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Η Σιμόν ξύπνησε από τους κρότους που έκαναν τα σίδερα. 
Δυσκολευόταν να πιστέψει όσα είχαν συμβεί. Φοβόταν όσο τί-
ποτα την τρέλα. Την αποσύνθεση του εγώ, τον νευρικό κλονι-
σμό. Έτρεμε την ανθρώπινη εξαθλίωση. Ήξερε πως κάνει τους 
ανθρώπους να γίνονται αποτρόπαια όντα, να ξεχνούν τις βασι-
κές τους ιδιότητες. Πού βρισκόταν; 

Κοίταξε τον πελώριο κίτρινο τοίχο με τα στριφτά συρματο-
πλέγματα στο πάνω μέρος του. Άγρια, αιχμηρά συρματοπλέγμα-
τα που έφταναν ως τον ουρανό. Άγγιζαν τα σύννεφα, κι αυτή την 
ώρα του πρωινού τα πλήγωναν με τις λόγχες τους, τα έβαφαν 
κόκκινα.

Εκεί θα πέρναγε την υπόλοιπη ζωή της; Σε αυτό το άγριο μέ-
ρος που ήταν ξεχασμένο ακόμη και από τον Θεό; Πώς έφτασαν 
τα πράγματα σ’ αυτό το σημείο;

Ας τα πάρουμε όλα απ’ την αρχή...
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Η όμορφη, αέρινη Σιμόν είχε βγει εκτός ελέγχου. Δεν μπο-
ρούσε να πιστέψει πως ένα Ντάτσουν, που είχε διπλοπαρκάρει, 
την είχε εγκλωβίσει. Πως εξαιτίας του κινδύνευε να χάσει τη 
συνάντηση με τους φίλους της, που μόλις είχε ξεκινήσει. Καθώς 
και τη μοναδική ευκαιρία να σμίξει πάλι με την Ίριδα, την αρχαι-
ολόγο, με την οποία είχαν πρόσφατα χωρίσει. 

Έστριψε το τιμόνι της με νευρικότητα και ύστερα είδε έναν 
άνθρωπο να πλησιάζει σαν χελώνα. 

«Ξέρεις, χριστιανέ μου, πόση ώρα περιμένω; Τριάντα ολό-
κληρα λεπτά! Δε μιλάς, εεε; Σου κόπηκε η λαλιά; Αμ, δε φταις 
εσύ, εγώ φταίω που δε φώναξα να σ’ το πάρουν!» 

Πράγματι, ο άντρας δε μιλούσε, καθώς τα λόγια της Σιμόν 
του θύμιζαν τις τσιρίδες της γυναίκας του. Η πικρή του εμπειρία 
τον είχε μάθει πως πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοιες αντιδράσεις 
με το καλό. 

Παρ’ όλα αυτά, έκανε την επανάστασή του και αναφώνησε: 
«Καλά, κυρά μου, θα πάθεις τίποτα! Δε χάθηκε κι ο κόσμος!» 

«Αα, για να σου πω!» απάντησε έξαλλη η Σιμόν. «Το ότι δε 
χάθηκε ο δικός σου κόσμος δε θα πει πως δε χάθηκε και ο δικός 
μου! Και πάρε το σαράβαλό σου από μπροστά μου!» 
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«Όρε τρέλα!» απάντησε ο άντρας συνοφρυωμένος μα και λίγο 
φοβισμένος. «Στην κλιμακτήριο είσαι, κυρά μου;» 

Έβαλε μπροστά το αμάξι του και εξαφανίστηκε. Τι να το κά-
νει όμως τώρα η Σιμόν; Η ώρα είχε περάσει. Θα προλάβαινε 
άραγε την Ίριδα; 

Ένιωσε ένα δάκρυ να κατρακυλά απ’ τα μάτια της και δεν 
ήξερε σε ποια δύναμη να το αποδώσει. Ίσως στη δύναμη που 
θέλει τους ανθρώπους ν’ αγαπιούνται, τις ψυχές να σμίγουν και 
τα λάθη να λυτρώνονται. Στη δύναμη του έρωτα, που όταν πε-
ράσει ο χρόνος, ψάχνει για ελαφρυντικά. Αυτό ακριβώς έκανε 
κι εκείνη. Προσπαθούσε να δικαιολογήσει την αγαπημένη της. 
Άραγε θα ερχόταν στη συνάντηση; Θα είχε διάθεση για ανακω-
χή; Προσευχόταν να μην έχει πεισμώσει. 

Όσο περνούσε η ώρα, η Σιμόν κατανοούσε πως καθόλου δεν 
της είχε φταίξει εκείνος ο άντρας. Γιατί να βιάζεται ο άνθρωπος; 
αναρωτιόταν. Προς τι η βιασύνη, αν έχεις την αγάπη σου να σε 
περιμένει; Αν έχεις βρει τον άνθρωπό σου, και έχεις καταφέρει 
να τον κρατήσεις; Όχι, εγώ έφταιξα που την άφησα να φύγει, 
συλλογίστηκε. Και τώρα όλα μου φαίνονται πως τρέχουν... 

 Όμως, σε αυτό τον κόσμο των συμβάσεων, όπου και η έννοια 
«χρόνος» είναι απόδειξη πως οι άνθρωποι έφτασαν σε συμφω-
νία, σε αυτό τον κόσμο, πού μπορεί η βιασύνη να χωρά; Εεε, 
Σιμόν; Αμ δε χωρά. 

Αντίθετα, στον δικό μου κόσμο ασυμφωνίας, σ’ εκείνη τη 
στραβή και ετοιμόρροπη Βαβέλ, φτάνει και χωρά όχι μόνο η βια-
σύνη, μα κι όλες οι βαριές κουβέντες που ο νους του ανθρώπου 
μπορεί να σκεφτεί. 
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«Έχω να δηλώσω πως χώρισα με τη Σιμόν», ήταν η πρώτη 
κουβέντα που είπε η Ίριδα, η ξανθιά αρχαιολόγος με τα πελώρια 
γαλανά μάτια και την αριστοκρατική ομορφιά. «Απ’ ό,τι βλέπω 
δε μας τίμησε. Φαντάζομαι πως δε θα θέλει να με δει, πως θα με 
μισεί. Η τελευταία κουβέντα της ήταν “Αν φύγεις τώρα, να μην 
ξαναγυρίσεις!” Έτσι κι εγώ δεν ξαναγύρισα». 

Από παντού ακούστηκαν απορίες και επιφωνήματα.
«Τι έγινε, καλή μου;» «Πώς έγινε αυτό;» «Πότε έγινε;» «Δηλα-

δή, χωρίσατε για πάντα;» 
«Το “πότε έγινε” είναι το μόνο που ξέρω να σας πω. Πριν από 

μια βδομάδα. Από τότε έχουμε να μιλήσουμε».
Η Αλίκη, η δασκάλα γερμανικών, πλησίασε την Ίριδα. 
«Καλή μου, εγώ δεν ανησυχώ. Είμαι σίγουρη πως η Σιμόν μας 

θα έρθει. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά!»
«Δε φεύγει κάποιος έτσι ύστερα από πέντε χρόνια σχέσης!» 

είπε ο Ντίνος, ο στιλάτος σχεδιαστής μόδας.
«Κι εγώ πιστεύω πως η Σιμόν θα έρθει», πρόσθεσε ο γοητευτι-

κός δικηγόρος της παρέας και σύντροφος του Ντίνου, ο Θέμης. 
«Δώσ’ της λίγο χρόνο, αφού την ξέρεις».

«Τελικά, μπορεί και να μη την ξέρω», είπε η Ίριδα. 
«Σταμάτα, γκρινιάρα!» είπε ο Ντίνος τρυφερά.
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«Εγώ πάντως...» παρατήρησε ο Θέμης, «που αντιμετωπίζω 
κάθε μέρα διαζύγια, ξέρω ότι εσείς δεν είστε απ’ τις περιπτώσεις 
που χωρίζουν». 

«Αφού λιώνετε, καλέ, η μια για την άλλη!» είπε ο Ντίνος. «Τι 
λέμε τώρα;» 

«Λιώνουμε ξελιώνουμε... Χωρίσαμε!» απάντησε η Ίριδα. 
«Κι εμείς έτσι λέγαμε με τον Ντίνο», σχολίασε ο δικηγόρος. 

«Εμείς κι αν έχουμε περάσει φουρτούνες, το ξέρετε, αλλά στο τέ-
λος η αγάπη υπερίσχυσε. Όλες οι μεγάλες αγάπες υπερισχύουν!»

«Βλέπετε τι άντρα που έχω;» ρώτησε με σκέρτσο ο Ντίνος. 
«Κελεπούρι!» 

«Όπως και να έχει», είπε η Ίριδα, «εγώ ήρθα να σας πω την 
ιστορία μου. Να ψάξω και να βρω την ιστορία μου απ’ την αρχή. 
Κακά τα ψέματα, αν δεν είχα δοκιμάσει αυτή τη σχέση, θα γι-
νόμουν άγια. Παρά τρίχα και θα άγιαζα κι εγώ, μαζί με τόσους 
άλλους... στη μοναξιά μου. Όμως, ξέρετε κανέναν που να άγιασε 
μέσα σε μια σχέση; Διότι εγώ δεν ξέρω, και έτσι παρηγοριέμαι». 

Το κουδούνισμα της πόρτας διέκοψε τη συζήτηση. Η Αλίκη 
σηκώθηκε ν’ ανοίξει, ενώ οι υπόλοιποι άρχισαν τα σχόλια: 

«Να τη, να τη η Σιμόν, ήρθε!» «Κατά φωνή!» «Σιγά μη δεν 
ερχόταν!» «Είδες, κούκλα μου, που κακώς ανησυχούσες;» «Αχ, 
δόξα τω Θεώ, τέλος καλό όλα καλά!» 

Μόνο η Ίριδα δεν είπε τίποτα. Μάλιστα, σαν κάποιο πνεύμα 
να την είχε δαιμονίσει, πετάχτηκε απ’ τη θέση της και δήλω-
σε πως πάει στο μπάνιο. Κανείς δεν πρόλαβε να καταλάβει για 
πότε κατάφερε να εξαφανιστεί.
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Η πόρτα άνοιξε, και η Σιμόν, με τα κυματιστά μαύρα μαλλιά 
και τα βαθυπράσινα μάτια, το καλλίγραμμο σώμα και την αέρινη 
ομορφιά, μπήκε μέσα. Για μια ακόμη φορά έμοιαζε να έχει υπνω-
τίσει την παρέα. 

«Σιμόν!» είπαν οι φίλοι δυνατά, για να ακούσει και η Ίριδα.
«Γεια σας, αγάπες μου», αποκρίθηκε η μοιραία Σιμόν. Το 

πρόσωπό της φανέρωνε αναστάτωση, καθώς έψαχνε να διακρί-
νει την αγαπημένη της. Μάταια όμως. 

«Συγγνώμη, παιδιά, που περιμένατε, μου έτυχε κάτι στο δρό-
μο. Δυστυχώς δε θα μείνω για πολύ. Τι κάνετε, είστε καλά;» 

Κάθισε στη θέση της, ώσπου είδε λίγο πιο πέρα τα πράγματα 
της Ίριδας. Για να ήταν το παλτό κι η τσάντα της εκεί, αυτό 
σήμαινε πως είχε έρθει η αγαπημένη της. Στράφηκε προς την 
παρέα: 

«Είναι κανείς άλλος εδώ; Ή είναι καλύτερα να μη μάθω;» 
Η οικοδέσποινα της έριξε μια πονηρή ματιά.
«Εδώ είναι», της είπε. «Στο μπάνιο». 
Η Σιμόν κοκκίνισε. Φοβόταν πάνω απ’ όλα. Κι όμως, τώρα 

δεν μπορούσε να το βάλει στα καλλίγραμμά της πόδια. Ήξερε 
πως η συνάντηση θα ήταν σκληρή. Πως η Ίριδα θα ήταν γεμάτη 
άμυνες, θα κράταγε μανιάτικη την αργοπορία της, δε θα πίστευε 
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καμιά εξήγησή της και δε θα άφηνε κανένα δάκρυ να φανεί, να 
διαπεράσει τον αρμό του πείσματός της. 

«Μας τα πρόλαβε η Ίριδα», μίλησε ο Θέμης. «Μας είπε διά-
φορα, μας είπε πως χωρίσατε. Της λέγαμε πως θα έρθεις, μα δε 
μας πίστεψε». 

«Όταν λες σας είπε “διάφορα”, τι εννοείς; Πώς την ακούσα-
τε, παιδιά, είναι θυμωμένη;» 

«Ίσα ίσα», είπε η Αλίκη. «Αν θες τη γνώμη μου, προσπάθη-
σε να διακωμωδήσει λίγο την κατάσταση, αλλά ήταν λυπημένη. 
Κοίταγε την πόρτα, σαν να σε περίμενε». 

Ο διάλογος διακόπηκε, καθώς τα βήματα της Ίριδας ακού-
στηκαν να πλησιάζουν. Η Σιμόν προσπάθησε να κρύψει τη λα-
χτάρα της. 

«Δεν άργησα;» ρώτησε η Ίριδα και κάθισε στη θέση της χωρίς 
να πει κουβέντα. Ούτε ένα αχνό χαμόγελο, ούτε ένα γεια, ούτε 
ένα νεύμα, τίποτα για τη Σιμόν. Σαν να είχε ξεχάσει πως είχαν 
να βρεθούν επτά ολόκληρα μερόνυχτα. 

Μήπως δε με είδε; αναρωτήθηκε η Σιμόν. Καλά είναι δυνα-
τόν, στραβή είναι; 

Δεν ήξερε τι να υποθέσει και στο τέλος σκέφτηκε πως έκανε 
μεγάλο λάθος που πήγαινε με διάθεση ανακωχής. 

«Παιδιά, τώρα θυμήθηκα τι ήθελα να πω», είπε με έμφαση. 
«Άργησα γιατί ένα Ντάτσουν με είχε κλείσει, κι οδηγός του άφα-
ντος! Περίμενα τριάντα ολόκληρα λεπτά για να εμφανιστεί, και 
τελικά τον είδα από μακριά να πλησιάζει σε σλόου μόσιον σαν 
να έβλεπα ντοκιμαντέρ για χελώνες!»

Τουλάχιστον απολογήθηκε, σκέφτηκε η Ίριδα. Τουλάχιστον, 
μπήκε στον κόπο ν’ απολογηθεί. Βούλιαξε στο κάθισμά της και 
κοίταξε φευγαλέα τη Σιμόν. Για μια στιγμή οι αιχμές διαβρώθη-
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καν, οι ανείπωτες αιχμές του χωρισμού τους λειάνθηκαν. Τι να 
πει όμως; Πώς να αρχίσει; Πού να τελειώσει; 

Ένιωσε θλίψη να τη διαπερνά. Για τη φυγή της, για όσα πρό-
διδε αυτή η φυγή, για τον πόνο που η ίδια ένιωθε. Με ή χωρίς 
το υπέρβαρο φορτίο που κουβαλούσε, έπρεπε να συνεχίσει, κι 
έπρεπε να είναι σκληρή. Κανείς δεν ήξερε πόσο είχαν στριμω-
χτεί τα σπλάχνα της. Κανείς δεν μπορούσε να το νιώσει ή να το 
φανταστεί. 

Μονάχα η ίδια. Ίσως κι η Σιμόν. Τη στιγμή που τα βλέμματά 
τους έσμιξαν, μονάχα οι δυο τους μπόρεσαν να δουν το πεπρω-
μένο, τη ματαιότητα μιας μοίρας που τις θέλει χώρια. 

«Ας συνεχίσουμε τώρα από εκεί που μείναμε πριν μας διακό-
ψουν», είπε η Ίριδα, κι όλοι την κοίταξαν με γουρλωμένα μάτια. 
«Πριν αποσυντονιστούμε...»

«Ίριδα, θα ήθελα να σε παρακαλέσω», διέκοψε νευριασμένα 
η Σιμόν, «αυτό που έχουμε πει εκατό φορές: Να μη μιλάς για 
μένα στην παρέα σαν να μην είμαι μπροστά. Από την ώρα που 
εμφανίστηκες, με αγνοείς. Μα θα ήταν καλό, αν μπορούσες, να 
κρατήσεις τα προσχήματα». 

«Δε σε αγνοώ, Σιμόν», είπε η Ίριδα. «Αντίθετα. Φροντίζω να 
μη σε ενοχλήσει η παρουσία μου». 

Η Σιμόν σώπασε. Δεν είχε τη δύναμη να συνεχίσει ούτε έβρι-
σκε τις λέξεις να εκφραστεί. 

Είναι δυνατόν, βρε αγάπη μου, ήθελε να της πει, να συμβιβα-
στώ με απλές κουβέντες; Να επιδιώξω τη φιλία σου; Αν θες κάτι 
να πεις, αυτό πρέπει να είναι πως δεν μπορείς μακριά μου. Αλ-
λιώς, καλύτερα να μη μιλάμε. Μονάχα σύντροφοι μπορούμε να 
είμαστε, δεν το κατάλαβες ακόμα; Τι περίμενες, να έρχομαι και 
να ακούω για τα ερωτικά σου; Ή μήπως να σου δίνω συμβουλές; 
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Όχι, η μόνη λύση είναι να μη μιλάμε, η σιωπή μας είναι ό,τι πιο 
ειλικρινές απόμεινε. 

«Τι σκέφτεσαι, Σιμόν;» ρώτησε η Αλίκη τρυφερά. 
«Σκέφτομαι πως είναι πιο καλά να σιωπώ». 
«Πιο καλά για ποιον;» ρώτησε η Ίριδα. 
«Πιο καλά και για τις δυο μας!» απάντησε η Σιμόν, κι η Ίριδα 

άρχισε να γελά.
«Πώς μπορείς να γελάς, Ίριδα;» φώναξε η Σιμόν. «Και πώς 

μπορείς να παριστάνεις την αθώα; Αν δεν απατώμαι, εσύ ήσουν 
αυτή που με παράτησε! Αλήθεια, είπες στα παιδιά τι έγινε, ή 
τους άφησες με την εντύπωση πως θέλησα να σε χωρίσω εγώ; 
Λοιπόν, παιδιά, θα τα ακούσετε και από μένα! Η Ίριδα ξύπνησε 
ένα ωραίο πρωί και στα καλά καθούμενα αποφάσισε πως η σχέ-
ση μας τη φθείρει. Πως προτιμά τη μοναξιά της και πως θα ήταν 
καλύτερα να το διαλύσουμε. Ούτε μια εξήγηση ούτε μια λέξη, τί-
ποτα! Κι εγώ, ο βλάκας, νόμιζα πως ήμασταν καλά. Προφανώς, 
έκανα λάθος. Με παράτησε, και τώρα εμφανίζεται ύστερα από 
μια βδομάδα σα να μη συμβαίνει τίποτα. Γελάει και υπονοεί πως 
εγώ είμαι αυτή που δε μιλάει». 

«Δε συνέβη έτσι ακριβώς», ένιωσε η Ίριδα την ανάγκη ν’ απο-
λογηθεί χωρίς όμως ούτε και η ίδια να γνωρίζει πώς είχαν έρθει 
έτσι τα πράγματα. Προσπαθούσε να κατανοήσει τα συμβάντα, 
να τα τακτοποιήσει στο μυαλό της, για να συμπεράνει ποια μυ-
στήρια δύναμη την είχε δαιμονίσει, είχε μαζέψει τα πράγματά 
της για λογαριασμό της, τα είχε βάλει σε κούτες και τα είχε στοι-
βάξει στον κήπο. 

Δεν μπορούσε να εξηγήσει τη φυγή της, τον ανεξέλεγκτο ρυθ-
μό με τον οποίο το ένα πόδι της διαδέχτηκε το άλλο, ώσπου τα 
βήματά της την οδήγησαν μακριά. Όπου κι αν γυρνούσε ωστό-
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σο, όπου κι αν πήγαινε, ήταν σαν να μην είχε πάει πουθενά. Το 
εδώ της, το εκεί και το παντού άκουγε στο όνομα Σιμόν. 

Η σκέψη της έφυγε μακριά. Αλήθεια, βρε Σιμόν, αναλογίστη-
κε, πώς περίμενες να συγκριθώ μαζί τους; Θα ξεχάσω πώς σε 
ήθελε και σε ποθούσε κάθε καρυδιάς καρύδι; Ή τον τρόπο που 
όλοι σε κοιτούσαν; Γιατί δε σ’ τα είπα αυτά; Γιατί ποτέ μου δεν 
εκφράστηκα; Γιατί έτσι. Να μύριζες τα νύχια σου. Για όνομα του 
Θεού, πώς περίμενες ν’ αντέξω τη στρατιά των θαυμαστών σου; 
Τι είμαι, καμία υπερφίαλη; Νόμιζες πως έχασα την ικανότητά 
μου να συγκρίνομαι; Και να είμαι δίκαιη στο πού με κατατάσσω; 
Αλλά ξέρω τι θα πεις. Ότι δεν είχες μάτια για άλλη, ότι εγώ 
ήμουν η καλύτερη, ότι με τυφλώνει η ανασφάλεια, ότι με έβλεπες 
και τρελαινόσουν, ότι, ότι, ότι... Κι ύστερα, θα συνέχιζες πως 
πρέπει να τα συζητήσω αυτά με την παρέα, να τους μιλήσω και 
ν’ ανοιχτώ. Γιατί, Σιμόν; Για να άρχιζαν να με παρηγορούν σαν 
να είμαι καμιά τρελή; Ή χειρότερα καμία καημένη; Στο τέλος, 
θα με έλεγαν αχάριστη, θα πίστευαν πως θέλω κομπλιμέντα ή 
πως κάνω δράματα... 

Οι συνειρμοί της Ίριδας διακόπηκαν όταν θυμήθηκε πως 
έπρεπε να βγει απ’ όλη αυτή τη σύγχυση, να συγκεντρωθεί και 
να εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Αυτό που έγινε», είπε με έμφαση, «ήταν πως ένιωσα αδικη-
μένη. Αόρατη, ανεπιθύμητη. Και μόνη».

«Η φυγή δεν είναι λύση», ακούστηκε να λέει χαμηλόφωνα η 
Σιμόν, μα η Ίριδα στην ανάγκη της να παρουσιάσει τα ελαφρυ-
ντικά της, δεν την άκουσε. Ούτε φυσικά κατάλαβε πως εκείνη η 
παρατήρηση δεν ήταν τίποτε άλλο από παράκληση. 

«Μη φεύγεις», ήθελε να πει η Σιμόν. Μόνο που το είπε εκ του 
ασφαλούς. 
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O χρόνος μοιάζει με συρμό, ο οποίος σφυρίζει αφού πρώτα 
έχει ξεκινήσει. Φεύγει χωρίς προειδοποίηση ή συμπόνια για 
όσους αφήνει πίσω του. Κάπως έτσι διέφυγαν απ’ το δωμάτιο οι 
στιγμές, πιάνοντας τις δυο γυναίκες απροετοίμαστες.

Κι οι δυο έμοιαζαν να έχουν χάσει την αίσθηση του χώρου. 
Απρόσιτες, μαρμάρινες. Αγάλματα. Θύμιζαν Καρυάτιδες, όμως 
όχι από τις συνηθισμένες. Εκείνες έμοιαζαν να το έχουν σκάσει 
απ’ το ναό, να έχουν φύγει από τις φίλες τους, για να τους πά-
ρουν το βάρος από το κεφάλι και να το σηκώνουν μόνες τους. 

«Η φυγή δεν είναι λύση», «Η φυγή δεν είναι λύση», βούιζε η 
φράση της Σιμόν στο κεφάλι της αρχαιολόγου. 

«Ένιωσα αδικημένη. Αόρατη, ανεπιθύμητη. Και μόνη», βούι-
ζε η φράση της Ίριδας στο κεφάλι της Σιμόν. 

Αλλιώς τα είχαν σκεφτεί. Αλλιώς περίμεναν να εξελιχθεί αυτή 
η συνάντηση. Περίμεναν να μιλήσουν πιο ουσιαστικά, να έρθουν 
πιο κοντά. Για άλλη μια φορά τα είχαν κάνει θάλασσα. 

Στο μεταξύ, η Σιμόν έπρεπε να φύγει. Πριν σηκωθεί, έφερε 
στο νου της τις ημέρες που προηγήθηκαν, όλες τις φορές που 
είχε λαχταρήσει να εμφανιστεί η Ίριδα. Εκείνη όμως δεν είχε 
φανεί, και τώρα δε γινόταν να εξακολουθεί να την περιμένει. 

Έριξε μια αποφασιστική ματιά στο λεπτοδείκτη. Σαν να έλε-
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γε πως αυτός δε φέρει ευθύνη για το πού αρχίζει ή πού τελειώνει 
η αναμονή. Πως τ’ αόρατα γρανάζια που τον στριφογυρνούν εί-
ναι πέραν της δικαιοδοσίας του. Σηκώθηκε. 

«Από τώρα φεύγεις;» τη ρώτησε η Αλίκη. «Ακόμα δεν ήρθες, 
κούκλα μου!» 

«Δυστυχώς πρέπει να φύγω», είπε εκείνη. «Δουλεύω, Αλίκη 
μου». 

«Καλά, Σιμόν μου, δεν πειράζει», είπε η δασκάλα. «Άλλωστε, 
έχουμε κανονίσει να συναντηθούμε το Σάββατο στης Ίριδας. 
Θα έρθεις, ε;» 

Εκείνη τη στιγμή η Ίριδα απευθύνθηκε στην παρέα: 
«Ααα, παιδιά, να έρθετε νηστικοί! Σκέφτηκα να ετοιμάσω 

κάτι πρόχειρο για να τσιμπήσουμε, τίποτα σπουδαίο». 
Όσοι ήξεραν την Ίριδα θα ορκίζονταν πως το δικό της «πρό-

χειρο φαγητό» έμοιαζε με γεύμα των Βερσαλλιών. Η αλήθεια 
ήταν πως είχε ήδη στρώσει το τραπέζι πριν ακόμα προσκαλέσει 
την παρέα. Ήθελε όλα να γίνουν με μεγάλη πολυτέλεια. 

Σκέφτηκε πως μπορεί οι άνθρωποι να τη θεωρούσαν μπίζ
νεσγουμαν, εκείνη όμως τα κατάφερνε εξίσου καλά με τα οικοκυ-
ρικά. Το νοικοκυριό, όπως έλεγε και η Αλίκη, το έχει κανείς μέσα 
του. Δεν είναι μια δεξιότητα που την αποκτάς. 

Δεν πέρασαν πολλές στιγμές και οι σκέψεις της διακόπηκαν, 
καθώς άκουσε τη Σιμόν να λέει:

«Λυπάμαι, Ίριδα. Δυστυχώς το Σάββατο έχω άλλα σχέδια».
Άκουγε καλά; Είχε καταλάβει σωστά ότι η Σιμόν δε θα ερχόταν; 
Δεν πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα κι ήρθε και το σχόλιοκερα-

σάκι που την αποτελείωσε: 
«Χαχαχα, εσύ κάτι πρόχειρο; Δεν το νομίζω!» 
Η Σιμόν άρχισε να βαδίζει προς την έξοδο, ενώ οι υπόλοιποι 
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δήλωσαν ενθουσιασμένοι για το Σάββατο. Κανείς δεν είχε κατα-
λάβει, ωστόσο, πόσο τραυματική ήταν για την Ίριδα η ειρωνεία 
της αγαπημένης της. 

«Αν θες να ξέρεις, είχα σκοπό να φάμε πίτσα», φώναξε με ερι-
στική διάθεση. «Αλλά πού να σκεφτείς εσύ έξω απ’ τα στεγανά 
σου!»

Η Σιμόν έστρωσε τις ζάρες του φόρεματός της σαν να έστρω-
νε τη σφιχτή και ζαρωμένη της καρδιά. 

«Δε θα απαντήσω, Ίριδα. Δεν έχουν νόημα άλλες προστριβές. 
Προφανώς, έχουν συμβεί πολλά μεταξύ μας και ο χρόνος δε γυ-
ρίζει πίσω».

«Γιατί, εσύ νόμιζες πως γυρίζει;» αποκρίθηκε η Ίριδα.
«Ίριδα, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, μπορεί να μην 

κατάλαβα το λόγο που χωρίσαμε, αλλά σου υπόσχομαι πως θα 
τον σεβαστώ. Άλλωστε, το μόνο που ήθελα από την αρχή είναι 
να είσαι καλά. Και εξακολουθώ να το θέλω. Να είσαι καλά, ό,τι 
κι αν επιλέξεις στη ζωή σου!» 

«Εγώ το έχω φιλοσοφήσει», πετάχτηκε ο Ντίνος. «Όσες φο-
ρές έχει αποπειραθεί να φύγει ο Θέμης μου, τον κλειδαμπαρώ-
νω, κρύβω τα κλειδιά και καταλήγουμε να κυνηγιόμαστε στο σπί-
τι. Στη θέση σου, Σιμόν, δε θα την άφηνα να φύγει». 

«Ντίνο, σ’ εμάς δε λειτουργεί αυτό», είπε η Σιμόν κοφτά.
Και πού το ξέρεις ότι δε λειτουργεί, το δοκίμασες; σκέφτηκε 

η Ίριδα, μα δεν είπε τίποτα. 
«Την άφησα να φύγει, γιατί αυτό ήθελε», συνέχισε η Σιμόν. 

«Μεγαλύτερο κακό δε θα μπορούσα να της κάνω απ’ το να την 
αναγκάσω να είναι κάπου που δε θέλει». 

«Ποτέ δε με ρώτησες τι θέλω και τι δε θέλω», είπε η Ίριδα 
μελαγχολικά.
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«Κορίτσια, να διακόψω λίγο;» πήρε την πρωτοβουλία ο δικη-
γόρος για να τις ηρεμήσει. «Προφανώς, δε θα λυθεί αυτό τώρα, 
δε θα πείσετε η μία την άλλη. Προφανώς κι οι δυο χρειάζεστε το 
χρόνο σας για να εκτιμήσετε την κατάσταση και να βγάλετε τα 
συμπεράσματά σας». 

«Δόξα τω Θεώ, να και ένας που μιλάει σωστά!» είπε η Ίριδα, 
κι ο Θέμης την κοίταξε πονηρά:

«Ωστόσο, και οι δυο ήρθατε σήμερα εδώ, παρ’ όλο που έχετε 
χωρίσει. Τι μας λέει αυτό;»

«Ότι κι οι δυο αποζητάτε η μία την άλλη», είπε ο Ντίνος θρι-
αμβευτικά. «Ότι στο βάθος αγαπιέστε».

Η Ίριδα δεν είπε κουβέντα. Έμοιαζε με πέτρινη Μαντόνα 
που κοιτά τον κόσμο ανέκφραστη. 

Σκεφτόταν πως δεν ήθελε μια σύντροφο διακριτική, μεγαλό-
καρδη – ένα ψωροπερήφανο παγόνι, όπως ήταν η ίδια. Όχι, 
ήθελε τη Σιμόν μαχήτρια. Να διεκδικεί και να απαιτεί όσα της 
αναλογούν. Όσα της ανήκουν.

Εγώ σου αναλογώ, εγώ σου ανήκω, βρε Σιμόν, σκέφτηκε. Δεν 
το έμαθες ακόμα; Βιάζεσαι να με ελευθερώσεις, μα εγώ σου ανή-
κω ολοκληρωτικά. 
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Το επόμενο πρωί η Ίριδα βρισκόταν στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, όπου εργαζόταν. Ως προϊσταμένη της συλλογής προ-
ϊστορικών, αιγυπτιακών και ανατολικών αρχαιοτήτων, θα προ-
γραμμάτιζε εργασίες για τους μήνες που θα ακολουθούσαν προκει-
μένου να ελεγχθούν και να συντηρηθούν συγκεκριμένα εκθέματα. 

Χωρίς αμφιβολία, η μόνη της διέξοδος, η μόνη της παρηγο-
ριά θα ήταν, όπως συνέβαινε στις δύσκολες στιγμές της, η εργα-
σιοθεραπεία. 

Για την ώρα, δεν υπήρχε ψυχή γύρω της. Διέσχισε τον προθά-
λαμο του μεγαλειώδους κτιρίου και κοντοστάθηκε για να καλη-
μερίσει, όπως συνήθιζε, την προϊστορική συλλογή του, ρίχνοντας 
μια κλεφτή ματιά στο αγαπημένο της έκθεμα, τη μάσκα του Αγα-
μέμνονα, ή, όπως συνήθιζε να την αποκαλεί, τη μάσκα του Άγη*. 

Το χρυσό αυτό προσωπείο ήταν ένα από τα αγαπημένα της εκ-
θέματα και πάντα τη συγκλόνιζε. Η έκφραση, οι ανάγλυφες γραμ-
μώσεις, η καλλιτεχνική του αξία, τη συγκινούσαν απερίγραπτα. 

* Στα τέλη του 20ού αιώνα η προέλευση του προσωπείου είχε αμφισβη-
τηθεί. Κάποιες μελέτες έδειξαν ότι το εύρημα θα μπορούσε να αναχθεί 
στο 1550 π.Χ. περίπου, μια περίοδο κατά τριακόσια χρόνια προγενέστερη 
από την εποχή που λέγεται ότι βασίλεψε ο Αγαμέμνονας. Το περιοδικό 
Αρχαιολογία φιλοξένησε μία σειρά άρθρων που κάλυψαν εκτενώς την αρ-
χαιολογική διαμάχη.
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Η Ίριδα πλησίασε την τζαμαρία και χαμογέλασε στο έκθεμα 
σαν να χαμογελούσε σε ένα alter ego της απ’ το παρελθόν, το 
οποίο – εφόσον η Ιστορία επαναλαμβάνεται – ήξερε όσα επρό-
κειτο να γίνουν: Η Σιμόν δεν είχε σκοπό να συνθηκολογήσει, ο 
χωρισμός τους ήταν οριστικός, η ελπίδα για επανασύνδεση είχε 
χαθεί. Ή τουλάχιστον αυτό έδειχνε το συνοφρυωμένο μέτωπο 
και τα κλειστά μάτια του άντρα εκείνου που η Ιστορία είχε ανα-
δείξει. 

Για πες μου, Άγη, αναλογίστηκε. Τι συμβαίνει με τις σχέσεις 
και είναι τόσο δύσκολες; Δε μιλάς; Τι να πεις κι εσύ που σε έφα-
γαν η Κλυταιμνήστρα και ο Αίγισθος, η ίδια σου η γυναίκα και ο 
εραστής της; Όχι ότι δεν έφταιγες, αλλά σίγουρα δε σου άξιζε 
αυτό το τέλος, να πας από πέλεκυ στο ίδιο σου το μπάνιο. Πες 
μου, αλήθεια, αφού το έμαθες με τον σκληρό αυτό τρόπο, γιατί 
μια υγιής σχέση είναι το δυσκολότερο επίτευγμα του ανθρώπου; 
Και τελικά τι πρέπει να περάσει κάποιος για να πιστέψει πως 
του αξίζει η ευτυχία; 

Η Ίριδα δε θα μάθαινε τις απαντήσεις σύντομα. Κι αυτό διότι 
δεν ήταν γραφτό να ζήσει μια συμβατική αγάπη. Ούτε έναν τόσο 
απλό αποχωρισμό. Η σχέση της με τη Σιμόν σύντομα θα περ-
νούσε από δοκιμασία. Κι οι δυο θα έφταναν στα άκρα, στα όρια, 
και τότε θα καλούνταν να πάρουν αποφάσεις. Όχι την εύκολη 
ώρα, μα τη δύσκολη.

Όλοι είμαστε γενναίοι και δυνατοί την εύκολη ώρα. Όλοι εί-
μαστε ήρωες όταν αγκαλιάζουμε καθετί αγαπημένο. Όλοι είμα-
στε πρόθυμοι να υπερασπίσουμε όσους μας έχρισαν προστάτες. 
Όμως τι συμβαίνει αν μας τα πάρουν όλα; Αν δε μας μείνει τίπο-
τα να σώσουμε, αν όλες μας οι βλέψεις αποβούν μάταιες; 

Η αντίστροφη μέτρηση είχε ήδη αρχίσει, μα κανείς δεν το 


