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Ξένος

Ο πατέρας δε ρώτησε τίποτα για τη νέα μου δουλειά. 
Η διαχείριση απορριμμάτων στη γενιά του φάνταζε έργο 
επιστημονικής φαντασίας. Η μητέρα είχε μανία με τα 
χαρτιά και, λίγο πριν πεθάνει, του έλεγε ότι κάποτε οι 
άνθρωποι θα στερηθούν την απαλή αίσθηση του χαρ-
τιού. Κρατούσε στα συρτάρια κόλλες περιτυλίγματος από 
δώρα. Δεν τις χρησιμοποιούσε ποτέ. 

Δεν το χωρούσε ο νους του πατέρα μου ότι το γάλα 
που έπινε ήταν σε μπουκάλι ανακυκλώσιμο. Ένιωθε σι-
χαμάρα, και τον είχα δει αρκετές φορές που πέταγε στον 
κάδο των σκουπιδιών τη σακούλα ανακύκλωσης που του 
έδινε η μητέρα. Ωστόσο έδειξε ανακουφισμένος που βρή-
κα δουλειά. «Τουλάχιστον βολεύτηκες κάπου», μου είπε 
και συνέχισε να κοιτάζει τηλεόραση. Είχα αγοράσει κρασί 
για να γιορτάσουμε το γεγονός στο βραδινό φαγητό. Το 
ήπιαμε· αλλά δεν έκανα καμία πρόποση. 

Έβλεπα το ζαρωμένο στήθος του που φαινόταν ασθε-
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νικό από το άνοιγμα της πιτζάμας· η ανάσα του μύριζε 
άσχημα και το κεφάλι του φαινόταν ξεθαμμένο από τον 
απογευματινό ύπνο. Σηκώθηκε να βάλει νερό και άκου-
σα το συριγμό από τις παλιές παντόφλες. Ήπιε τα χά-
πια του και σταμάτησε στην καρέκλα μου. Έπιασε τους 
ώμους μου χαϊδεύοντάς με απαλά και ξανακάθισε. Εκείνο 
το βράδυ ήταν σκεφτικός. Είχαν περάσει τρεις μήνες από 
τότε που είχα χωρίσει με τη Μύριαν και είχα γυρίσει στο 
πατρικό. Δεν είχε αναφερθεί ούτε μία φορά ως τότε στο 
γεγονός. «Πώς είπαμε ότι έλεγαν το κορίτσι με το οποίο 
συγκατοικούσες;» με ρώτησε και συνέχισε χωρίς να περι-
μένει απάντηση. «Να βρεις ένα καλό κορίτσι ν’ ανοίξετε 
σπιτικό, να κάνετε παιδιά, να είμαι ήσυχος κι εγώ. Και η 
μάνα σου από εκεί που είναι», μου είπε και συνέχισε να 
ρουφάει τη σούπα του. 

Ξάπλωσα κι άρχισα να βλέπω μια ταινία στην τηλεό-
ραση. Είχε περάσει μισή ώρα και δεν μπορούσα να συγκε-
ντρωθώ. Έκλεισα το φως και προσπάθησα να κοιμηθώ. 
Το πρωί σηκώθηκα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Ετοίμασα 
τον καφέ και έβρασα το ρύζι για το μεσημεριανό. Έπλυνα 
την κατσαρόλα από το κοτόπουλο που είχα μαγειρέψει το 
βράδυ· είχε περισσέψει αρκετό και το έβαλα στο ψυγείο. 
Άλειψα δύο φέτες ψωμί με μαρμελάδα και κάθισα. Είχα 
αγωνία για την πρώτη μέρα στη δουλειά. Το περιβάλλον, 
οι άνθρωποι, ο διευθυντής με το περίεργο βλέμμα. «Περι-
μένω πολλά από σένα, Ξένε. Θέλω να γίνεις το δεξί μου 
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χέρι, θα κάνουμε πολλά μαζί γι’ αυτό το έργο», μου είπε 
με ύφος απαιτητικό και λίγο απειλητικό. Η γεωμετρία 
επικρατούσε στο γραφείο του. Σε απόλυτη ευθυγράμμι-
ση τα ντοσιέ, η μολυβοθήκη, τα χαρτιά. Δύο εικόνες, της 
Παναγίας και η Σταύρωση, καρφωμένες στον τοίχο πίσω 
του. Κάποια στιγμή, την ώρα της συνέντευξης, μπήκε η 
γραμματέας του και άφησε ένα χαρτί δίπλα του. Εκείνος 
συνέχισε να μου μιλάει – ανήσυχος ξαφνικά – και, χωρίς 
να κοιτάξει το χαρτί, το ίσιωσε. Τότε μόνο φάνηκε ήρε-
μος. Ελπίζω να μην έχει τις ίδιες απαιτήσεις για το δικό 
μου γραφείο. Η μητέρα θα γελούσε αν της έλεγα για την 
εμμονή του διευθυντή. Και σίγουρα θα τον δικαιολογούσε.  

Φέρνω συχνά στο νου μου το φούρνο του πατέρα. Κάθε 
πρωί ξεφούρνιζε τα ψωμιά, τα κρουασάν, τα κουλουρά-
κια, και η μητέρα απολάμβανε να τα τοποθετεί στα ράφια. 
Έφτιαχνε κώνους με τα κουλουράκια στις λαμαρίνες. Τύ-
λιγε το ψωμί στο λεπτό χαρτί λες και ήταν κάτι πολύτιμο 
που θα προξενούσε χαρά σε αυτόν που θα το άνοιγε. 

Μπήκα στο μπάνιο. Ήθελα να τελειώνω και να απο-
λαύσω τον καφέ μου. Ξυρίστηκα βιαστικά, χωρίς να κοπώ 
όμως. Ντύθηκα και κάθισα. Ο καιρός ήταν βροχερός και 
το κρύο πολύ. Σηκώθηκα ν’ ανάψω το καλοριφέρ. Μπήκα 
στο δωμάτιο του πατέρα να δω αν λειτουργεί το σώμα. 
Το είχα εξαερώσει το βράδυ. Κοντοστάθηκα και κοίταξα 
τον πατέρα. Το δωμάτιο παγωμένο· ήταν ξεσκέπαστος 
από το στήθος και πάνω. Έσυρα απαλά την κουβέρτα. 
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Ψηλάφισα από πάνω μέχρι κάτω το σώμα του καλοριφέρ, 
δεξιά, αριστερά. Είχε αρχίσει να ζεσταίνεται. Άνοιξα λίγο 
την κουρτίνα. Είχε ξημερώσει, και από τις γρίλιες έμπαινε 
ένα μουντό φως που δεν προοριζόταν για κάτι παραπάνω. 
Αποτελείωσα τον καφέ και πήγα πάλι στο δωμάτιο του 
πατέρα. Κάθισα στην καρέκλα δίπλα του. Ήταν ώρα να 
ξυπνήσει. Ήθελα να του πω για το μεσημεριανό φαγητό, 
το κοτόπουλο με το ρύζι. 

Σηκώθηκα κι έγειρα την πόρτα για να μη φύγει η ζέ-
στη. Έσκυψα πάνω του και ψιθύρισα: «Πατέρα, φεύγω». 
Ακούμπησα απαλά τον ώμο του πάνω από την κουβέρτα. 
Στεκόταν ακίνητος και το πρόσωπό του σαν τρύπα στο 
άσπρο μαξιλάρι. Τον κούνησα πιο δυνατά, του μίλησα 
πάλι. Κοιμόταν βαθιά. Κάθισα. Το σκυλί από το απένα-
ντι μπαλκόνι γάβγιζε. Το ξεχνούσαν καμιά φορά. Σήκωσα 
την κουβέρτα και έπιασα το χέρι του. Κρύο. Πολύ κρύο. 
Του μίλησα πιο δυνατά, παραπάνω από το κανονικό. 
«Πατέρα, ξύπνα, φεύγω, θα τα πούμε το βράδυ». Ένα 
σμήνος πουλιών πέρασε έξω. Οι σκιές τους πέταγαν στον 
άσπρο τοίχο πάνω από το κεφάλι του πατέρα. Έσκυψα 
πάνω του. Ακούμπησα το κεφάλι μου στο στήθος του. Η 
ησυχία μέσα του με τάραξε. Έμεινα εκεί. Σκυμμένος. Ο 
πατέρας είχε φύγει.

Πήγα στην κουζίνα και ήπια νερό. Ζαλίστηκα, πιάστη-
κα απ’ τον πάγκο. Κοίταξα το ρολόι. Αν ήθελα να είμαι 
στην ώρα μου, θα έπρεπε σε πέντε λεπτά να φύγω. Η δια
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δρομή ήταν μεγάλη και θα έπρεπε ν’ αλλάξω συρμό. Τον 
σκέπασα. Ίσιωσα την κουβέρτα και τη γύρισα στο σημείο 
του λαιμού του. Άναψα το φως του διαδρόμου και είδα 
τα μισάνοιχτα μάτια του. Το πρόσωπό του είχε αρχίσει 
να χάνει το περίγραμμά του. Τα χέρια μου έτρεμαν. Τα 
γόνατά μου λύγισαν και κρύο έμπαινε από την ανάσα μου. 
Κάθισα. Κοιτούσα το ξύλινο πάτωμα· λίγο παραπέρα οι 
παλιές παντόφλες. Του πατέρα. 

Έκλεισα το καλοριφέρ, πήρα την ομπρέλα και βγήκα 
στο δρόμο. Έβρεχε πολύ, οι πεζοί βημάτιζαν βιαστικά, 
εκτεθειμένοι στη βροχή, άλλοι με ομπρέλες, άλλοι με κου-
κούλες, αλλά κανείς κάτω από κάποιο υπόστεγο. Μια ει-
κόνα μου ήρθε στο μυαλό. Ήμουν μικρός, περίπου στα 
δώδεκα, όταν ένα πρωί που πήγαινα σχολείο άρχισε να 
βρέχει καταρρακτωδώς. Κανείς δεν περπατούσε, όλοι 
είχαν μαζευτεί ο ένας δίπλα στον άλλο, κάτω από υπό-
στεγα. Όπου και να κοιτούσες, έβλεπες ανθρώπους κάτω 
από πολυκατοικίες και μαγαζιά. Ήταν σαν, από στιγμή 
σε στιγμή, να ξεκινούσε ένα ενδιαφέρον θέαμα, και περί-
μεναν όλοι υπομονετικά να το δουν. Είχα σταθεί κι εγώ 
κάτω από ένα υπόστεγο. Δίπλα μου, άγνωστοι άνθρωποι 
μιλούσαν μεταξύ τους. Χαμογελούσαν και συζητούσαν για 
οτιδήποτε άλλο εκτός από τη βροχή.

Έφτασα στο μετρό. Ο συρμός ήρθε αμέσως. Κάθισα. 
Απέναντί μου καθόταν μια γυναίκα. Ένα μαύρο καπέλο 
κάλυπτε το μέτωπό της. Το πρόσωπό της ήταν χλομό και 
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ο λαιμός της ήταν σαν μπηγμένος στο μαύρο της πουλό-
βερ. Έτσι όπως ήταν γερμένη προς τα μπρος, φαινόταν 
σαν να μην έχει σώμα. 

Ένα φτηνό άρωμα, ανακατεμένο με ιδρώτα, είχε γε-
μίσει το χώρο. Έκανε ζέστη εκεί μέσα. Μια ηλικιωμένη 
γυναίκα όρθια, φορτωμένη με τσάντες, προσπαθούσε να 
ισορροπήσει ακουμπώντας την πλάτη της στον σιδερένιο 
στύλο. Μου έριχνε ματιές. Έσκυψα το κεφάλι μου. Δεν 
ήθελα να σηκωθώ, δεν ήξερα αν μπορούσα όρθιος ν’ αντέ-
ξω την αφόρητη ζέστη. Τα ρούχα είχαν κολλήσει στο δέρ-
μα μου. Η γυναίκα με πλησίασε επιδεικνύοντας το βάρος 
που κουβαλούσε. Ήμουν έτοιμος να της πω ότι η πρώτη 
μέρα σε μια δουλειά είναι απελπιστικά κουραστική και ότι 
θα πρέπει να είμαι ξεκούραστος. Έκλεισα τα μάτια μου 
και έκανα ότι κοιμόμουν. 

Έφτασα στην ώρα μου. Ο διευθυντής με περίμενε. 
Έδειχνε αναστατωμένος. 

«Είσαι έτοιμος για το ταξίδι; Σκεφτήκαμε ότι οι δυο 
σας, εσύ και ο άλλος στη συσκευασία, δεν πρέπει να χά-
σετε την ευκαιρία του σεμιναρίου. Οι εισηγητές είναι κα-
ταπληκτικοί. Έχουν έρθει και δύο ξένοι».

«Ποιο ταξίδι;»
«Δε σε ειδοποίησε η γραμματέας μου; Εννοώ το ταξίδι 

στην επαρχία, για το διήμερο σεμινάριο. Σου έχουμε κλεί-
σει και δωμάτιο στο ξενοδοχείο».

«Δεν ξέρω τίποτα. Δε με ειδοποίησε κανείς».
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«Τζένη», φώναξε.
Εμφανίστηκε η γραμματέας του. Μόλις με είδε, κοκά-

λωσε και έσκυψε το κεφάλι.
«Χίλια συγγνώμη. Με όλο αυτό, την οργάνωση του σε-

μιναρίου, ξέχασα τον κύριο».
«Τον άλλο τον ειδοποίησες;»
«Ναι. Τον κύριο ξέχασα. Συγγνώμη».
«Θεοτοκάς. Ξένος Θεοτοκάς ονομάζεται, και θα είναι 

βοηθός μου. Καλό θα είναι από τώρα και στο εξής να μη 
τον ξεχνάς».

Στεκόμασταν αμίλητοι για λίγο. Ο διευθυντής ταραγ-
μένος και βιαστικός. Απειλητικός και έτοιμος. Η γραμμα-
τέας κόκκινη, με σκυμμένο το κεφάλι.

«Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε. Το αυτοκίνητο θα φύγει 
σε λίγα λεπτά. Είναι όλα κανονισμένα. Για δύο μέρες θα 
είναι. Δε χάθηκε και ο κόσμος. Μπορείτε να περάσετε απ’ 
το σπίτι σου να πάρεις δυο πράγματα».

«Εντάξει. Πότε γυρνάμε;» 
«Μεθαύριο το πρωί ή αύριο το βράδυ πολύ αργά. Θα 

εξαρτηθεί και από τους συνεπιβάτες σου, αν θέλουν να 
οδηγήσουν βράδυ. Άντε. Τζένη, συνόδευσε τον Ξένο στην 
είσοδο και σύστησέ τον στους υπόλοιπους».

Βρέθηκα μέσα σ’ ένα αυτοκίνητο με άλλους τρεις. 
Ένιωσα ευγνωμοσύνη που φύγαμε αμέσως και κανείς τους 
δε ρώτησε αν έχω αποσκευές. Συστηθήκαμε και αρχίσαμε 
το ταξίδι. Εκατόν πενήντα χιλιόμετρα ήταν. Είχαμε πα-
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ραθερίσει εκεί, παλιά, με τον πατέρα και τη μητέρα. Ένα 
καλοκαίρι. Στο μέρος αυτό είχε κάτι ξαδέλφια ο πατέρας 
και είχαμε κάνει Πάσχα σ’ ένα όμορφο ξωκλήσι. Η μυρω-
διά του τσιγάρου, μαζί με το αποσμητικό του αυτοκινήτου, 
μου έφεραν ανακατωσούρα. Με ρωτούσαν πού δούλευα 
πριν, τι έχω σπουδάσει, αν είμαι παντρεμένος. Απαντού-
σα και προσπαθούσα να μη δίνω προοπτικές για νέες 
ερωτήσεις, αλλά ταυτόχρονα να μην είμαι και απότομος. 
Ο ένας από αυτούς είχε τέσσερα παιδιά που τα έπαιρνε 
κάθε Σαββατοκύριακο. Είχε θέσει ένα ζήτημα, ότι ήθελε 
να τους γνωρίσει τη Μάρθα, τη νέα του σχέση. Πήγαινε 
σοβαρά μαζί της και σκεφτόταν να συζήσουν. Όμως τα 
παιδιά θα το έλεγαν στην πρώην και θα γινόταν χαμός. 
Ούτε όμως και να τους πει να το κρύψουν ήθελε. Οι άλλοι 
δύο του έκαναν πλάκα συνεχώς και γελούσαν δυνατά. 

«Εσύ, Ξένε, τι λες; Πώς να το χειριστώ;»
«Να προχωρήσεις τη ζωή σου εφόσον το έχεις αποφα-

σίσει. Θα φτιάξουν μετά τα πράγματα».
Σιωπή. Δε μιλούσε κανείς. Ήταν άραγε τόσο γενναίο 

αυτό που ξεστόμισα; Ή τόσο φιλικό που δεν ταίριαζε μ’ 
εμένα, τον ξενόφερτο στην παρέα τους;

«Είδες τα νιάτα; Έχουν τόλμη. Δε σκουριάζουν με πα-
λιές ιδέες. Τα στερεότυπα μας έφαγαν όλους. Ναι, ρε. 
Πρέπει να γίνουμε κοσμοπολίτες στα μυαλά, αν θέλου-
με να φτιάξουμε τη ζωή μας. Λοιπόν, Ξένε, πολύ σε συ-
μπάθησα. Θα περάσουμε καλά στο σεμινάριο. Έχουμε 
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κλείσει τραπέζι το βράδυ σ’ ένα μαγαζί που μας ξέρουν. 
Και μιας και υπάρχει συμπάθεια ανάμεσά μας, να προσέ-
χεις τον διευθυντή. Καλός άνθρωπος αλλά πολύ θρήσκος. 
Πριν προσλάβει εσένα, στη θέση σου δούλευε ένας άλλος. 
Όταν πήρε είδηση ότι είναι κομμουνιστής, κάτι από εδώ 
κάτι από εκεί, τον έδιωξε».

«Τον τσίγκλαγε όμως και ο Παύλος. Του έλεγε ότι θέλει 
να κάψουν το πτώμα του όταν πεθάνει. Και ο διευθυντής 
άφριζε», είπε ο άλλος που ούτε θυμόμουν το όνομά του. 
Ένα μόνο όνομα θυμόμουν στην αρχή, λίγο μετά τις συ-
στάσεις, και δεν ήξερα κιόλας τίνος είναι. Τώρα δε θυμό-
μουν ούτε και αυτό. Πάντα είχα δυσκολίες με τα ονόματα. 
Η μητέρα έλεγε ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Στο δημοτικό 
δε θυμόμουν κανένα όνομα από τα παιδιά της τάξης. 

Όταν η μητέρα με ρωτούσε στο σπίτι για τους φίλους 
μου, της έλεγα: αυτό το παιδάκι. Ύστερα από έξι μήνες, 
έμαθα το μικρό όνομα της δασκάλας μου στην πρώτη δη-
μοτικού. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο έμαθα μερικά ονό-
ματα φίλων και σχεδόν κανένα από τους καθηγητές. 

Είχα μεγάλο πρόβλημα με την Ιστορία. Δεν ήξερα ποιος 
έκανε τι. Έτσι, αποφάσισα σε κάθε μάθημα να μετατρέπω 
τα ονόματα σε οξέα, βάσεις, καταλύτες, μέταλλα. Όταν 
τελείωνα το διάβασμα, έγραφα το δικό μου ονοματολόγιο: 
χλωριούχο αργίλιο = Ιουστινιανός Α΄, βρωμιούχο κάλιο = 
Θεοδώρα. Μοιραία ακολούθησα τα θετικά μαθήματα. 
Περισσότερο μου άρεσε η Χημεία. 
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Με συνέπαιρναν τα ονόματα οξέων και πρωτεϊνών. 
Λες και από κάπου ήξερα τις ονομασίες τους. Αποστή-
θιζα σελίδες ολόκληρες. Στη δευτέρα γυμνασίου, όταν με 
ρωτούσαν τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, απαντούσα χωρίς 
σκέψη: χημικός. Η μητέρα πάντα είχε το φόβο μην τύχει 
και καώ με όλα αυτά τα μίγματα στα εργαστήρια. Του 
πατέρα του είχε καρφωθεί η ιδέα ότι θα καταλήξω μόνος 
μου σε κάποιον ανεξερεύνητο πλανήτη, να δίνω αναφο-
ρές σε κάποιον απομακρυσμένο σταθμό παρακολούθησης 
εξωγήινων, μέχρι που θα με καταπιεί η ερημιά. Η Χημεία 
με βοήθησε στην εφηβεία μου ν’ ανακαλύψω ό,τι με δυ-
σκόλευε. 

Όταν ήμουν δεκατεσσάρων, ένα γεγονός με σημάδε-
ψε. Είχα πάει στο σπίτι του παππού μου. Ήταν παλαι-
οπώλης, και όταν έκλεισε το μαγαζί, το εμπόρευμα που 
έμεινε το έβαλε σε μια αποθήκη στην αυλή. Μου άρεσε 
να κλείνομαι εκεί μέσα και να ψαχουλεύω. Μια μέρα χτύ-
πησα το κεφάλι μου σ’ ένα ράφι και μάλλον λιποθύμησα. 
Όταν άνοιξα τα μάτια μου, αισθάνθηκα τόσο μόνος, λες 
και ήμουν μετέωρος στο σύμπαν· έκλαψα για λίγο, και 
ήταν η μοναδική φορά που κανένας άνθρωπος δε μου 
ήρθε στη σκέψη.  

Φτάσαμε. Το ξενοδοχείο ήταν παλιό αλλά ανακαινι-
σμένο. Τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια και είχαμε μία 
ώρα μέχρι ν’ αρχίσει η πρώτη εισήγηση. Έκανα ένα ζεστό 
μπάνιο. Έβαλα τα ίδια εσώρουχα. Πρώτη φορά έκανα 
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κάτι τέτοιο και δεν ένιωθα καθόλου καλά. Βγήκα στο κτή-
μα του ξενοδοχείου. Είχε δέντρα φυτεμένα με μεγάλα δια
στήματα μεταξύ τους. Ελιές, πορτοκαλιές, ευκάλυπτους 
και κάτι ασθενικά πεύκα. Ένας τεράστιος πλάτανος, μό-
νος του, ξεχώριζε. Η γιαγιά μού έλεγε ότι τα φύλλα των 
δέντρων είναι τα μάτια τους και ότι χρειάζεται να έχουν 
αμέτρητα μάτια για να περνάει η ώρα τους στη μοναξιά. 
Το χώμα ήταν υγρό και δεν ήθελα να περπατήσω άλλο· 
λες και υπήρχε μια κινητικότητα κάτω του, σαν να ήταν 
ένας ζωντανός οργανισμός, σαν να γινόταν μια σκοτεινή 
τελετουργία. Πήγα στο δωμάτιο. Άνοιξα το τάμπλετ κι 
έψαξα το γραφείο κηδειών που ήταν στην πλατεία, κο-
ντά στο σπίτι μας. Σημείωσα το τηλέφωνο. Παρήγγειλα 
ένα τοστ και περίμενα καθισμένος στο κρεβάτι. Τρόμαξα 
όταν χτύπησε η πόρτα. Έφαγα και τηλεφώνησα στο γρα-
φείο κηδειών. 

Εκείνη τη στιγμή χτύπησαν την πόρτα μου. Άκουσα 
ομιλίες. Έκλεισα αμέσως το τηλέφωνο και σηκώθηκα. 
Ίσιωσα τα ρούχα μου και άνοιξα.

«Έλα, πάμε». Ήταν οι τρεις τους. Τους ακολούθησα 
στην αίθουσα του ξενοδοχείου. Ήταν γεμάτη. Η πλάτη 
μου πονούσε και η παλιά ενόχληση στο γόνατο είχε επι-
στρέψει. Στο διάλειμμα με πλησίασε ένας. Τον ήξερα. 
Ήταν σίγουρο. Αναφερόταν στο παρελθόν χωρίς ν’ απο-
καλύπτει συγκεκριμένα πράγματα, έτσι για να με δοκιμά-
σει αν θα καταφέρω να τον θυμηθώ. 
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Τελικά μου αποκάλυψε ότι ήταν συμφοιτητής μου από 
το Πανεπιστήμιο. Δε μου είπε τ’ όνομά του. Πίστευε ότι 
το θυμόμουν. Χτυπούσε το τηλέφωνό του επίμονα και 
απομακρύνθηκε. Η Χρύσα, η γκόμενα που είχα στο λύ-
κειο, ήρθε μια μέρα και για μισή ώρα μιλούσε έτσι· με 
γρίφους. Δεν ήξερα πού το πήγαινε. Βέβαια το συνήθιζε 
αυτή. Μέχρι που κάποια στιγμή μου είπε: «Πώς λέμε αυτό 
που βαραίνει την καρδιά;» «Δεν ξέρω», της είπα. «Βημα-
τοδότης, αυτό θα έχω σε λίγο καιρό», μου είπε. Ίσως τε-
λικά το χιούμορ εκείνες τις στιγμές ήταν που κράτησε τη 
Χρύσα. Σε λίγο καιρό εκείνη και η οικογένειά της έφυγαν 
στην Αμερική για πάντα. 

Εκείνη την ημέρα δεν πήγα σχολείο, δεν μπορούσα. 
Είχα κλειστεί στο δωμάτιό μου, και η μητέρα μού έφτιαξε 
σούπα γιατί νόμιζε ότι ήμουν άρρωστος. Είχε έρθει και ο 
θείος Μάρκος. Είχε τη γιορτή του. Πάντα ερχόταν σπίτι 
μας όταν γιόρταζε, και η μητέρα μαγείρευε και τον κερ-
νούσε γλυκά. Ήταν ογδόντα πέντε χρονών και ντρεπό-
μουν να του πω «χρόνια πολλά». Πάντα ντρεπόμουν να 
λέω «χρόνια πολλά» σε μεγάλους ανθρώπους. Η μητέρα 
μού έκανε νοήματα να του ευχηθώ κι εγώ έψαχνα να βρω 
κάτι. «Να χαίρεσαι τ’ όνομά σου, θείε», του είπα. Σαχλό 
ήταν, αλλά απέφυγα αυτό το μελαγχολικό χαμόγελο που 
έχουν όλοι οι γέροι όταν τους εύχονται «χρόνια πολλά». 

Έφερα στο μυαλό μου εκείνο το βράδυ που συζητούσα-
με με τη φίλη μου τη Μαίρη για τις ευχές που κάνουν οι 
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άνθρωποι και για το όνομα που ήθελε να βγάλει στο αγέν-
νητο κοριτσάκι της. Μήδεια ήθελε να την πει. Δε νομίζω 
ότι υπάρχει γυναίκα στον πλανήτη που να έχει αυτό το 
όνομα. «Το κάνεις από αντίδραση, για σκέψου όμως και 
την ίδια όταν μεγαλώσει», της είπα. Τη ρώτησα να μου πει 
ένα λόγο για τον οποίο ήθελε να δώσει στο παιδί της αυτό 
το όνομα με τη βαριά ιστορία. «Για να ξεχωρίζει, όπως και 
η Μήδεια, που τόλμησε να σκοτώσει τα παιδιά της για τον 
έρωτά της», μου είπε προκλητικά, όπως πάντα. Φεμινί-
στρια η Μαίρη, και αυτό την έφαγε και χώρισε από τον 
άντρα της. Ενώ τον αγαπούσε και εκείνος ήταν ένας ήσυ-
χος άνθρωπος, συνέχεια τον τσίγκλαγε, για να ξεριζώσει 
τις νοοτροπίες που κουβαλούσε, έλεγε. Πειραματόζωο τον 
είχε κάνει. Και μετά έκλαιγε, αλλά ήταν αργά. Του είχε κά-
νει τη ζωή μαρτύριο. Αυτός γνώρισε μια άλλη, οχτώ χρόνια 
μεγαλύτερή του, και ηρέμησε. Τώρα μένουν πολύ κοντά και 
ευτυχώς η σχέση τους, αν και χωρισμένοι, είναι εξαιρετικά 
καλή. Τρώνε τα βράδια μαζί με την Ηλέκτρα – Ηλέκτρα 
τελικά έβγαλε την κόρη της – και πού και πού πάνε σινεμά. 

Η μητέρα, σ’ έναν καβγά με τον πατέρα, του είχε πει 
ότι θέλει να χωρίσουν κι εκείνος της είπε να το ξεχάσει 
αυτό, να μη διανοηθεί να το ξανασκεφτεί, θα τη βρει ακό-
μη κι αν πάει στην άκρη της γης. Τους είχα ακούσει μια 
φορά όταν ήμουν μικρός που το έκαναν – ακόμη και σή-
μερα, όταν αναφέρομαι στη μητέρα και στον πατέρα, δεν 
μπορώ να πω γαμιόντουσαν· και νόμιζα ότι ο πατέρας τη 
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σκότωνε. Ήμουν οχτώ χρονών και για πολύ καιρό είχα 
υποψίες ότι ο πατέρας τα βράδια προσπαθεί να σκοτώσει 
τη μητέρα κι εκείνη σαν να το θέλει ή σαν να μην μπορεί 
να αντισταθεί. 

Δεν έφαγα τίποτε από αυτά που είχαν στον μπουφέ του 
σεμιναρίου, αν και φαίνονταν νόστιμα. Ήπια πορτοκαλά-
δα, και ο πρώην συμφοιτητής μου με ρωτούσε διάφορα.

«Έχετε ακόμα το φούρνο; Θυμάμαι τα κρουασάν σοκο-
λάτα που έτρωγες μετά το εργαστήριο».

«Όχι. Τον κλείσαμε».
«Η μητέρα σου, ο πατέρας σου, ζουν;» 
«Η μητέρα πέθανε, πάνε πέντε χρόνια. Ο πατέρας επι-

βαρημένος στην υγεία του, αλλά καλά είναι».
«Εγώ τους έχασα και τους δύο. Με διαφορά έξι μηνών. 

Πέρυσι».
Είχε βραδιάσει κι απόμενε μία ώρα ακόμη για να τε-

λειώσει το σεμινάριο. Ήμουν κατάκοπος και αισθανόμουν 
βρώμικος. Ήρθε ο ένας από τους τρεις και μου είπε στις 
εννιά να είμαι έτοιμος για να πάμε στο μαγαζί. Ήθελα να 
αρνηθώ αλλά θα ήταν προσβολή. Το είχαν σίγουρο ότι θα 
τους ακολουθήσω. Τους είπα ότι πρέπει να επισκεφτώ τα 
ξαδέλφια του πατέρα μου που έμεναν εκεί κοντά. 

«Ξέρετε πώς είναι με τους συγγενείς. Το έμαθαν και μ’ 
έχουν πάρει τρία τηλέφωνα».

Κλείστηκα στο δωμάτιο και έκανα ένα ζεστό μπάνιο. 
Φόρεσα πάλι τα ίδια εσώρουχα. Ήταν ανυπόφορη αυτή η 
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αίσθηση του ξαναφορεμένου. Βγήκα έξω, να βρω κάποιο 
μίνι μάρκετ. Ρώτησα την κοπέλα στη ρεσεψιόν και με 
καθοδήγησε. Περπάτησα πολύ. Δεν είχε φεγγάρι και το 
κρύο ήταν τσουχτερό. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν πεπει-
σμένος ότι, τα βράδια που η σελήνη ήταν στη χάση της, 
έκανε περισσότερο κρύο. Ήμουν περήφανος που το είχα 
ανακαλύψει και προειδοποιούσα τη μητέρα και τον πατέ-
ρα για τις μέρες αυτές. Οι ριπές του ανέμου δημιουργού-
σαν σκιές και ήχους. Τα βουνά γύρω δε φαίνονταν, όμως 
ήμουν σίγουρος ότι ήμουν περικυκλωμένος από αυτά και 
ότι η θάλασσα ήταν ανακατεμένη. 

Διασταυρώθηκα μ’ έναν περαστικό. Το σουλούπι του 
έμοιαζε με εκείνο των θείων μου. Όλοι όμως, σ’ αυτά 
τα μέρη, μοιάζουν μεταξύ τους. Ήθελα πάση θυσία να 
βρω οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα και ξυριστικά, και θα 
ήμουν τυχερός αν έβρισκα και εσώρουχα. Είχα σκεφτεί 
να πλύνω αυτά που φορούσα και να τα βάλω στο καλο-
ριφέρ. Δεν ήταν όμως καθόλου σίγουρο ότι θα στέγνωναν 
μέχρι το πρωί. Η Μύριαν, όταν αδειάζαμε το σπίτι, πήρε 
και τη δική μου οδοντόβουρτσα. Μοιράσαμε τα υπόλοιπα 
έπιπλα. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα την επιθυμία να της τη-
λεφωνήσω. Είχαμε μια εβδομάδα περίπου να μιλήσουμε. 
Προσαρμόστηκε αμέσως στο νησί. Μου έλεγε συνεχώς 
να πάω, να ξεσκάσω λίγο. Σχημάτισα τον αριθμό και το 
έκλεισα αμέσως. 

Ένα δάκρυ έτρεξε στο μάγουλό μου. Το ένιωσα να κυ-
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λάει καυτό και ο άνεμος πολύ σύντομα το διέλυσε. Εκείνη 
τη στιγμή είδα τη φωτεινή ταμπέλα. Μπήκα μέσα. Ένας 
γέρος και μια γριά κάθονταν γύρω από μια σόμπα. Αμίλη-
τοι. Βρήκα αμέσως αυτά που ήθελα. Είχε ακόμη και αντη-
λιακά ξεχασμένα από το περσινό καλοκαίρι. Και καπέ-
λα. Βρήκα και εσώρουχα. Στάθηκα χαρούμενος μπροστά 
τους. Ήθελα να τους πω ότι το μαγαζί τους είναι πολύ 
όμορφο και έχει τα πάντα. 

«Ξένος;» με ρώτησε η γριά.
«Διπλά», είπα.
Η γριά γέλασε. 
«Ξενοφώντας ή Ξενοκράτης;» με ρώτησε.
«Ξενοφώντας».
Είχε ζωηρό βλέμμα και είδα στο τραπέζι μια μικρή 

άσπρη κούπα, γυρισμένη. Φορούσε μακριά σκουλαρίκια, 
παλιά αλλά όμορφα. Το σαγόνι και η μύτη της εξείχαν. 
Το στόμα της ήταν σαν ραμμένο με ραφές μεγάλες, που 
ενώνονταν με άλλες. Με κοίταζε επίμονα και χαμογελού-
σε ειρωνικά. Της πήγαινε αυτό το χαμόγελο, πρόσδιδε 
μία ανεξήγητη δύναμη, λες και είχε κάτι σπουδαίο να ξε-
στομίσει. Ήθελα να φύγω. Το έκζεμα είχε αρχίσει να με 
φαγουρίζει, και το δέρμα στο πρόσωπο και στα χέρια μου 
με τραβούσε. 

«Δεντρολίβανο και λεβάντα να βάλεις. Θα βρεις κά-
μποσα εδώ τριγύρω. Θα τα πλύνεις, θα τα βάλεις σε κα-
θαρό πανί και θα τα τρίψεις να βγάλουν τους χυμούς. Θα 


