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επΑνοΡθωνονΤΑς

ςτις αρχές του 1957, λίγους µήνες πριν από τον θάνατο 
του πρώην άντρα µου, Αλέξανδρου Καστρινάκη, ο οποίος  
είχε ήδη καταξιωθεί ως ένας από τους σηµαντικότε- 
ρους νεοέλληνες λογοτέχνες και ως ο περισσότερο µε-
ταφρασµένος παγκοσµίως, δηµοσίευσα ένα αυτοβιογρα- 
φικό µυθιστόρηµα µε τον τίτλο Ο υπεράνθρωπος από την 
Κρήτη.

Λένε ότι όταν το έλαβε ο Αλέξανδρος (του το είχα 
στείλει στη γαλλία, όπου ζούσε µε τη δεύτερη γυναίκα 
του, τη Ρέα), αρνήθηκε να το διαβάσει. Η Ρέα, όµως, 
όχι µόνο το ρούφηξε, αλλά επιπλέον τον παρακινούσε να 
απαντήσει δηµοσίως για όσα έγραφα σε βάρος του. 

Τότε εκείνος φέρεται να είπε για µένα, κουνώντας µε 
θλίψη το κεφάλι: «Καηµένη μελίνα, δεν της άξιζε ένα 
τέτοιο τέλος. Όποιος διαβάσει το βιβλίο της θα σχηµατί-
σει κακή ιδέα για κείνη».

ςταδιακά, όχι µόνο από τις αρνητικές κριτικές στον 
Τύπο, αλλά κυρίως µέσα από τις αντιδράσεις φίλων και 
γνωστών, άρχισα να καταλαβαίνω ότι το βιβλίο µου 
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αδικούσε κατάφωρα τον Αλέξανδρο, και κατ’ επέκτασιν 
κι εµένα την ίδια. 

Ίσως επειδή το είχα γράψει θέλοντας να αντισταθµίσω 
την πίκρα και το µαράζι, τη ζήλια που µου γεννούσε η 
διεθνής επιτυχία και αναγνώριση του έργου του. Και 
από τη στιγµή που κυκλοφόρησε, σαν να µου πέρασε, 
σαν να εκτονώθηκε η εκδικητική διάθεσή µου.

ςήµερα πια, εννέα ολόκληρα χρόνια µετά, τώρα που 
έχω κλείσει τα ογδόντα τρία, µου φαίνεται ότι η συγκα-
λυµµένη περιφρόνηση και η υποτίµηση που ένιωθα εκεί-
νη την εποχή για τον Αλέξανδρο, ακόµα και η µικρο-
πρέπειά µου απέναντί του και η χλεύη µου είναι ορατές 
διά γυµνού οφθαλµού σ’ αυτό το έργο µου. 

μου πέρασε από το µυαλό να το αποκηρύξω, απο-
σύροντάς το από βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες. πολύ 
φοβάµαι, όµως, ότι κάτι τέτοιο θα επιτύγχανε το αντί-
θετο. Δηλαδή, θα διακινδύνευα έτσι να γίνει ακόµα πιο 
γνωστό.

Αντί να αποκηρύξω και να αποσύρω από την κυκλο-
φορία το Ο υπεράνθρωπος από την Κρήτη, το οποίο, εξάλ-
λου, καλό ή κακό, αποτελεί κι αυτό µια µαρτυρία, έστω 
και προκατειληµµένη, για τη σχέση µου µε τον Καστρι-
νάκη, αποφάσισα κάτι άλλο. 

να γράψω ένα καινούργιο αυτοβιογραφικό έργο, όπου 
αυτή τη φορά θα επιδείξω µεγαλοθυµία και κατανόηση 
για το ψυχικό βάσανο του Αλέξανδρου (και για το ανά-
λογο δικό µου), ανασκευάζοντας και επανορθώνοντας 
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έµπρακτα τις λοιδορίες και τις αδικίες που περιείχε το 
προηγούµενο.

ςτο επίκεντρο του νέου µου βιβλίου θα βρίσκεται η 
σύγκρουση ανάµεσα στη γυναίκα και στον θεό, όπως τον 
αντιλαµβανόταν ο µακαρίτης ο πρώην άντρας µου. γι’ 
αυτό κι ένας υποψήφιος τίτλος είναι Η γυναίκα και ο Θεός. 

Ή, ίσως, Ο Θεός της αφής, αφού ο Αλέξανδρος πί-
στευε, σχεδόν σε όλη την τυραννισµένη ζωή του, ότι αυ-
τός, ο θεός Έπαφος, όπως τον αποκαλεί κάπου, είναι 
ο αληθινός θεός των ελλήνων, αρχαίων και νεότερων. 

εν ολίγοις, η αφή ως το αντίθετο του αφηρηµένου 
και του θεωρητικού, του άσαρκου, το αντίθετο της ιδέας, 
αλλά και ως το βασικό πρόβληµα του έγγαµου βίου µας, 
εφόσον επί τόσα χρόνια παρέµεινα ανέγγιχτη από τον 
Αλέξανδρο.

Κι έτσι φτάνουµε σε έναν ακόµα υποψήφιο τίτλο, ο 
οποίος, προς το παρόν, µου φαίνεται ο επικρατέστερος: 
Άσπιλη. 

μία πιο εξευγενισµένη λέξη για να πεις ότι δεν µε 
άγγιξε ερωτικά επί τόσα χρόνια ο Αλέξανδρος, µία λέξη 
που άπτεται και της ηθικής πλευράς του όλου θέµατος 
(άσπιλη από ηθικής απόψεως), αλλά και της θρησκευ-
τικής πλευράς του, ανακαλώντας µνήµες από εκκλησια-
στικές εκφράσεις όπως «άσπιλη παρθένος» και «άσπιλη 
σύλληψη».

ωστόσο διατηρώ τις επιφυλάξεις µου και γι’ αυτόν 
τον τίτλο. 
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μήπως µε τη συγκεκριµένη λέξη αυτοεπαινούµαι και 
περιαυτολογώ και αυτοκολακεύοµαι σε ανεπίτρεπτο βαθ-
µό; μήπως, δηλαδή, παραείναι εγωκεντρικός ως τίτλος; 

ειδικά από τη στιγµή που στο βιβλίο µου αυτό θα 
ήθελα να προσεγγίσω τα γεγονότα µε όσο µεγαλύτερη 
ταπεινοφροσύνη γίνεται; εξαφανίζοντας, αν είναι δυνα-
τόν, τον εαυτό µου και προβάλλοντας στη θέση µου τον 
Αλέξανδρο και τα προβλήµατά του;

εντέλει, το καινούργιο αυτοβιογραφικό βιβλίο µου θα 
µπορούσε να λέγεται, απλώς, Ανέγγιχτη. 

ςε κάθε περίπτωση, ετούτες εδώ οι γραµµές είναι 
όχι το ίδιο το βιβλίο (αν και κανείς ποτέ δεν ξέρει τι θα 
κάνω στο τέλος, δεν αποκλείεται να το δηµοσιεύσω ως 
έχει), αλλά οι σηµειώσεις που κρατάω γι’ αυτό, το οποίο 
ελπίζω να προλάβω να ολοκληρώσω πριν µου συµβεί το 
απευκταίο ή, αλλιώς, πριν από το βιολογικό µου τέλος. 

Καλή αρχή, λοιπόν.
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Το πιςΤοποιΗΤιΚο

1

Από τον ςεπτέµβριο του 1911 που επιστρέψαµε παντρεµέ-
νοι πια στην πρωτεύουσα µέχρι τον Απρίλιο του 1926 που 
εκδόθηκε το διαζύγιό µας, ο Αλέξανδρος δεν µε άγγι- 
ξε ποτέ ξανά ερωτικά. Δεν ήταν τυχαίο ότι τα περισσότε-
ρα από αυτά τα δεκαπέντε χρόνια εκείνος ταξίδευε, είτε 
στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, και δεν µέναµε µαζί. 

για την ερωτική αποχή του Αλέξανδρου δεν έφται-
γε µόνο ο γάµος µας στο νεκροταφείο του Ηρακλείου, 
που είχε προηγηθεί µόλις και που υπήρξε προϊόν ωµού 
εκβιασµού, µολονότι και το γεγονός αυτό θα πρέπει να 
έπαιξε κρίσιµο ρόλο στην απόφασή του. Από παιδί, ο 
γιος Καστρινάκης είχε δίψα, λαχτάρα, πόθο να αγιάσει. 
ο ίδιος µιλούσε για «δίψα της αγιοσύνης».

ςχεδόν µόλις έµαθε να συλλαβίζει, ο Αλέξανδρος 
έβαλε τη µητέρα του να του αγοράσει ένα συναξάρι, 
την Αγία Επιστολή. «θεού θέα θείον θαύµα!» έγραφε 
εκεί µέσα, κι αυτή δεν είναι η µοναδική φράση που είχε 
αποστηθίσει ο µικρός Αλέξανδρος. είχε µάθει, απέξω κι 
ανακατωτά, ολόκληρα εδάφια.
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Έκτοτε, ο γιος Καστρινάκης ζητούσε να του φέρνουν 
βίους αγίων, και τα δειλινά, καθισµένος σε ένα σκαµνά-
κι ανάµεσα στους βασιλικούς και στους κατιφέδες της 
αυλής τους, διάβαζε δυνατά τα µαρτύρια που υπέφεραν 
οι άγιοι για να σώσουν την ψυχή τους, ζωντανεύοντάς τα 
µε τη φαντασία του. 

ςιγά σιγά έγινε κάτι σαν θεσµός: να έρχονται οι γει-
τόνισσες και, συγκεντρωµένες γύρω του, να τον ακούν 
σιωπηλές, κάνοντας παράλληλα τις δουλειές του σπιτιού 
τους – άλλη καθάριζε βρούβες, άλλη έπλεκε, άλλη έρα-
βε, άλλη άλεθε καφέ –, συνεπαρµένες από τα βάσανα 
και τα πάθη των αγίων που εξιστορούνταν στις δηµοφι-
λείς λαϊκές φυλλάδες εκείνης της εποχής.

ςυνήθως το Κακό στους βίους των αγίων το εκπρο-
σωπούσε ο απεσταλµένος του ςατανά, ο πειρασµός, 
κρυµµένος πίσω από πολλές και διάφορες µάσκες, προ-
σφέροντας δώρο στους ερηµίτες και στους ασκητές φαΐ, 
χρυσάφι και προκλητικές γυναίκες. Όµως εκείνοι παρέ-
µεναν αφοσιωµένοι στον θεό, και τελικά ο πειρασµός 
χανόταν από προσώπου γης.

Ώσπου, διαβάζοντας ακατάπαυστα συναξάρια, ο µι-
κρός Αλέξανδρος γλίστρησε χωρίς να το καταλάβει σε 
µια κατάσταση όπου έπλαθε και ο ίδιος τα δικά του 
παραµύθια, τους προδρόµους της λογοτεχνίας που θα 
καλλιεργούσε µεγαλύτερος. Αρχικά τα γεννούσε η φα-
ντασία του και τα γυρόφερνε στο µυαλό του, και µετά τα 
ξεφούρνιζε και στους συνοµηλίκους του.
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μάζεψε, κάποια µέρα, µια παρέα από γειτονάκια και 
συµµαθητές του και τους είπε ότι είχε επιστρέψει µόλις 
από την έρηµο, κουβαλώντας µαζί του κι ένα λιοντάρι, 
φορτωµένο µε δύο σταµνιά, που το πήγαινε στη βρύση 
κι έφερνε νερό. Και ότι προχθές, έξω από την πόρτα του 
σπιτιού του τού φανερώθηκε ένας άγγελος, που ξερίζω-
σε από τη φτερούγα του κι έδωσε στον Αλέξανδρο ένα 
φτερό.

ο γιος Καστρινάκης κρατούσε ήδη το φτερό και το 
επιδείκνυε στην οµήγυρη. Τις προάλλες είχαν σφάξει 
έναν άσπρο κόκορα στο σπίτι, και του είχε µαδήσει ένα 
µακρύ άσπρο φτερό, καθαρίζοντας τη µύτη του µε το σου- 
γιαδάκι. 

«θα κάµω το φτερό του αγγέλου πένα», έλεγε στο 
κατάπληκτο ανήλικο ακροατήριό του, «και θα γράφω!»

«Τι θα γράφεις;»
«Βίους αγίων!»
Η αγαπηµένη του ιστορία, την οποία δεν θυµόταν εάν 

την είχε κάπου διαβάσει, ακούσει ή επινοήσει ο ίδιος, 
µιλούσε για ένα παιδί που έπεσε στο πηγάδι και βρέθηκε 
σε µια πλούσια πολιτεία, µε χρυσές εκκλησίες, ανθι-
σµένα περιβόλια και µαγαζιά γεµάτα γλυκίσµατα και 
παιχνίδια.

μόλις σχολούσε από το µάθηµα, ο Αλέξανδρος γρα-
πωνόταν από το χείλος του πηγαδιού τους και ήθελε να 
πέσει µέσα, να φτάσει στην πλούσια πολιτεία. είχε πιστέ-
ψει το παραµύθι, φοβόταν όµως κιόλας, όχι ότι δεν ήταν 



ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

16

αληθινό, αλλά µήπως το δικό τους πηγάδι δεν οδηγούσε 
στη µυθική εκείνη πολιτεία, και γκρεµιζόταν άδικα.

Ακούγοντάς τον να µου εξιστορεί τη «δίψα της αγιο- 
σύνης», που τον είχε κυριεύσει από τα παιδικά του χρό-
νια, και τη µανία του µε τους βίους των αγίων, που 
όταν ο Αλέξανδρος µεγάλωσε µεταµορφώθηκε στη µα-
νία της λογοτεχνικής δηµιουργίας (τα περιστατικά που 
προανέφερα τα αφηγείται ο ίδιος στο αυτοβιογραφικό 
µυθιστόρηµά του Η Κρητική Ματιά), τις απέδωσα στη 
σφοδρή επιθυµία του αγαπηµένου µου να ξεφύγει από 
τον πατέρα του, τον Δράκο.

«Και επειδή δεν έβρισκες άλλον τρόπο κι άλλη διέξο-
δο για να γλιτώσεις από τη δεσποτεία, τον αυταρχισµό 
και την καταπίεσή του», επέµενα, «αρπάχτηκες, όπως 
απ’ τα µαλλιά του ο πνιγµένος, απ’ τα συναξάρια κι απ’ 
τα παραµύθια που έπλαθες ο ίδιος. Έτσι, ξεχνούσες τον 
αφόρητο πραγµατικό κόσµο που σε περιέβαλλε, και δρα-
πέτευες σ’ έναν άλλον, που ήταν µεν ανύπαρκτος, αλλά 
πολύ πιο ευχάριστος κι επιθυµητός».

Αργότερα θα καταλάβαινα και κάτι ακόµα σχετικά 
µε τον πατέρα του. ςτο βάθος, από τον άνθρωπο αυτόν, 
από τον «κύρη» του, όπως τον έλεγε χαρακτηριστικά ο 
Αλέξανδρος, πήγαζε και το πρόβληµα που αντιµετωπί-
ζαµε στον έγγαµο βίο µας. επειδή µέσα του ο Δράκος, 
που περιφρονούσε ως υποδεέστερα, αδύναµα και ατελή 
όντα τις γυναίκες, είχε µεταµορφωθεί και υποκαταστα-
θεί από τον θεό, η αναζήτηση του οποίου σήµαινε επί-
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σης αντιπαράθεση και σύγκρουση και ανταγωνισµό µε το 
γυναικείο φύλο. 

2

Ακόµα και πριν από τον γάµο µας, ο Αλέξανδρος φλέρ-
ταρε έντονα µε την ιδέα να διακόψει τις σαρκικές σχέσεις 
του µαζί µου. χρόνια τον τυραννούσε η σκέψη ότι µόνο 
η ερωτική αποχή και γενικότερα η ασκητική ζωή θα τον 
οδηγούσε στην υψηλή εκείνη πνευµατικότητα που είχε 
βάλει ως στόχο του. 

ο ίδιος, στα γραπτά του, µιλά επί λέξει για «εκού-
σια και προγραµµατισµένη υπέρβαση του ερωτικού εν-
στίκτου, προκειµένου να εξυπηρετηθούν ανώτερες και 
πνευµατικότερες ορµές και επιδιώξεις». θα έλεγε κα-
νείς ότι, κατά καιρούς, ο γιος Καστρινάκης περνούσε ένα 
είδος θρησκευτικής κρίσης, η οποία απειλούσε να γίνει 
µόνιµη ψυχική κατάσταση. 

Αργότερα ο Αλέξανδρος έµελλε να µάθει, τόσο από 
τα διαβάσµατά του όσο και από γιατρούς, ότι η νευρα-
σθένεια από την οποία υπέφερα µε έκανε κατά περιόδους 
ιδιαίτερα δοτική, αλλά και απαιτητική, σε όσα συµβό-
λιζε το µήλο από το παραδείσιο δέντρο της γνώσης του 
καλού και του κακού. 

εν ολίγοις, η ερωτική επιθυµία της µελαχρινής καλ-
λονής που ήµουν τότε ήταν συχνά αβυσσαλέα, µε αποτέ-
λεσµα ο Αλέξανδρος να νιώθει µερικές φορές ιδιαίτερα 
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µειονεκτικά. Δεν του έφταναν ο φεµινισµός και η επανα-
στατικότητά µου, που ήταν προφανές ότι τον ευνούχιζαν, 
είχε να αντιµετωπίσει και τις γενετήσιες ορέξεις µου. 
ο «αφροδισιασµός» µου, όπως τον αποκαλούσε εκείνος, 
έτεινε να αποδειχθεί χειρότερος βραχνάς ακόµα κι από 
τον πατέρα του, τον Δράκο.

Φυσικά ο γιος Καστρινάκης ήταν σε θέση να αντα-
ποκριθεί και να µε ικανοποιήσει ερωτικά. Τουλάχιστον 
πριν «βάλουµε στεφάνι», όπως έλεγαν τότε. Ώρες ώρες, 
όµως, ακόµα κι εκείνη, την αρχική περίοδο της σχέσης 
µας, οι απαιτήσεις µου τον ξεπερνούσαν. Και, για να 
λέµε την αλήθεια, όχι µόνο οι απαιτήσεις µου. είχα ένα 
υπέροχο, αρµονικότατο κορµί, και όλα τα αρσενικά µε 
θεωρούσαν εξαιρετικά θηλυκό και ποθητό πλάσµα. 

ςτο Ηράκλειο, κάθε φορά που πήγαινα στα λουτρά, 
τα γνωστά και ως «τουρκικά χαµάµια» (εκείνα τα χρό-
νια τα σπίτια δεν είχαν δικό τους µπάνιο, όπως σήµε-
ρα), ξεσπούσε σούσουρο, για να µην πω σκάνδαλο, στη 
γειτονιά. οι γειτόνισσες έψαχναν να βρουν πρόφαση για 
να µπουν στο χαµάµι και να δουν το µοναδικής οµορ-
φιάς σώµα µου. Αυτό το σώµα που έµελλε να µείνει 
ανέγγιχτο από τον πρώην άντρα µου όσο κράτησε ο 
γάµος µας.

είναι προφανές ότι στα µάτια του Αλέξανδρου το 
σπαρταριστό σώµα µου και η υπόσχεση διονυσιασµού που 
αυτό ενσάρκωνε δεν είχαν µεγάλη διαφορά από τον πει-
ρασµό που απειλούσε να αποπλανήσει τους ασκητές και 
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τους ερηµίτες, για τους οποίους διάβαζε στους βίους των 
αγίων όταν ήταν παιδί. 

επιστρέφοντας στην Αθήνα τον ςεπτέµβριο του 1911, 
κι ενώ ήταν ακόµα µέσα στο βαπόρι στο οποίο είχε επι-
βιβαστεί στο Ηράκλειο, ο Αλέξανδρος σκέφτηκε ότι είχε 
φτάσει η κατάλληλη στιγµή για να ξεκινήσει η ερωτική 
αποχή του. μου το εξοµολογήθηκε καιρό αργότερα, σε 
µία από τις δεκάδες επιστολές του, οι οποίες εκδόθηκαν 
κάποια στιγµή.

ο εκβιαστικός γάµος µας στο νεκροταφείο της γενέ-
θλιας πόλης µας ήταν, από πολλές πλευρές, η σταγόνα 
που ξεχείλισε το ποτήρι. με άλλα λόγια, ένιωσε και 
σκέφτηκε ότι εάν δεν ξεκινούσε την αποχή του ύστερα 
από µια τέτοια, τροµερή ευκαιρία, πότε θα το έκανε; Ή 
τώρα ή ποτέ!

Όταν όµως, λίγες µέρες µετά, επέστρεψα τελικά κι 
εγώ στην Αθήνα, ο Αλέξανδρος ένιωσε γι’ άλλη µια φορά 
ανέτοιµος να µου επιβάλει ερωτικό εµπάργκο. Αποφάσι-
σε, λοιπόν, να αφήσει τα πράγµατα να κυλήσουν καρα- 
δοκώντας για την ιδανική ευκαιρία, η οποία, παραδό-
ξως, του δόθηκε πριν προλάβουµε να παραδοθούµε στην 
παραµικρή ερωτική περίπτυξη. 

3

Το πρώτο βράδυ από την επιστροφή µου, εκείνος προφα-
σίστηκε ότι ήταν πτώµα και κατόρθωσε να αποκρούσει 
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τις προτάσεις µου, τις προτάσεις τής τώρα πια νόµιµης 
συζύγου του, η οποία τον πολιορκούσε µε ανανεωµένη 
ορµή, λες και ο γάµος είχε αναβαθµίσει τόσο τα δικαιώ-
µατά µου στον εν λόγω τοµέα, όσο και τις υποχρεώσεις 
του Αλέξανδρου.

Ώσπου, το µεσηµέρι της δεύτερης µέρας από την επά-
νοδό µου στα πατήσια, πήγα να τον φιλήσω, εκδηλώ-
νοντας σαφώς την επιθυµία µου και για τα περαιτέρω, 
κι εκείνος µε έσπρωξε, µε απώθησε άγρια, φωνάζοντας: 
«Άσε µ’ ήσυχο!» 

Ήταν εξωφρενικό και τερατώδες, γιατί συνήθως ο 
Αλέξανδρος δεν έχανε την ψυχραιµία του, και η ευγένεια 
ήταν κάτι σαν σήµα κατατεθέν του. Κατά έναν ανάλογο 
τρόπο, απέφευγε να συζητά για δυσάρεστα πράγµατα, 
και τον χαρακτήριζε ένα είδος κρυψίνοιας, κάθε φορά 
που επρόκειτο για αποτυχίες ή στενοχώριες, λες και 
υπήρχε περίπτωση να απαλειφθούν έτσι τα άσχηµα.

εκείνη τη στιγµή ένιωσα κάτι που δεν είχα νιώσει 
ποτέ ξανά. μια ξαφνική αδιαθεσία που δεν ήξερα τι 
ακριβώς ήταν, και αµέσως έναν τροµερό φόβο ότι από 
στιγµή σε στιγµή πεθαίνω, τόσο δυνατά που χτυπούσε 
η καρδιά µου. Έπεσα στο ντιβάνι και περίµενα να µου 
περάσει. Αντί γι’ αυτό, όµως, η ταραχή µου όλο και χει- 
ροτέρευε. 

Τελικά είχα φωνάξει τον Αλέξανδρο, εκείνος ειδοποί-
ησε τους Ρώσους, και η γυναίκα του κηπουρού έτρεξε να 
φέρει τον γιατρό. ο τελευταίος µε έβαλε να καθίσω και 
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άρχισε να µε εξετάζει. με ρώτησε εάν βήχω, και πήρε 
το ιστορικό µου: είχα αρρωστήσει ποτέ µου και από τι 
συγκεκριµένα; 

ςε λίγο, ο γιατρός δήλωσε, εις επήκοον του Αλέξαν-
δρου, ο οποίος απεχθανόταν γενικά τις ασθένειες και 
είχε προκαταβολικά φρίξει: «Η σύζυγός σας δεν έχει 
τίποτα. ούτε η καρδιά ούτε τα πνευµόνια της. πρόκει-
ται περί νευρικής κρίσεως. είναι και πολύ αδύνατη. Δεν 
τρώει; Δεν έχει όρεξη; πρέπει, επειγόντως, να πάρει 
κανένα κιλό».

ο γιατρός µού έδωσε να πίνω κάτι σταγόνες, και η 
γυναίκα του Ρώσου µού έφερε δύο µπιφτεκάκια σχάρας. 
Το απόγευµα σηκώθηκα από το ντιβάνι, νιώθοντας σαν 
να είχα µείνει καιρό κατάκοιτη. Όσο οι ώρες περνούσαν, 
συνερχόµουν όλο και περισσότερο, µέχρι που την εποµέ-
νη αισθανόµουν περδίκι.

πέρασαν δυο τρεις µέρες, στη διάρκεια των οποίων 
ο Αλέξανδρος ήταν εντελώς απόµακρος και σχεδόν ψυ-
χρός. Έλεγα στον εαυτό µου ότι πρέπει να κάνω υποµο-
νή. μια άλλη πλευρά µου, όµως, µε ωθούσε να απαι-
τήσω όσα θεωρούσα δικαιώµατά µου. Κι έτσι, κάποια 
στιγµή, σκέφτηκα να προτείνω ξανά στον Αλέξανδρο να 
πλαγιάσουµε µαζί. 

Αυτό ήταν! Η καρδιά µου άρχισε πάλι να χτυπάει 
σαν ταµπούρλο, και κορυφώθηκε µέσα µου η αγωνία. 
Κοιτάχτηκα στον καθρέφτη: ήµουν κατακίτρινη. Ήπια 
τις σταγόνες που µου είχε συστήσει ο γιατρός και προ-
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σπάθησα να αναλάβω δυνάµεις ή, µάλλον, να ηρεµήσω, 
αλλά δεν ήταν εύκολο.

ο γιατρός µού είχε πει να µην αφήνω να µε κυριεύουν 
ανόητοι, παράλογοι φόβοι. Δεν είχα τίποτα απολύτως, 
µόνο τα νεύρα µου ήταν πειραγµένα, έπρεπε να τρώω 
καλά και να µη στενοχωριέµαι. Δεν µου είχε πει, ωστό-
σο, το παραµικρό για τις ερωτικές επιθυµίες µου. γι’ 
αυτές δεν υπήρχαν ειδικές σταγόνες, ούτε και ειδικοί 
γιατροί. 

πέρασαν κι άλλες µέρες, τόσο πολλές, ώστε σχεδόν 
έχασα τον λογαριασµό. προσπαθούσα να διώχνω τον 
σαρκικό έρωτα και τις ηδονές του από το µυαλό µου, 
ευελπιστώντας ότι η αντιδραστική στάση του Αλέξανδρου 
στο συγκεκριµένο ζήτηµα θα έκανε από µόνη της φτερά 
και ότι θα ανταποκρινόταν αργά ή γρήγορα στα συζυγι-
κά του καθήκοντα.

4

μια µέρα, ετοιµαζόµασταν να πάρουµε πρωινό, εγώ 
έφτιαχνα τον καφέ µου και ο Αλέξανδρος ζέσταινε νερό 
στο καµινέτο για το τσάι του. Βουτούσε ψωµί στο καυ-
τό τσάι και το έτρωγε µε ελιές – αυτό ήταν πάντα το 
πρωινό του. 

Ξαφνικά, κοιτώντας τον που κρατούσε το µπρίκι πάνω 
στη φωτιά κάπως αφηρηµένα και χωρίς να συνειδητοποιεί  
τι ακριβώς κάνει, τον ρώτησα µε ένα σπαρακτικό ύφος, 
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όλο παράπονο: «Αλέξανδρε, γιατί µ’ αποφεύγεις; Δεν 
µε θες πια; Λόγω του γάµου; επειδή πιέστηκες να πα-
ντρευτούµε;» 

εκείνος άρχισε το γνωστό τροπάρι για την υπέρβαση 
του ερωτικού ενστίκτου προς όφελος της πνευµατικότη-
τας. Και, σχεδόν στα καλά καθούµενα, µου λέει: «Το 
ξέρεις ότι ο ωριγένης, ένας Αλεξανδρινός θεολόγος κι 
ερµηνευτής των γραφών, είχε κόψει τα γεννητικά του 
όργανα, προκειµένου να ανέβει το σπέρµα στην κεφαλή 
του και να γίνει πνεύµα;» 

ςαν έτοιµη από καιρό, και µη θέλοντας να αφήσω 
πια τίποτα να πέσει χάµω, έσπευσα να του απαντήσω, 
αποστοµώνοντάς τον: «πρώτον, ο ωριγένης σου δεν τα 
έκοψε µοναχός του, αλλά του τα έκοψαν!»

Διέκοψα προς στιγµήν, σαν να ήθελα να πάρω φόρα, 
και τελικά συνέχισα: «Και, δεύτερον, γιατί να µην πά-
ρουµε ως παράδειγµα έναν αληθινά µεγάλο, όπως ο 
μπαχ, φέρ’ ειπείν, ο οποίος µε το έργο του δόξασε τη 
θεότητα, και όχι µόνο δεν έκοψε τ’ αχαµνά του, αλλά 
επιπλέον έκανε συνολικά είκοσι παιδιά, επτά µε την 
πρώτη του γυναίκα και δεκατρία µε τη δεύτερη;»

ο Αλέξανδρος βιάστηκε να εξαφανιστεί πίσω από την 
πόρτα του γραφείου του, όπου αποσύρθηκε για να δου-
λέψει, µε το φλιτζάνι το τσάι του στο χέρι, κυριολεκτικά 
σαν τον κλέφτη, αφήνοντάς µε ολοµόναχη. 


