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Πρώτη φορά έβλεπα πεθαμένο από κοντά. 
Τους άλλους, τους ξένους, δεν τους πλησίαζα. 
Τον παππού μου τον φίλησα στο μέτωπο, ήθελα 
δεν ήθελα. Έτσι έκαναν όλοι.

Φορούσε το μαύρο του κοστούμι, το γαμπριά-
τικο. Είχε τα χέρια σταυρωμένα και μας χαμογε-
λούσε. Τουλάχιστον δεν έφυγε θυμωμένος. Γιατί 
τελευταία συνέχεια αγρίευε. Ήθελε ησυχία. Όλα 
τον ενοχλούσαν. Η γιαγιά μου που έπλενε τα πιά-
τα, η μάνα μου που άνοιγε τα παράθυρα να μπει 
καθαρός αέρας, οι πόρτες που έτριζαν, όλα, όλα. 
«Ποιος διάολος είναι», φώναζε  και χτυπούσε με 
τη μαγκούρα του το πάτωμα. Παραπονιόταν ότι 
ανέπνεε δύσκολα. Κάτι είχε, λέει, στο στήθος, 
βαρύ σαν πέτρα, ασήκωτο. Όλο αχ και βαχ ήταν 
ο παππούς μου. Στο τέλος, άρχισε κι ο βήχας. 
Εκείνος ο βήχας που νόμιζες πως δε θα τελείωνε 
ποτέ. Έβηχε κι έβριζε.
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Μέναμε όλοι μαζί. Το σπίτι μας ήταν μεγάλο 
και μας χωρούσε. Έμπαζε όμως από παντού. Από 
τότε που ο παππούς μου αρρώστησε και σταμά-
τησε τα μερεμέτια, από τότε άρχισε να μπάζει.

«Τι να σου κάμει, πάλιωσε», παραμιλούσε η 
γιαγιά μου. «To σπίτι είναι σαν τον άνθρωπο, θέ-
λει κι αυτό τα χάδια του».

Άρχιζε ο βοριάς, κι η μάνα μου έκλεινε τις 
χαραμάδες με κάτι μακρόστενα σακιά, που τα 
’φτιαχνε από τα παλιόρουχά μας και τα γέμιζε με 
χώμα, να ’ναι βαριά να κάθονται. Έτσι ο αέρας 
έμενε έξω από την πόρτα μας. Λυσσομανούσε, 
αλλά τα βαριά σακιά τον κρατούσαν μακριά.

Τα γαμπριάτικα τα φύλαγε η γιαγιά μου στο 
μπαούλο.

«Για την ώρα την καλή», έλεγε.
«Ποια είναι η ώρα η καλή;» ρωτούσα.
«Θα δεις. Μόλις έρθει, θα τη δεις. Μη βιάζεσαι».
Όταν πέθανε ο παππούς μου, άνοιξαν το μπα-

ούλο και τα φρεσκάρανε. Τ’ άπλωσαν στον ήλιο, 
έπιασαν τις βούρτσες και τα βουρτσίσανε καλά 
καλά. Άλλοι κρατούσαν το παντελόνι του, άλλοι 
το σακάκι. Σιδέρωσαν και το άσπρο του πουκά-
μισο. Κι έτσι τον είδα στολισμένο όπως δεν τον 
είχα δει ποτέ πριν. 
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Γύρω γύρω στέκονταν οι γυναίκες με τα μαντί-
λια. H γιαγιά μου ξεχώριζε γιατί ήταν πιο μπρο-
στά απ’ όλες, ήταν η πρώτη. Και γιατί έκλαιγε 
πιο δυνατά. Έκλαιγε και χτυπούσε το στήθος 
της. Πρώτη φορά έβλεπα τη γιαγιά μου έτσι.

Οι άντρες μπαινοβγαίναν και φουμάρανε. Πού 
και πού μιλούσαν για τα παλιά. Οι γυναίκες τρα-
γουδούσαν τα λυπητερά, «τίνος να πω το ντέρτι 
μου», τέτοια. Μετά, όλοι μαζί έστελναν τις πα-
ραγγελιές: χαιρετίσματα στον Οδυσσέα, να προ-
σέχεις τη Νατάσα μου.

Ο παππούς μου χαμογελούσε ατάραχος.

Την απόφαση την πήραμε σ’ ένα απόγευμα. 
Eκείνο το απόγευμα που χάθηκαν τα λεφτά του 
κόσμου. Τα λεφτά που έρχονταν από μακριά με 
τα λεωφορεία. Ο δρόμος γέμισε φωνές. Ένα μα-
κρόσυρτο βουητό. Κοιτούσα από το παράθυρο. 
Δεν καταλάβαινα. Εμείς δεν είχαμε λεφτά για να 
χάσουμε. Τίποτα δεν περίσσευε.

«Τι περιμένεις», είπε η μάνα μου, «ψεύτικες 
τράπεζες, ψεύτικα όλα. Πάει τώρα ο ιδρώτας 
τους. Έγινε αέρας».

Οι ουρές για το ψωμί μεγάλωσαν ακόμα πιο 
πολύ. Εκείνο το απόγευμα που χάθηκαν τα λε-
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φτά, περίμενα στην ουρά τέσσερις ώρες. Πολλά 
πολλά δεν είπαμε. Ο πατέρας θα ’μενε πίσω να 
προσέχει τη μάνα του. Έτσι μας δήλωσε. Η δική 
μου η μάνα λέει πως άλλος ήταν ο λόγος. 

Φορτώσαμε. Δεν είχαμε και πολλά. Μας κά-
λεσε ο θείος μου που ήταν χρόνια στο νησί. Τα 
καταφέραμε και πήραμε τη βίζα. Ακούγαμε ότι το 
νησί είναι πλούσιο κι όποιος έρχεται, λέει, μένει. 
«Πιάνεις χώμα», λέει, «χρυσάφι γίνεται».
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Για μένα η Ευγενία πέθανε. Απ’ τη στιγμή που 
έπιασα τη σφουγγαρίστρα. Μη με βλέπεις έτσι. Εί-
ναι από το άγχος που ’χω τόσα κιλά. Από το άγχος 
και την ντροπή. 

Στην αρχή δεν το ’λεγα. Πάνω παράγγελνα πως 
έκανα μεταφράσεις στα ρώσικα. Δε μας έμαθαν μια 
γλώσσα της προκοπής, να την έχουμε τώρα στα δύ-
σκολα: αγγλικά, γερμανικά. Μας έμαθαν ρώσικα. Τι 
να τα κάνω τώρα τα ρώσικα;

Την πρώτη εβδομάδα σφουγγάριζα τις σκάλες 
στο ξενοδοχείο. Εκειδά βλέπω κάτι μαθητές μου. 
Κουβαλούσαν αυτοί. Πριν λίγους μήνες, τι μήνες 
λέω, μέρες, τους έκανα μάθημα. Και μου ’χαν ένα 
σεβασμό. Γιατί εγώ ήμουν γερή. Πώς να σου πω, δεν 
έκανα χατίρια. Ήσουν για πέντε, πέντε θα ’παιρνες. 
Για δέκα, δέκα. Γύρισα από την άλλη μεριά, γύρισαν 
κι αυτοί. Κάναμε πως δεν είδαμε. Τρεις νύχτες δεν 
κοιμήθηκα. Είπα να επιστρέψω. Μετά κάθομαι και 
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λέω: Ευγενία, τον παλιό σου εαυτό να τον ξεχάσεις. 
Αυτός πέθανε. Κάνε πως δε βλέπεις. Kι έτσι, έμεινα.

Εδώ, είμαι με τους γιους μου. Μένουμε σ’ ένα ισό-
γειο με αυλή. Τρόπος του λέγειν ισόγειο, πιο πολύ 
ημιυπόγειο θα το ’λεγες. Ευτυχώς που έχει αυλή και 
που το βλέπει ο ήλιος. Στο μισό σπίτι μένουμε, γιατί 
είναι χωρισμένο στα δύο μ’ έναν ψευτότοιχο. Μια 
σταλιά κι είναι και χωρισμένο στα δύο. Ο αδελφός 
μου ήρθε πρώτος. Έχει πέντε έξι χρόνια αυτός. Μας 
φιλοξένησε τις πρώτες μέρες, μας βρήκε κι αυτό το 
σπίτι το μισό. Βολευτήκαμε. Ο άντρας μου έμεινε 
πίσω με τη μάνα του. Να την προσέχει, λέει. Ψευτο-
περηφάνια, λέω εγώ.

Έχω και μια κόρη. Πίσω έμεινε κι αυτή. Σπουδά-
ζει γιατρίνα. Κι οι γιοι μου θα σπουδάσουν. Μόλις 
σταθούμε στα πόδια μας. Ο μεγάλος θέλει να μάθει 
λογιστικά. Ν’ ανοίξει επιχείρηση δικιά του, λέει. Θα-
μπώθηκε μ’ αυτά που βλέπει. Ας κάνει ό,τι θέλει. 

Ο μικρός μου ακόμα δεν ξέρει. Έχει καιρό ακόμα 
ν’ αποφασίσει. Στενοχωριέμαι που κάθεται στο σπί-
τι ολομόναχος. Και που θα χάσει τάξεις στο σχολείο, 
μ’ απασχολεί. Να περάσουν τα δύσκολα και θα του 
πάρω ένα καλό λεξικό. Ν’ αρχίσει σιγά σιγά κι αυ-
τός. Έξυπνος είναι, δεν τον φοβάμαι. 



Π Ι Α Ν Ε Ι Σ  Χ Ω Μ Α

17

Ο άντρας μου είναι μαθηματικός. Δουλεύει για 
δέκα χιλιάδες το μήνα. Τόσα δίνει τώρα το κράτος. 
Πέρυσι ήταν πέντε. Δε λες καλά που τα διπλασία-
σαν. Πώς να ζήσεις με δέκα χιλιάδες κι όλα να ’ναι 
στα ύψη; Τώρα βρίσκεις τα πάντα. Λεφτά δε βρί-
σκεις. 

Εκείνος πάντως μου το δήλωσε:
«Καλύτερα να πεθάνω».
Τι το ’θελε να το πει; Πέθανα εγώ, πεθαίνει κι αυ-

τός κάθε μέρα.
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Η μάνα μου βρήκε δουλειά σε ξενοδοχείο. Κα-
μαριέρα. Καθαρίζει δωμάτια, διαδρόμους, καμπι-
νέδες.  Το πιο εύκολο πράγμα εδώ είναι να καθα-
ρίζεις καμπινέδες. 

Ο αδελφός μου δουλεύει σε μια πιτσαρία. 
Μοιράζει τις πίτσες στα σπίτια. Από τις μικρές 
αγγελίες τη βρήκε τη δουλειά. Τυχερός ήταν. Σ’ 
ένα απόγευμα τη βρήκε.

«Όλα εδώ είναι εύκολα», λέει. «Εδώ είναι ο 
παράδεισος», λέει.

Τον βοήθησε κι ο θείος μου. Του δάνεισε λίγα 
χρήματα κι αγόρασε ένα μεταχειρισμένο μηχανά-
κι. Ένα παπάκι. Έχει και τυχερά. Απ’ αυτά τα 
τυχερά μου πήρε κι εμένα το ποδήλατο. Μεταχει-
ρισμένο κι αυτό. Όταν το ’δα να μου το φέρνει, 
έβγαλα μια φωνή, άκουσε όλη η γειτονιά.

Έτσι, τώρα, έχω το ποδήλατό μου. Κάνω 
βόλτες γύρω γύρω. Ξεμακραίνω, γυρίζω όλη την 
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πόλη. Γεμάτη δέντρα είναι, χρωματιστά. Πρώτη 
φορά βλέπω δέντρα γαλανά. Και άσπρα δέντρα 
δεν έχω ξαναδεί. Κι είναι γεμάτη πάρκα. Πρά-
σινα, κόκκινα και πορτοκαλιά. Πράσινα πάρκα 
είχαμε κι εμείς, κόκκινα και πορτοκαλιά όμως 
πρώτη φορά αντικρίζω. Ανάμεσα στα δέντρα στέ-
κονται τα παγκάκια. Όταν κουράζομαι, κατεβαί-
νω από το ποδήλατο και κάθομαι σ’ ένα παγκάκι. 
Εδώ είναι ο παράδεισος, σκέφτομαι κι εγώ. Συνε-
χίζω μέχρι τη θάλασσα. Είχαμε κι εμείς θάλασσα, 
αλλά χωρίς καράβια. Πιο πολύ αυτά μου αρέσει 
να κοιτάζω, τα καράβια. Όταν σουρουπώνει, 
ανάβουν όλα τους τα φώτα. Σαλπάρουν το ένα 
μετά το άλλο. Μόλις ξεμακραίνουν λίγο σφυρί-
ζουν όλα μαζί. Νομίζω πως με χαιρετούν. Σηκώ-
νω κι εγώ το χέρι. Περιμένω μέχρι να χαθούν, να 
γίνουν άσπρες κουκκίδες. Μια μέρα θα πάρω ένα 
καράβι και θα πάω στην Αυστραλία. Έχω ακού-
σει πως είναι το πιο όμορφο μέρος στον κόσμο.

Επιστρέφω. Ο δρόμος είναι γεμάτος παιδιά. 
Τα ντρέπομαι. Τα μάγουλά μου κοκκινίζουν· πιο 
πολύ δε γίνεται. Κατεβαίνω από το ποδήλατο. 
Τι να κάνω; Δεν ξέρω τι να κάνω. Κάθομαι εκεί 
απέναντί τους. Ούτε μπρος ούτε πίσω. Σταμα-
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τούν κι αυτά για λίγο το παιχνίδι και με παρατη-
ρούν. Μετά αρχίζουν πάλι. Μιλούν ασταμάτητα. 
Μιλούν και γελούν. Εγώ νομίζω ότι έχω πυρετό. 
Καίγομαι ολόκληρος. Χτυπά η καρδιά μου. Λίγο 
ακόμα και θα την ακούσουν, θα προδοθώ. Δεν την 
ξέρω τη γλώσσα τους. Λέξεις μόνο. Μιλούν γρή-
γορα. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Χώνω τα νύχια 
μου βαθιά στις παλάμες.

Ανεβαίνω ξανά στο ποδήλατο και φεύγω. Τρέ-
χω, με το ποδήλατό μου, ευτυχώς που έχω το πο-
δήλατό μου. Πώς θα γυρίσω; Κι αν είναι ακόμα 
εκεί; Τι θα κάνω αν είναι ακόμα εκεί; Φτάνω μα-
κριά με το ποδήλατό μου, ευτυχώς που το ’χω. 
Φτάνω ψηλά. Στην κορυφή του λόφου. Από κει 
βλέπω όλη την πόλη. Και όλη τη θάλασσα.

Επιστρέφω ξανά. Eίναι εκεί. Σταματούν το 
παιχνίδι και με κοιτούν. Ανοίγω την καγκελόπορ-
τα και βάζω το ποδήλατο στη θέση του. Αναπνέω 
βαθιά. Κάθομαι στο πεζούλι της αυλής και τ’ 
ακούω που παίζουν. Αυτό το κάνω σχεδόν κάθε 
μέρα. Κάθομαι στο πεζούλι και τ’ ακούω να παί-
ζουν.
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Χαράματα σηκώνομαι. Ούτε ξυπνητήρι, ούτε τί-
ποτα. Με ξυπνά μια δεκαοχτούρα. Δεν τη βλέπω, 
είναι χωμένη μες στο δέντρο.

«Δεκαοχτώ, δεκαοχτώ».
«Τι δεκαοχτώ», της λέω, «που ακόμα δεν είναι 

πέντε».
Είχαμε κι εμείς δεκαοχτούρες. Μόνο που εκεί δε 

μετρούσαν. Εδώ τις βρήκα να μετρούν. Εκεί μονάχα 
φώναζαν. Όλα τα πουλιά έφυγαν, αυτές έμειναν να 
μας κάνουν παρέα. Πρωί πρωί ξεκινούσανε και σή-
κωναν τον κόσμο.

Πίνω το καφεδάκι μου και την ακούω. Νομίζω 
ότι είμαι στο σπίτι μου, για μια στιγμή ξεχνιέμαι.

«Μη φύγεις», της λέω, «μη φύγεις, τραγούδα».

Σήμερα θα φτιάξω μπριάμ. Ένα ένα τα διάλεξα 
τα ζαρζαβατικά. Πλούσιος τόπος. Τι να σκεφτείς 
και να μην το βρεις. Τουλάχιστον το φαγητό δε θα 
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μας λείψει. Αποβραδίς τους ρωτώ τι λαχταρά η ψυ-
χούλα τους. Κρέας, ψάρι, λαδερό, μόνο να μου πουν 
τι λαχταρούν. Για τους άλλους που άφησα πίσω 
τρέμει η καρδιά μου. Πώς τα βολεύουν άραγε; Εγώ 
από δω ό,τι μπορέσω θα το κάνω. Θα βοηθήσει κι ο 
μεγάλος μου.

Ροδίζω τα φρέσκα κρεμμυδάκια στο λαδάκι 
τους. Έχουν όμορφο λάδι εδώ. Οι ελιές τους είναι 
μικρές και ντελικάτες. Και το λάδι  ελαφρύ ελαφρύ. 
Σταγόνα δε μου πέφτει έξω. Μετά ρίχνω την ντο-
μάτα, μυρίζει το σπίτι. Στο τέλος τα λαχανικά ένα 
ένα: τις μελιτζάνες, τα κολοκυθάκια, τις πιπεριές, 
τις πατατούλες. Δεν αργεί να δέσει η σάλτσα τους. 

Βγαίνω στο δρόμο. Όλος ο κόσμος κοιμάται ακό-
μα. Μόνο εγώ περπατώ. Μονάχη μου πηγαίνω. Και 
η δεκαοχτούρα έφυγε κι αυτή. Πού να πήγε κι έφυ-
γε; Σε λίγο βρίσκω κι άλλους μονάχους. Μαζευόμα-
στε στη στάση του λεωφορείου. Αν τύχει και περά-
σει κανένας ντόπιος με αυτοκίνητο, μας κοιτά καλά 
καλά. Ανοίγει το τζάμι και μας εξετάζει. 

Στο ξενοδοχείο όλοι γινόμαστε ένα. Φορούμε 
την άσπρη την ποδιά και γινόμαστε ένα. Και άσπρο 
σκουφάκι βάζουμε. Εκεί είναι όποιος τους καθαρί-
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σει πιο καλά. Για τους καμπινέδες, λέω. Τουαλέτα 
γράφει απέξω αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Σφίγγουμε 
τα δόντια και τρίβουμε τις λεκάνες. Κλείνουμε τη 
μύτη και καθαρίζουμε τα κατρουλιά. Κάθε μέρα ξα-
ναθυμάμαι τις κουβέντες του:

«Τώρα που θα πας κάτω, το δάχτυλο που ’χες και 
διέταζες να το κόψεις και να το αφήσεις στο τραπέ-
ζι. Εκεί, θα σε διατάζουνε».

Την πρώτη μέρα στο ξενοδοχείο ζαλίστηκα όταν 
το άκουσα:

«Βάλε τα χέρια σου να ξύσεις το πουρί. Τι τα ’χεις 
τα χέρια;»

Σκοτείνιασε ο τόπος. Το κατέβασα το δάχτυλο. 
Περασμένα μεγαλεία. Έπρεπε να  ’χω κάθε μέρα το 
μεροκάματο. Γιατί ήρθα άλλωστε εδώ; Για να δου-
λέψω.
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Η ώρα είναι τέσσερις παρά πέντε. Ακούω το λε-
ωφορείο που περνά έξω από το σπίτι μας. Τώρα 
θα κάνει μια στάση. Η μάνα μου θα κατέβει. Στις 
τέσσερις ακριβώς θα είναι εδώ. Θα καθίσει να 
φάει. Λίγο θα φάει, ίσα ίσα να κρατηθεί μέχρι το 
βράδυ που θα φάει κανονικά. «Nα μη βαρύνω», 
θα πει. Θα  ξαπλώσει καμιά ώρα. «Ν’ αναπάψω 
τα πόδια μου», θα πει. 

Μετά η μάνα μου θα σηκωθεί, θα κάνει το μπά-
νιο της. Θα φορέσει το ταγιεράκι της το ανοιξιά-
τικο. Έχει ακόμα ένα, το χειμωνιάτικό της. Θα 
χτενιστεί, θα βάλει και κραγιόν. Της πάει πολύ 
που βάζει το κραγιόν. «Nα μη μας λυπούνται», θα 
πει και θα ξεκινήσει για την άλλη τη δουλειά, το 
σιδέρωμα. Τ’ απογεύματα η μάνα μου πηγαίνει 
σε σπίτια και σιδερώνει. Εγώ, όταν τελειώνω τις 
βόλτες με το ποδήλατο, κάθομαι στο πεζούλι και 
την περιμένω.
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Μόλις βραδιάσει, επιστρέφει. Στρώνουμε το 
τραπέζι της αυλής. Τρώμε μαζί το βράδυ. Βάζου-
με δυο πιάτα, καθόμαστε ο ένας απέναντι στον 
άλλο. Ο αδελφός μου πάντα λείπει. Το βράδυ η 
δουλειά στην πιτσαρία διπλασιάζεται. Η μάνα 
μου σκεπάζει το πιάτο του να βρει ζεστό  το φαΐ 
όταν γυρίσει.

Τις Κυριακές όμως, τα μεσημέρια, είμαστε κι 
οι τρεις μαζεμένοι. Τρώμε πάντα το ίδιο. Κρέας 
κοκκινιστό με μακαρόνια ή με τηγανητές πατά-
τες. Τη μια Κυριακή το ένα, την άλλη το άλλο. 
Καμιά φορά τρώμε και παστίτσιο. Είχαμε κι εμείς 
παστίτσιο, αλλά χωρίς κιμά. Είναι το καλύτερό 
μου. Η μάνα μου στρώνει τα μακαρόνια κι εγώ 
ρίχνω σιγά σιγά τον κιμά με όλη του τη σάλτσα. 
Χοντροκομμένο τον παίρνουμε από το χασάπη, 
να φαίνεται ότι είναι κιμάς. Κι έτσι χοντροκομμέ-
νο τον απλώνω κι εγώ και τον καμαρώνω.

Μετά η μάνα μου πλένει τα πιάτα, κι έπειτα 
ξεκουράζεται. Είναι το μοναδικό μεσημέρι που 
είναι όλο δικό της. Εμείς κρατάμε και την ανάσα 
μας. Την περασμένη Κυριακή την καταφέραμε. 
Πήγαμε όλοι στη θάλασσα. Την έβαλε ο αδελ-
φός μου στο παπάκι. Εγώ με το ποδήλατο. Ίσα 
ίσα που έβρεξε τα πόδια της. Εμείς κολυμπήσα-
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με. Κρύο έκανε ακόμα, αλλά ποιος το λογάριαζε. 
Στο σπίτι, η μάνα μας κοιμήθηκε. Όταν σηκώθη-
κε έφτιαξε το καφεδάκι της. Μου έδωσε λεφτά 
να πάρω παγωτό. Καβάλησα το ποδήλατο, σε 
δυο λεπτά ήμουν στο περίπτερο. Ποιο να διαλέ-
ξω; Διαλέγω έναν πύραυλο με σοκολάτα. Πάντα 
αυτό παίρνω. Το τρώω αργά αργά να κρατήσω 
στο στόμα μου τη γλύκα του.

Τα παιδιά ήταν όλα μαζεμένα στο δρόμο. 
Πήγα και γύρισα με σκυμμένο το κεφάλι. Πώς 
κατάφερα να μην κουτρουβαλιαστώ. Κάθισα στο 
πεζούλι της αυλής και τ’ άκουγα πάλι που έπαι-
ζαν. Μετά πήρα το πανάκι μου και γυάλισα  το 
ποδήλατό μου. 


