και 
τώρα πας να κάνεις καπάκι και τη δεύτερη;

- (Φ) Ποια είναι η δεύτερη;
- (Δ) Να τους τινάξεις το σπίτι στον αέρα.
- (Φ) Τιναγμένο είναι, με την ηλίθια που πήγε κι 

έμπλεξε.
- (Δ)  Τιναγμένο,  ξετιναγμένο  δε  θα  πάρεις 

πάνω σου τέτοιο κάρμα, που πας τώρα να το 
παίξεις και Θεός!

- (Φ) Κι αν κάποια στιγμή το μάθει;
- (Δ) Αν το μάθει θα δεις πως θα το χειριστείς. 

Στην τελική είτε στη μία περίπτωση είτε στην 
άλλη, τον φίλο σου θα τον χάσεις, οπότε;

- (Φ)  Ναι  αλλά  στην  πρώτη  θα  ‘χω  τη 
συνείδησή μου καθαρή.

- (Δ)  Αυτά  να  τα  σκεφτόσουν  νωρίτερα.  Η 
συνείδησή σου δε σου χτύπησε καμπανάκι αν 
όχι  πριν,  την ώρα που τσαλαβουτούσες στο 
πιάτο του φίλου σου;
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- (Φ) Όχι.
- (Δ) Ε τότε δεν τίθεται θέμα συνειδήσεως αλλά 

ενοχών.  Και  προσπαθώντας  να  τις 
συρρικνώσεις, τις βαφτίζεις συνείδηση.

- (Φ) Μη με κάνεις και αισθάνομαι χειρότερα!
- (Δ) Γιατί, επειδή σου λέω ότι τα κίνητρά σου 

δεν είναι και τόσο ανιδιοτελή; Πάνω απ’ όλα 
τον κώλο σου θες να διαφυλάξεις.

- (Φ) Γίνεσαι άδικη μαζί μου.
- (Δ) Άδικη; Ε όχι. Κάτσε τώρα στ’ αυγά σου και 

άσε τη μοίρα να σας οδηγήσει. Ασυγκρατήτου 
και οι  δυο σας. Της άλλης, της έχεις πει  ότι 
ξέρω;

- (Φ)  Όχι!  Μάλιστα  είναι  πανικοβλημένη 
γνωρίζοντας τη σχέση που έχουμε οι δυο μας, 
θεωρεί ότι θα στο ‘λεγα.

- (Δ)  Μ’ αρέσει,  που σε  διάφορες  συζητήσεις 
διατεινόσουν  ότι  δε  σου  αρέσει  κιόλας  ως 
γυναίκα.

- (Φ).............
- (Δ) Πάντα είχες κάτι αρνητικό να πεις...
- (Φ) Δεν είναι ρε αγάπη μου ότι τη γουστάρω, 

πραγματικά  δε  ξέρω  πως  έμπλεξα.  Νομίζω 
πως αυτή της η επιμονή και η διεκδίκησή της 
με παρέσυραν.

- (Δ) Αχ βρε αγάπη μου με συγκίνησες.
- (Φ)  Μη  με  ειρωνεύεσαι  ρε  μωρό  μου, 
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άλλωστε κι εσύ στο παρελθόν....
- (Δ) Α, πιάσαμε τώρα το παρελθόν; Βρε ακόμη 

κι εκεί οι επιλογές μου ήταν κλάσεις ανώτερες.
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  Τα  εν  λόγω  κορίτσια  λοιπόν  είχαν  χάσει 
κυριολεκτικά τον ύπνο τους μιας και  το κινητό τους 
δούλευε ως αναδρομικό ημερολόγιο θυμίζοντάς τους 
πάσης φύσεως  ατασθαλίες.  Παρ'  όλη τη  συνδρομή 
μιας  εταίρους  φίλης  που  δούλευε  στην  εισαγγελία, 
πρόσβαση στον ιδιοκτήτη του κινητού δεν μπόρεσαν 
να έχουν. 

Α ρε τι  κάνουν τα καρτοκινητά! Εδώ ολόκληρες 
τρομοκρατικές  οργανώσεις  είχανε  εναποθέσει  τις 
ελπίδες τους στην αδιαφάνεια αυτής της επικοινωνίας 
πόσο μάλλον ο επίδοξος reporter  που έκανε πλέον 
περίπατο  στις ζωές τους. Εφόσον λοιπόν εξάντλησε 
τα  αποθέματα  σε  υλικό  που  είχε  συλλέξει  και  τις 
τροφοδοτούσε  στολίζοντάς  τες  κάθε  φορά  με 
υπέρκομψα  επίθετα,  άρχισε  να  γίνεται  και  η  σκιά 
τους.

Κάθε φορά που συναντιόταν εκείνος το γνώριζε 
γιατί  μάλλον,  όπως  είχαν  καταλήξει,  τις 
παρακολουθούσε.  Πολλές  φορές  φαινόταν  ότι  είχε 
γίνει και ωτακουστής των συζητήσεών τους.

- (Τ) Τι γίνετε λοιπόν, που θα πάει αυτό;
- (ΣΤ) Ειλικρινά δε ξέρω.
- (Ν)  Τι  δε  ξέρετε  ρε  κορίτσια;  Νομίζω  πως 

πρέπει να πάμε στην αστυνομία.
- (ΣΤ) Τι λες ρε θα μπλέξουμε.
- (Ν)  Πιο  πολύ  απ’  ότι  έχουμε  μπλέξει;  Δε 
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νομίζω.
- (Τ)  Εμένα  αν  το  μάθει  ο  Σάκης  θα  με 

σκοτώσει.
- (Ν) Και ποιος σου διασφαλίζει ότι δεν θα το 

μάθει ούτως ή άλλως;
- (Τ)  Δε  ξέρω,  δε  ξέρω,  Δεν  υπάρχει  άλλος 

τρόπος;
- (ΣΤ)  Και  τι  θα  πούμε  στην  αστυνομία; 

Καλησπέρα σας είναι κάποιος που μας κάνει 
βούκινο  τηλεφωνικώς;  Θα  ρωτήσουν  στην 
αστυνομία για λεπτομέρειες.

- (Τ) Για τέτοια είμαστε; Κορίτσια φοβάμαι. 
- (Ν) Και τι  θα γίνει,  θα αφήσουμε το μαλάκα 

για πολύ να παίζει με την πάρτη μας;
- (Τ)  Αν  τον  παρακαλούσαμε  να  σταματήσει 

γιατί κινδυνεύει ο γάμος μας;
- (ΣΤ) Άκυρο δε πιάνει, το προσπάθησα εγώ.
- (Ν) Δε μας το πες αυτό; Και τι σου απάντησε;
- (Τ) Σου απάντησε;
- (ΣΤ) Ναι αμέ.
- (Ν) Τι σου είπε;
- (ΣΤ) Να πάω να γαμηθώ.
- (Τ) Την έχουμε γαμήσει κορίτσια!
- (Ν) Ε όχι! Δε θα τ’ αφήσουμε έτσι. Πρέπει κάτι 

να σκεφτούμε.
- (ΣΤ) Τι όμως;
- (Ν) Δε ξέρω αλλά πρέπει. Αυτός ρε είναι τόσο 
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ανώμαλος που μπορεί να μας τη στήσει καμιά 
μέρα όταν θα γυρνάμε σπίτια μας.

- (Τ) Αυτό μας έλειπε.
- (Ν) Στο εγγυάται κανείς;
- (ΣΤ) Και μη μιλάτε δυνατά.
- (Τ) Γιατί αφού δεν είναι κανείς δίπλα μας;
- (ΣΤ) Μα πώς γίνεται κάθε φορά να ξέρει για 

τις συναντήσεις μας;
- (Ν) Δε κατάλαβες, είναι φορές που ξέρει και τι 

λέγαμε.
- (ΣΤ)  Φοβάμαι  ότι  παρακολουθεί  μια  απ’ τις 

τρεις μας.
- (Τ) Ποιά; 
- (ΣΤ) Αν το ‘ξερα θα το ‘λεγα.
- (Ν) Για σκεφτείτε κανέναν παλιό γκόμενο με 

απωθημένα;
- (Τ) Τι να σκεφτώ; Όλοι οι παλιοί γκόμενοι με 

απωθημένα είναι.
- (ΣΤ)  Μια  στιγμή  να  πιάσω  το  ευρετήριο. 

Χαχαχαχα..... 

Έτσι  λοιπόν  με  καμιά  τέτοια  ατάκα  γινότανε  το 
κλίμα  πιο  ανάλαφρο  καμιά  φορά.  Βέβαια  οι 
συναντήσεις  τους  θέλανε  πλέον   ολόκληρο 
συντονισμό καθότι κάθε φορά ή άλλαζαν προορισμό 
ή διαδρομή προς αυτόν.
Αυτό  όμως  τις  κράταγε  σε  μια  συνεχή  εγρήγορση. 
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Είχαν πλέον  έναν  κοινό  στόχο.  Να εντοπίσουν  την 
πηγή.

Επισκέφτηκαν  κι  έναν  γνωστό  ντεντέκτιβ  που 
τους  εξέτασε  τα  κινητά  τους  για  κανέναν  κοριό. 
Εκείνος επέμενε να έρθει και στα σπίτια τους ώστε να 
ελέγξει και τις γραμμές  του ΟΤΕ. Το μετέθεσαν για 
τον επόμενο μήνα μιας κι αυτό θα τους κόστιζε κάτι 
παραπάνω. 
Τζίφος. 
Το μόνο αποτέλεσμα που είχαν ήταν να ξοδέψουν και 
οι τρεις τους από τριακόσια ευρώ.

1 ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΗΦΘΗ.
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ
«ΨΑΞΕ, ΨΑΞΕ ΔΕ ΘΑ ΜΕ ΒΡΕΙΣ»
Παρόλο  που  ήτανε  λεπτολόγος  και  σε  καθεμιά 

τους  έστελνε  προσωπικό  ραπόρτο,  αυτό  το  έκανε 
ομαδική  αποστολή  και  έτσι  το  παραλάβανε 
ταυτόχρονα, την ημέρα που τελείωσε και ο ντεντέκτιβ 
τη διάγνωσή του.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ
«ΞΕΡΩ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣ» (ΤΡΙΣ)

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
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ΑΝΟΙΓΜΑ
«ΑΝ  ΠΕΡΑΣΩ  ΑΠ’  ΤΟ  ΣΠΙΤΙ  ΣΟΥ  ΘΑ  ΜΕ 

ΚΕΡΑΣΕΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΣΟΥ ΚΑΦΕ;».

- Στέφη;
- Έλα Τέτη, ξέρω, ξέρω το πήρα κι εγώ.
- Τι θα κάνουμε;
- Σιγά μωρέ το μαλάκα έτσι το λέει για να μας 

τρομοκρατήσει.
- Στη δική μου περίπτωση το κατάφερε.
- Εγώ του απάντησα.
- Τι του είπες;
- Τον στόλισα κανονικότατα. Όχι που θα κάτσω 

να με απειλεί.
- Κι αν έρθει;
- Δε  πρόκειται  ρε  χαζό,  έτσι  το  κάνει.  Εγώ 

καλού κακού έχω προειδοποιήσει τον Πάνο.
- Τι του είπες;
- Μέσες  άκρες  του  είπα  πως  είναι  ένας 

ανώμαλος που μας παρενοχλεί.
- Και δε σε ρώτησε περί τίνος πρόκειται;
- Σου είπα! Του είπα μέσες άκρες.

Η αλήθεια ήταν ότι η Στέφη στον Πάνο είπε μέσες 
άκρες αυτά που αφορούσαν τις  άλλες δύο.  Για  την 
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ίδια  είπε  μόνο  άκρες,  δηλαδή  ότι  της  έστελνε 
μηνύματα πρόστυχα και ενίοτε υβριστικά.

Η  Τέτη κατέφυγε  και  σε  άλλους  ντεντέκτιβ 
συγκεντρώνοντας  οικονομικές  προσφορές  για  τη 
διαλεύκανση του εγκλήματος.

Ώσπου ψάχνοντας έπεσε πάνω σε ένα λαμόγιο 
που  της  υποσχόταν  με  γραπτή  εγγύηση  που  θα 
έβρισκε  τον  αποστολέα  των  μηνυμάτων  στην 
ελκυστική  τιμή  των  πέντε  χιλιάδων  ευρώ!!!  Όλα 
πληρωμένα εννοείται.

Μέσω  ενός  ασύρματου  δορυφορικού  δέκτη  θα 
μπορούσε μετά από επισταμένη παρακολούθηση να 
εντοπίσει  το  μέρος  απ’  το  οποίο  στάλθηκαν  τα  εν 
λόγω μηνύματα αναδρομικά.

Οπότε  κι  αν  ακόμη  δεν  ήξεραν  το  όνομα  του 
χρήστη,  θα  είχαν  στα  χέρια  τους  τη  διεύθυνση 
κατοικίας ή εργασίας πιθανότατα αυτού.

Γρήγορα γρήγορα  πέσανε  τα  τηλεφώνα βροχή. 
Η λύση είχε βρεθεί.  Τώρα έπρεπε να ειδοποιηθούν 
και οι άλλες δύο.

Ξαναμμένη κατέβηκε απ' το αυτοκίνητο της. Είχε 
παρκάρει  στο  υπόγειο  πάρκινγκ  του  Carrefour και 
κατευθύνθηκε στο ασανσέρ του. Απόψε το ραντεβού 
με τα κορίτσια είχε οριστεί σε μέρος όπου ακόμη και 
αν τις παρακολουθούσε δεν θα μπορούσε εύκολα να 
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εστιάσει  ακουστικά,  μιας  και  το  σούπερ  μάρκετ 
ανέκαθεν υπήρξε χώρος φοβερής ηχορύπανσης.

Πατώντας το κουμπί του ασανσέρ πέταξε κάτω το 
μισοκαπνισμένο  της  τσιγάρο.  “Ρε  πούστη  σαν 
τσιμινιέρα καπνίζω αυτό το διάστημα με το γαμιόλη 
που 'χουμε μπλέξει”.

Το  ασανσέρ  έφτασε  και  η  πόρτα  του  άνοιξε. 
Μπήκε  βιαστικά  μέσα.  Η  γνώριμη  εκνευριστική 
μελωδία  σαξόφωνου πλημμύρισε το χώρο. Μιας και 
ήταν μόνη κοιτάχτηκε στον ολόσωμο καθρέφτη που 
είχε  η  μια  πλευρά  του  θαλαμίσκου.  Χαμογέλασε 
αυτάρεσκα.  Το  πάντα  λίγο  αντρικό  σώμα  της  είχε 
ομορφύνει μετά την εγκυμοσύνη αφού της είχε αφήσει 
λίγα  επιπλέον  κιλά  και  είχε  αποκτήσει  κάποιες 
αμυδρές καμπύλες. Μέχρι και το στήθος της ξεχώριζε 
πλέον κάτω απ' τα μπλουζάκια.

Σήμερα παρόλο το άγχος της  και  μετά απ'  όλα 
όσα  είχε  περάσει  τα  τελευταία  χρόνια,  ένιωθε 
επιτέλους όμορφα.

Χρόνια πριν, όταν η Δάφνη είχε μπει ανάμεσα σε 
κείνη  και  στον  άντρα  της,  είχε  χάσει  την  όποια 
αυτοεκτίμηση και  αξιοπρέπεια  είχε.  Παρόλο που τα 
πράγματα  φαινόταν  απ'  την  αρχή  σχεδόν  ότι  ήταν 
χαμένος κόπος, εκείνη το πάλευε σαν τρελή σε μία 
σκακιέρα που όμως η Δάφνη είχε στήσει  με  δικούς 
της όρους.

Άρχισε  σαν  υστερική  να  τη  μιμείται  σε  όλα  τα 
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επίπεδα.  Αρχικά  ήταν  εκείνη  η  μυρωδιά  της.  Είχε 
κάνει πλούσιο το Bodyshop της γειτονιάς της εκείνο 
το  διάστημα,  αγοράζοντας  τα  λαδάκια  της  musk 
κυριολεκτικά με το κιλό.  Μετά υιοθέτησε το ντύσιμό 
της, κάνοντάς το παράλληλα πιο προκλητικό. Μέχρι 
και  κάλτσες  με  ζαρτιέρες  είχε  φορέσει  για  να 
ξανακερδίσει  το  Φαίδων.  Του  κάκου  όμως,  εκείνος 
είχε  πέσει  με  τα  μούτρα  στην  άλλη.  Είχε  γίνει  μια 
φθηνή  απομίμηση  της  άλλης,  η  οποία 
παρεμπιπτόντως εκείνη την εποχή, καθότι είχε πλέον 
γίνει  μαμά,  είχε  κρεμάσει  ζαρτιέρες  και  συναφή 
σύνεργα στο χρονοντούλαπο και πολύ την έβρισκε με 
τις  χουχούλικες  κάλτσες  και  τις  χουζούρικες 
πυτζαμούλες,  που  είχαν  αντικαταστήσει  τις  σατέν 
πρότινος αηδίες.

Τι της τα 'χωνε η  Στέφη και οι  άλλες φίλες που 
είχε  τότε,  τίποτα  εκείνη,  χαμπάρι  δεν  έπαιρνε.  Άσε 
που  για  ένα  μεγάλο  διάστημα  μέχρι  επιτέλους  να 
συναντήσει  το  Σάκη,  τον είχε  ‘’αρπάξει’’ απ'  όποιον 
τον  είχε  διαθέσιμο.  Η  πλάκα  ήταν,  ότι  σε  κάθε 
καινούργια  της  γνωριμία  ισχυριζόταν  ότι  βρήκε 
καλύτερο και πιο προικισμένο εραστή απ' το Φαίδων
Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν 
το  μπλέξιμό  της  με  τις  απανταχού  καφετζούδες, 
χαρτούδες  και  μέντιουμ.  Κι  αν  κάθισε  σε  σαλόνια 
υποδοχής  περιμένοντας  το  κάθε  κομπογιαννίτικο 
τσόκαρο να ρίξει λίγο φως στην απελπισία της. Πόσες 
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και  πόσες  φορές  δεν  είχε  βγάλει  τη  φωτογραφία 
εκείνης από την τσάντα της και πόσες φορές δεν είχε 
ακούσει ότι είχε κάνει μάγια του άντρα της.

− Σου έχει καρφώσει το κρεβάτι παιδί μου αυτή.
− Δηλαδή;
− Τι δηλαδή δεν καταλαβαίνεις;  Σου έχει  δέσει 

το γάμο σου και τραβολογάει  τον “ταϊσμένο” 
απ' τη μύτη.

− Ταϊσμένο;
− Ναι μωρή τον έχει ταΐσει με την περίοδό της.
− Τι είναι αυτά που λες, είναι δυνατόν;
− Εσύ  πες  μου  πως  είναι  δυνατόν  ενώ  είστε 

χρόνια  μαζί,  ένα  χρόνο  μετά  το  γάμο  σας 
εκείνος να 'χει κολλήσει πάνω στην άλλη σα 
στρείδι.

− Είσαι σίγουρη; (έπιασαν τα κλάματα την Τέτη).
− Ε άμα σου λέω! Είναι  φως φανάρι  τον έχει 

“ταϊσμένο” αλλά θα στην φτιάξω εγώ.
− Δηλαδή τι θα κάνεις; υπάρχει ελπίδα;
− Και βέβαια! Όχι που θα την αφήσω ν' αλωνίζει 

την  πουτάνα.  Θα την  πληρώσεις  με  το  ίδιο 
νόμισμα.

− Θα κάνω ότι μου πεις.

Έτσι  λοιπόν  ακολούθησε  τις  συμβουλές  της 
αγύρτισσας  και  αφού  της  πήγε  έναν  πακτωλό 
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χρημάτων, κάθε μέρα μουρμούριζε κάτι γητείες που 
τις  είχε  γράψει  σε  ένα  χαρτάκι  και  έδωσε  κι  έναν 
αγιασμό στο Φαίδων να πίνει.

Εκείνος  όντας  συλλέκτης  αρνητικής  ενέργειας 
ένιωθε κάθε μέρα και χειρότερα σωματικά και νοητικά 
είχε μια σταθερή θολούρα. 
Ούτε πισωγυρίσματα ούτε τίποτα. 
Αυτή η γαμημένη η καψούρα άμα σου λάχει, δε πα να 
σου δείχνουν μπροστά σου το γκρεμό; Εσύ τίποτα. 
Χαμογελώντας  τρέχεις,  μη  και  δε  προλάβεις  να 
πέσεις.

Η ουσία είναι  ότι  ο  Φαίδων όχι  μόνο δε γύρισε 
κοντά στην Τέτη αλλά ξεχνώντας και το λόγο της όλης 
του  χαοτικής  κατάστασης  κατέφυγε  σε  ένα  κατά 
πολλούς  αμφιλεγόμενο  μοναστήρι  στα  Καλύβια.  Ο 
παπάς που το λειτουργούσε και ας πούμε “μόναζε” 
εκεί,  τον  ξεχώρισε  απ'  το  πλήθος  που  ήταν 
συγκεντρωμένο  και  τον  διαβεβαίωσε  ότι  του  'χουν 
κάνει  μάγια.  Μάλιστα  τον  ρώτησε  συγκεκριμένα  αν 
του  έχουν  δώσει  τίποτα  και  πίνει.   Εκείνος  του 
εξήγησε για τον “αγιασμό” που του προμήθευε η Τέτη.

“Να  τα  πετάξεις  όλα  παιδί  μου  και  να  μην 
ξαναπιείς από κανέναν ξανά τίποτα”.

Τι τα θες πήγε στην Τέτη πίσω και έγινε ο κακός 
χαμός.  Εκείνη  αναγκάστηκε  να  του  τα  πει  όλα 
υποστηρίζοντας ότι η Δάφνη του είχε κάνει μάγια αλλά 
ο  πόλεμος  είχε  πλέον  χαθεί.  Μετά  από  αυτήν  την 
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αποκάλυψη  ούτε  τα  κλάματά  της  ούτε  και  οι 
σκηνοθετημένες  απόπειρες  αυτοκτονίας  δεν  έφεραν 
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το  ασανσέρ  έφτασε  στον  όροφο  που  ήταν  η 
είσοδος του καταστήματος. Πέρασε ανάμεσα από τις 
μπάρες  εισόδου  στο  χώρο  των  πωλήσεων  του 
σούπερ  μάρκετ  και  κατευθύνθηκε  στις  κυλιόμενες 
σκάλες.

Έφτασε  στο  δεύτερο  όροφο  όπου  και  ήταν  η 
καφετερία. Το βλέμμα της έπεσε πάνω στην Νατάσσα 
που εκείνη τη στιγμή μιλούσε στο κινητό της. Πέρασε 
δίπλα της κάνοντάς της νόημα ότι πήγαινε και κείνη 
να πάρει τον καφέ της απ' το self service.

Πλήρωσε  στο  ταμείο  και  περνώντας  το  δίσκο 
ανάμεσα απ'  τα σκόρπια τραπεζάκια  έφτασε και  σε 
κείνο που είχε καθίσει η Νατάσσα.

Αφού έπεσαν τα καθιερωμένα φιλιά:

− Τι έγινε η Στέφη δεν ήρθε ακόμη;
− Πριν από λίγο μιλήσαμε, είναι στο δρόμο.
− Ελπίζω  να  μην  αργήσει,  δεν  έχω  και  πολύ 

χρόνο.  Πρέπει  να  ψωνίσω  και  μερικά 
πράγματα. Βλέπεις δεν έχουν όλες έναν Πάνο 
να τρέχει για όλα.

− Δεν την ξέρεις τώρα τη Στέφη; Θέλει πάντα να 
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κάνει εντύπωση.
− Επειδή την ξέρω σε ρωτάω.
− Δε το 'χεις προσέξει  ότι  δεν έχει  έρθει  ποτέ 

πρώτη;
− Τώρα  που  το  λες,  έχεις  δίκιο.  Δε  το  'χα 

σκεφτεί. Α, θα της την πω σήμερα.
− Έχεις τσεκάρει μήπως και σε παρακολούθησε 

κανείς;
− Άσε  με  ρε,  σαν  το  Βέγγο  στις  ταινίες 

κατάντησα. Μέσω Λαμίας ήρθα.

− Μη νομίζεις και εγώ το ίδιο έκανα. Άσε που 
κάθε μαλάκας που τυγχάνει να με κοιτάξει τον 
θεωρώ και ύποπτο.

− Παρ' όλο που και εγώ φοβάμαι πολύ, έχω την 
αίσθηση ότι δεν είναι και τόσο ξένος ο τύπος.

− Δηλαδή;
− Δηλαδή! Δε το 'χω πει  στην  Στέφη, αλλά το 

μυαλό μου πάει στο Φαίδων.
− Έλα ρε!
− Ναι και όσο το σκέφτομαι όλο και πιο σίγουρη 

είμαι.
− Ναι, αλλά τι λόγους θα είχε;
− Λόγους;  Άσε  ρε  που  θέλει  και  λόγους  ο 

λωποδύτης! Έτσι για την πλάκα του το κάνει.
− Και  πως  ξέρει  τόσες  λεπτομέρειες.  Έχει 

εγκαταστήσει κοριούς; Αυτός ρε στην επαρχία 
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δεν μένει ακόμη;
− Δε χρειάζεται. Ο κοριός του είναι το βούρλο η 

Στέφη.
− Θες να πεις ότι του τα λέει όλα;
− Κοίτα,  μιλάνε  πολύ  συχνά  στο  τηλέφωνο. 

Επιπρόσθετα έχουν κάνει και διακοπές μαζί.
− Έχει γούστο η βλαμμένη.
− Δε  θεωρώ  ότι  το  'κανε  σκοπίμως  όμως 

πιάστηκε σαν το έξυπνο πουλί απ' τη μύτη και 
στη ροή του λόγου μας έδωσε, και τον εαυτό 
της φυσικά, στεγνά!

Εκείνη την ώρα είδαν και τη Στέφη από μακριά να 
μπαίνει  στο  χώρο της  καφετέριας.  Για  την  ακρίβεια 
δεν  είδαν  εκείνη  αλλά  ένα  σωρό  λιγούρια  που 
γύρισαν  προς  το  μέρος  της  μαγνητισμένα.  Εκείνη 
περπάταγε ανάμεσα απ'  τα  τραπέζια  με το  γνωστό 
φιλάρεσκο ύφος της. Ήξερε, παρότι δεν κοίταζε τους 
καθήμενους  στα  μάτια  γιατί  είχε  εδώ  και  χρόνια 
αναπτύξει  την  τεχνική  του  σκαναρίσματος.  Σε 
κλάσματα δευτερολέπτου μπορούσε να εντοπίσει εάν 
σε ένα χώρο τριακοσίων τετραγωνικών υπήρχε έστω 
και ένα αξιόλογο αρσενικό να φλερτάρει.

Τίποτα, νέκρα σήμερα. Όλη η σαβούρα μαζεμένη 
στο Carrefour για ψώνια ήταν; 

Ποιος είχε αυτή τη φαεινή ιδέα; Σίγουρα η  Τέτη. 
Αυτή η  κοπέλα δε  μπορούσε  να  απεμπολήσει  από 
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πάνω  της  αυτό  το  κακομοίρικο  των  δυτικών 
προαστίων;

− (ΣΤ)  Γεια  σας  βρε  κορίτσια,  τι  κάνετε  καιρό 
είχαμε να τα πούμε; (Γέλασε δυνατά κάνοντας 
και τις άλλες να χαλαρώσουν).

− (Τ)  Ναι  βρε  τι  να  σου  πω.  Πιο  πολύ  εσάς 
ακούω και βλέπω παρά τον άντρα μου.

− (Ν) Έλα κάθισε.  Θέλεις να σου φέρω καφέ; 
γιατί άμα πας εσύ θα κάνεις κάνα μισάωρο να 
επιστρέψεις.

− (ΣΤ)  Άντε  να  χαθείς!  Ένα  ντεκαφεϊνέ 
καπουτσίνο  και  δύο  φακελάκια  ζαχαρίνης 
παρακαλώ.

Σηκώθηκε  λοιπόν  η  Νατάσσα  που  ανέλαβε 
πρόθυμη το ρόλο του λακέ.

− (ΣΤ) Λοιπόν;
− (Τ)  Πριν  έρθεις  το 'λεγα και  στην  Νατάσσα. 

Είμαι  σχεδόν βεβαία ότι  ο  Φαίδων κρύβεται 
πίσω απ' όλα.

− (ΣΤ) Τι λες βρε βλάκα;
− (Τ) Πως μπορείς να 'σαι σίγουρη;
− (ΣΤ)  Καλά,  πλάκα  μου  κάνεις;  Τον  έχεις  το 

Φαίδων ν' ανακατεύεται με τέτοιες κατινιές:
− (Τ)  Καλά,  για  πολλά  δεν  τον  είχα  αλλά 

διαψεύστηκα.
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− (ΣΤ) Ε όχι κι έτσι! Δεν είμαστε καλά! Συν τοις 
άλλοις  πώς  είναι  δυνατόν  να  γνωρίζει  τόσα 
πολλά;

− (ΣΤ)  Όπως  είναι  δυνατόν  να  τα  γνωρίζει  ο 
οποιοσδήποτε, δηλαδή δεν ξέρω πώς. Όμως 
στον  Φαίδων και  συ  θα  ‘χεις  πει  κάτι,  δε 
μπορεί!

− (ΣΤ) Πας καλά ρε Τέτη; λέγονται αυτά;
− (Τ) Δε ξέρω Στέφη, πραγματικά δε ξέρω, αλλά 

για άλλο λόγο σας φώναξα εδώ. 
Να σου και η Ναττάσα με τον καφέ ανά χείρας.
Έτσι  λοιπόν τους  εξήγησε  όλο το  σενάριο που της 
πρότεινε  ο  ντεντέκτιβ  και  που  θα  εντόπιζε  τη 
διεύθυνση  από  την  οποία  φεύγουν  τα  μηνύματα. 
Παρόλο που οι άλλες δύο είχαν αντιρρήσεις για την 
αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος δεν βρήκαν το 
λόγο να μη το δοκιμάσουν. Όταν όμως έσκασε και η 
βόμβα του τιμήματος όλες έκαναν πίσω. Ακόμη και η 
Τέτη θεωρούσε το τίμημα εξαιρετικά δαπανηρό.

− (ΣΤ)  Δε  πας καλά!  Τι  θα  πω στον  ξάδερφο 
σου  Δώσε  μου  αγάπη  μου  χίλια  επτακόσια 
ευρώ... να τα κάνω, τι ακριβώς;

− (Τ)  Ναι  το  ξέρω.  Αν  ήταν  διαφορετικά  ούτε 
που θα σας ενημέρωνα κορίτσια.  Θα το 'χα 
ρυθμίσει μόνη μου, αλλά είναι πολλά.

− (Ν) Ναι ρε συ είναι ένα ποσό που ούτε εγώ δε 
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μπορώ  να  το  τραβήξω  απ'  το  σπίτι 
απαρατήρητα.

− (Τ) Οπότε το αφήνουμε;

Καμιά δεν απάντησε! Είναι πολλά τα λεφτά Άρη! 
Αυτό το χρήμα ρε παιδί μου... ρυθμιστής των πάντων. 
Πόσες και πόσες φορές δεν έχει αλλάξει το ρου της 
ιστορίας, της κάθε ιστορίας;

Και  εδώ θα τελείωνε κι  αυτή  η  ιστορία ελλείψη 
χρημάτων.  Όμως;  Στο  μυαλουδάκι  της  Τέτης είχε 
φωλιάσει   πάλι  ένα  τόσο  δα  ζουζουνάκι  που  της 
κατέτρωγε ότι άλλες σκέψεις μπορούσαν να περνάνε 
τυχαία  από  εκεί.  Ήτανε  πεπεισμένη  ότι  ο  Φαίδων 
κρυβόταν πίσω απ'  όλα και  αν μη τι  άλλο αυτό δε 
μπορούσε με τίποτα να το καταπιεί. Και κερατάς και 
δαρμένος. Ε όχι! Όλη η πίκρα που συγκέντρωσε όλα 
τα προηγούμενα χρόνια άρχισε να μετουσιώνεται σε 
μια αδυσώπητη δίψα για εκδίκηση. Θα τον ξεσκέπαζε 
τον πούστη όσο χρόνο κι αν της έπαιρνε.

Και λέω χρόνο γιατί ο χρόνος είναι χρήμα και εδώ 
έπρεπε  να  λειτουργήσει  αντιστρόφως  ανάλογα. 
Χρειαζόταν χρόνο για να μπορέσει να συγκεντρώσει 
αν όχι όλα, τα περισσότερα χρήματα.

                                 
Η αλήθεια είναι  πως το επόμενο διάστημα που 

ακολούθησε τα ενοχλητικά μηνύματα δεν σταμάτησαν 
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αλλά  αραίωσαν  αισθητά.  Όσο  για  το  περιεχόμενό 
τους, ήτανε μια πιο light έκδοση των προηγούμενων 
και για την ακρίβεια αναμασούσε τα προηγούμενα. 
Σύμπτωση; 
Μπορεί! 
Να  έχασε  ο  αποστολέας  κι  αυτός  σιγά  σιγά  τη 
διάθεσή του να παρενοχλεί; 
Κι αυτό μπορεί. 
Ή μήπως η Στέφη φρόντισε να τον πληροφορήσει για 
το ενδεχόμενο του πιθανού εντοπισμού του; 

“Αν το έχει  κάνει”  σκεφτόταν η  Τέτη, “αυτό είναι 
πολύ  πρόστυχο”.  “Θα  μπορούσε  κάλλιστα  να 
παραδεχτεί τη μαλακία που είχε κάνει, να έπαιρνε και 
τις  ευθύνες  που  τις  αναλογούσαν  και  εν  τοιαύτη 
περιπτώσει να δρούσαν από κοινού, παρακάτω.

Όσο σκεφτόταν αυτά η  Τέτη τόσο πείσμωνε πιο 
πολύ.

Επικοινώνησε  λοιπόν  με  τον  ντεντέκτιβ  και  του 
παρέθεσε την εξέλιξη της υπόθεσης. Χρόνια είχε να 
πάρει τέτοια χαρά όταν εκείνος τη διαβεβαίωσε ότι η 
έρευνα  που  θα  έκανε  μπορούσε  φυσικά  να 
λειτουργήσει και αναδρομικά εφόσον τον ενημέρωνε 
για  τις  μέρες  και  τις  ώρες  που  είχαν  ληφθεί  τα 
μηνύματα.
Είχε ήδη συγκεντρώσει κάποια χρήματα αλλά πλέον 
δε μπορούσε να περιμένει.
Απευθύνθηκε λοιπόν στη μαμά της η οποία μετά από 
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μέρες  διαβουλεύσεωνμ της  έδωσε τα  χρήματα  που 
χρειαζόταν.

Α! Αυτό σήκωνε γιορτή. Αυτήν τη φορά δε θα την 
έβγαζαν ούτε σε κάνα συνοικιακό καφέ, ούτε στο σπίτι 
μιας απ' τις τρεις τους. Ήτανε μέρα χαράς και έπρεπε 
να γιορταστεί .....

“Άντε  και  είχαμε  μέρες  να  γελάσουμε  βρε!”. 
Τεντώθηκε μαχμουρλίδικα η μοίρα απ'  το κρεβατάκι 
της.  Έβαλε  και  τα  παντοφλάκια  της  και  πήγε  και 
στρογγυλοκάθισε  σε  μια  αναπαυτική  πολυθρόνα 
μπροστά απ' τη τζαμαρία. Μια τζαμαρία που 'χε θέα 
τις ζωές των κοριτσιών. “Να 'σαι καλά και συ κυρία 
Βούλα  που  έβαλες  το  χεράκι  σου  γιατί  είχαμε 
μουχλιάσει πια”.

Η κυρία Βούλα ήταν η μαμά της Τέτης και θεία του 
Πάνου. Μια κυρία Βούλα που δε χρώσταγε καλό σε 
κανέναν  παρά  μόνο  στα  παιδιά  της.  Όταν  δε 
επρόκειτο για τον  Φαίδων, τον πρώην γαμπρό της, 
προικοθήρα τον ανέβαζε  προικοθήρα τον κατέβαζε, 
τότε  η  συμβολή  και  συμπαράστασή  της  για  τον 
εξευτελισμό και γιατί όχι τη δικαστική του δίωξη, ήταν 
πέραν του δεόντως αμέριστη.

Αχ  βρε  κυρία  Βούλα  και  συ,  μόλις  είδες  το 
μπιλιάρδο που έστησε η μοίρα αμέσως να πάρεις τη 
στέκα. Μη και ρίξει την πρώτη μπαλιά άλλος!

Χτύπησε  λοιπόν  την  άσπρη μπάλα,  η  οποία 
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χτύπησε την κόκκινη, εκείνη πήρε τα φάλτσα της και 
μπλουμ πάρτε τώρα τη μαύρη μπάλα στην τρύπα.

Τόπος συνάντησης, τι συνάντησης καλέ, γιορτής, 
ορίστηκε  ένα  κινέζικο  στο  Καβούρι.  Δεν  ήταν  ένα 
οποιοδήποτε  κινέζικο  εστιατόριο.  Αυτό  το  κινέζικο 
ήταν αρωγός εδώ και χρόνια στις ζωές τους. Το είχε 
ανακαλύψει η Τέτη με το Φαίδων μετά είχαν πάει τον 
Πάνο και την  Στέφη. Εκεί πήγαινε και ο  Φαίδων την 
Δάφνη, αρχικά παράνομα, καθότι εκείνη αποδείχτηκε 
λάτρης του κινέζικου. Μετά τα δύο ζευγάρια χώρισαν. 
Ο  Φαίδων συνέχισε  να  πηγαίνει  με  τη  Δάφνη,  ο 
Πάνος με την Ελενίτσα, η Στέφη με το Παπαδόπουλο 
και τέλος η  Τέτη με το Σάκη. Εννοείται πως όταν η 
Στέφη ξανάσμιξε με τον Πάνο  πάλι εκεί πήγαιναν. Α! 
Όλα  κι  όλα.  Μπορεί  μεταξύ  τους  να  γινόταν  της 
πουτάνας  αλλά  τα  γούστα  περί  γεύσης  παρέμεναν 
αναλλοίωτα.  Αυτό πολύ άρεσε στην ιδιοκτήτρια του 
μαγαζιού την κυρία Ειρήνη που τους είχε πάντα στα 
πούπουλα  καθότι  έτσι  όπως  πήγαινε  το  πράγμα 
μεταξύ τους, στατιστικά και μόνο να το δεις, αυτοί, σε 
κανά  δυο  χρονάκια  ακόμη,  θα  είχαν  στήσει  ένα 
πελατολόγιο πυραμίδα.  Έτσι  η κυρία Ειρήνη πάντα 
πρόσχαρη  και  ευγενική,  μερικές  φορές  σε  σημείο 
δουλοπρέπειας, έτριβε τα χεράκια της μόλις έβλεπε 
αλλαγές στο κάστινγκ. Η κυρία Ειρήνη με τα σχιστά 
ματάκια, καθότιν κινέζα, έκανε πολύ πετυχημένα τον 
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“κινέζο”  κάθε  φορά  που  άλλαξε  το  σκηνικό.  Και 
επειδή  τελευταία  τα  πράγματα  έδειχναν  να  έχουν 
ηρεμίσει και κατασταλάξει, έπρεπε λοιπόν το εν λόγω 
κινέζικο  να  διαδραματίσει  κι  αυτό  έναν  ρόλο  με  τη 
σειρά του.

Τόπος  συνάντησης  και  εορτασμού  λοιπόν 
ορίστηκε το κινέζικο της παραλιακής στο Καβούρι. Για 
να  μην  χαλάσουμε  το  προξενιό  και  το  κατά  πως 
έχουμε μάθει, πρώτες κατέφτασαν η Νατάσσα και η 
Τέτη και αργότερα με την καθιερωμένη εικοσάλεπτη 
καθυστέρηση η Στέφη.

Το μαγαζί  είχε  άλλες  δυο  παρέες.  Ο φωτισμός 
ήταν  ως  συνήθως  ελλιπής,  πράγμα  που  έκανε  το 
κατά τα αλλά κυριολεκτικά κρύο μαγαζί   να φαίνεται 
ζεστό  και  φιλικό.  Όλα  ήταν  όμορφα  αν  εξαιρέσεις 
αυτήν την εμμονή που είχε η ιδιοκτήτρια με ένα είδος 
κινέζικης ροκ μουσικής.

- (ΣΤ) Ωραία η ιδέα σου Τέτη, είχαμε καιρό 
να έρθουμε!

- (Τ) Και εγώ! Γι’ αυτό το σκέφτηκα.
- (ΣΤ)  Το  προηγούμενο  Σάββατο  λέγαμε  

να έρθουμε αλλά φάνταζε μακριά για τους 
υπόλοιπους  και  καταλήξαμε  να  τρώμε 
παιδάκια στον Ασπρόπυργο.
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- (Ν) Α! και ο Σάκης έτσι είναι. Άμα δεν έχει 
καλή παρέα δε ξεκουβαλάει  να ‘ρθει  ως 
εδώ.

Όταν  ήρθε  ο  σερβιτόρος,  κινέζος  κι  αυτός,  να 
πάρει  παραγγελία  για  ποτά επήλθε  το  χάος.  Η μια 
ήθελε  σαγκριά,  η  άλλη  σακέ  και  τέλος  η  Τέτη 
εμφιαλωμένο  κρασί  για  όλες.  Επικράτησε  η  άποψη 
της  Τέτης  που  μετά  την  απομάκρυνση  του 
σερβιτόρου έπρεπε να απολογηθεί. 

− (Ν)  Γιατί  ρε  βλάκα  εμφιαλωμένο,  για  τέτοια 
είμαστε;

− (ΣΤ)  Έλα  ντε,  μας  περίσσευε  τώρα  ένα 
σαραντάρι ευρώ;

− (Τ) Α! δε θέλω γκρίνιες! Κερνάω εγώ.
− (Ν) Γιορτάζουμε κάτι;
− (Τ) Γιορτάζουμε.
− (ΣΤ) Θα μας πεις;
− (Τ)  Θέλω  επισημότητες  σήμερα,  θέλω 

φινέτσα.
− (Ν) Τι λέτε καλέ;
− (ΣΤ) Τι έγινε ρε;  λέγε!
− (Τ) Θα περιμένετε να φέρει το κρασί αλλιώς 

δε λέω τίποτα.
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Χι, χι χασκογέλασε η μοίρα. «Α μη μου λέτε πάλι 
πως  ευθύνομαι  εγώ!  Ας  μην  έφερνε  το  κρασί  ο 
σερβιτόρος!!! Την είδα εγώ την πονηρή τη φάτσα του! 
Έχει και σχιστά ματάκια!»

 
 
Έφερε λοιπόν το κρασάκι ο σερβιτόρος και αφού 

γέμισε τα ποτήρια των κυριών αποσύρθηκε.
« Στην υγειά μας» είπαν όλες μαζί.
- (Τ)  Και  όχι  μονό!  Στην  υγειά  μας  και  στη 

διαλεύκανση του μυστηρίου μας!
- (Ν) Δηλαδή; Έχουμε κάποια εξέλιξη;
 
Άρχισε  λοιπόν  η  Τέτη να  εξιστορεί  όλες  τις 

λεπτομέρειες  του  σχεδίου,  μη  παραλείποντας  να 
κάνει σαφές, ότι κατείχε πλέον και τα χρήματα να το 
κάνει.

- (Ν) Τέλεια, τέλεια! 
- (ΣΤ)  Είσαι  σίγουρη  ότι  δεν  έχεις  πέσει  σε 

κανέναν  κομπογιαννίτη  και  χάσεις  και  τα 
λεφτά σου;

      -     (Ν) Ναι ρε, καλά λέει!
- (Τ)  Όχι  κορίτσια  είμαι  σίγουρη.  Έκανα  και 

γαμώ  τις  διαπραγματεύσεις!  Του  έδωσα  
τώρα πεντακόσια ευρώ και  τα υπόλοιπα θα 
τα πάρει μετά τα αποτελέσματα.
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Νέο κύμα ενθουσιασμού συνεπήρε την Νατάσσα. 
Όσο για την  Στέφη δε μπορούμε να πούμε το ίδιο. 
Εκείνη την πήρε και την σήκωσε.
Πήγε  να  τραβήξει  μια  τζούρα  απ  το  τσιγάρο  της, 
εξασφαλίζοντας λίγο χρόνο, μπας και το μυαλό της 
πάρει καμιά στροφή, αλλά μάταια. Τα χείλη της, αυτά 
τα  τόσο  όμορφα  της  χείλη  είχαν  μουδιάσει.  Ένα 
μούδιασμα  που  άρχισε  να  εξαπλώνεται, 
καταλαμβάνοντας όλο της το σώμα.

Ήθελε να σηκωθεί να φύγει.  Να πάει σπίτι της, 
στα παιδιά της.  Να χωθεί στην αγκαλιά του  Πάνου, 
να κουρνιάσει. Ούτε αυτό όμως μπορούσε να κάνει. 
Λες και κάποιος την είχε καρφώσει στην καρέκλα.

Πήρε λοιπόν μια βαθειά ανάσα και….
- (ΣΤ) Κορίτσια, πρέπει να σας πω κάτι.
- (Ν) Τι έγινε φιλενάδα, γιατί σοβάρεψες;
- (ΣΤ) Κορίτσια εγώ ήμουν.
- (Τ) Εσύ ήσουν, τι;
- (ΣΤ ) Εγώ ήμουν που έστελνα τα μηνύματα!

Πέρασαν  μερικά  δευτερόλεπτα  σιωπής, 
αμηχανίας  και  μετά  άρχισαν  τα  γέλια  θαρρείς  και 
προηγήθηκε κάποιο επιτυχημένο ανέκδοτο. 

-      (Ν)  Ναι ρε, και εγώ ήμουν που τράβαγα με
       την κάμερα!
- (ΣΤ) Δεν αστειεύομαι!
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Χαλάρωσε  στιγμιαία  η  Στέφη και  ήρθε  η  σειρά 
των άλλων να μουδιάσουν. Παγωμάρα έπεσε σε όλο 
το τραπέζι.

- (Τ) Μιλάς σοβαρά, έτσι;
Κούνησε καταφατικά το κεφάλι της η Στέφη.
- (Τ) Γιατί;    Ψέλλισε η Τέτη.
- (ΣΤ) Συγνώμη ρε κορίτσια. Δε ξέρω γιατί.
- (Τ) Τι δε ξέρεις ρε, πλάκα μας κάνεις;
- (ΣΤ)  Ήθελα να  δώσω λίγο  χρώμα στη  ζωή 

μας, να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε!
- (Τ)  Και  στην  προσπάθειά  σου  να  δώσεις 

χρώμα, μου γάμησες εμένα τη ζωή μου για 
τόσο καιρό;

- (ΣΤ) Συγγνώμη!
- (Τ)  Είσαι  τυχερή  που  είμαστε  εδώ!  Εγώ 

προσωπικά  δε  δέχομαι  την  συγγνώμη  σου 
και δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου.

- (ΣΤ) Ρε Τέτη!
- (Τ)  Καλύτερα  μη  μου  μιλάς.  Δε  θέλω  ν’ 

ακούσω τίποτα.
 
Άνοιξε  την  τσάντα  της,  έβγαλε  χρήματα  και  τα 

ακούμπησε  στο  τραπέζι.  Σηκώθηκε  και  άρχισε  να 
απομακρύνεται κατευθυνόμενη προς την έξοδο. Πίσω 
της ακλούθησε και η Νατάσσα. Η Στέφη έμεινε μόνη 
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της στο τραπέζι. Έριξε μια γρήγορη μάτια γύρω της. 
Κανένας  δε  φαινόταν  να  είχε  καταλάβει  τι  είχε 
διαδραματιστεί.

 
Ο σερβιτόρος κατέφθασε φορτωμένος πιάτα και 

άρχισε να τα εναποθέτει στο τραπέζι.
- Τώρα φέρνει και το πάπια σετσουάν.
Είπε  και  λάλησε  ο  σχιστομάτης  με  τα  σπαστά 

ελληνικά του.
«Α  μάλιστα!  Ευτυχώς  γιατί  είχα  αρχίσει  να 

ανησυχώ!  Μα  δε  βλέπει  ο  βλάκας  ότι  έχω  μείνει 
μόνη;»

 
Άναψε ένα ακόμη τσιγάρο. Έπιασε το ποτήρι και 

ρούφηξε μια γενναία γουλιά κρασί.
«στην υγεία σου Στέφη, καλά τα κατάφερες!»
 
Το καλό ήταν ότι ο προηγούμενος πανικός της, 

είχε  υποχωρήσει.  Ένιωθε  θαρρείς  ανακουφισμένη 
που  είχε  εξομολογηθεί  αυτό  που  τη  βάραινε.  Τη 
βάραινε;  Όχι  καθόλου!  Μια  πλάκα  πήγε  να  κάνει. 
Τώρα εάν ξέχασε να τη σταματήσει  εγκαίρως,  είναι 
άλλο καπέλο.

«στο  διάολο  κι  αυτός  ο  ντεντέκτιβ,  σκατά  τα 
έκανε. Εξαιτίας του θύμωσαν οι άλλες»

Πήρε το κινητό της στο χέρι κι έψαξε τον αριθμό 
της Τέτης. Το μετάνιωσε αμέσως.
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«άσε καλύτερα να ηρεμίσει. Κι αύριο μέρα είναι.»
Αφού  πλήρωσε  το  λογαριασμό  κάτω  από  τo 

ανήσυχο  βλέμμα  της  κυρίας  Ειρήνης,  έφυγε  για  το 
σπίτι της.

Στο μόνο που στάθηκε τυχερή αυτήν τη νύχτα, 
ήταν  ότι  βρήκε  ταξί  σχεδόν  μόλις  βγήκε  απ’  το 
εστιατόριο. Το ότι ο οδηγός του ήταν γυναίκα δεν την 
απασχόλησε καθόλου. Ήταν βυθισμένη στις δικές τις 
σκέψεις  και  δεν  αντιλήφτηκε  ούτε  το  βλέμμα  της 
οδηγού που την κάρφωνε επίμονα απ’ το καθρεφτάκι 
του  αυτοκινήτου,  στέλνοντάς  της  μια  γερή  δόση 
αρνητικής ενέργειας.

Όταν επιτέλους έφτασε σπίτι  της,  κοντοστάθηκε 
λίγο στο πεζοδρόμιο και έτρεξε με τα μάτια της όλους 
τους ορόφους της πολυκατοικίας, καταλήγοντας στον 
τελευταίο όπου και βρισκόταν το δικό της, η εστία της, 
το καταφύγιό της.   

 
 
- Τι έγινε Στέφη; Πως κι έτσι νωρίς;
- Το διαλύσαμε νωρίς.
Έσκυψε  πάνω  απ’  τον  καναπέ  όπου  ήταν 

ξαπλωμένος ο Πάνος βλέποντας τηλεόραση, και του 
έσκασε ένα φιλί.

- Για φαγητό δεν είχατε πάει;
- Άλλαξε το πρόγραμμα.

166



Ο  Πάνος σηκώθηκε  απ’  τον  καναπέ  και  την 
αγκάλιασε τρυφερά. « πω, πω θεέ μου τι όμορφη που 
είναι! Νομίζω πως δεν θα τη χορτάσω ποτέ»

Από  τούτη  τη  βραδιά  μόνο  ο  Πάνος βγήκε 
κερδισμένος. Θέλεις ότι η Στέφη δεν είχε τα κουράγια 
να προβάλλει αντιστάσεις; Θες ότι ήθελε το μυαλό της 
να  ξεφύγει  από  όλα  όσα  συνέβησαν;  Χάρισε  στον 
άντρα της μια υπέροχη νύχτα. Θα μου πεις τώρα τι 
είδηση  είναι  αυτή;     Όχι  μόνο  είδηση  ήταν, 
πρωτοσέλιδο ήταν, καθότι η Στέφη μετά την εμπειρία 
της  μητρότητας  και  πιο  συγκεκριμένα  μετά  τη 
σύναψη  γάμου,  έγινε  πολύ  φειδωλή  στις  παροχές 
της. Ο Πάνος μετά από ένα διάστημα φρενήρους sex, 
πέρασε στην αντίπερα όχθη. Αίτηση έπρεπε να κάνει 
και μάλιστα πρωτοκολλημένη για να συνευρεθεί μετά 
της  συζύγου  του.  Ο  Πάνος που  από  μελισσούλα 
χαρωπή  ήρθε  κι  άραξε  στην  Στέφη καταθέτοντας 
ψυχή και σώμα. Είχε πάρει βλέπεις ζεστά το ρόλο του 
οικογενειάρχη.  Η  Στέφη πάλι,  συνέχιζε  ν  ανοίγει  τα 
φτερά  της  ψάχνοντας  παντού  για  γύρη.  Τώρα 
μάλιστα που είχε και δική της κυψέλη;

 
Το άλλο πρωί,  ήθελε καφεδάκι και αγκαλίτσες ο 

Πάνος! 
«Δε  λέει  να  ξεκολλήσει  κι  αυτός,  να  πάει  στη 

δουλειά του. Τι τα ‘θελα τα χθεσινά; Έχει γούστο να 
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νομίζει  πως  έτσι  θα  είναι  η  ζωή  του  από  δω  και 
πέρα!»

Τι να κάνει όμως το κατάπιε κι αυτό. Το μόνο που 
της έλειπε είναι  ν’ ανοίξει  κι  άλλο μέτωπο. Όχι,  τον 
Πάνο έπρεπε για ένα διάστημα τουλάχιστον να τον 
κρατάει σε ισορροπία. Και η ισορροπία για τον Πάνο 
είχε άμεση σχέση με το sex.

Αφού λοιπόν κατέθεσε και τον πρωινό του οβολό, 
αποφάσισε  να  πάει  στη  δουλειά  του.  Τον 
ξεπροβόδισε μέχρι την πόρτα και τον αποχαιρέτησε 
με  ένα  ζουμερό φιλί  που όμοιό  του  είχε  χρόνια  να 
γευτεί.

Άντε  βρε  Πανούλη  στις  δόξες  σου  είσαι  πάλι! 
Κλείνοντας  την  πόρτα  πήρε  την  τσάντα  της,  την 
άνοιξε και ψαχούλεψε ανάμεσα στα δεκάδες χρήσιμα 
κι άχρηστα πράγματα που ενοίωτε σωρεύονται σε μια 
γυναικεία  τσάντα  που  σέβεται  τον  εαυτό  της.  Το 
βρήκε. Σχημάτισε αμέσως τον αριθμό της Τέτης.

Απόρριψη.
Ξαναπροσπάθησε.
Τίποτα.
- Ε, όχι, ή θα μου μιλήσεις, μαλακισμένη, ή θα σ’
  αναγκάσω να το κλείσεις.

Μετά από καμιά εικοσάρια προσπάθειες, απάντησε.
- (Τ) Τι θέλεις;
- (ΣΤ)  Ρε  Τέτη   μου  σου  είπα και  χθες,  σου 

ζητάω ειλικρινά συγγνώμη.
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- (Τ) Κι εγώ έχω την εντύπωση ότι έγινα σαφής 
χθες  όταν  σου  είπα,  ότι  δεν  θέλω  να  σε 
ξανακούσω.

- (ΣΤ) Σοβαρολογείς τώρα;
- (Τ) Πιο σοβαρά δεν γίνεται!
- (ΣΤ) Και πετάς όλα όσα ζήσαμε τόσα χρόνια 

στον κουβά;
- (Τ)  Άκου  να  σου  πω!  Που  θα  βγω  και 

υπόλογη!  Εσύ  τα  πέταξες,  εσύ  και  το 
καριολίστικο και πρόστυχο μυαλό σου!

- (ΣΤ) Έλα ρε Τέτη  !
- (Τ) …….
- (ΣΤ) Τέτη  !

Της το είχε κλείσει στα μούτρα. « Την ηλίθια! » 
Σε άλλη περίπτωση δε θα το ‘φερε έτσι βαρέως, αλλά 
τώρα  άρχισε  πραγματικά  ν’  ανησυχεί.  Κι  αν;  Η 
κουμπάρα και φίλη της ήξερε τόσα πολλά που αν μη 
τι  άλλο  ήταν  σαν  ωρολογιακή  βόμβα  που  θα 
μπορούσε κάλλιστα να σκάσει στα δικά της χέρια.

Η  Τέτη  βέβαια δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος τύπος. 
Μάλλον  θύμα  ήταν  πάντα.  Ένας  ρόλος  που  τόσο 
πολύ αγαπούσε! 

Έπιασε πάλι το τηλέφωνο της και σχημάτισε τον 
αριθμό της Νατάσσας αυτή τη φορά.
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Αυτή, σ’ αντίθεση με την  Τέτη  δεν μπήκε καν στον 
κόπο  ν’  απαντήσει  παρά  τις  επανειλημμένες 
προσπάθειες της Στέφης.
«Χέστηκα!  Αι  στο  διάολο  κι  εσύ  που  μου  ‘χεις  κι 
άποψη! Μια ζωή κομπάρσος ήσουν.»

 Μπήκε στο μπάνιο να κάνει ένα ντουζάκι. Ήλπιζε 
ότι ο νερό, θα παρέσυρε μαζί με τα    τις σαπουνάδες 
και  τις  έννοιες.  Ναι,  γιατί  έννοιες ήτανε,  όχι  ενοχές. 
Ούτε  μια  στιγμή  δεν  αισθάνθηκε  άσχημα  για  το 
παιχνίδι που είχε στήσει.

 
«Αντί να πουν κι ευχαριστώ που γέμιζα τις τόσο 

άδειες ζωές τους με κάτι ενδιαφέρον! Ξενέρωτες! Ναι, 
ξενέρωτες και κρυόκωλες ήταν, χωρίς την παραμικρή 
αίσθηση χιούμορ.»

Αυτά σκεφτόταν η Στεφούλα όσο το νερό έπεφτε 
πάνω  της  και  τη  χαλάρωνε.  Κατέληξε  δε  στο 
συμπέρασμα  ότι  μάλλον  χρειαζόταν  το  χρόνο  τους 
για να συνέρθουν από το σοκ. Θα τις άφηνε για λίγο 
λοιπόν ανενόχλητες.

Τυλίχθηκε  στην  αγαπημένη  της  τυρκουάζ 
πετσέτα και πήγε στην κουζίνα για ένα δεύτερο καφέ. 
Κοίταξε  το  ρολόι.  Δώδεκα  και  μισή.  Είχε  ακόμη 
αρκετό χρόνο μέχρι να έρθουν ο Πάνος με τα παιδιά, 
που το προηγούμενο βράδυ είχαν κοιμηθεί στην άλλη 
γιαγιά. Προλάβαινε άνετα να μαγειρέψει. Ή όχι;
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- Άννα καλημέρα.
- Καλημέρα κοριτσάκι μου, τι κάνεις. Είστε 

όλοι καλά;
- Καλά, καλά.
- Θα σε έπαιρνα κι εγώ τηλέφωνο όλο κάτι 

μπερδεψιάρικα όνειρα βλέπω.
- Δηλαδή τι μαμά;
- Να,  όλο  κάτι  εγκυμοσύνες,  βάρος  παιδί 

μου.  Η  εγκυμοσύνη  στον  ύπνο  είναι 
βάρος στον ξύπνιο.

- Ω καλά, παίρνε που και που ‘κανα χαπάκι 
στον  ύπνο  σου  για  ηρεμία  στον  ξύπνιο 
σου!

- Έλεγα να περάσω το απόγευμα αν είσαι 
σπίτι,  να  σε  δω  λιγάκι  να  δω  και  τα 
παιδιά.

- Γι’  αυτό  σε  πήρα.  Έλα  το  μεσημέρι  να 
μου φέρεις και φαγητό.

- Τώρα μου το λες βρε παιδάκι μου;
- Τώρα,  τώρα.  Κάτι  θα  σκεφτείς  εσύ 

μανουλίτσα μου, δε σε φοβάμαι εσένα.
- Να φτιάξω κανένα μπιφτέκι;
- Ότι  θες  εσύ.  Σε  φιλώ  τώρα  γιατί  έχω 

δουλειές.

Άναψε πάλι τσιγάρο και έπιασε ξανά δουλειά.
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- Φαίδων;
- Έλα Στέφη, τι κάνεις;
- Είσαι μόνος σου;
- Ναι γιατί, συμβαίνει κάτι;
- Ναι, και θέλω να το συζητήσουμε.
- Τι έγινε ρε πουλάκι μου πάλι; είσαι καλά;
- Καλά είμαι από υγεία, στα υπόλοιπα είμαι 

σκατά.
- Τι έγινε, προβλήματα με τον Πάνο;
- Όχι ακόμη, αλλά ποιος ξέρει;
- Καλά, θα μου πεις τώρα ή θα παίζουμε 

την κολοκυθιά;
 
 
Έκατσε λοιπόν η  Στέφη και του τα ‘πε όλα του 

Φαίδων, ο οποίος δε μπορούσε να συγκρατήσει  τα 
δάκρυά του απ’ τα γέλια.

- Μη γελάς ρε μαλάκα, έχω πρόβλημα!
- Πρόβλημα έχεις κορίτσι μου απ’ την ώρα που 

γεννήθηκες.
- Άντε βρε!
- Τι  άντε  βρε,  ανισόρροπη  είσαι  αδερφούλα 

μου; Τι πήγες κι έκανες;
- Άσε αυτά τώρα. Τώρα τι κάνω;
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- Τίποτα, τι να κάνεις; Δώσ’  τους λίγο χρόνο να 
το χωνέψουν.

- Αυτό  είπα  κι  εγώ,  αλλά  έχω  μια  μικρή 
ανησυχία.

Όχι  Στεφούλα  μου!  Μπορεί  να  το  πες,  δεν  το 
κάνες  όμως!  Δώσ’  τους  λίγο  χρόνο  λέμε,  δώσ’ 
τους  λίγη  σόδα,  δώσ’  τους  κάτι  τέλος  πάντων. 
Εγαμήθηκες στα τηλεφώνα, νισάφι.

- Δε μου λες ρε σπίρτο, ξέρει και για μας;
- ……..
- Καλά  βρε  μαλακισμένο,  είσαι  που  είσαι 

ανακατώστρα,  τι  ήθελες  και  ξεβρακώθηκες 
κιόλας;

- Ε,  δε  γίνεται  ν’  αγοράζεις  μόνο,  πρέπει  να 
πουλάς κιόλας.

- Μπράβο, τράβα τώρα και στο ταμείο ηλίθια, 
γιατί βγήκε ο λογαριασμός!

       
Οι  τηλεφωνικές  συνομιλίες  με  τον  Φαίδων, 

συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες καθότι η  Στέφη 
του δίνε ραπόρτο για τα τεκταινόμενα.

Η  Στέφη προσπάθησε να μιλήσει και στον Σάκη 
τον κουμπάρο της και  άντρα της  Τέτης,  αλλά ήρθε 
δεύτερη. Η Τέτη του τα ‘χε πει όλα και την είχε αφήσει 
ξεκρέμαστη σε όλα τα επίπεδα.
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Εκείνος είχε συνταχτεί με το μέρος της γυναίκας του. 
Παράλληλα της έκανε σαφές ότι  ούτε εκείνος ήθελε 
παρτίδες μαζί της.

Οι εξελίξεις  έτρεχαν πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα 
απ’ ότι είχε φανταστεί η Στεφούλα και το κλίμα μύριζε 
ήδη μπαρούτι.

Η  Τέτη απ’  τη  δική  της  πλευρά,  είχε  σωρεύσει 
τόσο  δηλητήριο  μέσα  της  που  άμα  δεν  το  έβγαζε 
προσεχώς, κινδύνευε να το καταπιεί η ίδια.

Όχι  μόνο  δεν  ήθελε  να  ξαναδεί  την  Στέφη 
μπροστά της,  αλλά η επιμελώς φυλασσόμενη ζήλια 
της την έπνιγε τόσο πολύ, που ήθελε απεγνωσμένα 
να  της  το  ανταποδώσει.  Να  της  ανταποδώσει  όχι 
μόνο  αυτά  τα  οποία  της  επέβαλλε  να  περάσει  το 
τελευταίο διάστημα, αλλά και την πίκρα που όλα τα 
χρόνια ζούσε στη σκιά της. Όλα αυτά τα χρόνια που 
ερχόταν δεύτερη σε όλα! Η  Στέφη ήταν πάντα η πιο 
όμορφη, η πιο σκερτσόζα, η πιο έξυπνη και βέβαια 
όπως αποδείχτηκε η πιο καριόλα. Ε, όχι αυτό θα της 
το πλήρωνε και με το παραπάνω μάλιστα!

Αχ  κι  εσύ  καημένη  Τέτη!  Στο  πρόσωπο  της 
Στέφης  είδες  όλους  όσους  σε  πίκραναν,  σε 
κορόιδεψαν, …….. σε πρόδωσαν. Είδες  τον Φαίδων, 
τη Δάφνη, όλους.
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Άρχισαν τα όργανα. Τηλεφωνικά για αρχή.

- Πάνο, καλημέρα. Η Τέτη είμαι.
- Γεια σου κορίτσι μου, τι κάνεις;
- Δεν είμαι πολύ καλά, αλλά δεν γίνεται να τα 

πούμε τηλεφωνικά. Θα είσαι στο μαγαζί;
- Τι έγινε, τι συμβαίνει;
- Θέλω να τα πούμε από κοντά. Θα είσαι εκεί;
- Όχι, σήμερα όχι. Γιατί; Έγινε κάτι;
- Αύριο;
- Ούτε. Την Πέμπτη θα είμαι εδώ όλη την μέρα.
- Οκ, θα τα πούμε τότε.
- Είσαι σίγουρη ότι δε θέλεις να μου πεις τώρα;
- Ναι, απολύτως.

Ποτέ  μην  είσαι  απόλυτη  κορίτσι  μου.  Αυτό  δεν 
σου  το  ‘χουν  πει;  Όχι;  Δεν  πειράζει,  θα  το  μάθεις 
παρακάτω. Μόλις άφησες να σου φύγει μια παρτίδα. 
Μικρή βέβαια αλλά ήσουν το φαβορί.
Επειδή  ακριβώς  ήθελες  να  καταφέρεις  δυνατό 
πλήγμα  στη  Στέφη,  είπες  να  περιμένεις  λίγο, 
χάνοντας πολύτιμο χρόνο για  σένα,  αφήνοντας τον 
Πάνο να γυρίσει ανημέρωτος στο σπιτικό του.
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Μα τι ωραίος μουσακάς ήτανε τούτος. Οι μελιτζάνες 
σκέτη γλύκα, αν πεις για τη μπεσαμέλ, όνειρο. 

- Μπράβο  βρε  αγάπη  μου!  Καιρό  είχαμε  να 
φάμε έτσι.

- Άντε βρε που ‘χεις και παράπονο;
Σήκωσε το ποτήρι του και κατέβασε διψασμένα όλη 
την υπόλοιπή του μπύρα.

- Για λέγε ‘κανα νέο;
- Τα ίδια και τα ίδια. Έτρεχα σήμερα απ’ το ΙΚΑ 

στον ΟΑΕΔ και πάλι πίσω.
- Κατάλαβα.
- Α! δε ξέρεις ποιος με θυμήθηκε σήμερα;
- Ποιος καλέ;
- Η Τέτη θέλει να μου μιλήσει.
- Για ποιο θέμα;
- Δεν ξέρω, δεν ήθελε να μου πει τηλεφωνικώς. 

Ξέρεις περί τίνος πρόκειται;

Τι να πει δεν ξέρω; Δεν είδα; Τι; Κρύος ιδρώτας 
την έλουσε. Τι να κάνε και η  Στέφη που έβλεπε την 
θύελλα  να  πλησιάζει!  Έκανε  μια  εκτενέστατη 
περιγραφή  των  γεγονότων  που  είχαν  προηγηθεί. 
Κατάθεση  ψυχής  έκανε  το  κορίτσι,  παραλείποντας 
κάποιες μικρολεπτομέρειες! Λεπτομέρεια ήταν βέβαια 
και  η  υπόθεση που αφορούσε το κεράτωμα με τον 
καλύτερο  του  φίλο!  Σιγά  τώρα.  Δεν  είχε  κάνει  και 
φόνο!
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- Είσαι απίστευτη! Τι πηγές κι έκανες; Και για 
ποιο λόγο;

- Τι να σου πω τώρα ρε Πάνο! Έγινε.
- Έτσι απλά;
- Απλά ξεκίνησε. Μετά είδα ότι τσιμπούσαν και 

μετά τα ξέρεις.
- Μένω άφωνος!
- Έλα ρε Πάνο, πώς κάνεις έτσι;
- Καλά ρε, άμα το έκαναν εκείνες σε σένα τι θα 

‘λεγες;
- Νομίζω ότι έχω αποδείξει ότι διαθέτω μεγάλα 

αποθέματα χιούμορ.
- Άσε  ρε  τώρα  τις  τοποθετήσεις!  Και  δε  μου 

λες, τι ήταν αυτό το υλικό εκβιασμού που σας 
είχε αναστατώσει όλες και είχατε, πλην εσού 
βεβαίως, πανικοβληθεί;

- Ε, δεν καταλαβαίνεις τώρα;
- Τι να καταλάβω γαμώ το κέρατο  μου, τι  να 

καταλάβω;
- Της  καθεμιάς  τις  βρωμιές,  τα 

τσαλαβουτήματα.
- Και τις δικές  σου φαντάζομαι.
- Έπρεπε και  εγώ να  σκαρφιστώ κάτι  για  να 

γίνω πιστευτή.
- Και  τι  σκαρφίστηκες;  Παντός  είδους 

 παλουκώματα;
- Μη γίνεσαι χυδαίος.
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- Όχι  αγάπη  μου,  χυδαία  είσαι  εσύ  και  οι 
φιλενάδες  σου.  Χυδαίες  και  καριόλες  είστε 
όλες οι γυναίκες.

- Άρχισες πάλι;
- Τι άρχισα μωρή, τι  άρχισα; Αλλά εγώ φταίω 

που κάθομαι και συζητάω μαζί σου αντί να σε 
πλακώσω στα χαστούκια.

- « Την καριόλα την Τέτη, πάει να μου διαλύσει 
το σπίτι! »

Ξημέρωσε Πέμπτη. Μια Πέμπτη μουντή με έναν 
ουρανό  κατάμαυρο.  Δεν  έβρεχε  ακόμη  αλλά  όλα 
έδειχναν ότι θα έριχνε με το τουλούμι.

Η Στέφη αντίθετα με άλλες φορές, προσπάθησε 
να κρατήσει τον άντρα της στο σπίτι.

- Μην πας σήμερα στο μαγαζί. 
- Αφού σου είπα ότι  ο Τάσος πρέπει να πάει 

σήμερα στο ΙΚΑ. Του το ‘χω αναβάλλει  ήδη 
δυο φορές. Άλλωστε θα ‘ρθει και η Τέτη από 
κει.

- Ναι  μωρέ,  θα  ‘ρθει  η  γαμοξαδέρφη  σου,  η 
καριόλα.
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- Η  γαμοξαδέρφη  μου  ήταν  μέχρι  χθες  η 
καλύτερή σου φίλη, αγάπη  μου!

- Μη μου το θυμίζεις, με την γαμιόλα!

Πήρε  το  μπουφάν  του  απ’  τον  καλόγερο  και 
φόρεσε έναν σκούφο. Όχι γιατί έκανε κρύο αλλά γιατί 
έτσι. Αυτόν τον σκούφο η Στέφη τον μισούσε και του 
το είχε πει πολλές φορές. 
Κλείνοντας πίσω του την πόρτα, αναρωτήθηκε που 
πήγε κι έμπλεξε.
« Θάλασσα δεν ήθελες ρε μαλάκα; Κολύμπα τώρα!»

Η διαδρομή μέχρι το μαγαζί του φάνηκε σήμερα 
τόσο  μα  τόσο  μικρή!  Ούτε  τις  σκέψεις  του  δεν 
πρόλαβε να μαζέψει. Τίποτα. Το μόνο καλό ήταν ότι 
βρήκε  να  παρκάρει  πολύ εύκολα.  Καλό ήταν  τώρα 
αυτό; Όλα συνηγορούσαν ώστε να διευκολύνουν την 
πρόσβασή του εκεί.

Μέχρι και ο Μπάμπης ο καφετζής! Δεν πρόλαβε ν 
ανοίξει τα ρολά,  να μπει στο μαγαζί και την ώρα που 
άναβε τα φώτα……

- Καλημέρα! Να σου αφήσω το καφεδάκι εδώ ή 
θα ‘ρθεις απέναντι να κάνουμε τσιγάρο;

- Καλημέρα  φίλε  μου!  Ας  τον  εδώ  γιατί  έχω 
πολλή δουλειά σήμερα.

Άρχισε να τακτοποιεί τα πράγματα στους πάγκους.
« Αυτός ο Τάσος, τι τσαπατσούλης θεέ μου!»
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Σε  λίγο  μπήκαν  και  οι  πρώτες  πελάτισσες. 
Ξεχάστηκε λιγάκι, αναθάρρεψε και με τον τζίρο που 
άρχισε να κάνει.

Κατά τις έντεκα, τσούπ, να σου και  η ξαδέρφη. 
Μπήκε και γέμισε το μαγαζί ένα γλυκερό φτηνιάρικο 
άρωμα.  Κατά  τα  άλλα  ήταν  άκρως  περιποιημένη. 
Κομμωτήριο  δεν  έπαιρνες  όρκο  ότι  πήγε,  αλλά 
σίγουρα  είχε  περάσει  την  προηγούμενη  ώρα 
μπροστά  από  τον  καθρέφτη  παλεύοντας  με  το 
μπιστολάκι να τιθασεύσει τα μαλλιά της.

- Καλημέρα, ξάδελφε!
- Καλημέρα  Τέτη.  Έλα  κάθισε.  Να  σου 

παραγγείλω καφεδάκι.
- Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ!
- Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω για σένα;
- Εσύ τίποτα. Μάλλον εγώ μπορώ και θα κάνω 

κάτι για σένα.
Άνοιξε  έπειτα την καταβόθρα και  ξεχύθηκε από 

μέσα της όλη η σκατίλα.
Έκανε κι  αυτή ¨κατάθεση ψυχής¨.  Και τι  ψυχής! 

Κατάμαυρης!  Δεν  άφησε  κανέναν  παραπονεμένο. 
Ούτε τον  Foti,  ούτε τον Δημήτρη, ούτε τον  Φαίδων, 
ούτε κανέναν. Όλα τα είπε.

Αν  κάτι  πρέπει  να  αναγνωρίσουμε  στον  Πάνο, 
είναι  η  σχεδόν  επαγγελματική  του  αυτοκυριαρχία. 
Ούτε το βλέφαρο του δεν πετάρισε νευρικά. Στάθηκε 
πέραν του δέοντος στο ύψος των περιστάσεων και αν 
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μη τι άλλο, στάθηκε σαν άντρας και στην Στέφη που 
ίσως δεν ήταν και σίγουρος ότι το άξιζε.

Δεν παύει όμως να ήταν η γυναίκα του και όφειλε 
να το κάνει.

- Εγώ για σένα ήρθα.  Για να σε προφυλάξω. 
Να ξέρεις με ποιαν έχεις να κάνεις!

- Και  γιατί  ρε  Τέτη δεν  ήρθες  νωρίτερα;  Γιατί 
δεν  ήρθες  την  ώρα  που  υποτίθεται 
διαδραματίζονταν αυτά;

- Δεν μπορούσα γιατί ήταν φίλη μου.
- Ωραίες φίλες είστε!
- Δεν είμαστε πια!
- Το κατάλαβα.  Γι’  αυτό  άλλωστε  σου βγαίνει 

και αυτή η χολή!
- Ποια χολή ρε Πάνο, δε με πιστεύεις;
- Δεν  έχει  σημασία  τι  πιστεύω  εγώ.  Σημασία 

έχει  ότι  βρίσκω  τη  στάση  σου  ιδιαίτερα 
μικρόψυχη.

- Για τη γυναίκα σου δεν έχεις να πεις τίποτα;
- Με τη γυναίκα μου τα έχουμε πει όλα.
- Δηλαδή;
- Αυτό λυπάμαι αλλά δε σε αφορά.
Σηκώθηκε  σχεδόν έξαλλη εκείνη.  Τα μάτια  της, 
αυτά  τα  μικροσκοπικά  και  λείαν  κακοβαμμένα 
μάτια, πέταγαν σπίθες.
- Φεύγω  λοιπόν  ξάδελφε  αλλά  θα  ξανάρθω 

φέρνοντάς σου αποδείξεις και για την καριόλα 
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που  παντρεύτηκες  και  για  τον  ξεφτίλα  τον 
φίλο σου.

- Μην κάνεις τον κόπο, δεν χρειάζεται.
- Εγώ θα ‘ρθω και συ αν θέλεις……κάνε μετά 

ότι θέλεις, τι να σου πω.
Αυτά  είπε  και  βρόντηξε  πίσω  της  την  πόρτα 
βγαίνοντας απ το μαγαζί.

Αηδιασμένος  ο  Πάνος  του  ερχόταν να  ξεράσει. 
Δεν  ήξερε  τι  να  πιστέψει  απ’  το  χείμαρρο 
πληροφοριών που είχε δεχτεί.

Δεν πειράζει  Πανούλη μου,  θα συνέλθεις.  Άιντε 
τώρα  όσο  είναι  καιρός  να  τα  γυαλίσεις!  Ποια  να 
γυαλίσεις; Μα τα κέρατά σου φυσικά!

 
 
Γυρίζοντας  σπίτι,  η  Στέφη ως  γνησία 

εκπρόσωπος της ειλικρίνειας τα αρνήθηκε όλα.
- Απορώ πως το κάνεις καν θέμα. Τόσα χρόνια 

θα ‘πρεπε να με ξέρεις.
- Επειδή  σε  ξέρω  αμφιβάλλω  αγάπη  μου, 

επειδή σε ξέρω.
- Και  με  ποιον;  με  το  Φαίδων!  Δεν  είμαστε 

καλά.
- Αυτό λέω και γώ. Δεν είμαστε καθόλου καλά!
 
Μα αν ήμασταν με τα καλά μας, εδώ θα ‘μασταν 

να  γράφουμε  ιστορίες;  Ο  Πάνος ως  εγωιστής  που 
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ήταν,  δεν  έκατσε  προς  στιγμή  ν’  αναλύσει  και 
ιδιαίτερα το θέμα. Δεν είχε και τα κουράγια να μπει σε 
νέες  περιπέτειες.  Όταν  δε  τηλεφώνησε  στο  φίλο 
του……

- Άσε ρε φίλε μου! Δεν ξέρω πια τι να πιστέψω.
- Φίλε μου, ακόμη και το χειρότερο σενάριο να   
είναι τελικά αλήθεια, πόσο είσαι διατεθειμένος 
να το  ψάξεις; Είσαι αποφασισμένος να πάρεις

        ριζοσπαστικές αποφάσεις;
 

Εννοείται  πάλι  για  λόγους  εγωισμού,  ο  Πάνος δεν 
ανέφερε την εμπλοκή του Φαίδων στην ιστορία.
Εννοείται  επίσης  ότι  ο  Φαίδων παρόλο  που  είχε 
ενημερωθεί λεπτομερέστατα απ’ την Στέφη, έκανε τον 
ανήξερο. Τον ανήξερο φιλόσοφο για την ακρίβεια. Κι 
αυτή  η   φιλοσοφία  πολύ  βόλεψε  τον  Πάνο. Ήταν 
βλέπεις  και  η  απόσταση.  Άμα  δεν  τον  κοιτάς  τον 
άλλον στα μάτια…..τι περιμένεις!

 

Η Δάφνη ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

- Α γεια σου! Με συγκίνησες πάλι.
- Στάματα. Τι να έκανα;
- Έτσι πως τα έκανες, τι να κάνεις παιδί μου;
- Αν μου ζητούσε την αλήθεια, θα του τα έλεγα 

όλα.
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- Γιατί, σου ζητήθηκε να πεις ψέματα;
- Νομίζω πως καταλαβαίνεις τι εννοώ.
- Ναι ρε,σε πιάσανε τώρα οι συναισθηματισμοί.
- Δεν μ έχεις;
- Δεν  ξέρω.  Πάντως  σε  ένα  θα  συμφωνήσω. 

Δίνεις  μόνο  όση  αλήθεια  είναι   έτοιμος  να 
εισπράξει ο άλλος.

- Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου.  Άλλωστε όταν 
εγώ σου  ζητούσα την  αλήθεια  εσύ μου  την 
έδωσες με το σταγονόμετρο.                       

- Ας τα αυτά τώρα. Τουλάχιστον εγώ δεν έκανα 
αλλαξοκωλιές μέσα στην ίδια την παρέα!

- Τι σχέση έχει αυτό. Το ίδιο είναι.
- Άσε μας ρε Φαίδων. Κοίτα τα δικά σου. Όσο 

για μας χωρίζουμε μιαν άλλη φορά, όταν θα 
χεις ξεμπερδέψει με τα προσωπικά σου.

  
Α,  δεν  μπορείτε  να  πείτε!  Μια  ωραία  παρέα 

είμαστε πάλι.
Όσο  για  την  Τέτη και  φυσικά  ξαναέκανε  το 

πέρασμα της απ το μαγαζί.
Ανένδοτος ν’ ακούσει ο Πάνος. Είχε βλέπεις καταπιεί 
τον γάιδαρο αλλά αυτή η γαμημένη η ουρά τελειωμό 
δεν είχε.  Όλο αυτό το ωραίο κλίμα ήταν φυσικό να 
μεταφέρεται και στο σπίτι.  
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« θα μου το κλείσει η καριόλα το σπίτι έτσι όπως 
το  πάει.»  σκεφτόταν  η  Στέφη.  «μου  φαίνεται  πως 
πρέπει να πάρω δραστικά μέτρα.»

 
Ένα πρωί λοιπόν, όχι και πολύ μακρινό, η Στέφη 

πήρε το αυτοκίνητό της και οδήγησε μέχρι το σπίτι 
της  Τέτης.  Παρκάρισε και  περίμενε.  Σε μισή ώρα η 
πόρτα  του  τριώροφου  άνοιξε  και  βγήκε  ο  Σάκης. 
Κομψά  ντυμένος  κατευθύνθηκε  σαν  παγώνι,  μη 
χέσω, στο αυτοκίνητό του.

« Άιντε ρε αποτυχημένε φοιτητή της ιατρικής που 
μας το παίζεις τώρα και οικογενειάρχης! Τα  ξέχασες 
τα δικά μας, μαλάκα. Αι στο διάολο και συ!»

Ποια  δικά  τους;  Α!  ήταν  άλλη μια  επιτυχία  στο 
ιστορικό της. Όχι παίζουμε! Όταν η Τέτη λίγο μετά τη 
γνωριμία της με το Σάκη, τον σύστησε στα κορίτσια 
παίχτηκε κι ένα άλλο ειδύλλιο. Είχε εκθειάσει και τα 
προσόντα  του στις  φίλες της,  τι  τα  θες;  Ανέλαβε η 
Στέφη  να   το  εξακριβώσει  από  μόνη  της.  Είδε  κι 
έπαθε να τον ξεκολλήσει από πάνω της! Και τώρα; 
Τώρα κάνει ότι δεν την ξέρει και το παίζει και ηθικό 
στοιχείο.  «τι  να  σου  κάνω Τέτη  μου  που  είσαι  και 
τυχερή! Ας μην ήταν ο ξάδερφός σου στη μέση και θα 
σου ‘λεγα εγώ! Μπουρλότο θα σου έβαζα εγώ στα 
θεμέλια του δικού σου σπιτιού.»        Άναβε το ένα 
τσιγάρο πίσω απ’ το άλλο. Ευτυχώς που είχε πάρει 
καφέ μαζί της.
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Τι στο καλό δεν θα πήγαινε  στη δουλειά  της η 
Τέτη;

Πάνω που  άρχιζε  να  απελπίζεται,  ένα  δεύτερο 
άνοιγμα στην πόρτα την ξύπνησε απ’ το λήθαργό της. 
Η Τέτη κουνάμενη, συνάμενη έστρωνε τα μαλλιά της, 
που της τα ανακάτευε ο αέρας.
«Κάτσε  να  σε  περιλάβω  εγώ  και  θα  τα  στρώνεις 
κανένα μήνα.»

Βγήκε η Στέφη βιαστικά απ το αυτοκίνητό της και 
με γρήγορα βήματα πλησίασε την Τέτη.

- Τέτη;
Εκείνη  γύρισε  απότομα  και  ξαφνιασμένη,  μη 
πιστεύοντας στα μάτια της.

- Δεν το πιστεύω! Τι γυρεύεις εσύ εδώ;
- Ήρθα  να  με  κεράσεις  καφέ!  Με  δουλεύεις; 

Ξέρεις πολύ καλά για ποιο λόγο είμαι εδώ.
- Μπράβο, κάνε τώρα μεταβολή κι εξαφανίσου.
- Αν δεν σταματήσεις  τώρα αυτό που κάνεις, 

θα σε εξαφανίσω εγώ!
- Τρομάξαμε  τώρα!  Ας  τα  σκεφτόσουν  αυτά 

πριν κάνεις τις πουτανιές σου.
- Ποιες  πουτανιές  βρε  καριόλα,  που  θα  μου 

μιλήσεις εσύ για πουτανιές!
Δεν  πρόλαβε  να  απαντήσει  η  εξίσου  ευγενική 

Τέτη γιατί άρχισαν να πέφτουν οι σφαλιάρες βροχή. 
Ανάμεσα  στα  μαλλιοτραβήγματα  έπεφτε  το  βρισίδι 
της αρκούδας.
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Άμα έχεις τελειώσει το κολέγιο, έχεις άλλο επίπεδο. 
Πώς να το κάνουμε!

Τι το θελες και εσύ, το «εγώ ήμουν κορίτσια»; δεν 
το βούλωνες καλύτερα; Το έξυπνο πουλί απ’ τη μύτη 
πιάνεται και εσύ από τις ανυπόστατες διαβεβαιώσεις 
ενός κομπογιαννίτη ντεντέκτιβ……
Όλα καλά κι  όλα ωραία θα μπορούσαμε να πούμε. 
Αμ δε!!!

Η  Τέτη όπως  ήταν  φυσικό  δεν  κάθισε  με 
σταυρωμένα  χέρια.  Όχι.  Πήγε  κατευθείαν  στην 
αστυνομία η οποία την παρέπεμψε σε ιατροδικαστική 
εξέταση.
Δεν  χρειάστηκε  και  ιδιαίτερη  εξέταση!  Το 
κλωτσομπουνίδι ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές!

Ακολούθησε  η  διαδικασία  αυτοφώρου  και  η 
Στέφη βρέθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στο τμήμα. 
Εννοείται  πως  ο  Πάνος κατέφθασε  να  την 
παρηγορήσει…….ή μάλλον καλύτερα να την στολίσει 
κι  αυτός με τη σειρά του.  Το άλλο πρωί όμως σαν 
καλό παιδί που ήταν, έσκασε μια τσουχτερή εγγύηση 
και πήρε την αγάπη του αλλαμπρατσέτα κι έφυγαν.

Το κακό δεν σταμάτησε όμως εκεί γιατί ορίστηκε 
τακτική  δικάσιμος  μιας  και  η  Τέτη είχε  υποβάλλει 
μήνυση για εκβιασμό, εξύβριση και τέλος ξυλοδαρμό.

Έτσι λοιπόν μας έμαθαν και στα δικαστήρια. Το τι 
γέλιο έπεσε……
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Γιατί βέβαια η  Τέτη σε κάθε ευκαιρία έδινε βορά ότι 
βρωμιά ήξερε ή της είχε εμπιστευτεί η τέως κολλητή 
και κουμπάρα της.

Στο  δικαστήριο  παραβρέθηκε  σύσσωμο το  σόι, 
μη χάσουνε!
Πρώτη,  πρώτη  σειρά  καθίσανε  Πάνος,  Γωγώ  και 
μητέρα……

Το δικαστήριο καταδίκασε την  Στέφη τρεις μήνες 
με αναστολή για τον ξυλοδαρμό. Για τα υπόλοιπα δεν 
υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Η ζημιά όμως είχε γίνει. Η 
Γωγώ ένιωσε να δικαιώνεται.
Αναδεύτηκε  μέσα  στο  πανάκριβο  δερμάτινο  της. 
Προσπάθησε να κρύψει ένα πνιχτό γελάκι και έσκυψε 
στο αυτί του αδελφού της.

- (Γ) Που πήγες κι έμπλεξες αδερφούλη μου;
- (Π) Που πήγα κι έμπλεξα ρε Γωγώ, μόνο η 

            Στέφη φταίει; Εκείνη   η ξαδέλφη    μας;
- (Γ) Τι να πω! Να ‘ναι όλα ψέματα;
- (Μη)  Εκείνο  το  οικόπεδο  στον  Ωροπό  το 

πουλήσατε;
- (Π) Τι λες ρε μάνα και συ ποιο οικόπεδο;
- (Μη)  Να  φύγουμε,  έχω  να  μαγειρέψω,  θα 

‘ρθει ο Χάρης να μη βρει ένα πιάτο φαί;
- (Γ) Σταμάτα μάνα, τι ασυναρτησίες είναι αυτές 

που λες;
- (Μη) Χωρίς φωτιά καπνός…..
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- (Π) Εμ τι είναι, απ’ την κακία της τα λέει.
- (Γ) Όλα; Τι να πω ρε αδελφούλη μου..
Κι αυτός ο καπνός ήρθε και φώλιασε στην καρδιά 

του Πάνου και την θόλωσε. Μπορεί απ’ την αίθουσα 
των δικαστηρίων να βγήκαν παρέα αλλά η αμφιβολία 
είχε αφήσει το σποράκι της να φυτρώσει. Σιγά σιγά, 
δεν  βιαζόταν. Έφτανε  που  ήταν  πρόσφορο  το 
έδαφος, και καιρού επιτρέποντος……..

Όπου καιρός, η συμπεριφορά της Στέφης που σε 
μια  δυο  μέρες  βρήκε  τον  κανονικό  της  ρυθμό. 
Έπαρση και εγωκεντρισμός. Ούτε που πήρε χαμπάρι 
ότι ο  Πάνος τράβαγε μόνος του κουπί στην  ανοιχτή 
θάλασσα. Και δεν έφτανε αυτό!
Όταν μετά από καιρό ο Φαίδων βρέθηκε στην Αθήνα 
για  δικές  του  δουλειές,  είπε  εκείνη  να  τον 
καλωσορίσει με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Ο Πάνος, θέλεις τύχη, θέλεις ατυχία, ξέχασε κάτι 
χαρτιά  σπίτι και πετάχτηκε να τα πάρει……

Τι τα θες, εδώ δεν χωρούσαν πλέον αμφιβολίες. 
Οι όποιες υποψίες του, είχαν πλέον σάρκα και οστά. 
Και τι σάρκα, λαχταριστή, λαχταριστή!

- (Π) Στέφη;
- (ΣΤ) Πάνο; Καλά εσύ δεν είχες δουλειά στον 

ΟΑΕΔ;
- (Π) Συγνώμη κι κιόλας που ενοχλήσαμε!
- (Φ) Φίλε μου άσε να σου εξηγήσω εγώ.
- (Π) Τι να μου εξηγήσεις δηλαδή; Τι;

189



Ελλάδα  είμαστε,  τι  περιμένατε;  Έπεσαν  οι 
καθιερωμένες   βρισιές,  έπιασε και  τη Στέφη απ’  το 
λαιμό ….. Φεύγοντας ξεκαθάρισε στη Στέφη πως δεν 
ήθελε να την βρει σπίτι όταν θα επέστρεφε. 

Έφυγε απ’ το σπίτι χωρίς να πει τίποτα άλλο.
Δεν είχε κουράγιο για τίποτα.
Ποιο ταπεραμέντο και ποιος εγωισμός, όλα περίπατο 
πήγαν! Περίπατο πήγε κι αυτός. Σε ποιον να μιλήσει 
και τι να του πει; Η ειρωνική φωνή της αδελφής του, 
λες και του γαργαλούσε από τώρα τα αυτιά.

Κλώτσησε ένα τενεκεδάκι που ήταν πεταμένο στο 
δρόμο. Τι έφταιγε αυτό; Εκείνο  απλά ήταν πεταμένο 
εκεί, πάνω στην πορεία του περιπάτου του.

Όλα  ήταν  απλά  πεταμένα  εκεί,  στην  πορεία 
περιπάτου  της  ζωής  μας!  Ή  τα  προσπερνάς  ή  τα 
κλωτσάς!

Δάκρυα ανέβλυσαν  στα μάτια του. Δάκρυα μιας 
ζωής  προδομένης;  Όχι.  Δάκρυα  μιας  ζωής  χωρίς 
επικοινωνία. Δάκρυα γιατί σκέφτηκε τα παιδιά του. Τι 
θα γινόταν τώρα; Για τι έπρεπε να βρεθεί σήμερα σε 
λάθος τόπο, σε λάθος στιγμή; Καλύτερα να μην είχε 
γυρίσει στο σπίτι για τα χαρτιά.

Κοντοστάθηκε λίγο κι έβγαλε το κινητό του απ’ τη 
τσέπη του. Μετά από τρία τέσσερα χτυπήματα η άλλη 
άκρη της γραμμής απάντησε.

- Παρακαλώ;
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- Δάφνη;
- Έλα  Πάνο,  τι  κάνεις;  Καιρό  είχα  να  σε 

ακούσω.
- Δεν είμαι καλά. Δεν ξέρω καν εάν έπρεπε να 

σου τηλεφωνήσω.
- ………(σιγή)
- Είμαι………. Όλη μου η ζωή…………..
- Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα. Κατάλαβα.
- Κατάλαβες;
- Κατάλαβα, έχει σχέση με τη Στέφη, ε;
- Όχι μόνο!
- Και με τον Φαίδωνα.
- Ήξερες;
- Τι να πω τώρα;
- Να μου πεις αν γνώριζες;
- Ενημερώθηκα για ένα περιστατικό.
- Και γιατί δε μου είπες τίποτα;
- Τι να σου πω; Θεώρησα το περιστατικό ως 

μοναδικό και είπα να κλείσει εκεί, ήλπιζα να 
κλείσει εκεί.

- Να όμως που δεν έκλεισε.
- Ναι. Για να είμαι ειλικρινής δεν έπεσα κι απ’ 

τα σύννεφα.
- Ούτε  εγώ  μετά  τα  τελευταία  γεγονότα.  Τι 

κάνουμε όμως τώρα;
- Τίποτα, εγώ τουλάχιστον τίποτα.
- Τίποτα; Έτσι θα το αφήσεις να περάσει;
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- Δεν είπα αυτό.
- Αλλά τι;     
- Εγώ αντίθετα από εσένα ανακουφίστηκα.
- Γιατί; 
- Γιατί Πάνο μου αυτές οι γαμημένες θάλασσες, 

μας ρημάξανε όλη μας τη ζωή, γι αυτό. Όμως 
το αποτέλεσμα δεν θα το άλλαζα με τίποτα 
στον  κόσμο.  Δες  το  και  συ  από αυτήν  την 
σκοπιά και θα ηρεμίσεις.
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              5 χρόνια μετά………..
 

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε.
Ο  Πάνος και  η  Στέφη όπως ήταν  φυσικό  χώρισαν 
χωρίς  τυμπανοκρουσίες  αυτήν  την  φορά.  Η  Στέφη 
πήρε τα παιδιά και  εγκαταστάθηκε στο πατρικό της 
στο Αιγάλεω. Ο Πάνος είχε καθημερινή επαφή με τα 
παιδιά αφού εξακολούθησε να τα πηγαινοφέρνει στα 
σχολεία τους.
Οι  διακοπές ήταν εξίσου δικό του  προνόμιο.  Καμία 
άλλη επαφή δεν ήθελε με την  Στέφη. Ήθελε να την 
διαγράψει οριστικά από τη ζωή του.
Ούτε  κάποια  άλλη  σχέση  ανέπτυξε  με  το  αντίθετο 
φύλο.  Κλείστηκε  στο  καβούκι  του  κι  έγινε  ένας 
ταπεινός πλην τίμιος μισογύνης.

 
Η Δάφνη και ο Φαίδων;
Αυτό λοιπόν το ζευγάρι χώρισε επίσης. Κι όταν λέμε 
χώρισε όχι εντελώς!
Διατηρούν μέχρι και σήμερα άριστες σχέσεις μεταξύ 
τους και το μόνο σχεδόν που δεν μοιράζονται, είναι 
πλέον  το  κρεβάτι  τους.  Τα παιδιά  μέχρι  πρόσφατα 
ούτε καν είχαν πάρει χαμπάρι τι συνέβαινε.
Ώσπου  εκείνη  μιαν  ωραία  πρωία  τους  ανακοίνωσε 
πως είχε πουλήσει το σπίτι όπου έμεναν.
Έτσι λοιπόν εντός δεκαπέντε ημερών άλλαξε τις ζωές 
όλων. Εκείνη με τα παιδιά έφυγε στο τόπο καταγωγής 
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της  όπου  και  ασχολήθηκε  με  την  οικογενειακή 
επιχείρηση. 
Ο Φαίδων συνέχισε να πηγαινοέρχεται εκεί πλέον.
Κανείς τους δεν ξανάφτιαξε τη ζωή του με άλλον.

Αχ ρε Στέφη και να ‘ξερες πως μια τόσο απλή και 
ειλικρινής  φράση,  θα  άλλαζε  τόσα  πολλά!  «εγώ 
ήμουν κορίτσια»

Εσύ ήσουν  κορίτσια  αλλά  και  τι  έγινε;  Θα σου 
χρεώσουμε τώρα και όλο το λογαριασμό; Όχι αυτό θα 
ήταν άδικο.

Εσύ  ήσουν  κορίτσια  που  έκανες  αυτήν  τη 
μαλακία,  ναι  αλλά  δεν  ήσουν  εσύ  κορίτσια  που 
παντρεύτηκες μια γυναίκα, πιο πολύ για την εμφάνισή 
της.

Δεν ήσουν εσύ κορίτσια που παρασυρμένος από 
το πάθος σου άφησες μια Ελενίτσα να αναρωτιέται σε 
τι έφταιξε.

Δεν  ήσουν  εσύ  κορίτσια  που  για  κάτι  όχι 
ασήμαντο  βέβαια,  αλλά  όχι  κι  αξιόποινο  μιας 
θανατικής  καταδίκης  τίναξες  μια  φιλία  στον  αέρα. 
Παρεμπιπτόντως  και  μια  παρένθεση  και  η  Τέτη 
χώρισε  με  το  Σάκη  γιατί  κι  αυτός  συνέχισε  να 
ξενοπηδάει όποτε του δινόταν ευκαιρία και η Τέτη δεν 
του το συγχώρεσε ποτέ.
Γιατί όλα κι όλα, κάνε ότι θες αλλά μάθε να το κρύβεις 
καλά. Όπως κάνει η  Τέτη. Η  Τέτη η τσούχτρα, που 
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όσο κι αν φτιασιδωνόταν, δεν κατάφερε με τίποτα να 
κρύψει την ασχήμια της ψυχής της. 

Όσο για την Νατάσσα και τον Γιώργο; Ανελλιπώς 
συνεχίζει την αγωγή που της έγραψε η χαρτού. Πάντα 
εφοδιασμένο  το  ψυγείο  της  με  μουνόνερο.  Πολύ 
ευτυχισμένη η Νατάσσα. Το ίδιο και ο Γιώργος που 
συνεχίζει  να τον μοιράζει  αριστερά και  δεξιά,  όπως 
συνήθιζε άλλωστε να κάνει πάντα.
 Και συνεχίζω….

Δεν ήσουν εσύ κορίτσια που οδηγήθηκες από ένα 
πάθος σε ένα γάμο που όμως δεν κατάφερε να έχει 
ένα βασικό χαρακτηριστικό, την ηρεμία από την μια 
πλευρά και  την επικοινωνία απ’  την άλλη.  Γιατί  και 
στη Δάφνη και στο Φαίδων έλειπε κάτι. Θα μου πεις 
το  βρήκαν  τώρα  που  χώρισαν;  Δεν  ξέρω  μπορεί. 
Πάντως δεν νιώθουν πια την έλλειψή του.
Και η Στέφη;

Α, της  Στέφης πέραν του αρχικού αιφνιδιασμού, 
πολύ της άρεσε η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. 
Στην αρχή ειδικά ένιωσε πως ξαναγεννήθηκε. Είχε τα 
παιδάκια  της,  το  σπιτάκι  της,  έστω  και  χωρίς  τις 
προηγούμενες  προδιαγραφές,  ήταν  ακόμη  όμορφη, 
επιθυμητή,  είχε  και  την  οικονομική  άνεση  που  της 
εξασφάλισε ο εγωισμός του Πάνου. Μια χαρά!
Όμως της έλειπε κι εκείνης κάτι.
Της έλειπε.
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« Γιατί όχι, δεν έχω να χάσω και τίποτα!»
 

Για την αξιοπρέπεια δεν έτυχε κανείς να σου μιλήσει;
- Εμπρός;  (ακούστηκε  απ  την  άλλη  μεριά  της 

γραμμής η φωνή του Πάνου)
 

Το κλείσε βιαστικά. Σηκώθηκε και πήγε στο σύνθετο 
του σαλονιού. Άρχισε να ψαχουλεύει τα συρτάρια.

«Κάτσε να ψάξω που το έχω χαντακώσει εκείνο 
το cd. Άλλες εποχές έκανε θαύματα»

 
 
Τα είχα όλα μια φορά
Μα ‘θελα παραπάνω
Τι να τα κάνω τώρα πια
Απόψε, απόψε που σε χάνω.
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