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Η ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΣΕ ΚΥΛΟΤΤΑ, ΑΠΟ ΑΠΟψΗ. 
Όπως ο Χάρης δεν φορούσε γραβάττα, ποτέ. 
Όταν συναντήθηκαν για δεύτερη φορά, μοιραίο 
ήταν να αναθεωρήσουν και τις απόψεις τους.  
Ο Χάρης τής είπε ότι τον κέρδισε γιατί ως εξηντά-
ρικο σκαρί έκανε θραύση όπως όταν την πρωτο-
γνώρισε στα σαράντα πέντε. Και η Ευγενία γιατί 
αυτός της είχε εμπνεύσει έλξη δυνατή και αληθινή 
που δεν άλλαξε με τον καιρό. Έτσι, είκοσι χρόνια 
αργότερα, την Ευγενία την έθαψαν με κυλόττα και 
τον Χάρη με γραβάττα, σύμφωνα με την τελευταία 
επιθυμία τους. 

Η ΤΥΧΗ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ζωΗ, 
άνοιξε αγκαλιές πάνω στην ώρα που και οι δύο 
είχαν βεβαιωθεί ότι το μέλλον είναι σκέτη φουρ-
τούνα. Ότι είχαν γύρω τους ζωντανούς όλους 
τους μαγνήτες της δυσ-τυχίας. Οι εμμονές τους 
περί τα ενδυματολογικά ήταν από τα ίδια υλικά με 
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την πίστη ότι δεν κρατούσαν την τύχη στα χέρια 
τους. Η Ευγενία είχε τη μανία ν’ ανακαλύπτουν 
οι άλλοι αν φοράει κυλόττα και ο Χάρης έψαχνε 
αν η απουσία γραβάττας οδηγεί εκεί όπου αυτός 
επιθυμούσε μανιακά. Έτσι, σε αντίθεση με την 
πρώτη συνάντηση, ήταν η τύχη που τους έμαθε ν’ 
ανοίγονται στην ευκαιρία.

Σ’ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΡωΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ο ΧΑΡΗΣ  

λίγο έλειψε να πάθει καρδιακή προσβολή την 
ώρα που η Ευγενία είχε μόλις σωθεί από ασφυξία.  
Η απελευθέρωση του φαντασιακού τους κόσμου 
είχε προεξοφλημένη την εξακόντιση της ηδονής 
εκτός ορίων. Την έλλειψη αυτής της ηδονής αι-
σθάνονταν για χρόνια αφότου χώρισαν – εντελώς 
ξαφνικά. Με τον Χάρη να μην έχει λύσει το μυ-
στήριο της κυλόττας και την Ευγενία να μην εν-
διαφέρεται για την απουσία γραβάττας – που μια 
μέρα την είδε στο όνειρό της σαν άλλη απειλή, με 
άλλο σχήμα και άλλο όνομα. Η Ευγενία αναπο-
λούσε έναν πούρο ηδονιστή χωρίς γραβάττα και  
ο Χάρης αναπολούσε ένα σέξι αίσθημα χωρίς κυ-
λόττα. Όλα ήρθαν δεκαπέντε χρόνια μετά. Ήρθα, 
λέει ο Χάρης. Ήρθα, λέει η Ευγενία. Μπορείς; 

Μπορώ. Εσύ; Κι εγώ.
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Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ΜΑΛΛΟΝ ΕΠΕΙΣΟ- 

διακή. Η Ευγενία, επειδή δεν μπορούσε να κοιμη-
θεί τα βράδια, άρχισε να δουλεύει ως νυχτοφύλαξ. 
Αλλά την έπιασαν να κοιμάται και την απέλυσαν. 
Ο Χάρης ήταν ταχυδακτυλουργός που έσπασε 
πολλά μυστικά και η πιάτσα τον εξαφάνισε. Οπό-
τε, τυχαία, βρέθηκαν κάπου εθελοντές, για ν’ απο-
κτήσουν πληροφορίες πού και πώς μπορεί κανείς 
να βρει δουλειά σε χώρους έξω από κάθε επιρροή 
των πρώην κύκλων του. Εννοείται ότι δεν είχαν 
περί πολλού τα επαγγέλματά τους. Η κοιμωμένη 
και ο σπάστης. Εκεί τότε τους κατέλαβε ο έρωτας.

ΤΟ ζΕΥΓΟΣ ΗΤΑΝ ΑΣΤΡΑΠΟΒΟΛΟ, ΧωΡΙΣ ΑΛΛΕΣ 
λέξεις. Έβλεπαν από απόσταση αλλά και από 
μέσα τα πράγματα. Και νίκησαν πολλές φορές 
τους δαίμονες εντός και εκτός. Η μουσική τους 
ήταν δωματίου, όπως η δείξη τους. Από τη στιγ-
μή δε που η Ευγενία κατάλαβε τη μονομανία της, 
έβγαζε πια και έβαζε την κυλόττα της εκ περιτρο-
πής. Και η περισυλλογή, για το απλό αυτό θέμα, 
έφερε πολλά σημεία στην επιφάνεια, ώσπου εντέ-
λει ήταν χάρμα οφθαλμών οι δύο τους, όταν δεν 
έδιναν δεκάρα για το λάθος, αφού ήταν μαζί, και 
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το λάθος έπαυε να είναι πάθος ανεξέλεγκτο της 
κρίσης. Ούτε ο Χάρης επέμενε να είναι κάθετος 
με την καθετότητα της γραβάττας. Έτσι ξεκίνησε 
το μεγάλο περιστατικό. 

ΕΝΑΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, 
ένα απόγευμα είδαν την αλληλογραφία τους, τη 
διάβασαν μαζί, και ήταν τόσο έντονο το αίσθημα 
που βρήκαν εκεί, τόσο μεγάλος ο καημός αλλά και 
η αντίδραση, που γεννήθηκαν μέσα τους αισθή-
ματα μιας αριστοκρατικής μελαγχολίας. Ήταν οι 
εκλεκτοί της τύχης. Νομπελίστες. Ευχαριστούσαν 
όλους – όσοι είχαν μπλεχτεί στα δίχτυα τους δη-
λαδή ήταν άξιοι ευχαριστιών. Γιατί απλούστατα 
δεν είχαν καταφέρει να τους αναχαιτίσουν, για 
να νιώθουν τώρα λυσσώδεις για ό,τι δεν τους είχε 
αξιώσει η τύχη. Η Ευγενία φόρεσε κυλόττα και ο 
Χάρης γραβάττα, με όλες τις συνέπειες.

ΠΡΙΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ωΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΞ, Η ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΙΧΕ 
πρωινή δουλειά, όμως καθόλου συνηθισμένη σ’ 
αυτή κατέβαλλε όλες τις σωματικές και πνευμα-
τικές της δυνάμεις για ένα αποτέλεσμα καθόλου 
επιθυμητό αλλά επιβεβλημένο. Η κούραση έφερε 
τις αϋπνίες. Οι αϋπνίες αναμόχλευσαν τις εμμονές 
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και η Ευγενία κατέφυγε σε μια παλιά της πίστη, 
ότι δεν είναι ο τύπος που της πάει η κυλόττα. Την 
ίδια περίοδο, ο Χάρης δεν είχε καμία δυσκολία 
στην απόρριψη της γραβάττας. Η στυλιζαρισμέ-
νη περφόρμανς ενός ταχυδακτυλουργού είχε μια 
αισθητική φανερά στον αντίποδα εκείνης ενός 
κολλαριστού μάγκα. Και ταυτόχρονα, είχαν και 
δεν είχαν κοινή άποψη για μια νέα στάση, μια νέα 
νοοτροπία, απέναντι στην εργασία και στο χρήμα. 
Σ’ αυτή τη φάση τούς βρήκε η τύχη.

Η ΠΡωΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΕΙΧΕ ΟψΗ ΔΑ-

χτυλιδιού. Η πρώην νυχτοφύλαξ φορούσε επιθε-
τικά δαχτυλίδια στα δάχτυλά της. Δάχτυλα τόσο 
τρυφερά, και στη ματιά τόσο παιδικά σχεδόν, που 
ο Χάρης τα ερωτεύτηκε αμέσως, έστω και εάν η 
σύνδεση αυτών των δαχτυλιδιών με την απουσία 
κυλόττας προκαλούσε ανάσχεση των επιθυμιών 
του. Ανοίχτηκε όμως τότε στην ευκαιρία, και τα 
δάχτυλα έγιναν τόπος. Μέσα στον τόπο των δα-
χτύλων άρχισαν και οι πρώτες υποψίες της Ευγε-
νίας, μην τυχόν οι εμμονές της είχαν προχωρήσει 
από την κυλόττα στα δάχτυλα. Ανοίχτηκε κι αυτή. 
Δεν φοράω κυλόττα, αλλά φοράω δαχτυλίδια. Δεν με 

βλέπουν, αλλά με βλέπουν. Ανέχομαι, αλλά δεν ανέ-
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χομαι. Εγώ μόνη μου κι εσείς όλοι. Όπως ο Χάρης. 
Εγώ τα κόλπα μου κι εσείς όλοι τον θαυμασμό σας. 
Έπρεπε να βρεθούν τα επίπεδα συνομιλίας των 
δύο αρνησίγερων που η τύχη τούς είχε φέρει τόσο 
κοντά και τόσο απλά, με μια γραβάττα και μια κυ-
λόττα.

Η ΕΥΓΕΝΙΑ, ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΑΝΕ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕ-

ρινές βάρδιες χωρίς κυλόττα, υπέκυπτε στον πει-
ρασμό των ονείρων, κι έτσι άρχισε να νυστάζει. Σε 
κάποιο της όνειρο, που είχε αρχίσει όσο ήταν ακό-
μα στη φύλαξη και συνεχίστηκε το ίδιο στον ύπνο 
της, η Ευγενία είδε τον Χάρη. Να τον δοξάζουν 
στο θέατρο όσοι είχαν παρακολουθήσει τα μαγικά 
του, κι ο ίδιος να λάμπει μέσα σ’ ένα περιβάλλον 
γνωστό και οικείο και στους δυο. Όμως την άλλη 
μέρα το πρωί, στον ίδιο χώρο, τον είδε κατάλευκο, 
κοκαλιάρη και πικραμένο. Με τη γραβάττα του 
σκισμένη και τα ρούχα του βρώμικα. Η Ευγενία, 
αφού ολοκλήρωσε το ωράριο, έτρεξε αμέσως στο 
σπίτι της, έκανε ντους και ενδύθηκε την κυλόττα.

Η ΣΥΝΥΦΑΝΣΗ ΤωΝ ΔΥΟ ΡΟΛωΝ, ΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 

προς επιβίωση και ενός που αναδυόταν μεταξύ 
τους, ήταν ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που άν- 
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θιζαν την αγάπη. Αγάπη μου, άκουγε συνέχεια από 
τα χείλια της Ευγενίας μετά την εποχή της κυλότ-
τας ο Χάρης, και έβγαινε από μέσα του χαρά αλη-
θινή με αποτελέσματα ορατά και αόρατα. Γλυκιά 

μου, άκουγε τον Χάρη να λέει συνέχεια η Ευγε-
νία και άλλαζε πρόσωπο, για χάρη του, και χάρη  
σ’ αυτόν τον γραβατωμένο αρνησίγερο. Η χυ- 
δαιότης απουσίαζε στα δύο αυθάδη πλάσματα, 
και έμενε η ηδονή αδιάντροπα να δένει τη γρα-
βάττα στην κυλόττα. Όλοι οι ρόλοι έτειναν προς 
εξισορρόπηση.

Ο ΧΑΡΗΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ 

Τα απομνημονεύματα ενός ταχυδακτυλουργού. Η ηλι-
κία του ήταν κατάλληλη για το κοινό, το οποίο 
θα εμπιστευόταν σίγουρα ως άξια λόγου τη μαγική 
εμπειρία μισού αιώνα. Όπου την περιέργεια θα 
υποδαύλιζε η μαεστρία ενός ντιλετάντη που είχε 
αποφασίσει να γίνει επαγγελματίας και ξανά ντι-
λετάντης. Ο Χάρης είχε φροντίσει να γίνει γνωστό 
ότι αφοσίωση και επιδόσεις στην εξαφάνιση, και 
μάλιστα μόνο για προσωπική του ευχαρίστηση, 
τον οδήγησαν με τρόπο πολύ φυσικό στους βιοπο-
ριστικούς λόγους ασκήσεως της τέχνης του. Αλλά 
αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποδεχθεί και τους 
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άγραφους νόμους της δικής του πιάτσας. Προτι-
μούσε ένα συμβόλαιο με τη γραβάττα, και γι’ αυτό 
έγραφε το βιβλίο.

ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΙΝ Ο ΧΑΡΗΣ ΕΙΧΕ ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑ- 
σμό να κάνει ένα νούμερο με την εξαφάνιση της 
κυλόττας της Ευγενίας. Οι δυο τους μαζί επί σκη-
νής. Μπροστά στα μάτια όλων. Φίλων και εχθρών. 
Με συμφέρον έννομο και μη. Με συμμετοχή στη 
δυστυχία τους ή όχι. Στο κέντρο αυτοί, ο ένας χω-
ρίς γραβάττα και η άλλη με μια κυλόττα υπό εξα-
φάνιση. Παραίσια σήματα έστελνε όμως η εικόνα 
και σε κανέναν δεν έκανε γούστο. Γιατί τι είναι η 
απόκρυψη αυτού που υπάρχει; Τι είναι αυτό το 
μαγικό άσμα που όλους τους εξαπατά; Μπροστά 
στην τέχνη του, μπορούσαν και οι δύο να σταθούν 
με ερωτική έκπληξη, αλλά, με τον σκοπό του, τα 
πράγματα γίνονταν σκούρα. Ούτε μαύρη κυλόττα 
ούτε μαύρη γραβάττα μπορούσαν να σηκώσουν 
το πένθος για την εξαπάτηση. Δεν μπορούσαν 
πια, με πρόσχημα τα αξεσουάρ ή την εξαφάνισή 
τους, να αγνοούν τον εαυτό τους. Και ο χειρισμός 
των δικών τους φετίχ, και μάλιστα δημοσίως, είχε 
κι αυτός το νόημά του. Να αφανιστούν; να μην 
υπάρχουν κυλόττα και γραβάττα; Ή να δεθούν το 
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ένα στο άρμα του άλλου; Ταχυδακτυλουργός και 
νυχτοφύλαξ.

ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΛΗΞΗ. ΑΥ-  

τό ήταν το μότο της Ευγενίας, στη νέα περίοδο. 
Και τι μεγαλύτερη έκπληξη από την επαναφορά 
της κυλόττας. Ευθύνη. «Απολέπιση» νεκρών σχέ-
σεων και νοητικών σχημάτων. Αναγνώριση. Έρω-
τας στο προσκήνιο. Αλλά και ο Χάρης ήταν υπο- 
χρεωμένος να παραδεχτεί ότι ο έρωτάς του ανέ-
βαινε επίπεδο όταν ο ίδιος κατέκρινε τη μονομέ-
ρεια στην εμφάνιση. Μπορεί ο ταχυδακτυλουργός 
να ντύνεται εξεζητημένα όπως η μαγεία το απαι-
τεί, όμως ο ερωτευμένος δεν νοείται ως πρώτο 
μέλημα να έχει το knack στο ντύσιμό του, το κόλ-
πο. Ο έρωτας είναι αυτός που αδιαφορεί για όλα τα 

άλλα, ο έρωτας είναι η ίδια η φλόγα που σε τίποτα 

και πουθενά αλλού δεν υπάρχει, αυτό ήταν το μότο 
του Χάρη.

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΛΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ 

αντιμετώπισε η Ευγενία στη νέα περίοδο ήταν ο 
τρόπος με τον οποίο θα έβγαζε την κυλόττα της. 
Συνήθως την πέταγε σαν να μην ήθελε να την έχει 
φορέσει ποτέ, με μια κίνηση τόσο αδιάφορη, στο 
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άλλο άκρο από την επιθυμία της για σεξ. Γρήγορη 
απαλλαγή. Απαλλαγή με κατάλοιπα. Τότε ήταν 
που ο Χάρης αποφάσισε να βάλει στη σκηνοθε-
σία έναν φρεσκοπλεγμένο στίχο. Γιατί είχε την 
ελπίδα ότι θα ανατραπεί η σοβαρότητα και θα 
διασκεδαστεί η βαριά ατμόσφαιρα γύρω από την 
εμμονή της Ευγενίας. Τον απήγγειλε δε χωρίς το 
παραμικρό ύφος, σαν μηχανικός αναγκασμένος να 
διαβάζει για μια έρημη χώρα: Βάζει ο ένας τη γρα-

βάττα / βγάζει η άλλη την κυλόττα / του φοράει την 

καπότα / και κυλιούνται μες στα βάτα. Η Ευγενία, 
προς μεγάλη του έκπληξη, διέκρινε μια χυδαία ζε-
στασιά και την έλλειψη κάθε συναισθηματικής λε-
πτότητας. Και όταν τελικώς ο Χάρης αναγνώρισε 
ότι απέναντι σε ένα τόσο ιδιαίτερο πρόβλημα είχε 
δείξει αληθινή χοντροκοπιά, εκείνη τον αγκάλιασε 
με ερωτική θέρμη και του έδειξε την πορτοκαλί 
της κυλόττα.

ΕΝΑ ΚΟΡΜΙ ΓΥΜΝΟ ΑΠΟ ΚΥΛΟΤΤΑ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ  

συμφιλιώνεται με την πράξη. Αυτό ο Χάρης το 
θεωρούσε γεγονός. Όμως τα πνευματικά του πη-
δάλια οδηγούσαν και σε μια χαμένη υπόθεση: ο 
έρωτας να εμπνέει τόσο φόβο, που τα σώματα να 
γίνονται δυνάστες. Να ξεκινούν τον χορό και να 
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παγώνουν. Ταχυδακτυλουργός ων ο Χάρης, επαγ-
γελματικά αλλιώς συνηθισμένος, δεν μπορούσε να 
συμβιβαστεί μ’ αυτή την έλλειψη ροής πέραν ή 
υπέρ των υλικών ορίων. Όταν ένα βράδυ εμπιστεύ-
τηκε τις σκέψεις αυτές στην Ευγενία, εκείνη συμ-
φώνησε αμέσως, και του είπε ότι η στάση της περί 
το εσώρουχο αναθεωρείται. Γιατί; ρώτησε τότε με 
έκδηλο ενδιαφέρον ο Χάρης. Και εκείνη απάντη-
σε: Γιατί εμείς λάμπουμε μέσα στην τύχη μας. Δύο 

αντίθετοι πόλοι ασυνείδητα ενώθηκαν και ξεπήδησε 

η δική μας εικόνα σαν αστραπή. Μια αστραπή που 

φωτίζει. Η ίδια που εξαφανίζει. Ο ταχυδακτυλουρ-
γός τότε, χωρίς να απαντήσει, σκέφτηκε ότι αυτή 
ήταν η καληνύχτα μιας καλοφορεμένης κυλόττας. 
Ο ίδιος θεωρούσε την πρώην νυχτοφύλακα ποιή-
τρια εν υπνώσει.

ΣΤΟ ζΕΝΙΘ ΤΟΥ ΕΡωΤΑ ΤΟΥΣ Η ΕΥΓΕΝΙΑ ΡωΤΗΣΕ  

τον Χάρη αν την αγάπησε γι’ αυτό που ήταν πραγ-
ματικά. Μα δεν σε ταξινόμησα, γι’ αυτό σ’ αγάπη-

σα, είπε ο Χάρης. Και ύστερα, σιγά σιγά, η κυλόττα 

έπαψε να έχει συμφραζόμενα! Κι εσύ τώρα έχεις ήδη 

μετακινηθεί, όπως κι εγώ. Και οι δύο δεν δίνουμε 

σημασία στα επίθετα, στις ιδιότητές μας, αλλά στο 

γεγονός ότι υπάρχουμε μαζί. Η Ευγενία τότε είπε 
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ότι έχει κι αυτή απαλλαγεί από κάθε διάθεση 
απολογισμού, και παραδέχθηκε ότι καθετί μεγάλο 

μάς διαπλάθει, από τη στιγμή που αντιληφθούμε την 

ύπαρξή του. Αυτό χαροποίησε τόσο τον Χάρη, που 
αμέσως έσπευσε να ανταποδώσει την ευγένεια. 
Και τότε εκείνη πρόσθεσε ότι αυτή τη χρονική 
περίοδο η κατάστασή της θα μπορούσε να περι-
γραφεί ως επαναφορά στην εφηβεία, τόσο έντονη, 
που φοβόταν μήπως και πάλι συντριβεί. Ο Χάρης 
πρότεινε να δοκιμάσουν για λίγο καιρό να μη συ-
γκεντρώνουν την προσοχή τους στους εαυτούς 
τους, σε ό,τι τους βλάπτει και σε ό,τι τους ωφελεί. 
Και η Ευγενία ήταν έτοιμη να δεχθεί ότι έμοιαζε 
στ’ αλήθεια ανιαρή και πολλές φορές μελαγχολική 
αυτή η υπερβολική προσήλωση στους ίδιους και 
κυρίως στα εσώρουχα και στα αξεσουάρ τους.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΣΟ-

τερο από την αμφισβήτηση της ελευθερίας τους. 
Η Ευγενία του παρελθόντος είχε πιστέψει ότι πέ-
ταξε το λάβαρο της δέσμευσης. Τίποτα δεν ήθελε 
να της θυμίζει περιορισμούς προερχόμενους από 
ανάληψη υποχρεώσεων, ή επιβαλλόμενους από 
άλλους. Και ο Χάρης είχε περιφρονήσει το σύμβο-
λο ενός κύρους που τον κατέτασσε αυτομάτως και 
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τον εμπόδιζε να κινηθεί όπως αυτός επιθυμούσε. 
Η ελευθερία τους είχε στο παρελθόν μια δύναμη 
επίδειξης. Πολλές φορές δείχνουμε για να κρύψου-

με, έλεγε ο ταχυδακτυλουργός, όπως τα όνειρα που 

δεν προδίδουν μόνο πολλά πράγματα. Και ορισμέ-
νες άλλες φορές, η ίδια η ελευθερία είναι μια ροπή 

προς το μέγιστο σφάλμα, έλεγε η νυχτοφύλαξ. Έτσι 
η Ευγενία κατάλαβε ότι η δείξη της ελευθερίας 
στη σχέση της με τον Χάρη είχε σκοπό να καλύ-
ψει την ανελευθερία της στα υπόλοιπα πεδία της 
ζωής της. Κι ο Χάρης μπήκε γρήγορα στο νόημα 
της κριτικής που του ασκούσε η Ευγενία, ότι τα 
σχέδιά του ήταν ατελέσφορα, σαν να τα ζωγρά-
φιζε στο μυαλό του τέτοια που να μην μπορούν 
να γίνουν ποτέ πραγματικότητα. Αναθεωρητές εξ 
απαλών ονύχων και οι δύο ενοχοποίησαν εύκολα 
τα σύμβολα της πλάνης. Κυλόττα και γραβάττα 
εκτιμήθηκαν εκ νέου, αποκαθηλώθηκαν, και αντι-
στρόφως, εν μια νυκτί.

Ο ΧΑΡΗΣ ΕΛΕΓΕ ΣΥΧΝΑ ΟΤΙ, ΕΝω ΤΟ ΓΗΡΑΙΟ ΜΕΡΟΣ  

της ηλικίας τον περιστοιχίζει, δεν προσδιορίζει 
ωστόσο τα βασικά του χαρακτηριστικά. Έλεγε 
ακόμα πως δεν ήταν χαρακτηριστικό ενός προ-

βεβηκώτος τη ηλικία το γεγονός ότι πίστευε στην 
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επανάληψη, αλλά ήταν ένδειξη της ικανότητας 
ενός νέου να εντοπίζει την πνευματικότητα που 
κατακτάει χάρη στη μητέρα της μαθήσεως. Μόνο 
με την επανάληψη είχε καταφέρει την απόκτη-
ση της δεξιοτεχνίας του. Και αυτή η ενεργητική 
πλευρά είχε συναντηθεί με την έμφυτη τάση του 
για παιχνίδι, οπότε συνέχιζε ακμαίος, ιδιαίτερα 
μετά τη νέα του συνάντηση με την Ευγενία. Έτσι, 
η εμμονή του στην περιφρόνηση της γραβάττας 
έδωσε ένα, το, σημείο αμφιβολίας και αυτοεξέ-
τασης, αφού τίποτα, καμία δεξιότητα, διαύγεια, 
προσόν ή καλλιέργεια, δεν έπαιρνε προαγωγή διά 
της απουσίας ενός λαιμοδέτη. Ίδια ήταν και τα 
αποτελέσματα από την περιφρόνηση της κυλότ-
τας, αν και η Ευγενία είχε να επιδείξει ότι το κα-
τάλαβε πιο αργά από εκείνον. Η επαναφορά στην 

κυλόττα κατανικάει την αγωνία και η επάνοδος στη 

γραβάττα τα αρνητικά ένστικτα. Αυτό ήταν το κοινό 
τους συμπέρασμα.


