ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΜΠΗ

Πέτρα και µέλι
¬

ΩΚΕΑΝΙ∆Α
ΑΘΗΝΑ 6 2013

Στον άντρα µου Χρήστο,
στις κόρες µου Κωνσταντίνα και Ιωάννα,
στους γονείς µου

1η έκδοση: Φεβρουάριος 2013


2013, Χριστίνα Ζέµπη
Εκδόσεις Ωκεανίδα ΑΕ
∆ερβενίων 38, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210.38.06.137
e-mail: info@ oceanida.gr
www.oceanida.gr
ISBN 978-960-410-676-9

Η Φαρµακεύτρα

Μια σκόλη και µια Κυριακή
και την ηµέρα τη Λαµπρή
σηκώθηκα η αµαρτωλή
κ’ έψησα τις τυρόπιτες.
Εκείνες εχαλάσανε
και ψίχαλα γενήκανε.
Βάνου το δρόµο στα µπροστά
και πάου στου πατέρα µου.
— Κακό σηµάδι σήµερα,
χαλάσαν’ οι τυρόπιτες
και ψίχαλα γενήκανε.
— Μωρή, δεν έναι τίποτα,
βάλε κουλούρια στην ποδιά,
κόκκινα αυγά στη ζουναριά.
Το δρόµο που επάαινα
απάντεσα τον άντρα µου
µαζί µε τον κουνιάδο µου.
Έκατσα και τους ρώτησα,
πού έν’ ο Καλαπόθο µου;
Στη στάνη τον αφήκαµε,
ν’ αρµέγει να τυροκοµά,
να τρώει να καλοπερνά.
Στη στάνη που εζύγωσα,
τον άκουσα και γόγγυξε.
Για πες µου, Καλαπόθο µου,
αµποίος έναι ο φονιάς,
να πάρου εγώ το δίκιο ζου;
— Τι να ζου που, µωρή καφή;
άντρα ζου έναι ο φονιάς
µαζί µε τον κουνιάδο ζου.

Πάνω µου τον εζάλωσα,
στο δρόµο που επάαινα,
µεσοστρατίς ξεράθηκε.
Σε µια εκκλησιά τον έβαλα,
στη Τζίµοβα κατέβηκα,
πήρα δεκάρα σουλιµά
να φαρµακώσου το φονιά.
Στο σπίτι µου εγύρισα
κ’ έκατσα κ’ εµαγέρεψα,
ρίχνου τον πικροσουλιµά
κι απέει τους εκάλεσα.
Πρώτη µπουκιά πο ’πήρασι
τα µάτια εξεστριλώσασι.
Αµή και δεν το ξέρατε
πως έτσα θαν το πάθετε;
Όντες ετέλειωσε η δουλειά,
µίλησα του πατέρα τους.
— Έκαµα ό,τι εκάµασι
και το ’παρα το δίκιο µου.
Αµποία κι άλλη χριστιανή
την ίδια µέρα τη Λαµπρή
έθαψε άντρα κι αδερφό.
Ανάργυρος Κουτσιλιέρης,
Μοιρολόγια της Μάνης,
εκδ. Μπεκάκος, Αθήνα 1997

Οι έρημοι πύργοι

Μ’

ΑΡEΣΟΥΝ ΟΙ EΡΗΜΟΙ ΠYΡΓΟΙ», είπε η Έφη. «Άλλους τους πιάνει λύπη, αλλά εµένα µ’ αρέσουν». Κι
εµένα µ’ αρέσουν. Με κάνουν να σκέφτοµαι το µάταιο της
ανθρώπινης µαταιοδοξίας. Γιατί έτσι πρέπει να είναι η ανθρώπινη µαταιοδοξία. Μάταιη… Οι τέσσερις όροφοι του πολεµόπυργου κατέληξαν φωλιά για τις κουρούνες κι ελπίζω
να καταρρεύσουν και ν’ αποµείνουν ένα κουβάρι πέτρες, ίσα
για να φωλιάζουν φίδια και σαύρες και να βρίσκουν δουλειά
οι αρχαιολόγοι του µέλλοντος. Μ’ έπρηξε η µάνα µου µε
την ιστορία αυτού του κωλόσπιτου, µ’ έπρηξε και µε τα παλιά µοιρολόγια που συνάζει µε υποµονή µυρµηγκιού από δω
κι από κει. Βιβλία, παλιά περιοδικά, τοπικές εφηµερίδες.
Και το αποκορύφωµα, µ’ ένα δηµοσιογραφικό µαγνητοφωνάκι χωµένο στην τσάντα ακολουθεί τις κηδείες των συχωριανών µας και γράφει. Τις µαυροφορεµένες γριές που
µοιρολογάνε ακούραστες σ’ εκείνο το µονότονο ρυθµό, σαν
παραλήρηµα. Σαν τις κουρούνες των παλιών πύργων… ένα
πράµα. «Φοβάµαι τα µοιρολόγια», µου οµολογεί. «Φοβάµαι
την αλήθεια που κρατούν τα κλειδωµένα στόµατα, εκείνη
που ’ρχεται στο φως µέσα απ’ το µεγάλο, τον πιο βαθύ πόνο του ανθρώπου. Τον πόνο του θανάτου». Μου θυµίζει κάτι συµµαθητές µου που ενώ είναι χέστηδες, παρακολουθούν

«
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µε κοµµένη ανάσα και ιδρωµένα χέρια απ’ την αγωνία το
µεταµεσονύχτιο θρίλερ, κι ύστερα βουλιάζουν στα παγωµένα κρεβάτια, παγωµένοι κι αυτοί απ’ τον τρόµο, πολύ µεγάλοι πια για να οµολογήσουν πως φοβούνται και να χωθούν
στα σκεπάσµατα της µαµάκας τους. Εγώ δεν φοβάµαι τα
θρίλερ, δεν γουστάρω όµως και να τα βλέπω, το ένα και µοναδικό θρίλερ της ζωής µου µου είναι αρκετό.
Μου αρέσουν οι παλιοί πύργοι. Γιατί σ’ αυτά τα σπίτια
φαντάσµατα µπορείς µια χαρά να ξεµοναχιάσεις το κορίτσι
που σου αρέσει, κανείς δεν θα ’ρθει, κανείς δεν θα σκεφτεί
να σε ψάξει εδώ. Και µπορείς ήσυχος, χωρίς κανείς να σ’
ενοχλήσει, να χαϊδέψεις, να φιλήσεις, να πασπατέψεις κι αν
είσαι τυχερός, να ξεσκίσεις. Είναι η µόνη δόξα που τους έχει
αποµείνει. Το είχα πολλές φορές σκεφτεί, µα δεν το τόλµησα µε καµιά. Φταίει κι η µάνα µου, όλο «πρόσεχε» και
«πρόσεχε», και δεν θέλω να την πρήζω εδώ κάτω, αρκετά
πρησµένη είναι από µόνη της και αρκετά ζόρια έχει µαζί
µου στην Αθήνα. ∆εν θέλει εδώ άλλα µπλεξίµατα, µας φτάνουν καθώς λέει τα παλιά, αλλά για κάποιους ανθρώπους
τα µπλεξίµατα είναι του χαρακτήρα τους, τα τραβάει ο οργανισµός τους κι εγώ είµαι ένας απ’ αυτούς. Όλοι το ξέρουν, γι’ αυτό από πιτσιρικάς που έρχοµαι είµαι παράδειγµα προς αποφυγήν. Οι µαµάδες συµβουλεύουν τους κανακάρηδες να µένουν µακριά από τις κακές συναναστροφές
και τις κόρες απ’ τους κινδύνους. Είµαι επικίνδυνος, πώς να
µην καµαρώνω; Μαζί µου τα αγόρια κινδυνεύουνε να καπνίσουνε φούντα, να χαπακωθούνε, να τρυπηθούνε, τι κι αν
δεν έχω δοκιµάσει ποτέ µου, και τα κορίτσια να ξεπαρθενευτούνε πρόωρα, τι κι αν δεν έχω ακόµα χάσει την παρθενιά µου. Με τέτοια φήµη, µου πήρε πολύ να καταφέρω
την Έφη να βρεθούµε µόνοι εδώ, κι ακόµα περισσότερο να
µ’ εµπιστευτεί και να µ’ αφήσει να την αγγίξω…

Με τα στόµατα κολληµένα και τα χέρια ν’ αναζητάνε τη
σφιχτή σάρκα κάτω απ’ τα µακό, κι οι δυο ξεπερνάµε τα όρια.
Εκείνη αψηφάει µάνα και πατέρα και δεν είναι εύκολο ν’ αψηφήσεις τον Μητσικόγιαννη, πολιτικό µηχανικό µε γραφείο
στην Αρεόπολη, δηµοτικό σύµβουλο του δήµου Οιτύλου, παράγοντα του τόπου και ορκισµένο εχθρό της µάνας µου. Άντε
να το χωνέψει ότι στα κρυφά του ψαχουλεύω την κόρη! Μέσα στου φίλου του το σπίτι… Εγώ! Ο µπάσταρδος! Εγώ, πάλι, αψηφώ το «στρατηγό». Μ’ έβαλε να υποσχεθώ πως θα
µένω µακριά από τα κορίτσια του χωριού και ιδιαίτερα απ’
την κόρη του Μητσικόγιαννη. ∆εν θα µε πείραζε να µην πλησίαζα τις άλλες σε αχτίνα χιλιοµέτρων, όλο και κάποια πρόθυµη τουρίστρια θα βρισκότανε καλοκαιριάτικο, αλλά όταν
ξανάδα την Έφη, πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι, µε το ξεπεταµένο βυζάκι να τρυπάει το µακό, τα ηλιοκαµένα πόδια
να βαδίζουν ράθυµα στο καλντερίµι, γάµπες, µπούτια, γόνατα γυµνά στον ήλιο, ήξερα απ’ την πρώτη στιγµή πως αυτή
την υπόσχεση ήταν αδύνατο να την κρατήσω.
Εξαιτίας της άρχισα το τσιγάρο, για να σταθώ στο ύψος
των περιστάσεων. ∆ιάβασα κάπου πως ο εθισµός στο κάπνισµα είναι κι αυτός υπόθεση γονιδίων και χωρίς να είµαι
επιστήµονας συµφωνώ, γιατί δεν µου πάει η νικοτίνη µε τίποτα, τη σιχαίνοµαι όπως η µάνα µου, αλλά µ’ αρέσει η συνωµοτικότητα του κρυφού, εξυπηρετεί και τις προθέσεις
µου σ’ αυτή τη φάση. Εκείνη είχε κάνει ήδη τις πρώτες της
αδέξιες προσπάθειες, εγώ καµιά. Έπρεπε όµως να δικαιώσω την κακή µου φήµη και να βρίσκω ευκαιρίες να κρύβοµαι µαζί της πίσω από πέτρινες µάντρες και χαλάσµατα,
άφθονα στον τόπο µας ευτυχώς, τόσο όσο και τα αδιάκριτα
βλέµµατα, όπως σε κάθε µικρό τόπο. Αγόρασα πακέτο κι
αυτό ήταν η αφορµή για το πρώτο µας ξεµονάχιασµα. Το
πρώτο µας άγγιγµα έγινε πίσω απ’ τον περίβολο της εκ-
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κλησιάς, όπου προσπαθώντας να κρύψω την αδεξιότητά µου
–είχα κάνει πρόβες πριν, εννοείται– της πρόσφερα από το
πακέτο µου και της το άναψα, ευγενικός σαν Εγγλέζος λόρδος και βάλε. Φυσούσε κι έπρεπε να κρατήσουµε µακριά
τον αέρα, έτσι ήρθαµε πολύ κοντά. Με τύλιξε η κοριτσίστικη µυρωδιά της, τα µαλλιά της µου χάιδεψαν τη µύτη
και παρά την ταραχή µου, ξέρω τι θέλω από κείνη ακριβώς
τη στιγµή. Να χάσω την παρθενιά µου µαζί της! Και να
πάνε να πνιγούνε κι ο Μητσικόγιαννης κι η µάνα µου κι ο
κόσµος όλος.
Ένα χρόνο µου τα πρήζει ο ∆ηµήτρης, ο κολλητός µου
στην Αθήνα, να πάµε µαζί για το βάφτισµα του πυρός, αυτός το ’χει κάνει ήδη αρκετές φορές και, πώς να το κάνουµε, άλλον αέρα σου δίνει η εµπειρία. Κι ο παππούς µού το
είπε στα ίσα, ότι είναι πια καιρός και να µου δώσει αυτός
λεφτά, κρυφά απ’ τη µάνα µου. Λέω όχι κι άντε να εξηγήσεις το γιατί. Γιατί να πρέπει ν’ αποδείξω τον αντρισµό µου
στα κορµιά δυστυχισµένων αλλοδαπών που δηλώνουν φοιτήτριες της ιατρικής στη χώρα τους, λέγονται Αννούσκα,
Γκαµπριέλα και Βανέσα, και σου πουλάνε πήδηµα φτηνότερα κι απ’ όσο έχει το µπουγέλο µε το λάδι – κι έχει ξεπέσει πολύ, ακόµα και το µανιάτικο που ’ναι το καλύτερο
στον κόσµο; Καµιά όρεξη δεν έχω κι αµφιβάλλω αν θα µπορέσω να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων.
∆εν είναι εύκολη υπόθεση η κόρη του Μητσικόγιαννη,
η φίλη της η Σούλα θα µου καθόταν ευκολότερα και το ξέρω, «Είναι σαν έτοιµη από καιρό», που λέει κι ο Καβάφης
στα βιβλία της µάνας µου, η κακή µου φήµη την τραβάει
σαν µαγνήτης. Η παρθενιά τής έχει γίνει ασήκωτο βάρος,
θέλει να την ξεφορτωθεί στα γρήγορα, να πάει παρακάτω,
αλλά δεν γουστάρω να τη βοηθήσω σ’ αυτό, έβαλα στο νόηµα το φίλο µου τον Βασίλη. «Μην είσαι µαλάκας, βουρ».

Το σκέφτεται, δεν έχει όπως εγώ το πλεονέκτηµα της φυγής και το πού σε είδα, πού σε ξέρω.
Έχω φάει χοντρό κόλληµα µε την Έφη του Μητσικόγιαννη… Τη σκέφτοµαι και ιδρώνω, πεθαίνω να τη δω, να
την αγγίξω, για χάρη της δεν φοβάµαι κανέναν και τίποτα
παρά µόνο την απειρία µου, µα έχω τις ελπίδες µου στους
πρωτόπλαστους. Άπειροι κι εκείνοι, αλλά αξιώθηκαν ένα
προπατορικό αµάρτηµα, τι κι αν τους κόστισε έναν παράδεισο. ∆εν µε νοιάζει το τίµηµα, κανένα τίµηµα αν είναι
για κείνη, γιατί τι αξίζει ο παράδεισος αν δεν είναι του γούστου σου; Κι εµένα Αννούσκες, Γκαµπριέλες και Βανέσες
δεν θα ’ναι του γούστου µου ποτέ, µε ανατριχιάζει η αναµονή των ανοιγµένων επί πληρωµή ποδιών, στην ουρά µε
τους άλλους σαν τα γερόντια στο ΙΚΑ.
Γουστάρω λοιπόν τους παλιούς πύργους και πιο πολύ απ’
όλους αυτόν εδώ, έρηµος, µα καθόλου χάλασµα, τροµακτικός µες στη σιωπή, µε το φαντασµατάκι του, σαν όλα τα
παλιά σπίτια που σέβονται τον εαυτό τους. Και δεν εννοώ
τον εαυτό µου που κοντεύει να στοιχειώσει εδώ µέσα περιµένοντας την Έφη µε το πουλί όρθιο, σαν τους αρχαίους σάτυρους στις κρεµασµένες στα περίπτερα καρτ ποστάλ για
τους τουρίστες. Καλά, όχι τόσο προικισµένος! Αλλά τα λόγια των γερόντων και των παιδιών του χωριού για το µυστηριώδες φως, που ξεχωρίζει πού και πού απ’ τα µικρά παράθυρα-πολεµότρυπες. Ανεβαίνει, λέει, έναν έναν τους τέσσερις ορόφους του πολεµόπυργου, ως τους πετροµάχους και
τη ζεµατίστρα. Ποιος ξέρει ποιο παράνοµο ζευγάρι καληώρα, ποιος άστεγος µετανάστης που βρήκε εδώ καταφύγιο,
έκανε τη φαντασία του κόσµου να πάρει φωτιά. Όποιος κι
αν ήταν, του χρωστάω ευγνωµοσύνη, γιατί έτσι εγώ και η
Έφη είµαστε ασφαλείς, ποιο περίεργο κωλόπαιδο θα τολµήσει να έρθει ως εδώ να µας ψάξει; Ο Μητσικόγιαννης εί-
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ναι µακριά νυχτωµένος κι η µάνα µου, ακόµα κι αν ήταν
υποψιασµένη, φοβάται το σπίτι για τους δικούς της λόγους
που δεν έχουν να κάνουν µε τη φήµη για τα φαντάσµατα.
Μόνο ένα φεγγάρι σαν µεγάλη, πορτοκαλί µπάλα είναι µάρτυρας για τα φιλιά µου που της ζωγραφίζουν το περίγραµµα του προσώπου, για τα µάτια της που βυθίζονται στα δικά µου, τεράστια, κι ύστερα κλείνουν και περιµένουν. Μ’
αρέσει που κάνουµε ένα ένα βήµα, εξερευνούµε κι ανακαλύπτουµε ο ένας τον άλλο, προετοιµάζουµε τον εαυτό µας
για το µοιραίο. Εκείνη δεν το έχει ίσως ακόµα συνειδητοποιήσει, όµως εγώ είµαι σίγουρος και µαζεύω το κουράγιο
µου γι’ αυτό που πρόκειται να συµβεί και ώρα την ώρα έρχεται όλο και πιο κοντά.
Αυτός ο πύργος έχει µεγάλη ιστορία. Χτίστηκε στο ψηλότερο σηµείο του χωριού, σε απόσταση οχτώ λεπτών γρήγορο
περπάτηµα απ’ τον πατρογονικό µου, το αντίπαλο δέος, που
βρίσκεται στην είσοδο, φύλακας και φρουρός να κρατάει τα
περάσµατα, τόσο από Σπάρτη όσο και από Αρεόπολη. Εποπτεύουν κι οι δυο όλη τη γύρω περιοχή και κυρίως κατασκοπεύουν ο ένας τον άλλο. Χρονολογούνται γύρω στα 1700
τόσα, ο δικός µας και οι δυο πρώτοι όροφοι αυτουνού δω του
γίγαντα, οι δυο του τελευταίοι όµως, αρκετά νεότερο χτίσµα, απ’ όταν δυνάµωσε το Αναστασακαίικο και κότησε να
σηκώσει κεφάλι, ύψωσε τον πολεµόπυργο ίσαµε τον δικό
µας. Και όχι µόνο αυτό, έχτισε έναν ακόµα όροφο, να ’ναι
ψηλότερα και να µην αφήνει καµιά αµφιβολία για τις προθέσεις της πατριάς που υπερασπιζότανε. Γη και ύδωρ, αυτό.
Γενιές πίσω σφαζόµασταν για µια ρίζα ελιά, για ένα λουρίο
χώµα, µια πηγή που ίσα που έσταζε. Το σόι µου υπερασπίστηκε ό,τι δικαιωµατικά του ανήκε γενιές πριν και οι άλλοι,
αχαµνότεροι που περηφανεύονταν για γη κι εξουσία, εκείνο
που πιστεύανε πως τους άξιζε. Όπως επέβαλλαν οι άγραφοι

νόµοι του τόπου µας, η πατριά µου προειδοποίησε τους
εχθρούς. Αν δεν κονταίνανε το µπόι του πολεµόπυργου µαζί µε τις φιλοδοξίες τους, θα είχανε πόλεµο. Οι άλλοι απάντησαν σαν γνήσιοι Λάκωνες: «Μολών λαβέ», όχι µ’ αυτά τα
λόγια, αλλά αυτό ήτανε πάντως το νόηµα.
Πρώτοι ξεκίνησαν τα φονικά οι δικοί µου, σκοτώνοντας
µε χωσία το γιατρό Πιέρο Αναστασάκο την ώρα που πήγαινε στο σπίτι του παπά, για τον οποίο ειδοποιήθηκε πως
είχε αρρωστήσει. Ψέµατα, φυσικά. Ακολούθησε γεροντική
του Αναστασακαίικου εδώ, σ’ αυτό το σπίτι, όπου οι εχθροί
αποφάσισαν τον καλύτερο τρόπο να ξεπλυθεί η ντροπή κάτω απ’ τα βλέµµατα των διψασµένων για αίµα γυναικών
της φαµίλιας. Έτσι καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στο χωράφι του κοντά στον Αϊ-Λια ο Σπύρος Χαριτάκος, µακρινός µου πρόγονος, την ώρα που ξαπόσταινε στη
ρίζα µιας ελιάς καταµεσήµερο. ∆εν ήταν αυτός που ’χε ανοίξει τον κύκλο του αίµατος, επιλέχτηκε όµως αντί του νωθρού Βασίλη ο πατέρας του, άντρας µε φρόνηση κι υπόληψη σ’ όλη τη Μάνη. Οι Αναστασακαίοι είχαν αποφασίσει
να τελειώνουνε χτυπώντας το Χαριτακαίικο στην καρδιά.
Μας µετρήσανε λάθος. Η γυναίκα του σκοτωµένου αξίωσε
εκδίκηση, δεν θα ξεµυτούσε είπε απ’ το σπίτι αν δεν έβγαινε η µαύρη λιπαρή κηλίδα που της λέρωνε τιµή κι υπόληψη. Κι αν οι άντρες του σπιτιού δεν είχανε τα κότσια, θα το
’κανε µόνη της, µε τα ίδια της τα χέρια! Το Χαριτακαίικο
δεν µπορούσε να τη σηκώσει τέτοια ξεφτίλα. Ακολούθησαν
λοιπόν άλλοι, κι από τις δυο πλευρές, µέχρι που κι απ’ τα
δυο τα σόγια µόνο τα δυο πυργόσπιτα µείνανε, σύµβολα της
δύναµης και της φαγωµάρας µας. Εξαιτίας της δεύτερης,
χάσαµε την πρώτη. Πώς να δουλέψεις και να αβγατίσεις
την περιουσία σου ταµπουρωµένος πίσω από τις πολεµότρυπες, περιµένοντας το θάνατο κάθε στιγµή, µε µόνη
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έγνοια να γίνεις αόρατος, σαν τις σαύρες που φωλιάζουν στις
πέτρες, να περιµένεις και να χτυπήσεις πρώτος! Η επιβίωση των αντρών έγινε τρόπαιο στων γυναικών τα χέρια, που
δούλευαν σκυλίσια για να εξασφαλίσουν το ψωµί της φαµίλιας. Τι ειρωνεία! Να τα χρωστάς όλα, και την µπουκιά σου
ακόµα, σ’ εκείνες που υφαίνουν το χαµό σου στον αργαλειό
της µοίρας ξοµπλιάζοντας των εχθρών τα φονικά!

κι από τότε για µια γενιά είχαµε ησυχία, χωρίς κανένας να
ντρέπεται γι’ αυτό, µάλλον ανακούφιση ένιωθαν όλοι. Για µια
γενιά. Γιατί ο χορός του θανάτου είναι, όπως λέει ο παππούς
µου, πάντα εδώ και πάντα βρίσκει τον τρόπο του ν’ αρχίσει
απ’ την αρχή το ίδιο µατωµένο παιχνίδι.
Ξαπλώσαµε στο µεγάλο λιθάρι µε τα πρώτα αστέρια της
µανιάτικης νύχτας να µας κλείνουν το µάτι πάνω απ’ το σπίτι των παλιών εχθρών και το φεγγάρι να µας δίνει την ευχή
του να προχωρήσουµε σε κείνο που απ’ την αρχή του κόσµου
κάνουν οι γυναίκες και οι άντρες όταν είναι µαζί. Ήµουν σίγουρος πως είχε έρθει η ώρα κι εκείνη δεν αντιστεκότανε
πια, µ’ αποζητούσε, το πέτρινο λιθάρι µάς έγδερνε την πλάτη, αλλά δεν νοιαζόταν κανείς µας. Την απάλλαξα απ’ την
µπλούζα κι άφησα τα χέρια µου ν’ αγγίξουν το γυµνό δέρµα.
Ανατρίχιασε, όπως η θάλασσα στο χάδι τ’ ανέµου.
Τότε ήταν που βγήκε σαν φάντασµα ο ξένος απ’ την πόρτα του πολεµόπυργου, αθόρυβος, σαν σκιά. «Πάρτι έχετε;»
∆εν τον καλοέβλεπα στο µισοσκόταδο, πρόσεξα µόνο πως
ήταν ψηλός, κοντά στο 1,90. Είχε κοντά µαλλιά και φορούσε τζιν και σκούρο πουκάµισο. Το φεγγάρι φώτισε ένα πέτρινο πρόσωπο, άγνωστο, δεν τον είχα ξαναδεί. Τα χρειάστηκα, το παραδέχοµαι. Όχι γιατί µας τσάκωσε έτσι που
ήταν κάτι παραπάνω από φανερό αυτό που σκοπεύαµε να
κάνουµε – εκείνη την ώρα ούτε καν το σκέφτηκα.
Φοβήθηκα πολύ γιατί έχω ακούσει ένα σωρό περιστατικά
για ανώµαλους που την πέφτουνε σε ζευγάρια, βιάζουνε την
κοπέλα, κλέβουν, σκοτώνουν καµιά φορά. Όχι εδώ στη Μάνη, φυσικά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η Έφη ήταν η πρώτη µου
σκέψη. Να την κρύψω απ’ το βλέµµα του ξένου κι ύστερα να
τη διώξω, να φύγει, να γυρίσει στην ασφάλεια του σπιτιού της.
Ο τύπος ήτανε ξένος, το µαρτυρούσε η προφορά του, ο
τρόπος που είπε τη λέξη «πάρτι». Mάλλον άστεγος µετα-

Ήταν αστάκυα της γενιάς
εµένα οι αθρώποι µου,
µα τώρα γίνησ’ απητοί
κι όποιος τους µπορεί τους επατεί
κι αν κάµει και νεροσουρµό
θα τους επάρει ο ποταµός …1

∆εν το ’πε για µας η µοιρολογίστρα, ούτε και για τους Αναστασάκους το είπε. Μας ταιριάζει όµως γάντι. Γιατί αποµείναµε µε τα χαλάσµατα, και δεν εννοώ µονάχα τα πέτρινα
ντουβάρια. Μπροστά στην απειλή του αφανισµού, οι δυο πατριές, τρεις γενιές πριν, αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν.
Το ψυχικό συµφωνήθηκε µε την παρέµβαση των Νικολακάκων, σοϊλήδες αυτοί, που και οι δύο οικογένειες τους εκτιµούσαν και τους εµπιστεύονταν. ∆εν ήταν που αγαπηθήκαµε ξαφνικά µε τους εχθρούς, έγινε όµως ξεκάθαρο πως αν συνεχίζαµε τις εχθροπραξίες σύντοµα δεν θα απέµενε κανείς.
Είχαµε κι από τις δυο πλευρές τον ίδιο αριθµό νεκρών, τους
ίδιους τάφους, κανένας δεν φαινότανε κατώτερος απ’ τον άλλο, λιγότερο άξιος, περισσότερο δειλός. Ο προπάππους µου
έκανε µε τον παππού του Αναστασάκου ψυχικό, φιλιώσανε,
1. Ανάργυρος Κουτσιλιέρης, Μοιρολόγια της Μάνης, εκδ. Μπεκάκος, Αθήνα 1997.
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νάστης, που δούλευε πουθενά στην περιοχή και τρύπωσε
στο σπίτι για να κοιµηθεί. ∆εν έµοιαζε Αλβανός, δεν είναι
τόσο ψηλοί, Βούλγαρος ίσως, ή Ρουµάνος. Κρατούσε τις
αποστάσεις, δεν πλησίαζε κι έκανε πολύ καλά, γιατί θα του
ριχνόµουνα αν προσπαθούσε να ζυγώσει την Έφη, µα το
Χριστό. Θα του ριχνόµουν κι ας τις έτρωγα, γιατί δεν ήταν
εύκολη περίπτωση, παραήταν µεγαλόσωµος, µε φαρδιές
πλάτες και χέρια κουπιά. ∆εν κουνήθηκε όµως, κάθε άλλο,
µου έδωσε το χρόνο να προστάξω την Έφη να ντυθεί και να
φύγει, και πήρε ώρα να την πείσω πως δεν χρειαζόµουν βοήθεια, τα έβγαζα πέρα µόνος µου… Έφυγε απ’ το δρόµο του
λιθαριού, σκαρφαλώνοντας στη στέγη του χτίσµατος που
κάποτε ήτανε κοτέτσι, τώρα πολυτελές δωµάτιο, απ’ ό,τι
µου είχε πει η µάνα µου. Ανάσανα ανακουφισµένος µόνο
όταν βεβαιώθηκα πως ήταν ασφαλής κι άφησα τον εαυτό
µου να παρατηρήσει καλύτερα τον ξένο, που για κάποιον
άγνωστο λόγο, παρά τη σκυθρωπή του έκφραση, το διασκέδαζε.
Ένα µ’ έκαιγε, να εξασφαλίσω τη σιωπή του αν ήταν της
περιοχής κι ήξερε πρόσωπα και πράγµατα, γιατί αν άνοιγε
το στόµα του ποιος τον άκουγε τον Μητσικόγιαννη, θα ξεσπούσε στη µάνα µου, θα γινότανε φασαρία, η Έφη ποιος
ξέρει τι θα τραβούσε, πότε θα την ξανάβλεπα και αν. Προσπάθησα να δείξω χαλαρός, µου φαινότανε λιγότερο τροµακτικός τώρα. Θυµήθηκα να κουµπώσω το παντελόνι µου
καταπίνοντας την οργή που µε κυρίεψε ύστερα από τέτοια
χαλάστρα.
«Ποιος είσαι; ∆εν ξέρεις ότι ο χώρος είναι ιδιωτικός;» είπα να τον τροµάξω.
«Αυτό λέω κι εγώ», ήρθε η πληρωµένη απάντηση, σαν
να γνώριζε πως δεν είχα περισσότερα δικαιώµατα απ’ τον
ίδιο να βρίσκοµαι εκεί.

∆εν ήταν εύκολη περίπτωση, το κατάλαβα απ’ την πρώτη στιγµή που τον είδα, αν και το σκοτάδι έκρυβε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ήταν ηλίθιο να πιστεύω
ότι µπορούσε να τον τροµάξει ένα παιδί. Πήγα λοιπόν παρακάτω:
«Κοίτα, φίλε», είπα µαλακά, «δεν µε πειράζει που ’σαι
εδώ, ούτε θα το πω σε κανένα. Μπορείς να µείνεις όσο θέλεις, κανένας δεν έρχεται ποτέ εδώ. Μόνο σε παρακαλώ…»
Με κυρίεψε η παράξενη ιδέα ότι είχε την ικανότητα να
διαβάζει τη σκέψη µου. Χαµογελούσε το κάθαρµα, το διασκέδαζε και µου ανέβηκε το αίµα στο κεφάλι, όµως δεν µ’
έπαιρνε να το παίξω σκληρός, ο τύπος είχε το πάνω χέρι.
∆ύο άνθρωποι θα ενοχλούνταν από την παρουσία του στο
πυργόσπιτο, ο ένας ήταν ο µπαρµπα-Νικηφόρος, αλλά έλειπε στην Αθήνα µε τη γριά του άρρωστη στο νοσοκοµείο,
στα τελευταία της, όπως λέγανε. Ο άλλος ήταν ο πατέρας
της Έφης, ο Μητσικόγιαννης, όµως αν το µάθαινε αυτός
θα ’πρεπε να ψάξω τρύπα να χωθώ, κι εγώ κι η κόρη του.
Κατάπια λοιπόν την οργή µου για να µπορέσω να σκεφτώ…
«Μην πεις σε κανέναν ότι µας είδες εδώ, δεν µε νοιάζει
για µένα αλλά για την κοπέλα. Σε παρακαλώ».
Έριξα τη µούρη µου και τον παρακάλεσα, το κάθαρµα, κι
όχι µόνο αυτό, έχωσα το χέρι στην τσέπη και του ’δωσα ό,τι
είχε αποµείνει απ’ το χτεσινό µου µεροκάµατο. Είκοσι ευρώ. ∆εν τα πήρε. Χαµογέλασε µόνο κι έµοιαζε κουρασµένος, έτριβε µε το χέρι τα µάτια του.
«∆εν µε νοιάζει τι κάνετε», είπε. «Μονάχα δεν θέλω να
ξανάρθετε εδώ µέχρι να φύγω, θέλω ησυχία».
∆εν θα έλεγε τίποτα σε κανέναν, υποσχέθηκε. ∆εν τον
ένοιαζε ο τόπος µας, ήταν φερµένος για λίγο. Μόνο να, συνέχισε, καλά το πήγαινα µε τη µικρή, κι εννοούσε την Έφη,
αλλά κατά τη γνώµη του γύρευα µπελάδες. Έβαλε το χέρι
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στην τσέπη και βγάζοντας ένα κουτάκι µε προφυλακτικά,
µου τα πρόσφερε.
«Ποτέ στη µάχη χωρίς την ασπίδα σου», είπε. «∆εν έχεις
δει το άγαλµα του Λεωνίδα στη Σπάρτη; Το δόρυ έτοιµο,
αλλά η ασπίδα σφιχτά στο χέρι».
Οµολογώ πως ήµουν τόσο ηλίθιος που δεν αναρωτήθηκα
τι δουλειά είχε ο Ρουµάνος µε τον Λεωνίδα. Άλλο µου έκανε εντύπωση. Τι σου ’ναι αυτοί οι µετανάστες! ∆εν έχουν
να φάνε, πού να κοιµηθούν, αλλά δεν πάνε πουθενά χωρίς
τα προφυλακτικά τους! Ήµουν τόσο ηλίθιος ή το µυαλό µου
αντιδρούσε, αρνιόταν να κατανοήσει το ολοφάνερο; Πέρασα το βράδυ µε το να το σκέφτοµαι. Χωρίσαµε σαν δυο φίλοι που µοιράζονται ένα µυστικό, σφίξαµε µάλιστα ο ένας το
χέρι του άλλου, µια κίνηση που µ’ έκανε να εκτιµήσω µε το
παραπάνω την τύχη µου να µη χρειαστεί να του ριχτώ, τανάλια το χέρι του! Και αν δεν είχα στραβώσει µ’ αυτό που
είπε στο τέλος, αλήθεια θα χαιρόµουνα για τη γνωριµία.
Την ώρα όµως που ετοιµαζόµουν να πηδήσω έξω απ’ το πυργόσπιτο, µε φώναξε.
«Μικρέ;» Γύρισα σφίγγοντας στο χέρι µου τα προφυλακτικά. «Πόσω χρονών είσαι;»
Του απάντησα πως θα έκλεινα τα δεκαπέντε το Νοέµβριο και χαµογέλασε παράξενα.
«Νόστιµη η πιτσιρίκα σου», σχολίασε, «µα δεν σου κάνει. Λυπάµαι που σ’ το λέω, αλλά χρειάζεσαι µια µεγαλύτερη για τη δουλειά που τη θέλεις».
Τσατίστηκα γιατί είχε άποψη για όλα. Ποιος ήµουν εγώ,
ποια ήταν η Έφη και τι ακριβώς κάναµε µαζί. Του φώναξα
να πάει να γαµηθεί και πήδησα απ’ τη στέγη του παλιού κοτετσιού στο υπερυψωµένο χώµα, έξω από το πυργόσπιτο.
Έκανε ζέστη και το µακό µου κολλούσε στο δέρµα, δεν
φυσούσε καθόλου, πράγµα σπάνιο σ’ αυτή τη γωνιά της Γης

που τη δέρνουν οι αέρηδες, τελείως άπνοια, σου κουρκούτιαζε το µυαλό, αν αυτό µπορεί να ’ναι δικαιολογία για την
ανοησία µου. Αν δεν βιαζόµουν να µιλήσω µε την Έφη και
να την καθησυχάσω, θα είχα τουλάχιστον προσέξει την ασυνήθιστη κίνηση στο σπίτι του γερο-∆ηµάκου. ∆εν πρόσεξα
τίποτα, σκεφτόµουν εκείνη, τρελή από αγωνία, να περιµένει τηλέφωνο ή µήνυµα στο κινητό. Το φεγγάρι είχε ανέβει
κι άλλο, φώτιζε σαν µέρα τις σκληρές γραµµές των βράχων
που χάνονταν µακριά στη θάλασσα και µπόρεσα στο φως
του να της στείλω δυο λέξεις: «Μη φοβάσαι. Όλα καλά».
∆εν τόλµησα να της τηλεφωνήσω, δεν ήξερα ποιος ήτανε
µαζί της, πώς θα δικαιολογούσε το τηλεφώνηµα. Θα περίµενα να µε πάρει στην πρώτη ευκαιρία.
∆εν είχα λόγο να βιάζοµαι να γυρίσω σπίτι, ο παππούς
ήξερε πως δεν µαζευόµουνα νωρίτερα από τη µία, δύο καµιά φορά, χαζεύαµε µε τον Βασίλη και τους άλλους στον περίβολο της εκκλησίας, µε πλάκες κι ανέκδοτα. Οι άλλοι θα
ήταν ακόµα εκεί, µα δεν είχα καµία όρεξη να τους δω, θα
’πρεπε να εξηγήσω πού ήµουν ως τώρα και όλο και κάποιος
θα είχε προσέξει τα σκασιαρχεία µου πάντα την ίδια ώρα
µε την κόρη του Μητσικόγιαννη. Πρώτα πρώτα ο Αντρέας
του Κοσµά, που δεν του ξεφεύγει τίποτα κι έχει κληρονοµικό χάρισµα απ’ τον πατέρα του την αχόρταγη περιέργεια
για τις υποθέσεις των άλλων. Ήµασταν χαµένοι αν µας µυριζότανε, δεν είχε κανέναν ενδοιασµό να µας δώσει στεγνά,
δεν ξεχνάει που του άνοιξα το ξεροκέφαλό του µε την πέτρα πέντε χρόνια πριν, εγώ στα δέκα, αυτός στα δεκατρία.
Είναι τελείως µαλάκας, γι’ αυτό έκανε και το λάθος να µε
µετρήσει σύµφωνα µε το µπόι µου και πίστεψε ότι ήµουνα
του χεριού του, τίποτα όµως δεν έχει σηµασία όταν ο άλλος
είναι χέστης κι εσύ τρελαµένος, κι εγώ εκείνη την ώρα δεν
χαµπάριαζα τίποτα. Τυχερός ήτανε που την έβγαλε καθα-
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ρή µονάχα µ’ ένα σπασµένο κεφάλι, τρεις µε κρατούσανε,
γιατί όταν πειράζουν το Μαρινάκι τρελαίνοµαι κι είχε το θράσος να πει τη µάνα µου πουτάνα µπροστά σ’ όλους, ποιος, αυτός. Μου την πέσανε όλοι. Ποιος φταίει; Ο µπάσταρδος,
φυσικά.
Εννοείται πως δεν τόλµησε να πιάσει το Μαρινάκι στο
στόµα του από τότε κανείς και ό,τι κι αν έλεγε η µάνα µου,
ο παππούς, µε τη σοφία του πρώην ισοβίτη, είπε πως είχα
κάνει το σωστό. Γιατί όποιος έχει αρχίδια το δείχνει, αλλιώς κάθεται και τον πηδάνε οι άλλοι.
Μ’ αρέσει να περπατάω νύχτα εδώ, στη Μάνη. Το σκοτάδι σκεπάζει απαλά τις αυστηρές γραµµές της πέτρας, λείπει ο ήλιος που σε τσουρουφλίζει οληµερίς, ο αέρας, ακόµα
κι όταν δεν φυσάει όπως απόψε, κατεβάζει τις ευωδιές του
Ταΰγετου. Καθαρίζει το µυαλό σου, βλέπεις τα πράγµατα
όπως είναι, σε παίρνει και να ονειρευτείς παρά τα ζόρια που
τραβάς. Γύρισα σπίτι και περίµενα τηλέφωνο. Ο παππούς
είχε µαγειρέψει µελιτζάνες ιµάµ κι ήταν νόστιµες, αλλά
δεν είχα όρεξη, όχι πριν µιλήσω µαζί της και βεβαιωθώ πως
όλα ήταν καλά. ∆εν είχε γυρίσει ακόµα απ’ το καφενείο, θα
τραβούσε καθώς φαίνεται σε µάκρος η πρέφα, και καλύτερα, το τελευταίο που ’θελα αυτήν την ώρα ήταν κάποιον να
µε ρωτάει το ένα και το άλλο και να ανησυχεί.
Το τηλέφωνο χτύπησε ό,τι είχα ανοίξει την τηλεόραση
να προλάβω τα αθλητικά της ΝΕΤ – λειψά κι αυτά, καλοκαιριάτικα. Βούτηξα το κινητό που το ’χα παρατήσει στο
τραπέζι της κουζίνας, πλάι στο άπλυτο φλιτζάνι µε τον απογευµατινό καφέ του παππού. Η φωνή της Έφης, τροµαγµένη, να πνίγεται στο κλάµα. Κάτι να προσπαθεί να µου
πει και να µην µπορώ να βγάλω άκρη, µιλούσε σιγά µην
την ακούσουν και την έκλεισα βιαστικά, αφού δεν κάναµε
τίποτα έτσι.

«Έρχοµαι από κει, βγες στην πίσω αυλή».
Ήτανε µόνη στο σπίτι, ο πιτσιρικάς ο αδελφός της είχε
πέσει για ύπνο, ο πατέρας της και η µάνα της είχανε πάει
στου ∆ηµάκου. Μου τα ’πε στα γρήγορα. Γυρνώντας στο
σπίτι βρήκε τη µάνα της µες στα νεύρα να ετοιµάζει το φαγητό και να στρώνει το τραπέζι. Αφού της γκρίνιαξε αρκετά γιατί είχε εξαφανιστεί όλο το απόγευµα και τη ρώτησε
επίµονα πού ήτανε, µα τόσο επίµονα που εκείνη για λίγο
πίστεψε πως τα ήξερε όλα, ήταν ερώτηση παγίδα –όπως
όταν είχε γράψει άσο στα Μαθηµατικά και της το ’χε κρύψει,
αλλά εκείνη το ήξερε και την ψάρευε, γιατί είχε συναντήσει
τη Χαµαλίδου, τη µαθηµατικό, στο σούπερ µάρκετ–, της
οµολόγησε την αιτία της κακοκεφιάς της. Η µικρή κατασκευαστική εταιρεία που έχει ο πατέρας της και στηρίζεται
στους συµπατριώτες µας που επιστρέφουν να επισκευάσουν
το πατρικό τους, να φτιάξουν δυο δωµάτια σ’ ένα µικρό κοµµάτι γης ή να αναπαλαιώσουν και να επισκευάσουν κάποιο
ερειπωµένο πυργόσπιτο, περνούσε δύσκολες µέρες. Ποιος
νοιάζεται για τα εξοχικά όταν του λείπουν τα απαραίτητα;
Ο γέρος της είχε στηρίξει τις ελπίδες του σ’ ένα καινούργιο
ξενοδοχείο που θα χτιζότανε στα πρότυπα των παλιών χωριών-κάστρων του τόπου µας. Η εταιρεία του είναι βεβαίως
µικρή, αλλά κάνει εξαιρετική δουλειά µε τις αναπαλαιώσεις, έχει εµπειρία, αυτός έφτιαξε και τον πύργο Αναστασάκου όπου βρισκόµαστε µε την Έφη κρυφά. ∆υστυχώς,
δεν τα κατάφερε να πάρει τη δουλειά. Η οικοδοµή περνάει
βαθιά κρίση και το ξενοδοχείο, πραγµατική ανάσα για την
περιοχή, τράβηξε την προσοχή των µεγάλων κατασκευαστικών απ’ την Αθήνα, που µυριστήκανε ψητό κι ορµήσανε σαν τα κοράκια. Ως και µια γαλλική µπήκε στο κόλπο,
κι ήταν αυτή που τελικά πήρε τη δουλειά.
∆εν είναι η συµπάθειά µου ο Μητσικόγιαννης, το ξεκα-
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θάρισα, όµως δεν µπορώ να µην του αναγνωρίσω την προσπάθειά του να µείνει σ’ ένα µέρος όπου πιο εύκολο είναι
να φύγεις παρά να ριζώσεις. Αγαπάει τον τόπο πολύ, είναι
ο καλύτερος στις αναπαλαιώσεις των πύργων, γιατί η ιστορία της Μάνης είναι το πάθος του. Ροµαντικός, κατά βάθος,
και πεισµατάρης. Και έντιµος, παρά τις δυσκολίες. Γιατί
αν ήταν άλλος, θα φρόντιζε τουλάχιστον να χώσει την επιχείρησή του σ’ όλα τα έργα του δήµου µε απευθείας ανάθεση, όχι να µην παίρνει καν µέρος στους διαγωνισµούς λόγω δεοντολογίας… Και σκουριασµένος είναι, σαν παλιό γρανάζι µηχανής. Έχει τον απλοϊκό τρόπο σκέψης των παλιών,
γι’ αυτόν η αλήθεια είναι αλήθεια και το ψέµα ψέµα, το µαύρο και το άσπρο ξεκαθαρισµένο, τα παιδιά πρέπει να γεννιούνται αφού οι γονείς τους έχουν πρώτα παντρευτεί, δεν
έχει σε καµιά υπόληψη τους αγνώστου πατρός µπάσταρδους σαν και του λόγου µου.
Ο Μητσικόγιαννης είχε χάσει λοιπόν την ευκαιρία του
ξενοδοχείου. Η µητέρα της Έφης, που δουλεύει µαζί µε τον
άντρα της σαν διακοσµήτρια, ήταν απελπισµένη και γεµάτη ενοχές γιατί δεν είχε καταφέρει ακόµα να πάει στην
Αθήνα στη ∆ηµάκαινα που ψυχορραγούσε, ο γέρος της είχε αποµείνει να τη φροντίζει και µονάχα η µάνα µου πήγαινε στο νοσοκοµείο µε καµιά αλλαξιά και κανένα µπολ
φαγητό, ξεκλέβοντας όσο χρόνο µπορούσε απ’ τη δουλειά
και το ίδρυµα. Αλλά η µέρα έχει µόνο είκοσι τέσσερις ώρες!
Είχε αποφασίσει να φύγει την επόµενη κιόλας µέρα, το δήλωσε στην Έφη ανακατεύοντας τις κατσαρόλες, µαζί µε τη
διαταγή να µην εξαφανίζεται έτσι απ’ το σπίτι, θα έπρεπε
να ’χει το νου της στον Κωστή τώρα που εκείνη θα έλειπε.
Μ’ όλο τον εξάψαλµο, η Έφη ανάσανε µε ανακούφιση γιατί το µυστικό µας εξακολουθούσε να είναι µυστικό. Όχι
όµως για πολύ. Γύρισε ο πατέρας της και κάθισαν όλοι στο

τραπέζι, µε τη συνηθισµένη γκρίνια του Κωστή που τον ξεκολλήσανε απ’ το game boy. Και πριν καλά καλά τελειώσουνε το φαγητό, χτύπησε το κινητό του Μητσικόγιαννη
κι έσκασε η βόµβα.
Στο τηλέφωνο ήτανε ο παιδικός φίλος του πατέρα της, ο
Οδυσσέας Αναστασάκος, τελευταίος απόγονος των παλιών
µας εχθρών και χρόνια φευγάτος στην Αµερική. Ο άνθρωπος του πυργόσπιτου! Του ανακοίνωσε την επιστροφή του
µαζί µε τον πένθιµο ήχο της καµπάνας, έναν ήχο που είχα
ακούσει κι εγώ χωρίς να δώσω σηµασία. Συνηθισµένο πράγµα σ’ έναν τόπο όπου έχουν µείνει µονάχα γέροι.
Το φεγγάρι είχε ανέβει κι άλλο, κι ένα απαλό αεράκι έκανε τα µαλλιά της Έφης να κυµατίσουν πίσω αφήνοντας ελεύθερο το πρόσωπο. Επιτέλους, φυσούσε! Τα µάτια της, έτοιµα να βουρκώσουν, ζητούσαν απεγνωσµένα βοήθεια. ∆ίκιο
είχε, τα αποκαλυπτήρια που φοβόµασταν ήτανε πια σίγουρα, ο άνθρωπος του πυργόσπιτου δεν ήτανε κάποιος που δεν
θα ξαναβλέπαµε ποτέ µας, δεν ήταν άγνωστος, µε την οικειότητα του ξενιτεµένου φίλου θα µπαινόβγαινε σπίτι της,
θα τον κοιµίζανε µέχρι τουλάχιστον να ξαραχνιάσει το σπίτι του και θα τον τραπεζώνανε µεσηµέρι βράδυ. Αδύνατο να
κρυφτούµε, ο τύπος θ’ άνοιγε το στόµα του, ίσως και µε µεγάλη του ευχαρίστηση, µόλις µάθαινε ποιος ήµουνα εγώ.
Μακριά, στον ορίζοντα, µάντευες τη σκοτεινή θάλασσα.
Στα σοκάκια της Αρεόπολης ο κόσµος θα βολτάριζε και θ’
άραζε για ποτό στο «Ξεµόνι». Εδώ δεν άκουγες παρά µόνο
τους ήχους της νύχτας, συνηθισµένο βράδυ που τη µονοτονία του έσπαγε η πένθιµη καµπάνα. Θάνατος! Ο Οδυσσέας
Αναστασάκος διέψευσε όλα τα προγνωστικά και γύρισε να
θάψει τη θεια του! Μεγάλη η χάρη σου, ∆ηµάκαινα! Πάνω
από δυο βδοµάδες ακουγότανε αυτή η επιστροφή, και δεν
ήταν η πρώτη φορά που βγαίνανε φήµες πως το κάθαρµα θα
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γυρνούσε, µε ασήµαντες αφορµές και µε σηµαντικές. ∆εν
γύρισε δεκαεφτά χρόνια τώρα. Απ’ τη µέρα που η θεια του
µπήκε στο νοσοκοµείο και δεν είχε καθώς λέγανε γλιτωµό,
ακουγότανε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. ∆εν το πίστεψα, ούτε και περίµενα πια πως θα ξανάρθει, γιατί αν το
είχε στ’ αλήθεια σκοπό δεν θα περίµενε τόσο, µε το που έµαθε για την αρρώστια της ∆ηµάκαινας θα ’παιρνε το πρώτο
αεροπλάνο. Έτσι κάνεις για τους ανθρώπους που αγαπάς.
Τι νόηµα έχει να τους νεκροφιλήσεις; Όµως αυτός πνιγότανε, λέει, στη δουλειά και το καθυστερούσε, λες και θα ζητούσε την άδειά του η γριά για να τα τινάξει.
Ακόµα και η ∆ηµάκαινα δεν περίµενε να ξανάρθει, γι’ αυτό κι όταν πήγαινε η κουβέντα στην αφεντιά του βούρκωνε
κι έλεγε: «Το αδικοχαµένο µου», σαν να ’ταν ήδη νεκρός.
Και που άκουγε τη φωνή του στο τηλέφωνο: «∆εν ξέρω πια
αν είναι αυτός», έλεγε της µάνας µου κι εγώ βιαζόµουν να
φύγω. ∆εν ήθελα ν’ ακούω γι’ αυτόν, δεν ήθελα να τον λυπάµαι, δεν µπορούσα. Πώς αντέχεις, ήθελα να φωνάξω της
µάνας µου, πώς το αντέχεις, Μαρινάκι, να ’χεις µέσα σου
χώρο γι’ αυτόν ακόµα και τώρα; Τότε ήτανε που της πρωτόπα να παντρευτεί, εκείνο το βράδυ, ενώ διόρθωνε τα διαγωνίσµατα των αρχαίων µε κόκκινο στιλό και σηµείωνε στο
πάνω µέρος της σελίδας σε κύκλο το βαθµό.
«Γιατί δεν παντρεύεσαι, µαµά;»
Αν σκεφτείς πόσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί για την
πανσέληνο απ’ την αρχαιότητα ως τις µέρες µας και πόσο
αυτή υποτίθεται πως επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων,
δεν ήταν καθόλου τυχαίο που ο Αναστασάκος διάλεξε για να
γυρίσει νύχτα µε πανσέληνο. Το αεράκι σταµάτησε τόσο
ξαφνικά όσο είχε αρχίσει, κι εκτός απ’ τα ρούχα στο σώµα
µου κολλούσε και το µυαλό µου και δεν υπήρχαν περιθώρια. Έπρεπε να κινηθώ γρήγορα, απόψε κιόλας, αύριο το

κάθαρµα θα µας έβλεπε και τους δυο στην κηδεία και η
Έφη θα την πλήρωνε άσκηµα εξαιτίας µου. Της είπα να
µην ανησυχεί, να µου ’χει εµπιστοσύνη και πως όλα θα τα
τακτοποιούσα. Ήθελε πολύ να µε πιστέψει κι έπεισε τον
εαυτό της. Μακάρι να µπορούσα κι εγώ να κάνω το ίδιο.
«Μα πώς θα του µιλήσεις, Αλέξη, στην κηδεία µε τόσο
κόσµο τριγύρω;»
∆ίκιο είχε. Το σπίτι θα ’τανε γεµάτο κόσµο, δεν θα ήταν
καθόλου εύκολο να τον ξεµοναχιάσω, αλλά δεν άφησα την
ανησυχία µου να φανεί. Τα κορίτσια, λέει ο παππούς, µοιάζουν µε τα τρυφερά κλαράκια της ελιάς, τσακίζουν εύκολα.
«Στην ανάγκη θα µοιρολογήσω», κι άρχισα να λέω:
Καηµένε Αναστασάκο µου
µε το µεγάλο πύργο ζου
και τα πολλά δολάρια,
τι ήθελες οπού γύριζες
την ώρα που η αγάπη µου
γλυκό µου έδινε φιλί
απάνου στο λιθάρι ζου;
Για δεν καθόσουνα µακριά,
παρέα µε τα φράγκα σου,
να τρώεις να καλοπερνάς,
να πίνεις να µεθοκοπάς,
παρά µας κουβαλήθηκες
για να µας σπας τ’…

Υπογράµµισα τα λεγόµενά µου κάνοντας τη γνωστή κίνηση µε το χέρι και, παρά την αγωνία µας, γελάσαµε και οι
δυο. Τολµήσαµε ένα βιαστικό φιλί.
«Μη φοβάσαι, δεν σ’ αφήνω», ψιθύρισα πάνω στα µισάνοιχτα χείλη της.
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Κι αλήθεια, δεν έπρεπε να φοβάται. ∆εν ήξερα πώς, όµως
θα τα τακτοποιούσα όλα, δεν είχα επιλογή, αλλιώς δεν θα
την ξανάβλεπα. Ο πατέρας της δεν θα το επέτρεπε. Πήρα
το δρόµο για το σπίτι του ∆ηµάκου. Ένιωθα τα πόδια µου
να βαραίνουν όσο πλησίαζα, η αισιοδοξία µου µ’ εγκατέλειπε. Γιατί να µας καλύψει ο τύπος; Και πώς να του ζητήσω
τέτοιο πράµα µέσα σε τόσο κόσµο, τι να του πω;

ρωστος, έτριβε τα µάτια µε το χέρι όπως πριν στο πυργόσπιτο και δεν άφηνε από δίπλα τον µπάρµπα του.
Πλησίασα να συλλυπηθώ τον µπαρµπα-Νικηφόρο, κάτω
από το έντονο βλέµµα του. Ένας γρύλος έτριζε ευτυχισµένος τα φτερά του µέσα στη δόξα του µανιάτικου καλοκαιριού
και µεγάλωνε την αµηχανία µου. Τι να πω στο γέροντα που
έχασε τη γυναίκα του κι έµεινε µονάχος, χωρίς παιδιά, µε
τον κοντινότερο συγγενή του στη Βοστόνη; Τραύλισα τα
συνηθισµένα και µπήκα να προσκυνήσω τη νεκρή στον κύκλο των µαυροφορεµένων γυναικών του χωριού, µε τη βεβαιότητα πως δεν ανήκα πουθενά. Ήµουν πολύ µικρός για
να καθίσω έξω µε τους άντρες και δεν θα ’µενα βέβαια µέσα, µε τις γυναίκες. Για µια στιγµή σκέφτηκα να πάρω τον
Βασίλη στο κινητό, όµως έδιωξα τη σκέψη, γιατί τότε θα
έπρεπε να δώσω εξηγήσεις για τη συνάντησή µου µε τον
Αναστασάκο στο πυργόσπιτο και να οµολογήσω τα κρυφά
µας συναπαντήµατα µε την Έφη. Όχι πως δεν είναι εντάξει, µα ένα µυστικό που το ξέρουν δύο το ξέρουν δύο, όταν
το µάθουν τρεις, το ξέρει ο κόσµος όλος. Είναι ρητό του
παππού µου που το αποδίδει στον Κολοκοτρώνη. Κρυβότανε, λέει, σε µια στάνη και του πήγαινε φαΐ ο τσοπάνης,
µέχρι που µια µέρα έφερε µαζί τον κουµπάρο του. Αµέσως
ο γέρος τα µάζεψε και την έκανε από κει, λέγοντας αυτό:
«Όταν ένα µυστικό το ξέρουν δύο, το ξέρουν δύο. Όταν το
µάθουν τρεις, το ξέρει ο κόσµος όλος».
Κάθισα έξω, σε µια γωνιά, µόνος µου. Ούτε ξέρω τι περίµενα. Να πλησιάσω τον Αναστασάκο, ούτε λόγος. Από
µέσα ακουγόντουσαν θρήνοι – µε τύλιξε το βαρύ κλίµα του
σπιτιού και η ανάσα του πένθους που τόσο µού ταίριαζε
εκείνη την ώρα. Τη συµπαθούσα τη ∆ηµάκαινα! Από τριών
χρονών, όταν µε πήρε η µάνα µου και πρωτοκατεβήκαµε
στη Μάνη, θυµάµαι την αγκαλιά της που µύριζε ζεστό ψω-


Η ξύλινη αυλόπορτα ήταν ανοιγµένη διάπλατα, το ίδιο και
η εσωτερική πόρτα, κι αντίκρισα το γνώριµο σκηνικό της
αγρύπνιας, οι άντρες έξω κι από µέσα ν’ ακούγονται τα µοιρολόγια των γυναικών. Στην αυλή ξεχώριζε η επιβλητική φιγούρα του ξένου και τώρα στο φως µπορούσα να δω ένα ένα
τα χαρακτηριστικά του που πριν µου έκρυβε το σκοτάδι. Αυτός ήταν λοιπόν ο Οδυσσέας Αναστασάκος! Γκρίζα µαλλιά
τον έκαναν να µοιάζει µεγαλύτερος απ’ την ηλικία του, καλοδιατηρηµένος όµως, εντυπωσιακός, λόγω ύψους και σωµατικής διάπλασης κυρίως. Φαρδιές πλάτες, χέρια κουπιά.
∆υο µαύρα πυρετώδη µάτια σ’ ένα πρόσωπο που θύµιζε τις
εικόνες των ασκητών στην εκκλησία. Γέλασα από µέσα µου
µ’ αυτή τη σκέψη, πού ακούστηκε ασκητής µε τα προφυλακτικά στο χέρι; Τη γλένταγε τη ζωούλα του το κάθαρµα,
ακόµα και τώρα! Ήτανε το επίκεντρο στην παρέα των
αντρών της αυλής και πώς αλλιώς, τόσα χρόνια φευγάτος.
Μαζί του ο Μητσικόγιαννης, ο κολλητός απ’ τα παιδικά του
χρόνια, ο Παντελής ο Λεούσης, αδελφός της µητέρας της
Έφης, ο Παυλάκος, ο πρώην µπάτσος, ο Κοσµάς ο καφετζής, ο επονοµαζόµενος και «Αντένας», γιατί δεν υπήρχε τίποτα που να µην το γνωρίζει, απ’ αυτόν πήρε ο γιος του ο
Αντρέας, και κάµποσα ακόµα γερόντια. Ο ξένος έµοιαζε άρ-
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µί, τα υγρά της µάτια κάθε που µ’ έβλεπε. Χαιρότανε να
πηγαίνω σπίτι της κι έφτιαχνε για χάρη µου δίπλες, λαλάγγια και κουλουράκια να µε φιλέψει, και το καλύτερο,
δεν θύµωνε που κυνηγούσα τις κότες στο κοτέτσι, δεν την
πείραζε να παίζω µε τον Κανέλλο το σκύλο, ως και ν’ αρµέξω τη γίδα µ’ άφηνε να δοκιµάσω. Με χαϊδολογούσε, µε
φώναζε «κορόνα µου», εµένα, τον µπάσταρδο. Μ’ έκαιγε ο
λαιµός µου και χωρίς να το θέλω ένιωσα τα µάτια µου να
υγραίνονται.
Η µητέρα της Έφης βγήκε µ’ ένα δίσκο καφέδες πικρούς
και πήραν όλοι, πήρα κι εγώ αν και ποτέ δεν έπινα καφέ τέτοια ώρα, το επέβαλλε όµως η περίσταση και επιπλέον µου
έδινε µια λύση τι να κάνω τα χέρια µου. Οι µεγάλοι κάπνιζαν, εγώ δεν τολµούσα, παραήταν προκλητικό, άσε που θα
το µάθαινε η µάνα µου και ποιος την άκουγε! Ούτε ξέρω
πόση ώρα έµεινα εκεί στην άκρη χαµένος στις σκέψεις µου,
µέχρι που ένιωσα το κουπί που είχε ο ξένος για χέρι να µου
σφίγγει τον ώµο. Τινάχτηκα απ’ το ξάφνιασµα.
«Μικρέ, πετάξου µέχρι το καφενείο να φέρεις κανένα
µπουκάλι κονιάκ».
Μ’ έσουρε στην έξοδο, όπου δεν µπορούσαν να µας ακούσουν και να µας δουν οι άλλοι. Ο τύπος αποδεικνυόταν µεγάλο φατσόνι, αµέσως κατάλαβε πως η παρουσία µου εκεί
είχε να κάνει µαζί του. Έµοιαζε τσατισµένος και µου κόπηκαν τα πόδια, γιατί είχε φτιαχτεί πριν µάθει ποιος είµαι,
πού να του ’λεγα.
«Λέγε τι θέλεις και δίνε του. Αφού σου είπα πως δεν θα
το πω σε κανέναν, τι µε παίρνεις από πίσω;»
∆εν είχα περιθώρια, θα τα ’παιζα όλα για όλα για χάρη
της Έφης και µίσησα τον εαυτό µου που έπρεπε να τον παρακαλέσω. Εγώ. Αυτόν.
«Κύριε Αναστασάκο», είπα βιαστικά, «η κοπέλα που µε

είδατε µαζί είναι η Έφη, η κόρη του φίλου σας του Μητσικόγιαννη. Σας παρακαλώ µην του πείτε τίποτα, κοντεύει να
πεθάνει απ’ την αγωνία. ∆εν φταίει εκείνη άλλωστε, εγώ…»
Με κοίταζε ανέκφραστος µ’ αυτά τα πυρετώδη µάτια.
Όλη µου τη ζωή αναρωτιόµουν πώς να είναι το βλέµµα του,
ο ήχος της φωνής του. Τα είχα λιγάκι χαµένα, αλλά δεν
έπρεπε να σαστίσω µα να τον πείσω να κρατήσει το στόµα
του κλειστό και µάλιστα γρήγορα, τίποτα άλλο δεν είχε σηµασία. Αποφάσισα να τα πω όλα µονοµιάς, τώρα που είχα
κουράγιο.
«Είναι και κάτι ακόµα», είπα όσο µπορούσα πιο σταθερά. «Πρέπει να σας συστηθώ. Είµαι ο γιος της Μαρίνας Χαριτάκου».
Έµεινα πάνω από µισή ώρα καθισµένος σε µια ξερολιθιά στο δρόµο για το σπίτι, να σκέφτοµαι την καταστροφή.
∆εν τολµούσα να πάρω την Έφη τηλέφωνο. Να της πω τι;
Πως ενώ είχα φύγει για να παρακαλέσω το κάθαρµα να µας
καλύψει, βρέθηκα να τον κοπανάω στο σαγόνι µε γροθιά;
Είχα ακόµα την αίσθηση απ’ τα γένια του στο χέρι µου και
την περιφρόνηση της φωνής του στ’ αυτιά µου, όταν µε
έσπρωξε πέρα σαν κάτι σιχαµένο, που δεν αξίζει να τ’ αγγίξεις ούτε για να το χτυπήσεις. Θα προτιµούσα να µε χτύπαγε, θα πονούσα λιγότερο. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, αµέσως µόλις αποκάλυψα την ταυτότητά µου στον ξένο. Είπε
µια φράση αρκετή για να µε τρελάνει, να µε βγάλει εκτός
εαυτού, γιατί πήγαινε πολύ, πάρα πολύ. Είπε: «Τουλάχιστον είσαι πιο ειλικρινής απ’ τη µητέρα σου». Όταν πειράζουν το Μαρινάκι τρελαίνοµαι. Τίναξα τη γροθιά µου χωρίς
να προλάβω να σκεφτώ τις συνέπειες και του την έχωσα
στο σαγόνι. ∆εν έχω µετανιώσει. Κανένας δεν µπορεί να
πιάνει τη µάνα µου στο στόµα του χωρίς να φάει η µούρη
του χώµα. ∆εν το περίµενε, παραλίγο να χάσει την ισορρο-
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πία του απ’ το ξάφνιασµα, µόνο που παραήταν µεγαλόσωµος για τα µέτρα µου και µ’ άρπαξε από το µπράτσο µε την
τανάλια που ’χε για χέρι.
«Έτσι µου ’ρχεται να σε κάνω µαύρο στο ξύλο», µου σφύριξε σιγανά.
∆εν προσπάθησα να του ξεφύγω, ήξερα πως το µόνο που
θα πετύχαινα ήταν να φανώ δειλός και να ρεζιλευτώ. Αν
ήθελε να πραγµατοποιήσει την απειλή του δεν µπορούσα
να τον εµποδίσω, αλλά δεν φοβόµουνα, µα το Χριστό, ήµουνα τρελαµένος. Ό,τι έκρυβα µέσα µου τόσα χρόνια, οργή,
απελπισία κι απόγνωση, µε είχαν πια κυριέψει και ένα µονάχα είχα στο µυαλό µου, να συγκρατήσω τα δάκρυα που
θα αποτελείωναν τον εξευτελισµό µου. ∆εν έκλαψα εκεί,
έκλαψα µετά σ’ εκείνη την ξερολιθιά µόνος, φέρνοντας στο
νου µου ξανά και ξανά το βλέµµα του γεµάτο αηδία και τον
περιφρονητικό τρόπο που µ’ έσπρωξε πέρα.
«Χάσου, να µη σε βλέπω».
Το κάθαρµα!
Ούτε ξέρω πόση ώρα θα έµενα εκεί, αν δεν χτυπούσε το
κινητό. Ήµουν βέβαιος ότι ήταν η Έφη πριν δω το όνοµά
της στην οθόνη. Απάντησα µε βαριά καρδιά, ιδέα δεν είχα
πώς να την υπερασπιστώ όπως της υποσχέθηκα. Να πήγαινα να δω τον πατέρα της; Ίσως ο ξένος τού είχε ήδη µιλήσει και ποιος τον άκουγε τον Μητσικόγιαννη. Κι η µάνα µου; Κι ο παππούς; Μάζεψα το κουράγιο µου να της
ανακοινώσω τα δυσάρεστα, δεν πρόλαβα όµως, η Έφη µού
είπε πως την είχε πάρει κρυφά ο Αναστασάκος στο σταθερό του σπιτιού κι είχε θέσει τους όρους του. Μας ήθελε και
τους δυο στο πυργόσπιτο. Τώρα!
Την περίµενα σίγουρος για την καταστροφή, τα παρακάλια µου είχαν στερέψει και η υποµονή µου είχε στερέψει
κι αυτή, αισθανόµουν το βάρος των χρόνων της αναµονής

ασήκωτο. Χρόνια που ο Αναστασάκος µάζευε λεφτά και κυκλοφορούσε µε τα προφυλακτικά στην τσέπη του τζιν πιο
πρόχειρα κι απ’ τα τσιγάρα του, κι ούτε που θυµόταν, είµαι
βέβαιος, πως κάπου στην υδρόγειο υπήρχε µια γωνιά που
τηνε λένε Μάνη. Ένιωθα γέρος, σίγουρα πιο γέρος απ’ αυτόν, κι ας πενηντάριζε κι εγώ ήµουν µόνο δεκαπέντε. Με
βάραιναν οι παιδικές µου αταξίες, υπήρξα δύσκολος σαν παιδί, δοκίµαζα ανά πάσα στιγµή την απόφαση της µάνας µου
να κάνει παιδί εκτός γάµου, και σκληρός έφηβος – το σπάσιµο του κεφαλιού του Αντρέα από τη µια κι εκείνου του
µπάτσου στο συλλαλητήριο απ’ την άλλη, ήτανε µάρτυρες.
Κι όµως, µόνο γι’ αυτά δεν ένιωθα ενοχές, καµιά, είχα
απαλλάξει τον εαυτό µου. Αντίθετα, ένιωθα βαριά, ασήκωτη, κείνη την κουβέντα στη µάνα µου πάνω στον καβγά:
«Ποιος ξέρει τι εξαργύρωνες µε το να µε γεννήσεις», για
να εισπράξω µια γεµάτη πίκρα σιωπή, όπως και τις άπειρες
φορές που ήµουν µαζί της αυτό που έλεγαν όλοι: γάιδαρος
σωστός.
Μου είχαν τελειώσει τα παρακάλια, ό,τι κι αν σήµαινε
αυτό, ήµουν έτοιµος για µάχη. Ο κύβος ερρίφθη, που είπε
κι ο Καίσαρας, και δεν µ’ ένοιαζε τίποτα. Τον βρήκαµε να
κάθεται στο µεγάλο λιθάρι µε το τσιγάρο αναµµένο, ένα
αστεράκι που διέγραφε την τροχιά από τα χείλη στα δάχτυλα και πάλι πίσω. Η καηµένη η Έφη ήταν για λύπηση,
δεν είναι και λίγο που την έκανε τσακωτή σχεδόν γυµνή
στην αγκαλιά ενός αγοριού ο καλύτερος φίλος του πατέρα
της, λες κι είχε εγκληµατήσει, λες και δεν ήτανε αυτό το
φυσικό. Της έσφιξα το χέρι να της δώσω κουράγιο, ο τύπος
είχε αποφασίσει να µας καλύψει για τους δικούς του λόγους,
αλλιώς γιατί να µας φωνάξει εδώ; Περιµέναµε σιωπηλοί κι
εκείνος έπαιζε µε την αγωνία µας, το κάθαρµα, δεν µίλησε
µέχρι που απόσωσε το τσιγάρο, το ’σβησε στο λιθάρι και το
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πέταξε στα ξερόχορτα, που µακάρι να το πετούσε αναµµένο, να φούντωνε και να καιγόταν ζωντανός εκεί, πάνω στην
πέτρα. Κι αυτός και το κωλόσπιτο.
Μίλησε µε το γνωστό αξάν. Όχι σαν τους συνηθισµένους Ελληνοαµερικάνους, αγγλικές λέξεις µε ελληνικές καταλήξεις, γκρίκλις, που λένε, αλλά ελληνικά σαν να µην
έλειψε µέρα, και µόνο εκείνη η ελαφριά προφορά του ξένου
φανέρωνε την απουσία τόσων χρόνων. ∆εν την είχε δεκαεφτά χρόνια πριν, στην πρώτη του επίσκεψη, µε διαβεβαίωνε η µάνα µου. Μας έγδυνε, θαρρείς, µ’ εκείνο το πυρετικό
βλέµµα.
«Θα σας κάνω τη χάρη να µην πω τίποτα, αλλά εσείς τι
θα κάνετε για µένα;»
Έκανα προσπάθεια να κρατήσω την ψυχραιµία µου µε
το θράσος του να παίζει µαζί µας όπως η γάτα µε το ποντίκι. ∆εν είχα σκοπό να µπω στο παιχνίδι του, κι αυτός όπως
οι άλλοι έκανε το λάθος να µε µετρήσει σύµφωνα µε την
ηλικία και το µπόι µου, δεν ήξερε όµως πού είχε πέσει, ούτε για το τι ήµουν ικανός εγώ, ο µπάσταρδος, απόγονος Νικλιάνων, που κυλούσε στις φλέβες µου αίµα φονιάδων και
πολεµιστών. Του την έκοψα τη φόρα.
«Λέγε τι θέλεις, δεν ήρθαµε για βεγγέρα».
Χαµογέλασε αντί να θυµώσει, ένα ειρωνικό, µισό χαµόγελο.
«Θράσος που το ’χεις για τη θέση που βρίσκεσαι…» µε ειρωνεύτηκε. «Αν το µάθει ο πατέρας της, σε βλέπω κρεµασµένο στο καµπαναριό. Χώρια τη φασαρία που θα κάνει
στους δικούς σου».
«Τι θέλεις;» τον έκοψα για να µην παίρνει αέρα, έτσι κι
αλλιώς δεν µου ’λεγε και τίποτα καινούργιο.
Έτριψε πάλι κουρασµένα τα µάτια. Έµοιαζε άρρωστος,
έτσι χλοµός και µε µεγάλους µαύρους κύκλους κι αξύριστος.

Σε άλλη περίπτωση, ίσως να τον λυπόµουν, αλλά ήταν ο
Οδυσσέας Αναστασάκος και δεν είχα µέσα µου λύπηση γι’
αυτόν, ένας µπελάς ήταν και µάλιστα µεγάλος, η επιστροφή του προκαλούσε ένα σωρό αλυσιδωτές αντιδράσεις µε
πρώτη και καλύτερη εκείνη της µάνας µου, που δεν τολµούσα να τη σκεφτώ.
«Θέλω να µου υποσχεθείτε πως θα κόψετε τους επικίνδυνους πειραµατισµούς», είπε κουρασµένα. «Ανταλλάξτε
σηµειώµατα, χειροφιλήµατα, άντε και κανένα φιλάκι στην
Ανάσταση για το Χριστός Ανέστη. Είστε πολύ µικροί γι’
αυτό, η Έφη κυρίως, αλλά κι εσύ, απόδειξη ότι δεν σκέφτηκες καθόλου τα προφυλακτικά. Τι θα κάνετε αν σας τύχει εγκυµοσύνη; Το σκεφτήκατε καθόλου; Οι πράξεις µας
έχουν συνέπειες, είστε αρκετά µεγάλοι για να το ξέρετε.
∆εν θα πω τίποτα, αλλά θέλω το λόγο σας πως δεν θα συνεχιστεί αυτό. ∆εν µπορώ να βοηθώ δυο παιδιά να κοροϊδεύουν τον καλύτερό µου φίλο, το καταλαβαίνετε;»
Γιατί γύρισες, ήθελα να του φωνάξω, γιατί να µην πέσει
το αεροπλάνο σου, γιατί να µην είσαι στ’ αλήθεια νεκρός
«Αδικοχαµένο µου», αλλά έκανες τέτοιο ταξίδι να µου κάνεις κήρυγµα λες κι αυτό ήταν που µου ’λειπε; ∆εν µ’ έπαιρνε να του πάω κόντρα, το καταλάβαινα πολύ καλά, ένας Χαριτάκος όµως δεν εγκαταλείπει χωρίς µάχη, έστω και για
την τιµή των όπλων, που λένε.
«Θέλουµε να βλεπόµαστε», απαίτησα, «έστω στο φως
της µέρας, να µιλάµε. ∆εν θα ξεµοναχιαζόµασταν εδώ αν ο
πατέρας της δεν ήτανε τόσο στόκος και δεν πάθαινε παράκρουση κάθε φορά που µας έβλεπε µαζί. Το κόκκινο πανί είµαι. Μίλα του εσύ κι εµείς θα κρατήσουµε το λόγο µας».
«Και για µένα θα ήσουν το κόκκινο πανί αν πήγαινες να
µου πηδήξεις την κόρη», µ’ έκοψε. «∆εν µπορώ να φανταστώ άλλο λόγο για τον οποίο ένας άνθρωπος σαν τον Γιάν-
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νη θα σας απαγόρευε να µιλάτε. Και ποιος είµαι εγώ που θα
του πω τι θα επιτρέψει και τι όχι στην κόρη του; Θα δω τι
µπορώ να κάνω, αλλά δεν υπόσχοµαι τίποτα. Εκείνο που
υπόσχοµαι, και να ’στε βέβαιοι πως θα το κάνω, είναι να
του τα πω όλα αν υποψιαστώ ότι µε δουλεύετε. Και όσο είµαι εδώ, δεν θα σας χάσω απ’ τα µάτια µου. Φύγετε τώρα,
πρέπει να πάω δίπλα».
Χωρίσαµε µε την Έφη εκεί στην ξερολιθιά. Ο τύπος δεν
θα µιλούσε, όµως αυτό ελάχιστα την είχε παρηγορήσει,
ντρεπόταν, νοµίζω, πολύ. Τα µάτια της όµως τώρα ήταν
βουρκωµένα και την έσφιξα πάνω µου µ’ όλη µου τη δύναµη. ∆εν µπορώ τις γλυκανάλατες αηδίες, αλλά έπρεπε να
της το πω, διαφορετικά ο Αναστασάκος θα της µιλούσε,
ήµουν βέβαιος, η επόµενη κίνησή του θα ήταν να την ξεκόψει από µένα. Άσε που µέχρι να τη θάψουµε τη γριά θα
είχε πληροφορηθεί τα έργα και τις ηµέρες µου, ο Κοσµάς θα
φρόντιζε γι’ αυτό στα σίγουρα.
«Σ’ αγαπώ, Έφη. ∆εν έχω ιδέα τι θα σου πει αυτός, όµως
δεν ξέρει, δεν µπορεί να ξέρει τι αισθάνοµαι. Ούτε για µια
στιγµή µην τον πιστέψεις. Αν ήθελα απλώς να είµαι µε κάποια, µπορούσα να βρω άλλες. Όµως, είµαι εδώ µαζί σου
επειδή σ’ αγαπώ».
Έτρεµα και δεν έκανε ψύχρα. Κόλλησε πάνω µου κι
έκλαψε. Ήθελα κι εγώ να κλάψω, µα δεν έπρεπε γιατί θα
κατέρρεε. Το είχε ανάγκη να µε νιώθει δυνατό, έστω κι αν
εκείνη την ώρα δεν ήµουν καθόλου. Τη χάιδεψα και τη γέµισα ερωτόλογα. Πώς µου ’ρθαν όλα αυτά στα χείλη κι εγώ
δεν ξέρω, την κανάκεψα σαν µωρό. ∆εν θα το άφηνα το κάθαρµα να µας χωρίσει, δεν υπήρχε περίπτωση, και η σκέψη
πως αµέσως µετά την κηδεία θα είχε την Έφη από κοντά
να τη δηλητηριάζει µε τις γνωστές µαλακίες, µ’ έσπρωξε
να κάνω και δεύτερη υπέρβαση.

«∆εν µε νοιάζει που δεν το κάναµε, δεν είναι αυτό το σηµαντικό, δεν µε νοιάζει να περιµένω. Να µ’ αγαπάς, αυτό
έχει µόνο σηµασία για µένα, µην τους ακούς, µωρό µου,
αγάπα µε, γιατί χωρίς την αγάπη σου είµαι κι εγώ “αδικοχαµένος”, χειρότερα κι απ’ τον Αναστασάκο».
Γύρισα στο σπίτι µε τη φωνή της στ’ αυτιά µου: «Μα σ’
αγαπώ, Αλέξη, αλλιώς…» ∆εν συνέχισε, ήξερα όµως τι εννοούσε. Σ’ αγαπώ, γι’ αυτό έρχοµαι µαζί σου στο πυργόσπιτο, σ’ αγαπώ, γι’ αυτό φιλιέµαι µαζί σου στις ερηµιές,
γι’ αυτό έφτασα µια ανάσα από το να σ’ αφήσω να µου κάνεις έρωτα στο λιθάρι, γι’ αυτό δέχτηκα τον εξευτελισµό να
µε πιάσει ο Αναστασάκος µισόγυµνη µέσα στο σπίτι του
και να µην έχω µάτια να τον δω… ∆αγκώνω τα χείλη να
µην κλάψω ξανά. Η Έφη καίει µέσα µου, καίει… Τίποτα
άλλο δεν έχει σηµασία, ούτε το κάθαρµα, ούτε ο πατέρας
της, ούτε η µάνα µου η ίδια. Είµαι απελπισµένος κι όµως
τρελός από ευτυχία. Μέσα στην απελπισµένη ευτυχία µου
σκέφτοµαι τα σηµερινά. Η ∆ηµάκαινα πέθανε και η αγκαλιά που µύριζε ζεστό ψωµί θα σκεπαστεί στο χώµα, το «Αδικοχαµένο» γύρισε και πριν καλά καλά πατήσει το πόδι του
στη Μάνη βάλθηκε να µου δυσκολέψει τη ζωή, η Μαρίνα
θα ερχόταν αύριο, µου το ’πε ο παππούς. Συναντηθήκαµε
στην πόρτα την ώρα που έβγαινε για να πάει στο κλάµα κι
εγώ έµπαινα σπίτι.
«Πήρε η µάνα σου, έρχεται αύριο».
«Είναι κι ο Αναστασάκος εδώ, τον είδα πριν στο κλάµα».
«Καλώς όρισε, λοιπόν», ήταν η ψύχραιµη απάντηση του
παππού.
Αµ, κακώς όρισε! Μ’ αυτά και µ’ αυτά δεν πρόλαβα να ειδοποιήσω τη µάνα µου για την επιστροφή του. Να την
έπαιρνα τώρα; Θα κοιµόταν κατάκοπη, να την ξυπνούσα;
Αποφάσισα πως καλύτερα όχι, γιατί πολύ αµφέβαλλα αν θα

40

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΜΠΗ

µπορούσε µετά να ξανακοιµηθεί και οι δυσκολίες αντιµετωπίζονται καλύτερα όταν έχεις χορτάσει τον ύπνο. Αυτό
ήταν άλλωστε και το πλεονέκτηµά της σε σχέση µε τον
Αναστασάκο. Εκείνη κοιµόταν, εκείνος καθόλου. Μου είχε
µιλήσει για το βάσανο της ζωής του, τις αϋπνίες και τους
εφιάλτες που τον καταδίωκαν από τα παιδικά χρόνια – οι
µαύροι κύκλοι κάτω απ’ τα µάτια και η συνήθεια να τα τρίβει µε τα δάχτυλα µαρτυρούσαν ότι δεν είχε καταφέρει να
γιατρευτεί. Τι να σήµαινε άραγε για κείνη η επιστροφή του;
Ήµουν βέβαιος, τίποτα καλό.

