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Ο ήλιος εκσφενδόνιζε τα καυτά βέλη του πάνω απ’ το 
Καναβάρι*. Μοναδικό του εμπόδιο στεκόταν η τέντα του 
συνεργείου και τα ψάθινα καπέλα που φορούσαν οι εργάτες 
καθώς έσκαβαν μπροστά στα μάτια του εφόρου αρχαιοτή-
των Παπαχρήστου. Δίπλα του, καθισμένη σε ένα πτυσσό-
μενο σκαμπό, η αρχαιολόγος Άννα Μπέκου, μια ανύπαντρη 
τριανταπεντάρα, τα κάλλη της οποίας χάρηκαν πολλοί έφο-
ροι, είτε αρχαιοτήτων είτε της ΔΟΥ. Ευχή της ήταν να είναι 
ο Παπαχρήστου ο τελευταίος που θα φιλοξενήσουν τα σκέ-
λια της στον δρόμο για την πολυπόθητη προαγωγή της.

Τα ψαρά μαλλιά και το ολόλευκο μουστάκι του Παπα-
χρήστου πρόδιδαν ότι λίγος χρόνος απέμενε μέχρι τη συντα-
ξιοδότησή του, αν και τα κόκκινα μάγουλά του έστελναν το 
αντίθετο μήνυμα. Κατά βάθος ήταν καλός άνθρωπος, αλλά 

            
* Ποταμός που ρέει ανάμεσα στα βοιωτικά χωριά Αμπελοχώρι, Θεσπιές, 
Λεοντάρι, κ.ά. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Θέσπιος, ενώ η σύγχρο-
νη ονομασία του είναι Καναβάρης. Ωστόσο, στην καθημερινότητα των  
Βοιωτών αποκαλείται «το Καναβάρι».
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είχε κυριευτεί από εκείνη την τόσο συχνή ανθρώπινη ασθέ-
νεια, την εγωλατρία. Πιο πολλά ήταν τα «εγώ» στις κουβέ-
ντες του, παρά τα χορτάρια σε παραμελημένο χωράφι. Λα-
χταρούσε έναν έπαινο, μια βράβευση, μια τιμητική μνεία, 
μια προθανάτια αναγνώριση της ύπαρξής του.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα», είπε ο Παπαχρήστου στον 
Βαγγέλη, έναν έμπειρο και εξειδικευμένο εργάτη.

Η Άννα έσκυψε προς τη λακκούβα και μια στάλα ιδρώτα 
ξεπήδησε στο μικρό μέτωπο του Παναγιώτη, του δεύτερου 
εργάτη. Τα στήθη της είναι σαν κάκτος στην Αριζόνα, σκέ-
φτηκε. Δεν είχε πάει ποτέ, αλλά στον Λούκι Λουκ έτσι έμοια-
ζαν να είναι οι κάκτοι στην Αριζόνα. Με το τρία πίεσαν τον 
μεταλλικό μοχλό και η ορθογώνια πέτρα μετακινήθηκε τόσο 
ώστε να ανοίξει ο τάφος.

«Είναι απίθτευτο», μονολόγησε ο ψευδός Παναγιώτης, 
ενώ και οι τέσσερις έστρεψαν διερευνητικά το βλέμμα τους 
στον σκοτεινό θόλο.

Ήταν δυόμισι μετά τα μεσάνυχτα όταν η Σούλα, σερβιτόρα 
σε μπαράκι της πόλης, είπε το «ναι» στον Νώντα. Ο Νώ-
ντας, χαρακτηριστική φάτσα της πλατείας, με τσουλούφι, 
μούσι σαν τζιχαντιστής και μπλούζα με V, τα είχε σχεδιά-
σει όλα. Φτάσανε στο Μοσχοπόδι, το δάσος που εφάπτεται 
στην πόλη της Θήβας και είναι ίσως το μοναδικό στοιχείο 
ομορφιάς που η φύση της κληροδότησε. Εκεί, τα κλαδιά των 
δέντρων πλέκονται περίτεχνα, χαοτικά και απόλυτα αρμο-
νικά όπως τα πόδια των ζευγαριών που φιλοξενούνται κατά 
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καιρούς σε εκείνο τον τόπο· πάνω στο στρώμα από πευκοβε-
λόνες ανάμεσα στους μάρτυρες-κορμούς.

Πάρκαραν και περπάτησαν μέχρι το σημείο όπου κανείς 
δεν θα τους έβλεπε... εκτός ίσως από μια ομάδα φαντάρων· 
υπό την καθοδήγηση του λοχία έψαχναν για έναν φαντά-
ρο που λιποτάκτησε, φωνάζοντας «στρατόκαυλοι μαλάκες», 
στην κορύφωση της απογευματινής άσκησης.

«Μην ανησυχείς», καθησύχασε τη Σούλα ο Νώντας κρύ-
βοντας τον εκνευρισμό του για την γκαντεμιά του.

Τον μπαγάσα, τώρα βρήκε; σκέφτηκε και αποκάλυψε το 
εναλλακτικό σχέδιό του στη Σούλα. Είχε, βλέπετε, plan B.

Ύστερα από λίγα λεπτά πέρασαν ανάμεσα από τα κά-
γκελα μιας περίφραξης, προχώρησαν σιγά σιγά και, αφού 
μετακίνησαν ένα διαχωριστικό που ήταν τοποθετημένο σε 
ένα άνοιγμα, βρέθηκαν στον προαύλιο χώρο του Μουσείου 
της Θήβας. Έφτασαν σε μια προκάτ κατασκευή δίπλα στους 
χώρους των γραφείων, εκεί όπου ο Νώντας και οι άλλοι ερ-
γάτες ξαπόσταιναν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανέγερ-
σης του μουσείου. Άνοιξε την πόρτα με δισταγμό. Τίποτα 
δεν είχε αλλάξει από τότε που δούλευαν εκεί. Κοίταξε τη 
Σούλα και χαμογέλασε βλέποντάς τη να στέκεται αμήχανη 
και να κρατά έναν αρχαίο φαλλό ενός αταξινόμητου εκθέμα-
τος από αυτά που είχαν απομείνει στον χώρο.

Ο μοναδικός φωτισμός στο εσωτερικό προερχόταν απ’ 
τα φώτα ασφαλείας. Η μυρωδιά κλεισούρας ερέθισε ακόμη 
πιο πολύ τη Σούλα καθώς μάθαινε για τον Σάτυρο απ’ τον 
έμπειρο Νώντα, μέχρι τη στιγμή που η χαραμάδα στο κάτω 
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μέρος της πόρτας φωτίστηκε σαν λεντοταινία. Σώπασαν και 
οι δύο μην μπορώντας να πιστέψουν ότι κάποιος ανοίγει 
αξημέρωτα το μουσείο. Ψιθυριστές φωνές, αγκομαχητό από 
σφιγμένα χείλη ανθρώπων που μεταφέρουν βάρος, μυρωδιά 
ιδρώτα και ένα ελαφρύ άρωμα γυναικείας παρουσίας έφτα-
σαν μέχρι εκεί που δεν είχε φτάσει το φως.

«Δεν υπάρχει κάπου μια σαρκοφάγος να κρυφτώ;» ρώτησε 
η Σούλα αλαφιασμένη.

«Δεν είμαστε στο Κάιρο, ηλίθια. Ντύσου και φύγε από το 
άνοιγμα που μπήκαμε. Μη σε πάρει κανείς χαμπάρι». 

Μόλις ο Νώντας βεβαιώθηκε ότι η Σούλα ήταν έξω απ’ 
το μουσείο, άνοιξε αθόρυβα την πόρτα και είδε σκιές αν-
θρώπων να μεταφέρουν προσεχτικά κάτι κούτες. Οι σκιές 
άρχισαν να μεγαλώνουν, σημάδι ότι κάποιοι έρχονταν προς 
το μέρος του. Έπνιξε ένα επιφώνημα αιφνιδιασμού που πα-
ραλίγο να ξεφύγει απ’ τον αξύριστο λαιμό του και κόλλησε 
το κεφάλι του στον τοίχο για να μη φαίνεται.

«Κύριε Παπαχρήστου», άρχισε συνωμοτικά η Άννα, «δεν 
μπορώ να πιστέψω ότι οι εικασίες σας βγαίνουν αληθινές. 
Ύστερα από αυτή την ανακάλυψη πιστεύω ότι θα τύχετε διε-
θνούς αναγνώρισης. Ίσως να σας προτείνουν και έδρα σε κά-
ποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Είμαι σχεδόν σίγουρη».

«Είναι αλήθεια ότι πρέπει να διαχειριστούμε με ψυχραι-
μία τη χαρά μας, καθώς, εάν διαρρεύσει η πληροφορία ότι 
βρήκαμε τον ασύλητο τάφο του Δημόφιλου του Διαδρομέα, 
μπορεί να καταστραφεί ό,τι προσπαθήσαμε, τόσο εγώ, 
εσείς, γλυκυτάτη μου δεσποινίς, όσο κι οι δύο αδερφικοί μου 
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φίλοι, ο Βαγγέλης κι ο Παναγιώτης», είπε ο Παπαχρήστου 
προσποιούμενος ότι δεν του άρεσε η κολακεία της Άννας.

«Μα εδώ μιλάμε για τεράστια δόξα! Αν πωλούνταν τα ευ-
ρήματα, σίγουρα θα ήμασταν εκατομμυριούχοι», διέκοψε η 
Άννα φέρνοντας μπροστά στο μουστάκι του Παπαχρήστου 
τα έκφυλα χείλη της.

«Συγκρατηθείτε, συνάδελφε, τα χρήματα δεν έχουν ζωή, 
η δόξα όμως είναι αθάνατη», παρατήρησε ο Παπαχρήστου 
αφήνοντας το χέρι του στον γυμνό της ώμο με τον αντίχει-
ρά του να χαϊδεύει την κλείδα της. «Υπομονή μια εβδομάδα 
ακόμη και θα γίνουν οι κατάλληλες ανακοινώσεις. Λίγη υπο-
μονή. Εγώ, όπως βλέπεις, είμαι ψύχραιμος».

Η καμπάνα στο Πυρί* χτύπησε τρεις φορές καθώς ο Νώ-
ντας περπατούσε στα στενά της πόλης χωρίς συγκεκριμένο 
προορισμό και δίχως να μπορεί να χωρέσει στο αφελές μυα-
λό του ότι κάτι τόσο σημαντικό βρέθηκε στο Καναβάρι. Ο 
Παπαχρήστου και η Άννα θα γίνονταν διάσημοι, ο πρωθυ-
πουργός θα ερχόταν να φωτογραφηθεί μαζί τους, ο δήμαρ-
χος θα κυκλοφορούσε συνεχώς με καπέλο εργοταξίου για να 
είναι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί το σχετικό στιγμιότυπο στα 
μέσα ενημέρωσης. Ίσως, σκέφτηκε, να μπορούσα να το εκ-
μεταλλευτώ κι εγώ, αφού γνωρίζω τι βρέθηκε στο Καναβάρι. 
Κοντοστάθηκε. Σκέφτηκε. Πήρε ανάσα και είπε φωναχτά: 
«Έχω μια εβδομάδα καιρό».

        
* Συνοικία της Θήβας.
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Μόλις ξημέρωσε, ο Νώντας τηλεφώνησε στον Λεωνίδα, 
καλό του φίλο από τότε που δούλευαν μαζί στο Βιολοντσέλο, 
παλιό ξενυχτάδικο της Θήβας. Από τότε που ήταν ακόμα μι-
κρός και ατίθασος ο Λεωνίδας, η μάνα του τον πίεζε να δια-
βάζει τα μαθήματα, να περάσει σε μια σχολή. «ΑΕΙ να ’ναι 
κι ό,τι να ’ναι» ήταν η φράση κλισέ που επαναλάμβανε συ-
νεχώς. Ίσως να ήταν δικό της απωθημένο επειδή εκείνη δεν 
κατάφερε να σπουδάσει. Ο Λεωνίδας, όμως, είχε άλλα στο 
μυαλό του. Από την τρίτη γυμνασίου η ταυτότητά του άρχισε 
να διαμορφώνεται μέσα από την προσήλωση στα σύμβολα. 
Απ’ τη μια οι παρελάσεις και η Ιστορία όπως τη μαθαίνουμε 
στο σχολείο και απ’ την άλλη η ανάγκη να είναι με το μέρος 
των «ισχυρών» επηρέασαν τον Λεωνίδα και τον οδήγησαν 
να γίνει μέλος μιας ομάδας που περιελάμβανε μεγαλύτερα 
παιδιά και εξωσχολικούς που δήλωναν εθνικιστές. Ήταν της 
μόδας τότε. Έτσι, ενώ η μάνα του πλήρωνε φροντιστήριο 
για τον Λεωνίδα, εκείνος την κοπάναγε για το αυτοσχέδιο 
γυμναστήριο του μέντορα των ακροδεξιών τον οποίο θαύμα-
ζε σαν υπόδειγμα στρατιώτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η ενηλικίωσή του συνέ-
πεσε και με ένα άλλο τυχαίο γεγονός που τον σημάδεψε: 
κληρονόμησε τη βιβλιοθήκη ενός θείου του. Έτσι ξεκίνησε 
να διαβάζει διστακτικά στην αρχή, όπως το μικρό ενός ξυ-
λουργού που περιεργάζεται για πρώτη φορά την εργαλειο-
θήκη του πατέρα του. Τα βιβλία ήταν δυσνόητα και εκείνος, 
αφού σιχαινόταν όποιο χαρτί είχε γράμματα, διάβαζε αργά 
και χωρίς τάξη ανακαλύπτοντας όμως σταδιακά έναν κόσμο  
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διαφορετικό. Από τη φύση του άκακος, αντιλήφθηκε, ομο-
λογουμένως όχι από επιφοίτηση αλλά βασανιστικά, το πόσο 
τον είχαν εκμεταλλευτεί και, αφού μεθοδικά αποσχίστηκε 
απ’ την παρέα των «σκληρών», έμεινε να εργάζεται στη νύ-
χτα ως «πόρτα», όπως λένε, μιας και όλη αυτή η περιπέτεια 
μπορεί να μην πλούτισε τον νου του, ενίσχυσε όμως τους 
μυς του. Έξαλλου, ο Νώντας ήξερε ότι ήταν ένα ευαίσθητο 
παιδί. Πολύ φιλότιμος, αλλά του φόρτωσαν ένα σωρό ανα-
σφάλειες και ήταν αναμενόμενο ότι θα έβρισκε απάγκιο στο 
πρώτο λιμάνι που θα συναντούσε. Έτσι τον είχε δικαιολο-
γήσει.

Ο Λεωνίδας μπήκε γρήγορα στο νόημα μιας και, όπως 
εκμυστηρεύτηκε στον φίλο του, δεν άντεχε να συγχρωτίζε-
ται πια με τον υπόκοσμο. Ίσως μέσα απ’ το κόλπο αυτό να 
άλλαζαν τα πράγματα και ο ήλιος να μην ήταν πια ο χει-
ρότερος εχθρός του, εκείνος που έδιωχνε τη νύχτα και τον 
ανάγκαζε σε αποκαθήλωση απ’ τον θρόνο του «παράγοντα» 
και της «μούρης» των μαγαζιών. Εάν γινόταν πλούσιος ίσως 
να κατάφερνε να πάρει και τη θέση που ήθελε στα μάτια της 
μάνας του, κι ας μην είχε περάσει σε ΑΕΙ.

Όταν έφτασαν στον χώρο στάθμευσης του Σείριου στην 
Εθνική Αθηνών-Λαμίας η συζήτηση είχε προχωρήσει. 

«Είναι μεγάλη ευκαιρία, Νώντα», φώναξε ο Λεωνίδας. 
«Σκέψου ότι τόσα χρόνια εγώ κι εσύ έχουμε φάει σκατό με 
τον δίσκο στα χέρια και κάθε βράδυ κάνουμε τους τραμπού-
κους για το μεροκάματο. Τι λες να βρήκαν, ρε Νώντα, εκεί 
στις ανασκαφές;» 
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«Αν κρίνω απ’ το μέγεθος που είχαν οι κούτες και απ’ 
το γεγονός ότι ο τάφος ανήκει στον ανώτατο διοικητή των 
εφτακοσίων Θεσπιέων, ξέρεις, εκείνων που ήταν στις Θερ-
μοπύλες, τότε είμαι σχεδόν σίγουρος ότι πρόκειται για αντι-
κείμενα που έχουν χρυσό ή για άλλα πράγματα που, ξέρεις, 
έχουν αξία για τους αρχαιολάτρες. Για τους συλλέκτες και τα 
μουσεία. Μιλάμε για λεφτά, φίλε». 

«Εσύ, Νώντα, ξέρεις καλά τους χώρους του μουσείου. 
Πιστεύεις ότι μόνοι μας εμείς οι δύο θα μπορέσουμε να τα 
καταφέρουμε;» 

«Χρειάζεται σίγουρα άλλος ένας», είπε ο Νώντας χωρίς 
να σκεφτεί ότι εάν έμπαινε άλλος ένας στο κόλπο τότε τα 
κέρδη θα έπρεπε να μοιραστούν διά του τρία· σκέψη που 
έκανε τον Λεωνίδα να σμίξει τα φρύδια.

«Οκέι. Σε ρωτάω γιατί εδώ και έναν χρόνο περίπου έχει 
γυρίσει πίσω ο Παύλος, φίλος απ’ το σχολείο. Κατάγεται 
απ’ τον Ελαιώνα, ξέρεις, το χωριό πριν από τη Θήβα που 
βρίσκουμε στα αριστερά μας ερχόμενοι από Αθήνα. Ο τύπος 
είναι πολύ καλός και μπορούμε να τον εμπιστευτούμε». 

«Και σε τι θα χρησιμεύσει αυτός, ρε Λεωνίδα;» αναρωτή-
θηκε ο Νώντας κοιτώντας προς τα έξω τα λεωφορεία που 
έφταναν στο πάρκινγκ. 

«Ο Παύλος, φίλε, έχει σπουδάσει λογιστική στην Αθήνα 
και, γενικά, ρε παιδί μου, έχει μυαλό για να μας βοηθήσει 
να κλέψουμε τα αρχαία», τόνισε ο Λεωνίδας και ο δείκτης 
του χεριού του, πρησμένος από τα βάρη, έδειξε προς τον 
κρόταφό του.
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«Απ’ την Αθήνα πώς να μας βοηθήσει, ρε Λεωνίδα;» 
«Νώντα, ο Παύλος έχει γυρίσει σου είπα. Είναι δύο χρό-

νια άνεργος και, επειδή η γιαγιά του εδώ έχει σύνταξη, το 
αποφάσισε και γύρισε στο χωριό του. Πάντως δεν τα πή-
γαιναν πάντα καλά, ξέρεις, μπλεξίματα και παρεξηγήσεις 
με κληρονομιές και τέτοια. Τώρα βέβαια φαίνεται να έχουν 
ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Μάλιστα προχτές μου έλεγε ότι 
λίγο οι κότες, λίγο το μποστάνι, λίγο η σύνταξη, ο Παύλος 
τη βγάζει, που λέμε. Έχει μυαλό σου λέω», επανέλαβε κάνο-
ντας την ίδια κίνηση με το δεξί του χέρι.

Ο Παπαχρήστου είχε ακουμπήσει στον τοίχο και καμάρωνε 
τα ευρήματα της ανασκαφής του. Η φήμη μου θα φτάσει σε 
όλες τις συντεχνίες του χώρου. Ίσως τα ονομάσουν «Παπα-
χρήστεια κτερίσματα». Θα υπάρχει και η πτέρυγα Παπα-
χρήστου στο Μουσείο της Θήβας, σκεφτόταν, αλλά ξαφνικά 
διέκοψε την ονειροπόλησή του. Πρέπει πρώτα να κερδίσου-
με χρόνο ώστε να γίνουν όλα σωστά, επανέφερε τον εαυτό 
του και γύρισε τα μουστάκια του προς τα οπίσθια της Άννας 
που είχε σκύψει στις κούτες με το σώμα της να ασφυκτιά 
μέσα στο στενό της φόρεμα. Στο βάθος της αίθουσας ο Βαγ-
γέλης και ο Παναγιώτης περιποιούνταν ένα άγαλμα με έναν 
έφιππο που ίσως αναπαριστούσε τον ίδιο τον Δημόφιλο να 
κρατά μόνο το ένα γκέμι.

«Πιθτεύω ότι, αν ήμαθταν μάγκεθ και δεν είχαμε πουλη-
μένουθ πολιτικούθ, θα είχαμε εκμεταλλευτεί τα αρχαία και 
θα είχαμε γεμίθει τιθ τθέπεθ μαθ με ευρωδόλαρα. Έτθι όπωθ 
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τα χειριζόμαθτε, θκέφτομαι να μην τα είχαμε βρει καλύτε-
ρα», είπε ο Παναγιώτης στον Βαγγέλη δείχνοντας ότι είχε 
διάθεση για αναλύσεις. 

«Είσαι και εσύ ραγιάς», απάντησε ο Βαγγέλης. «Σκέφτε-
σαι να εκμεταλλευτείς τους προγόνους σου μόνο και μόνο 
για να ρίξεις φράγκα στο πουγκί. Παναγιώτη, ο αρχαίος 
πολιτισμός είναι αξίες, αρχές, γνώσεις. Είναι εμπειρία που 
μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε για να γίνουμε πιο σοφοί, 
όχι πιο πλούσιοι». 

«Ρε θυ», είπε ο Παναγιώτης, «αυτά λέτε εθείθ οι ευαίθητοι 
και θτο τέλοθ μήτε φράγκα θτο πουγκί, μήτε εμπειρία». 

«Απ’ τη στιγμή που ξεκινάς λέγοντας “πουλημένοι πολιτι-
κοί”, δηλώνεις ότι εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη, έτσι πιστεύ-
εις. Από εκεί καταλαβαίνει κανείς πόσο ραγιάς είσαι», του 
απάντησε επιθετικά ο Βαγγέλης.

«Θαράντα χρόνια που φουρνίζουμε μαζί θτα θκάμματα, 
ραγιά με ανεβάζειθ, ραγιά με κατεβάζειθ. Λεθ και επειδή 
έζηθεθ θτη Γερμανία για ένα φεγγάρι, κατέχειθ και την αλή-
θεια», είπε σχεδόν πληγωμένος, μα μαθημένος πια, ο Πανα-
γιώτης αφήνοντας τον Βαγγέλη να φλυαρεί διδακτικά.

Το απόγευμα έφτασε και αγενή σύννεφα έκρυψαν για λίγο 
τον ήλιο και έριξαν τη σκιά τους στις στενές εξέδρες του γη-
πέδου στον Ελαιώνα. Στην επαρχία, όταν κάποιος θέλει να 
πει ή να κάνει κάτι παράνομο, συνήθως πηγαίνει στο γήπεδο 
της περιοχής του και βρίσκει την απαραίτητη ιδιωτικότητα 
για την περίσταση. Ο Νώντας άφησε τον Λεωνίδα να εξη-
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γήσει τα πάντα στον Παύλο. Ο ίδιος χάζευε δυο παιδιά που 
κλοτσούσαν μια αερόμπαλα στο δεξί τέρμα, όπως έβλεπαν, 
χωρίς όμως να μπορεί να καταλαγιάσει τους παλμούς της 
καρδιάς του. Καταλάβαινε ότι όσο έχαναν χρόνο τόσο πιο 
δύσκολο γινόταν να προλάβουν την ανακοίνωση της ανακά-
λυψης απ’ τον Παπαχρήστου και την Άννα. Η Άννα, σκέ-
φτηκε, αυτή η Άννα τελικά θα τα καταφέρει. Χαμογέλασε 
και έστρεψε το κεφάλι του πάνω απ’ τον αριστερό του ώμο 
για να δει το θηρίο, τον Λεωνίδα, να δίνει το χέρι στον Παύ-
λο· γύρω από τα μάτια του τελευταίου εμφανίστηκαν ρυτίδες 
πόνου απ’ τη δυνατή χειραψία.

Προχώρησαν προς το σπίτι του Παύλου ώστε να ξεκι-
νήσουν τον σχεδιασμό. Η έλλειψη ύπνου άρχισε να προκα-
λεί ρίγη στα δάχτυλα του Νώντα, ενώ αναρωτιόταν πώς θα 
ήταν τα πράγματα αν είχε πηδήξει τελικά τη Σούλα. Μή-
πως ήταν καλύτερο τελικά αυτό που προέκυψε; Αυτό που 
επέλεξε; Αυτό που τώρα τον φοβίζει και τον εξιτάρει ταυ-
τόχρονα. Όταν έφτασαν ο Παύλος άνοιξε την πόρτα της 
αυλής κι αυτή έτριξε δυνατά αποδεικνύοντας ότι το πιο πα-
λιό αλάρμ εισόδου είναι οι αγρασάριστες σιδερένιες πόρτες 
που πάντα ειδοποιούν τη νοικοκυρά ότι κάποιος μπαίνει στο 
σπίτι. Η γιαγιά τράβηξε το χοντρό ύφασμα, που, εν είδει 
σήτας, κάλυπτε την είσοδο του μικρού ορθογώνιου σπιτιού, 
και πρόβαλε στην πόρτα. Τα μάτια της ήταν χωμένα στο 
πρόσωπό της και τα μάγουλά της φαγωμένα απ’ τον χρόνο. 
Τα μαλλιά της ήταν λευκά, όπως οι κόλλες εξετάσεων που 
παρέδιδε ο Λεωνίδας στο σχολείο, και η μαντίλα που φορού-
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σε την έκανε αρκετά συμπαθητική στα μάτια των δύο επι- 
σκεπτών.

Βραχύσωμη και ντελικάτη, πανούργα στα νιάτα της, 
τους πρόσφερε «τούρκικο» καφέ, όπως είπε, με τον Λεωνί-
δα αντανακλαστικά να διορθώνει «ελληνικός, παρακαλώ», 
κατάλοιπο ίσως της θητείας του στην πλευρά του μίσους. 
Ρούφηξαν τις πρώτες γουλιές και μετά την προτροπή του 
Παύλου σηκώθηκαν για να πάνε στο δωμάτιο. Ευγενικά η 
γιαγιά τούς σταμάτησε προτιμώντας να αποσυρθεί εκείνη 
προς το δωμάτιό της για να δει Σουλεϊμάν, όπως είπε, και 
να αφήσει «ήσυχη τη νεολαία». Οι νεαροί επισκέπτες την 
ευχαρίστησαν και κάθισαν ξανά στο τραπέζι.

«Παύλο», άρχισε ο Νώντας ακουμπώντας τα χέρια στο 
τραπέζι, «ο Λέων σ’ τα εξήγησε όλα όπως ακριβώς έγιναν. 
Εγώ γνωρίζω πολύ καλά τους χώρους του μουσείου. Έχω 
σοβατίσει όλους τους τοίχους του», είπε και σκέφτηκε ότι 
παραλίγο να «σοβατίσει» και με τη Σούλα αλλά...

Ο Παύλος φαινόταν ανήσυχος, ίσως να αμφέβαλλε για 
το εάν έπρεπε τελικά να δεχτεί να μπει στο κόλπο. Ο φόβος 
του για πιθανές συνέπειες θόλωνε την εικόνα της φαντασίω-
σης που είχε δημιουργηθεί στο μυαλό του: μια πισίνα με τον 
ίδιο μέσα και δύο κοπέλες που βουτάνε για να φτάσουν στην 
αγκαλιά του, ενώ μια τρίτη μεταφέρει μια γουλιά απ’ το αγα-
πημένο του ποτό στο στόμα της και του το δίνει φιλώντας 
τον στα χείλη. Ξαφνικά πετάχτηκε από τη θέση του κοιτώ-
ντας ανήσυχος προς την πόρτα της κρεβατοκάμαρας της 
γιαγιάς· βάδισε νευρικά προς τα εκεί χωρίς να πει τίποτα.


