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Η τελετή

Στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου η αδελ-

φή µου κι εγώ αλλάξαµε σχολεία και οικογένειες.

Χωρίς να το λέµε ο ένας στον άλλον, ήξερα ότι τις

ηµέρες µάς παρηγορούσαν και τους δύο οι παρέες

των φίλων, το άρωµα από τις τηγανητές πατάτες

της γιαγιάς στη φωτιά, τα κοάσµατα των βατράχων

στο ποτάµι, οι µικροσκοπικές σηµαίες από τα φύλλα

των ελαιόδεντρων που λικνίζονταν ασηµένιες και

σταχτοπράσινες όταν φυσούσε ο άνεµος, στην κοι-

λάδα και στα γύρω υψώµατα. Μόλις έπεφτε το σκο-

τάδι, µας κατέθλιβαν οι άδειοι δρόµοι του χωριού µε

το ωχρό φως των λαµπτήρων ή το λεπτό στρώµα

της πάχνης που καθόταν στους αγρούς τα πρωινά,

θαµπώνοντας το τοπίο. Μόνο η αδελφή µου έβρισκε

το θάρρος να το οµολογήσει στη µητέρα, µε τα χνό-

τα της να αχνίζουν λευκά πάνω από τα κεφάλια µας.
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Τροµαγµένος µήπως σπάσω κάτι, υποχρέωνα τον

εαυτό µου να ισορροπεί ανάµεσα σε κρυστάλλινες

νιφάδες και σιωπούσα από ένα φόβο που φάνταζε

µεγαλύτερος από το σκοτάδι ή την πρωινή υγρασία.

Από το κάδρο των οικογενειακών αποφάσεων απου-

σίαζα µονίµως, ίσως σε κάποια γωνία να φαινόταν

τυχαία το πόδι ή η πλάτη µου. Εγώ θα παρέµενα µε

τους γονείς µας στην Κρήτη, όπου είχαµε µετακοµί-

σει ένα χρόνο νωρίτερα, και η αδελφή µου θα επέ-

στρεφε στην Αθήνα να µείνει µε τους θείους µου. 

Από την ηµέρα του αποχαιρετισµού µας στο αε-

ροδρόµιο, θυµόµουν λεπτοµέρειες ασήµαντες στην

πλειονότητά τους. Είχα εκµεταλλευτεί στο έπακρο

την ασυνήθιστη, για τα οικονοµικά µας, γενναιοδω-

ρία των δικών µου στο σταντ µε τα Κλασικά Εικονο-

γραφηµένα και στις σοκολάτες που γυάλιζαν στο

φως του κίτρινου διαφηµιστικού ταµπλό από το γρα-

φείο ενοικιάσεως αυτοκίνητων. Η κοπέλα στη θυρί-

δα φορούσε ταγέρ στα χρώµατα της εταιρίας. Είχε

τη θλίψη και την αυταρέσκεια των µοναχικών αν-

θρώπων που κάθονται στο παράθυρο του δρόµου και

προσπαθούν να κερδίσουν τη συµπάθεια των περα-

στικών, ποντάροντας στη γάτα που χαϊδεύεται στο

µανίκι τους. Κάθε τόσο από τις κυλιόµενες σκάλες

κατέβαινε και κάτι διαφορετικό. Μια οµάδα νεαρών

12

O I K O Γ E N E I A K H  Π O P Σ E Λ A N H



Βορειοευρωπαίων µε σακίδια στην πλάτη, ένας Για-

πωνέζος µε ρεπούµπλικα, χαρτοφύλακα και καµπαρ-

ντίνα στο χέρι που κοιτούσε το ρολόι του, ένας µε-

σήλικας µε λυµένο κορδόνι, ο οποίος πριν προλάβει

να το σκεφτεί αντίκριζε µε ευγνωµοσύνη και φόβο

την κατά πολύ νεότερη σύντροφό του να έχει χαµη-

λώσει στο πλάι του, για να του το δέσει. ∆εν ξεχνού-

σα ακόµη, σαν να είχαν ηχογραφηθεί µέσα µου, τις

ανακοινώσεις για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις

των αεροπλάνων, σε αγγλικά και ελληνικά, και τη

µειλίχια φωνή της υπαλλήλου που θύµιζε περισσότε-

ρο τη ζεστασιά της µητέρας όταν καλούσε την οικο-

γένεια στο τραπέζι, για το µεσηµεριανό φαγητό.

Είχα συγκρατήσει λιγότερα από τις στιγµές εκεί-

νες που έπρεπε να διευθετηθούν οι τελευταίες εκ-

κρεµότητες για την αναχώρηση της αδελφής µου.

Πέρα από κάθε προσδοκία, τη θυµόµουν να βαδίζει

µόνη της προς την έξοδο κι εµείς παρακολουθούσα-

µε αδρανείς, σαν µάρτυρες ενός παράλογου συµβά-

ντος που θα χρειαζόµασταν χρόνο να το συνειδητο-

ποιήσουµε. Με τη ζεστασιά της παλάµης µας ακόµη

πάνω στο µάγουλό της και τη µυρωδιά του µετώπου

της στη µύτη µας, θα πρέπει να την παρατηρούσαµε

αδιαµαρτύρητα να αποµακρύνεται ως µέρος ενός

σοφού θεϊκού σχεδίου που ήταν αδύνατον να διακο-
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πεί, υποθέτω. Φοβισµένη ή απορηµένη, θα είχε µάλ-

λον στραφεί προς το µέρος µας µια τελευταία φορά,

να χαιρετήσει, από όσα µπορούσα να φανταστώ,

χωρίς πραγµατικά να θυµάµαι. ∆εν είναι απίθανο ότι

το βλέµµα της ίσως είχε προλάβει να περάσει από

πάνω µας, σαν µια σκιά που έκτοτε όφειλε να µας

συνοδεύει για πάντα. 

Ανακαλώ αµυδρά στη µνήµη µου την αεροσυνοδό

που την είχε αναλάβει, το µεταξωτό της φουλάρι µε

τους χρωµατιστούς κύκλους. Καθώς θα διέσχιζαν

µόνες τους το διάδροµο, από την αίθουσα επιβίβα-

σης µέχρι το αεροπλάνο, φαντάστηκα µέσα στην

κοµψή τσάντα της λεπίδες και κοφτερά µαχαίρια

και το χαµόγελό της να εκπέµπει µιαν απόκοσµη

λάµψη. Στη δύση του ήλιου, η λευκή επιφάνεια του

αεροσκάφους θα επέστρεφε ένα αδύναµο µελί χρώ-

µα και η πόρτα θα θύµιζε το µαύρο στόµα ενός µη-

χανικού κήτους που κατάπινε τους ταξιδιώτες στην

κοιλιά του. Ψηλά στη σκάλα, τα µαλλιά της αδελ-

φής µου θα πρέπει να ανέµιζαν, µακριά και καστα-

νά. Η παλάµη της συνοδού της – ενός Αβραάµ µε

κοντή φούστα και χυτές γάµπες – θα ακουµπούσε

ανάλαφρα στον λευκό λαιµό του κοριτσιού και θα το

οδηγούσε. Θα προσπερνούσε τις φωτεινές σειρές

των καθισµάτων, χαµογελώντας δεξιά κι αριστερά
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στους επιβάτες, και θα έβγαζε το µαχαίρι. Σκεφτό-

µουν απελπισµένος αν έπρεπε να προσευχηθώ ή να

συνεχίσω µε τρόµο να φαντάζοµαι την αδελφούλα

µου σκυµµένη στο βωµό, τις εκκλήσεις οίκτου και τα

αναφιλητά της να πνίγονται πίσω από τις σφραγι-

σµένες πόρτες και τον ήχο των τουρµπίνων που δυ-

νάµωνε. 

Αν αποσπούσα το βλέµµα µου από το αεροπλάνο,

στην άκρη του αεροδιαδρόµου θα παρατηρούσα τη

θάλασσα. Ίσως κάποιο πλοίο να έβγαινε από το λι-

µάνι µε λευκό, αφρώδη γιακά γύρω από το ρευστό

µπλε που το κρατούσε στην επιφάνεια. Μια βροντώ-

δης, µπάσα φωνή – βγαλµένη από τις χολιγουντια-

νές ∆έκα Εντολές του Σεσίλ ντε Μιλ – θα µιλούσε σε

µια γλώσσα ακατανόητη και θα δυσκολευόµουν να

ξεχωρίσω αν ακουγόταν από τον ουρανό ή από τα

µεγάφωνα του αεροδροµίου. Με ρίγος θα παρατη-

ρούσα την αδελφή µου να καθρεφτίζεται στο τζάµι

και να πλησιάζει βιαστικά προς το µέρος µας, γιατί

ένα απίθανο κριάρι θα είχε πάρει τη θέση του κορι-

τσιού στην τελετή και θα κατηγορούσα τον εαυτό

µου που δεν είχε βρει νωρίτερα το θάρρος να πιστέ-

ψει στο θαύµα. Μετά την πρώτη έκπληξη, αντί για

την αδελφή µου θα έβλεπα τελικά δίπλα µας ένα

άγνωστο πρόσωπο, επειδή θα ήµουν µικρός και
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ανόητος και δεν θα είχα διαβάσει ακόµη στον Εκ-
κλησιαστή ότι η λύπη ήταν προτιµότερη από το γέ-

λιο. Θα µου έδινε θλιµµένη όψη στο πρόσωπο και

θα µου µάθαινε τη ζωή*. 
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Μεταµορφώσεις

Μετά τα πενήντα, ο πατέρας µου άρχισε να υπο-

δύεται όλα τα πρόσωπα της οικογένειάς µας, ανδρι-

κά και γυναικεία, όπως ο Άλεκ Γκίνες στην κωµωδία

των στούντιο του Ίλινγκ Ο δέκατος τρίτος κληρονόµος.
Όσο περνούσαν τα χρόνια το κείµενο του προσώπου

του έµοιαζε να σβήνεται και να γράφεται κατά περί-

σταση· ένα παλίµψηστο από µικρές κωµικές εξάρσεις

και δραµατικές υπερβολές που αναζητούσαν διέξοδο.

Παλιά και στέρεα χαρακτηριστικά που τα είχαµε

αποστηθίσει όλοι µέσα στο σπίτι έδιναν τη θέση τους

σε καινούργια. Νέες σκιές εµφανίζονταν κάτω από

τα µάτια του, ρυτίδες που λίγο πριν υπήρχαν στο µέ-

τωπό του σβήνονταν µαγικά και µεταφέρονταν γύρω

από το στόµα, αιφνιδιαστικές γραµµές κατέβαιναν

από τη µύτη προς τα χείλη, δίνοντας διαφορετικό

περίγραµµα στο θυµό του. Αρκούσε να παρατηρήσει
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κανείς προσεκτικά τα στιγµιότυπα από το οικογενει-

ακό µας άλµπουµ, ή τις επιχρωµατισµένες φωτογρα-

φίες στα φαρδιά, βαθύχρωµα κάδρα του µεσοπολέ-

µου. Τις διακυµάνσεις στα χείλη του πατέρα µου, τη

σάρκα τους που λιγόστευε σταθερά, έτυχε να τις

αναγνωρίσω σε φωτογραφία του νεαρού ένστολου

θείου του που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε ενέδρα,

στον Eµφύλιο, εξαιτίας προσωπικών διαφορών. Από

τις δυο µικρές σακουλίτσες κάτω από τα µάτια του

θυµόµασταν τη γιαγιά µου, χωρίς τις σπουδαίες επι-

δόσεις της στον δεκαπεντασύλλαβο ή τις γοητευτικές

αφηγήσεις της από τη γερµανική κατοχή που µου

έλειπαν. Ο πατέρας σκεφτόταν και τον παππού µου

µε συγκίνηση, χτένιζε τα µαλλιά του προς τα πίσω,

όπως εκείνος, και αναπολούσε τον ήχο του βιολιού

του σε αυτοσχέδιες χοροεσπερίδες του 1950, στο

φως του φεγγαριού, µε παρέες νέων χορευτών δίπλα

στα στάχυα, µια εικόνα που αργότερα τη συνέδεσα

συνειρµικά µε τους θεριστές του Βαν Γκογκ και τον

µεσηµεριανό ύπνο κάτω απ’ τις θηµωνιές. Τίποτα

στη συµπεριφορά του δεν προδίκαζε την επόµενη µε-

ταµόρφωση, ούτε µας άφηνε µεγάλα περιθώρια να

ερµηνεύσουµε όσα σκεφτόταν. Είχαµε δεχτεί σιωπη-

λά ότι άλλοτε θα έβγαινε από το δωµάτιο µε τη χο-

ντρή µύτη της αδελφής του, κι άλλοτε θα µας ξάφνια-
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ζε µε το γενναιόδωρο χαµόγελο της µητέρας του.

Ήταν φυσικό το πρόσωπο του πατέρα να κουραστεί

γρήγορα ανάµεσα στους ρόλους. To καταλαβαίναµε

από τις αργοπορηµένες απαντήσεις του, το µισοτε-

λειωµένο µακιγιάζ στην έκφραση του προσώπου που

θύµιζε γερασµένο ηθοποιό από περιπλανώµενο θία-

σο. Κάποτε σωριαζόταν κατάκοπος στην πολυθρόνα

του µε ύφος σχεδόν τρυφερό ή, ίσως, µε ένα αδιόρα-

το µειδίαµα ικανοποίησης για την επινόηση της κω-

µικοτραγικής κλοουνερί που απέδιδε τιµή στη µνήµη

όσων αγάπησε, χωρίς λόγια, όπως στις παλιές ται-

νίες του βωβού κινηµατογράφου που στο τέλος ο φω-

τεινός κύκλος σβήνει, αργά αργά, µέσα στο µαύρο. 
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Κάτω από το τραπέζι

Στο οικογενειακό µας άλµπουµ, οι φωτογραφίες

της δεκαετίας του 1970 και λίγο µετά ξεχωρίζουν

από τις πορτοκαλί αποχρώσεις τους, σαν να φωτίζο-

νται σε απογευµατινό ήλιο ή σαν να έχουν γεράσει

δίπλα σε φλούδες πορτοκαλιού. Η ψηφιακή τους µε-

γέθυνση σχεδόν µε απογοήτευσε. ∆εν ανακάλυψα τί-

ποτα σηµαντικό, όπως στο διήγηµα «Blow Up» (Με-

γέθυνση) του Κορτάσαρ, που αργότερα έγινε ωραία

ταινία από τον Αντονιόνι. ∆εν υπήρχε πτώµα ή σα-

σπένς, ούτε κάτι βαθύτερο που µέχρι τότε αγνοού-

σα, µόνο στιγµιότυπα µε τους γονείς, την αδελφή

µου κι εµένα. Εδώ ο πατέρας µου επιλέγει µαγνητο-

ταινίες για το µποµπινόφωνο, πάνω στο τραπέζι της

κουζίνας, αδιαφορώντας για το κλικ της απαθανάτι-

σης, που θα είχε ακουστεί µερικά βήµατα µακριά

του. Με ενδιέφεραν όσες είχαν ατέλειες· υποφωτι-
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σµένες γωνίες και θολές επιφάνειες, έκρυβαν πίσω

τους ένα παιδικό χέρι που αναζητούσε το φακό,

αγνοώντας όσα θα ακολουθούσαν ή τον εαυτό µου

κρυµµένο κάτω από το τραπέζι, στο αριστερό άκρο

µιας σκοτεινής φωτογραφίας. 

Συνήθιζα να κρύβοµαι εκεί και να παγιδεύω το

χώρο µε τα µάτια µου. Οι άλλοι έµπαιναν ανυπο-

ψίαστοι να αφήσουν ένα σηµείωµα στο ψυγείο και

έβγαιναν µασουλώντας φρυγανιές και κουλουράκια.

Ο τακτικότερος επισκέπτης της κουζίνας ήταν η µη-

τέρα µου, δίπλα στο νεροχύτη, που τον ονόµαζα πη-

γή. Στεκόταν αµίλητη και σκυφτή στα λίπη των πιά-

των. Οι ακτίνες του ήλιου στο δυτικό παράθυρο φώ-

τιζαν µε λεπτότητα και θέρµη το πρόσωπό της· κά-

πως έτσι θυµάµαι ότι µεγάλωνα, απαρατήρητος, κά-

τω από το τραπέζι της κουζίνας· ανταύγειες από ξε-

θωριασµένο φως έφταναν µέχρι το σηµείο που καθό-

µουν και µελετούσα τις κινήσεις της. Το νερό στράγ-

γιζε αφήνοντας παράξενους ήχους. Σίγουρος ότι θα

µε δεχτεί, εγκατέλειπα το κρησφύγετο και παρου-

σιαζόµουν µπροστά της αλαζονικός σαν τρόπαιο.

Στην αρχή υποκρινόταν την έκπληκτη, αλλά µετά

χαµογελούσε. 

Σε άλλες περιπτώσεις, µε πρόδιδαν ανεπαίσθητα

τριξίµατα ή ένα αδέξιο χτύπηµα του κεφαλιού στην
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καρέκλα, ενώ προσπαθούσα να δω καλύτερα. ∆εν εί-

χε νόηµα να κρύβοµαι, η θέση µου είχε αποκαλυφθεί

στον εχθρό, και αποδεχόµουν τους όρους εν λευκώ.

Άφηνα το πλαστικό µου πιστόλι στο έδαφος, σαν να

το κατέθετα σε µνηµείο, και σηκωνόµουν µε µάτια

που θύµιζαν τους αντάρτες του ΕΛΑΣ, κινηµατογρα-

φηµένους τον Φεβρουάριο του 1945 να παραδίδουν

τα όπλα. Επέστρεφα στη µητέρα µου. Η γραµµή της

σκιάς της κατέβαινε από τον τοίχο προς το δάπεδο,

µε σκέπαζε, και στεκόµουν αµίλητος δίπλα της, στο

µάρµαρο του νεροχύτη. Ο στιλπνός όγκος υψωνό-

ταν επιβλητικός, κι όσο κι αν σηκωνόµουν στις µύ-

τες των ποδιών το θέαµα των πλυµένων κουζινικών

παρέµενε µια ηχητική εικόνα που γονιµοποιούσε τη

φαντασία µου. Έπειτα, εκείνη θα µε σήκωνε ψηλά

για να δω αυτό που ήθελα, αλλά µόλις οι γυµνές πα-

τούσες µου αιωρούνταν, τίναζα τα πόδια στον αέρα

και της φώναζα να µε αφήσει πάλι στο έδαφος και

την έδιωχνα. ∆εν την ήθελα πια κοντά µου· µε το

όπλο παρά πόδα γύριζα στο κρησφύγετό µου – στο

ηµίφως του δάσους, µε κορµούς από πόδια καρε-

κλών και φυλλώµατα υφασµάτινα. 

Συχνά δεν εµφανιζόταν κανείς στην κουζίνα και

βυθιζόµουν στα µεγάλα σαλιγκάρια που ήταν τυπω-

µένα στα πλακάκια του δαπέδου. Ακολουθούσα µε
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το δάχτυλο ένα µυρµήγκι µέχρι που εγώ βαριόµουν

κι εκείνο έβρισκε έναν απαλό θάνατο στο τραπεζο-

µάντιλο. Όταν η µητέρα έπρεπε να λείπει, κλεινό-

µουν µέσα στο ντουλάπι µε το σιφόνι του νεροχύτη

και άκουγα λυπηµένος τις σταγόνες που στράγγιζαν

και έπαιρναν το δρόµο προς τη θάλασσα. Σχηµατι-

ζόταν στον οισοφάγο µου µια πικρή γεύση, και αργό-

τερα άρχισα να υποπτεύοµαι ότι οι σταγόνες στο

σκοτάδι και στη σιωπή του νοτισµένου ντουλαπιού

θα πρέπει να έµοιαζαν µε το χυµό του σώµατος που

ο αρχαίος γιατρός Γαληνός ονόµαζε µελανή χολή. 

Αν ο πατέρας ήταν στο σπίτι, και ήταν απόγευµα,

οι συνήθειες άλλαζαν. Θα έβλεπα τα µοβ σκέλη της

πιτζάµας του δίπλα στο νεροχύτη, έπειτα ο ήχος

από το νερό της βρύσης και το κροτάλισµα του πο-

τηριού στον µαρµάρινο πάγκο. Το ξεφύλλισµα της

εφηµερίδας ήταν το σύνθηµα για να περιεργαστώ

στα κρυφά τις παντόφλες του, που έµεναν εκτεθει-

µένες δίπλα στο τραπέζι, µε τα πόδια του να ανα-

παύονται στο σκαµπό. Με τα χρόνια, είχαν πάρει το

σχήµα του ποδιού του και τίποτε δεν θα άλλαζε, πα-

ρά τις προσπάθειες να χωρέσω και τα δυο µου πόδια

στην ίδια παντόφλα. Τον κατασκόπευα. Υπόκωφοι

ήχοι από το λαιµό του υπογράµµιζαν την ικανοποίη-

ση του πατέρα µου στο γύρισµα των σελίδων. Τα

24

O I K O Γ E N E I A K H  Π O P Σ E Λ A N H



µάτια του ακολουθούσαν µε έξαψη τις περιγραφές

από την πανηγυρική προέλαση του κινήµατος, σε

όλη τη χώρα το ζεστό καλοκαίρι του 1980.

Κάτω από το τραπέζι ανακάλυπτα πράγµατα.

Θυµάµαι ότι ήταν καλοκαίρι και παρατηρούσα µε

απορία ένα µικρό στρας που από τις γιορτές απέ-

φευγε επιδέξια την επιµελή σκούπα της µητέρας.

Πασπαλισµένο µε στρασάκια, το φελιζόλ θα έγραφε

«Ευτυχές το 1980» ή «Ευτυχές το 1981», πάνω στο

χριστουγεννιάτικο δέντρο του σαλονιού. Ήταν ένα

αστραφτερό σύµβολο για το πέρασµα των παιδικών

µου χρόνων. Μαζί µε τη µυρωδιά της γόµας στα

σχολικά τετράδια, που στοιβάζονταν στο γραφείο

µου κάθε Σεπτέµβρη, και το κουτί µε τα πλεϊµοµπίλ,

το οποίο µε περίµενε στο πάνω ράφι της ντουλάπας

την παραµονή πρωτοχρονιάς, µε έπειθαν ότι ο χρό-

νος περνούσε στ’ αλήθεια, ότι δεν ήταν µια ακόµα

ανόητη εφεύρεση της µητέρας µου, για να µε υπο-

χρεώνει να διαβάζω τα µαθήµατα. Εκείνο το από-

γευµα, ο πατέρας είχε βήξει απότοµα και µε τις

άκρες των δαχτύλων του άρχισε να αναζητά στα τυ-

φλά τις παντόφλες, χωρίς να σηκώσει το κεφάλι από

την εφηµερίδα. Με είχε αιφνιδιάσει µε το στρασάκι

στο χέρι και αισθάνθηκα ένα µικρό κόψιµο στο µάτι. 

Καθώς µεγάλωνα, άρχισα να ξεχωρίζω τη µητέρα
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στις σκάλες, µε το βιαστικό βήµα της επιστροφής,

να συµµορφώνοµαι µε τον αναγκαστικό αποκλεισµό

µου από το κρησφύγετο, όταν έπρεπε να καθαρι-

στεί, να νιώθω ντροπή που κρυβόµουν ακόµα κάτω

από το τραπέζι, παρακολουθώντας τους µεγάλους ή

φοβισµένος για µια αναπόφευκτη τιµωρία· µε διαβε-

βαίωναν πως είχα γίνει ολόκληρος άντρας. Τώρα,

επισκέπτοµαι µηχανικά το νεροχύτη για να πιω νερό

ή δοκιµάζω να αναβιώσω την ατµόσφαιρα µιας επο-

χής, να κρυφτώ ξανά κάτω από το τραπέζι, µε γε-

λοία αποτελέσµατα. Κυρίως περιορίζοµαι στο να

παρατηρώ τις φωτογραφίες που µεγεθύνω ή θυµάµαι

την πικρή γεύση στον οισοφάγο από τη µελαγχολία

του Γαληνού και το απρόσµενο εύρηµα, το καλοκαί-

ρι του 1980, δίπλα στον πατέρα µου. 

Όποτε νιώθω µια µικρή ενόχληση, κάτι θολό

στην όραση, αποµακρύνω το σκουπιδάκι από το µά-

τι µου. Σκέφτοµαι το ενδεχόµενο να συναντήσω και

πάλι µια βλεφαρίδα, απότοµα βγαλµένη από το

ύφος της µητέρας µου, που συνήθιζε να µπαίνει

στην κουζίνα µε υπαινιγµούς και µε το καθρεφτάκι

της, την εποχή που κρυβόµουν κάτω από το τραπέ-

ζι. Αν είµαι σε καλή µέρα ξαναπιάνω το µυστήριο µε

το στρασάκι που κάποτε µε βεβαίωνε για τη διαδοχή

των χρόνων. ∆υσκολεύοµαι ακόµα να καταλάβω πώς
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είχε καταφέρει να αντισταθεί για µήνες στη µητέρα

µου που σάρωνε µε φροντίδα τα πάντα. Ο πατέρας,

ένας ορκισµένος εραστής της πολυθρόνας, είχε ανα-

ζητήσει ξαφνικά τις παντόφλες του πάνω στα πλα-

κάκια, µε την παρόρµηση να βγει και εκείνος στο

δρόµο για να συµβάλει στη νικηφόρο προέλαση του

κινήµατος.
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