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Ήµουν κρατηµένη απ’ το µπράτσο του καθίσµατος. Η νταλί-

κα µας έπαιρνε στροφή για το λιµάνι της Πάτρας, αλλά ερχόταν

από απέναντι άλλος νταλικέρης µε φορτίο νοβοπάν «µπαλαού-

ρο», δεµένο µε ιµάντες που λάσκαραν. Ο πατέρας µου έκοψε

τέρµα το τιµόνι, καβαλώντας το πεζοδρόµιο. Η πύλη ήταν ανοι-

χτή, παρέσυρε ένα βαρέλι πετρελαίου µε σκουπίδια, έτριξαν τα

λάστιχα και µύρισαν. Η ρυµούλκα παραλίγο να διπλώσει µε το

φορτηγό, καθώς µε δυο µανούβρες το γονάτισε. Τράβηξε τη

µούντζα του, γύρισε το κλειδί και έσβησε τη µηχανή.

«Παρά τρίχα, Σωτήρη, πάνω στο βιράζ ν’ αγκαλιαστούµε µε

το συνάδελφο. Πάω τελωνείο», είπε, στρώνοντας τα ανάστατα

µαύρα µαλλιά του και το µουστάκι που του σκέπαζε το στόµα. 

Έβγαλε το πουκάµισο να αλλάξει, έµεινε µε το φανελάκι κολ-

ληµένο στο ιδρωµένο του στέρνο. Πρόσεξα ότι είχε τατουάζ στο

µπράτσο. ∆ουλεµένο κορµί όµως. Από αυτά που προκαλούν

στους καθωσπρέπει απέχθεια, αλλά όλο και ρίχνουν λοξές µα-

τιές. Mπροστά από το κουβούκλιο πέρασε ένας ψηλός ξανθός.

Τρέκλιζε, τα µάτια του σπίθιζαν. Όταν µας είδε, «Ο! µπιούτι-

φουλ Γκρις, µαλάκα, Ακρόπολη, Ύδρα», τραύλισε.

«Έβρισε αυτός!» διαµαρτυρήθηκα. 

Ο πατέρας µου κατέβηκε από την καµπίνα µε TIR και διαβα-
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τήρια παραµάσχαλα και προχώρησε µε χορευτικό βηµατισµό,

κουνώντας το κεφάλι του στον ίδιο ρυθµό. 

Άπλωσα τα πόδια µου, τα παπούτσια πάτησαν στο παρµπρίζ.

Τα κορδόνια ήταν λυµένα. Μύριζα αρµύρα και µαζούτ. Στα αυτιά

µου έφταναν στριγκοί ήχοι και οι φωναχτές εντολές των λιµενι-

κών. Καράβια ήταν δεµένα µε την πρύµνη: Γεώργιος, Espresso

Livorno, Espresso Creccia, Mediteranian See, Rafaelo, Ήπειρος 4. 

Ο ήλιος είχε το χρώµα του πυρετού. Το φως του να µην αφή-

νει καθόλου σκιές. Το αισθάνθηκα ζεστό. Τα όνειρα που κάνει

ένα παιδί ξύπνιο έχουν αυτό το καθαρό φως, σκέφτηκα. ∆υνατή

αντανάκλαση από το απέναντι παρµπρίζ µού έκαψε τα µάτια,

γύρισα προς τα δεξιά. Στο µαντρότοιχο του λιµανιού είδα γραµ-

µένο: «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Θυµήθηκα το ΕΟΚ

που είχε γράψει κάποιος µε ασβέστη σε έναν βράχο στη γειτο-

νιά µου, µ’ ένα «όξω» µπροστά. Αντίκρυ, υπήρχαν σκουριασµέ-

νες ράγες και παροπλισµένα βαγόνια παρατηµένα από καιρό.

Πίσω από τα σπασµένα τζάµια διακρίνονταν πρόσωπα παιδιών.

Ένα σκυλί περνούσε, κουτσό, που δάγκωνε ένα µεγάλο κόκαλο

µε σάλια και λουρίδες από κρέας. Σ’ ένα γιωταχί παραδίπλα βα-

λίτσες και ποδήλατα δεµένα στη σχάρα, παιχνίδια σκορπισµένα

στα πίσω καθίσµατα. Μια νέα γυναίκα στη θέση του συνοδηγού

καθόταν κι αυτή µε τις πατούσες κολληµένες στο παρµπρίζ.

Άντρες µε µούτρα πονηρά είχαν ξεχυθεί τριγύρω και πουλούσαν

µαντίλια, αναπτήρες, καπέλα, στυλό, µπρελόκ. 

Ναι, σίγουρα, µέσα µου ένιωθα χαρά. Μέχρι τότε δεν είχα

δει τόσα διαφορετικά πράγµατα µαζεµένα σε έναν χώρο. Aπό το

χωµατόδροµο της γειτονιάς µου, τον όλο δικό µου που έπαιζα

µε όλα όσα υπήρχαν εκεί, βρέθηκα στο λιµάνι. Αρκετά απότοµα,

ωστόσο. Ένιωθα και φόβο. Είναι αυτό που παθαίνεις όταν γνω-

ρίζεις έναν κόσµο ολοκαίνουργιο, πέρα από τη φαντασία σου.
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Ζεστός αέρας ερχόταν µε καπνιά από σουβλάκια που ψήνο-

νταν στην καντίνα µε την ταµπέλα από νέον: «Σουβλάκια-πατα-

τάκια, ο Μάκης». Μπροστά στην καντίνα ένας κοιλαράς, που οι

τρίχες ξεφύτρωναν από τα ανοιγµένα κουµπιά του πουκαµίσου

του και στο λαιµό του γυάλιζε η χρυσή αλυσίδα, έπινε µπίρα σε

κουτί. Η γυναίκα µε τις πατούσες στο παρµπρίζ χάιδευε τώρα

πάνω κάτω τις γάµπες της. Θα µπορούσε να είναι η µάνα µου.

Kαι θα ήµασταν οικογενειακώς σε ένα τέτοιο γιωταχί. Στα πίσω

καθίσµατα εγώ και η γιαγιά µε το πλεχτό της. Ο πατέρας µου

θα ερχόταν µε τρία σουβλάκια και µε καρφωµένη από µια φέτα

ψωµί από πάνω. Οικογένεια που πάει τις καλοκαιρινές της δια-

κοπές σε κωµόπολη της Πελοποννήσου. Πληρωµένα τα έξοδα

από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας, σταµατήσαµε στο λιµάνι

να δω τα καράβια. 

Μια κόκκινη νταλίκα φρέναρε και µου ’κοψε τη θέα. «Καρα-

γιώργης Lines», διάβασα στην πλαϊνή πλευρά του µουσαµά, ∆.Χ.

έδρα Αγρίνιο». Το Αγρίνιο είναι πρωτεύουσα του Νοµού Αιτω-

λοακαρνανίας. Κάποτε ήταν Αιτωλία και Ακαρνανία; ∆ε θυµό-

µουν, ούτε µε ένοιαζε. Όπως δε µε ένοιαζε καθόλου αν το κου-

βούκλιο δεν έµοιαζε µε παιδικό δωµάτιο. ∆εν είχα, άλλωστε,

ήταν µισοτελειωµένο, χωρίς τα κουφώµατα. Κοιµόµουν στον κα-

ναπέ της κουζίνας που άνοιγε και γινόταν κρεβάτι, απέναντι

από το καντήλι και τα ράφια µε τις εικόνες. Άγιοι, όσιοι και

οσίες, ζωγραφισµένες ή χάρτινες, κοµµένες από φυλλάδια, που,

όπως τους φώτιζε το καντήλι στο σκοτάδι, νόµιζα πως ανοιγό-

κλειναν τα στόµατά τους. Στα πορτάκια απ’ το ντουλάπι των

πιάτων, κόκκινα αυτοκόλλητα σφυροδρέπανα και δύο µουσάτοι,

ο Μαρξ και ο Λένιν. 

Με αυτούς τη νύχτα, όταν στριφογύριζα στον καναπέ, συνο-

µιλούσα. 
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«Στενοχωριέσαι επειδή η Μαρίζα έχει ποδήλατο κι εσύ δεν

έχεις;» µε ρώτησε µια φορά ο Μαρξ.

«Πολύ», παραδέχτηκα. 

«Λυπάσαι το ίδιο και για τ’ άλλα παιδιά που δεν έχουν ποδή-

λατα;» 

«∆εν το ’χω σκεφτεί». 

«Να το σκεφτείς και να βρείτε έναν τρόπο όλοι µαζί να τα

πάρετε». 

Και στήναµε µε τα παιδιά πάγκο έξω από την Αγία Άννα τις

Κυριακές και πουλούσαµε ζωγραφιές, µπαλόνια, διάφορα φτηνά

παιχνίδια, µάσκες, ακόµα και βαφές αυγών. Σε λίγο καιρό πή-

ραµε όλοι από ένα ποδήλατο. Εγώ ένα κόκκινο µε καθρεφτάκια,

σηµαιάκι, κόρνα και µεγάλα πεντάλ.

Μια µέρα η µάνα µου έξυσε απ’ το ντουλάπι τα αυτοκόλλητα

του Μαρξ και του Λένιν και επειδή άφησαν σηµάδια κόλλησε

επάνω φωτογραφίες µου από τις γυµναστικές επιδείξεις. Ο πα-

τέρας µου όµως έβαλε µεγαλύτερες φωτογραφίες τους στο ψυ-

γείο. Εγώ θα έπρεπε να αλλάξω τη θέση του καναπέ για να τους

βλέπω, πράγµα που η µάνα µου δε θα ανεχόταν. Τα λιγοστά και

παλιά έπιπλα του σπιτιού µας τα είχε φέρει από το πατρικό της,

στο ∆ίστοµο. Τα ήθελε αµετακίνητα. Ό,τι κι αν έκανε στο σπί-

τι, ήθελε όλα να πιάνουν γύρω της τον ίδιο τόπο. Πίνακες στους

τοίχους δεν είχαµε. Μόνο στη σερβάντα φωτογραφίες µε τους

πεθαµένους. Κορνιζαρισµένοι πάνω στο κολλαρισµένο καρέ και

ανάµεσά τους ένα γυάλινο βάζο µε τριαντάφυλλα από πλαστικό

µε σύρµατα και φλος. Στην άκρη αριστερά οι πεθαµένοι της για-

γιάς, οι γονείς της καθισµένοι, εκείνη κι ο αδερφός της πλάι

τους όρθιοι. Στην άλλη άκρη δεξιά η οικογένεια της µάνας µου.

Η µητέρα της καθισµένη µε το µωρό στην ποδιά της και όρθιοι

την πλαισιώνουν η µάνα µου, ο πατέρας της και τα δίδυµα αδέρ-
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φια της. Τη φωτογραφία του σκοτωµένου παππού όπου ήταν

νέος κι όµορφος, µε µια παράταιρη έκφραση σοβαρότητας, η

γιαγιά δεν την είχε εκεί. Τυλιγµένη σε άσπρο πανί µε ξόµπλια,

την έκρυβε στο συρτάρι µαζί µε κέρµατα που δεν περνούσαν,

κλειδιά που δεν άνοιγαν και φακέλους από δικαστήρια.

Τρόµαξα. Το φορτηγό ταρακουνήθηκε κι η πόρτα του οδη-

γού άνοιξε απότοµα. Ήταν ο Στράτος. Ήρθε να µου πει ότι θα

αργούσε λίγο. 

«Μουστάκα!» ακούστηκε και πλησίασε ένας άντρας, µε µου-

στάκι κι αυτός.

«Στελάκη! Τι κάνεις; Φεύγεις;»

«Έρχοµαι από Τσεχία. Γαµώ το καντήλι µου, µου ρήµαξαν

την καµπίνα τα κλεφτρόνια έξω από την Πεσκάρα, στη Βλάχα. 

«Σώπα...»

«Πού να σ’ τα λέω. Σταµάτησα για κάνα παϊδάκι, βρίσκω µέ-

σα Κούλη, Λάµπρο και Βαρόνο φορτωµένους φρύγανα. Ο Λά-

µπρος είχε την αρραβωνιάρα µαζί. Ζηµιάρα! Κάναµε το µαγαζί

καλοκαιρινό. Άκου µε».

«Σ’ ακούω, πώς δε σ’ ακούω. Μίλα, ρε, βιάζοµαι», του είπε ο

Στράτος.

«Βγήκαµε έξω να σκορπίσουµε, µας είχαν γδύσει τις καµπίνες

οι µαφιόζοι. Τον ξεσταύρι µου, εµείς δουλεύουµε!»

«Γλυκοφάε, πικροχέσε. Και πού ’σαι, µακριά από Βαρόνο και

Λάµπρο. Αυτοί κάνουν κοµπίνες, πουλάνε το φορτίο στους µα-

φιόζους», απάντησε ο Στράτος και τον παράτησε.

Η κόκκινη νταλίκα έφευγε και, σαν κάποιου τα χέρια να άνοι-

γαν µια κουρτίνα πίσω από παράθυρο, φάνηκε ξανά η προβλήτα.

Κοίταξα την πίσω µεριά του λιµανιού που έµοιαζε µε χέρι απλω-

µένο. Ξεχώριζαν κίτρινοι µεγάλοι γερανοί µε βίντσια, τα φουγά-

ρα από δυο φορτηγά δεµένα πρύµνη προς πρύµνη και µαούνες
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µε παλιοσίδερα. Μπροστά µας το φεριµπότ Ήπειρος 4. Άσπρο,

µε µια πλατιά οριζόντια γαλάζια γραµµή περιµετρικά και κιτρινό-

µαυρα φουγάρα να καπνίζουν, µόλις κατέβαζε τον καταπέλτη.

Με αυτό το καράβι θα φεύγαµε για το Μπρίντιζι. Σε αυτό το κα-

ράβι θα έµπαινα. Μέχρι τότε µόνο το φανταζόµουν. 

Η γιαγιά, στην παραλία του Κορινθιακού Κόλπου όπου περ-

νούσαµε µερικές µέρες το καλοκαίρι, µου έλεγε ότι τα παλιά

χρόνια ερχόταν εκεί ένα µεγάλο καράβι από το Βυζάντιο για να

φορτώσει την πορφύρα, τα µικρά κοχύλια που έβγαζαν την µπο-

γιά για τα ρούχα του αυτοκράτορα. Αλλά έγινε σεισµός κι άνοιξε

η γη και χάθηκε µια για πάντα η πόλη που υπήρχε εκεί, Βούλιδα

την έλεγαν. Αν πάµε στο λόφο, µου έδειξε, και σκάψουµε µπρο-

στά στις τρεις ελιές, θα βρούµε µια εκκλησιά θαµµένη. Πήγαµε

και, σκάβοντας κι οι δύο µε σκαλιστήρια, χωµένες στο λάκκο,

φτάσαµε σ’ έναν τοίχο. Ήρθαν µετά οι καλόγεροι από τον

Όσιο Σεραφείµ που έφεραν και µάστορες, και η µικρή εκκλησία

αναστηλώθηκε. Έψαξαν αυτοί στα κιτάπια του µοναστηριού,

δεν τη βρήκαν καταγραµµένη. «Ποιον άγιο να δώσουν, στο όνο-

µα του οποίου θα τιµάται ο ναός;» αναρωτήθηκαν οι καλόγεροι.

Αφού ήταν γνωστό ότι ο όσιος Σεραφείµ είχε αφήσει εντολή να

µην µπαίνει γυναίκα στο ναό του. Μόνο η βασίλισσα Αµαλία εί-

χε µπει. Κι η γιαγιά όµως µου είχε πει ότι έµεινε µια νύχτα στο

ναό µε τη φοράδα της. Άγιος Αθανάσιος, αποφάσισαν οι καλό-

γεροι. Αγια-Kατερίνη, είπε η γιαγιά, και είχε έτοιµη την εικόνα

της, µεγάλη µε ασηµένια κορνίζα και κρεµασµένο στη µια γωνία

τάµα µε τη µορφή άντρα. 

Βουή από µηχανές που άναψαν, καυσαέριο και κόρνες. Τα

έβλεπα και τα µύριζα όλα. 
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Mια νταλίκα πήρε στροφή και έµπαινε µε την όπισθεν στο

καράβι. Tρεις οδηγοί στάθηκαν µπροστά στο φορτηγό µας, κά-

πνιζαν και µιλούσαν δυνατά. Oι λιµενικοί περπατούσαν πέρα

δώθε πάνω στον καταπέλτη του Ήπειρος 4, δείχνοντας και φω-

νάζοντας, ο καπετάνιος σκυµµένος στην πρύµνη τούς έκανε

νοήµατα µε τα χέρια.

Άδειαζε ο τόπος γύρω, οι νταλίκες όλες ήταν στο αµπάρι, τώ-

ρα έµπαιναν τα γιωταχί. Ο πατέρας µου αργούσε. Τον πατέρα

µου τον λένε Στράτο, τη µάνα µου Παναγιώτα, τη γιαγιά µου

Φωτεινή. 

Κουµπιά κόκκινα, πράσινα και κίτρινα αναβόσβηναν στο τα-

µπλό πίσω απ’ το τιµόνι που έτρεµε, ο µεγάλος λεβιές δεξιά µου

κουνιόταν, τρόµαξα ότι θα έπαιρνε από µόνο του µπροστά το

φορτηγό και θα έµπαινε µουγκρίζοντας στο σκοτεινό αµπάρι

του πλοίου. Άνοιξα την πόρτα και πήδηξα έξω δίχως να πατήσω

στο σκαλοπάτι και, όπως ήµουν στον αέρα, µε κράτησαν δυο

µπράτσα που µύριζαν κάτι µεταξύ πεύκου και καµφοράς. Πρέ-

πει να συνηθίσω αυτά τα τρία σκαλοπάτια, σκέφτηκα, να εξα-

σκηθώ ανεβοκατεβαίνοντας. 

Τότε φάνηκε ο πατέρας µου.

«Μουστάκα, κόρη σου; Τι ωραία µάτια! Ίδιο χρώµα µε τη θά-

λασσα. Μοιάζει στη γυναίκα σου, ε;» Ο άντρας µε άφησε κάτω.

«Είναι το ταξίδι µε νταλίκα για κορίτσι; Τρελός είσαι!» πρόσθεσε.

Ο Στράτος του γύρισε την πλάτη, µε έπιασε από τα χέρια

και µε έφερε ένα γύρο, κάτι που είχε καιρό να µου κάνει και

ήταν πολύ µπαµπάς εκείνη τη στιγµή. 

«Κάπτεν, η γη γυρίζει;» φώναξε στον καπετάνιο. 

«Γυρίζει κι όποιος γυρίζει... Μουστάκα, µπες µέσα. Πάντα

τελευταίος. Μη µας καθυστερείς. Ε! λάσκα τους κάβους, αµολά-

τε το βιλάι!» διέταξε ο καπετάνιος τους καβοδέτες.
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Μπήκαµε αστραπηδόν, ενώ έκλεινε πίσω µας ο καταπέλτης.

Κατεβήκαµε από το κουβούκλιο. Aσφάλιαν τις ρόδες της

νταλίκας µε κάτι χοντρές αλυσίδες, τους γρύλους και τις µάπες,

όπως µου είπε ο Στράτος. Όλες τις νταλίκες θα τις έδεναν, για-

τί µερικές ήταν φορτωµένες µε επικίνδυνα φορτία, άλλες υπέρ-

βαρες, και µια µετατόπιση θα µπορούσε να προκαλέσει ακόµα

και ναυάγιο.

Το πρωί εκείνης της µέρας που ήταν Παρασκευή, µέσα Ιου-

νίου, στα 1982, έτρεχα για το σπίτι κρατώντας το ενδεικτικό

της Έκτης. Τα σηµαιάκια µε τον πράσινο ήλιο ήταν ακόµη στη

γειτονιά µου. Στις αυλές, καρφωµένα στις γλάστρες, στα παρά-

θυρα. Τον ήλιο που τραγούδησαν ότι θα τον τρελάνουνε και θα

τον µεθύσουνε σίγουρα ναι, το πανό µε την επιγραφή «Αλλαγή»

κρεµασµένο πάνω στο τείχος του κάστρου. Τον περασµένο

Οκτώβριο είχε κερδίσει το ΠαΣοΚ τις εκλογές κι όλοι έλπιζαν

για καλύτερη ζωή.

«Μαρία µε τα κίτρινα / ποιον αγαπάς καλύτερα» έπαιζε τέρ-

µα το ραδιόφωνο της Κούλας από απέναντι, όταν έφτασα στο

σπίτι. Η γιαγιά Φωτεινή µε έφτυσε τρεις φορές, µε σταύρωσε

άλλες τόσες και ράντισε το πρόσωπό µου µε αγιασµό από τον

Όσιο Λουκά, διαβασµένο. Έψαξε κάτω από τα µαύρα ρούχα

της – που φορούσε πάντοτε ανάποδα για τη χηρεία – και ανέσυ-

ρε ένα χιλιάρικο. Ύστερα µου το έβαλε στο χέρι. Kαι εκείνη τη

φορά σήκωσε µε το ροζιασµένο της χέρι τη δεύτερη µαντίλα ως

ψηλά στο µέτωπο και είδα ότι κάποτε θα ήταν καλλονή.

Στο τραπέζι της κουζίνας µας διάβαζα ένα εικονογραφηµένο

Μπλεκ. ∆ίπλα µου, τσαλακωµένες φανέλες, σώβρακα, παντελό-

νια, πουκάµισα. Η Παναγιώτα, σαλιώνοντας το δάχτυλό της,

δοκίµασε το σίδερο αν είχε κάψει. Έβρεξε το µέτωπό της, ύστε-

16



ρα τα ξανθά µαλλιά της, που τα είχε µαζεµένα σε µακριά πλεξί-

δα γυρισµένη προς τα πάνω και πιασµένη µε ένα µαύρο χτενάκι.

Πατούσε το µανίκι ενός πουκαµίσου να κάνει τσάκιση, λέγοντας

ότι το απόγευµα θα πηγαίναµε στον Αϊ-Γιάννη, στις πηγές, να

πλύνουµε τα χοντρά γιατί αργήσαµε φέτος.

Την κοίταζα πώς δίπλωνε τώρα το πουκάµισο. Μουγκρητό

µηχανής ακούστηκε απ’ τη γωνία και τινάχτηκα στην πόρτα.

Από το κόκκινο Daf κατέβηκε ο Στράτος. Έτρεξα µπροστά στο

κουβούκλιο, το κεφάλι µου έφτανε µέχρι λίγο πιο κάτω απ’ τον

καθρέφτη του οδηγού. Τρία τα σκαλοπάτια για να ανεβώ στην

καµπίνα, το χέρι µου πιάστηκε στη λαβή, το πόδι πάτησε στο

πρώτο σκαλοπάτι. 

«Μακριά απ’ την νταλίκα», ήρθε και µε τράβηξε η Παναγιώ-

τα ξανά στην κουζίνα. 

Έβαλε τα διπλωµένα ρούχα στο χαρτόκουτο από γάλατα

Νουνού, τις πετσέτες, κλεµµένες απ’ τα καράβια, τα ξυριστικά

του, τα σκαρπίνια του σε νάιλον σακούλα και από πάνω την ει-

κόνα της Παναγίας της Ιερουσαλήµ. Έκλεισε το κουτί και έκανε

να το δέσει µε σπάγκο σταυρωτά, αλλά ο Στράτος µπήκε µπρο-

στά της κρατώντας µερικές αλλαξιές δικές µου. Εκείνη τον

εµπόδισε, σπρώχνοντας το κουτί πίσω της. Της το πήρε. Του τ’

άρπαξε και έκανε ξανά να δέσει το σπάγκο, όµως της έµεινε στα

χέρια, καθώς ο Στράτος αστραπιαία τον έκοψε µε έναν σουγιά.

Τότε η Παναγιώτα άρχισε να τραβάει από τα χέρια του τα ρού-

χα µου και να τα πετάει στον αέρα. Όπως έπεφταν, τα έπιανε ο

Στράτος και τα παράχωνε στο κουτί. 

Εκείνη τη στιγµή άδειασα στα γρήγορα τη σχολική µου σάκα,

έριξα µέσα το σουγιά µου, ένα τετράδιο που θα έγραφα τις εντυ-

πώσεις µου, και την πέρασα στους ώµους. Κατάλαβα: θα µε

έπαιρνε µαζί του. Έκανα ένα βήµα και στάθηκα πλάι του. 
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Έβαλε φωνή η Παναγιώτα: «Βοήθεια, γειτονιά!»

Πόρτες και παράθυρα ανοιγόκλεισαν, ακούστηκαν τσιρίδες

παιδιών. Η Ζώζα πρώτη βγήκε στο παράθυρο µε τα µπικουτί.

Αυτή όλο καµάρωνε ότι ήταν τρισέγγονη του Πανουργιά,

οπλαρχηγού του 1821, κραδαίνοντας µια κουµπούρα. Γύφτικο

σκεπάρνι την έλεγε η γιαγιά µου. Η κατάκοιτη γριά Ζαχάρω τέ-

ντωσε το κεφάλι της και κοίταξε πίσω από το τζάµι.

Οι γειτόνισσες ξεπόρτισαν. Μαζεύτηκαν στο δρόµο η µία δί-

πλα στην άλλη, δεξιά κι αριστερά της νταλίκας. Η Παπαδάκαινα

πέρασε και ξεµάκρυνε µε το σκαλιστήρι στον ώµο. Η Κούλα βγή-

κε µπροστά, µε τη λουλουδάτη ρόµπα της που µύριζε µπακαλιά-

ρο πλακί, ξεχειλωµένα τα κουµπιά στην κοιλιά, έντεκα γέννες εί-

χε κάνει, αφού όλο την πλάκωνε ο άντρας της, όπως έλεγαν οι

άλλες. Η Λουκία ύφαινε στο µυαλό της τι θα µολογούσε στην κά-

τω γειτονιά, στις κυράδες που τους καθάριζε τα σπίτια. Και πώς

τα ’λεγε – µε νοήµατα. Μετά το εγκεφαλικό γλουγλούκιζε, κατά-

φερνε να αρθρώνει µόνο συλλαβές. Αλλά όταν, ξαφνικά, πέθανε

ο Ηρακλής, ο µανάβης, το ξόµπλιασε πρώτη. Έδειχνε το µαγαζί

του τραυλίζοντας, µε µια κοφτή οριζόντια χειρονοµία «σα, σα».

∆ίπλα της τώρα στεκόταν η Ευσταθία, χωρίς βυζιά, είχε βγάλει

καρκίνο εκεί, µε τεντωµένο το λαιµό σταυροκοπιόταν. Είχε ένα

τεφτέρι-κατάλογο µε αµαρτίες κι ονόµατα και κάθε βράδυ σηµεί-

ωνε έναν σταυρό σε όποια δεν ήταν εντάξει. Ανέβηκε και η Βαλ-

σάµω τα σκαλοπάτια του υπόγειου σπιτιού της, µε την κόρη της

Μαριέττα από κοντά, που ήταν καµένη στο δεξιό µάγουλο και εί-

χε ένα ροζ σηµάδι σαν το χάρτη της Πελοποννήσου, η οποία

καυχιόταν για τον αδερφό της που σπούδαζε ζωγράφος και που

όταν θα γινόταν διάσηµος θα τις έπαιρνε από κει.

«Πού αφήνεις τη µανούλα σου!» έγρουξαν.

«Οι πουτάνες κι οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές!» φώναξε
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η νονά µου, η Μερσίνα, και τις έσπρωξε να βγει µπροστά. 

Τσουλούφια ξανεµίστηκαν, κόπιτσες άνοιξαν, σούστες ξεθη-

λυκώθηκαν, πλατάγισαν οι φτέρνες τους στις σαγιονάρες. 

Μικροκαµωµένη γυναίκα η νονά µου, εκτός από τα χέρια

της. Aφύσικα µεγάλα, είχαν δάχτυλα πολύ µακριά µε όλες τις

φλέβες και τις φλεβίτσες να µπλαβίζουν κι αυτό φόβιζε τις άλ-

λες. Η νονά µου ήξερε να εξηγεί τα όνειρα, να δένει τους λυµέ-

νους αφαλούς, να ξεµατιάζει, όχι µόνο από το φθονερό βλέµµα,

αλλά και από τις κακές σκέψεις, που είναι το χειρότερο, να µε-

τράει τα νεογέννητα, να πιάνει το πρώτο προζύµι ανήµερα του

Σταυρού, να γράφει τα ονόµατα των πεθαµένων το ψυχοσάββα-

το, να τα έχει καλά µε την αστυνοµία για τις φασαρίες. 

Το Ήπειρος 4 σφύριξε τρεις φορές, κάνοντας τη µανούβρα

να βγει απ’ το λιµάνι. 

Στεκόµουν στην κουπαστή της πρύµνης και όπως αποµακρυ-

νόµασταν χαιρετούσα αυτούς που βρίσκονταν στην αποβάθρα·

κουνούσαν τα χέρια τους και όλο µίκρυναν. 

Τι να έκανε η µάνα µου; αναρωτήθηκα. Θα ήταν στο µπρο-

στινό µπαλκόνι µας, το καλό, µε τα κάγκελα και τις χελιδονοφω-

λιές και θέα στο ποτάµι; Καθισµένη πίσω απ’ τα απλωµένα σε-

ντόνια που µύριζαν λουλάκι, κοιτάζοντας τη φωτογραφία που

είχα βγάλει ντυµένη Αµαλία µετά την παρέλαση µπροστά στο

άγαλµα του Λάµπρου Κατσώνη; Μου είχε σφίξει τα µαλλιά σε

κότσο, αφήνοντας τούφες να πέφτουν από δω κι από κει στους

κροτάφους. Τράβηξε γραµµές µε µαύρο µολύβι στο περίγραµµα

των µατιών µου. Άπλωσε στα χείλη κραγιόν σε απόχρωση σάπιο

µήλο, πάτησε δυο βούλες στα µάγουλα, µου τα ’τριψε. Ψηλάφη-

σε το στέρνο µου, µε πασπάτεψε. «Όλα τα κορίτσια πέταξαν
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βυζιά, θα πεταχτούν, δεν µπορεί, και τα δικά σου», είπε. Μου

’βγαλε τα σκουλαρίκια που µου είχε δώσει µια Τσιγγάνα, µε

αντάλλαγµα τις κούκλες που µου έφερνε ο Στράτος. Τα πέταξε.

«Θα σε πάρουν µια µέρα οι Γύφτοι!» µε φοβέρισε. «Θα πάω από

µόνη µου!» της απάντησα και την κοίταξα κατάµατα.

Ο φίλος µου, ο Μάνος; Θυµήθηκα ότι τέτοια ώρα είχαµε κα-

νονίσει να κάνουµε κόντρες και σούζες µε το καινούργιο του πο-

δήλατο, το αγωνιστικό. Να πέταγε κοτρόνες στο σπίτι µου επει-

δή έφυγα; Το έκανε κάθε που µαλώναµε. Θα είναι µε τα παιδιά;

Τα ποδήλατα παρατηµένα στην άκρη του χωµατόδροµου, εκεί

που τελειώνει, και ύστερα αρχίζουν τα βάτα και τα πεύκα. Κοι-

τάζοντας προς το λόφο του προφήτη Ηλία. Χωρίς να έχουν κά-

νει ποτέ το βήµα να τον ανεβούν.

Το Ήπειρος 4 είχε βγει στα ανοιχτά. Κοιτάζοντας την αφρι-

σµένη γραµµή που άφηνε πίσω του, οι σκέψεις αυτές σκορπί-

στηκαν από το νου µου σαν φωτογραφίες που έπεσαν και έπλε-

αν µαζί µε τα απόνερα. Πλάι µου ο Στράτος µε τη σκληρή πα-

λάµη του στα µαλλιά µου που ο αέρας ανακάτευε, µπλέχτηκαν

µέσα τα δάχτυλά του, δεν τράβηξε το χέρι. 

«Είσαι λυπηµένη εσύ», είπε.

Κοίταζα τους γλάρους µε τα κίτρινα αστραφτερά µάτια.

«Μη φοβάσαι και δε φεύγει η Λιβαδειά απ’ τη θέση της». 

Γέλασε, µε έσφιξε πάνω του και µε φίλησε στο µέτωπο. 

Τον αγαπούσα, αλλά δεν ήξερα πώς να του το δείξω. ∆εν εί-

χα ζήσει µαζί του να τον γνωρίσω. Όλο ταξίδευε. 

Του ξέφυγα, άνοιξα τα χέρια µου, «είναι ωραία να φεύγω!»

φώναξα µε όλη µου τη δύναµη στον άνεµο, στον ουρανό, στη θά-

λασσα. Το ξαναφώναξα στους γλάρους που πετούσαν σύρριζα

στο καράβι, ύστερα έκαναν κύκλους ανοιχτούς και ξαναγύριζαν.
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Την άλλη µέρα, όταν οι µηχανές του πλοίου σταµάτησαν, είχε

πάρει να σουρουπώνει. Στο στόµιο του λιµανιού στο Μπρίντιζι.

Μικρό λιµάνι, µακρόστενο. Ένα καράβι έκανε νευρικά τη στρο-

φή για να δέσει µε την πρύµνη. Άντρες καθισµένοι ψάρευαν µε

καλάµια στην άκρη της προβλήτας, κάτω από έναν φάρο που

στριφογύριζε, ρίχνοντας σε γραµµές πράσινο φως. 

Bρισκόµουν στο κατάστρωµα µαζί µε τους νταλικέρηδες. ∆ί-

πλα µου, ένας απ’ αυτούς, µε πουκάµισο ξεκούµπωτο µέχρι τον

αφαλό, πίεζε την κοιλιά του στην κουπαστή και µιλούσε µε τον

Στράτο για φορτία και ζηµιές, πού θα έβρισκαν πιο φτηνά το

πετρέλαιο, πόσες αναγοµώσεις µπορούσαν να αντέξουν τα λά-

στιχα, µε πόσα λαδώνεις τη Στρατάλε που είναι η Tροχαία της

αουτοστράντα και τα Στρουµφάκια, δηλαδή τους µοτοσικλετι-

στές της Tροχαίας. 

Kοίταζα αργά τριγύρω. Tον ήλιο που βασίλευε και συγκρα-

τούσε όσο πορφυρό και ξανθό χρώµα απόµενε, προτού χαθεί το

φως. Πάνω στις αντένες και στα φουγάρα των πλοίων. Πάνω

στα κτίρια του λιµανιού, φτιαγµένα από τσιµέντο και γυαλί.

Πρωτόγνωρη εικόνα για µένα. H πόλη µου είναι περιτριγυρισµέ-

νη από δύο βουνά, χωρίς ορίζοντα, µε φτωχή φωτογένεια. Tο
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ηλιοβασίλεµα εκεί είναι µελαγχολικό, αδύναµο στα µάτια µου.

Τα χέρια του Στράτου έπεσαν βαριά στους ώµους µου. Με

γύρισε να δω δύο µαύρα σκάφη, ρυµουλκά τα είπε, µε δεµένα

λάστιχα αυτοκινήτων στις κουπαστές, που θα τραβούσαν το κα-

ράβι µέχρι την προβλήτα. Από πίσω τους η λάντζα µε τον πιλό-

το έφτασε και πλεύρισε στην πλώρη του Ήπειρος 4, κάτω από

τη γέφυρα. Έριξαν ανεµόσκαλα και σκαρφάλωσε ο Ιταλός πιλό-

τος µε σβελτάδα γάτου. 

«Πιλότος είναι ο καπετάνιος που βρίσκεται σε κάθε λιµάνι

και το ξέρει καλά», µου είπε ο Στράτος, ενώ το καράβι άρχισε

να κινείται φτάνοντας όλο και πιο κοντά στην ξηρά. Προσάραξε

και έριξαν οι ναύτες τα καραβόσκοινα µε τις θηλιές στις άκρες. 

∆εν ξέρω τι µε είχε συνεπάρει εκείνη τη στιγµή περισσότερο: η

αίσθηση της ελευθερίας, πρώτη φορά τόσο µεγάλη, ή η καινούρ-

για χώρα µπρος στα µάτια µου; ∆εν ήξερα και ακόµη δε θέλω να

µάθω. Κάποια πράγµατα αξίζουν µόνο όταν µένουν στην ψυχή.

«Αργήσαµε, πρέπει να κατεβούµε στο γκαράζ!» µου φώναξε ο

Στράτος και ξεµάκρυνε σχεδόν τρέχοντας. 

Στεκόµουν αµήχανη και κοίταζα τις παλάµες µου. Γιατί δεν

είχε έρθει να µε πιάσει απ’ το χέρι; Η Παναγιώτα πάντα µε

έπιανε σφιχτά, το χέρι µου ίδρωνε, χαλάρωνε το δικό της, το

σκούπιζε στη µακριά φούστα και µε ξανάσφιγγε τόσο που ’τρι-

ζαν οι κόµποι µου.

«Κουνήσου, ρε! Είµαστε µπροστά, κλείνουµε τους άλλους». 

Ο Στράτος είχε γυρίσει και µε περίµενε πλάι στο φουγάρο.

Έτρεξα εκεί. 

Μέσα από στενές σκάλες που τις φώτιζε ένα θολό γαλάζιο φως,

κατεβήκαµε τρία καταστρώµατα. Φασαρία και καυσαέριο στο

γκαράζ, µπήκαµε γρήγορα στο κουβούκλιο. Τα τζάµια στα παρά-

θυρα ανεβασµένα, άκουγα όµως τα µεταλλικά συρίγµατα του κα-
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