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Los Griegos 

Μ παίνοντας στο διαμέρισμα το βλέμμα του έπεσε 
στο κόκκινο λαμπάκι που αναβόσβηνε στον αυτόματο 
τηλεφωνητή. Όταν πάτησε το πλήκτρο της συσκευής, 
άκουσε τη φωνή της ιδιαιτέρας του διευθυντή να τον 
καλεί να επικοινωνήσει κατεπειγόντως με την εταιρία 
στον Πειραιά. Βαριεστημένα σήκωσε το ακουστικό και 
σχημάτισε τον αριθμό. Απάντησε η ίδια στο τηλεφώνη-
μα και τον ενημέρωσε για μια βλάβη που παρουσίασε 
στη μηχανή ένα από τα γκαζάδικα της εταιρίας καθώς 
κατευθυνόταν προς τον Ατλαντικό κι ενώ βρισκόταν 
λίγο πριν από το Γιβραλτάρ. Το καράβι έπιασε στο 
Αλικάντε της Ισπανίας, κι αυτός, ως αρχιμηχανικός, 
θα έπρεπε να περάσει αμέσως από τα γραφεία στον 
Πειραιά και να παραλάβει το σήμα με τη λεπτομερή 
αναφορά της ζημιάς μαζί με το εισιτήριό του. Πρωί 
πρωί την άλλη μέρα έπρεπε να πετάξει για το Αλικάντε 
μέσω Βαρκελώνης. Εκεί, αυτός και οι δύο μηχανικοί 
του πλοίου θα επέβλεπαν την επισκευή της αβαρίας, 
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ώστε το καράβι να συνεχίσει το συντομότερο δυνατό 
τη ρότα του για τη Νότιο Αμερική. Έκλεισε το τηλέ-
φωνο και βλαστημώντας την τύχη του κατέβηκε στον 
δρόμο. Σταμάτησε το πρώτο διερχόμενο ταξί, έδωσε 
τη διεύθυνση της εταιρίας στον οδηγό και βολεύτηκε 
στο πίσω κάθισμα. Η διαδρομή από την Κυψέλη στον 
Πειραιά θα έπαιρνε ώρα. 

Την επομένη, μέσα στο αεροπλάνο της Iberia για 
τη Βαρκελώνη, συλλογιζόταν πως για τριάντα ολόκλη-
ρα χρόνια η εταιρία τον έστελνε πότε εδώ και πότε 
εκεί, σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, χωρίς 
ποτέ ο ίδιος να συνηθίσει τούτες τις αιφνίδιες μετακι-
νήσεις. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα, είχαν αρχίσει να 
τον κουράζουν τόσο, που σκεπτόταν να υποβάλει τα 
χαρτιά του στο Ν.Α.Τ. για συνταξιοδότηση. Δεν βαριέ-
σαι, ας την έπαιρνε και μειωμένη. Μήπως είχε παιδιά 
ή σκυλιά να θρέψει; Μαγκούφης ήταν και τέτοιος κατά 
τα φαινόμενα θα έμενε ως το τέλος. 

Τα βράδια στο καφενείο, όταν εκμυστηρευόταν στα 
φιλαράκια του τούτες τις σκέψεις, τον κοιτούσαν πα-
ραξενεμένοι. Πώς είναι δυνατόν να θέλει να παρατήσει 
μια δουλειά όπου πληρωνόταν και ταξίδευε τσάμπα σ’ 
όλο τον κόσμο; Πού να καταλάβουν όλοι τούτοι οι οι-
κογενειάρχες τι βάσανο είναι να κουβαλάς τη μοναξιά 
σου από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο στις τέσσερις άκρες 
της γης... 



L o s  g r i e g o s

11

Άλλαξε αεροπλάνο στη Βαρκελώνη χωρίς να αλλά-
ξει και διάθεση. Στην αίθουσα αφίξεων στο Αλικάντε 
τον περίμενε ο Δεύτερος. Στη διαδρομή μέχρι το ξενο-
δοχείο τού εξήγησε τα της βλάβης κι ακόμη του έδωσε 
πλήρες ραπόρτο για το πλήρωμα αλλά και για τα «αξι-
οθέατα» της πόλης. Τίποτα το ιδιαίτερο. Όπως όλα 
τα λιμάνια του κόσμου. Κάμποσα αξιοπρεπή καμπαρέ 
και άλλα τόσα σκυλάδικα, χώρια τα πορνεία, για την 
εξυπηρέτηση των ναυτικών που τα καράβια τους έπια-
ναν σε τούτο το σπανιόλικο πόρτο. Κοντά στα άλλα 
τού διηγήθηκε και την ιστορία της πόλης. Τον άκου-
γε σιωπηλός χωρίς ιδιαίτερη όρεξη. Από τη φύση του 
λιγομίλητος ο ίδιος, απέφευγε τους φλύαρους όπως ο 
διάβολος το λιβάνι, αλλά φαίνεται πως έπεσε πάνω σ’ 
έναν από δαύτους. Ο Δεύτερος από την πλευρά του, 
εκλαμβάνοντας τη σιωπή τού αρχιμηχανικού σαν έν-
δειξη ενδιαφέροντος, συνέχισε απτόητος την εξιστό-
ρηση. 

Για μερικούς αιώνες λοιπόν τούτη η μεσογειακή 
πόλη ήταν στην κατοχή των Αράβων. Πολύ αργότερα 
στις μέρες μας, στη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου, 
είχε το «προνόμιο» να δεχτεί την πρώτη αεροπορική 
επιδρομή των δυνάμεων του Φράνκο, θρηνώντας κά-
μποσες εκατοντάδες νεκρούς. 

Α, ναι, και κάτι ακόμη που άξιζε να του αναφέρει. 
Λένε λοιπόν πως στα χρόνια της κλασικής αρχαιότη-
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τας, Έλληνες (χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει από 
ποιο μέρος, πάντως Έλληνες που τους ξέβρασε η Με-
σόγειος) εγκαταστάθηκαν σε τούτη την ακτή. Με το 
πέρασμα των αιώνων αφομοιώθηκαν από τους ντό-
πιους, αλλά μερικοί εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να 
θεωρούν τιμητική αυτή τη μακρινή ελληνική καταγωγή 
τους. Μάλιστα καμιά πενηνταριά από δαύτους έφτια-
ξαν και σύλλογο που έχει σκοπό να τους φέρει πιο κο-
ντά στις ελληνικές τους ρίζες. «Los Griegos» τους ονό-
μασαν, μάλλον με διάθεση περιπαιχτική, αφού οι σύγ-
χρονοι Έλληνες δεν κουβαλούν το κλέος και τη φήμη 
των αρχαίων προγόνων τους. Αντίθετα μάλιστα, τους 
καταμαρτυρούν χίλια δυο κουσούρια και ελαττώματα. 

Ακούγοντας τον Δεύτερο να του διηγείται όλα τού-
τα, απόρησε – πότε κιόλας πρόλαβε να τα πληροφορη-
θεί μέσα σε τρεις μέρες; Και καλά τα περί καμπαρέ και 
μπουρδέλων που κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα 
ανάμεσα στους ναυτικούς. Για τους Griegos, όμως, από 
πού τα έμαθε; 

Λες και μάντεψε τη σκέψη του ο Δεύτερος, βάλθη-
κε εν τω άμα να του λύσει την απορία συνεχίζοντας 
τη διήγησή του: Όλη λοιπόν τούτη την ιστορία του 
συλλόγου των Griegos τη μηχανεύτηκε ένας Έλληνας 
ναυτικός Πειραιώτης. Κεραυνοβολημένος από τα μαύ-
ρα μάτια μιας σπανιόλας καμπαρετζούς, εγκαταστά-
θηκε πριν από χρόνια σε τούτο το λιμάνι και ξέμεινε 



L o s  g r i e g o s

13

μέχρι τις μέρες τους. Παράτησε καράβια και πατρίδα.  
Παντρεύτηκε την καλή του και... νοικοκυρεύτηκε. 
Παρ’ όλο που ήταν ένας απλός ναύτης, τον αποκαλού-
σαν «καπετάνιο» στο Αλικάντε. Απόχτησε και δυο παι-
διά. Ένα αγόρι και μια τσούπα. Και για να κρατήσει 
σε ισορροπία την ελληνοϊσπανική οικογενειακή σχέση, 
το αγόρι το ονόμασε Θεμιστοκλή, τιμώντας τη μνήμη 
του πατέρα του, και το κορίτσι Ντολόρες, που ήταν και 
το όνομα της πεθεράς του. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, 
τον γέρο του Θέμο τον φωνάζανε, αλλά αυτός, θέλο-
ντας να επιβάλει στον ισπανικό περίγυρό του τη λόγω 
αρχαιοελληνικής καταγωγής υπεροχή της οικογένειας 
και να της προσδώσει ταυτόχρονα και το συνακόλουθο 
κύρος που προκαλούσε στο άκουσμά του το όνομα του 
ένδοξου Αθηναίου Σαλαμινομάχου, αποκαλούσε τον 
γιο του Θεμιστοκλή, παρά τις αντιρρήσεις της κυράς 
του, που μάταια προσπαθούσε να του εξηγήσει πως το 
Θεμιστοκλής ήταν δυσκολοπρόφερτο στα ισπανικά. 
Με το όνομα της Ντολόρες βέβαια κανένα πρόβλη-
μα, αφού εκτός των άλλων θύμιζε στην οικογένεια, που 
αριστερόφερνε, την Ντολόρες Ιμπάρουρι, τη θρυλική 
Πασιονάρια. 

Στο διάβα του χρόνου, όταν ο έρωτας καταλάγια-
σε και η νοσταλγία για την Ελλάδα άρχισε να θερι-
εύει μέσα του, ο «καπετάνιος» ένιωσε την ανάγκη να 
έχει, έστω και από μακριά, κάποια γεύση από Ελλάδα. 
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Τότε ήταν που άρχισε να ασχολείται περισσότερο με 
τους Griegos. Τους πλησίασε και τους μίλησε για τη 
δημιουργία συλλόγου. Τους πρότεινε και όνομα: «Οι 
φίλοι-απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων». Η δυσπιστία 
φρέναρε καμπόσους απ’ το να συμμετάσχουν. Τελικά 
ο «καπετάνιος» κατάφερε καμιά πενηνταριά από δαύ-
τους να υπογράψουν το ιδρυτικό καταστατικό. Στο 
σχετικό αίτημα για τη σύσταση του συλλόγου πρώτο 
πρώτο φιγουράριζε το όνομά του. Σαν πονηρός Πει-
ραιώτης όμως, πρότεινε άλλον για πρόεδρο. Στην ου-
σία, βέβαια, αυτός κουμαντάριζε τα πάντα· όλοι για 
όλα σ’ αυτόν απευθύνονταν. Ο άλλος απλώς... προή-
δρευε!

Στην πορεία ωστόσο προέκυψαν και κάποιες δυ-
σχέρειες στη λειτουργία του συλλόγου. Πρώτα απ’ όλα 
η οικονομική δυσπραγία. Η συντριπτική πλειονότητα 
των Griegos ανήκε στην εργατική τάξη. Μεροκαμα-
τιάρηδες, τα φέρνανε με δυσκολία βόλτα. Μεροδούλι 
μεροφάι, πού να περισσέψουν πεσέτες για εξωοικογε-
νειακές ασχολίες. Τα χρήματα στο ταμείο δεν έφτα-
ναν ούτε για να νοικιάσουν έναν δικό τους χώρο και να 
στεγάσουν τις δραστηριότητες του συλλόγου. Γι’ αυτό 
και οι συναντήσεις γίνονταν αναγκαστικά σε μια καφε-
τέρια όποτε ήταν κλειστή λόγω ρεπό του προσωπικού. 
Αυτοσερβίρονταν και με το αντίτιμο από τους καφέ-
δες και τα ποτά κάλυπταν το ποσό για τη χρήση της  
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αίθουσας. Κοντά σ’ όλα τα άλλα εμπόδια ήταν και η 
καχυποψία με την οποία τους αντιμετώπιζαν οι τοπι-
κές αρχές. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες τελικά ο σύλλογος στήθηκε, 
κι ο «καπετάνιος» ήταν η ψυχή του. 

«Όλα αυτά μού τα διηγήθηκε ψες βράδυ που τον 
γνώρισα», κατέληξε ο Δεύτερος. «Ενδιαφέρων τύπος, 
ίσως προλάβεις να τον γνωρίσεις κι εσύ». 

Άλλη δουλειά δεν είχα, σκέφτηκε. Δεν έφερε όμως 
αντίρρηση στην πρόταση του Δεύτερου για μην του 
δώσει την ευκαιρία για έναν νέο γύρο λογοδιάρροιας. 
Στα τριάντα λεπτά της διαδρομής από το αεροδρόμιο 
στο ξενοδοχείο, ο Δεύτερος, χωρίς ανάσα και με γλώσ-
σα που πήγαινε ροδάνι, του πρόφτασε την ιστορία της 
πόλης κι όλα τα υπόλοιπα. Κι αυτός σιωπηλά, βράζο-
ντας όμως από μέσα του, τον υπέμενε αφού δεν μπο-
ρούσε να κάνει κάτι άλλο. Όταν πια κατέβηκε από το 
ταξί, ένιωσε ανακουφισμένος που θα γλίτωνε από την 
ακατάπαυστη πολυλογία του συναδέλφου του. Πήρε 
το κλειδί από τη ρεσεψιόν και χωρίς άλλη κουβέντα, 
χωρίς καν να τον ευχαριστήσει για την παρέα, τράβη-
ξε κατευθείαν στο δωμάτιό του αφήνοντας τον συνοδό 
του σύξυλο. 

Καλά λένε πως είναι μονόχνοτος, σκέφτηκε ο Δεύ-
τερος και έσπευσε να τηλεφωνήσει στον Πρώτο να τον 
ενημερώσει για την άφιξή τους. 
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Ύστερα από ένα δίωρο, ο αρχιμηχανικός, φρεσκα-
ρισμένος και ανανεωμένος, κατέβηκε στο μπαρ και συ-
νάντησε τον Πρώτο. Κουβέντιασαν διεξοδικά και για 
αρκετή ώρα το πρόβλημα που παρουσίασε το πλοίο και 
καταλήξανε πως ήταν αναγκαίος ο δεξαμενισμός του 
στην πλωτή δεξαμενή των ναυπηγείων του Αλικάντε. 
Στο τέλος, αφού είχαν κατεβάσει κάμποσα ποτηράκια 
κόκκινο σπανιόλικο κρασί, μπαϊλντισμένοι από την 
πολύωρη συζήτηση, αποφάσισαν να πιούνε και κανένα 
σοβαρό ποτό παρέα με καμιά Σπανιόλα. 

Η πρόταση έγινε από τον Πρώτο και ήρθε να επι-
βεβαιώσει τις φήμες που τον ήθελαν μπερμπαντάκο, 
παρ’ όλο που στη Σύρα τον περίμενε γυναίκα όμορφη 
και ένα τσούρμο παιδιά· αράδιαζε κι από ένα κάθε που 
το καράβι έπιανε στον Πειραιά. 

«Λένε πως ετούτες οι γυναίκες είναι σκέτο ηφαί-
στειο», τον πληροφόρησε ο Πρώτος. 

Συγκατένευσε σιωπηλά. Πώς να αρχίσει να του εξη-
γεί ότι για τριάντα ολόκληρα χρόνια θαλασσοδερνόταν 
μπαρκαρισμένος σε ποστάλια και γκαζάδικα και ήξερε 
από πρώτο χέρι τις κάθε είδους «διευκολύνσεις», καθώς 
και τα μαγαζιά που τις πρόσφεραν, στους μονίμως σε-
ξουαλικά χαρμάνηδες ναυτικούς στα λιμάνια όλου του 
κόσμου; 

Χωρίς καθυστέρηση ακολούθησαν τον δρόμο που 
οδηγούσε κατευθείαν στο λιμάνι, μιας και τα καταγώ-
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για της κραιπάλης και του σεξ ήταν χωροθετημένα, μ’ 
έναν κανόνα χωρίς εξαιρέσεις, στα καλντερίμια τριγύ-
ρω απ’ τα λιμάνια. Κάθε κτίριο και ένα υπόγειο, και 
στην πρόσοψή του μια φωτεινή πολύχρωμη πινακίδα 
που αναβοσβήνοντας διαφήμιζε τα «προϊόντα» του μα-
γαζιού και καλούσε τους μπαϊλντισμένους από τη μα-
κροχρόνια σεξουαλική αποχή ναυτικούς να ξεδώσουν 
πριν μπαρκάρουν για το επόμενο λιμάνι. Αίθουσες μι-
σοσκότεινες, πλημμυρισμένες από μια έντονα φτιαχτή 
ατμόσφαιρα ερωτισμού, τους υποδέχονταν προσφέρο-
ντας επ’ αμοιβή γυναικεία συντροφιά. Σ’ όλα τα μήκη 
και τα πλάτη στις θάλασσες του κόσμου η ίδια πάντα 
εικόνα, και το σκηνικό ίδιο και απαράλλαχτο. Και βέ-
βαια το Αλικάντε δεν διέφερε σε κάτι. 

Φτάνοντας στην περιοχή του λιμανιού δεν χρειάστη-
κε να ρωτήσουν, ούτε καν να ψάξουν. Κατέβηκαν τα 
σκαλοπάτια του πρώτου υπόγειου που βρέθηκε μπρο-
στά τους. Καθώς ακολουθούσε τον Πρώτο που προπο-
ρευόταν, πρόλαβε να διαβάσει με την άκρη του ματιού 
του τη φωτεινή επιγραφή νέον με το όνομα του μα-
γαζιού: Black Cat-International Cabaret. Αναλογίστη-
κε πως στη μακροχρόνια ναυτική του περιήγηση δεν 
θυμόταν λιμάνι όπου να μην υπήρχε καμπαρέ με τούτο 
το όνομα. Τελικά αναρωτήθηκε για μια ακόμη φορά τι 
να γυρεύει στις θολές – από τους καπνούς των τσιγά-
ρων – αίθουσες των λιμανιών του κόσμου ένας Μαύρος 
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Γάτος ανάμεσα σε γυναίκες, ποτά, σεξ και τα τοιαύτα. 
Δεν βρήκε χρόνο να το καλοσκεφτεί, γιατί ο Πρώτος 
είχε ήδη στρογγυλοκαθίσει πρώτο τραπέζι πίστα και 
μια σερβιτόρα, με αναπεπταμένα τα πλούσια στήθη 
της που ξεχείλιζαν μέσα από το κατάλληλα σφιγμένο 
για την περίσταση μπούστο της, στεκόταν πάνω απ’ τα 
κεφάλια τους για να πάρει παραγγελία. Θρονιάστηκε 
κι αυτός σε μια καρέκλα δίπλα στον Πρώτο. 

Το μαγαζί ήταν σχεδόν άδειο. Κάνα δυο παρέες 
ακόμη ήταν σκορπισμένες στην αίθουσα, και τρεις μου-
σικοί σιγοκουβέντιαζαν στην πίστα. Στο βάθος γύρω 
από ένα τραπέζι πέντε έξι «κορίτσια» κάπνιζαν ξεφυλ-
λίζοντας εφημερίδες και περιοδικά. Κάποια σε διπλα-
νό τραπέζι έριχνε πασιέντζες. Μια άλλη καθισμένη σ’ 
ένα σκαμπό, σκυμμένη πάνω απ’ το μπαρ, σιγομιλού-
σε με τον μπάρμαν. Ήταν φανερό πως το μαγαζί είχε 
κεσάτια εκείνο το βράδυ. Σε λίγο η σερβιτόρα γύρισε 
κουβαλώντας έναν δίσκο. Απίθωσε στο τραπέζι τους 
ένα μπουκάλι Jhonnie, ένα μπολ γεμάτο παγάκια κι 
άλλο ένα με ξηρούς καρπούς. 

Βλέποντας το μπολ με τους ξηρούς καρπούς, σκέ-
φτηκε πως πάντα σ’ όλα τα «σοβαρά» καμπαρέ το ου-
ίσκι και τα υπόλοιπα οινοπνευματώδη συνοδεύονται 
απ’ όλα τούτα τα σκατολοΐδια, που είναι τιγκαρισμένα 
στο αλάτι με σκοπό να ενισχύσουν την τάση για κατα-
νάλωση των ήδη διψασμένων από την αρμύρα της θά-
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λασσας ναυτικών. Η ελληνική καμπαρετζίδικη αργκό 
μάλιστα, πρωτοτυπώντας, τα ονόμασε «παρελκόμενα», 
κι έτσι έγινε υποχρεωτική η συνοδευτική παρουσία 
τους δίπλα στο ουίσκι, για να φουσκώνει ανάλογα και 
ο λογαριασμός. 

Βολεμένος στην καρέκλα του, «επιθεώρησε» με μια 
ματιά τον χώρο. Όπως όλα τα καμπαρέ: αίθουσα με 
χαμηλό φωτισμό, στη μέση η πίστα και γύρω γύρω 
ακροβολισμένα τα τραπεζάκια για την πελατεία. Τί-
ποτα το ιδιαίτερο. Τελικά, ύστερα από τη γύρα τόσων 
ετών σε τούτα τα καταγώγια, το είχε πια φιλοσοφήσει, 
ήταν τα μοναδικά μέρη όπου επικρατούσε πλήρης και 
αληθινή ισότητα. Μούτσοι και καπεταναίοι, λοστρό-
μοι, μηχανικοί και απλοί ναύτες, όλοι μαζί, καταργώ-
ντας βαθμούς και τη μεταξύ τους ιεραρχία γίνονταν 
ένα και γλεντούσαν για κάμποσες ώρες. Σαν ανέβαι-
ναν όμως και πάλι στο καράβι, χορτασμένοι από ποτό 
και γυναίκες, αυτόματα οι βαθμοί τους επανέρχονταν, 
και η ιεραρχία αποκαθίστατο. Τέρμα η καμπαρετζίδικη 
ισότητα. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και κάθε 
ναυτικός στο πόστο του· μέχρις ότου πιάσουν στο επό-
μενο λιμάνι. 

Από τις σκέψεις του τον έβγαλε ο Πρώτος προτεί-
νοντάς του το ποτήρι να τσουγκρίσουν. Κατέβασαν 
την πρώτη γουλιά και τσίμπησαν μερικά από τα «πα-
ρελκόμενα». Κανονικά αυτός έπρεπε να κάνει κράτει, 
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αποφεύγοντας αλάτια και οινόπνευμα, αφού η αρτη- 
ριακή του πίεση τελευταία είχε πάρει τον ανήφορο και 
ήταν ρητή η απαγορευτική ιατρική εντολή. Δεν βαριέ-
σαι όμως, μια στις τόσες μπορούσε να παραβλέπει τις 
ιατρικές συμβουλές και να ξεφεύγει και λίγο κατεβάζο-
ντας μερικά ποτηράκια. 

Η σερβιτόρα πλησίασε ξανά και σκύβοντας στο τρα- 
πέζι για να αφήσει το ποτηράκι με τον λογαριασμό 
έδειξε ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος από το ξεχειλι-
σμένο πλούσιο μπούστο της. Με βαριά λατινοαμερι-
κάνικη προφορά τούς ρώτησε αγγλικά πούθε κρατάει 
η σκούφια τους. Ο Πρώτος με ύφος γλυκανάλατο της 
απάντησε: 

«Από τη χώρα του έρωτα, την Ελλάδα». 
Καθώς απομακρυνόταν η γκαρσόνα του ’κλεισε με 

νόημα το μάτι. Μόλις έφτασε στο ύψος της πίστας, 
κάτι ψιθύρισε στους μουσικούς, κι εκείνοι, παρατώντας 
την κουβεντούλα τους, πιάσανε τα όργανα. Σε λίγο η 
μελωδία από τα «Παιδιά του Πειραιά» αντήχησε στη 
σχεδόν άδεια αίθουσα. Δυο απ’ τα «κορίτσια» άφησαν 
κατά μέρος τα περιοδικά και τις εφημερίδες και πλησί-
ασαν στο τραπέζι τους. Η μία κατευθύνθηκε προς τον 
Πρώτο. Τράβηξε μια καρέκλα και χωρίς να ρωτήσει 
πήρε θέση δίπλα του. Η άλλη, πιο διστακτική, στάθηκε 
όρθια μπροστά στον αρχιμηχανικό και τον αιφνιδίασε 
ρωτώντας σε άπταιστα ελληνικά αν την ήθελαν στην 
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παρέα τους. Της έδειξε την καρέκλα δίπλα του και της 
έγνεψε να καθίσει. Μικρός πράγματι που είναι ο κό-
σμος, σκέφτηκε. Στην άλλη άκρη της Μεσόγειος και 
έπεσαν πάνω σε Ελληνίδα καμπαρετζού. 

Παρήγγειλαν για τις κοπέλες δυο κουπ (όπου κουπ 
στην εσπεράντο των καμπαρέ όλου του κόσμου με-
ταφράζεται σε τσαγάκι με μερικές σταγόνες τζιν). Ο 
Πρώτος, έχοντας καπαρώσει την Ισπανίδα, άφησε 
στον αρχιμηχανικό την πατριώτισσα. Μετά το τρίτο 
ποτήρι, άρχισαν οι απαραίτητες διερευνητικές ερωτή-
σεις, κυρίως από τον Πρώτο. Λόγω γλώσσας, η Ελλη-
νίδα ήταν πιο προσιτή. Πώς σε λένε; Πώς έφτασες ως 
εδώ; Από πού είσαι; Πόσο θα μείνεις στο Αλικάντε; 
Είσαι παντρεμένη; Παιδιά έχεις; Φανερά ενοχλημένη 
από το άκομψο ερωτηματολόγιο του Πρώτου, περιο-
ρίστηκε να πει πως την έλεγαν Νικόλ. Τρέχα γύρευε, 
βέβαια, ποιο ήταν το αληθινό της όνομα. Άλλωστε τι 
σημασία είχε το πώς την έλεγαν. Μήπως θα την ξα-
νάβλεπαν; Θα χανόταν κι αυτή όπως τόσες άλλες του 
σιναφιού της, που τις κατάπιαν οι θάλασσες και τα λι-
μάνια που «πιάνανε» για να χορτάσουν το μονίμως πει-
νασμένο θεριό που κρύβεται ανάμεσα στα σκέλια των 
ναυτικών όλου του κόσμου. 

Η Ελληνίδα, εκτιμώντας τη διακριτικότητα του αρ-
χιμηχανικού, που αντίθετα με τον Πρώτο δεν έκανε 
ενοχλητικές ερωτήσεις, τσούγκρισε το ποτήρι της με 
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το δικό του, του χάρισε ένα χαμόγελο και άρχισε να 
παρλάρει. Ήταν φανερό πως είχε καιρό να μιλήσει ελ-
ληνικά, κι εκείνη την ώρα είχε βρει την ευκαιρία να 
ξαλεγράρει κάπως με τούτο τον καλοΐσκιωτο πατριώ-
τη. Αυτός πάλι έδειχνε να κατανοεί το πρόβλημά της 
και την αφουγκραζόταν σιωπηλός, καθώς εκείνη του 
εξιστορούσε το μικρό συνηθισμένο και ασήμαντο βιο-
γραφικό της. 

Η καταγωγή της ήταν από ένα ορεινό χωριό της 
Ηπείρου. Τέταρτο παιδί φτωχής αγροτικής οικογέ-
νειας, αναγκάστηκε να αναζητήσει δουλειά στην αρχή 
στα Γιάννενα και αργότερα στη Σαλονίκη. Και επειδή 
τίποτες άλλο δεν ήξερε να κάνει – τέχνη, βλέπεις, δεν 
κάτεχε, και οι γνώσεις της ήταν της τρίτης του δημο-
τικού – στο τέλος εκμεταλλεύτηκε τη λυγερή κορμο-
στασιά της και... στρατεύτηκε στην υπηρεσία της πλη-
ρωμένης γυναικείας συντροφιάς, ξεκαθαρίζοντας πως 
ήταν συνειδητή η επιλογή της. Όλα αυτά που συνήθως 
τσαμπουνάνε για αγαπητικούς, προστάτες που παρα-
σύρουν τα φτωχά κορίτσια και τα υπόλοιπα, στη δική 
της τουλάχιστον περίπτωση, δεν ίσχυαν. Μ’ αυτό τον 
τρόπο ζωής τα βόλευε μια χαρά. Μέχρι που έστελνε 
και χαρτζιλίκι στους γέρους της. Αγόρασε και ένα δυα-
ράκι στην Καλαμαριά. 

Η «νυχτερινή θητεία» της όμως στο λιμάνι της Σα-
λονίκης τον τελευταίο καιρό πριν φύγει δεν ήταν τόσο 
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αποδοτική. Τα χρόνια είχαν περάσει, και καινούργια 
φρέσκα φιντανάκια από χώρες του πρώην ανατολικού 
μπλοκ γέμισαν τις ελληνικές αγορές της κονσομασιόν 
και του πληρωμένου έρωτα. Μετρώντας λοιπόν την 
κατάσταση, αναγκάστηκε... να ξενιτευτεί. Πριν από έξι 
μήνες έφτασε στη Βαλένθια και από εκεί στο Αλικάντε. 
Υπολόγιζε, αν όλα πήγαιναν καλά, να έμενε μερικούς 
μήνες ακόμη, ίσως και χρόνο, μιας και η μπογιά της 
εδώ είχε πέραση, αφού οι εντυπωσιακές γυναικάρες 
από την Ανατολική Ευρώπη δεν είχαν κάνει την εμφά-
νισή τους σε τούτη τη μεριά της Μεσόγειος. Η «χάρη» 
τους προς το παρόν δεν είχε φτάσει μέχρι το Αλι- 
κάντε. 

Ο αρχιμηχανικός, εκτιμώντας την αφοπλιστική ειλι-
κρίνειά της, πράγμα σπάνιο για τις γυναίκες του είδους 
της, την άφησε να παρλάρει, παρά το ότι απεχθανό-
ταν τη φλυαρία. Στο τέλος τής παρήγγειλε κι άλλο ένα 
κουπ, τσούγκρισε το ποτήρι του με το δικό της, της 
ευχήθηκε καλό γυρισμό στην πατρίδα, κι εκείνη ση-
κώνοντας τους ώμους ψέλλισε ένα «Μακάρι, να δούμε 
όμως πότε». 

Στο μεταξύ καθώς το ουίσκι στο μπουκάλι σωνόταν, 
ο Πρώτος γινόταν όλο και πιο επιθετικός, προσπαθώ-
ντας να χαϊδέψει και να φιλήσει την Ισπανίδα. Η Ελ-
ληνίδα, καθισμένη δίπλα στον άλλο και θαυμάζοντας 
την ηρεμία του σε σύγκριση με τη σχεδόν βάναυση 
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συμπεριφορά του Πρώτου, συνέχισε να του μιλά για 
τις εντυπώσεις της από τούτο τον τόπο. Κάποια στιγ-
μή αναφέρθηκε στον «καπετάνιο» και στους Griegos. 
Και ήταν τέτοια η θέρμη της κουβέντας της γι’ αυτούς, 
που εκείνος την άφησε να του διηγηθεί ξανά όσα είχε 
ήδη πληροφορηθεί από τον Δεύτερο, για τούτους τους 
τρελο-Ισπανούς που λέγανε πως η σκούφια τους κρα-
τούσε από την αρχαία Ελλάδα και παινεύονταν κιόλας 
γι’ αυτό. 

Μιλώντας του για τον «καπετάνιο», αναφέρθηκε με  
λεπτομέρειες στις δραστηριότητές του. Η διήγησή της 
αποκάλυπτε έναν ειλικρινή θαυμασμό γι’ αυτό τον Έλ-
ληνα που για τα μάτια μιας Σπανιόλας απαρνήθηκε 
τον Πειραιά και την άραξε σε τούτο τον τόπο. Και η 
θέρμη των λόγων της γινόταν εντονότερη όταν ανα-
φερόταν στον δεσμό του με τους Griegos και τον σύλ-
λογό τους. Από όλη την εξιστόρηση ήταν φανερό πως 
τούτος ο μόνιμα αραγμένος στο Αλικάντε Πειραιώτης 
ήταν τακτικός θαμώνας στο Black Cat και συνομιλητής 
της Νικόλ. 

Ύστερα από κάμποση ώρα, όταν ο Πρώτος, φανερά 
φτιαγμένος, θέλησε να παραγγείλει κι άλλο μπουκάλι, 
ο αρχιμηχανικός του ’κοψε τη φόρα λέγοντάς του πως 
ήταν πτώμα από το πολύωρο ταξίδι. Χωρίς άλλη κου-
βέντα ζήτησε τον λογαριασμό. Πλήρωσε και άφησε 
ένα γενναίο πουρμπουάρ, καληνύχτισε τις κοπέλες και 



L o s  g r i e g o s

25

προχώρησε προς την έξοδο. Ο Πρώτος, δυσανασχετώ-
ντας και λέγοντας πως ήταν ακόμη νωρίς, τον ακολού-
θησε τρεκλίζοντας. 

Την επόμενη μέρα την ξόδεψαν στην προσπάθειά 
τους να εντοπίσουν τη βλάβη της μηχανής. Έφαγαν 
αρκετές ώρες με τον δεξαμενισμό του γκαζάδικου. Αργά 
το απόγευμα εντόπισαν την αβαρία. Θα τους έπαιρνε 
τουλάχιστον ένα τριήμερο για να την αποκαταστήσουν. 

Ενοχλημένος από την προοπτική της παραμονής 
του για τρεις ακόμη μέρες σε τούτο το λιμάνι, δεν έφε-
ρε αντίρρηση στην πρόσκληση του Πρώτου για βραδι-
νή έξοδο. Άλλωστε στο ξενοδοχείο οι ώρες της νύχτας 
φάνταζαν ατέλειωτες. Άμ’ έπος άμ’ έργον και να τους 
πάλι στον Μαύρο Γάτο. Τούτη τη φορά οι θαμώνες του 
καμπαρέ ήταν περισσότεροι. Μόλις σκάσανε μύτη στο 
υπόγειο, η ορχήστρα τούς υποδέχθηκε με το συρτάκι 
του Θεοδωράκη από τον Ζορμπά, και οι δυο κοπέλες, 
λόγω της χτεσινοβραδινής γνωριμίας, θρονιάστηκαν 
και πάλι δίπλα τους χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση. Ο δί-
σκος με το μπουκάλι το ουίσκι, τα «παρελκόμενα» και 
τα κουπ των κοριτσιών προσγειώθηκε εν ριπή οφθαλ-
μού στο τραπέζι τους. Ο Πρώτος συνέχισε από εκεί 
που ’χε μείνει το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας 
να χαϊδολογήσει τη Σπανιόλα. Κι αυτός ξέμεινε και 
πάλι να ακούει την Ελληνίδα να του περιγράφει τα 
έργα και τις ημέρες της στο Αλικάντε. 


